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مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـــدعـــيــات.. إلـى حتـــجـــيم فـــرص األدعـــيـــاء وا
والـــرجل نــفــسه قــال فـى أكــثــر من مــوضع إنه
لــيس ضـد أن يـعـمل فـى مـصـر جنـوم وجنـمـات
ن مـثل هـنـد صبـرى ونور وجـمـال سلـيـمان وأ

زيدان ومن فى مستواهم.
مصر طوال عمرها لم تعرف التفرقة ب فنان
سـورى أو لـبـنـانى أو تـونسى أو أى فـنـان يـنـتمى
ألى جـنـسـيـة عـربـيـة وبـ فـنـان مـصـرى.. هذه
هـى روح مــصــر وطــبــيــعــة نــاســهــا.. واألســمـاء
صـرى سواء الـعـربيـة الـتى ذابت فى النـسـيج ا
كـانت لصحفي أو أدباء أو فنان أكثر من أن

تعد أو حتصى.
فـى بعض الدول الـعربـية يدعـون إلى سعودة أو
كـوتنة الصحـافة مثالً بعـد أن الحظوا أن نسبة
كــــبـــيـــرة من خـــارج دولـــهـم أصـــبـــحت حتـــجب
.. إجـراء الــفـرصـة عـن أبـنـاء الــبـلـد األصــلـيـ
ـكن أن يُـتـهم صـاحـبه بـأنه عـدو طــبـيـعى وال 
لـلـقومـية الـعربـية أو أن وراءه هـدفاً سـياسـياً أو
أى شـىء من هـذا الــقـبـيل.. لـم أسـمع أن أحـداً
هـاجم دولة عـربية ألنـها اتخـذت قراراً بتـنظيم
الـعمـالة الـوافدة حـتى تكـون هنـاك فرص عمل

ألبناء البلد.
سـتقـول إن مصر لـها وضع خاص فـهى الدولة

ysry_hassan@yahoo.com
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لـــيس كـل من اخـــتــلـف مع الــقـــرارات األخـــيــرة
ــهن الـتــمـثــيـلـيــة صـاحب ألشــرف زكى نــقـيب ا
ن أيد.. وإن لم مـصلحة ونـفس األمر بالنـسبة 
ـــســــألـــة - وهـــذا شـىء طـــبـــيــــعى - من تــــخل ا

أصحاب مصالح هنا وهناك.
ـصـالح.. وقانـا الـله وإياكم دعـونـا من أصـحاب ا
شــرهم.. ولــنــضع أنــفــسـنــا مــكــان أشـرف زكى..
ـهـنــة مـهـمـته حــمـايـة مـصــالح أبـنـائـهـا نــقـيب 
ـنـاسـبــة هـنـاك أعـضـاء فى والــدفـاع عـنـهم - بــا
الـنقابـة يعيـشون ظروفاً صـعبة لـلغاية - الحظ
زكـى أن حظـهم فى الـعـمل مش والبـد.. كـثـيرون
يـأتـون من الـدول الـعـربـيـة الشـقـيـقـة.. بـعـضهم
ثل إضافة إلى مسيرة الفن فى مـوهوب فعالً و
مصر وأغلبهم - خاصة احلر - ال عالقة لهم
بــفن الـتـمـثـيل.. وجـمــيـعـنـا يـعـرف مـا يـدور فى
صـالـونات ومـطابخ شـركـات اإلنتـاج.. لم أحتدث
عـن غــرف أخــرى.. لــيس لى فى فن الــســبــاكــة.

فماذا يفعل أشرف زكى ومجلس نقابته?
الـطبيعى فى هذا الوضع أن يتخذ من القرارات
مـا يـتـيح فـرص عـمل ألعضـاء نـقـابـته ويـنظم
فـى الـوقت نـفـسه عـمـل األشـقـاء من الـفـنـانـ
ـا يؤدى ـطـلوب و ا يـحـقق الـتوازن ا الـعـرب 

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

يـحقق الهدف األساسى منها والذى أعتقد أنه
ـوهـوبـ من األشـقـاء الـعـرب بـأى لــيس ضـد ا

حال من األحوال.
مــا أزعــجـنى فـى قـضــيـة أشــرف زكى أن هــنـاك
ـصـريـ نـزلت عـلـيـهـم هذه عـشـرات الـنـجـوم ا
الـقرارات برداً وسالماً وأعلنـوا - فى السر طبعاً
- تـأييـدهم لهـا من كل قلـبهم لـكن أحداً مـنهم
لـم يتكـلم حتى اآلن ولم يعـلن رأيه فى العلن..
لـسان حالـهم يقول: اذهب يا أشـرف وحارب لنا
وإنــا هـنـا قـاعـدون!! وذلك خــوفـاً من أن تـتـأثـر
صـالح فهـم ليسـوا فى قوة الـسبـوبة وتـتعـطل ا
شـركات اإلنتاج ويخشـون بأسها.. لكن هذا قدر

من يتصدى للعمل العام وعليه أن يتحمل.
> مــلـحـوظــة: غالف «مـسـرحـنــا» هـذا األسـبـوع
لـعـرض مسـرحى سورى.. لم جنـد صورة جـيدة
ـصـرى لــعـرض مــصـرى وألنــنـا ال نــفـرق بــ ا
ـسألـة لـيست والـسـورى نـشرنـا هـذه الصـورة.. ا
ـوضوعية وحـدها لعبت مـقصودة طـبعاً ولكن ا

ن يهمه األمر. دورها.. وهى رسالة 

قضية أشرف زكى!!

سرح فى اإلسماعيلية هواة ا

ـنطـقة ودائـمـاً ما تـسـتوعب األم أو األكـبـر فى ا
أبـــنـــاء غـــيـــرهــا مـن الــدول الـــعـــربـــيــة وحـــتى
األجــــنـــبـــيـــة.. وأقـــول لك نـــعـم هى كـــذلك بل
وأكــثـر.. لـكن مـاذا تـفـعل لـو كـنت مـكـان أشـرف
زكـى? هل تــتــرك أبــنــاء نــقــابــتك «عــواطــلــيـة»
إكــرامـاً خلـاطـر األخــوة الـعـرب وألن مـصـر هى
الــشــقــيــقــة الــكــبــرى? هل تــغض الــطــرف عن
ـارسـات وتـصرفـات مـسيـئـة إلى الفن عـمـوماً

حتى ال تتهم بأنك «شوفونى»?
لـدينا مثل يـقول «اللى يعوزه بـيتك يحرم على
اجلــامع» - أشـرف زكى - لم يـحـرم كل شىء بل
تـرك الـباب مـفـتوحـاً لألشـقاء الـعرب مع وضع
بــعض الــضــوابط الــتى أرجــو أن تـكــون هــنـاك
مـرونـة فى تـطبـيـقهـا. مـرونة تـتـيح استـثـناءات
ــا ال يـــخل فى حـــسب مـــقــتـــضـــيــات احلـــال 
الــنـهـايـة بــالـهـدف الـذى مـن أجـله جـاءت هـذه

القرارات.
عـن نـفـسى وبــدون مـواربــة أنـا مع أشـرف زكى
فـى قـراراته وأعـتـبــرهـا شـجـاعــة مـنه ألنه كـان
يــدرك قـبل إصـدارهـا أنـهـا ســتـفـتح عـلـيه نـار
جــهــنم.. لــكـنــنى أظن أنه ســيـصــمــد وإن كـنت
أتـمنى أال يتشدد فى الـتنفيذ.. أن يطبق «روح»
ـا هــذه الـقــرارات ولـيـس نـصــهـا بــحـذافــيـره 

رواد قـصــر ثـقـافـة الــعـمـال بـشــبـرا اخلـيـمـة
«مابنحلـمش» تأليف محمود جمال وإخراج
ــصــريــة لــهــواة مــحــمــد جــبــر لـــلــجــمــعــيـــة ا
ــــســــرح «الـــــكالب األيــــرلــــنــــدى» حلــــســــام ا
الـــغــمـــرى إخــراج خـــالـــد أيــوب لـــلــجـــمــعـــيــة
اخلـيرية ألبـناء بنى سـويف «حصاد الشك»
إعــداد: إبـــراهــيـم الــرفــاعـى وإخــراج عــادل
درويش جلــمــيــعــة رابــطــة أبــنــاء الــدقــهــلــيـة
«شـكلها بـاظت» تأليف عمـر طاهر وإخراج
ـصـريـة دعــاء طـعـيـمـة وقــدمـتـهـا اجلـمــعـيـة ا
ـــســـرح «زنـــقـــة الـــرجـــالـــة» لــبـــهـــيج لــهـــواة ا
إسـمـاعـيل واخملـرج مـحـمد خـيـرى جلـمـعـية
مــوظـــفى الـــدولــة وأخـــيـــراً عــرض «الـــعـــمــة
والــعـــصــايــة» تــألــيف: رجب ســلــيم وإخــراج
ــصـريــة لـهـواة خـالـد الــعـيــسـوى لـلــجـمــعـيـة ا
ــسـرح. وأعــقــبت الــعــروض نـدوات نــقــديـة ا
شـارك فـيــهـا من الــنـقــاد: عـبــد الـغـنى داود
أحمد عبد الرازق أبو العال ومؤمن خليفة
وتـــشـــكـــلت جلـــنـــة الـــتـــحـــكــــيم من د. حـــسن
عطية د. فوزى السعدنى مختار العزبى.
ــهـرجـان  افــتـتــاح مـعـرض وعــلى هـامش ا
لـلــفن الــتــشــكــيــلى بــاسم «كــرنــفــال الــفــنـون»
ــان عـبــيــد عـادل شــارك فـيـه الـدكــاتــرة: إ
بـدر عـبـد الــعـزيـز اجلـنـيــدى غـادة نـعـمـان

مديحة محمد على ونظيرة الفخرانى.
ـهـرجـان - واجلريـدة مـاثـلة لـلـطبع واخـتتم ا
- بـإعالن الـنــتـائج وتـوزيع اجلـوائـز وسـوف

نقوم باإلعالن عنها فى العدد القادم.
كما  تقد عرض لـفرقة الفنون الشعبية
ـــهـــرجــان بـــاإلســـمــاعـــيـــلـــيــة أشـــرف عـــلى ا
الشاعر محمـد كشيك مدير عام اجلمعيات
بـالـهـيـئـة كـمـا قـدم د. مـحـمـد رضـا الـشيـنى
رئـيس إقلـيم القـنا ة وسـينـاء الثقـافى الدعم

هرجان الكافى إلجناح ا

ــهــرجــان فى أيــامه الــتـالــيــة ســبــعـة وشـهــد ا
عـروض هى: «عـرس زهـران» تألـيف مـحـمد
عـبـد الـله وإخـراج أحـمـد شـحـاتـة جلـمـعـية

يحضر التكر األسماء األربعة األخيرة.
كما  عـرض مسرحـية «يا بـهية وخـبرينى»
الكى. تأليف جنيب سرور وإخراج محمد ا

أشرف زكى اسم الراحل عـبد الله محمود
ـعـاذ أحمـد عبـد الـعزيـز رياض مصـطفى ا
اخلــولى حــسن ســعــد د. عــمـرو دواره ولم

ـاضـي شـهدت من االثـن وحـتى الـسبت ا
هرجـان احلادى عشر مدينـة اإلسماعـيليـة ا
ــهـرجــان الـلــواء عـبـد لــفـرق الــهـواة افــتـتح ا
اجلـلــيل الـفـخــرانى مـحـافـظ اإلسـمـاعــيـلـيـة
ود. أحـمد نوار رئيس الهـيئة العـامة لقصور
الــثـــقــافـــة وفى كـــلــمـــته حتـــدث د. نــوار عن
الهواة ودعم الهيئة لهم من خالل أنشطتها
اخملــتـلـفـة ومـهـرجـانـاتـهــا الـتى تـقـيـمـهـا إثـراءً
ـــســرح وتــأكــيـــداً عــلى دورهــا فى حلــركــة ا
ــواهـب فى مــخـــتــلف اكـــتــشــاف وتـــشــجـــيع ا
ـهم الـذى أقـالـيم مــصـر وأشـار إلى الـدور ا
ـسرحي تلعـبه جريدة «مـسرحنـا» لصالح ا
كـــافـــة كـــمـــا ألـــقـى اخملـــرج عـــبـــد الـــرحـــمن
ـهـرجــان كـلـمـة عن مـعـنى الـشــافـعى رئـيس ا
الـهــوايــة وأهـمــيـة أن حتــتـضـن الـهــيـئــة مـثل
هـرجان هـرجانـات مـشيـراً إلى دور ا هـذه ا
فى بــــعث روح جــــديـــدة فـى جـــســــد احلــــيـــاة

سرحية. ا
وألـقـى الـكــاتب مــحـمــد الــسـيــد عــيـد كــلــمـة
ـكرمـ مـشـيـداً بدور الـهـيـئـة واحتـضـانـها ا
لــلــعــديــد من الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة عــامـة
ـسـرحــيـة خـاصـة األمــر الـذى يـسـهم فى وا
خـلق مـناخ ثـقـافى ثـرى ومـتنـوع مـؤكـداً على
ــــــســـــرح دور الــــــهــــــواة فى جتــــــديــــــد دمــــــاء ا
ـصـرى. وجـاءت كـلـمـة الـشـاعـر سـعـد عـبد ا
ــركـــزيــة لــلــشــئــون الــرحـــمن رئــيس اإلدارة ا
الــثـقـافـيــة لـتـؤكـد دعـم الـهـيـئــة بـكل إداراتـهـا
لكل نشاط فنى وثقافى ودورها فى إشاعة

الثقافة الرفيعة فى كل أقاليم مصر.
كـذلـك ألـقى الـلـواء عــبـد اجلـلـيـل الـفـخـرانى
مـحــافـظ اإلسـمــاعــيــلــيــة كــلــمــة رحب فــيــهـا
ـهـرجـان مـتـمـنـيـاً بـاحلـاضـريـن من ضـيـوف ا

لهم إقامة طيبة ومهرجاناً ناجحاً.
كــمـــا شــهـــد االفــتــتـــاح أيــضـــاً تــكـــر الــلــواء
احملـــافـظ عـــبـــد اجلــــلـــيـل الـــفـــخــــرانى ومن
: مـحـمـد الــسـيـد عـيـد د. األدبـاء والـفـنــانـ

 ندوات نقدية
ومعارض
تشكيلية
وعروض
مسرحية
جديدة 

 شريف مدكور شاب
مثالى  «زى الفل» UMŠd‡‡‡‡‡

     االثن 15 ربيع  اآلخر 21  أبريل 2008    32 صفحـــة  - جنيه واحد

«موت فوضوى صدفة»
وتقاليد الكوميديا
الشعبية

 مهرجان الشام ..
شاركة اجلودة شرط ا

وت التجربة شاكل حتاصر الهواة وتهدد  ا

كرم الفخرانى ونوار يتوسطان ا

هرجان  عرض يا بهية وخبرينى افتتح ا

 اكتشاف
وتشجيع
واهب ا
 فى أقاليم
مصر هدف
هرجان ا

 عز الدين مدنى
 يكتب عن بريشت 

الدى انتهى

قضية أشرف زكى!!قضية أشرف زكى!!قضية أشرف زكى!!قضية أشرف زكى!!قضية أشرف زكى!!قضية أشرف زكى!!قضية أشرف زكى!!قضية أشرف زكى!!قضية أشرف زكى!!قضية أشرف زكى!!
وت التجربة شاكل حتاصر الهواة وتهدد  وت التجربةا شاكل حتاصر الهواة وتهدد  وت التجربةا شاكل حتاصر الهواة وتهدد  وت التجربةا شاكل حتاصر الهواة وتهدد  وت التجربةا شاكل حتاصر الهواة وتهدد  ا

 مهرجان الشام ..
شاركة اجلودة شرط ا
 مهرجان الشام ..
شاركة اجلودة شرط ا
 مهرجان الشام ..
شاركة اجلودة شرط ا
 مهرجان الشام ..
شاركة اجلودة شرط ا
 مهرجان الشام ..
شاركة اجلودة شرط ا

سرحية احلركة ا
مثل وشيخوخة كبار ا
سرحية احلركة ا

مثل وشيخوخة كبار ا
سرحية احلركة ا

مثل وشيخوخة كبار ا
سرحية احلركة ا

مثل وشيخوخة كبار ا
سرحية احلركة ا

مثل وشيخوخة كبار ا
سرحية احلركة ا

مثل وشيخوخة كبار ا
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فى أعدادنا القادمة 

ـهـمـات أصوات ـهمـات وسـائط مـسـكـونـة. عـلى اخلـشـبـة الـتـكـنولـوجـيـة احلـديـثـة تـسـكن ا  > ا
اضى. بيانو أوجـست ويلسون فى «حصة بـيانو» وراديو برايان فـريل فى مسرحية «الرقص فى ا
الجـنـاسـا» وجـهـاز تـسـجـيل كـراب فى «شـريـط كـراب األخـير» وأنـبـوب سـتـريـنـدبـرج الـنـاطق فى

«اآلنسة جوليا» كلها تنم عن قطعة غائبة ليست فوق اخلشبة.
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 > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

ستقل ألسباب غير معلنة. سرح ا هرجان عروض فرق ا > مركز الهناجر للفنون اضطر إلى تأجيل عقد الندوة اخلتامية 
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرح واجلنون «مربى اخلنازير» نص جديد لبريشت ملف خاص عن ا
 لوحات العدد 

 جملموعة من الفنان

21  من  أبريل 2008  العدد 2141  من  أبريل 2008  العدد 41

سرحية  - تأليف أندور همات ا  من كتاب  تاريخ ا
صوفر - ترجمة د.  محمود كامل  - مراجعة د. نبيل
راغب - وزارة الثقافة - مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى 2007

قـام بـتـأسـيس هـذه الفـرقـة الـفـنـان الكـومـيـدى "بـشـارة واكيم" فـى صيف
ـثـلى فـرقـة عـكـاشــة الـتى  حـلـهـا فى أواخـر عـام ١٩٣٠ وذلك بــضم 
ــثــلى فــرقــتى رمــســيس وفــاطــمــة رشـدى ١٩٢٨ وكـذلـك بــضم بــعض 

اللت كانتا تتوقفان عن العمل فى فصل الصيف.
الـفنـان "بشـارة واكيـم" لبـنانى األصل ولـد بحى بـاب الـشعـرية بـالقـاهرة
عـــام ١٨٨٩ ودرس فى مـــدارس الـــفـــريـــر الــفـــرنـــســـيـــة وكــذلـك الــتـــحق
ـدرسـة احلـقـوق الـفـرنـسـيـة لـكنـه لم يُـكمـل دراستـه بهـا وقـد رحل عن
سـرح أو بالسينما صرى سواء با ـنا عام ١٩٤٩ بعد ما أثرى الـفن ا عا
تـميزة وخـاصة بأدائه الـكوميـدى وجناحه فى أداء شخـصية بأعـماله ا
الشـامى والـتى ظل يؤديـهـا مدة طـويـلة فى مـرحـلة مـتـأخرة من مـسـيرته

الفنية.
كانت بـدايته الفـنية من خالل جـمعيـة أحباء الـتمثيـل العربى عام ١٩١٢
ــسـرح فى مــسـرحــيـة "مــطـامع الــرجـال" حـيــنـمــا ظـهــر ألول مـرة عــلى ا
واحترف التـمثيل بعـد ذلك وبالتحـديد عام ١٩١٧ بفـرقة "جورج أبيض"

واشترك فى مسرحياتها العربية والفرنسية.
سـرحـية الـشـهيـرة حـينـئذ ومن انضم بـعد ذلـك إلى العـديـد من الفـرق ا
بـيــنـهــا فـرق عــبـد الــرحـمـن رشـدى صــدقى والـكــسـار عــكـاشــة مـنــيـرة
هـدية عزيـز عيد بديـعة مصـابنى الريـحانى والتى أمـضى السنوات ا
األخيـرة من عمره بهـا (بدءاً من عام ١٩٣٤) ليـؤدى دور الشامى خفيف

الظل سليط اللسان.
سـرحـيات وشـارك فى الـتمـثـيل بهـا أيـضا قام بـإخـراج وتألـيف بـعض ا
وذلك بــفـرق بـديــعـة مـصــابـنى عـقــيـلـة راتب وبــبـا كـمــا قـام بـالــتـرجـمـة
ـسـرح الـفـرنـسى وقــدم مـسـرحـيـات عـديـدة مـنـهـا فـرق واالقــتـبـاس عن ا
عـكاشـة رمـسيس فـاطـمة رشـدى عزيـز عـيد وغـيـرها ومن بـ هذه
سرحيات أحب أفهم (عن حالق إشـبيلية). اجلبارة (ترويض النمرة) ا

بسالمته بيصطاد (فيدو) أوبرا شمشون ودليلة (سان صانش).
سـتقلة" ولكنها قام عـام ١٩٢٧ بتأسيس فرقة مسرحـية باسم "الفرقة ا

لم تصـاحب عروض الفـرقة حركـة نقديـة متابـعة وإن كانت اإلشـارات تؤكد
سرحيات بأن الفرقـة لم تأت بجديد بـل على العكس فإن مـستوى تقـد ا
ـهـا أول مرة وإن كـان يـحسب عـادة كـان متـواضـعا وأقـل من مسـتـوى تقـد ا
لــلـفــرقـة قـدرتــهـا عــلى الـتــجـوال وتــنـظـيـم رحالت إلى بـعض الــدول الـعــربـيـة
ــســرحى وكــذلك إتــاحــة فــرصــة الــعـمـل أمـام ــســاهــمــة فى نــشـر الــفن ا وا

. سرحي مجموعة من ا

لم تـــســتـــطع حتـــقـــيق االســـتــمـــراريـــة فـــقــدمت
مــواسم قـصـيـرة ثم اضــطـر إلى حـلـهــا لـيـعـيـد
احملاولة مرة أخرى عام ١٩٣٠ بتأسيس فرقة
مصر ومستفيدًا من أخطاء التجربة األولى.
ضم إلى فرقـته كالً من: عـمـر وصفى (مـديرا
فنيا) عباس فـارس عبد العزيز خليل جنمة
إبـــراهــيـم يــوسف حـــســنـى إبــراهـــيم اجلــزار
ــطــربــة عــلــيه فــوزى أصالن مــعــاذ ســريــنــا ا
إبـراهيـم وفرقـة منـشدين بـقيـادة عبـد العـزيز

بشندى.
قـامت الفـرقة بـرحلـة فنـية إلى بـعض الدول
ــصـــاحــبــة الـــعــربـــيــة فى ســـبــتـــمــبـــر ١٩٣٠ 
ـــطـــرب ذائع الـــصـــيت صـــالـح عــبـــد احلى ا
وقــد حـــقــقـت الــفـــرقــة فى الـــبــدايـــة جنــاحــا
كــــبــــيــــرا بــــعــــروضــــهــــا ولــــكن لــــســــوء اإلدارة
ــــتـــعـــهـــد واخلـالفـــات الـــتـى تـــفـــاقــــمت بـــ ا
ـــمــثــلـــ بــشـــأن األجــور وأســـلــوب صــرف وا
ـسـتـحــقـات والـذى أدى إلى فــشل الـرحـلـة ا
و حل الـــفــــرقــــة قـــبل عــــودة أفــــرادهـــا إلى

مصر فى ديسمبر ١٩٣٠.
أعــاد بـــشــارة واكــيم تــكــويـن الــفــرقــة واســتــأنـــفت نــشــاطــهــا عــام ١٩٣١
ــتـقــطــعـة وذلك حــتى عـام ـواسم ا وجنــحت الـفــرقــة فى تـقــد بـعـض ا

.١٩٣٢
ها من خالل اقتصر نشاط الفرقـة على تقد مسرحيات سبق تقد
صرى) وبخاصة عروض سـرح ا سرحية الكـبرى (ريبرتوار ا الفـرق ا
فـرقـة شـركة تـرقـيـة الـتـمثـيل الـعـربى (فـرقـة عـكاشـة) ومن بـيـنـهـا على
ـدنى ــوت ا ـســحـورة شــهـرزاد ا ـغــارة ا ــثـال: كــلـيــوبـاتــرا ا سـبــيل ا

لكة الوحوش خا سليمان شمشون ودليلة.
√QGhO hôªY  .O

ـقـدسـة أشـكـاالً مـتـنـوعـة. فـقـد تـكـون طالسم أو أعـراض مـرض ـهـمـات ا > تــتـخـذ ا
مثل وحدها كن أن تكتسب الـقطع قدسية من خالل إشارات ا عصبى أو السلع و
ـهـمة الـدنـيـويـة خـطراً ولـكن فى احلـاالت األكـثـر تـكـراراً تضـفى لـغـة الـكـاتب عـلى ا

وإثارة.

"فرقة مصر" لبشارة واكيم  مجموعة من
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ـكـاتب الفـنـية وأنـا أضـيف األخـرون من أعضـاء الـلـجان وا
(احلالية)

وقــام بـاإلخـراج لـلـفـرقـة بـدايـة من ١٩٨٠ حـتى وقـتـنـا هـذا
عــدد من اخملـــرجــ مــنـــهم من عــمـل بــاإلخــراج ألول مــرة
ومـنـهم من له جتـارب مع فـرق عـديـدة أذكر مـنـهم (مـحـمد
مصطفى - سميـر فهمي - عادل زكي - محسن حلمي -
عـلى عــبــد الـرحــيم - هـشــام جـمــعـة...) أمــا اخملـرج عــبـد
ــقــصـود غــنــيم فـبــعــد عـودتـه قـدم الــعـديــد من الــعـروض ا

دينة دمنهور. للفرقة بحكم وجوده وإقامته 
كـما أحب أن أنـوه عن جتربتي مع الـبحـيرة في عجـالة ففي
عــام ١٩٩١ طــلــبت الــفــرقــة تـرشــيــحي لــلــعــمل مــعــهـا وكــنت
ـا قـدمـته مــعـهم فـفي سـرادق  إقـامــته لـتـغـطـيـة ســعـيـدًا 
مــســـرح وســيــنــمـــا الــنــصــر الـــصــيــفي طـــوال شــهــر رمــضــان
أخـرجت للفرقـة مسرحية غـنائية اسـتعراضية اشـترك فيها
جنوم فـرقة الـبـحيـرة وفرقـة الفـنون الـشـعبـية هي مـسرحـية
(الـبطل) وهي أول مـسـرحيـة تقـدم للـمـؤلف في مصـر حيث
ــصـــري مــســـرحــيــاتـه الــعــشـــرين رغم أنه ــســـرح ا جتـــاهل ا
ها في عدد من نـشرها جـميعـا هنا في مـصر.. ورغم تقـد
عــواصـم عــربــيــة مــنــهــا (بــغــداد - تــونس - دمــشق - الــدار
الـبـيـضـاء - مـسـقط - عـدن - صـنـعـاء) وبـذلـك تـكـون فـرقة
الـبحـيرة قـد ردت االعتـبار بـتقـد مسـرحيـة البـطل للـكاتب
ــســرحــيــة تــعـكـس رؤيـة الــدكـتــور (عــبــد الــغــفــار مـكــاوي) وا
مـؤلفـها نـحو اجلـراد اإلنتـهازى الذي قـدر لنـا أن نعـيش فيه
ـحـنـة الــوجـود الـعـربي بـكل ظـواهـر إلـي جـانب اإلحـسـاس 
الـتــمـزق والــتــدهـور وقــد كـتب الــنــاقـد األســتـاذ أحــمـد عــبـد
احلــمـيـد بــجـريـدة اجلــمـهـوريــة ٦ أبـريل ١٩٩١ مـقــال خـتـمه
سرحنا القومي بدمنهور الذي حقق ما فشل بقوله (شكرا 

فيه مسرحنا القومي بالقاهرة).
وبــعـد ثالثــة أعـوام تــكـررت جتـربــتي مع فـرقــة (الـبــحـيـرة)
بإخـراج مسرحـية (بـلدي يـا بلدي) من تـأليف دكـتور رشاد
رشدي وبـعد انتـهاء عرضـها بأكـثر من ثالثـة أشهر ابـلغني
ـدوح كـمـال مديـر عـام مـكـتب رئـيس الـهـيـئة أن األسـتـاذ 
اسـتــعـد لـلـقـيـام بـالـعـرض بـجـولـة في مـدن الـصـعـيـد ضـمن
خطـة التـكثيف الـثقـافي على أن تـبدأ اجلـولة األحد ٢٤ -
٤ سـنة ١٩٩٤ وقـد كـتب رئيـس الهـيـئة وقـتـهـا ضمن كـلـمته
في الـبانـفلـيت (... وما كـان لهـذا العـمل الكـبيـر أن يتم إال
ـــؤازرة ودعـم الـــوزيــريـن الـــشـــابـــ فــاروق حـــســـنـي وزيــر
ــدوح الـــبــلـــتــاجي وزيـــر الــســـيــاحــة الــثـــقــافــة والـــدكــتـــور 
ــســتــشــار الــدكـتــور مــحــافظ الــبــحــيــرة والــلـواء واألعــزاء ا
ــديـــنــة مـــحـــافظ أســـوان والــلـــواء رئـــيس اجملــلـس األعــلـي 
األقــصــر والــلــواء مــحــافظ ســوهــاج والــلــواء مــحــافظ قــنــا
والـلـواء مـحـافظ أسـيـوط الـذين لم يـدخـروا جـهـدًا أو ماال

لدعم هذه اجلولة الثقافية التي تمثل البداية...)
ا يذكـر فإن أبطـال الفرقـة قاموا بـجهد كـبير وحتـملوا و
مـشـقــات ال نـهـايــة لـهــا.. حـيث كـان يــقـضي أن يـعــرضـوهـا
لـيال ثـم يـســافـروا في الــيـوم الــتـالي مــبـاشــرة لـلــعـرض في
مدينة أخرى وقـد زالت من داخلهم أي رهبة أو خوف من
جـراء الـتـطرف واإلرهـاب الـذي تـعـاني منه كل مـحـافـظات
الـصـعـيـد حـيث كـان الـعـرض دعـوة لـلـوقـوف ضـد عـمـلـيات

اإلرهاب والتطرف.

في أواخـر عام ١٩٦٢ قدم أحمـد عصر وهـو (مفتش في
ــدرسـي بــدمــنــهــور) مــذكـــرة إلي الــســيــد وجــيه ــســرح ا ا
أبــاظه مــحــافـظ الــبــحــيــرة يــطــالب فـــيــهــا بــإنــشــاء فــرقــة
مـــســــرحـــيـــة فـي دمـــنــــهـــور أســـوة بــــفـــرقــــة اإلســـكــــنـــدريـــة
ـسـرحــيـة.. ووافق احملـافظ و إرسـال مــا يـفـيـد بـذلك ا
ـسرح حـيث أرسلت جلـنة من مـحمـد عبد إلي مؤسـسة ا
الــعــزيــز وفــتــوح نـــشــاطي وكــمــال عــيــد الخــتــيــار أعــضــاء
الـفـرقـة عـلى أسـاس الـقـواعـد والالئـحـة الـتي  وضـعـها
لفـرقة اإلسـكنـدرية ... وتـقدم عـدد ٢٥٠ فردًا  اخـتيار
ــثالت.. و تـــكــوين الـــفــرقــة ـــثالً من بـــيــنــهـم ٥   ٤٠
ــســـرحـــيــة" ووضـــعت لـــهــا حتـت اسم "فـــرقــة الـــبــحـــيـــرة ا

ميزانية في حدود ٤٠٠٠ جنيه.
وبـعـد اخـتـيـار أعـضـاء الـفـرقـة شـاء وجـيه أبـاظـة محـافظ
ـضي في سبـيـله وحـده.. دون ارتـبـاط فني الـبـحـيـرة أن 

ؤسسة.. وكانت بداية. با
وال يـفـوتــنـا أن نـنــوه بـأنه قــبل تـكـويـن الـفـرقــة كـان هـنـاك
نـشاط مـسرحـي حر... اتـخذ مـقره (نـادي الـنصـر) حيث
ـنـعم حسـ قـائـد احلرس قـام بـتكـويـنه وتـأسـيسه عـبـد ا
الــوطــنـي بــدمــنــهــور.. ويـــضم فــرقــة أضــواء لـــلــمــوســيــقى
والــغـــنــاء وفــرقـــة مــســـرحــيـــة كــامــلـــة حتت إشــراف وزارة
الـشـئـون االجـتـمـاعـية ثـم مصـلـحـة الـفـنـون وكانـت حتصل
عــلى إعــانـة مــالـيــة.. وكــانت ضـمـن مـا قــدمت مــسـرحــيـة
(كـفـاح) تـألـيف وإخـراج مـحـمـد نـوح بـطـولـة مـحمـد غـنـيم
وفــهـمي اخلــولي وتــقــدم عــروضـهــا عــلى مــســرح سـيــنــمـا
الـبلديـة أو مسـرح مدرسة الـزراعة الـثانـوية ولكن قـابلـتها

عدة عقبات وتوقفت.
ـؤيدين و تـكـوين فـرقـة أخرى اجـتـمع حـولهـا عـدد من ا
وجــمـعت لـهــا االشـتـراكـات ووقف بــجـانـبـهــا الـلـواء عـبـاس
الـبدري حـكمـدار البـحيـرة في ذلك الوقت (٥٦ - ١٩٥٧)
ـعـاونة أحـمد عـصر و تـكوين مـجـلس إدارة برئـاسته و
وفـؤاد عـبـد الـسالم.. ومـارسـت نـشـاطـهـا ولكـنـهـا تـوقـفت
ألزمـات مـالــيـة - ويــحـكي أديـبــنـا الـكــبـيـر األســتـاذ (أمـ
يـــوسف غــراب عـن كم الــعـــقــبـــات الــتي صـــادفت تــنـــفــيــذ
مـسرحـياته وخروجـها إلي النـور إال أنه استطـاع أن يقدم
ــال) يــقــول عــنــهــا (أســعــدني ذلك مــســرحــيـــته األولى  (ا
.. األول أن أســتــاذنــا أحـمــد عـالم أخـرج كــثــيــرًا لــســبــبــ
ـسـرحـيـة إخـراجـا طـيـبـا وبـذل فـيـهـا جـهـدًا كـبـيـرًا فـكـان ا
سـبـب جنـاحـهـا األول أمـا الـسـبب الـثـاني فـيـخـيل لي أنـهـا
باعـتبارها أول عـمل فكانت فرحـة الناشئ إذا قدم عمالً
قـدر له النـجاح.. وقام بـالبـطولـة فيـها عـقيـلة راتب أم

يوسف غراب زكريا بلبع أحمد القاضي).
وكـانت الــفـرقـة في بـدايــتـهـا تـقـدم الــعـروض عـلى مـسـرح
ـسرح لـلـبـالون أقـامـته احملافـظـة عـام  ١٩٦٤ ولكن هـذا ا
راح ضــحــيــة حــريق.. فــكــان مــســرح الــبـلــديــة بــديال.. ثم

قدمت بعد ذلك بعض أعمال ألم يوسف غراب.
ونـأتي إلي (فــتـوح نـشـاطي) وجتــربـته مع فـرقــة الـبـحـيـرة
ـــســـرح).. حـــيـث ذكـــر في كـــتـــابـه (خـــمـــســـون عـــامًـــا في ا
(شــغـــلت بــإخــراج "الــزوجــة الــعــاشــقــة" لــفــرقــة الــبــحــيــرة
ـســرحـيــة بـدمــنـهــور.. إقـتــبـاس حـر بــتـصــرف كـبــيـر عن ا
ـعـاونـة احلـبـيب مـسـرحــيـة أمـريـكـيـة قــمت بـتـمـصـيـرهــا 
فؤاد سـعيد.. ومثلت ألول مـرة ليلة اجلمـعة ٣ أبريل سنة
١٩٦٤ بــــــنـــــجــــــاح مـــــذهـل.. وجتـــــاوب أهـل دمـــــنــــــهـــــور مع
ـسرحيـة حتى أنهم كـانوا يهلـلون ويصـفقون.. وتألق في ا

ــســرحي مـنــهم إلـي جـانب هــنــاء عــبـد ــسـرح واإلخــراج ا ا
الـفتاح ومـاهر عبـد احلميد (مـحمد سـالم - حافظ أحمد
حـــافظ - هــاني مــطــاوع الــذي أصــبـح فــيــمــا بــعــد رئــيــًســا
ـية الفنون) كـما أنها أعـطت الفرصة وألول مرة في ألكاد
ـسرحي األقـالـيم بـأن تقـوم مـخرجـة بـالـعمل في اإلخـراج ا
هي إجالل هــاشم الــتي أصــبـحـت رئـيــســة إقـلــيم الــقــاهـرة
الــكــبــرى حــيث أخــرجت (الــنـــد في هــوجه الــزعــيم) من
تأليف أبو العال السالمـوني (العودة إلي طلخا) من تأليف
يــسـري اجلــنـدي كــمــا قـدم الــفـنــان عـبــد الــعـزيــز  مـخــيـون

جتربة هامة في قرية أبو حمص عن الصفقه.
وأيـضا قدمـت الفرقة (مـحمد نـوح - محمـود احلديني -
فـهمي اخلـولي - منـير الـوسيـمي - محـمد غـنيم...) كـما
أود اإلشــارة إلي مــا قــاله كــمــال عــيــد من خالل جتــربــته
ـسرحيـة (الناس اللي في الـسماء الـثامنة) عـند إخراجه 
ــــــا تـــــذكــــــرنـي هـــــذه لــــــعــــــلى ســــــالم مــــــوسـم ٦٨ / ١٩٦٦ 
الحـــظــات بـــعــام ٢٠٠٧ يـــقــول (... تـــوزيع الـــعــمـل عــلى ا
مـجلس إدارة يجـلس ليبـحث.. ويبحث لـيجتـمع.. ويجتمع
لـيــنـاقش.. ويــنـاقـش لـيـنــغص ثم يــجـتــمع مـرة أخــرى قـتل
ا يـحدث ـسـرحي.. قد يـكون رأيي هـذا مـعارضـا  لـلفن ا
اآلن في أغـلـبـية فـرق احملـافـظـات.. ولـكـنـني قـد أخرجت
فـي أكـثـر مـن مـحـافــظـة أســتـطـيع أن أؤكــد أن يـدًا أمــيـنـة
ــســـرح وفـــهـــمــهـــا لـــلـــدرامــا واحــدة بـــشـــرط قـــربـــهــا مـن ا

ستطيعة أن تصل إلي ما لم يصل إليه األخرون).

تـمـثيـلـها هـواة وهـاويات من عـاصـمـة البـحـيرة أذكـر مـنهم
ـــان عــطــيـــة غــريب ـــثــال ال احلـــصــر كــر عــلى ســـبــيل ا

عمارة محمد نوح زكريا بلبع..
كـمـا اســتـمـرت الــفـرقــة في تـقـد مــسـرحـيــة جـديـدة كل
ثـالثـة شـهـور.. واجــتـمع لـلـفــرقـة إحـدى عـشــرة مـسـرحـيـة
خالل ثالث ســنـــوات لــكــبــار اخملــرجــ مـن بــيــنــهم عــبــد
الــرحـيم الــزرقـانـي مـحــمـد تــوفـيق كــمـال حــسـ بــديـر
ــــنــــعـم مــــدبــــولـي مــــحــــمــــد غـــــنــــيم نــــور صــــايغ عـــــبــــد ا

الدمرداش كمال عيد.
كــمــا قــدمت الــفــرقــة مــجــمــوعــة من الــهــواة مــســتــعــيــنــ
بــإمـكـانــيـات قــصـر الــثـقـافــة في ثالث مــسـرحـيــات فـصل
واحـد هي "الـفخ" أللـفريـد فـرج "الغـريب" حملـمـود دياب
ــمـر" لـعــلى سـالم مـن إخـراج هـنــاء عـبـد "وأغــنـيــة عـلى ا
ـسـرحـيـة  "الـوطـاويط" الـتي الــفـتـاح وعـنـدمـا نـأتي       
أخـرجـهـا مـحـمـد غـنيـم نالحظ أول جتـربة كـامـلـة يـعـتـمد
فـيهـا على احملـليـات تألـيف كمـال عبـد السالم وإخـراجا
وأيــضــا الـــديــكــور لـــيس في الـــبــحــيـــرة وحــدا بل هي أول
ستوى الرسمي فإن جتربة في الفرق التي تـكونت على ا
ـؤلف واخملرج مـحلـيًا يـؤكد أن األقـاليم أخذت إكتـشاف ا

جتني من ثمار اجلهد باستنبات هذه العناصر.
أمـا اجلــانب الـثـاني فـطــرحه أن الـثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة من
بـدايــة اإلشـراف عــلى الـفــرقـة قـد دفــعت بـعــدد من شـبـاب
ـعــاهــد الـفــنــيـة لــهم شــأن في عـالم ùLôL π«eEG¢اخلــريــجـ خــريــجي ا

فرقة البحيرة 

 لم 
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مسرحية «بلدى يا بلدى»
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عـنى يسمح لنـا باستعادة ـسرح الذى يعـد فى ذاته نوعاً من الـوسط فى إطار هذا ا >  ا
أشـياء فقدت ولكننا ما زلنا نتمسك بـها. وحتى لو لم نعد نؤمن بالبعث فإن عزاءنا هو
واجـهة جـمجـمة يـوريك أو شبح هـاملت الـعجـوز ليـلة قـدرتـنا (الـنظـرية) عـلى العـودة 
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
أربع قـرى مـصــريـة تـنـتـمـى كل واحـدة مـنـهـا
إلـي إقــــلـــــيـم ثـــــقــــافـي األولى: هـي قـــــريــــة
الشواشنة التابعة حملافظة الفيوم والثانية:
قـــريــة كـــوم احلـــاصل الــتـــابـــعــة حملـــافـــظــة
الــبـحــيـرة والــثـالــثـة: قــريـة بالط الــتـابــعـة
حملافظة الوادي اجلديد والرابعة: الضبعية
التى تنـتمى إلى محافظة اإلسـماعيلية فى
هذه الـقـرى األربع بـدأ نـشاط مـسـرح اجلرن
ـيـداني لأللـعـاب لـيـتـابـع تـفـاصـيل اجلـمـع ا
واحلـكــايـات الــشـعــبـيــة إضـافــة إلي اإلبـداع

الفردي من شعر وقصة. 
درب لـيتعرفوا تفاعل األوالد والـبنات مع ا
عـلى تـراث أجــدادهم ويـسـتـعــيـدوا ألـعـابـهم
الـــتـي كــــادت تـــخــــتــــفي أمــــام مــــنــــتــــجـــات
الـتكـنـولوجـيا مـن "البالي سـتـيشن" وألـعاب
"الفـيديـو جيم" والـكمـبيـوتر ونـحن ال نقف
أمـام هـذا الـتطـور الـتـكنـولـوجي لـكنـنـا نقف
داعــمــ لــلـجــذور الــتي ال تــزال قــادرة عـلى
احلــيــاة فـي األغــاني الـــشــعــبـــيــة واأللــعــاب
وحـكـايـات الـقـريـة لـقـد كـان الـنـتـاج مـبـشـرًا
والــتـفــاعل مــثـمــرًا فـكــتب األطــفـال شــعـرًا
وقصة نـنتـظر أن تخـرج في كتـيبات صـغيرة
وبــسـيــطـة تــلـيـق بـإبــداعـهم حــيث اكــتـشف
األطــفــال طــاقــتــهم الــكــامـنــة ووجــدوا من
ـدرسـ الذين يشـجـعهم ويـقف مـعهم من ا

. كانوا آباء حقيقي
يصوبون األخطاء ويقدمون احلافز للكتابة

. صري عبر طرح القدوة من كبار كتابنا ا
إن هـذه اخلــطـوات رغم بـســاطـتـهــا سـتـلـفت
نــظــر األطــفـــال ألهــمــيـــة اإلبــداع الــقــروي
والـشعـبي وحتـثـهم على الـقـراءة من جـديد
بـعــد أن وجــدوا فــرصــة لالهــتـمــام من قــبل
مـجــمـوعــة من اخملـتــصـ لــتـرى أعـمــالـهم
ــسـرح; لــيـكــونـوا أصــحـاب مـعــروضـة عــلى ا
ـيداني جتـربـة رائـدة في الـتـألـيف واجلـمع ا

وعرضها على جمهور قريتهم.
ـسـتـنيـر د. يـسري إنـني أقـدم حتـية لـلـوزير ا
اجلـمل وزيـر الـتـربـيـة والـتـعـلـيم عـلى دعـمه
انه بالتعاون للمشروع ووقوفه بـجانبه وإل
ــؤسـســة الـثــقـافــيـة والــتـعـلــيـمــيـة كي بـ ا
نحـصل على نـتاج رائع ثمـرته اإلبداع والفن
الذي يـطمح إلي تغيـير الذائقـة نحو األنفع

واألجمل للناس والوطن. 

> مسرحية «فانتازيا العالم الرابع» لسعيد حجاج واخملرج مصطفى شوقى  عرضها على مسرح التربية والتعليم بالعباسية هذا األسبوع.
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> على مسرح اجملمع الطالبى بجامعة طنطا  عرض مسرحية «مأساة جميلة بوحريد» للكاتب عبد الرحمن الشرقاوى واإلخراج حملمد فتح الله.

 > تـثير الوسائط القـلق واإلعجاب فوق اخلشبـة. هى خارقة للعادة بـلغة فرويد: فنحن
سرح كشكل من أشكال نـتخيل شيئاً حياً فى شىء ميت. الواقع أن جـزءًا من االنبهار با
ـســرحى جـوزيف روش ــنـظــر ا الــفن هــو أنه يـلــبى حـاجــة اجلـمــهـور إلى مــا يـســمـيه ا

«الوكالة».

äÉcôH âØY

«زى الفل».. دراما موسيقية استعراضية عن احلياة فى مصر

 آية محمد السيد

ية نسى حتلم بالعا هالة ا
ـنسى طـالبـة فى الفـرقة الـثالـثة بـكلـية احلـقوق هـالة ا
ـسـرح بسـحـره فـقررت أال جـامعـة الـزقـازيق جـذبهـا ا
تـعمل أبـدًا بليـسانس احلـقوق بل سـيكون الـتمـثيل هو
طــريــقــهــا. وأنــهــا ســتــحــاول جــاهــدة صــقل مــوهــبــتــهـا
بـالـدراسـة وذلـك بـتـقـد أوراقـهــا إلى مـعـهـد الــتـمـثـيل

بعد تخرجها من اجلامعة.
ـسرح هـالة شـاركت فى مـسـرح اجلـامعـة فى نـوادى ا
بعـدة عروض مـنـها "ومـازال العـرض مسـتمـرًا حديـقة
الــغــربــاء خـــالــتى صــفـــيــة والــديــر مـــلــوك الــشــر" ثم
عــرض "بــلــد الـــســلــطـــان" الــذى نــالت عـن دورهــا فــيه

ثلة على مستوى جامعة الزقازيق. جائزة أفضل 
ـشاركة فى عـرض يتم إنتـاجه فى قصر حتلـم هالة با

ثـــقـــافـــة الـــزقـــازيق ويـــتـم تـــصـــعـــيـــده بـــعـــد ذلك إلى
ـهـرجـانات حـتى يـصل إلى الـتـنافس عـلى مـسـتوى ا
الوطـن العـربى. كـما تـتمـنى أن يـقام مـهـرجان دولى
ــــســـرح مـن الـــهــــواة وذلـك حـــتـى تـــتــــسع لـــنــــجــــوم ا
خبراتهم ويتم تـبادل اخلبرات والتـجارب فيما ب

شباب العالم.
وتــرى هـالــة أنـهــا أمــنـيــة لـيــست صــعـبــة الــتـحــقـيق
ولكـنها حتـتاج إلى من يـؤمن بها وبـجدوى االهـتمام

وهوب. بالشباب ا
تـستعـد هالـة للمـشاركة فى مـهرجـان اجلامعـة لهذا
الـعـام من خالل عـرض "كـالـيـجـوال" إخـراج مـحـمـود

البنا.

ثل األعلى فى الفن محمد عبد السالم.. ال يؤمن با
ـتـلـقى والـعـرض يـعـتـمد عـرضه الـكـثـيـر من األسـئلـة لـدى ا

على استلهام التراث الشعبى.
يــتـمـنى مــحـمـد تــقـد أعـمــاله فى الـبـيـت الـفـنى لــلـمـسـرح
وعلى الرغم من اعتزازه بـكل من تعلم منهم ومنهم أستاذه

ثل األعلى». أحمد عبد الوارث فإنه يرفض مقولة: «ا
مـحـمـد عـبـد الـسالم يـرى أن مـسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة
يـكــتـسب فـاعــلـيــته من الـشــبـاب وجـرأته األمــر الـذى يـؤدى

إلى مزيد من احلراك والوعى.

محمد عبد الصبور..  التمثيل بلغة اجلسد
ـــثل راقص ومــــصـــمم رقــــصـــات و
ومـــخـــرج بــدأ مـــشـــواره الــفـــنى فى
الـــعــاشـــرة مـن عــمـــره فـى مــنـــتـــخب
اإلدارة التـعلـيمـية جذبـه حب إلقاء
الــشـعــر الــذى يــتـمــيــز فـيـه وحـصل
عـــلى جـــائـــزة فى اإللـــقــاء شـــجـــعــته
عـلى تـمــثـيل (بـاب الــفـتـوح) حملـمـود
ديـاب و (مـلك الـعرب) حملـمـد سـيد
عــمــاد و(الـــوزيــر الــعــاشق) لــفــاروق
زرعة) حملمد أبو العال جويدة و(ا
الــــسالمــــونى وعــــنــــدمــــا وصل إلى
الــثــانــويـــة عــشق الــرقص; فــشــارك
كراقص فى عدة حفالت مدرسية
ومـــــنـــــهـــــا إلـى مـــــنـــــتـــــخب جـــــامـــــعـــــة
اإلسـكــنـدريـة لــلـفـنــون الـشـعــبـيـة مع
الــكــاتب عــلـى اجلــنــدى ويــقــدم مع
الـــــكــــــابـــــ أحــــــمـــــد يــــــونس بــــــعض
مـســرحـيـات فى الــبـيت الــفـنى بـدأ
عــبـد الـصــبـور مــشـواره مع الـرقص
احلـــــديث عـــــام ٢٠٠٤ وتـــــعـــــامل مع
ى مثل "ماريكا أكثر من مصـمم عا

هـيـدمــر" من الـسـويـد و "دانـا تـاى"
" من من أمـــــريـــــكــــــا و "نـــــورا أمـــــ
ـانـيا ومن مصـر  و"جـلـيـنـدا" من أ
هــنـــا قـــرر خــوض مـــجــال تـــصـــمــيم
الــرقـــصـــات لــكـــلـــيــة اآلداب وكـــلـــيــة

السياحة والفنادق باإلسكندرية.
شارك فى العديد من التجارب فى
الــثـقــافــة اجلـمــاهــيــريـة من أهــمــهـا
(كــــالــــيــــجــــوال) لــــلــــمــــخــــرج (ســــامح
بــــــــســــــــيـــــــونـى) الــــــــتـى شــــــــاركـت فى
هرجان القومى للمسرح وحصلت ا

على عدة جوائز.
امه بيضا" كما شارك فى عرض "
ـــطـــرب عـــلى احلـــجـــار و هــدى مع ا
عــمــار إخــراج حــسـام الــدين صالح.
ومـن جتــــاربـه اإلخـــــراجـــــيـــــة عــــرض
"الــســـاقـــيــة" تـــألـــيف نــاصـــر جـــويــد
و"الــبــتــر" تــألــيف مــحــمــود أبــو دومـة
ويـتـمـنى محـمـد أن تـتـاح له الـفـرصة
لـيمـزج ب الـرقص والـتمـثيل ويـتيح

جلسده كله أن يتعلم.

يوسف محمد .. أنشودة القلب األخضر
بــــــدأ يــــــوسـف مـــــحــــــمــــــد يــــــوسف
مـــــشـــــواره الـــــفـــــنى فـى «أنـــــشــــودة
الــــــقـــــلب األخــــــضـــــر» مع اخملـــــرج
أحــمــد أبـــو ســمــرة عــام 87 وهـو
فـى الـــــــصـف األول االبــــــــتــــــــدائى
ـدرسى إال ـسـرح ا واسـتـمـر فى ا
أنـه توقف حتى يـكمل تعـليمه ولم
يستطع أن يبتعد كثيراً فعاد إلى
ــــســــرح عــــام 94 لــــيــــنـــــضم إلى ا
ورشــة مـحــمـد اجلــنــايـنـى بـقــصـر

ثقافة السويس.
ويــــــــشـــــــــارك فى الـــــــــعــــــــديـــــــــد من
ــســرحــيــات مــنــهــا: «األراجــوز» ا
و«الـــلـــهم اجــــعـــله خـــيـــر» حملـــمـــود
طـــلــعت ثم «يـــا بــهــيــة وخـــبــريــنى»
إخـــــراج عـــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح قــــدورة
و«أيـامـنـا احلـلـوة» إخـراج مـحـمـود
طلعت و«عـلى باب زويلة» إخراج

عـاصـم جنـاتى و«مــيـراث الـريح»
إخــــراج مـــــحـــــمـــــد حــــســـــ وإلى
جـــانـب عـــروضـه بـــفــــرقـــة قــــصـــر
ثــــقـــــافـــــة الــــســـــويس شـــــارك فى
عـروض مـحـمـد اجلـنـايـنى بـفـرقة
الـسـويس الـتـجـريـبـيـة فـى عروض
مـسـرح الـشـارع مـنـهـا: «زعـبـوبـة»
ــــــهـــــلــــــبـــــيـــــة» «مــــــهب الــــــريح» «ا
«االنـــكـــشــــاريـــة» «صـــورة» وغـــيـــر
ذلـك مـن إخــــــــراج اجلـــــــنــــــــايــــــــنى
وشـــــــــــارك فـى بـــــــــــعـض عــــــــــروض
األطـــــــفــــــال أيـــــــضــــــاً مـــــــثل «أرض
األجــــداد» وحــــصل يــــوسف عــــلى
جـائــزة أفـضل اســتـعــراضـات عن
مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة «أرض األجــــــداد»
ويـتمـنى أن يؤدى دور الـوزير «فى
الــســلــطــان احلـــائــر» أمــام يــحــيى
الفخرانى مثله األعلى فى الفن.

مثل عبد الله أبو النصر.. وورش إعداد ا
أخـــــرج عـــــبـــــد الـــــلـه الـــــعـــــديـــــد من
ـــــدارس وقـــــصــــور األعـــــمـــــال فى ا
الثـقافـة منـها: «عـرشك يا موالى»
لـــلــكـــاتب ســـعـــيـــد حـــجــاج «كـــوكب
الــفـئــران» و«مـاأجــمـلــنـا» حملــفـوظ
عــبـــد الــرحــمـن «عــالم عـــلى بــابــا»
لــــنــــبـــيـل بـــدران وعــــمل مــــخــــرجـــاً
مــــنـــفــــذاً لــــلــــعــــديـــد مـن الــــعـــروض
بـــــالـــــفـــــرقـــــة الـــــقـــــومـــــيـــــة مـــــنـــــهـــــا:
«احلـرافـيش» للـمـخرج أحـمد عـبد
اجلــــلــــيـل و«أوكــــازيــــون» لــــرشــــدى

إبراهيم.

دخـل عـــبــد الـــلـه أبـــو الــنـــصـــر عـــالم
ــــرحـــــلــــة اإلعــــداديــــة ـــــســــرح فى ا ا
ـدرسى شـجعه سـرح ا كـمـمـثل فى ا
كل من محـمد ناصف ورضا حسن
عـلى الــتـمــثـيـل ألنـهـمــا اكـتــشـفــا فـيه
قـــدرته عـــلى الــــتـــمـــثـــيل بـــتـــلـــقـــائـــيـــة
سـرحيـة بقـصر فأحلـقـوه بالـفرقـة ا
ــثل ثــقــافــة دمــيـــاط وكــان أصــغــر 

بالفرقة سناً.
شــــارك فى الــــعـــديـــد مـن الـــعـــروض
مــــنــــهــــا: «الــــرجـل الــــلى أكل الــــوزة»
و«الــــــصــــــفــــــقــــــة» حلـــــــلــــــمى ســــــراج
ـــنــعم » لــنـــاصـــر عــبـــد ا و«اجملـــانـــ
ــــــهـــــاجــــــر» جملــــــدى مــــــجــــــاهـــــد و«ا

و«اغـتـصـاب» و«قـوم يـا مـصرى»
لـــــرأفت ســـــرحــــان و«األوبــــاش»
و«كــومـبــاس ع الــبالنص» لــفـوزى

سراج.
ثـم شــعــر عــبــد الــله أنه مــوهــوب
إخـــراجــــيــــاً وأراد أن يُـــلـم بـــعــــالم
ــسـرح ومـا يــحـدث أمـام وخـلف ا
الـكـواليس خـاصـة بـعـد مـا عمل
مـوجـهـاً بـالـتـربـيـة والـتـعـلـيم وكـان
مثل أول من صنع ورش إعداد ا
ومــازال يـســتــقـطب الــشــبـاب من
ـــدارس واجلــامـــعــات ويـــدربــهم ا
ـســرحــيـة لــيــلـتــحــقــوا بـالــفــرقــة ا

بدمياط.

ابتهال.. طاقات
سها اخملرجون  لم 

ثل ومخرج مسرحى بدأ فى محمد عبـد السالم مؤلف و
ـدرسى كـمـمـثل ومـعـد وكـاتب أغـانى وانـتـقل بـعد ـسـرح ا ا
ذلك إلـى الـعــمل فى الـثــقـافــة اجلـمــاهـيــريـة لــيـقــوم بـإعـداد
ــهــمــة مـنــهــا: «مــأســاة احلالج عــلى عــدد من الــنــصــوص ا
الــزيــبق يــامــا فى اجلــراب بـــولــوتــيــكــا أنــتــيــكــا وقــائع عن
الـطـاعون شـفيـقة ومـتـولى» الكـتابـة تمـثل عـنده خـيراً أكـبر
من الـتـمـثـيـل فـقـد بدأ كـشـاعـر أو كـكـاتـب خـواطـر يـعـرضـها
ــرحـلــة االبـتــدائـيـة وراح عـلى أســاتـذة الــلـغــة الـعــربـيــة فى ا
ـسـرح كـاتـباً يـصـقل مـوهـبـته كـشـاعـر فـأدخـلـه الشـعـر إلـى ا
لـلـنصـوص.. ومن نـصوصه الـتى قـام بـكتـابتـهـا «البـاقـية فى
حـيـاتـكم واحلـالـة ج» الـتـى أخرجـهـا إسـحـاق إمـيـل وقـدمـها

فى مهرجان النوادى بالزقازيق.
اشـــتــــرك مع مـــروة فـــاروق فـى تـــألـــيف نـص «بـــكـــيـــا» الـــذى
أخـرجه أحــمـد عـبــد الـوارث وحـصـل الـعـرض عــلى جـائـزة

أحسن تمثيل نسائى.
شـارك مـحـمـد عـبـد الـسالم كـمـمـثل مع اخملـرج أسـامـة طه
فـى عـــرض «آخـــر طـــقـــوس الــــرحـــيل» اجتـه عـــبـــد الـــسالم
لإلخــراج فــأخــرج عــدة عـــروض مــنــهــا: «الــوزيــر الــعــاشق»
« سـك «دمـاء على سـتار الـكـعبـة» لـفاروق جـويدة «عـابـد ا
لعبده بدوى ومن تـأليفه أخرج عرض «يبقى احلال على ما

هو عليه».
ويـقدم حـالـياً عـرض «الـوصايـا واخلـلخـال» مـتمـنـياً أن يـثـير

يــعــود الــفــضل فى اكــتــشــاف "ابــتــهــال" ألســتــاذهــا اخملــرج مــحــمـود
ــدرســيــة خــضــر الــذى شــاهــدهــا وهى تــقــدم فــقــرة فى اإلذاعــة ا
فــأســنــد إلـيــهــا دور كـلــيــوبــاتـرا فـى مـســرحــيـة "مــصــرع كــلـيــوبــاتـرا"
نتخب مدارس ـا شجعها على االنضمام  للشاعر أحمد شوقى. 
ـرحـلة إدارة شرق اإلسـكـنـدرية لـتـسـتمـر فى الـتـمثـيل حـتى نـهـاية ا
الثـانوية ثم تلتحق بورشـة التمثيل بقصـر ثقافة األنفوشى وتتدرب

على يديه.
ـوهـبتـهـا ورشحـهـا للـعـمل فى عرض ن اخلـشـاب الذى أعـجب  أ

سرح. "بلد البنات" مع اخملرج أحمد راسم فى نوادى ا
وألنـهـا تـمـلك قـدرات ومـواهب أخـرى فـقـد الـتـحـقت ابـتـهـال بـفـرقة
الــفــنـون الــشــعـبــيــة بـاألنــفـوشـى لـتــجــمع بـ لــغــة اجلـســد والــكـلــمـة
ـنــطــوقــة ولـتــشــارك بــالـرقـص فى عــرض "كـالــيــجــوال" مع اخملـرج ا
سـامح بسـيـونى. وتـعود لـتـمثـل فى عرض "مـشـاغبـون ولـكن" تـأليف
ـــنــعـم الــكـــشــيـــر وإخــراج أنـس اجلــنـــدى. وتــشـــارك ابــتـــهــال عـــبــد ا
كـــراقــصــة فـــنــون شـــعــبــيـــة فى عــدد مـن الــعـــروض واالحــتــفـــالــيــات
امه ـهرجـانـات مـنـها خـتـام مـهرجـان اخملـرجـة األول وعـرض " وا
بيـضا" مع اخملـرج حسـام الديـن صالح بطـولة عـلى احلجـار وهدى

سرح احلديث. عمار با
ـشوار ابـتـهـال تتـمـنى مـواصـلـة ا
واحلــصــول عــلى فـــرصــتــهــا فى
الــتــلـــيــفــزيــون والــســـيــنــمــا كــمــا
تــــتـــــمـــــنى أن تـــــقـــــوم بــــبـــــطـــــولــــة
مـسـرحيـة اسـتـعـراضيـة ضـخـمة
تـقـوم فـيـهـا بــالـتـمـثـيل والـرقص
وتـســتـطــيع من خاللــهـا تــفـجــيـر
طــاقـاتـهــا الـتى لم تــزل حـبــيـسـة
ــــســــســــهــــا فـى أدراجــــهــــا.. لم 

اخملرجون.
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سـرح.. وعمل غـير تقـليدى صورة حيـاتنـا معكـوسة علـى مرآة ا
يـتـنـاول حـيـاتـنـا الــتى أصـبـحت «زى الـفل» فى كـومـيـديـا سـوداء

تتراقص مشاهدها على إيقاعات الضحك والبكاء.
سرحى «زى الفل» الذى أنـتجه قطاع الفنون الشعبية العرض ا
واالستعراضية وارتفع عـنه الستار هذا األسبوع خطوة جديدة
ـســرحى «عـادل عــبـده» الــذى بـدا ســعـيـداً فـى مـشـوار اخملــرج ا
ـســاحـة الـتى أتــاحـهـا له «خـالــد جالل» رئـيس قـطــاع الـفـنـون بـا
الـــشــــعـــبـــيــــة لـــكى يــــقـــدم عــــمالً يـــصــــفه بـــأنـه «مـــســـرح غــــنـــائى

سرحى. شهد ا استعراضى» غاب طويالً عن ا
الـعـمل الـذى يـنـاقـش قـضـايـا الـبـطـالـة والــهـجـرة غـيـر الـشـرعـيـة
ــصــرى إجــمـاالً يــراهن مــخــرجه عــلى أنه «ســيــفـرض والــواقع ا

سرحية». نفسه بقوة على الساحة ا
ويــشــاركه تــفـاؤلـه بـالــعــرض مــؤلـفـه «حـمــدى نــوار» الــذى كـشف
لـ«مـسـرحــنـا» أن الــعـمـل يـعــرض لـلـحــظـة الــراهـنــة ويـشــيـر  إلى
أبــاطـرة » صــاحب شــركــات احلـديــد  ويــرى نـوار أن اجلــمــهـور
سأم األفكار البائسـة وآن األوان لكى نناقش معا واقعه وواقعنا
بــشـــكل حــقــيـــقى حــتى لـــو كــان قــاســيـــاً فــبــيــنـــمــا يــزداد الــغالء

والفساد مازال حالنا «زى الفل»..
النجم وحـيد سيف الـذى يقف للمـرة األولى على خشـبة مسرح
الـبـالـون يلـعـب فى الـعـمل دور «حـيـدر» الـرأسـمـالى الـذى يـتـاجر
ــتـخــصص فى تــسـفــيـرهم بــأحالم الـشــبـاب مـن خالل مـكــتـبه ا
بطـريقـة غيـر شرعيـة ويقـدم سيف الـشخصـية بـشكل كـوميدى

سرحية. ساخر ويرقص ويغنى ضمن أحداث ا
يقول وحيد سيف: تـعرفت على عادل عوض عندما كان يصمم
اســتـــعــراضــات عــرض مــســرحى مـن بــطــولــتى وإخــراج الــســيــد
راضى وتـوطدت صداقتـنا وعندما عـرض علىَّ «الورق» وجدته

شاركة فى العمل. جيداً ويعالج قضايا هامة فرحبت با
سـرحية من وتقـدم «ميـسرة» الوجه الـثانى للـشر والفـساد فى ا
خـالل دور ســـونـــيـــا هـــا االنـــتـــهـــازيـــة الـــتـى تـــعـــمل مع حـــيـــدر

تواضع. وتشاركه كل شروره رغم أصلها الريفى ا
ـسـئــولـيـة تـقـد «اخلـيـر» فى بـيـنـمـا تــضـطـلع «ر الـبـارودى» 
سرحية حيث تلعب دور «أمورة» التى تقف فى ثالث جتاربها ا
وجه حــيــدر وســونــيـــا والــعــمل تــعــتــبـــره ر مــحــطــة هــامــة فى

مشوارها خصوصاً وأنها ترقص وتغنى فيه ألول مرة.
شريف مدكور مقدم برنامج األكالت الشهير هو أحد مشهيات
ثالية العرض الذى يقدم فيه شخصية «عاشور» التى تتميز با

سرحية. فى أول جتاربه ا
وسيـقية يـحيى غا يراهن ملحن الـعرض وواضع «صيـاغته» ا
عــلى «زى الـفل» مــؤكـداً أن خـبــرته الـطـويــلـة فى مــسـرح الـدولـة
والــقــطــاع دفــعــته لالعـــتــقــاد فى جنــاح هــذا الــعــمل مــنــذ قــرأه
ويضـيف يحـيى: موسـيقى االسـتعـراضات تـخرج من قـلب دراما
ـوسيـقى مـحركـاً لألحداث ولـيس «حلـية» الـعمل بـحيث تـكون ا

مقحمة عليها كما فى عروض أخرى كثيرة.
ــصـرى ورغم اإلجــهـاد الــواضح بــدا مـهــنــدس الـديــكــور كـمــال ا
سـعـيدا بـالعـمل الـذى «طلع عـينـه» على حـد تعـبـيره حـيث طلب
ـسرحى 4 ـشـهـد ا اخملرج مـنه تـصـمـيم ديـكـور يـتـيح له تـغيـيـر ا
مرات فى دقائق قـليلة فـمن مجمع الـتحرير إلى مـترو األنفاق
ثم اجلـامـعـة األمريـكـية ومـنـهـا إلى الكـورنـيش فى إيـقاع الهث
ـــثـالً من فـــرق لـــعــــرض مـــســــرحى ضـــخـم يـــشــــارك فـــيه 120 

القطاع اخملتلفة.

وحيد سيف
يغنى ويرقص
على مسرح

الدولة..
وشريف

مدكور مثالى
فى أول
جتربة 
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حــــصــــلت مــــســــرحــــيــــة «اجلــــرح
ـركـز األول يـغـنى» عـلى جـائـزة ا
فى مــسـابــقــة إدارة كـفــر الـدوار
ـدرسى الــتـعــلــيــمــيـة لــلــمــســرح ا

«الثانوى».
ـسـرحيـة تـألـيف إبراهـيم عـبد ا
السيد وإخراج خميس شعبان
سرح مصطفى إشراف موجه ا
حـــمــاد الــبـــطــولــة آليـــة مــحــمــد
الــــســــيــــد أحــــمــــد حــــسن بالل

الشرقاوى وعمر عرفة.
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 حمدى طلبة

تــســتــعـــد فــرقــة قــصــر ثـــقــافــة بــنى مــزار
ـنيا لتقـد مسرحية «أرض ـسرحية با ا
ال تـنــبت الـزهـور» لــلـكـاتب مــحـمـود ديـاب
وإخــراج حــمــدى طـــلــبــة ديــكــور ومالبس
مــحـــمــد هـــاشم أحلـــان مــدحـت نــظـــيــر
تـمثيل: دعاء صـاوى شيماء ربـيع شيماء
هـــاشم أحــمــد شــعــبــان رشــاد أبــو زيــد
خـالـد الـغـمـرى مـحـمـود الـشـوكى غـريب
مــصـــطــفـى  حــنـــفى حـــنــفى مـــصـــطــفى
القـرشى محـمود ثـابت عبد الـله فضل

إخراج حمدى طلبة.
ــسـرحـيـة قـدمت الـعـام فـرقـة بـنى مـزار ا
ـاضى مـسـرحـيـة «مـنــمـنـمـات تـاريـخـيـة» ا
لــســـعــدالـــله ونـــوس ومن إخــراج  حـــمــدى

طـــلــــبــــة وشــــاركت فـى الـــدورة الــــثــــانــــيـــة
ـصـرى وحصـلت على ـسرح ا ـهرجـان ا
شهادة تقدير خاصة من جلنة التحكيم.
ــسـرح وفـى الـســيــاق نــفــسه انــتــهى نــادى ا
بــقـصـر ثــقـافـة بــنى مـزار من وضـع خـطـته
لــــلـــمــــوسم احلــــالى وتــــتـــضــــمن تــــقـــد 4
عـروض مــســرحــيـة جــديــدة هى «أخــبـار..
أهـــرام.. جـــمـــهـــوريـــة» لـــلـــمـــؤلف إبـــراهـــيم
احلـســيـنـى إخـراج غــريب مـصــطـفى «دم
الــسـواقى» لــبـكــرى عــبـد احلــمـيــد إخـراج
ـلـكـة اخلـرفـان» تألـيف خـالـد الـغـمـرى «
مــحـــمـــد يــوسف إخـــراج أحـــمــد الـــكــاس
ومسرحية «الـساعة صفر» للمؤلف إسالم

فرغلى واإلخراج حملمود الشوكى.

السندباد يعود إلى مسرح احلسينية
عـلى مـســرح مـدرسـة احلـسـيــنـيـة بـالـعــبـاسـيـة تـعـرض
ـة الـتعـلـيـمـيـة مسـرحـيـاتـهـا الثالث إدارة مصـر الـقـد
ـراكز األولى عـلى مسـتوى الـقاهـرة والتى الـفائـزة با
تـمـثـلـهـا عـلى مــسـتـوى اجلـمـهـوريـة مـسـاء االثـنـ 21
أبـريـل وهى مـســرحـيــات «الـشــعـلــة» تـألــيف الـشــاعـر
مــحـمــد سـلــيــمـان وإخــراج أشـرف أبــو جـلــيل وتـدور
حــول ثــورة غـيـالن الــدمـشــقـى عـلـى حـكـم بــنى أمــيـة
ـعـجـزة» لـلـراحل مـحـمـود ديـاب إخراج ومسـرحـيـة «ا
أحـمـد صـبـرى وتـدور حـول مـخـاوف عـامالت مـصـنع
ــصــنع وضـيــاع مــســتــقـبل لــلــغـزل والــنــســيج من بــيع ا

أبــنـائــهـم ومـســرحــيــة «الــســنــدبــاد يــعــود إلى بــغـداد»
ــــغـــربى عـــبـــد الــــرحـــمن الـــوادى وإخـــراج لــــلـــكـــاتب ا
إســمـاعــيل فــاروق وتـدور حــول عـودة الــسـنــدبـاد إلى
مديـنته ليجـد الساحر األزرق قـد سيطر عـليها ودمر
حضـارتـهـا فـيـكـاتف أصـدقـاءه عالء الـديـن والـشـاطر

دينة منه. حسن وعلى بابا وياسمينة لتخليص ا
الـــعــروض تـــقــدمــهـــا مــدارس الـــفــســطـــاط الــثـــانــويــة
ـلـك الـصـالح االبـتـدائـيـة بـرعـايـة والـقـاهـرة الـفـنـيـة وا
بدرية السـعيد مدير عام اإلدارة وإشراف أشرف أبو

سرح. جليل; موجه أول ا
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فرد والـقواعد. فليس هـناك منطق حتتى لـلمهمات بل هـمات تتحاشى الـنحو ا > إن لغة ا
ـسرحـيون مـجمـوعـة متـنـوعة من ألـعـاب القـطع وهى تـدور فى وقت من األوقات يـلـتقـطه ا
ـزجونه فى أعـمالهـم. ليس هنـاك وصفـة محـددة وال حامض نـووى يفلح فى ويخـتارونه و

همة إلى احلياة. إعادة ا

نصف السويسى انتهى من تقد مسرحية «النمرود» تأليف د. سلطان القاسمى وعرضت بالشارقة. > اخملرج التونسى ا

سرحي جريدة كل ا
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همة همات تعود إلى احلياة حينما تبلبل األعراف الدرامية. فا > ا
تـدب فـيـهـا حـيـاتـها اخلـاصـة حـ تـرفض الـتـمـثـيل عـلى وضـعـها.

همة سند الدراما فإنها تقلب توقعات اجلمهور. وح ترفض ا 4
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سرحي جريدة كل ا

21 من أبريل 2008  العدد 41

غنى حياة الروح» خالل مايو القادم باألوبرا. > اخملرجة جيهان مرسى تستعد لتقد اجلزء الثانى من أوبريت «ا

فاهيم النقد األيديولوجى وغياب ا
يتـبلـور فى فتـرات التـغيـر التـاريخى فـح يـبدو
النص بـريئـاً من أية فـرضيـات فإن هدف مـنهج
التفـكيك هو اخـتيار وتـوضيح الـقوة الفـعالة فى

الشفرات الثقافية.

ــيـــخــائــيل ــؤلــفـــة نص «الــدخـــان»  ثم تــنـــاولت ا
رومـان بــالـتـحــلـيل مـؤكــدة أنه يـحــمل فى مـجـراه
لـــغـــات مـــتـــنــــوعـــة ومـــتـــنـــازعــــة تـــرجع جـــذورهـــا
وأصولـها إلى الـنصـوص الفـلسـفيـة والتـاريخـية
فـعـنـدمـا يـعطـى ميـخـائـيل رومـان الـكـلـمـة لـبـطله
ـــــتـــــمــــرد «حـــــمـــــدى» لـــــيـــــكــــشـف عن تـــــاريـــــخه ا
وهـــواجــــسه فـــإن هــــذا الـــكـــشـف يـــأتى مــــغـــلـــفـــا
ــــعـــارضــــة انـــفــــعـــالــــيــــة كـــمــــا يـــقــــول «روبـــرت
ـــتــمــرد» ـــســرح ا بــروســـتــايـن» فى كــتـــابه «عن ا
ـتـمـرد هـو دائـماً 1965:  «إن البـطل الـوجـودى ا
نقيض الـبطل» وحتيل اإلشارة إلى «اإلنسان -
كل إنـسان» فى «الـدخان - لـرومان» إلى مـسرح
الـكــاتب الــفـرنـسـى يـوجـ يــونـســكـو حــيث بـطل
مـــســـرحـــيـــاتـه هـــو دائـــمـــاً «اإلنـــســـان» ورغم أن
مسـرح يـونـسـكـو يـحـمل أحيـانـاً انـتـقـاداً ظـاهـرياً
لـلــمـؤســسـات االجـتــمـاعـيــة ورفض آلـيــة احلـيـاة

التى تستلب آدمية البشر وحتولهم إلى آالت.
لــذلك يـظـل «حـمــدى» حـائــراً الهــثـاً وراء مــعـنى
وهـدف لـوجـوده وكـمــا يـشـيـر خـطـابه «أنـا كـنت
ــان» هــو إحــالـة ــان» فــإن «اإل بـأدور عــلى اإل
ــرجع وســر ــطـــلق واإلطــار الــثـــابت وا لــلـــبــعــد ا
مـحـنــته فى افـتـقـاده لــتـلك األبـعـاد الـتـى يـبـكـيـهـا

فيفرض حضورها رغم غيابها.

ـؤلـفة أمـا فى الـفصل الـثـالث لـلكـتـاب تـناولت ا
ــســـرحى «بــلــدى يــا بــلــدى» بــالــتــحـــلــيل الــنص ا
لــرشـاد رشـدى فــتـقــول: تـعــددت دالالت الـنص
وحتـول فــيه اإلنــسـان واجملــتـمع واأليــديـولــوجـيـا
إلـى خــــطـــــابــــات ونـــــصـــــوص تــــعـــــرض الــــكـــــيــــان
السياسى واالجتماعى بوصفه حواراً يحيل إلى

آخر مرجعية دالة.
فعندما يعـطى رشاد رشدى الكلمة ألبطال هذا
الـنـص لـيـكــشـفـوا عن مــكـنـونــاتـهم وهــواجـسـهم
يـــــأتـى هـــــذا الـــــكــــــشف مـــــشــــــيـــــراً إلى تــــــوجـــــهه
ـثالـية األيديـولـوجى نحـو الـليـبـراليـة بـدالالتهـا ا
ـا تـسـمـيه جـوهـر الـوجود انـهـا  اإلنـسـانـيـة وإ

اإلنسانى.
ـؤلف التاريخ ـسرحـية يسـتخدم ا وفى هذه ا
اضى واحلـاضـر فتـدور أحداث ليـربط بـ ا
الــنص عــلى مــسـتــويــ أســاسـيــ األول بــعـد
ائة عام وهذا بالطبع وفاة السيد الـبدوى 
مــاض بــالـــنــســـبــة لــلـــمــتـــلــقى فـــيــتـــعــرض هــذا
احلدث إلبـعاد آخـر من الـداخل ثم يـعود بـنا
ـؤلف إلـى مـا وراء هـذا الـتــاريخ حـيث حـيـاة ا
ستوى السيد البـدوى نفسه ويكون هذا هو ا

الثانى.
وحـدود تـطـبــيق مـنـهج الــتـفـكـيك عــلى «بـلـدى يـا
بــلـــدى» ال تــتــوقـف عــنــد كــشـف طــبــيـــعــة الــنص
األيــديـــولــوجـــيـــة ولــكـــنــهـــا تـــقــدم وجـــهــات نـــظــر
معـارضـة لألفـكار الـثـابتـة الـتى يـطرحـهـا الـعمل

كمسلمات.
وكـشف التـحـليل عن رؤيـة غيـبـية مـرتدة تـغـلفـها
األساطـير فتحـيل إلى صيغـة أيديولـوجية وأبرز
أيضاً أبعاد تـلك الذهنية اخلرافية التى ترفض
ــنــظــور الـــعــلــمى كـــمــا كــشف عن تـــنــاقــضــات ا
وتوترات ظهـرت فى عالقة «فاطمة بنت حرى»
بـ«الــســـيــد الــبـــدوى» تــأكــدت مـن خاللــهـــا بــنــيــة

القهر والتخلف فى عالم النص.

ـيـل نـحــو االشـتــراكـيــة بـعـد عـنــصـر جـديــد 
ثورة يوليو.

نظور الـعلمى والـتقنى لذلك وللـتأكيد عـلى ا
الــعــنـصــر كــان شــعـار االحتــاد الــقــومى الـذى
أنـــــشــــــأه عـــــبــــــد الــــــنـــــاصــــــر عـــــام 1956 هـــــو
ـنظور قـراطية االشـتراكيـة التعـاونية وا الد
األيـديــولــوجى الــذى انـطــلــقت مــنه الـتــجــربـة
الـنـاصريـة وأصـبح اجملـال الـثقـافى مـفـتـوحاً
أمـــام حـــركـــة فــــكـــريـــة حتــــاول الـــوصـــول إلى
أيديولوجيـا قومية عن طريق تركيب مختلف
ــــــذاهـب فـى تــــــلك الـــــــصــــــيــــــغــــــة وامـــــــتــــــلك ا
ـصـريـون زمـام احلـقل الـثـقافى ـاركـسـيون ا ا
ــنــظــور واســتــطــاعــوا ربط اإلنــتــاج األدبى بــا
ـرحلـة الـتاريـخـية فـأصـبحت االجـتمـاعى وبـا
تلك الفـترة مـواجهـة ساخـنة بـ جيل الرواد
ــنــظــوره الــكالســيــكـى الــلــيــبــرالى واجلــيل
اجلديـد مـحـمـود أمـ الـعـالم وعـبـد الـعـظيم
أنــيس ومــحــمـــد مــنــدور وغــيـــرهم من الــذين
اسـتــطـاعــوا إعـطــاء مـنــظـور جــديـد لــلـثــقـافـة

الواقعية.

ـمـارسـات الـنـقـديـة أتت هـذه الـعـيــنـات  من ا
فى تـلك الــفــتـرة كــمـحــاولـة لــكــشف الـركــيـزة
الـفـكـرية والـطـبـيـعـيـة لأليـديولـوجـيـة الـكـامـنة
ــنـظـور الــنـقـدى بـيــنـمـا هــنـاك نـزعـة خـلف ا
ـنـظور الـنـقدى فى أرسطـيـة سيـطـرت على ا
الستينيات لكن أتى بريخت بنظرية عكسية
تـمامـاً لـنـظـريـة أرسـطـو يـتـمـثل جـوهـرهـا فى
مـحـاولـة تـغـيـيـر الـعـالم ولـيس تـفـسـيـره فـكـان
ــســرح لـــيــسـت مــهـــمــته أن يـــعــكس يـــرى أن ا
واقــــعــــاً ثـــــابــــتــــاً بل مـــــتــــحــــركــــاً تــــظـــــهــــر فــــيه
الــشــخــصــيــات واألحــداث بــوصــفــهــا إنــتــاجـاً
ــسـرحــيـة عــنـد بــريـخت لــزمـنـهــا اخلـاص. وا
مـتبـاينـة فى شـكلـهـا ال حتكـمهـا اآللـية لـتدفع
ــتــلــقى إلى الــتــأمل الــنــقــدى فى الــعـالقـات ا

اجلدلية ب األحداث.
إن الـوعى بـاأليـديـولـوجـيـا الـكـامـنـة لـلـخـطاب

فى هــذا الـكــتـاب تــرصـد د. وفــاء كـمــالـو مـا
ـسـرح أسـمــته بـ«أيــديـولــوجـيـا االلــتـزام فـى ا
ــصـــرى فـى الـــفـــتـــرة مـــا بــ (1961 حــــتى ا
نهج الـتفكـيكى. هذا ما 1970) مسـتخدمـة ا
ــــؤلــــفــــة فـى الــــفــــصل األول من أوضــــحــــته ا
كــتــابـــهــا الـــذى يــحـــتــوى عـــلى ثالثـــة فــصــول

وتمهيد.
ــنــهج وفى فى الــفــصل األول حتــدثـت عن ا
الثانى تـناولت بـالتحـليل مـسرحيـة «الدخان»
ــيـخــائـيـل رومـان أمــا الـفــصل الــثـالث فــقـد
خصصـته لتحـليل مـسرحيـة «بلدى يـا بلدى»

لرشاد رشدى.
ـؤلـفـة فى تـمـهـيـدهـا: يـبـدو أن غـياب تـقـول ا
ــــرجــــعى ــــفــــاهــــيـم الــــواضــــحــــة واإلطـــــار ا ا
ـتـمـاسك قـد جـعل من الـنـقـد األيـديولـوجى ا
فـى الــــســـــتـــــيــــنـــــيـــــات مـــــجــــرد رجـع ألصــــداء
الـتــحــوالت الــدائــرة فى اجملــال االجــتــمــاعى
والـسيـاسى لـذلك لم يتـمـكن النـقـد فى تلك
سرح الفـترة من أن يعـيد صياغـة إشكالـية ا
ـــصــرى ضـــمن مـــنـــظـــور يــتـــيح لـه أن يــضع ا
ـغــلـوطـة ــفـاهـيـم ا مـوضـع الـتــسـاؤل جـمــيع ا
التى حتول دون حتقيق جتاوز حقيقى ألزمة
سرح وهذا بالـتحديد هو مدخل الدراسة ا
الــــتى حتــــاول هــــدم الــــنـــــمــــوذج الــــلــــيــــبــــرالى
األخالقى لــلــكــشف عن األيــديـولــوجــيــا الـتى
ــشــروع يــنــطــوى عــلـــيــهــا الــنص حـــيث كــان ا
الـنقـدى لـفتـرة الـستـيـنيـات يـتمـيـز بالـتـسامى
األخالقى وااللـتـفـاف حـول الـرأى الـليـبـرالى
واالنــحـــراف بــأيــديـــولــوجــيــا الـــنــصــوص إلى
أرض مـحايـدة آمنـة تؤطـرها الـرؤية الـنقـدية
األخالقـــيـــة ويـــأتـى تـــطـــبـــيق مـــنـــهج الـــنـــقـــد
ـيخائيل التـفكيكى عـلى مسرحـية «الدخان» 
رومـان ومــسـرحــيـة «بــلـدى يــا بـلــدى» لـرشـاد
رشدى بـاعتبـارهما عـينات تـمثل االجتاهات
اخملـتلفـة فى مـسرح السـتيـنيـات حيث يـتجه
ـعـلن ـسـتــوى ا فـكـر مــيـخـائــيل رومـان عـلـى ا
نظور الوجودى أو الالنتماء فى ح نحو ا
ـــعــلن ـــســتـــوى ا يــتـــجه رشـــاد رشــدى عـــلى ا

أيضا نحو الفكر الليبرالى احلر.

ا كانت أيديولـوجيا االلتزام تمـثل انعكاساً و
ــتــحــكم فى احلــقل الــثــقـافى لــلــمـيــكــانــيـزم ا
فهوم اجلديـد بعد سنة 1952 فإن توضـيح ا
يـــــــــــجـب أن يـــــــــــتـــــــــــرابـط مـع االجتـــــــــــاهـــــــــــات
ـــرحــلــة األيــديـــولــوجـــيــة الــســـائــدة آنــذاك وا
ــتــأجـجــة الــتى عــاشــتــهـا مــصــر قــبل وبــعـد ا
الـــثــــورة والـــتـى فـــرضت نــــوعـــاً مـن االلـــتـــزام
ـرتـبـطـة بـتلك بتـوضـيح الـعـوامل واحلـقـائق ا
ــرحـــلــة ذات اخلــصـــوصــيــة الــفـــريــدة الــتى ا
تـتــمـثـل فى االلـتــبـاس األيـديــولـوجى وخــلـيط
ـلــتـحـمـة الـرؤى واألفـكـار وغــيـاب الـنــظـريـة ا
ــــكن من خـاللــــهـــا حتــــديــــد مـــاهــــيـــة الــــتى 
ـكن تـمــيـيـز ـصـرى ومــا يـريــد و اإلنـســان ا
نـسـيـج اإلنـتـاج األدبى لـتـلـك الـفـتـرة وحـصـره
ب الرومانسـية الباحـثة عن األنا هروباً من

القهر واحلصار.
وعلى محور آخـر كانت الواقعية اجملردة من
أبــعـــادهــا الـــتــاريــخـــيــة واالقـــتــصــاديـــة والــتى
تعـتـمـد عـلى تـصـوير الـواقع بـصـورة مـحـايدة
ـنـظـور لـتــبـلـور فى الـنـهـايـة تـفـتـقــد الـرؤيـة وا

رؤية البرجوازية الصغيرة.
ـسـتـوى الـنـقـدى شـهـدت تـلك الـفـتـرة وعـلى ا
وجــوداً حــيــاً حملــاوالت ثــقــافـــيــة تــنــتــمى إلى
اجتاهات أيـديولوجـية مخـتلـفة مثل الـرسالة
ـقـطم وكــان مـنـظـورهـا والـثـقـافـة والــهالل وا
الفكرى يتجـه نحو القيم اإلنـسانية ثم ظهر

الكتاب: أيديولوجيا االلتزام فى
صرى سرح ا ا

ؤلف: د. وفاء كمالو ا
ركز القومى للمسرح الناشر: ا
وسيقى والفنون الشعبية وا

الكتاب: دستور يا اسيادنا
ؤلف: محمود الطوخى ا

:  أحمد عبد احلميد تقد

العبث
 الذى يخصنا
ـر.. تـلك هى كـومـيـديـا سـوداء تـنـز بـالـعـسل ا
مـسرحـية "دسـتور يا اسـيادنـا" للـكاتب مـحمود
الـــطـــوخى كـــمـــا قــرأهـــا الـــنـــاقــد أحـــمـــد عـــبــد
احلميد وكما وصـفها فى مقدمته للمسرحية
التى أصدرتـها الهـيئة الـعامة لـقصور الـثقافة
ضــــمن ســـلـــســــلـــة نـــصـــوص مــــســـرحـــيـــة (٤٥)
مـــعـــتـــبـــرهـــا أيـــضًـــا "األجـــرأ" فى الـــتـــعـــامل مع
ـصرى سـرح ا ـوضـوع السـيـاسى فى تـاريخ ا ا

كله حتى تاريخ كتابتها فى ١٩٩٥.
ــــعــــاجلـــة ويـــرى أحــــمــــد عــــبــــد احلـــمــــيــــد أن ا
ـسـرحـية جـاءت مـتـفقـة تـمـامًا الـدراميـة فى ا
مع "روح" الــــواقع الــــعـــــبــــثى الــــذى صــــورته أو
أبـرزته أو تـنـبـأت به قـبل اسـتـفـحـاله غـير أن
"العـبث" فيها مـغاير تمـامًا عن مفهـوم وطبيعة
"الـعـبث األوربى" وأشـكـال مـعـاجلـاته فـقـالـبـها
ــســـرحى أخــذ من أرســطــو احلــبــكــة الــقــويــة ا
ذات الــبـــدايـــة والـــوسط والـــنـــهـــايـــة والـــوحــدة
ــسـرح احلــديث تـقــنـيـة الــعـضـويــة وأخـذ من ا
تـتابـعة كـما تـصلـة ا ـنفـصلـة - ا "الـلوحـات" ا
فى الـكـبـارية الـسـيـاسى أمـا "العـبث" فـتـفيض
ــعــاجلـــات الــدرامــيـــة. فى أســلـــوب كــتــابــة به ا
ـــشـــاهــد والـــلـــوحــات فـى اخــتـــيـــار األحــداث ا
ورسم الــشــخــصـيــات وفى احلــوار.. واألهم..
فى "الـروح" الـعـامة لـلـمعـاجلـة ولـلعـرض الـفنى

أيضًا.
إن إحــدى فـضــائل نــشـر "دســتـور يــا اسـيــادنـا"
حسـبـمـا يـرى (عـبـد احلمـيـد) هـو أنـهـا نـشرت

بعـد إنتاجـها كـعرض بثـمانى سـنوات حيث 
عـرضها عـام ١٩٩٥ من خالل فرقـة مسـرحية
ــا يـثــيــر قـضــيـة خــاصــة هى «مـســرح الــفن» 
مسكوتًا عنـها تمامًا وهى قضية "إعادة كتابة
وتأليف النـصوص فى مسرح القطاع اخلاص"

خاصة بعد "شغل" النجوم عليها.  

بلدى يا بلدى !

عينات نقدية

تأججة رحلة ا ا

اخلطاب األيديولوجى فى «الدخان»

سرحية من أسر الواقع  تخليص احلركة ا
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ــهــرجـان فى ســوريــا انـتــهت فــعــالــيـات الــدورة الــثــالـثــة 
سـرحى بحصـول عرض «تشـيلو» على الشام (الـهواة) ا
جـائزة أفـضل سيـنـوغرافـيا لـعروة الـعـربى والتى نـافسه
ـوت» كـمـا حـصل عـلـيـهــا «مـنـولـوج داخـلى» و«ربـاعــيـة ا
عـلى جائـزة أفضل عرض ونـافسه عـليـها «قـبل أن يبزغ

الفجر» و«مونولوج داخلى».
ثلـة ذهبت جليانـا عنيد عن دورها فى جـائزة أفضل 
مــســرحــيــة «تــشـيــلــو» ورشح إلـى جــانـبــهــا كل مـن جنـاح
ـثل مـخـتـار ويـارا بـشـور فـيـمـا ذهـبت جـائـزة أفـضل 
لسعـيد حنـاوى عن دوره فى مسرحـية «منـولوج داخلى»

ورشح إلى جانبه محمود خلف.
أمـا أفـضل إخـراج فـكـان مـن نـصـيب اخملـرج إسـمـاعـيل
خـلف عـن مـسـرحـيـة «قـبل أن يــبـزغ الـفـجـر» الـتى رشح

إلى جــانــبــهـا «تــشــيــلــو» و«مــنــولـوج
داخلى».

وعــــنـــــدمــــا نـــــســــلـط الــــضـــــوء عــــلى
ــــســــرحى فى مــــهــــرجــــان الــــشــــام ا
ـا نريـد أن نوجه دورته الثـالـثة  إ
ـهتم ـسرحي وا عـناية األخوة ا
سرح تـخصصاً ودراسة وهواية با
ـسرحى أيـضاً بـوصفه واجلمـهور ا
طــرفـــاً مــهـــمـــاً فى مـــعــادلـــة الـــفــعل
ـسـرحى إلى حـالـة من الـضـرورى ا
التـوقف عـندهـا وتـأملـهـا ودراستـها
بحيادية للوصول إلى نتائج تخلص
سـرحـيـة من أسـر الواقع احلـركـة ا
ر الذى يحكمها عبر األشكال ا
رتـهنة رغـماً عـنها الـتقلـيديـة ا
لــــقـــوانــــ وضـــعــــيـــة أصــــبح من
الــــضــــرورى الـــــتــــخــــلـص مــــنــــهــــا
بــــــقـــــوانــــــ حـــــامــــــلـــــة احلــــــريـــــة
ـــعـــرفى / اخلـــالـــصـــة لـــلــــفـــعل ا
الـثــقـافـى األخالقى الـذى يــفـهم
أن الوطن مسئولية اجلميع حباً

وعشقاً وحلماً بغد أفضل .
ضــــمن هــــذا الــــســــيــــاق عــــشــــنـــا
هرجان فعاليات الـدورة الثالثة 
ــــــســــــرحـى" الــــــشـــــام "الــــــهــــــواة ا
ـــســـرحى  حتت إدارة الـــفـــنــان ا
القـديـر زيـنـاتى قـدسـيـة "احلالم
ـــهــــنـــة" األزلـى رغم مــــصـــاعـب ا
ــهــرجـان مــتـعــاونـاً مـديــر عـام ا

ــمـولـة مـاديـا لـلـمـهـرجـان  اثـنـتـ مع اجلـهـات الـثالث ا
والثالـثة جهة رسمية;  شركة الع الثالثة نهما مدنية 
لإلنتـاج الفنـى  مجمـوعة مـاس االقتـصاديـة  ومنـظمة

احتاد شبيبة الثورة.
ـــهــرجــان - إلـى جــانب الـــفــنــان الـــقــديــر ضــمت إدارة ا
ـدير سـرحى يوسف مـقبل ا زينـاتى قدسـية - الـفنـان ا
سـرحى محـمـود خلـيلى التـنـفيـذى للـمـهرجـان الفـنـان ا

دير اإلدارى للمهرجان. ا
شاهـدة حيث شاهدت37  هام جلنـة ا قـامت اإلدارة 
ـهرجـان عـبر عـرضـاً مرشـحـاً لـلمـشـاركـة فى مـسابـقـة ا
أشـرطـة الــفـيـديـو أو C – D وقـامت بـزيـارة  16 مـديـنـة
شـاهدة العـروض  واحلوار الذى اتسم وعـلى مراحل 
بروح الغيرية على تقد األفضل للجمهور. كان عنوان
ــشــاركــة ـــشــاهــدة األســاسـى لــقــبـــول ا وهـــدف جلــنــة ا

سرحى بكل عناصره". "جودة العرض ا

و اخـــتــــيـــار عـــشـــرة عــــروض تـــســـعــــة عـــروض دخـــلت
ـســابــقــة وهى:  مــســرحــيــة "الــعــقـرب" تــألــيف: جنــيب ا
ـسـرحى والـسـيـنـوغـرافـيـا واإلخـراج مـحـفـوظ اإلعـداد ا
ـسـابقـة" مـسـرحـيـة "مـونـولوج لـزينـاتى قـدسـيـة "خـارج ا
داخـلى" تألـيف وإخـراج  سعـيد احلـنـاوى فرقـة "شـبيـبة
دمـشق" مــسـرحــيــة "الــزمالء الــثالثــة" تــألــيف: جــيـمس
ــركـزيـة بـرون لــ إخـراج: مــهـنــد احلـريــرى "الـفــرقـة ا
ـوت" تألـيف: آريل لـطـلـبـة سـوريـة" مسـرحـيـة "ربـاعـيـة ا
دورفمان إعداد وإخراج: يـوسف شموط فرقة "شبيبة
حماة" مسرحية "نسـاء لوركا" تأليف: فيدريكو كارتسيا
لـوركـا إعـداد وإخـراج: حـسـ نـاصـر "مـديـريـة الـثـقـافة
فى حــمص" مــســرحـيــة "قــبل أن يـبــزغ الــقـمــر" تــألـيف:
جـورج شـحـادة إعـداد وإخـراج: إســمـاعـيل خـلف فـرقـة
"شـبيـبـة احلـسكـة" مـسـرحيـة "غـيرة
الـبـاربـويـة" تـألـيف: مـولـيـيـر إخـراج:
أمل عمران ورأفت الـزاقوت "معهد
أورنــيــنــا" مــسـرحــيــة "تــشــيــلـلــو" عن
"ســونــاتــا اجلـــنــون" جلــواد األســدى
إعـداد وإخراج: عـروة العـربى فرقة
ـــســـرحـــيـــة" مـــســـرحـــيـــة "الـــدائـــرة ا
"شـــيــطـــانــســـان" تــألـــيف: مــصـــطــفى
الـــصـــمـــودى إخـــراج: مـــولـــود داؤود
"نــقــابــة فـــنــانــ حــمـــاة" مــســرحــيــة
"مشاجرة" تألـيف: يوج يونيسكو
إخـــراج: زهـــيــــر الـــبـــقــــاعى ونـــضـــال

صواف فرقة "شبيبة القنيطرة".
جلـــنــة الــتـــحــكــيم تـــكــونت من: د.
نـبـيل حـفـار د. نـزهـة إلـياس د.
عجاج سليم الـفنان بسام كوسا

هندس نعمان جود . ا
الـعـروض بالـشـكل الـعـام عرضت
لـــلــمــرة األولـى وأغــلــبـــهــا كــان له
ــــــهـــــتــــــمـــــ وقع جــــــمـــــيـل لـــــدى ا
ــــــســـــــرحى مـــــــثل واجلــــــمـــــــهــــــور ا
"الـــــعــــقــــرب مــــونـــــولــــوج داخــــلى
وت تـشيلـو مشاجرة". ربـاعية ا
وسـنـقف عـنـد هـذه الـعـروض فى
ــهـــرجــان كــرم قـــادمــات األيـــام .ا
كـالً من: األب إلــــــيـــــاس زحالوى
الــفـنــان غـســان مــسـعــود الـفــنـان
عبـاس الـنـورى نـصـر الـله سـفر
فــؤاد عـضــيــمى د. مـارى إلــيـاس. كــمــا جـرت فــعـالــيـات
موازيـة: منهـا لقاء مـفتوح مـع الفنـان فايز قـزق والفنان
غـــســان مــســـعــود وورشــة عــمـل أشــرف عــلـــيــهــا اخملــرج
سـرحى إيـليـا قجـميـنى ورحالت ترفـيهـية ومـسابـقات ا
ــســرح ــهــتــمــ بــا ــهــرجــان الــكــثــيــر مـن ا فــنــيــة .ضـم ا
يـزين مـحـلـيـ  إعالمـي ـسـرح  هـواة  "عـاملـ بـا

نــقـاد ومن خـارج الــقـطـر الـفــنـان الـنـجم بــيـيـر داغـر من
لبنان الشقيق والـفنان جهاد األندرى من لبنان الشقيق
أيــضـــاً.يــذكــر أن جــائــزة أفـــضل عــرض بــلــغت 200 ألف
لـيــرة حـوالى 4 آالف دوالر أفــضل ســيـنــوغـرافــيـا 100
ـثل ألف لــيـرة أفــضل إخـراج 100 ألف لــيـرة أفــضل 

ثلة 50 ألف ليرة. و

 زيناتى قدسية

ورد في تـــقــريــر الــزمــيل كـــنــعــان الــبــني عن
ـاضي ـســرح احلــر في الـعــدد ا مــهـرجــان ا
ــــهــــرجـــــان يــــقــــام حتت رعــــايــــة وزيــــرة أن ا
الـثــقـافـة الـســوريـة جنـاح الـعــطـار.. وتـعـتـذر
ـقـصود "مـسـرحـنـا" عن هـذا اخلـطـأ غـيـر ا
وتــؤكـد أن هــذه اجلـمــلــة لم تـرد في رســالـة
ــهــرجـان الــزمــيل كــنــعــان إلــيــنـا حــيـث أن ا
يـــعـــقــــد في األردن ولـــيـس في ســـوريـــا وأن
الــســيــدة جنــاح الــعــطــار الـــتي نــكن لــهــا كل
احـتــرام وتـقــديـر تــشـغـل اآلن مـنــصب نـائب

الرئيس السوري.

 فيروز
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أعــلـــنت "مــجـــمــوعـــة مــســارح الـــشــارقـــة" أن فــيــروز
ــديـنــة اجلــامــعــيـة فى ســتــقــدم عـلـى مـســرح قــاعــة ا
مـــديـــنــة الـــشــارقـــة فى الـــفـــتــرة من  2 إلى 6 مــايــو
ــسـرحــيـة الــغــنـائــيـة "صح الــنــوم" لألخـوين ـقــبل ا ا
رحـبانى. بـعد انـتهـاء عرضـها بنـجاح مـنقـطع النـظير
فـى لــبــنـــان وســوريــا واألردن حـــيث نــفـــدت جــمــيع
الـتـذاكـر فى وقت قـيـاسى يـذكـر أن مـسـرحيـة "صح
الــنــوم" الــتـى ألــفــهــا األخــوان رحــبــانى عــرضت ألول
مـــــرة فى عــــام  1970 وال تـــــزال تـــــتــــمـــــتع حـــــتى اآلن

بجاذبية خاصة وشعبية.
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سرحى األول بـ«تعز»  هرجان ا احلقيقة الضائعة.. فى ا
ــاضى عـــلى قــاعـــة الــفــضــول عــرضت األســـبــوع ا
ــركــز الــثـــقــافى بــتـــعــز مــســـرحــيــتــا (احلـــقــيــقــة بـــا
الــضــائــعـة  وأمـــيــنــة والــظل) فى إطــار فــعــالــيــات
ـســرحى األول  الــذى نـظــمــته نــقــابـة ــهــرجــان ا ا
الفـنانـ اليـمنـي لـلمـهن التـمثـيلـية بـتعـز بالـتعاون
شـاركة مع مـكـتب التـربـية والـتـعلـيم بـاحملافـظـة و
12مـدرسـة من مخـتـلف مـديـريات احملـافـظـة على

مدى أسبوع. 
ــســرحــيــتــان الــلــتــ قــدمــتــهــمــا فــرقــتــا وعــبــرت ا
مــدرسـة مــجــمع هـائل ســعــيـد ومــدرسـة الــشـهــيـدة
نــعـــمــة رســام عن الــسالم واحلـــريــة وعن أهــمــيــة
الـــتــعــلــيم وغــرس روح احلب واإلخــاء والــوئــام بــ

الشعوب واألوطان. 
ـسـاعـد عـبـد الـوهـاب أشـار وكـيل مـحـافـظـة تـعـز ا
سرحى إلى أهـمية اجلنيـد الذى حـضر العـرض ا

ــســرحــيــة وصـقل دعم وتــأهـيـل الـكــوادر الــفــنــيـة ا
ــواهب اإلبـداعــيــة بـ أوســاط طالب وطـالــبـات ا

دارس.  ا
ــــبـــدعـــ واخملــــرجـــ الـــذين وأشـــار إلى وجـــود ا
ـــزيـــد من ـــســـرح الـــيـــمــــنى  ســـيـــثــــرون خـــشـــبـــة ا
ـسـرحــيـة بـكـافـة اإلبـداعـات والــفـنـون الـثـقــافـيـة وا
أشـكــالـهــا مـعــربـا عن أمــله بـتــضـافــر جـهـود وزارة
ــزيـد مـن الـدعم الــثــقـافــة واجلــهـات الــرســمـيــة 
ـبدعـ ومسـاندتـهم لتـنمـية والوقـوف إلى جانب ا
مهاراتـهم اإلبداعية والـفنيـة والفكريـة فى مختلف

اجملاالت التعليمية والثقافية واألخذ بيدهم. 
فى ح أشاد رئيس نقابة الـفنان اليمني بتعز
آدم ســيف بــجــهــود ودعم وزارة الــثــقـافــة لــتــطــويـر
ـسرح عـمل نـقابـة الفـنـان الـيمـنيـ مـعتـبرا أن ا

درسى هو أول لبنة أساسية للمسرح الوطنى. ا
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ـثل للـجـزائـر فى احملافل الـدولـية ـدينـة وهـران إلى  حتـولت فـرقـة إبداع لـلـمـسرح من فـرقـة تنـتـمى 
اضى توجهت مجددا فقبل أن حتط الرحال إثـر مشاركتها فى مهـرجان للمسرح بـالهند فى نوفمـبر ا
ــسـرح الــهـواة الــذى جـرت فــعـالــيـاته من  1 إلى 5 أبـريل ــهـرجــان الـفــرانـكــفـونى  إلى روســيـا حلــضـور ا

نطقة األورال على بعد 2700 كم شمال غربى موسكو.  دينة بيرم الواقعة  اجلارى 
سرح الهواة بعرض مسرحى بعنوان "اآلخر" هرجـان الفرانكفونى   شاركت فرقة إبداع للمسرح فى ا
مقـتبس عن قصة ''جنل رامو'' للـكاتب الفـرنسى دونـيس ديدرو من طرف مـحمد مـيسوم تـدور القصة
الـتى تــسـتـغـرق سـاعـتـ ونـصف الـسـاعـة حـول صـراع نـفـسـى وفـلـسـفى بـ الـضـمـيـر والـنـفس وتـطـلع
يش عـبـد الله سـرحى الـشـاب  ـمـثل ا اإلنـسـان لـلسـمـو نحـو األحـسن. وقد تـقـمص دور الـفيـلـسوف ا
فيما عاد الدور الثانى ''الضمير اخلبيث '' لرئيس اجلمعيـة أم ميسوم. وجنح هذا األخير فى حصد
جـائـزة أحـسـن دور رجـالى لـلـدورة الـعـاشـرة لـلـمـهـرجـان الـفـرانـكـفـونى. واسـتـطـاعت الـفـرقـة اسـتـقـطـاب

ميز. اهتمام اجلمهور احلاضر عن طريق أداء عناصرها ا

 ájQƒ°S

  ≈æÑdG ¿É©æc 

عــدوان تــمــثــيل وإخــراج حــازم
حداد.

و«شى متل اآلخرة» (من لبنان)
تــألــيـف بــيــتــر تـــوريــنى تـــمــثــيل
أيـــــدى عـــــازار إخـــــراج جـــــهـــــاد

األندرى.
وأخـيـراً مـونـودرامـا «الـشـقـيـقة»
تـأليف غسـان اجلباعى تـمثيل

وإخراج سمير البدعيش.
ـــهـــرجــان كـــمـــا عـــقـــدت نـــدوة ا
ــوســيــقى فى الـــتــخــصــصــيــة «ا
ــــســــرحى» وشــــارك الــــعــــرض ا
ـســرحى جـوان فـيــهـا الــكــاتب ا
جــان والـــفــنــانــان مــعـن خــلــيــفــة

وأحمد قشقارة.

دريباتى.
وفـى الــيـــوم الـــتــالـى مــونـــودرامــا
ـوت «حـلـم اسـمه ســيــمــفـونــيــة ا
ــغــرب) تــألــيف واحلــيــاة» (من ا
عــبــد الــفــتــاح الــشــاذلى تــمـثــيل

وإخراج د. لطيفة بلخير.
ثم مونودرامـا «حن الليل» (من
لــيـــبـــيــا) إعـــداد وإخــراج نـــاصــر

األوجلى تمثيل سعاد خليل.
ـهرجـان ذاته قدمت فى إطـار ا
عــروض «مــجــرد نــفـايــات» (من
الـعـراق) تـألـيف قـاسم مـطرود
تــــمــــثــــيل وســــام بــــربــــر إخــــراج
د.مــحـمــد إســمــاعــيل الــطــائى
ــــــدوح و«الــــــزبــــــال» تــــــألـــــــيف 

ــاضى فى افــتـــتح األحــد قــبل ا
تــمـــام الــثــامـــنــة مــســـاء بــصــالــة
ــســـرح الــقــومـى فى الالذقــيــة ا
فـــعــالـــيــات الــدورة الـــرابــعــة من
ــــونـــودرامــــا الـــذى مــــهـــرجــــان ا
يــقــيــمه ســنــويــاً الــبــيت الــعــربى
وسيقى الذى يشرف للرسم وا
عـــلــيه الـــفــنـــان يــاســر دريـــبــاتى
ـــهـــرجـــان وتـــســـتــــمـــر عـــروض ا
حـتى الـتــاسع عـشـر من الـشـهـر

احلالى. 
عـرض فى االفـتـتـاح مـونـودراما
«وجـوه من خرز» تـألـيف نـضال
أحــمـد ويـاسـر دريـبــاتى تـمـثـيل
د. خديـجـة غا إخـراج يـاسر
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ـــهـــرجـــان والــتـى كــشـــفت ا
عن مواهب طالبية واعدة
من شــأنــهــا إثــراء احلــركـة
سرحيـة وتفعيل النشاط ا
ـــســــرحى والـــثــــقـــافى فى ا
إمــارة عــجــمــان وتـأســيس
تقـاليـد مسـرحيـة مسـتمرة
تــــــخـــــدم وتــــــطــــــور الـــــفــــــعل
ــــــســــــرحى اجلــــــديــــــد فى ا

اإلمارة.

تــــــــــرة من  8 إلـى10 الـــــــــفـــــــــ
أبريل اجلارى.

بـدأ احلـفل الـذى نـظم فى
مـدرسـة أم عــمـار لـلــتـعـلـيم
األسـاسـى لـلــبــنــات بـكــلــمـة
دائــــرة الـــثـــقــــافـــة واإلعالم
ـسـافرى ألـقـتهـا فـاطـمة ا
مـــــــديـــــــر إدارة الـــــــفـــــــنــــــون
أشـــادت فــيـــهــا بـــالــعــروض
ــشـــاركــة فى ـــســرحــيـــة ا ا

بــدالـعـزيـز شـهـد الــشـيخ عـ
بن حميد النعيمى رئيس
ثــقـــافــة واإلعالم دائــرة الـــ
بـــــوع فـى عـــــجـــــمــــــان األســـــ
ـاضى احلــفل اخلـتـامى ا
ـسـرح الطالبى ـهـرجان ا
نـــطــــقـــة الـــذى نــــظـــمــــته مــــ
يــــة يــــمــــ لــــ تـــــعــــ عــــجــــمــــان الــــ
عـــــــاون مـع دائـــــــرة تـــــــ الــــــــ بـــــــ
ثــــــقـــــافــــــة واإلعـالم فى الــــــ

خطأ غير مقصودخطأ غير مقصود

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

همة عـلى االستحواذ على خـيال اجلمهور جتعـلها تشارك هذا اجلـمهور فى عائلة >  قدرة ا
الحـظـة أن كل مـهـمـة حـيـة تـتـجـاوز وظـيـفـتـها ـكـنـنـا الـتـعـمـيم فـقط  ـتـشـابـهـات.  من ا
ـسـرحـية بـأسـلـوب غـير االعـتـيـاديـة فـوق اخلشـبـة وهى نـقل مـعـلومـات بـصـريـة حول عـالم ا

متطفل قدر اإلمكان.

ا خلى» لفرقة مسرح الطليعة وإخراج محمد دسوقى تقرر عرضها باإلسكندرية الشهر القادم. > مسرحية «الليل 

سرحي جريدة كل ا
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ثل ما سرحـية بأنـها قطعـة جماد يحـركها أمـام أنظار اجلمـهور  هـمة ا > عرفت ا
ـمـثل الـقـطـعـة بيـديه بل ـسـرحى. ولـكن ال يـكفـى أن يتـنـاول ا فى أثـنـاء الـعـرض ا

يجب أن يدرك اجلمهور أنها مهمة 28
 ÖàµdG Qƒ°S
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ونودراما. > قاسم مطرود مؤسس موقع «مسرحيون» على شبكة اإلنترنت أعلن استعداده إلطالق أول موقع عربى لفن ا

االنفتاح وجرايره
اسـتــقـدم الــعـمــدة سـنــطـاوى أو "دودى"!
اخلـــــــواجـــــــة ســــــاســـــــون رجل األعـــــــمــــــال
" لــعــمل مــشــروعـات ومــســاعــده "كــوهــ
مــــشــــتـــركــــة فـى الـــقــــريــــة. هــــوّ بـــاألرض
يا واإلدارة والـعمـالـة وهمـا بـالتـكـنولـوجـ
يــــجــــة إغــــراق الــــفالحــــ وكــــانـت الــــنــــتــــ

ـهـجـنة ـسـتـوردة وا الـبـسـطـاء بـالـسـلع ا
يًــا وفـــســدت الــزراعــة ــعــاجلـــة وراثــ وا
وتـــــعـــــطـل اإلنـــــتـــــاج احملـــــلـى وخـــــفـــــضت
الـــعــــمـــالـــة واألجــــور وانـــتـــشــــرت مالهى
الــديـســكـو والــقــمـار واخملــدرات وغــلـبت
لـــــــول الــــــفـــــــرديــــــة وســــــاد اجلـــــــشع. احلــــــ
واالرتــــبـــاك واالضـــطـــراب فى الـــســـيـــاق
االجــــتـــمــــاعـى الــــعـــام إلـى آخــــر جــــرايـــر

يـة االنــفــتــاح ذلك هــو مــوضــوع مــســرحــ
يـرويت ع اإلنــتـرنت" الــتى أصــدرتـهـا "شــ
يـئـة الـعــامـة لـقـصـور الــثـقـافـة ضـمن الـهـ
يـة (٣٥) وهى ســلـســلـة نــصـوص مــسـرحــ
يــة ذات طــابع انــتــقـادى درامــا اجــتــمــاعــ
تـتـخـلـلـهـا روح الـفـكـاهـة والـسـخـريـة كـما
قـول كـاتب مـقدمـتـهـا الـناقـد مـصـطفى يـ
كـامل سعـد الذى يـرى أيـضًا أن الـكاتب
لــــبـــــيــــات االنــــفــــتــــاح جنح فـى عــــرض ســــ
ــصــرى وأكــد ونــتــائــجـه عــلى اجملــتـــمع ا
االرتباط بجموع الشعب وعبر عن ذلك
يـة تـتـكـون من ـسـرحـ بـذكـاء واقـتــدار وا
ثالثـــة فـــصــول يـــحـــتــوى كـل مــنـــهـــا عــلى

أربعة مشاهد. 

الكتاب: شيرويت ع
اإلنترنت

ؤلف: ا
قصود  عبد ا

محمد
: مصطفى تقد

كامل سعد

ـقدم له فيدفعه إلى تفرج لكى يـجعله يتسـاءل أثناء العرض ا يثير عـقل ا
التـدخل باالعتراض بالتـساؤل حول نقطة مـا بالعرض أو موقف أو فكرة
ـشــاركـ بـالـعــرض بـالـرد ومـحــاولـة الـتـواصل مع أو قـضـيـة ويــقـوم أحـد ا

العرض مرة أخرى.
ــسـرحــيــة من مـدخل واســتــعـرض اخملــرج انــتـصــار عــبـد الــفـتــاح جتــاربه ا
ـكـان" بـدايـة من جتـربـة الدربـكـة (وكـالـة الـغـورى) والبـحث عن "مسـرحـة ا
صـرية ـرأة ا ـكان عـام (١٩٨٩) فتـجـربة مـخدة الـكحل وسـينـوغرافـية ا ا
ــسـرحى وجتــربـة راهب ثم جتــربـة طــبـول فــاوست وصــوفـيــة الـتــشـكــيل ا
األحـجــار ومــسـرحــة مـتــحف الــنـوبــة وجتـربــة مـرثــيـة الــزمن اجلــمـيل عن
ـــعــطى حـــجـــازى والــنـــحت فى الـــفــراغ قــصـــيـــدة الــشـــاعــر أحـــمـــد عــبـــد ا
ـسرحـى الكونـى وأخيرًا سـرحى وجتربـة اخلروج إلى الـنهـار والفراغ ا ا
ـقال جتـربـة مـسـرح الـعـربة الـشـقـيـة ومـسـرحـة األسواق الـشـعـبـيـة. وفى ا
األخير حتدث د. هناء عبد الفتاح عن جتربته الفنية فى تأسيس "مسرح

اجلرن" وتكوين "فرقة فالحى قرية دنشواى".

عـلـى هـيـئــة دائـرة ومــدرجـات اجلــمـهــور الـبــسـيــطـة حتــيط بـهــا من نـصف
ـدرجـات والـعـرض يصـبح فى ـسـرح فى حـضن ا محـيـطـهـا وكـأن خـشـبة ا
ــتــوحّــدة.. عـــنــد أحــمــد ـــتــداخــلـــة / ا قـــلب اجلــمــهـــور إن هــذه احلــالــة ا
والد والسامـر الشعبى التى حتدد إسمـاعيل هى جوهر االحتـفاالت فى ا
نـهجيـة فى العـمل - ويتنـاول اخملرج عرضـه "سهرة ريـفية" والـبعد أطره ا
الـشــعـبى فــيه مـشــيـرًا إلـى أنه يـتــمـثل فى مــحــاكـاة واقع الــقـريــة من حـيث
ــوسـيـقى الـتى حتـيل إلى اإلضـاءة وأشـكـال حــضـور اجلـمـهـور واإلنـشـاد وا
ـوالــد وطــبـعــا احلـدوتــة يـتم تــألــيـفــهـا من واقـع مـشــكالت الـقــريـة أجــواء ا

فردات الشعبية واحلياتية نفسها. نفسها باستخدام ا
الـــراحل د. صــــالح ســـعـــد حتــــدث عن جتـــربـــة مــــســـرح الـــســـرادق وأوجـــز
ـفـتوح ـسرحى: الـسـرادق ا ـكـان ا : ا مالمـحـها فى ثـالثة مـحـاور هى أوالً
كـان غير احملـدد والهدف هـنا واحد وهـو البحث عن جـمهور الشـارع أو ا
سرحى وفق منطق: إذا لم يأتك اجلمـهور فلتذهب أنت إليه ثم: النص ا
ــفــتـوح مع ــرن / الــقــابل لالرجتــال حــسب ظــروف الـعــرض ا ــفــتـوح/ ا ا
ـبـنى عـلى أسـاس قـيـمـة شـعبـيـة أو مـحـلـيـة بـسـيـطـة وأخـيرًا اجلـمـهـور وا
ـط احلــواة والــرواة الــشــعــبــيــ ــرجتـل: الــقــريب من  ــمــثـل الــشــعــبى ا ا
ـهـرج الــبـريــخـتى الــشـاهــد عـلى مــجـتــمـعه وحتــدث د. صـالح ســعـد عن وا
االحتفاليـة بوصفها األسـاس الذى اختارته جمـاعة السرادق لنـفسها منذ
الـبـدايـة من أجل أن تـدخل حـلـبـة الـتـأصـيل والـبحـث عن هـوية مـن باب
االحتـفـالـيـة كـمـنـهج وطريـقـة فى احلـيـاة واإلبـداع وأيـضًـا كدور فـاعل فى
حـركــة اجملـتـمع حـيث تـتـحــقق أولى وظـائف االحـتـفـال الــشـعـبى بـاعـتـبـاره
وسيـلة لـلمقـاومة الـشعبـية ضـد كل ظروف الـتشيـؤ واالغتـراب اجلماعى
الـتى تـفـرضـهـا الـقـوى الـطـبـيـعـيـة واالجـتمـاعـيـة عـبـر سـلـطـة مـتـرابـطـة من

وسائط التعبير تدعم األوضاع القائمة.
ـصـريـة من خالل ــوضـوع الـدرامـا الــشـعـبـيــة ا د. عـادل الـعـلــيـمى تـعـرض 
صـطلح وقـد خلص فى هـذه النـقطة إلى فـهوم وا خمسـة محـاور هى: "ا
أن الـدرامـا الشـعبـية جـزء من عـلم عصـرى هو عـلم الـفولـكلـور ذات طابع
طـبـقى ألنـهـا تــعـبـيـر عن تــصـورات الـطـبـقــات الـشـعـبـيــة فى اجملـتـمع يـتم
بـدع وتعـبر عن شـافهـة وهى مجـهولـة ا تـناقـلهـا من جيل إلى آخـر عبـر ا
الـوجـدان اجلـماعـى وتأتى فى خط مـواز لـلـدرامـا الرسـمـيـة بل هى أقدم
ــســرحــيــة وأســبق مـن الــدرامــا الــرســمــيــة وفى احملــور الــثــانى "الــدرامــا ا
ـقلـداتى واحملبـظ ثـم تناول الـفولـكلـورية" أشـار العـليـمى إلى السـامر وا
عـتـمدة عـلى وسـائل مـختـلـفة كـصـندوق "األشـكال الـدرامـيـة الفـولـكلـوريـة ا
الدنـيا واألراجـوز وخيال الـظل أمـا احملور الرابـع فتـناول فيـه فنون األداء
الـفـولكـلـوريـة كأداء راوى الـسـيـرة الشـعـبـية وعـروض احلـاوى والـقرداتى
وحـــلـــقــات الـــذكـــر وأخــيـــرًا حتـــدث الـــعــلـــيـــمى عن "الـــدرامـــا الـــطــقـــســـيــة
الـفولـكلوريـة مسـتخلـصًا أنه كـان للمـصريـ القدمـاء مسـرح كان مرتـبطًا
عبـد مشيرًا إلى درامـا إيزيس وأوزوريس ثم حتدث بالدين ومـعماره هـو ا

عن القداس والزار.
ـسرح جاء مقـال مصطفى سـعد عن مسرح تفرج فى ا وعن تطويـر دور ا
ــا هــو وسـيــلــة لـتــشــغـيل الــعــقـول الــذى يــؤدى إلى اإلبـداع / االسـتــفــهـام 
نـطقـة الـعربـية االخـتـراع / االكتـشاف/ اإلنـتـاج - فى رأيه - ما يـنـقص ا
وعن فـرضـيـة أو أطـروحـة "مــسـرح االسـتـفـهـام" يـقـول إنه "شـكل مـسـرحى

ـا ال شك فـيه أن مهـرجـانات الـهـواة استـطاعـت أن تضـيف الـكثـير إلى
ـصـريـة وأن تـلــقى الـعـديـد من األحــجـار فى مـيـاهـهـا ـسـرحــيـة ا احلـيـاة ا
ا تقدمه من جتـارب واقتراحات ألشكال وأفكار جديدة الراكدة وذلك 
ــهــرجـان شــبــرا اخلـيــمـة شـابــة ومــقـتــحــمـة. وفى الــدورة الــرابـعــة عــشـرة 
لـلــمـســرح احلـر لـم يـكــتف الـقــائـمــون عــلـيه وعــلى رأسـهـم رئـيــسه الـفــنـان
هرجان من عروض مسرحية ا قدمه ا التشكيلى واخملرج فادى فـوكيه 
بل أضافوا إلى فـعاليـاته إجنازًا آخر يحـسب لهم وهو إصـدار كتاب يضم
ــبــدعــ الــبـاحــثــ عن أشــكـال جتــارب وأبــحــاث جملـمــوعــة اخملــرجـ وا
مسـرحـية جـديدة ومـغـايرة لـنـموذج "الـعلـبـة اإليطـالـية" يـقـول فادى فـوكيه
فى مـقــدمـته لــلـكــتـاب: "فــمـحـاوالت الــبـحـث عن أشـكــال أخـرى - مــغـايـرة
ـــســـرح اإليــطـــالى والـــرومـــانى - لـم تــنـــقـــطع وهـى ال تــعـــنى لـــنـــمـــوذجى ا
بـالــضـرورة الــتـمـرد عــلى هـذين الــنـمــوذجـ وال تــبـغى الـعــودة بـالــظـاهـرة
ـســرحـيـة إلى شـكــلـهـا االحـتـفــالى الـطـقـسى الــذى بـدأت مـنه فى شـوارع ا

ًا.  وساحات اليونان قد
بل هى مــحــاوالت تـبــحث عن صــيــاغــة مـبــتــكـرة لــلــعالقــة الـتــفــاعـلــيــة بـ

كان. عناصر اللعبة الثالثة: العرض - اجلمهور - ا
ـغـايرة ـصـرية ا ـسـرحيـة ا الـكـتاب تـضـمن سـبع دراسـات هى: "األشكـال ا
لـلـعـلبـة اإليـطـالـيـة ألمـ بـكـير ثـالثيـة سـهـرة ريـفـيـة ١٩٧٣/ ٢٠٠٠ الـبـعد
سرحية ألحمد إسماعيل. جتربة جماعة الشعبى فى جتربة شبرابخوم ا
الــســـرادق وفــنــون الــفــرجــة الــشـــعــبــيــة لــلــراحـل د. صــالح ســعــد الــدرامــا
الـشعـبيـة (دراسة فى أشـكال الـفرجـة الشـعبـية) د. عـادل العـليمـى مسرح
كان ـصطـفى سعـد مسـرح ا سرح  ـتفرج فـى ا االستـفهـام وتطـوير دور ا
ـسرحـية النـتصـار عبـد الفـتاح. وأخـيرًا جتـربتى الـفنـية فى فى جتـاربى ا
تأسيس "مسرح اجلرن" وتكـوين فرقة فالحى قرية دنشواى د. هناء عبد

الفتاح.
الــكـاتب أمـ بـكـيـر ســعى فى بـحـثه إلى رصــد مـا أسـمـاه بـجـذور وأصـول
ـصـريـة كـانت وال ـسـرحـيــة ا مـسـرح مـصـرى شــعـبى ويـرى أن الـعـمــلـيـة ا
تزال وسـتـظل علـى حافـة حتقـيـقه. وفى هـذا السـيـاق أشار بـكيـر إلى أنـنا
ـصريـة لوجدنـا كنـوزًا من الفن لو نـقبـنا فى تـراثنـا بحـثًا عن شـخصـيتـنا ا
الــشـعــبى الـذى يــسـهـل حتـويـلـه إلى درامـات شــعـبــيـة خــارج نـطــاق الـعــلـبـة
سرح الـشعبى مـتبعًا ـقهى كأحد روافـد ا اإليطـالية وحتـدث عن مسرح ا
صـرى احلديث. كما قهى فى الوجـدان الشعبـى وفى التاريخ ا مركزيـة ا
ــصــريــة مــشــيـرًا إلـى جتــربـة حتــدث عن مــســرح الــشــارع فى الــتــجــربــة ا
ـقــلـداتى والــقـرداتى الــسـاحــر الـشـعــبى والـســامـر الــشـعـبى الــتـحــبـيظ وا
رأة الردّاحة والديـة وعدد من شخصـيات الشارع الـتى كانت تقدم كـا وا

والرجل اخملنّث وعازف البيانوال.
اخملـرج أحــمــد إسـمــاعــيل كـتـب عن جتـربــة تــأسـيــسه لــفـرقــة شــبـرابــخـوم
ـســرحــيـة مع صــديـقه أحــمــد عـبــد الـعــظـيم فـى إطـار بــحـثه عن مــسـرح ا
ــكـن أن يــقـــام فى كل مـــكــان لــيـــصــبـح ظــاهــرة مــرتـــبط بــحـــيــاة الـــنــاس 
ـتــاحـة حـيـث الحظ غـيـاب اجــتـمــاعـيـة تــسـتــفـيـد مـن إمـكـانــات اجملـتــمع ا
ـسرح فى األوسـاط الريـفـية الـتى تـمثل (٥٨%) من الـسـكان إضـافة إلى ا
ـدن اإلقـلـيـمـيـة كـذلك حتــدث إسـمـاعـيل عن الـبـعـد الـشـعـبى فى سـكـان ا
سرح سرحى وهـو ما حـاول حتقيـقه فى جتربتـه ببنـاء خشبـة ا الفضـاء ا

بعيدًا عن العلبة..
 جتارب وشهادات

سرحية الكتاب: قراءة فى األشكال ا
اجلديدة 

دراسات وجتارب مختارة
ؤلف: مجموعة من الباحث ا

واخملرج
الناشر: مهرجان شبر اخليمة للمسرح

احلر ٢٠٠٦

 محمود احللوانى

طالبات قسم النقد قدمن رأيهن فى عرض «ريتشارد»
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طالبات قسم النقد رأين العرض سيميولوجيًا.. رائعًا جدًا

ـــســـرحـــيــة ســونـــيـال مـــوبــاعـى - طـــالب: ا
ـتــازًا لــكـنى جــيـدة جــدًا والــتـمــثــيل كــان 
أحسست فى بعض األحيان بتطويل وقد
ـــــبـــــدع بـــــ قـــــصـــــتى ـــــزج ا أعـــــجـــــبـــــنـى ا
الريتـشاردين. حتـياتى وتهـنئـتى إلى جميع

ثلى الفرقة.
ـسرحـيـة كان رائـعًا إينـاس جـاد: أسلـوب ا
يـجمع بـ احلداثـة واألصـالة وكـان قريـبًا
صرى احلديث بكل همومه من اإلنسان ا
وخـوفه من أصحاب الـنفوذ وتـأثيرهم فى

حياة البسطاء.
أســامـة عــمــارة مــحـاسـب: الـعــرض عــبـارة
عن مقـارنـة ظريـفـة ب عـصـرى ريتـشارد
نـيـكـسـون رئـيس أمـريكـا وريـتـشـارد الـثانى
مــلك إجنـلــتــرا ومن الـصــدف أن يـتــواجـد
أيــضًـا هــنــرى الـرابـع وهـنــرى كــسـيــنــجـر!
ـقـدمــة بـهـا بـعـض األمـور الـظـريــفـة مـثل ا
جــمــلـــة (طــريــقــة الـــتــعــبــيـــر الــوحــيــدة هى
وت) لـكن التـمثـيل به نوع من االفـتعال ا
ــمـثــلـة الــبـولــنـديـة أن كــمـا ال يــلـيق أبــدًا بـا

تقول "مدد يا أم هاشم".
مــحـمــد أمــ - مــحـاسـب: الـعــرض جــيـد
جـــدًا خملـــرج مــتـــمـــيـــز له أفـــكـــار جـــديــدة
والتمثيل كان عـلى مستوى عالٍ وبالتوفيق

للفرقة.
دانـــيـــال - طــالب: الـــتـــمــثـــيل رائـع والــنص
شــيق جـدًا وقــد أعـجـبــنى ربط الـقــصـتـ

ببعضهما.
عـالء أحــــمــــد مــــحـــــمــــود: مــــوظف بــــوزارة

البترول: عرض رائع جدًا جدًا.
حـمـدى عــلى أحـمــد - مـخــرج سـيــنـمـائى:
تـاز جـدًا تـمـثـيالً وديـكورًا هـذا الـعـرض 

وإخراجًا وموسيقى.

واقف مثل وقـلة تركيزهم فى بعض ا ا
ـتـاز فـعالً الـديـكـور كـان بـسـيـطًـا الـنص 
ومـعبرًا بـشكل جـيد لم تـعجـبنى مـوسيقى
الـــعــرض لــكن اآلهــات مع احلــالــة الــعــامــة

تازة. كانت 
ــيـة عـمــاد راشـد شــهـدى - طــالب بــأكـاد
الـفن والتـصمـيم: التـمثـيل جيـد رغم بعض
ــتــازًا األخـــطــاء فى األداء والــنـص كــان 
والـديـكـور بـسـيط وقـد أعـجـبـتـنى بـسـاطة
سرحى. وسيقى وتماشيها مع احلدث ا ا
أســــامـــــة حـــــســــان عـــــرفــــات - مـــــحــــاسب:
ــوضـــوع مـــعــقـــد إذ كـــان يــريـــد الـــعــرض ا
ـــمـــثــــلـــ كـــان إيـــصــــال فـــكـــرة مــــا وأداء ا
جـمـيالً من بـعـضــهم ومـفـتـعل من الـبـاقـ

مـثل سعيـد حيث جسد روح لـكن أحسن ا
جـــــولـــــدامـــــائـــــيـــــر فـــــعالً أقـــــول ذلـك ألنى

فلسطينى وأعرفها جيدًا.

ا اسـتطعنا متابعة العرض مع بريتشارد 
قــيــام إحــدى الــشــخــصــيــات بــدور الــراوى

وهو (بيومى).
ـــثل: ديـــكـــور أحـــمـــد حـــسـن مـــحـــمـــد - 
الـعـرض مـنـاسب لـفـكـرته الـبـسـيـطة وذلك
ــكــان كــمـا جنح دون الــتــقــيـد بــالــزمـان وا
ـسرح فى اخملرج فـى استـخـدام بـسـاطـة ا
ـالبس فــكــرة الــتـشــابه وضع الــديــكـور وا
بــ حـاكــمــ مــخـتــلــفـ - رغـم اخـتالف
زمانهما - وطريقة سقوط كل منهما قدم

العرض بشكل جيد.
ـــمــثـــلــ الــذى اســـتــخــدم وقــد جــاء أداء ا
أسـلــوب (سـتـانــسالفـسـكـى)  مـتـبــايـنًـا بـ

خبرة بعض العناصر وحداثة آخرين.
ــيــة فـــادى فــريــد شــوقى - طــالب بــأكــاد
الـفن والـتصـمـيم: الـتـمثـيل جـيـد جدًا رغم
بـعض الـسـقـطـات الـتى تـمـثـلت فى نـسـيان

دراما ونقد مسرحى:
فـكـرة العـرض مـتـداخلـة وحتـتـاج إلى مـتلق
مـــثــــقف. كـــمــــا أن الـــعـــرض اعـــتــــمـــد عـــلى
أســــلــــوب مـــــســــرح داخل مـــــســــرح بــــدايــــة
الـــــعــــرض كـــــانت تـــــعــــمـل عــــلـى إثــــارة ذهن
ــتــلـقى ـمــثل بــجــعل ا ــتــلــقى حــيث قــام ا ا
سـرحيـة فلم عنـصراً فـعاال  فى الـعمـليـة ا
يـكن مــتـلـقـيًــا سـلـبــيًـا كـمـا أن الــديـكـور كـان
ــســرحــيــة بــســيــطًــا ومــعــبــرًا عن احلــالــة ا

والعرض سيميولوجيًا كان رائعًا جدًا.
حسـام عـلى - إرشاد سـيـاحى: الـعنـصـرية
مــوجــودة فى الــعـــرض بــشــكل واضح جــدًا
مع أنــــنــــا نـــدعى عــــدم وجـــودهــــا وصـــوت
وسيقى كان مرتفعًا جدًا فلم نكن نسمع ا
ـمـثالت ـمـثــلـ كــمـا أن إحــدى ا صــوت ا
كـانت بال أى دور أو حـتى حركـة. ولم تكن
قـصــة الـعــرض مــسـلــسـلــة ولــوال مـعــرفـتــنـا

أيا كـانت نظريـات النقـاد وحتلـيالتهم فإن
اجلــــمـــــهــــور هــــو صــــاحـب احلق األول فى
ــســـرحى.. نـــدعه هـــنــا تــقـــيــيـم الــعـــرض ا
يـدلى برأيه فى عرض «ريـتشارد وريـتشاد
يـقابل بيـومى » الذى قدمه اخملـرج محمد
عــــداخلــــالق عــــلـى مــــســــرح روابط ضــــمن
عـروض مــهـرجـان مــركـز الـهــنـاجـر لــلـفـرق

ستقلة. ا
عــصـــام جنــيـب: ال شك أن هــنـــاك جــهــدًا
الحـظـات قـد تـفـيد مـبـذوالً ولـكن بـعض ا
وسـيقى فى تـقو الـعـرض هنـاك مـثالً ا
ـصاحبـة والتى ترتفـع فى بعض األحيان ا
لـتــطـغى عـلـى احلـوار كـمــا أن الـربط بـ
عــصـــرى ريــتــشـــارد نــيـــكــســون وريـــتــشــارد
الـــــثــــانى لـــــيس مـــــطــــابــــقًـــــا الــــلـــــهم إال فى
ــؤامـــرات الـــتـى  إســـبـــاغ شـــرعـــيـــة مــا ا
عــــلــــيــــهـــا كــــمــــا أن الــــديـــكــــور أبــــسط من
الـبـســاطـة! والــنص فى عـمــلـيـة الــنـقل من
مـــرحـــلـــة ألخـــرى يـــحــــتـــاج خلـــيـــوط أكـــثـــر
لـكة يـحتاج إلى ترابـطًا أخيـرًا فإن أداء ا
وضــــوح أكــــثـــر وجتــــهم أقل. مـع ذلك فـــإن
الـفـرقــة واعـدة وأتــمـنى لــهـا الـتــوفـيق فى

أعمال أخرى.
مـــحــمــد صـــبــرى مـــصــطـــفى - فـــنى نــظم
شـاهدتى هـذا العرض كـمبـيوتر: سـعيـد 
فـهـو رائع جــدًا وال يـسـعـنى سـوى اإلشـادة
) الذى قام بشخصيتى بأداء (محمد ند
(ريــتــشــارد الــثــانى) و (بــيــومى). الــديــكـور
تنـاهية كـان جميالً أيضًا رغم بـساطـته ا
ــصـاحــبـة ــوسـيــقى ا ــتـازة وا واإلضـاءة 
كـانت مـتـنـاغــمـة جـدًا مع الـعـرض وأتـمـنى

تكرار مثل هذه العروض اجلميلة.
ــثل مــحــمــد عــيــد - مــحــاسب: الــعـرض 
ــســـرح (الــرواة) فــهــو أول فــكــرة جـــديــدة 

طريق النجومية اجلماعية وبالتوفيق.
هـــنـــاء صــبـــحـى وصــفـــيـــة يـــاســـر وســارة
الــــبــــيــــجــــرمـى وأمــــانى يــــحـــــيى وضــــحى
مــحـــمــد وهــالــة جنـــيب طــالــبـــات بــقــسم

تلقى   ا
كان عنصراً
فعاال

فى العرض
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أغــان مـصــطـفى ســلـيم ومــلـحن هــو عـطــيـة مــحـمـود
وحـــتى يــوم االفــتـــتــاح كــان الـــدكــتــور عــبـــدالــرحــمن ال
يــعــرف من هـؤالء ومــاذا يـفــعــلـون فى الــعـرض!!! كــمـا
كـان هـنـاك منـفـذ لـتـصـمـيم الـديكـور ومـنـفـذ لـتـصـميم
البس الــتى جــاءت رديـئــة وقــام اخملـرج بــإصالحــهـا ا
فى بـــيــته مــثل مـالبس جنــمــة الــصـــبــاح والــشــجــرة أم
الــشـعــور وظــلت مالبـس سـنــابل الــقــمح أردأ عــنــاصـر
الـعـرض ألنهـا بال خـيـال وطـبـيـعـتى كـمـخرج أنـنى فى
كل عـمـلى ال أترك شـيـئـاً يفـعـله اآلخـرون أنـا أفعل كل
ـوسـيـقى ال أتـركـهـا ألحد شىء حـتى تـنـفـيـذ نـسـخـة ا

أنا الوحيد الذى أرى كل شىء.
أكــرر: أنــا ســعـيــد بــعــمــلى مع الــدكــتــور عــبــدالـرحــمن
دســوقى وإنه لــشــرف لـى ولــكــنى ال أســمح ألحــد أن
يسطو على إبـداعى فأنا أؤكد فى عملى على حتقيق
ـستـقبل العـدالة االجـتمـاعية وغـياب احلـق والعدل وا
فى هـــذا الــبـــلــد وأنـــبــذ الـــقـــبح والــفـــوضى واإلهـــمــال
والـرشـوة والـفــسـاد الـذى طـمـس مالمح حـضـارة هـذا
الوطن وردى هـذا للـحفـاظ عـلى مسـتـقبـلى وحتـقيـقا

للعدالة الغائبة.
فـقـد سـمحـت لألستـاذ الـدكـتور عـبـدالـرحـمن دسوقى
أن يــكـــتب اســمه فى مــواد الــدعـــايــة أكــبــر من اســمى
ـكـانـتـه الـعـلـمـيـة كـمـخـرج لـلــعـرض احـتـرامـا وتــقـديـرا 
ـى ولــكن إبــداعى ال أســمح ألحــد أن كــأســتــاذ أكــاد
يـقـتـرب مـنه حـتى لو اخـتـلف مـعى اآلخـرون فى قـيـمة

هذا اإلبداع.
أعـتــقـد أن الـعــرض يـحـتــاج لـقـراءة جــديـدة بـشىء من
وضوعـية فى التـحليل الـنقدى وأقـترح أن يكتب عن ا
الـعـرض قبـل أن ينـتـقل إلى اإلسـكـنـدريـة الـنـاقـد أم

بكير ألنه أكثر موضوعياً.

ـهنـدس الـديكـور ونحن ال نـقـلل من أهمـيته مـجامـلة 
سرحى; لكن اليصح أن ننسب وإبداعه فى العرض ا
ـنــهج والــتـفــســيـر له إبــداع اخملـرج صــاحب الــرؤيــة وا
ــسـرحى إن عـرض ــوضـوع فــيه الــعــرض ا واإلطــار ا
ــــا خــــلى" لـه مـــصــــمـم إضــــاءة أبــــو بــــكـــر "فـى الــــلـــيـل 

الــتـكـوين الــكـرويـوجـرافى لــلـعـرض إذا الـســيـنـوغـراف
هنـا مخرج  هذا يـحدث فى كل دول الـعالم بـاستـثناء
الــعــالم الــعــربـى فال يــوجــد ســيــنــوغــراف مــخــرج فى
العـالم الـعربى ; فـقط يـوجد مـهنـدس ديـكور ومالبس
ونـحـن نـكــتب فـى مـواد الــدعــايــة سـيــنــوغــرافــيـا فالن

ـقــال الــنـقــدى الــذى كـتــبه األســتـاذ أســعـدنـى كـثــيــرا ا
مـحـمـد زهـدى فى مـسـرحـنـا بتـاريخ  17 مـارس 2008
ــا خـــلى" إنــتــاج ــســرحـى "فى الــلـــيل  حــول الــعـــرض ا

مسرح الطليعة وإخراج محمد دسوقى.
كــــــــمـــــــا أحـب أن أوضـح أنه أســــــــعـــــــدنـى الــــــــعـــــــمـل مع
الـدكـتـورعـبـد الـرحـمـن دسـوقى سـيـنـوغـراف الـعـرض;
الحــــظـــــات أرى أنه مـن األهــــمــــيه ولــــكـن لى بــــعـض ا

طرحها هنا إلعطاء احلق ألصحابه.
تناول األستاذ محمد زهدى العرض بالتحليل الدقيق
ونـسب إبـداع الـعــرض بـالـكـامل لـلــسـيـنـوغـراف ووضع
اخملرج فى الـظل!!! وأشـار إلى اخملـرج بجـمـلة "طـبـعا
بعـد موافقـة اخملرج" أى السـينـوغراف صنع كل شىء
ـوافـقـة اخملرج كـمـا لـو كـان دور اخملـرج فى الـعرض
ـبـدع األول ـوافـقـة وهـذا إهـدار حلق اخملـرج ا هـو ا
لــلــعــرض وهــذا تــنــاول غـــريب من الــنــاقــد فى مــقــال
نــقــدى يــجــامل فــيه الــدكــتــور عــبــد الــرحــمن دســوقى
ـاضى ـا ســبب ذلك يــعــود إلى أنه فى األســبــوع ا ور
كــتــبت األســـتــاذة مى ســكــريـــة تــقــريــراً حــول الــعــرض
وقـالت إن السـيـنـوغراف صـنع ديـكـورا قاتـمـا لـلمـقـابر
ــا ألن الـــدكـــتــور عـــبــد الـــرحــمن داخل الــعــرض.  ور
دســـوقى عـــضــو جلـــنـــة حتـــكـــيم فى مـــهـــرجـــان نــوادى
ــسـرح الــتــابع لــلــثـقــافــة اجلــمـاهــيــريــة ورئـيـس قـسم ا
ــسـرح كل هــذا اليــعــطى احلق أن ـعــهــد ا الــديــكــور 
ـــبـــدع نـــنـــسب إبـــداع الـــعــــرض لـــلـــســـيـــنـــوغـــراف إن ا
احلـقـيـقى لـلـعـرض هـو اخملـرج وكل الـعـنـاصـر األخرى
البس تـدور فى فـلـكه ابتـداء من مـهـنـدس الـديـكور وا
إلى آخـر عناصر العـرض وهم الفنيـون الذين ينفذون
ـــوضـــوع ذو أهــــمـــيـــة قـــصـــوى وقـــد الـــعـــرض وهـــذا ا
ــركـز الــقـومى لــلـمــسـرح وحتـدثت نــاقـشــته فى نـدوة ا
حول مـاهية السيـنوغرافيا التى تـشمل ثالثة عناصر
ـالبس واأللـــــوان. فى رئـــــيـــــســـــيـــــة هى: الـــــديـــــكـــــور وا
العنصرين السابق ثم اللون الضوئى وتصميم خطة
اإلضـــاءة  ثـم خــطـــة احلـــركــة وجـــمـــالــيـــاتـــهـــا وكــذلك

 من  عرض « الليل ما خلى»

 محمد دسوقى

أتمنى أن يكتب
الناقد أم بكير
عن العرض

زهدى يرد األسبوع القادم
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يـقدم خـالد الـنجدى شـخصـية زيـنارديه صـاحب اخلمارة الـذى ال يتـوانى عن استـغالل كافـة الظروف
ـال فـهــو قـواد وغـشــاش ولص حـتى وصل من أجل مـصــاحله اخلـاصـة والــتى تـدور كــلـهـا فى فــلك ا
األمر لـسرقة جثث ضحايا احلـروب أو تقبيل أحذية السـكارى فهو ال يبالى إال أنه ورغم ذلك واحد
من كـتيـبة الـبـؤساء فـعنـدمـا تمـوت ابـنته الـوحيـدة أثـناء الـثورة وال تـفـيده أمـواله الـتى جمـعـها يـطلب من

السماء الرحمة به والغفران.
عن دوره يـقول خـالـد: رغم أنهـا شـخصـيـة اسـتغاللـيـة إال أننى أقـدمـها
فى قـالب كـومـيدى حـتى نـخـفف من وطأة الـشـقـاء واأللم الذى يـعـانيه
األبـطـال واجلـمع بـ الــفـسـاد والـكـومـيـديـا لــيس بـاألمـر الـسـهل حـتى

تصل الرسالة صحيحة وحتى ال تشوه شخصية هامة فى العرض.
ـها ألننى إلى جانب اقـتناعى بها ورغم ذلك فـلم أتردد أبدًا فى تقد
وجودة حـاليًا فى رأيتهـا فى الواقع وخـاصة فى الطـبقـة الرأسمـاليـة ا
مـصـر لذلك فـالـشخـصـية لـيـست بعـيـدة عنـا رغم أن الـعمل كـتب مـنذ
أكــثـر من 150 عـامـًا وقـد كــنت مـتـعـمـدًا أن أكـون ضــمن الـشـخـصـيـات
الــتى تــقـوم بــتــكـســيــر الـلــغــة الـعــربـيــة الــفـصــحى وال تــتـحــدثــهـا إال مع
زج تـدنيـة وهذا ا الشـخصـيات احملـترمـة وباقى كالمـى من العـاميـة ا
لــيس ســهًال إال أنــنى من حــبى فـى الـشــخــصــيــة لم أجــد صــعـوبــة فى

التدرب عليه.

> بـفــضل وضع الـقـطع عـلى اخلـشـبـة أمـام اجلـمـهـور تـكـتـسب هـذه الـقـطع مـجـمـوعـة من
. وبـذلك ال يـعـتـمد وضع ـنـضـدة منـضـدة بـ قـوسـ األقـواس الـعالمـاتـيـة حـتى تـصـبح ا
تفرج بهذا مـثل وحده. فالقطـعة تصبح مهـمة مسرحيـة فقط ح يدركهـا ا ـهمة على ا ا

مثل وبعبارة أخرى ح يكون هناك حدث مسرحى. الوضع وهو يراقب ا
سرحي جريدة كل ا
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سرح الدولة. سرح فى الوقت احلالى بعد اعتذاره عن عرض جديد  > الفنان الشاب أحمد الفيشاوى أعلن عدم استعداده للوقوف على خشبة ا

 هذا ما أسميه أنا : االغتصاب 

سرحى  ؤلف ا حلم السلطنة .. واغتصاب ا

 ≈Wƒ«°SC’G ¢ûjhQO

ــــنـــاســـبـــة (الـــزعــــيـــمـــة ست الــــغـــرب) - بـــا
الــزعــيــمــة سـت الــغــرب هى أخت الــزنــاتى
خــلــيــفــة والــتى قــادت مــقـاومــة أهل تــونس
ضد احتالل الـهاللي ألرض تونس - فى
نفس الـعام فـكـر مسـرح السـد بـدولة قـطر
أن يــقــدم أحــد أعــمـــالى (أحالم مــنــتــصف
ـــؤلف وســـأل طــوب الـــوقت) فـــبــحـث عن ا
األرض حتـى تمـكن اخملـرج (مـحـمـد الـبلم)
أن يـحادثـنى تلـيفـونيـا فى أسيـوط.. وطلب
ــوافــقـة عــلى أن تــبــدأ فــرقــة الــسـد مــنى ا

الـــقـــطـــريـــة تـــدريـــبـــات الـــقـــراءة. وحـــ 
الـعــرض تـسـلــمت من (مـخــصـوص) - جـاء
ــســـتــحـــقــاتى إلىّ فـى أســيـــوط - شــيــكـــاً 
ـسـرحـية ـالـيـة وعددا من بـامـفـلـيـتـات ا ا
بل ونــســخــة مـن آخــر مــا كــتب فى جــرائــد

قطر عن العرض. 
أرجــوك أن تـقــارن يــا عـزيــزى الـقــار بـ

شرف.. وذلك السلوك...  هذا السلوك ا
واألخالق لـيـست قـاصـرة عـلى الـقـطـريـ

ــصـريــ من خــضت مـعــهم جتـارب فـمن ا
تــــســـتــــحـق اإلشـــادة مــــثـل حـــسـن الــــوزيـــر
ـــان وســـعـــيـــد حــــامـــد وإمـــيـل شـــوقى وإ
الــــــصــــــيـــــــرفى وفــــــوزى ســـــــراج وفــــــهــــــمى
اخلــولى.. وغــيــرهم كــثــيـر.. وكــان آخــرهم
اخملــرج عـادل بــركـات الـذى يــخـرج (عـرس
نـصـورة فـهـو يـعرف أن كـلـيب) لـفالحـ ا
ـــؤلف شـــاعــــر فـــســـألـــنـى هل أفـــضل أن ا
ـســرحـيـة بـنـفـسى أم أسـمح أكـتب أشـعـار ا
له بـاالستعـانة بشـاعر آخر.. وكان ردى أن
الـشــاعـر اآلخـر اجلــيـد سـوف يــضـيف إلى
الـــــعــــــمل رؤيــــــة أخـــــرى قــــــد ال تـــــكــــــون فى
حـسـبـانى عـنـد الـكـتـابـة. وأخـتـتم بـاسـتـعارة
جــمـلـة وردت فى مـوضــوع الـصـديق أحـمـد
إســــمـــاعــــيل حــــيث قـــال : إذا كــــان اخملـــرج
مـقــتــنـعــا بـنص فــلـيــفــجـره من داخــله.. أمـا
الـتأليف على الـتأليف بـحجة أنه (اخملرج)

مؤلف العرض ..!!
فهذا ما أسميه أنا: االغتصاب . 

يــــكـــفه هــــو ومـن اســـتـــعـــان بـه (مـــصـــطـــفى
خـليـل) إلعـادة صيــاغـة الـنص بـل أضـاف
إلـــيه شــــخـــصــــيـــات وحــــذف شـــخــــصـــيـــات
ؤلف. واصـطـنع أحداثـا لم تـرد عـلى بـال ا
هل لــهـذا كــله اسـم آخــر غـيــر االغـتــصـاب

. !!?
فى مــواجـهــة هـذه الـصــور الـقــاتـمـة أود أن
أطرح صورا مبـهجة تدلل على أخالقيات
أخرى تسـتحق االحترام واإلشادة أوالها
كـان فى نــفس الــعــام الـذى اغــتــصـبـت فـيه

بــعـمـلـه. فـهــو أوال قــام بـإخــراج عـمـلى دون
الــــــرجـــــــوع إلـى كـــــــصـــــــاحب عـــــــمـل وكــــــأن
سـرحيـة ميـراث عام - مـنزوع الـنصـوص ا
ـلــكـيــة لـلــمـنـفــعـة الــعـامــة - وحق لـكل من ا

سرح.   يدعى االنتساب إلى فن ا
صـحـيح أن اخملرج مـشـكورا احـتـفظ باسم
الــعـمل ولــكــنه تـرجــمه من لــغــته الــتـراثــيـة
احملـــايــــدة الـــفـــصـــيـــحـــة الـــبــــســـيـــطـــة الـــتى
أقـصدهـا إلى العـامـية الـدارجة  والـتى لو
شـئـت لـكـتــبت بـهــا الـنص ابــتـداء. ثــانـيـا لم

من األصـــدقــاء والــزمـالء?! . لــقــد تـــفــضل
الـفــنـان اخملــرج والـنــاقـد أحــمـد اسـمــاعـيل
عــبــد الــبــاقى بــإلــقــاء الــضــوء عــلـى عـرض
(حــلم الــســلـطــنــة) (الــعـدد 38 من جــريـدة
«مـــــســـــرحـــــنــــا»)  والـــــذى أخـــــرجـه أحـــــمــــد
شـــــحـــــاتـــــة وشـــــارك به فـى الـــــعـــــديـــــد من
ــــهـــرجـــانـــات وحــــصل به والـــفــــرقـــة عـــلى ا
الـــعــديــد مـن اجلــوائــز. وقـــد راعــتـــنى تــلك
اجلــــرأة الــــتى واتت ذلـك اخملــــرج الــــشـــاب
فـفــعل بـعـمـلى مـا اليــسـمح ألحـد أن يـفـعـله

فى بـــــدايــــة الــــتــــســـــعــــيــــنــــيـــــات من الــــقــــرن
الــعـــشـــرين كـــنـت أتــصـــفـح كــتـــاب الـــراحل
ــصـرى ــســرح ا الــعـظــيـم فــؤاد دواره عن ا
والذى كـان يـصـدره سـنـويـا راصـدا أهم ما
ــســرحــيــة فى مــصـر نــشــر عن الــعــروض ا
كلها لفت انـتباهى وجود اسمى على أحد
الـــعــروض  قـــدمـــته فـــرقـــة (مـــنـــيـــاالــقـــمح)
ـــســـرحــيـــة  حتـت عــنـــوان (آخـــر فـــرســان ا

العرب). 
وبـــعــد الــتـــدقــيق تـــبــ لى أن الـــعــرض عن
مــــســـرحــــيـــتـى (الـــزعــــيـــمــــة ست الــــغـــرب)
ولــســـبب مـــا لـم يــعـــجـب اسم مـــســـرحــيـــتى
اخملرج فقرر التـطوع بتغييره دون الرجوع
إلى األب الـــشـــرعى لم يـــســـأل اخملــرج  -
الــذى أقـدره - نـفــسه عـمــا يـحــدث لـو قـام
من يــكـتب الــبـامـفــلـيت أو اإلعالن بــتـغــيـيـر
اســمـه هــو ألنه لم يــعــجب صــانع اإلعالن
ـــــكن أن ولـم يـالحظ حـــــجـم األلم الــــــذى 
يـشـعــر بـه صـاحب الـعـمل حـيـنـمـا يـكـتـشف

اسما غريبا وضع على عمل له . 
الـــــطــــرفـــــة لـم تــــنـــــتـه بـــــعــــد فـــــالـــــثـــــقـــــافــــة
اجلـمـاهـيـريـة وعـلى رأس جلـنـة الـنـصـوص
بـــهــــا كـــان صــــديـــقى - طــــيب الــــله ثـــراه -
ـسـرحى أمـيــر سالمـة لم تـكـلف الــكـاتب ا
نــفــســهـا مــشــقــة أن تــطــلب مــنـى احلــضـور
لـلـتـعـاقـد عـلى الـنص الـذى قـدمـته فـرقـة 
وحــ ســـألت الــرجل قـــال فى بــراءة: هــوه
انت جـيت تــتـعـاقــد وحـد مــنـعك..?!! تـأمل
ـــنـــطق الـــبــيـــروقـــراطى!! وكـــأن الــثـــقـــافــة ا
ا ـؤلف عـلـيم  اجلـمـاهيـريـة تـفتـرض أن ا
ـســرحـيـة يـجــرى فى كل أمـاكن الــعـروض ا

فى مصر!! 
ــهــزلــة أنــنى مــا زلت الــذى ذكـــرنى بــهــذه ا
أتعرض لالغـتصاب أنا ونصوصى دون أن
أســتــطـــيع أن أحــرك ســاكـــنــا فــقــد راجت
ــســرحـــيــة فى وســطــنــا بــعض الــتـــقــالــيــد ا
ــــــســـــلــــــمـــــات الــــــفــــــنى حــــــتى صــــــارت من ا
ــؤلف مـا شـاء فـلـلــمـخــرج أن يـفـعـل بـنص ا
ـشاعـر اآلخرين  ودون رادع دون مـراعاة 

من ضمير.. أو خلق.. أو قانون. 
فهل يـعقل أن أتـرك عمـلى  ككـاتب وأتفرغ
ـؤلف عـلى الـعـديد لـرفع قـضايـا بـحـقـوق ا

 كيف واتت اجلرأة اخملرج الشاب ليفعل بالنص ما لم يفعله أحد??

تخريفة مسرحية
 لطيفة 

ـا وقـفت فى وسـطهم وأنـا البس الـبـدلة بـصوا لى.. 
والـكـرافـته.. لـكن عم شـحـاتـة. صـاحب الـعـربـيـة قال
لـهم ده تـبـعــنـا.. أمـال هـنـا الـفـران.. مش عـايـز يـقـول
لـكم لـيه إنى تـبـعـكم.. ولوال وجـود سـتـات واقـفة فى?

الطابور.. أنا كنت قلعت الشورت اللى فاضل..
بـس أخــاف تــقــفل مـــعــايــا ويــيـــجى حــظى ورا واحــدة
ـكن تـبـقى حـكـايـتى ست وأنـا بـلـبـوص.. وســاعـتـهـا 

فى كل اجلرايد.. وأنا ماليش ذنب..
(يـدور حـول الـطـابور وهـو يـصـرخ) هـاقف مـعاكم فى
الطابور.. ولّا أقلع الشورت وأعمل لكم فضيحة.. 

سك الشورت كأنه سيخلعه) : ها.. قلتم إيه? )
(يــنـــظــرون إلى بـــعــضــهـم الــبـــعض فى دهــشـــة.. الــرجل
يـنا ويـنادى) : يا فـران.. يا عـجان.. يا يـجرى شـماال و
خـــبـــاز.. طــــيب بالش ده كـــلـه.. يـــا قـــمح.. أنت فـــ يـــا

قمح..
(تأتى أغنية القمح الليلة يوم عيده)

(الـرجل يـرقص عـلى أنــغـامـهـا وصـوت األغــنـيـة يـعـلـو
أكثر فـأكثر.. أثـناء ذلك ينـصرف النـاس من الطابور
تـبـاعًا.. مـع نـهـاية األغـنـيـة يـكـتـشف الـرجل أنه يـقف

وحده فى الطابور)
(بــعـضــهـم يـرمـى إلـيـه بـأقــفــاص الــعــيش من الــيــمـ
والـشـمال.. يـرصـها كـأنهـا حـائط حولـه.. سرعـان ما
جنــدهـا قــفــصــاً كــبـيــراً مــثل تــلك الــتى يــتم احــتــجـاز

تفرسة فيها وهو سج بداخله..) احليوانات ا
الالفتة التى كان مكتوباً عليها: 

لح) (مخبز العيش وا
(تتحول إلى الفتة بالنيون مكتوب عليها)

(ملهى الدعم الكلى)

اســتـفـزتــنى جـريــدة "مـسـرحـنــا" ووجـدت نـفــسى بـعـد
ــســرح أعــود إلــيه ســنــوات طــوال من االبـــتــعــاد عن ا
بتـخريـفة أحتـمل مسـئـوليـتهـا سلـبا وإيـجابـا فى شكل
ـقال "مـقـال مـسـرحى" نـعم هـو هـكـذا حـيث ال هـو بـا

سرحية لكنه ب هذا وذاك. وال با
ملهى الدعم الكلى

ـتـد الـطـابـور الطـويل "أمـام أحد األفـران الـشـعـبـيـة 
فـى انــتــظــار حــصـــول كل مــواطن عـــلى اخلــبــز الــذى
ـتــد ويـخـرج إلـى جـانـبى يــريـده.. الــطـابــور يـتـلــوى و
ــا نـراه يـلــتف ويــأتى من الـصــالـة.. ومن ــسـرح ور ا
ـمكن أن يـشارك فـيه كل متفـرج موجـود بالـصالة.. ا
نالحظ أن رجال وقـورا فى بــدلـته الــكـامـلـة يــتـقـاذفه
الــنــاس وقـــد كــان فى مــقـــدمــة الــطــابـــور.. فــإذا بــهم

يبعدونه حتى جنده فى آخر الطابور".
(الرجل الوقور الذى يضع نظارة سوداء على عينيه)
: أنا مش عارف النـاس ليه مش عايزه تخلينى أقف

معاهم فى الطابور زيى زيهم
( (الرجل ينظر إلى الطابور ويكلم الواقف

: يا نـاس والـله الـعـظيم أنـا زيـكم ومـحتـاج الـعـيش ما
نظر والبدلة.. يغركمش ا

طـــيب هــــاعــــتـــرف لــــكم بــــحـــاجــــة بس الــــكالم ده مـــا
يـطـلـعش بـره.. أنـا فـعال شـخـصيـة مـهـمـة بس بـرضه
عـايـز بـجـنـيه عـيش.. أنـا حـتى إمـبـارح قـلت خلـطـيب
بــنــتى وهـــو جــاى يــزورنــا.. بالش جتـــيب لــنــا جــاتــوه

وهات بجنيه عيش..
(يالحظ أنـــهـم جـــمـــيـــعــــا صـــامـــتـــون ال أحــــد يـــبـــادله

الكالم)
: بـرضه مـا حـدش عـايـز يـسمـعـنى والـلـه الـعظـيـم أنا

غلبان زيكم.. ملعون أبو البدلة..
يــبــدأ الــرجـل فى خــلع اجلــاكت ويـــلــقى به أرضــا فى

غضب
:  وآدى اجلـــاكت.. يــــا رب تـــصــــدقـــوا وتـــآمــــنـــوا إنى

.. والـــكـــرافــتـه.. جــابـــتـــهــا لى الـــلى جـــنب الـــبــســـاتــ
ا ألفت كتابى األخير رقم ..15 مراتى.. 

أنــا فــعال غــلــطــان.. من ســاسى لــراسى.. ومــســتــعـد
أصـلح غـلـطـتى دلـوقت حـاال قـدامـكم.. عـشـان أدخل
فى الــطـــابــور.. بالش كـــده.. بــعــد إذنـــكم أنــا هــاروح

أقف أخر واحد فى الطابور بس خلونى معاكم.
(الناس فى الطابور ينظرون إلى بعضهم البعض فى
دهــــشـــة.. وال يــــنـــظــــرون إلى الـــرجـل.. الـــذى يــــخـــلع

قميصه ويظل بالكرافته.. والشورت فقط..)
: أظـن كــــده بـــــقـــــيت واضـح خــــالـص.. بـــــصــــوا عـــــلى
عــــضـــمـى.. هـــتـالقــــوه مـــخــــوخ.. بــــصـــوا عــــلى ركــــبى
هــتالقـوهــا فـاضـيــة.. بـصـوا عـلـى سـلـســلـة ضـهـرى..
هــتالقــوا الـبــلــهـارســيـا واكـالهـا.. مــا أنـا كــنت بــانـزل

الترعة.. مش باقولكم زيكم..
: وبالش ده كـله.. حـد فـيـكم يـجى يـشم ريـحـتى بـقى
هيالقـيهـا كلـها بـصل.. ما هـو أنا نـسيت أقـول لكم..
فـطــران فــول وبــصل.. ومش فى مــطــعم.. أل عــربــيـة
كــانت واقـــفــة جــنب مــيــدان الــعـــبــاســيــة هــنــاك عــنــد
اجلــامــعــة الــنـاس الــلـى واقــفـة عــلـى الــعـربــيــة بــرضه

غـلبان زيكم.. طيب أنـا هاحكى لكم حكـايتى.. معايا
دكــتــوراه أخــذتــهــا بــامــتــيــاز.. ومــراتى كــمــان مــعــاهــا
دكتـوراه وبرضه لألسف الشـديد واخـداها بامـتياز..
والـــكـــارثـــة الـــكـــبـــرى يـــا حـــضـــرات إن والدى لألسف

اتربوا كويس وبيطلعوا األوائل فى كلياتهم 
(ثم يبدأ فى خلع البنطلون)

: جـت لى فـــرص كــــتــــيـــر.. أســــرق أبـــحــــاث وأضـــرب
كن زنب.. وأنافق فالن وعالن وأبقى عـميد كلية و
رئــيس جـــامــعــة وجـــايــز وزيــر أو رئـــيس وزراء.. لــكن
يظـهر إنى مريض فـعال.. كنت حـامد شاكـر وفرحان
رتبـى وطيب والله العـظيم ما أعـرف كان بيـكفينى
أزاى لغـاية آخر الـشهر.. لـكن اللى فـاكره كويس إنى
عمرى ما استـلفت وال حسيت إنى محتاج حاجة من

حد.
(يلقى البنطلون ويظل بالشورت)

ـا أقلع واحتـرر من الـلبس : وآدى البـنـطلـون.. جـايز 
الرسمى تعرفوا إنى زيكم وإن البدلة دى شاريها من
احمللـة الـكـبرى.. والـقـمـيص من عـمر أفـنـدى قـبل ما
يـتبـاع.. واجلـزمة من مـنفـذ البـيع بـتاع شـركة اجلـلود

يتحمل مسئوليتها 
سمير اجلمل

ـسـرح بـأنه حـالـة إدراكيـة يـوافق فـيـهـا اجلـمـهـور عـلى رؤية ـكن أن نـعـرف ا   <
ـلك ليـر والـكرسى عـرشه وهـكذا. ـمـثل ا األشـياء رمـزاً ألشـياء أخـرى فـيرون ا
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ضـــخم وبه تـــفـــاصــيـل كــثـــيـــرة جـــداً فــهل
تـتــخـيــلـ أن الــعـرض شــارك فـيه خــمـسـة
ـــــــثالً لـم يـــــــظــــــهـــــــر أحـــــــدهم وثالثـــــــون 
ـا جــعل الـتــفــاصـيل الــدقـيــقـة صـامــتــاً!! 
هـامـة جداً ومـؤثـرة ولـقـد راعيت كل ذلك
ـنا ومن الـطـبـيـعى أن نـكـتـشف أثـنـاء تـقـد
لـلعـرض أن هنـاك جـمالً تتـكرر أو تـطويالً
ـــنـــاطق وهـــذا يـــحـــدث فى أى فـى بـــعض ا

عرض بهذه الضخامة.
أمــــا بـــالـــنــــســـبـــة لـــلــــمـــؤثـــرات الــــصـــوتـــيـــة
وسـيقى فعالً لم تكـتمل ولكـننا انتـهينا فا

شكلة. حالياً من هذه ا

فهى تتحـدث عن الفقر واجلهل واحلروب
واالســــتــــغالل واجلــــشع وكــــلـــهــــا مــــفـــردات
إنــســانـــيــة مــوجــودة فـى كل زمــان ومــكــان
وهــذا مـا جــعل الــنص نـاجــحـاً طــوال هـذه
ـسرح الـسـنـوات سـواء قـدم لـلسـيـنـمـا أم ا
وأعـتــقـد أن تــقـبل اجلــمـهــور لـلــعـرض كـان
جـيـداً جداً وأعـجـبه والـدلـيل على ذلك أن

تفرج فى تزايد. عدد ا
> اســتـغـرقت أكـثـر مـن خـمـسـة شـهـور فى
الــــبـــروفـــات ورغـم هـــذا مـــازالـت هـــنـــاك
ـــؤثـــرات مـــشــــاهـــد تـــضـــاف وحتـــذف وا

الصوتية غير مكتملة?
- هـذا ال يـنـقص مـن قـيـمـة الـعـمل وال من
مـجهودنـا فنـحن نقدم نـصاً ضـخماً بـإنتاج

سرح? «كالسيكيات الرواية» على خشبة ا
- أميل إلى النصوص الكالسيكية واألدب
عهد وقمت ى منذ كـنت طالباً فى ا العا
بـــقـــراءات عــديـــدة فى هـــذا االجتـــاه وقــد
ســــبق و تــــقـــد مــــســـرحــــيــــة الـــبــــؤســـاء
ـسـارح فى أوربـا لـســنـوات عـلى خـشـبـات ا
ـهـا ــانع من تـقـد مـنــذ مـائـتى عـام فـمـا ا
فـى مـــــصــــــر إلـى جــــــانب جنــــــاح جتــــــربـــــة
(كـاليـجوال) الـذى فـرض تقـد عمل أكـبر
من حـيث الـقـصـة واإلنتـاج والـشـخـصـيات

فالنجاح البد أن يتبعه جناح أكبر.
> إعـــــداد الــــــروايـــــة هـل حـــــرصـت عـــــلى

صرى? شاهد ا تمصيرها لتقترب من ا
- لـم نـكـن بــحـاجــة إلى تــمــصــيــر الــروايـة

واثقاً من عمله مـتفائالً بنجاحه.. باحثاً
عن جنـــاح إضـــافى وخـــطــوة لـألمــام فى
ــســرحى.. هــكــذا بــدأ هــشــام مـــشــواره ا
عــــطـــــوة وهـــــو يـــــتـــــحـــــدث عن واحـــــد من
أصــعـب مــشـــاريــعه.. «الـــبــؤســـاء» والــذى
احتاج شهوراً لـيخرج إلى النور وتخطى
أكــثـــر من عــقــبــة كــادت حتــول تــأجــيالته
ـسـتمـرة إلى تـأجيل أبـدى لـوال إصرار ا
هـــشــام وحــرصـه عــلى تـــقــد «بــؤســاء»
ـســرح بـعـد مــائـتى هـوجــو عـلى خــشـبــة ا
عـــام مـن ظـــهــــور الـــروايـــة الــــتى احــــتـــلت
كتبة موقعها فى رف «الكالسـيكيات» با

األدبية.
هشام عطوة> ألـم تـــــخـش تـــــقـــــد نص أصـــــبـح من

ن مصطفى  أ

 يحيى أحمد 
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( جافـييـر) رجل البـوليس الـصارم والذى
يــــطـــبق الـــقــــانـــون دون رحـــمــــة حـــتى ولـــو
تــــــســــــبـب ذلك فـى إيــــــداع الــــــعــــــديــــــد من
ــظـلـومــ فى الـســجن لـســنـوات حـبس ا
روحه داخل زيه الـــبـــولـــيـــسى إال أنـه هــو
اآلخـــر أحــــد الـــبــــؤســـاء الــــذين أعــــمـــاهم
إخالصـهم فى خـدمة الـقانـون شـخصـية
صعـبة أداهـا يـحيى أحـمد مـحـافظـاً على
طـبيـعـة الـشـخصـيـة الـقويـة الـتى ال تـهـتز

وعن جتربته يقول:
الــشــخــصــيــة مــركــبــة لــذلك احــتــجت فى
إعـدادهــا إلى قــراءات كــثــيـرة ومــشــاهـدة
ة التى قدمت هذا النص األعمال القـد
ســيــنــمــائـــيــاً أو مــســرحـــيــاً وقــد كــان من
ـفـتـرض أن ألــعب دور (مـريـوس) إال أن ا
اخملــــرج هــــشـــــام عــــطــــوة قــــال لـى أثــــنــــاء
الـبروفـات إنه يـرانى فى (جافـيـير) أكـثر
وفعالً قـمت بـتأديـة الدور ولم أتـردد أبداً
ـكن عـنـدمـا قـرأته فـأنـا آراه عـكس مـا 
أن يـراه اآلخرون فهـو ليس هذا الـشرير
الــطـــاغى بل لـــعـــله أكــثـــر الــشـــخــصـــيــات
ـانه بــأشــيـاء بــؤســاً بـســبب إخالصـه وإ
جـامــدة طـغت عـلى بــصـيــرته حـتى صـار

شخصاً مشوهاً من الداخل.
ويــضـــيف يــحـــيى: أحتــمـس لألدوار الــتى
تـــمس واقع الـــنـــاس. ورغم أن الـــنص من
كالسيكيات الـرواية إال أنها تقدم رسائل
مفيـدة لواقعـنا احلالى جعـلتهـا ال تنفصل

عن حياتنا.

جتـسـد والء فريـد دور زوجـة (زينـارديه) صـاحب اخلـمارة وشـريـكته فى اجلـشع والـطمع
شروعـة ورغم أنها تلعب دور الشـريرة القاسية إال أنها ـال من كل الطرق غير ا وجمع ا
أضـفت عـلى الــدور مـرحـاً جـعل اجلـمـهـور يـتـعـاطف مــعـهـا لـتـنـضم إلى صـفـوف الـبـؤسـاء
ـال الذى حـيـنمـا تـرى ابنـتـها الـوحـيدة ضـمن ضـحايـا الـثورة الـفـرنسـية فـتـكتـشف أن كل ا

جمعته لن يعيد لها ابنتها.
ــرأة الــشـــريــرة الــتى تـــعــيش فى عـن دورهــا تــقـــول والء: هى أول مــرة أقــدم شـــخــصــيـــة ا
ـال ومن شدة تـخوفى من هـذه الـشخـصيـة وصعـوبة احلـوارى وتبـيع كل شىء من أجل ا
ـشـاهـدين ـسـرح فـقـد قـررت أنـه لـو كـتب لى الـنـجـاح والـقــبـول من قـبل ا ـهــا عـلى ا تـقـد

سرح مرة أخرى. سأعتزل هذا النوع من األدوار لألبد ولن أقدمه على ا
وتضيف: ترددت كثيـراً فى البداية فى قبول هذا الدور لعدة
ــسـرح أســبـاب أهــمــهـا أن مــسـاحــة الـدور فـى تـواجــده عـلى ا
لـيست كبيـرة; إال أن زوجى كان أول من شجعـنى على القبول
فـــهـــو مــســـتـــشـــارى األول وقــال إن الـــدور جـــديـــد وله تـــواجــد
كـــاحلـــاضــر الـــغـــائب طـــوال الــعـــرض وفـــعالً قـــبــلـت وخــضت
الـتـجربـة ووجـدت أن العـرض بـطولـة جـماعـية فـلن جتـد أبداً
دوراً طــاغــيــاً عــلى بــقــيـة األدوار هــذا إلى جــانب أنــنى رأيت
هشام عطوة اخملرج كـممثل ثم رأيت أحد أعماله اإلخراجية
فـتـمنـيت أن أعـمل معه ألنـنى اسـتشـعـرت فيه مـخـرجا يـحمل
روح العمـالقة من اخملـرج ويسـتخدم األدوات احلـديثة فى

اإلخراج وأعتقد أنه سر جناح دورى والعرض ككل.

قواد ولص و.. بائس

 خالد النجدى
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 والء فريد

كادت ترفض الدور لوال تشجيع زوجها
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 عرض البؤساء

äÉcôH áÑg 
يعتبر «البؤساء» جتربته األولى كمحترف
سرحيون فى مصر ن مصطفى: ا أ
 يفتقدون ثقافة «الدراما احلركية»

ن مـصطفى مصمم الـدراما احلركيـة فى (البؤساء) حتدث أ
: رغم أنه نص كـالســيـــكى مـــأســاوى إال أن عن جتـــربــتـه قــائـالً
هـذا ال يــعــنى اسـتــحــالـة تــقــد الـدرامــا احلــركـيــة من خالله
ـمكـن أن نسـتغـنى عن مـشهـد حـوارى باحلـركة إلى ألنـنا من ا
ــشـــاهــد الــذى قــد ــســـافــة بــ الــلـــغــة وا جــانب أنــنـى أقــرب ا
ـتحدث يصـعب علـيه فهم الـلغـة العـربيـة فتـكون احلـركة هى ا

األبلغ عن احلدث.
ورغم أنــنى صــمــمت احلــركــة فى أكــثــر من 25 عــرضــاً خالل
ـلك لـيـر دعـاء الـكـروان  خـمس سـنــوات (أنـتـيـجـون أوديت ا

مــاكــبث) إال أن (الـــبــؤســاء) يــعــتــبــر أول عـــرض أقــدمه بــشــكل
«مـــحـــتـــرف» وأصــــمم فـــيه احلـــركـــة لـــنـص ال يـــحـــتـــمل تـــقـــد
ـا أبـلغ من أى شىء اسـتـعــراضـات ولـكن اجلـمل الـكــامـلـة وا
آخــر فــمــثـالً (عــنــد قــراءة ڤـــانــتــ خلــطـــاب مــاريــوس) قــمت
بـالــتـمـهـيـد لـلــمـعـركـة والـثـورة فـى مـشـهـد مـا مـوازٍ. وأضـاف:
قـدمة أحب كـثـيراً االسـتعـانة بـالسـينـمـا وأدواتهـا فى احلركـة ا
ـشــاهـد من حــيث زوايـا ـســرح وظـهــر هـذا فى جــمـيـع ا عـلـى ا
الدخول واخلروج وشكل «الـشوتات» والتشكيالت التى قدمت

كلها كدرات سينمائية.
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راً لشحنة معانٍ أعيدت ـسرح ليس مجرد مشروع عالمات أو  > إن ا
إلـى اجملتـمع (بـعـد تـنـقـيـحهـا فـنـيـا) من خالل لـغـة الـعالمـات ولـكنه

شاهد إلى حالة مختلفة من التجربة. مشروع يدعو ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح العربى. سرحى سباعى السيد  اختياره ليكون منسقاً عاما للهيئة التنفيذية لنقاد ا > الناقد ا

> رفـضت األبحاث احلديثة النظرية القائلة إن الدراما حتولت من الشعائر إلى الدراما
ـســيح وانـتـقـلت من الـكـنـيـسـة إلى فـنـاء الــشـعـائـريـة ومن ثم إلى مـسـرحـيـات جـسـد ا

الكنيسة ثم إلى األسواق فى عملية علمنة تشبه نظرية النشوء واالرتقاء لدارون. 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرحية أطلقوا مؤخراً جروب خاصاً بهم على موقع الفيس بوك. عهد الفنون ا > طالب قسم الدراما والنقد 
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توظيف األشكال الشعبية 
سرح العربى فى ا

سرح والسينما  مثل واخملرج حسن رجب رئيس قسم ا ا
سرحنا: بوزارة الشباب اإلماراتية  يعترف 

 اللوحة للفنانة «فاطمة الزهراء بسيم»
من تــراث فــنى مــتــعــدد األلــوان واألشــكـال
وراء احملـاوالت الــعــديـدة الــتى تـبــلـورت فى
اخلـــمــســـيــنــيـــات والــســتـــيــنــيـــات من الــقــرن
الــعـشـريـن نـحـو خــلق مـســرح عـربى الــهـويـة
تـطلبات اجلماهير ويتخلص من يستجيب 
هـيـمـنـة مـركـزيـة الـثـقـافـة األوربـيـة فعـرفت
ـــســـرح ـــرحـــلـــة بـــبـــدايـــة الــــتـــجـــريب فى ا ا
الــعــربى.وعــلى الــرغم مـن ذلك كــان هــنـاك
ــرحـلــة أنـهــا اعـتــمـدت من يـرى فـى نـفس ا
عــــلـى أخــــذ األشــــكــــال واألصــــول الــــفــــنــــيـــة
لـــلــمـــســـرح الــغـــربى لــنـــصب فـــيــهـــا واقــعـــنــا
الـعربى ويـقول: ال نـحن استـطعـنا احلـفاظ
عــلـى الــشـــكل الــفـــنى وال نـــحن عــبـــرنــا عن
ـــســرح واقــعـــنـــا (انــظـــر: فـــرحــان بـــلـــبل - ا
الـــعـــربى فى مـــواجـــهــة احلـــيـــاة - دمــشق -
مــــنـــشــــورات وزارة الــــثــــقــــافـــة - ص 161 -

 .(162
ـسرح الـعربى مـنذ لـكن التـيار الـدافق فى ا
الــبــدايــة حــاول أن يــتــخــذ مــوقــفــا وســطـا-
ســـــواء بــــصـــــورة واعـــــيـــــة أم غــــيـــــر واعـــــيــــة
ــمـتـدة بـ خـصـوصـيـة تـراثه بـإشـكـالـيـاته ا
الـــفـــنـى من نـــاحـــيــــة وروافـــده األوربـــيـــة من
نـــاحــــيــــة أخــــرى حـــتـى ال يـــفــــقــــد ارتـــبــــاطه
ـنـتـجـة لـهـا ولـذلك ـؤثــرات ا بـالـعـصـريـة وا
راح يـتــصـيــد- فـيــمــا يـقــال- بـعض األفــكـار
اجلاهزة فى محـاولة للوصول إلى احلداثة
والعصرنة (انـظر: د. مصطفى رمضانى -
ــغــربى ــســرح ا احلــركــة الـــتــجــريــبــيــة فى ا
ــــعــــاصـــر - مــــجـــلــــة كــــلـــيــــة اآلداب وجـــدة ا
ــغــرب) ع 1 - 1990 - ص 28)  فـــلـــكى (ا

نــــــــــــــــــــصــل إلـى هــــــــــــــــــــدف االخــــــــــــــــــــتـالف
واخلـــصــوصـــيــة والـــبــعـــد عن اجنـــذابــنــا
لــلــقــطب اآلخــر واســـتــنــبــات ثــقــافــته فى
تـــربــتــنــا كـــان يــجب الــدخـــول مع ثــقــافــة
اآلخـــر فى حـــوار نـــقـــدى وقـــراءتــهـــا فى
ســـيـــاقــهـــا الـــتـــاريـــخى وفـــهم مـــقـــوالتـــهــا
والـتــعـرف عـلى مـسـبـبـات تـقـدمـهـا. وكـان
يــجـب من نــاحـــيـــة أخــرى الـــتــعـــرف عــلى
أنـفسـنـا وتـراثنـا الـثقـافى إذ كـيف نـحقق
ا دارس الـفنـية الـغربـية  االحـتكـاك با
تـمـتـاز به - من وجـهـة نـظـرنـا عـلى األقل
ــــعــــرفى  ونــــضج - مـن تــــكــــامل الــــزاد ا
مـسـتــويـاتـهــا الـفـنــيـة واجلـمــالـيـة دون أن
نــــصل إلى جــــوهـــر الــــثـــقــــافـــة الــــعـــربــــيـــة
ــتــعــددة وتــراثــهــا ــوروثــة بــأشــكــالــهــا ا ا
ـــعــــارف وجـــمــــالـــيــــات أهـــمل الــــزاخـــر 
أغلـبنـا فى الـتعـرف علـيـها والـوصول إلى

مكنوناتها عمدا أو جهال بها ولها ?
والـعناية بالـتراث الثقافى عـموما والفنى
مـــنه خـــصـــوصـــا اعــتـــمـــدت عـــلى الـــوعى
بــــخـــصـــوصـــيـــة الـــشـــخــــصـــيـــة الـــقـــومـــيـــة
واســتـقاللـهــا فى سـيـاق حـركــات الـتـحـرر
السياسى ومقـاومة االستعمار ابتداء من
احلـكم التركى والسـيادة العثـمانية مرورا
بـأشـكـال االحــتالل األوربى الـتى تـوزعت
البالد العربية خالل القرن التاسع عشر
صر وكـان أبرزها االحـتالل اإلجنليـزى 
ـسرحيون الرواد األوائل إلى دور وتنبه ا
الـتراث وفاعلـيته فى مقاومـة االستعمار
وكـــثــيــرا مــا اصـــطــدمت دعــوة الـــقــومــيــة

الـــعــــربـــيـــة بـــركـــائـــزهـــا الــــثـــقـــافـــيـــة بـــدعـــوة
ـمـيـزة. اخلـصـوصـيــة الـقـطـريــة وسـمـاتـهــا ا
ـــثـــال- حــدث فـــفى مـــصـــر- عـــلى ســـبـــيل ا
صـــراع بـــ فـــرعــونـــيـــة مـــصـــر وعـــروبـــتـــهــا
(انـظـر: عــلى أحـمـد بــاكـثـيــر - مـحـاضـرات
ــســـرحــيـــة - الــقـــاهــرة - جـــامــعــة فـى فن ا
الــدول الـــعــربـــيــة - 1958 - ص 34) وبـــرز
فوق سطح احلياة الثـقافية اهتمام بالتراث
الـشـعـبى والـتـاريخ خـاصـة بـعـد ثورة  1919
ـصرية التى أشـعلت جـذوة الوعى بـالذات ا
فــظــهـرت مــسـرحــيـات تــسـتــلــهم مـادتــهـا من
الـــتـــراث الـــشــعـــبـى واألحــداث الـــتـــاريـــخـــيــة
ــواقف الــبــطــولــيـة ــضــيــئــة قــصــد إبــراز ا ا
لـلشـخـصـيـات العـربـيـة واسـتعـادة أمـجـادها
وإن لـم يـــــكـن ذلك جـــــديــــــدا عـــــلى احلـــــيـــــاة
ـــســــرحـــيـــة فـى مـــصـــر والــــعـــالم الــــعـــربى ا
ويــــقـــول"مــــحـــمـــد يــــوسف جنم: كــــانت أولى
مـــحـــاوالت تــوظـــيـف الــتـــراث الـــشـــعـــبى فى
ــــــــــســـــــــــرح هـى اخلــــــــــضــــــــــوع لــــــــــرغــــــــــبــــــــــة ا
اجلماهير..فاجلمهور له عقليته واجتاهاته
اخلاصـة وله رغبـاته وميـوله التى تـكون فى
األكــثـر تـعـبـيـراً عن روح الــعـصـر ولـقـد كـان
ـســرحى جلـمــهــورنــا أثــر كــبــيـر فـى األدب ا
ــؤلف الـذى ظــهــر فى هــذه الــفــتــرة فــكـان ا
يـضـطـر إلى مـراعــاة ذوقه فـيـقـحم مـشـاهـد
الـــغـــنــــاء والـــرقص فى أكــــثـــر األدوار ويـــأتى
بالفكاهة الرخيـصة والنكتة الشعبية ويعنى
ـواقف ـبـارزة الـدامـية وا بـتـقـد مـشـاهـد ا
ــتـوهــجــة ويـضــطـر أخــيـراً إلى الــغـرامــيـة ا
تـغـلــيب عـنـصــر اخلـيـر عــلى عـنــصـر الـشـر
ـسـرحـية بـزواج الـبطـل من حبـيـبته وإنـهاء ا
سرحية فى األدب (محمد يـوسف جنم - ا
الـعـربى احلديث - بـيـروت - دار الثـقـافة -
ط 1980/3 - ص 293) تــمـــامـــا كــمـــا كــان
يـحــدث فى احلــكـايــات الــشـعــبــيـة مــثل"ألف
ليلة وليلة" ومظاهر الفرجة الشعبية التى
ؤلف لم عـرفتها الشـعوب العربيـة. ولكن ا
ــوضـوعــيـة لــلـتـراث يــسـتـوعــبـون الــشـروط ا
ــتـــلــكــوا ــعــاش فـــلم  وارتــبـــاطه بــالــواقـع ا
الـــوعى الـــنـــقـــدى به ف(جـــاءت إبـــداعــاتـــهم
ـــــســــرحــــيــــة مــــشـــــوبــــة بــــطــــابـع الــــفــــوضى ا
واإلقـــــحـــــامــــات إلـى جـــــانب االســـــتـــــعــــراض
الـــتـــاريــخـى لـــلــحـــوادث والـــشـــخـــصــيـــات مع
ـباشرة وعدم التنسيق اخلارجى الغنائية وا
للحـوادث والتركـيز على الـوقائع التـاريخية
كــمـــا وقـــعت فــعـال دون حتــويـــرهــا لـــتـــصــبح
فـاعلة فى الـواقع (د. مصطـفى رمضانى -
«تــوظـيف الــتـراث وإشــكــالـيــة الـتــأصـيل فى
ــســرح الــعــربـى» - مــجــلــة عــالم الــفــكــر - ا
الـــــــــكــــــــــويـت - وزارة اإلعالم - 1987 - ص
82: 83) والـواضح أن أيـا من الرواد اخـتار

الــــشــــخـــصــــيــــات الــــتــــراثـــيــــة فـى إبـــداعــــاته
الدرامـية بـتـأثيـر الوضع الـسـياسى فـوجد
فى الـتراث الرمز الـذى يعلق علـيه قضاياه
هــــذه الـــقـــضـــايـــا الــــتى ال تـــســـمـح الـــرقـــابـــة
ـرجع بـطـرحـهـا (د. مـصـطفـى رمضـانى - ا
ــا عــده الـنــقـاد هــروبـا نــفـسه - ص 85) 

سلبيا من الواقع.

انـــعـــكــسـت بــشـــكل إيـــجـــابى أصـــداء جـــهــود
ــــفـــكــــرين الــــعـــرب فـى مـــجــــال االهـــتــــمـــام ا
بــالــتــراث الــعــربى عــلى اإلبــداع الــفــنى إذ
انبثق (وعى نـقدى يرمى إلى ضبط شروط
ـوضـوعـيـة والـفـنـية اإلبـداع وتـلـمس أطـره ا
(الــهــوارى بن يـونـس - إشـكــالــيـة الــتــجـريب
فى مـــســرح الـــســيـــد حــافظ ص 60) وتــبـ
ـتـعــالـيـة لــلـمــسـرحـيــ الـعـرب أن الــنـظــرة ا
لتـراثهم سبـب عقم احملاوالت الـكثـيرة التى
ـسرح فى صفـوف الشعب بـذلت لزرع فن ا
(انــــظـــر: د. عـــلى الـــراعى - هـــمـــوم الـــنص
سرحى العـربى - كتاب العربى - الكويت ا
- ص 159) وكـــان اجلـــدل مـــســـتـــمـــرا مـــنــذ
سـرح الـعربى فـى منـتصف تولـدت صـيغـة ا
ـــســـرح الـــقـــرن الـــتـــاسـع عـــشـــر مـــتـــأثـــرة بـــا
ــسـرح األوربى فــرأى الــبـعـض أن ظـاهــرة ا
ـــركــز الــذاتى الـــعــربى ولـــدت غــريـــبــة عن ا
واجلـوهــرى لـلــثـقـافــة الـعـربــيـة الـشــامـلـة أو
الـثقـافـات اإلقـلـيمـيـة الـتى تتـشـكل مـنـها فى
الـــوقت احلـــاضـــر (د. مـــفـــيـــد احلـــوامــدة -
ـسرح الـعربى ومـشـكلـة التـبـعيـة» - مجـلة «ا
عـــالـم الـــفـــكـــر - الـــكـــويت مـــجـــلـــد 71/ع4/
ـفهوم ينـاير: مارس 1987 - ص61) وهذا ا
ــسـرح ثـقـافــة مـهـجـنـة تـرتب عـلـيـه اعـتـبـار ا
طــرقت ســاحــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة خــلــســة
سرح العـربى بأنه عالق بسيقان فوُصف ا
الــدرامــا الــغــربــيــة بل وتــولــد احلــكـم بــعـدم
وجـود مـسـرح عــربى حـتى اآلن (أدونـيس -
«خــواطـر نــقــائض من أجل إبــداع مــسـرحى
سـرحيـة - دمشق عـربى» - مجـلـة احليـاة ا

- ع 2 ص 151).
ومن نـاحيـة أخـرى أقر الـبـعض العالقـة ب
ـسـرح الـعـربى ومـثـيــله الـغـربى بـاعـتـبـارهـا ا
أمـرا واجبـا وال يـحتـمل الـتنـديـد ألنهـا ثـمرة
ـية فـيمـا بيـنها إذ إن تفـاعل الثـقافات الـعا
تــفـــاعل الـــثـــقــافـــات فى الـــعـــصــر احلـــاضــر
ضـرورة قـومـيــة إنـسـانـيـة... فــمـا من ثـقـافـة
ـكن أن تـقوم إذا لم تـكن ثقـافات إنـسانـية 
قـوميـة تعتـرف ببـعضـها البـعض وتتالقى...
وهـــذا هــو الــديــالــكــتــيـك (أديب الــلــجــمى -
«حوار ب الدول أم حـوار ب الثقافات» -
ـعـرفـة - دمـشق - ع 132/مـارس 1973 - ا

ص 20).
وكى تتم عـملـية األخـذ والعـطاء هذه وجب
عـليـنا الـتمـييـز ب مـفهـوم التـبعـية الـثقـافية
كن أن وبـ مفهوم الـتبادل الـثقافى فال 
نـحـقق هـذا الـتـبـادل إال فى سـيـاق الـتـكـافؤ
ــتــحــاورين وال يــتم هــذا الــتــكــافـؤ إال بـ ا
بــتــوازن فــكـــرى وتــنــمــيــة لــلـــمــواهب وحــسن
ـتـنوعـة والرغـبة ـعرفـية ا صـقله بـالروافـد ا
األكـــيـــدة فى حـــفظ الـــهــويـــة احملـــلـــيــة الـــتى
تـذيبهـا التبـعيـة الثقـافية فى الـقطب اآلخر

cultura- ـتبـادلة أو أمـا تفـاعالت الـثقـافة ا
"tion فهى نتيجة تطور لعالقة التالقح ب
ـوجـبــهـا تـمـاثل أجـنـاس مـخــتـلـفـة يــحـدث 
جـــزئى أو كـــلى بــ ثـــقــافــة هـــذه األجــنــاس
(Dictionnaire: Le petit larousse illustre
1996 Acculuration: EDition la rousse
(paris Franc 1995 p. 34  وهـى عـالقــــــــــة
ــفــكــرون اســتــئــنــاس ال عـــدوان كــمــا كــان ا
ــا يــنـظــرون إلـيــهـا الـســلــفـيــون الـعــرب قـد
األمــر الـــذى دفع بــعـــضــهم عـــلى األقل إلى
ـواجــهـة مع أوربـا فـفـقـدوا فـرصـة مـنـطق ا

الـلحاق بالـركب احلضارى بعـدما أغلقت
قــــنــــوات الـــتــــواصل (انـــــظـــر: عــــبــــد الـــله
الــعــروى - ثـقــافــتـنــا فى ضــوء الــتـاريخ -
ـــركــــز الـــثـــقـــافـى الـــعـــربى / بـــيـــروت - ا
الــبــيــضــاء - دار الــتــنــويـر - 1983 - ص
196). وعــــلـى أيــــة حــــال كــــان الــــشــــعـــور
بـتـمـيـز الـهـويـة الـقـومـيـة ومـا تـسـتـنـد إلـيه

 خلق مسرحى عربى
الهوية يخلصنا
 من هيمنة مركزية
الثقافة األوربية

سرح  التيار الدافق فى ا
العربى اتخذ موقفاً
وسطاً ب التراث الفنى
والروافد األوربية

فى يدى مقص الرقيب

ما.. بسبب إحدى اخللطات احلراقة?
كثـيـرا ما حـدث صدام بـيـنى وبـ اجلمـهور
وأكــون مـــتــوقـــعًـــا لــهـــذا الـــصــدام فـى بــعض
األحــيـــان فى األعـــمــال الـــتى أشـــطح فــيـــهــا
ســــواء كـــانت تــــخص الــــواقع الـــســــيـــاسى أو

االجتماعى.
 النقاد كيف يتناولون عروضك?

ال أخاف الـنقـاد.. ويـعجـبنى الـنـاقد الـفاهم
ـــتــــشــــدقـــ لــــعــــمـــلـه جـــيــــدا وال أعــــجب بــــا
ـتـفلـسـف الـذين يـقدمـون نـقدًا انـطـباعـيًا ا
أو يـعبرون فـقط عن وجهة نـظرهم وذوقهم
الشخصـى وهم أناس لهم مآرب أخرى وما

آرب األخرى. أكثر ا
 هل تعرضت لالبتزاز النقدى?

كــثــيــرا.. خــاصــة فى أعــمــال اإلنــتــاج اخلــاص
ولـكــنى أصـبـح عـنـدى حــصـانــة ومـنــاعـة وكـنت
أســتــغل ذلـك لــصــاحلى واآلن حــيــنــمــا يــتــذكـر
أولـئك النقـاد أعمالى الـتى كانـوا يطلـقون علـيها

جتارية.. يتمنون علّى اآلن أن أقدمها ثانية.
هـنــاك نـظـريـات كـثـيـرة فى اإلخـراج تـقـول
ـــؤلف.. هل أنـت من أنـــصــار تـــلك ـــوت ا

النظريات?
ـؤلف الـذى يعـمل مـعى.. ليس عـلـيه سوى ا
أن يـسـلـمـنى الـنص ويـسـتـريح فـهـو بـالـنـسـبة
لى مــيت.. فـــقــد قــال كــلــمـــته عــلى الــورق..

والباقى علىّ كمخرج.
تؤمن بأن للنص مؤلفا وللعرض مؤلفا?
نـــــعم.. فـــــمـــــؤلف الـــــعــــرض أهـم من مـــــؤلف
الــنص فــالــنص مــوجــود بــإمــكــان أى مــتــلق
قـراءته لـكن العـرض يـعنى حـيـاة النص.. أن

هم.. يتحرك فهذا هو ا
ــا يـسـمى هـدم الـنص  هـل تـقـوم أحـيـانـا 

من أجل بناء رؤية مثالً?
ـؤلف.. ال يـحـدث أبـدًا.. فـأنـا أحـفظ حق ا
فـــقـط آخـــذ أهم مـــا فى نـــصـه "الـــزَُّبــدْ" ألن
مؤلفينا - ما شاء الله - يرغون كثيرًا فهم
يــسـرحــون فى الــكــتـابــة ويــنـســون أن هــنـاك

ـكن أن يـغـنـيـنـا ـاءة وصـمـتـاً وديـكـوراً  إ
بعض الوقت عن الكالم.

شاهد أو  أال تلـجأ أحياناً إللغاء بعض ا
احلوارات?

ـؤلـف بال كـثـيرا مـا أفـعل ذلك ومع كل ا
استثناء إال إذا كان كـاتبًا بارعًا كمحفوظ
عــــبــــد الـــرحــــمن أو ســــعــــد الـــلـه ونـــوس..
فـالـكـتـاب الـعـرب يـتـعـامـلـون مع اجلـمـهـور
عـــلـى أنه جـــمــــهـــور غـــبى يــــحـــتـــاج دائـــمًـــا
للتكرار واإلعادة عكس األعمال األجنبية

التى تتعامل مع اجلمهور بذكاء شديد.
كـمـخـرج مـتى تــطـلق عـلى نص مـا.. أنه

نص ميت?
ــا أنه مــازال عـلى الــورق فـهــو مـيت.. طـا
ــــــســــــرح دبت فــــــيه فــــــإذا أصـــــبـح عــــــلى ا

احلياة.
أال تــشــاركــنى الــرأى فى أن الــريــبــرتــوار
ـــيت عـــكس ــســـرح ا الــعـــربـى نــوع مـن ا

سرح اإلجنليزى مثالً? الريبرتوار فى ا
أنـا مــعك وأرجـعه إلى أشـيـاء مـنـهـا تـبـاين
الرؤى التى تـتنـاول أعمال شـكسبـير على
وضوعات ثـال كذلك ألن مادة ا سبيل ا
الـشـكـسـبـيـريـة حـيـة إنـسـانـيـة (كـاخلـيـانـة
الــرشــوة األنـــانــيــة) فـــهى مــشـــاكل أزلــيــة
تـزال موجودة أما الـنصوص اآلنـية كالتى
تــــــــتـــــــحـــــــدث عـن أحـــــــداث مـــــــثـل ١١ من
سـبتمـبر وغـيرها فـهى غيـر مؤثرة وتـفقد
صالحـــيـــتـــهــا ألنـــهـــا ال حتـــوى الـــقـــضـــايــا
ـقـام اإلنـسـانـيـة الـتـى تـهم اجلـمـهـور فى ا

األول.
أنت هـكذا تمارس سطـوتك كمخرج على

ؤلف فكيف ببقية العناصر األخرى? ا
حـيــنـمـا أسـتـقـر عــلى نص ألنـفـذه أعـطـيه
لفـريق الـعمل (ديـكـور - إضاءة - مالبس
- سـينـوغرافـيا) ثـم أطلب مـنهم مـوافاتى
بــــــرؤاهـم.. فــــــآراؤهـم تــــــفــــــتـح لى مـالمح

كثيرة.

اخـتلف النقـاد على السيـنوغرافيا.. هل هى
وظـيــفـة اخملـرج أم مـهـنــدس الـديـكـور كـيف

تراها أنت?
كل ما فى العرض من اختصاص اخملرج.
أنت إذًا ديــكــتــاتـــور ال تــتــيح ألحــد غــيــرك

فرصة التعبير!
بالعـكس فكل من مـعى ال ينفـذ شيئًـا خاصا
بـالـعــمل إال بـعــد مـنــاقـشـته مــعى.. فال أحـد
بــاســتــطــاعــته قــراءة أفــكــارى فــأنــا أرى كل
ــســرح.. ــضـى عــلى خـــشــبـــة ا شئ وكـــأنه 
والــســيــنــوغــرافى مــثالً ال يــعــرف شــيــئًــا عن
كـيفية اختيـاراتى خلشبة العـرض وما عليها
ثل بأداء جسدى وتمثيلى مختلف. من 
سرحيـة أو كما يقال أنت تنـتصر للفـرجة ا
سرح عنـها الـصورة الـبصريـة على خـشبـة ا

أليس كذلك?
تـمامًـا.. ألنـها مـهمـة.. ولـيس ذلك فقط بل
فى الـــطــبـــيخ أيــضـــا.. انــظـــرى كــيـف جنــهــز
أصــنـــافًـــا عــديـــدة فى رمـــضــان وال نـــأكــلـــهــا
لــكـنــنى مــؤمن أن الـعــ يـجب أن تــكـون أول

فنْ يشبع وهذا مهم.
إذًا.. إلى أى مـدى تتبع آليـات التجريب فى

أعمالك?
ــتـعـارف ــعـنى ا إنـنـى ال أسـعى لــلـتـجــريب بـا
سـرحـيـ لـكـنه عـنـدى مـغـامرة عـلـيه لـدى ا
اجلـمـال واحلـيـاة ولـقـد طـرحت سـؤاالً أثـناء
ـهـرجـان الــتـجـريـبى إحـدى مــشـاركـاتى فـى ا
منـذ ١٠ سنـوات ولم يجـبنى أحـد حتى اآلن

وهو "ما هو التجريب"? 
ــهــرجـان فـى ورطـة.. فــلــقــد وقع مــؤســســوا ا
فـلـيس هـنــاك مـا يـسـمى بـالــتـجـريب حتـديـًدا
ألن أىّ عـــــرض فـى الـــــدنــــــيـــــا فـــــيـه جتـــــريب
فأحيانا جتد منهم من يخلطون ب التجريد
ـسـرح األسود ـثـلـون بـا والـتـجـريب وأحـيـانـا 
اذا? فالتجـريب كمصطلح علمى.. وال أدرى 
ـاجــسـتـيـر والـدكـتـوراه يـجب أن مـثل رسـائل ا
يأخذ صاحبـها اإلجازة على تفصيلة أنه أول
ـــيــون قـــواعــد طــارح لـــهـــا وقــد وضع األكـــاد
لــــلــــتـــجــــريب وهــــذا نــــفـــسـه ضـــد الــــتـــجــــريب
ومـفهـومه الـواسع فيـجب أن يـجرب من يـريد
فى أى جـزئــيـة مــسـرحــيـة حــتى لــو كـانت فى

شى على شعره!! مثل كأن  أداء ا
يـرى الــبـعض أن االعــتـمــاد عـلى الــتـعــبـيـر
احلـركى واإلضـاءة والـسـيـنـوغـرافـيـا بـعـيـدا
نطوقة نوع من التجريب.. فهل عن اللغة ا

توافق?
كـثيرا ما تكـون الكلمة أهم عـناصر العرض..
ولــــكـــنى أيـــضـــا ال أنـــفـى أهـــمـــيـــة الـــعـــنـــاصـــر
األخـرى.. فأحيـانا أجـدنى أسعى إلى طرائق

متعددة للتجريب دون عمد منى..
أين ترى طوق النجاة?

ــــقـــــام األول.. فــــهى عــــلـى احلــــكــــومـــــة فى ا
نوط بها العمل من أجل تنمية الشعب..  ا
كم تـــبــلـغ مــيـــزانــيـــة عـــرض "عــلى جـــنــاح
الــتـبـريــزى" الـذى شـاركـتـم به عـلى هـامش
مــعـرض الـكــتـاب عــلى اعـتــبـار أن اإلمـارات

ضيف الشرف هذا العام ٢٠٠٨?
حـوالى مـلــيـون درهم.. أى مـا يــعـادل مـلـيـون

ونصف جنيه مصرى!
هل تــذكــر لى أهـم الــكــتــاب الــعــرب الــذين

تستريح فى التعامل معهم?
سعد الله ونوس ومحفوظ عبد الرحمن..

اذا محفوظ عبد الرحمن?
ـــوضـــوع ألنـه دائـــمًـــا مـــا يـــدخل فى صـــلب ا
وحــيــنـــمــا تــقـــرأين مــســـرحه جتــديـن أشــيــاء
كـــثــيـــرة مــا بـــ الـــســطـــور وأحــيـــانـــا كــثـــيــرة
(أسـتـخـسـر) أن أحـذف منـه شيـئًـا فـجـمـلته

شاعرية مركبة.
ومن الــكــاتب الـذى ال تــفــكـر فى الــتــعـامل

معه?
ـــتـــحـــذلـق الـــذى يـــلـف ويـــدور كـــثـــيـــرا ذلـك ا

اء ماء والسماء سماء. ليقول لى إن ا

ثالية تستشعر فى خطابه الكثير من ا
ستوي اإلنسانى والفنى.. فتقدة على ا ا
ارس مثله.. و يرى أنه مخرج مستفز 
ؤلف وت ا رقابته الدائمة عليه.. يؤمن 
ؤلف العرب يرغون كثيرًا وال ويرى أن ا
ينظرون للجمهور نظرة حقيقية.. ينتقد
سرح العربى بشجاعة سئول عن ا ا
ويشحذ سك قيمه فى وجه جلان
التحكيم الفاسدة واجلوائز التى تؤخذ
على سبيل اجملاملة.. والنقاد الذين
قاالت فى حقائبهم يحملون جميع ا
بجميع االجتاهات وجلميع األوجه.. ويرى
أنهم كتجار الشنطة الرُّحل.. يحب اخملرج
أحمد عبد احلليم ويعشق كتابات ونوس
ومحفوظ عبد الرحمن.. هو.. خريج
سرحية ٨٦ عهد العالى للفنون ا ا
سرحيات منها بالكويت أخرج الكثير من ا
بهلول والوجه اآلخر جلمال سالم ومثّل
سرح أيضا.. فى اإلذاعة والتليفزيون وا
ثالً عرض آخر أعماله التى يشارك بها 
"البقشة" والذى حصد جائزة أفضل عرض
جماعى فى مهرجان أيام الشارقة العام
اضى ٢٠٠٧. ا
ـــثل ومــخـــرج.. كـــيف تـــتــعـــامل مع أنت 

!? مثل زمالئك ا
أنا مؤمن بهذه الطـريقة فى التعامل.. وكثيرا
مـثل ليس من ـا تسـمينـه "تربيـة ا مـا أقوم 
ــا من خـالل الــورش الــتى خالل األعــمـــال إ
تستـمر عـدة شهور وهـذه مغامـرة وأنا أعشق
ــغـامــرة وكـثــيـرا مــا تـكــون سـبـًبــا فى إجنـاح ا
ــــثـًال بــــوجه الــــعـــــمل وأكــــون قـــــد صــــنـــــعت 
مختلف للمـشاهد الذى ضاق بالديناصورات
ــة الـــتى تـــتـــكـــرر وجــوهـــهـــا.. وأيـــضــا الـــقـــد

سرحية.. لصالح احلركة ا
هل تـــقــوم بــدورك هــذا من خالل مــوقــعك
ــسـرح والـسـيـنـمـا الـرســمى كـرئـيس قـسم ا

بوزارة الشباب?
أنـــا أقـــوم بـــذلـك لـــيس من كـــونـى فى مـــوقع
رســمى فــقط ولــكــنى أفــعــله بــحـب كــمــخـرج

قام األول. ثل فى ا و
ــدارس كـــثــيـــر من اخملـــرجـــ يـــنــتـــمـــون 

إخراجية بعينها فإلى أيها تنتمى?
ــدرســة مـعــيــنــة فـأنــا من عــشـاق ال أنــتـمى 
الـتـجـريب فــكـثـيـرا مـا أسـسـت مـسـرحـيـاتى
على الفـانتازيا أو الـواقعيـة وأحيانا الـتراثية
ــدارس ـــزج الـــعـــديـــد مـن ا وكــثـــيـــرا أقـــوم 
فـتنـتج شـيـئًـا مـبـهرا.. وغـالـبًـا مـا أتـعامل مع

غامرة. العروض بشىء من ا
ثلك هل تتركه حرًا بعـد أن قمت بتربيـة 

سرح? على خشبة ا
ـمــثل أن يــتـعــامل مع مـخــرج هـو صـعب عــلى ا
ثل فـى األساس ألنه يـتـوخى احلذر دائـًما
وحـيـنمـا أقـدم عـلى اإلخراج أنـسـلخ تـمـاًما عن
ــثالً ألنــنى عـانــيت أثــنــاء دراسـتى من كــونى 
مثل اخملرجـ ألنهم كانوا يريدوننا نسخة ا
ـيـتة طـبق األصل مـنهم وهـذه طـريقـة قـاتـلة 
تؤدى إلى التقليـد الباهت فأنا دائًما ما أحاول
ـمـثل فـأتـركه عـلى حـريـته اكـتـشـاف مـداخـيل ا
بـعد أن أشرح له الشخـصية وأستـفزه ليضيف

للعمل أكثر.
ــثالً هـل تــفــرض وجــهـة  وحــالــة كــونك 

نظرك على اخملرج?
لم يـحـدث أبدا.. بل هـنـاك نوع من الـنـقاش

الدائم.
مثل?  متى ينتهى دورك مع ا

ال يـــنـــتـــهى أبـــدًا.. حـــتـى وهــو عـــلـى خـــشـــبــة
سرح ا

ينتهى دورك كمخرج ويظل دورك كرقيب?
نـعم.. أنـا رقـيب.. فـعــيـنى تـبـقى دائـمًـا عـلى

مثل.. اخلشبة خاصة ا
ــمــثــلـــيك فــلــمــاذا ال إذًا أنـت ال تــطــمــئـن 

تختارهم جيدا لتريح نفسك?
ـسـألـة لـيـست هكـذا.. فـأنـا أطـمـئن إلـيهم ا
لكن يـحدث أحيـانا أن أجـمع ب جـيل فى
عـــمل واحـــد.. فــتـــكـــون عـــيـــنى غـــالـــبًــا عـــلى
الـشباب منـهم األكثر جـنوحًا إلى اخلروج..

وأعمد إلى هذا حتى ال يحدث نشاز فى
الـــعـــرض فال يـــضــيف أحـــدهم حـــركــة أو
يــؤلف جــمــلــة.. وإذا تــكــررت الــتــجـاوزات

فسد العمل.
ـثل جـامح مـاذا تـفـعل  إذا كـان لـديك 

معه?
أروّضه
كيف?

بـــالــذهـــاب مـــعه إلى أقـــصى جـــمـــوحه ثم
بإشراكه فى وجهة نظرى حتى نصل إلى
رؤيـة وسطية فـيفعل مـا يرتاح إليه حتت
إشــرافـى فــأنـــا أرى الــصـــورة كـــامــلـــة أمــا
ـــمــثل فال يـــرى إال نــفــسه فـــقط وبــهــذا ا
تكـون الـصورة مـنقـوصـة.. وما يـهـمنى أن

أعيده إلى حوزتى متناغمًا مع زمالئه.
 البروفة.. ماذا تعنى لك?

الـبـعض يـتـخــيل أن أسـعـد الـلـحـظـات هى
يـــوم الـــعــرض.. لـــكـن أســعـــد الـــلـــحـــظــات
عـنــدى هى أيــام الــبـروفــات.. فــهى حــيـاة
ــــطــــبـخ الــــذى يــــحــــتــــوى عــــلى كــــامــــلــــة وا
تفاصيل العرض فهى جتربة اخللطات.
هـل حـدث بـيــنك وبــ اجلـمــهـور صـدام

 حسن رجب

سرح  ا
 اإلماراتى مازال

نظيفًا 

يون األكاد
سرحيون حتولوا ا
إلى جتار شنطة
بالتقادم

بعض العروض
تفقد صالحيتها
كالطعام تماما!

مؤلف العرض أهم من
ؤلفون مؤلف النص وا
العرب "يرغون" كثيرا
ويُسلّمون بغباء اجلمهور
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سرح وهو مفهوم جديـر باالنتباه فى رأيى وهو يعنى أن نشاط ا
ــســرح حتــول عن الــبــحث فى ــســرح وأن ا نــفــسـه أصــبح ضــمن ا
ـسـرح قـد اجته إلى مـسار الـعـالم إلى الـبـحث فى الـنـشاط. وأن ا
جـديـد وجـذرى فى تـاريـخه وهـو مـسـار يـلـفت االنـتـباه إلـى نفـسه.
ـســرح ـ ال يـفــعل ذلك من أجل ــسـرح اجلــديـد ـ مــا بـعــد ا ولـكن ا
ـعــنى فى اخلـطـاب ذاته ولــكن ألنه اكـتـشـف أن طـريـقـة صــنـاعـة ا
سرح وأنه عنى فى ا الثقافى العام هى نـفسها طريقة صـناعة ا
مـثـلـمـا تـتـحـيــز خـطـابـات مـا لـطـبـقــات مـا أو أيـديـولـوجـيـات مـا أو
ـسـرح يتـحـيـز أيـضا خلـطـابـات مـا وأيديـولـوجـيات نخب مـا فـإن ا
ـــســرح قــبل أن نـــعــلن مــوته ـ ـــســرح لــيس إال ـ ا ونــخب مــا وأن ا
تمـثيال معرفيا لـلعالم وألنه تمثـيالً معرفى فإنه منحـاز  بطبيعته

وفقا للطريقة التى صنع بها.
ــسـرح يـضـع فى اعـتــبـاره أن مـا من شـىء قـادر عـلى إن مــا بـعـد ا
تـمـثــيل شـيئ  آخـر ومـا من بـنـيـة قــادرة عـلى تـمـثـيل بـنـيـة أخـرى
ـثل الصـالون وأن الصـالون الـبـرجوازى فى الـدراما الـواقعـية ال 
الـــبـــرجـــوازى إال ألنـــنـــا أردنـــا له ذلـك أى ألنـــنــا وضـــعـــنـــاه ضـــمن

خطاب كى يوهمنا بذلك.
ـسرح بـاعتـبـاره نشـاطا غـير سـرح يجـادل نـشاط ا وألن مـا بعـد ا
ـســرح بـإلـغــاء حـدود هـذا بــرىء ومـتـحــيـزا فــإنه يـعـارض نــشـاط ا
الـنشـاط وفـتح األخـير عـلى الـفـنون األخـرى فـيمـا أسـمـينـاهـا قبل
سرح تقـاطعة ولذلك فـقد  استـبدال مفـهوم ا ذلك بالدوائـر ا
ـفـهوم أكـثـر راديـكـاليـة واتـسـاعـا وهو "األدائـيـة" والـذى يـعنى أن
مـــا من تـــخــوم حتـــدد أى شىء وكــمـــا انــفـــتــحـت الــقـــصــيـــدة عــلى
ـسـرح على الـفـنون األخـرى كـالسـيـنمـا والرقص التـشكـيل انـفتح ا
ـوسـيـقى بل والـسـرد كـذلك كـذلك انـفـتح عـلى شـعـريـة جـديدة وا
ـكن عـنــونـتـهـا بـشـعـريــة اجلـسـد وهى شـعـريــة تـسـتـبـدل اجلـسـد
سرح أى أنه إذا سـرح باجلـسد كحـضور فيـما بعـد ا كأداة فى ا
ـســرح قـد تـعــامل مع اجلــسـد بـاعــتـبــاره حـاوى الـروح وأداة كــان ا
ـسـرح تــعـامل مع اجلـســد بـاعـتــبـاره الـشىء الـكالم فــإن مـا بـعــد ا

الذى ال بديل عنه.
اجلــسـد هــو أبـجـديــة األداء إن جـاز الــقـول أوجــسـتـو بــوال مـثال
ــنح ـــتـــلك جـــســدا قـــبل أى شـىء حــتـى قــبـل أن  يــقـــول "نـــحن 
اسـمــا نـحـن بـدايــة نـســكن فى جـســد" وألنـنــا كـذلك بــالـفــعل فـإن
ـثال بـجـسده لـشـخـصـيـة ما ولـكـنه سـوف يـكون مـثل لن يـكـون  ا
ـــــســـــرحـى إن أى من حــــــاضـــــرا بـــــجـــــســــــده هـــــو فى الــــــفـــــضـــــاء ا
ـسرح الـغـربى لن تـكـون عالمـة على ـعـاصـرة فى ا الشـخـصـيات ا
شىء خـارجـى حـتـى ولـو حــمــلت اســمــا ولــكـنــهــا ســوف تــكـون هى
نـفسـها عـالمة نـفسـهـا. كذلك فـإن أيـاً من اجلمـهـور سوف يـكون
حـاضرا بـجـسده ال فـى فضـاء مـظلم ولـكن فى فـضـاء منـار جـيدا
لــيــشــارك بــجــســده الــذى سـوف ال يــكــون ألى شىء مــعــنى إال فى

وجوده.

ــتـــمــرد يــجــلس ــســرح ا فى مـــســرحــيــة "جــنـــون اآللــهــة" لــفـــرقــة ا
ـصممة كى تكون شمع ا شاهدون على األرض فـوق رقعة من ا ا
ــمــثــلــون األربــعـــة بــتــغــيــيــر أمــاكن رقــعــة شــطـــرجن وســوف يــقــوم ا
اجلمـهـور وإبـعـاد أى زوجـ مـن الرفـاق وعـلـى هـؤالء اتـخـاذ قرار
ـمـثلـ فى ـدى الـذى سـوف يـقـبـلـون فـيه تـدخل اآلخـر/ا يـخص ا
حياتهم إن هذه اللـوحة صممت كى تستبـعد أى ميزة قد يحصل
ـتــفـرج من جـلــوسه فى صـالــة مـظـلــمـة لـيــراقب حـدثـا ال عـلـيــهـا ا
ـتفـرج أنه قـد فقـد كل مـزاياه يـخصه وفى هـذه الـلوحـة يـشعـر ا
ندرج غايرة وال ا تـلصص وال صاحب حصانـة ا فلم يعد ذلك ا
ضـمن جـمــاعـة كـمـا أن مـثل هـذه الـلـوحـة سـوف تـقـلب الـتـراتـبـيـة
ـــــراقـــــبـــــة ـ ـــــســــــرح (شـــــخـــــصــــــيـــــة/ حتـت ا الـــــتـــــقــــــلـــــيـــــديــــــة فى ا
تفرج أيـضا صانعا متـفرج/متلصص) كـما أنها سـوف جتعل من ا
ر بـخبـرة أن يكون حتت ـتفـرج  للـمعـنى كمـا أنها سـوف جتعل ا
ـمـثـل بـتـغــيـيــر مـكـانـه فـإنه سـوف الـتــهـديــد فـحـتـى الـذى لم يــقم ا

يتوقع حدوث هذا فى أى وقت.
ا بـعد إن حدثـا كـهذا ال يـنتـمى للـمسـرح بـأى حال ولـكنه يـنتـمى 
ــســرح كــمــفــهــوم ــســرح أو لــفن األداء ذلك الــذى أعـــلن مــوت ا ا
ــعـنـون . إن ريــتـشــارد شـشـنــر دعـا فى كــتـابه ا يـنــتـمى لــزمن قـد
ـسـرح فى اجلـامـعات "انحـدار وسـقـوط الـطلـيـعـة" تـغيـيـر أقـسام ا
لـــتـــكــون أقـــســـام األداء ورغم أن ذلك يـــعـــد مــقـــبـــوال إلى حـــد مــا
ـكن اجملـادلـة أيـضـا بـأن حتول األداء ـقـتـضـيـات الـعصـر فـإنـه 
ـــيــة ســوف يــجــعل مـــنه مــفــهــومــا كــمــفــهـــوم إلى الــدراســة األكــاد

متحفيا.

همة على زاويتنا النقدية للرؤية. فقد يتفاوت مكان > يـتوقف موقع ا
ــهــمــة من مــشــاهـد إلـى آخـر وهــنــا أرانى أعــتــزم الــدفــاع عن اجتـاه ا

همة. جماعى يرفض تسطيح ا 8
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سرحي جريدة كل ا
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فرق الهواة: 

الع بصيرة.. واإليد قصيرة

¬ª«°ûg ƒHCG óªëe

 أسماء رضا 

 ياسر حسن 

 هانى ماهر 

 عزة احلسينى

 أحمد سمير 

 عمرو البحر 

مسرح الهواة فى مصر كثيرة ومتنوعة وثقيلة:
مشـاكل من النوع الـكفيل بـقفل أى مسـرح. ولكن مسـرح الهواة مـستمر.
ال لـشىء إال إلصـرار الـشبـاب وحـمـاسـهم ورغـبـتـهم فى إثـبـات وجودهم
ـأسـاة يــعـانى أوال من قــلـة الـتــمـويل - وثــانـيـا من ـســرح ا الـفـنـى! هـذا ا
ـســئـولــيـة وال من الــتـمــويل ثم يــعـانى رابــعـا من عــدم االهـتــمــام: ال من ا
اإلعالم - ويعانى خـامسا من عـدم وجود أماكن لـلبروفـات وسادسا من
ـسـرحى.. وسـابـعـا.. وثـامـًنـا وتـاسـعـا وعـاشـرا.. نــدرة قـاعـات الـعـرض ا

شاكل على مهل.. ولو وصلنا إلى رقم عشرين! اذا ال نقترب من ا

ادى يقول ياسر حسن مدير فـرقة اجملان "تعتبر مشكلة التمويل ا
ـشــكالت الــتى يــعــانى مــنــهــا فـالــتــمــويل يــعـد لــفــرق الــهـواة مـن أهم ا
العامل األسـاسى الستمرار أى فـرقة فهو يـساعد على تـخطى جميع
ــشـكالت.. الــتــمـويل يــتــيح لــلـفــرق إمـكــانــيـة تــأجــيـر أمــاكن مــنـاســبـة ا
لـلــبـروفــات وشــراء خـامــات مـخــتــلـفــة ألعـمــال الـديــكــور وعـمل دعــايـة
مـنـاسـبـة لـلـعـمل. ويـشـيـر إلى أن فـكـرة دعم وتـمـويل الـفـرق عن طـريق
ـراكـز ـراكــز الـثــقـافـيــة األجـنــبـيـة قــد بـاءت بــالـفــشل وقـد رفــضت ا ا
ـقدمة لـها ألنـها تـريد من الـفرق تـمثـيل نصوص الـثقـافيـة النـصوص ا

مسرحية من أعمال بالدهم.
ادى ـشكـلة رقم (٢) بـعد مـشكلـة احلرمـان من التـمويل ا ويذكر  أن ا
سـرحى فـمـعـظم فـرق الهـواة جتـد صـعوبـة بـالـغة هى عـرض الـعـمل ا
فى عـرض أعمـالهـا واحملـسوبـيـة تلـعب دورًا كـبيـرًا فى أولـويـة اختـيار

الفرق للعرض".
ـــســـرحــيـــة الـــتـى تــصـــنـف ضـــمن فـــاعـــلـــيــات ويـــضـــيف: "إن أعـــمـــال ا
عرفة وتصفية حسابات هرجانات اخملتلفة تعـتمد على الصداقة وا ا

تميزة". شخصية وبعيدة كل البعد عن األعمال اجلادة ا
ويشكو ياسر حسن من قلـة البرامج التليفزيونية التى تتناول أعمال

مسرح الهواة قائالً:
"الـتلـيفـزيون يـعـتبـر من أهم الوسـائل التى تـستـطيع نـقل صورة مـسرح
ـصــرى ال يـعـرف مــسـرحـيـات الـهــواة إلى الـنــاس ولـكن الـتــلـيـفــزيـون ا

سرح بشكل واضح!". الهواة كما أن معظم الصحف تهمل هذا ا
ويــقـول عـمـرو الـبــحـر مـخـرج فــرقـة اجملـانـ "حتـتــاج فـرق الـهـواة إلى
ـسـؤول عن مـسرح أمـاكن لـلبـروفـات وفى هذا تـقـصيـر شـديد من ا

قاهى  الهواة فالهواة يقومون بعمل البروفات فى الشوارع وا
ويشير إلى رغبة الهـواة فى وجود شخص مسؤول يقف بجانب الهواة
ويــســانــدهم ويـــدعــمــهم مــاديًــا ونــفــســيًــا ويــوفــر لــهم أمــاكن مــنــاســبــة
للبروفـات حتى يستـطيع مسرح الهـواة النهوض واالسـتمرار والوصول

إلى مستوى فنى وثقافى عالٍ".
سـؤول سوى أمرين إما الوقوف بجانب الهواة ويضيف: ليس أمام ا

أو إلغاء مسرح الهواة نفسه!"
ـتـاحـة لــنـا لـعـمل الــبـروفـات مـحـدودة وتـقــول أسـمـاء رضـا: "األمــاكن ا
وإمـكـانيـاتـهـا ضـعيـفـة فـهى عـبارة عن حـجـرات صـغـيرة وإقـبـال الـفرق
عليهـا كبير وال تـستطيع أى فـرقة استخـدام هذه األماكن سوى بضع
ســاعـات الزدحـامـهــا بـالـفـرق األخــرى وهـذا يـؤثـر فـى بـعض األحـيـان

مثل على العمل. سرحى لقلة تدريب ا على جودة العمل ا
ـــعـــنـــوى من ويـــتـــحـــدث أحـــمــــد عـــويس عن جـــانـب آخـــر هـــو الـــدعم ا
عنوية من ـشاركة ا سـؤول فيقول: "يفـتقد مسرح الهواة إلى روح ا ا

سؤول وهذا األمر أصاب الشباب بخيبة أمل كبيرة. ا
ويضيف إن الـفجـوة ب الـنجـوم احملترفـ والهـواة تزداد وهـذا يضعف

." من مهارات الهواة لبعدهم عن تدريبات وتوجيهات احملترف

ـدنى مخـرج الـفرقـة "مـسـرح الهـواة دائـمًا مـظـلوم وسط يقـول وسـام ا
ـــســارح الــقـــومــيــة ـــســارح اخلــاصـــة فــا ــســـارح الــقـــومــيــة وا صــراع ا
واخلاصة حتـظى أعمالـها بدعـاية كـافية أمـا مسرح الـهواة فالـدعاية
ألعـمــاله ضــعـيــفــة فـهــنــاك بـعض األمــاكن الــتى يــعـرض فــيــهـا الــهـواة
أعـمـالـهم تـقــوم بـعـمل دعـايـة لألعـمـال بــعـمل بـوسـتـر واحـد فـقط ألى
عـمل ويـتم عــرض الـعـمل لـيـلـة واحـدة فـقـط فـكـيف يـصل الـعـمل إذًا

إلى الناس بهذا الشكل احملدود?"
أمـا مـحـمـد طـعيـمـة فـيـرى أن الـتـقـصـيـر فى تـمـويل فـرق الـهـواة مـاديًا
يشكل أزمة كبيرة على مـستقبل مسرح الهواة فى مصر ومعظم فرق
الهواة تـقوم بتـمويل نفـسها ذاتـيًا ولـكن التمـويل الذاتى ال يكـفى لسد
احــتـيــاجــات الـفــرق ويــؤكـد أن ضــعف الــتـمــويل أدى إلى تــفــكك بـعض
ـسـتـمرة الـفـرق وإصـابة الـعـديـد من الـشـبـاب بـاليـأس وحـتى الـفـرق ا
تـتـمـكن من تـقـد عـرض واحـد أو اثـنـ فى الـسـنـة وهـذا يـدل عـلى

أثر ضعف التمويل على ظهور مسرح الهواة".
ويـذكـر هـانى مـاهـر واقـعــة حـدثت لـفـرقـتـهم بـالــفـعل فـيـقـول: عـرضـنـا
عـمالً مـسرحـيًا  لـنـا فى الشـارع أمـام قصـر من قصـور الـثقـافة وذلك
لـعدم تـواجـد أماكن وقـتهـا للـعرض وسـرعـان ما  الـقبض عـليـنا من

الشرطة بتهمة إشغال الطريق العام"
: إن وزارة الثقـافة أصبـحت بالنـسبة لـلهواة مـقبرة ويقول أحـمد مكـ
ـصرى سـرح ا واهـبـهم فـالهـواة هم مـستـقـبل ا ـا تفـعـله  للـثـقافـة 
ــسـرح الـقــومى حـتـى تـتـواصل ونــتـمــنى مـهــرجـانًـا لــلـهــواة كـمـهــرجـان ا
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تـميزون من ـتبـادلة حتى يـصل ا الفرق مع بـعضـها وتزداد اخلـبرات ا
الهواة إلى االحتراف".

يقول محمد نشأت: "معظم فرق الهواة فقيرة ألنه ال يوجد تمويل كاٍف
ـــســؤول عن دعم وتـــمــويل هـــذه الــفــرق وزارة ــســـؤولــ عــنـــهــا وا من ا
الـثـقـافــة والـبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح الـلـذان جتــاهال مـسـرح الــهـواة بـشـكل
واضح". .. "تـشـكـو فـرق الـهـواة دائًمـا من عـدم تـوافـر أمـاكن لـلـبـروفات
وال تـوجـد أى جـهـة قـومـيـة تـقـدم لـنـا أمـاكن مـنـاسـبـة لـلبـروفـات ولـذلك
نقـوم بـتأجـيـر أمـاكن خاصـة نـقوم فـيـهـا بعـمل الـبـروفات وهـذا يـتم على
نفـقتنـا اخلاصة.. وكثـيًرا ما تلـجأ بعض فـرق الهواة إلى مراكـز الشباب

والكافيتريات والساحات اخملتلفة لعمل البروفات"
وتقـول مروة رضـوان: "تمويل مـسرح الهـواة معدوم والـتمويل يـتم ذاتيا
وهـناك بـعض األماكن تـمنح بـعض الـفرق جـائزة مـاليـة بشـرط صرف
هـذه األموال عـلى عـمل آخـر وال سبـيل لـلـفرق إال هـذا.. ولـيس سهال
تأجيـر األماكن اخلاصة الـتى يتم عمل الـبروفات فـيها وذلك الزدحام
هـذه األمـاكن من الـفـرق األخـرى ألن الـهـواة لـيس أمـامـهم سـوى هذه

األماكن وهذا يعتبر مأساة حقيقية".
ا ادى أدى إلى فـقـر الفـرق  ويـقـول محـمد جـبـر: "انعـدام التـمـويل ا
جعل إنتاج مسرح الهـواة قليالً كما أن انعدام التمويل أدى إلى تفكك
ـمـكـن أن يـكــون لـهـا الـفـرق وقــتل مــواهب مـســرحـيــة كـثـيــرة كـان مـن ا

سرح.." مستقبل مشرق فى عالم ا

يـقـول بكـر أبو عـراق: "تعـتـمد فـرق الهـواة علـى التـمويل الـذاتى وهذه
الـطـريقـة تـعـتـبر الـطـريـقـة الـصحـيـحـة ألن انـتـظار اجلـهـات اخملـتـصة
للتمويل يؤدى إلى بطء ظهور مسرح الهواة. كما أن عدم توافر أماكن
ـتـوفـرة أمـام الـهواة لـلـبـروفـات أدى إلى تـفـكك فـرق الـهـواة واألمـاكن ا
هى االستوديوهات اخلاصة وبـالطبع نقوم بتأجير هذه األماكن على

نفقتنا اخلاصة".
وتقول عهـود محمد: "اعـتماد فرق الـهواة على التـمويل الذاتى وعدم
ـنــاسب لــلـفــرق يــؤديـان إلـى عـدم ثــقـة وجـود جــهــة تـقــوم بــالـتــمــويل ا
ـتوفرة صغيرة سـؤول فى مهارات الهـواة وحتى أماكن البروفات ا ا

ووقتها محدود.."

تقول ندى عـوض: "عدم تمويل الـفرق مشكـلة كبيـرة وشركات اإلنتاج
تضع شروطا متعسفة لتمويل أى عمل"

وتؤكـد: "أن اسم الفرقة نفسهـا وتاريخها فى مسرح الهـواة يسهل لها اجتياز
العقبات اخملتلفة من قلة التمويل وعدم توافر أماكن لعرض األعمال.

فـالـفــرق الـتى تــسـتـحق الــدعم يـتم دعــمـهــا وحتـويـلــهـا من قــبل اجلـهـات
ـسؤولـة". ويـقول أحـمد فـتحى: "كل فـرق الـهواة فـقيـرة وتمـويلـها ذاتى ا
ويرجع استمرارها لطموح الشباب وإصرارهم على إثبات وجودهم.."
ويــتـســاءل: "إن مـســارح اجلـامــعـات خـاصــة لـطـالب اجلـامـعــات فـقط

فلما ال تستخدم مسارح اجلامعات خلدمة الهواة?"
تـقـول اخملـرجـة عـزة احلسـيـنى: "عـلـيـنـا التـمـيـيـز بـ فـرقة هـواة حـقـيـقـية
ومجموعة من الشباب يقـومون بتجميع أنفسهم ويدعون أنهم فرقة هواة
أما فـرقة الهواة احلقيـقية يجب أن يكون لهـا مشروع فنى خاص بها وأن
تسـتـمـر فى الـعـمل بـشـكل مـتواصـل ال تقـوم بـعـرض عـمل مـا أو عـرض
ثـال فرق وتكـتفـى بذلك وتـسمى نـفسـهـا فرقـة هواة فـهنـاك عـلى سبـيل ا
تـازة تـقـدم عروضـا تـسـتحق الـتـقـدير الـثـقافـة اجلـمـاهيـريـة وهى فـرق 
وهــذه الــفـــرق ال تــكــسـب مــقــابـل هــذه األعــمـــال فــمــشـــكــلــة فـــرق الــهــواة
سرح احلقيـقية أنه ال يـوجد حركـة منـظمة لـها.." وتؤكـد: "أنه للوصـول 
درسى ـسـرح ا ـستـوى فـنى مـرتفع عـلـيـنا االهـتـمام فى الـبـدايـة با الهـواة 
ـثــلـ لـديـهـم الـقـدرة عـلى ــسـرح اجلـامـعى حــتى نـتـمــكن من إعـداد  وا
اإلبـداع والتـطويـر". وتـضيف: "إن الـدولة بـجمـيع أجهـزتهـا يجب عـليـها أن
تـدعم مــسـرح الـهـواة وتـهـتم به ألنه يـقـدم فــنـا هـادفـا مـتـمـيـزا وتـوفـر لـهم

أماكن للبروفات ودور عرض كافية لتقد أعمالهم".
وفى الــنـــهــايــة تــنــصـح عــزة احلــســيـــنى الــشــبــاب أن يـــطــوروا من أدواتــهم
ومهاراتهم الفنية حتى يستمر مسرح الهواة ويصل إلى درجة فنية عالية.
ـشـاكل يـقــول د يـاسـر بـدوى: "مــازال إنـتـاج مـسـرح الــهـواة مـسـتــمـرا رغم ا
ـشـاكل هى مـشـكـلـة الـتـمـويل فـلـيس هـناك أى الـتى يـتـعـرض لـها فـأكـبـر ا
جهـة حكـومية أو خـاصة تـقوم بتـمويل مـسرح الـهواة ومسـرح الهـواة يعمل
ـتاح لديه ٩٥% من فرق الهواة فقـيرة مادًيا ولكن غنيـة فنًيا ويشير إلى با
سرح الهواة منظمة تـرعاه وتدعمه مادًيا ومعنوًيا وفنًيا فالهواة أنه ليس 
يـسـبـحـون فى بـحـر عـاٍت بـدون طـوق لــلـنـجـاة ويـؤكـد أن مـسـئـولـيـة مـسـرح
الــهـواة أمــانــة مــعــلــقــة فى رقــبــة وزارة الــثــقــافــة والــبــيت الــفــنى لــلــمــسـرح
ـصـرية لـلـهواة وأن مـسـرح الـهواة غـيـر مسـتـفيـد من صـندوق واجلمـعـية ا

التنمية الثقافية".

فرقة اجملان 

V.I.P  فرقة 

فرقة ع الشمس 

فرقة ألوان 

سحراتى فرقة ا

كن حتديـد معنـاها مسـبقاً ـهمـة فى العرض لـيست حامـلة معـانٍ ساكنـة أو ثابتـة  >  ا
مثل اءات ا همة يقوم بـدور الوسيط فيه كل من إ سرحية. ولـكن أثر ا مـن قبل كاتب ا
ـوضـوع فى ـتـاح للـمـتفـرج ا الـفـرد الذى يـتـناول بـيـديه القـطـعة بـأفق الـتفـسـير ا

التاريخ فى وقت ما.
سرحي جريدة كل ا
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سرحية احلركة ا
مثل وشيخوخة كبار ا

عـــلى هـــذه اجلــــهـــات فال عـــمـل يـــســـنـــد
إلــيــهم بـــحــسب قــدراتــهم وال خــطــوات
جـــادة تـــتــخـــذ حلل مـــشـــاكـــلـــهم وتـــأمــ

حياتهم.
ـمـثـلـ أنـفـسـهم فـبـعـضهم أمـا شـيوخ ا
تـتقـاذفه عواصف ذلك احلـن اجلارف
سرح دون أن يـعرف كيف أو متى إلى ا
يـتــوقف? وبـعـضــهم تـدفــعه احلـاجـة إلى
اجلــرى بــحـــثًــا عن لـــقــمـــة الــعــيـش هــنــا
وهــنـــاك حــتى يــواجه نــهـــايــته األلــيــمــة.
وبــعـضــهم لـيــست مـحــنـته مــحـنــة حـاجـة
ال أو حب لـلمسرح وإخالص له إلى ا
ا مـحنة نـفس شديـدة النرجـسية ال وإ
تـخـلص إال لـنـفـسـهـا وهذا الـصـنف من
ـمـثــلـ بـدالً من الــتـكـيف كـبـار شــيـوخ ا
مع طـبــيـعـة سـنه والـتــحـرك إيـجـابـيـا مع
احليـاة متعـاطفًا مع األجـيال الـتى تليه
يـتحرك على الـعكس ببراعـة فائقة إلى
الـوراء كما تفـعل بعض العـناكب محاوالً
إقــنــاع الــعـالم مـن حـوله بــعــبـقــريــة هـذه
اخملـــــلــــــوقــــــات الـــــغــــــريـــــبــــــة ذات األرجل

تعددة! ا
إنــنـا لـســنـا فى حــاجـة إلى ذكــر أسـمـاء أو
تـعــديـد حـاالت فــالـواقع من حـولــنـا يـنـطق
ــشــكــلــة حــيــة وبــأن اإلدراك ألبــعـاد بــأن ا
وقف اإلنسانى شىء مـفتقد أما أولئك ا
الــذيـن مــازالــوا يــتـــمــتــعــون بـــحــاضــر المع
ا ألنهم ومستقبل مـشرق فهم أيضا - ر
ــؤســفـة - يــســتــشـفــون ضــبــاب الــنـهــايــة ا
ال أصبحوا يخـلصون فى الغالب جلمع ا
ــا واجلـــرى وراء الـــربح الـــســـريع أكـــثـــر 
يــخـــلــصــون لــفــنـــهم كــرســالــة ومـــســئــولــيــة

وأمانة.
ـسـرحى مـثـله فى ذلك مـثل ـمـثل ا إن ا
راقص الـــــبــــالـــــيه أو مـــــغـــــنى األوبــــرا أو
العب الـسـيـرك.. من حـقـهم جـمـيـعًـا أن

ى إليهـا اخلبر الـفرنسـية مـنعته عـندمـا 
فى ذلك احلـ وقدرت له مـنحة شـهرية
تكـفـيه شر احلـاجـة كمـا أنهـا - خـوفا من
ـــســـرح - أوصت مـــســـألــــة احلـــنـــ إلـى ا
إحـدى الــفـرق اجلــادة أن تــتـيح له فــرصـة
الـتمثيل من وقـت آلخر كلمـا كانت هناك
شـخـصـيـة تـنـاسـب سـنه وإمـكـانـيـاته وفى
إطــار الئق ال يــهــدد ضــخــامــة ســمـعــته أو

كرامة ماضيه.
أمـا شـارل ديالن فــقـد دُعى بـعـد اعـتـزاله
لــلـمــشـاركــة بـالـتــمـثــيل فى حـفـل مـسـرحى
أقــيـم لـــرثـــاء أســـتــاذه جـــاك كـــوبـــو ولـــكن
ــسـرح حــيـنــمــا جـاء دوره لــيــظــهـر عــلى ا
ظهـر بـدالً منه جـان لـوى بـارو ليـقـرأ على
احلــاضـريـن بـرقـيــة اعـتــذار يـشــيـر فــيـهـا
شــــــارل ديـالن إلـى أن اعــــــتـالء خــــــشــــــبــــــة
سرح يعتبـر فى نظره رسالة ومسئولية ا
وأمـانة إال أن حالته الـصحيـة حتول بينه
نـاسبة العزيزة. وب أداء دوره فى هذه ا
ـارسـة الـتـمـثـيل واسـتـمـر ديالن مـعـتـزالً 
فى غرفـته الفقـيرة ال يـرافقه سوى بـبغاء
كـان يقتنـيه إلى أن مات بعد بـضعة أشهر
فى أثـــر أســتــاذه ورفـــيق كـــفــاحه وشـــبــابه

الفنى.
أمـــا إذا انــتــقـــلت لــكـى أعــرج عــلـى نــطــاق
ـســرحـيـة لـنـسـأل أنـفـسـنـا كـيف حـركـتـنـا ا
تـــكـــتب الـــصــــفـــحـــات األخـــيـــرة من حـــيـــاة
سـرحي لـوجدنا أن ثـلينـا ا مـشاهيـر 
هـناك افـتقـارًا صـارخا إلى الـوعى بأبـعاد

وقف اإلنسانى الدقيق! هذا ا
فالسـلطـات عندنـا جندها تـشجع بعض
سرح ثلينا على اعتالء خشبة ا كبار 
مـن جـديــد بـحـفــاوة مـســتـغــربـة! ونــقـابـة
هن التـمثيـلية تـبدو عاجـزة عن القيام ا
ـشكلـة كما أن بدور فـعال حيـال هذه ا
الــــبـــيت الــــفــــنى لـــلــــمــــســـرح وغــــيـــره من
سـرحى لم ـعـنـية بـالـتـمـثـيل ا اجلـهـات ا
تــــنـــجـح إال فى أن جتــــمع بـــ صــــفـــوف
الـعامـلـ فـيهـا عـددًا ضـخمًـا من شـيوخ
. إنــهم مــجــرد عــدد مــحــسـوب ــمــثـلــ ا

بـعـيـدًا عن الـشاشـة الـفـضـية أو الـصـغـيرة
أو مـــيـــكـــروفــون اإلذاعـــة هـــنــاك نـــوع من
احلــــنـــــ اجلــــارف إلى اعـــــتالء خـــــشــــبــــة
سـرح يسـيطـر فى معظـم األحوال على ا
مثل بعد أن تكون الشيخوخة قد كبار ا
نــالت مـــنــهـم وضــعـــضــعت قـــدراتــهـم عــلى

األداء.
إنه حـنـ بـالـغ الـقـسـوة قـد يـؤدى أحـيـانا
إلى نتـائج مـؤسـفة والـذين يـنجـحـون عادة
فى جتنب الـتعـرض خملاطـر هذا احلـن

ـــوتـــون عـــلى خـــشـــبــة هم أولـــئك الـــذين 
ـسرح أو على مـقربـة منـها نتـيجـة لعدم ا
جتــاوزهم أبــعـــاد إمــكــانــيــاتــهم الــعــضــويــة
والعـقلـية; ولـقدرتـهم الـدائبـة على جتـديد
ــهــنـتــهم. ثم هم أيــضــا أولـئك عالقـتــهم 
الـذين لــديـهم فـكــرة عـالــيـة عن رســالـتـهم
وعن فــنــهم. ويــعـرفــون بــوعى كــامل كــيف
يـــســـتـــأنـــفـــون نـــشــــاطـــهم كـــلـــمـــا أرادوا أن
يستـأنفوا ومتى يـتوقفـون كلما كـان عليهم

أن يتوقفوا!
إنه مـوقف إنــسـانى دقــيق مـتـعــدد األبـعـاد
ــســرحى فـى مالبــسـات ـمــثل ا يـواجــهـه ا
ـــشـــكـــلــة فى وظـــروف مـــتــبـــايـــنــة ولـــكن ا
مـــواجــهـــته تـــنـــجم فى الـــغـــالب من أن فن
ـسـرحـى يـرتـكــز بـالــضـرورة عـلى ـمـثـل ا ا
الـقــدرات الــعـضــويــة والــعـقــلــيـة مــعًــا ولـو
سـألة تـنـحصـر فى مجـرد قدراته كـانت ا
العقـلية السـتطاع فى غـير مكـابدة شاقة
أن يــعـيـش شـيــخــوخــة إيــجـابــيــة عــريــضـة
ـــتــطــورة األفق تـــقف فى جــانـب احلــيــاة ا
وتـــمـــنـــحه فـى طـــريق تـــقـــدمه مـــزيـــدًا من
وضــــــوح الــــــرؤيـــــــة ومــــــزيــــــدًا مـن الــــــعــــــقل

والرصانة!
وسأحاول أن أعرج أوالً ولـو للحظة على
ــسـرح الــفــرنــسى عــلى ثالثــة من أعـالم ا
ـــثــال لـــنـــتــبـــ - مع الـــصــفـــحــة ســبـــيل ا
األخــــيــــرة مـن حــــيــــاة كل مـــــنــــهم - بــــعض
وقف تباينة فى مواجهة هذا ا المح ا ا
ثم لـنـسـأل أنـفـسـنـا بـعـد ذلك كـيـف جترى
ـثــلـيــنـا األمـور عــنـدنــا بـالــنــسـبــة لـكــبــار 

! سرحي ا
كــان مـولــيــيـر مــريـضــا وحـالــته تــسـتــلـزم
الــــراحــــة ولــــكــــنـه رفض كل نــــصــــيــــحــــة
بــــالــــتــــوقـف عن الــــتــــمــــثــــيل بــــحــــجــــة أن
الـعامـل فى فـرقته يـنبـغى أن يحـصلوا
ــــثل دور عـــلـى أجـــر يــــومــــهم ومــــضى 
"أرجـــــــان" فى مـــــــســـــــرحــــــيـــــــته "مـــــــريض
سـرحيـة كمـا كتـبها بـالوهم" ولم تـكن ا
تــســـتـــلــزم من الـــشـــخــصـــيــة الـــتى يـــقــوم
بـأدائهـا جـهـدًا عضـويـا كبـيـرًا ولـكنه مع
ذلك أصـيـب بـدوار قــبل نـهــايـة الــعـرض
فــقـــاوم اإلغـــمـــاء بـــالـــضـــحـك ومـــا كــاد
ــسـرحــيـة الــسـتــار يـســدل عـلـى عـرض ا
ــســـاء احلــزين الــكـــومــيـــديــة فـى ذلك ا
البس دوره إلى مــنــزله حــتى حــمــلــوه 
ـسرح ليـموت فى فراشه الـقريب من ا
مـتــخـيال أبـطــال مـسـرحــيـاته فى أحالم

يقظته األخيرة!
ثل الـتـراجيـديا الـكـبيـر "سـيلـفان" وكـان 
مـــعـــلم جـــورج أبــــيض وأســـتـــاذه يـــتـــشـــبث
ـسـرح حـتى وهـو يـدب على بالـعـودة إلى ا
قـدم ال تكـادان حتمالنه! وهو كـما قيل
ـمـثـل الـعـظـام قد تـعـاقد فى فى سـير ا
أواخـر سنى حياته عـلى تمثيل اسـكتشات
مـع فــرقـة اســتــعــراضــيــة من فــرق مــسـرح
الـــبـــويـــفـــار اخلـــاصـــة ولـــكن الـــســـلـــطـــات

 زكى طليمات
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سرح موت ا
ا بعد حداثـية ولكن السؤال اآلن: ما هو سرحية فى حتوالتـها ا ا

سرح? هذا الذى أعلن عن موته. ا
سرح" تبـدو من فرط استخدامها أنهـا تعنى شيئا محددا لفظة "ا
ـشتـغـل ـكن تعـريـفـها حـتى ا ولكـنى أحـاجج بأن مـا من شـخص 
ـفـهـومـات التى ال ـسـرح من األلـفاظ وا فى مـجـالهـا. فى ظـنى أن ا
تعنى شيئا محـددا والتى تعنى كل شىء تقريبا. فى االنسيكلوبيديا
سرح هو "فرع من فروع فنون األداء وهو يعنى أن شخصاً مثال: ا
أو أكـثـر يـقـدمـون أنـفـســهم فى فـراغ مـا وفى زمـان مـا أمـام آخـر أو
ــوسـيــقى والــرقص آخــرين بــاسـتــخــدام عــنــاصــر مـثـل الـكــلــمــات وا
نظر وهو يجمع فنوناً بصرية عديدة فى شكل فنى واحد وهو وا
فى الـثـقـافـة الـغربـيـة تـهـيـمن عـلـيه الـنـظـريـة الـواقـعـيـة رغم مـجاورة
األشكال الكالسـيكية والـتجريبـية". هذا التـعريف قد ال يعـنى شيئا
كن أن ينطبق على فنون أخرى كفن على اإلطالق ألنه باختصـار 
الـبالـيه وفن األوبـرا واحلـقيـقـة أنـنى لست مـعـنـيا هـنـا بتـحـديد فن
هـيمن وهو ما سـرح من خالل عناصـره ولكن من خالل خـطابه ا ا

سوف أحاول أن أفعله فى السطور التالية.

ــاً مـكـتــمالً وسـابق ــسـرح وجـوده عــلى أن ثـمــة عـا يــشـكل خــطـاب ا
ه خالل فـتـرة زمـنـيـة مـحـددة هى زمن الـعرض الـتجـهـيـز يـتم تـقـد
ـسـرحى هـذا الـعـالم يـتم قـبـوله بـاعـتـبـاره جتـربـة حـيـة وحـقـيـقـيـة ا
مـثــلـمــا يـتم قــبـول شـخــصـيــاته بـاعــتـبــارهـا أيـضــا شـخــصـيــات حـيـة
وحقيقـية وألننا جنـلس فى مكان مـظلم تمامـا بينمـا نشاهد هؤالء
فى مـكـان مـضـىء ومـصـمم جـيـدا كـى يـكـون بـيـتـهم فــإنـنـا نـكـون قـد
حتـددنـا بــاعـتـبـارنـا فـى مـركـز سـلـطــة ألنـنـا نـراهم دون أن يــنـتـبـهـوا
ـظــلـم بـســبب إلــيــنــا وأنــنــا حـتـى ولـو أحــدثــنــا جــلــبــة فى مــكــانــنــا ا
ن اخلالف عـلى مــقـعـد مـثال فـإن أدنى الـتــفـاتـة لن تـبـدر عن أى 

سرح. ضون فى طريقهم على ا
فى حالـة كـهذه سـوف ال يـكـون لوجـودنـا أو غيـابـنـا أى تأثـيـر على
مــجـــريــات األحــداث إن أى تـــعــارض فى مــصـــالح الــشـــخــصــيــات
والـذى ينـشـأ عـنه مـا يسـمى بـالـصراع الـدرامى سـوف يـحدث فى
وجــودنـا أو غــيــابــنـا وســوف تــصـفـع نـورا الــبــاب فى وجه زوجــهـا
سواء كـنا موجـودين أو ال وح تخـرج سوف نكـون نحن مدرك
ــمــثـــلــة الــتى ــديـــنــة ســواء كـــانت ا ــا خـــرجت إلى ا أنـــهــا اآلن إ
تـتلبسـها شخصـية نورا تسـتعد اآلن لـتحيتـنا أم أنها لـسبب ما قد

كان ما. دينة فى طريقها  خرجت إلى ا
ـسرح يـحـتفظ جـيـدا بحـقه فى خـداع اجلمـيع الـشـخصـيات إن ا
ـسرح سـوف حتـيى بـعيـدا عـنـا أما نـحن فـإنـنا التى حتـيى عـلى ا
سـوف نظـل قابـعـ فى الـظـلـمـة نـتـلـصص عـلى مـا ال يـحق لـنا أن
ـسرح يـحـتفظ كـذلك بـحقه نتـلصـص علـيه. من جـهة ثـانـية فـإن ا
ـــعــنى إن مـــعــنـى خــروج نــورا أو حـــيــازة لـــوبــاخــ فى صـــنــاعــة ا
ـا تــمت صـنــاعــته مـســبـقــا ومـا  لــبـســتــان الـكــرز يـتــحـدد وفــقــا 
جتـهـيـزه فـى اسـتـقـبــالـنـا كـمــتـلـقـ ســوف يـتـنـاقــشـون بـعـد إسـدال
الـستـار فـيمـا إذا كانـوا فى صف نـورا أم فى صف زوجهـا إذا ما
كانوا ينظرون لـلوباخ كشخص أحمق سـوف ينهى جمال العالم
أو كـــشــخص جـــاد وعــمـــلى يـــســتــحـق أن يــحـــرز هــدفـــا فى مــرمى
العالم. أما ما سوف يكون بعيدا عن مرمى تساؤالتنا ـ كجمهور ـ
ـعـانى صـحـيـحـة أم هـو مـا إذا كـانت الـطـريـقـة الـتى صـنـعت بـهـا ا

خاطئة بريئة أم متحيزة أيديولوجياً.

ـــســرح يــعــنى قــبل كـل شىء أن ذلك الــشىء الــذى كــان إن مــوت ا
عـنى يجب يجـنبـنـا مشـقة الـسؤال عن الـطريـقة الـتى يصـنع بهـا ا
ــعـنـى آخـر فــإنـنــا حـ أن يـكــون هـو نــفـسـه فى مـركــز الــسـؤال 
ـسرح نـفـسه ـسـرح قـد مـات فـإنـنـا نـقـصـد أن نـشـاط ا نـقـول إن ا
سـرح ـ وهو مـفهوم قد صـار هو مـوضوعنـا للـنقـاش إن ما بعـد ا
ـسرح لم يـعد ذلك ـسـرح ـ يعـنى أن ا ـرحلـة مـا بعـد موت ا بـديل 
عنى ولـكن ذلك الذى سوف ينتظرنا الذى يسبقنا كيـما يعد لنا ا
ـعـنـى ولـكن أيـضـا الــسـؤال عن جـدوى فـعل ـشـاركـتــنـا ال إعـداد ا
ـيـتاتـيـاتر"  ـفهـوم "ا ذلك. إن لـيـونيل أبـل يعـبـر عن هـذه الفـكـرة 

الـتـخــوم حـتى أصــبح من الـشــائع الـكالم عـن مـوت األدب بـاعــتـبـاره
داال عـلى موت أدبـية األدب وانـفتـاح األخيـر على تـخوم غـيره ففى
الـشعـر مـثال أصـبح هنـاك مـا يعـرف بـفضـاء الـقصـيـدة وهو مـفـهوم
يعنى حتوالً فى مسار الشـعر اللفظى نحو الشعر التشكيلى وحتوالً
ـرئى الذى عن الشـعر الـشفـاهى وعن الشـعر الـكتـابى إلى الشـعر ا
ـا من تـكـوينـات الـكـلـمات تتـشـكل مـعـانـيه ال من الـلفظ فـحـسب وإ
الـســوداء عـلى الـصـفـحـة الـبـيـضــاء. وبـغض الـنـظـر عن أصـالـة هـذه
الـنـظــرة أو عن طـرافـتـهــا فـقـد كـان هــذا االنـفـتـاح هـو نــتـاج مـرحـلـة

وت فى الثقافة الغربية. ا
وت هذه فتحت اجملال كبيرا أمام ما كن القول اآلن إن مرحلة ا
ـتقـاطعـة وهو مـفهـوم أوسع وأكثـر جذرية ـكن تسـميـته بالـدوائر ا
من فـكـرة الـعـلـوم الـبـيـنـية فـإن األخـيـرة تـعـنى أن ثـمـة عـلـومـاً نـشأت
فيـما بـ تخـوم علمـ مثال أو أكـثر مـثل "علم الـنفس االجـتماعى"
ـتـقاطـعة تـعنى أو "اجلغـرافيـا السـيـاسيـة" وغيـرهـا ولكن الـدوائر ا
كن فيها الكالم أن ثمة تقاطعات تـشمل الثقافة بأسرها حتى ال 
ـا عن الـثـقـافى فى مـجـمـله. ولـذلك فـقد عن مـفـهـوم بـحـد ذاته وإ
صـارت النـظريـة الـنقـدية تـعـرف بالـنظـرية وحـسب وهى تـعنى "كل
ما هـو حتت الـشمس" ولـذلك فإن من يـقـرأ اليـوم ميـشيل فـوكو أو
جاك دريـدا أو إيهاب حـسن مثال لن يـتمكن من حتـديد الـتخصص
ـى ألى مـنـهم ذلك أن عـمل األول يـتـنـاول "األرشـيف" الـذى األكـاد
ـكن أن يــضم أى شىء والــثـانى قــال إنه قـار نــصـوص فــحـسب
دون أن يـســمى الـنــصـوص الــتى يـقــرأهـا بـيــنـمــا األخـيــر تـنـاول فى

كنها أن تعنى أى شىء. عمله ما بعد احلداثة التى 
قـد تـكـون هـذه مقـدمـة طـويـلـة نـوعـا ما ولـكـنـهـا فى تـصـورى الزمة
ـسرح ـ مـوضوعـنا ـ دون ـفهـوم موت ا عـقول الـبدء  فلم يـكن من ا
وضــعه فى ســيــاقه الــثــقــافى الــذى تــولــد عــنه. مــا أعــنــيـه أن مـوت
سـرح هو تـعبـيـر استـخدم من قِـبل  مـجمـوعة مـراقـب لـلظـاهرة  ا

ـوت" فى الـثـقـافـة الـغـربيـة بـشـكل مـتـسـارع حتى انـتـشـرت مـفردة "ا
ــفـردات تــنـتــمى لـســيـاقـات أصــبح لـديــنـا حــفـنـة مــنـهــا مـصــحـوبـة 
وت األدب ومـوت الشـعر ثـقـافيـة عديـدة أصـبح هنـاك ما يُـعـرف 
ـسرح كما تصدرت هذه العبارات أغلفة كتب وموت النقد وموت ا
كـثـيرة مـثل "موت األدب" ألرفـ كـرنان و"مـوت الشـخـصيـة" ألليـنور
فيـوز إضافـة إلى عدد من الـكتب الـتى لم تتـصدر العـبارة أغـلفـتها
ـسرح واألداء" وإن كانت مـتـضمـنـة فى متـنـها مـثل كـتاب شـيـشنـر "ا
ـسـرح الـدرامـا األداء" أو كـتـاب والـذى يـتـضـمن فـصال بــعـنـوان "ا
أوسالنـدر "من التـمثـيل إلى العـرض" والذى يـشيـر فى مقـدمته إلى
سرح كـأداء. واحلقيقة أن سرح كتمـثيل إلى ا التـحول من مفهـوم ا
ــقـولــة نــيــتــشه "مـوت كل هــذه الــدعــاوى لم يــكن لــهـا أن تــبــدأ إال 
اإلله" والـتى لم تــكن تـعـنى ـ كـمـا فــسـرهـا الـبـعض ـ مــوتـا حـقـيـقـيـا ـ

ا موتا مجازيا. وإ
صــدرت عــبـارة "مــوت اإلله" الــنــيــتــشـويــة فى كــتــابه "هــكــذا حتـدث
ا يـعرف فى الفـلسفـة اليونـانية بـالعود األبدى ذرادشت" مـحتفـية 
ــا هـو يــتـجـدد والـتـى تـعــنى أن الـكــون لـيس لـه بـدايــة وال نـهــايـة وإ
بـاســتـمــرار ولألبـد ولــذلك فـإن وجــود اإلله لن يــكـون له مــبـرر فى
يثولوجيا حياة متجددة ألنه لن يكـون هناك نهاية والنهـاية ـ فى ا
ـوت كـحدث الـغـربـيـة ـ هى مـبرر وجـود اإلله. مـن جهـة ثـانـيـة فـإن ا
يــتــكــرر كل يــوم لن يــكــون إال انــقــطــاعــا بــ حــيــاتــ ولــكــنه لــيس
باالنـقطاع الذى يـخلخل النامـوس بل على العكس يـكون هو حلظة
ــيالد اإلنــســان ــهم أن مــوت اإلله كـــان يــؤذن  جتــدد الــنــامـــوس. ا
وتـفـجـر إمـكــانـيـاته لـقـد كـان نـيـتـشه يـرى فى فـكـرة "الـرب" ابـتـزازا
للـبشر ومـعوقـا لتنـامى اإلنسـان ولكن مـا لم يكن يتـوقعه نـيتشه أن
ا أفـضت إلى ما فكـرة موت اإلله لم تـفض إلى مـيالد اإلنسـان وإ

وت اإلنسان. عرف أيضا فى الثقافة األوروبية 

ـوت فى الـثـقـافـة لـقـد بـدت عـبـارة نـيـتـشه بـدايـة لـتـدشـ مـرحـلـة ا
راحل مادية فى تاريخ البشر لقد الغربية وهى مرحـلة من أكثر ا
ـعـنى فى الـثـقـافـة وضمـان بـقـاء كـافة كان الـرب هـو ضـمـان بـقاء ا
كان ـفاهـيم التى تـؤسس ما يـعرف بـالثـقافـة الغـربيـة: اإلنسـان وا ا
ـفـهــومـات لم يـعـد من الالئق الـكالم عن والـزمـان. وبـتـفـتـيت هـذه ا
حـدود قـاطـعــة بـ أى شىء لـقـد أفــلـتت احلـدود تـمــامـا وتـمـاهت 

 اللوحة للفنان «طارق حواس»

 ما من
شخص
كنه
تعريف
سرح حتى ا
شتغلون به ا

 حينما نقول
سرح مات إن ا
فإننا نعنى
أنه صار
موضوعاًِ
للنقاش

سرح  ما بعد موت ا

 عالم سابق التجهيز
 موت الثقافة الغربية
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 جماليات االكتئاب واإلذعان
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موت فوضوى صدفة
وتقاليد الكوميديا الشعبية 

ــرأة عـلى ـشــاهـد  أو الــتـعــامل مع ا بــعض ا
أنـــهـــا فــريـــســـة يـــحـــاول اآلخــر اصـــطـــيـــادهــا
بــالـــقـــوس وهى تــفـــر بــنـــعــومـــة حــتـى تــرقص
مـنـفـردة وأخيـرًا الـطـريـقة الـثـالـثـة بالـسـيـطرة
عـلــيـهــا بــالـقــوة وأشـكــال الـضــغط كــمـا ظــهـر
للـشخص الذى يـحمل مـسدسـاً وإن كان هذا

بديًال لصور القوة والطغيان بشكل عام .
فـإن كل القـصص الـشهـرزاديـة واحملتـويات
ـــعـــروضـــة عـــلـى نـــغـــمـــات كـــورســـاكـــوف  ا
عرضت محتويات الـليالى األلف التقليدية
 حـــيث انـــتـــصــــار اخلـــيـــر وانـــهـــزام الـــشـــر
والــوصـول لـلــحـكــمـة األخالقــيـة  بـدءاً من
قـصص الـسـنـدبـاد والـتـنـقل والـتـرحـال بـ
ـتـعـددة فـعـلى سـبيل احلـكـايات الـشـرقـيـة ا
ـــــثــــال تــــلـك الــــتـى اكــــتــــفـى ولــــيـــــد عــــونى ا
بـاإلشـارة إلـيــهـا بـواسـطـة مـجـمـوعـة حتـمل
أبـاجـورات فوق الـرؤوس بـدالً من القـبـعات
ـوتـيـفـات ـشـهـورة مـغـلـفـاً تـلك ا الـصـيـنـيـة ا
فـردات عـصريـة  ولـتـصبح هـذه الـصور
الـتى تـدخل ضـمن نـسيج الـقـصـة األصـلـية
لــلــيــالى  األلـف لم تــزد عن كــونــهــا أجــزاء
من حــكــايــات وقــصص تــرويــهــا شــهـرزاد 
وهــذه الــتــقــنــيـة  (الــقــصــة داخـل الــقــصـة)
تـكشف لـنـا الـصـيـغـة الـتولـيـديـة لـلـحـكـايات

والتى يكتزنها الطابع الشهرزادى ذاته .
فى الـــنـــهـــايــة جـــعل ولـــيـــد عـــونى شـــهــرزاد
األســـطــورة هـى الـــتى تـــقـــتل صـــورة الـــقــوة
تـمـثلـة فى مـسرور الـطاغـيـة فى شهـريـار ا
ـــســـاعـــدة كـل الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاف 
االفــتـراضــيـة لــلـحــدث  الــتى سـردتــهـا فى
قـصصها وكأن الـصورة السرديـة احلكائية
صـارت األسـلـوب الـشـهـرزادى فى مـحـاولـة
ترويض هذا الطـابع الوحشى الثائر داخل

شهريار. 
غـير فـاجلمع بـ عـدة موتـيفـات تـقلـيـدية 
مــتـجـانــسـة ودمـجـهــا بـصـور غـريــبـة هـو مـا
يـخـلـق بـعـداً جـمــالـيـاً اسـتـطــاع ولـيـد عـونى
تـصـويـره بـالـقـصـة الـشـهـرزاديـة ومـوسـيـقى
كـــورســـاكــــوف الـــشـــهــــيـــرة  إال أن هـــذا لم
نـعه من بعض الـتجـاوزات واللـعب بصور
عـصــريـة  وإضـافــة إحـاالت فــنـيــة درامـيـة
البس الـــعــصــريــة  و صــور مــتــعـــددة  فــا
الــفـــنـــانـــات الـــفـــوتـــوغــرافـــيـــة الـــتى حتـــيط
ية صـرية والعا ـسرح لفاتنات الـسينما ا ا
 هـــذا غــيـــر بــعض اإلكــســـســوارات جــاءت
ا ساعد فى كسر الطابع غير منسجمة 
األســطـــورى وحـــد قـــلـــيالً مـن كالســـيـــكـــيــة
احلكايات الـشهرزادية  وإن كان هذا يدل
على اكـتـناز الـليـالى بـسحـرهـا اخلاص هى
ــكـــتــنــزة األخـــرى وطــبــيـــعــتــهـــا الــدرامـــيــة ا
ناطق اللعب والتخييل بدالالت والسماح 
ـتـعـاً و دسـمـاً . فـجـاء هـو اآلخـر عــرضـاً 
بعالمات تشكيـلية فنية ولوحات رائعة برع
ــمــثــلــون ( سـالـى ومـحــمــد الــســيــد ورشـا ا
ونـورهان ومـاجد وصالح وسـوزى ومناضل
وبـاسـم ومـحــمــد عـاطـف ) بـقــيــادة اخملـرج

وليد عونى فى عزفها ببراعة .    

عــونى مــســرحــيـتـه بـكــادر لــصــورة الــلــيـالى
األلف الــرئـــيــســيــة وفــيــهـــا يــكــون شــهــريــار
مــســتــرخـيــاً ومــســتــمـعــاً لــقــصص شــهـرزاد

وحوله مسرور واحلاشية .
نـظر الرئـيسى هنا  وعـرض شهرزاد فى ا
بــوصـــفــهـــا درجــة ثــانـــيــة بـــعــد أن  قـــدمــهــا
ـســيـطــرة  يـحـيــلـنــا إلى تــأثـيـر بـوصــفـهــا ا
رأة السرى وانطباعها الذى تتركه بذكاء ا
وبــخــفـــة عــلى الــرجـل وهــو مــا يـــؤكــد عــلى
ــكن مــركــزيــتــهـا فـى األحـداث  كــمــا أنه 
قـــراءتــهـــا بــعالمـــة ثــانـــيــة عـــلى اعـــتــبــار أن
تقد شهريـار مركزاً فى الصورة التراثية
األصـلــيـة فى ألف لـيـلـة ولــيـلـة  يـشـيـر إلى
أن ثـمــة واقـعـاً افـتـراضـيــاً يـعـيـشه الـرجل 
ـرأة / شــهــرزاد الـتى جتــعل فـيه تـرســمه ا
من رجــلـهـا شـهـريـار زمـانه  فى حـ أنـهـا
ـــتـــحـــكــمـــة الـــرئـــيــســـة والـــســريـــة من هى ا

الداخل.    
ثـانياً : الـلغـة اجلسديـة والسـردية وطابـعها
رأة احلـكائى الذى تـميزت به شـهرزاد / ا
 إذ أظـــهــرهـــا ولـــيـــد عـــونى فى هـــيـــئـــتـــهــا
الــنــســائــيــة بـــدءاً من أزيــائــهــا الـــتى عــنــيت
ميز لها كياج ا بإظهار مفاتنـها كأنثى  وا
 هـــذا غـــيــر الـــرقـــصـــات الــنـــاعـــمـــة  الــتى

ها شهريار . تؤديها شهرزاد مع غر
وإن تــعـددت أســالــيب تــعــامل اجلــنـس اآلخـر
ـــرأة لــتــتـــشــكل فى ثـالث طــرق طــرحت مع ا
أولـــهــا بــشـــكل خـــرافى / طــقـــسى بـــواســطــة
اجلن الـــذى يــحـــمل مــصـــبــاحـــاً ســحـــريــاً فى

خيوط شهرزاد
وناليزا السرية وا
التى لم يكتشفها
شهريار بعد

الــــرحب وتــــبـــــهــــر به شــــهـــــريــــار الــــذى ظل
مخدراً بسحرها طوال الليالى األلف .

فـكل امرأة داخـلهـا شـهرزاد اخلـاصة بـها 
ميزة ومناطق سحرها وخـيوطها السرية ا
 التى تقود بهـا الرجل بشكل غير مباشر
إذ تــصــعـد إحــدى الــفــتــيــات لـتــرقص عــلى
ـــنـــضــــدة فـــتـــلـــتـف حـــولـــهــــا اجملـــمـــوعـــات ا
وتــخــتــفى وســطــهـم لــتــظــهــر مــكــانــهــا فــتـاة
أخــرى جــمــيــلـــة هى شــهــرزاد احلــقــيــقــيــة
ــــشـــهــــد يــــتـــكــــرر مــــرة أخـــرى فى ونــــفس ا
الـنهايـة لكن تـخرج حيـنهـا شهرزاد مـرتدية
مالبـــســـهـــا األســـطـــوريـــة  وكـــأن شـــهــرزاد
صـارت هى كلـمة الـسر الـسحـرية لـلمرأة 

رأة . جرد نطقها تتجلى صورة ا
رأة من البداية هى القائدة السرية فى فا
الـعرض عـنـد وليـد عـونى  فالـثالث دقات
ـسرحـيـة يـطرحـهـا عـونى بصـورة سـاخرة ا
ــنــفــضـة إلحــدى الــفـتــيــات وهى تــضــرب 
عــــــلى ســــــجــــــادة فى مــــــســــــتــــــوى عــــــال من
االسـتـيدج.. وهى ذات الـصـورة تتـكـرر مرة
أخـرى بواسطة شـهرزاد فى النهـاية لتختم
الـقصة بيدهـا وبجانبهـا شهريار  وإن كان
ـــنــــظــــر الـــســــاخــــر يـــوحـى بـــدالالت هــــذا ا
وإشارات عديدة تتنوع ما ب كونها صورة
سـتضـعفـة على ـرأة ا تمـردية عـلى هيـئة ا
مــر الــعــصــور والــتى من خاللــهــا تــنــكــشف
ــونـــالــيــزا الـــصــيــغـــة الــتــرابـــطــيــة بـــ فم ا
مـتعض واتفـاقها مـع سحر شـهرزاد على ا
قـوة الفـحولـة الذكـورية لـلجـنس اآلخر . أو

ــــكــــنــــنــــا لم تــــعــــد ثـــــمــــة مالمـح أحــــاديــــة 
اإلمـساك بـها لـتصـيرمـفردة دالـة وواضحة
ــا صـارت عــلى ســمـات هــذا الـعــصـر  وإ
ــــتـــزجـــة أقـــرب جملــــمـــوعــــة صـــور تــــأتى 
ومــتــعــددة من جـــمــيع الــنــواحـى الــثــقــافــيــة
ـتـعــددة  مـتـجـنــبـة الـفــواصل احلـادة بـ ا
الـثقـافات وهـو ما يـسمح بـاختالط أشـكال
مـــضــادة وغـــيــر مـــتــجـــانــســـة  كــمـــا ســاهم
الـطابع االسـتهالكى واإلعالمى فى تـفتيت
وذوبــــان هــــذه احلـــــدود . وهــــو أمـــــر لــــيس
بـبــعـيـد عن الــفـنـون بــشـكل عــام و الـفـضـاء
ـسرحى بصـفة خاصـة  فكل هذا يدخل ا
جتـــريــــبـــيـــاً كــــشـــكل من أشــــكـــال الـــدراســـة
والـتــحــلـيل فـى الـعــمــلـيــة الــفـنــيــة  الـتى لم
ـــوتــــيـــفــــات الـــتــــقـــلــــيـــديـــة تــــهـــتـم بـــعــــرض ا
ــألـوف بــقــدرمـا والــكالســيـكــيــة بـشــكــلـهــا ا
جتـمع ب موتيـفات عديدة ومـتناقضة من
ناحـية  ومن ناحـية أخـرى  اجتاههـا نحو
الـــلــــعب والــــعــــبث بــــهــــذه الــــثـــوابـت وإعـــادة
اكــــتـــشــــافـــهــــا من جــــديــــد وهـــو أمــــر صـــار
مرتبـطاً بـظواهـر ثقـافيـة ما بـعد حـداثية 
ـعــهـودة بـشــكل غـيـر فـتــقـدم هـذه الــصـيغ ا
مألوف أو مـتعـارف عليه  لـيصنع مـساحة
فـــراغـــيـــة جـــمــــالـــيـــة ولـــتـــصـــبـح الـــعـــمـــلـــيـــة
اإلبـداعـية هـنـا ذات طـابع ازدواجى تـهدف
ــألـــوف بــصــورة حملـــاولــة عـــرض الــقـــد ا
جـديـدة  وهـو ما شـكل الـصـورة اجلـمـالـية
التى رسمها وليد عونى فى رؤيته الفنية (
ونـاليـزا ) متـكئـاً على مـوسيقى شـهرزاد وا

سكى كورساكوف ( شهرزاد ) .    ر
فى عـــمـل تـــشـــتـــبك فـــيه ثالث مـــوتـــيـــفـــات
ـيـة اجـتــمـعت مـعـاً بـدايــة من مـوسـيـقى عـا
كورساكـوف الشـهيرة  تـتداخل معـها أغان
وهــمــهــمــات ألصــوات نـــســائــيــة من بــلــدان
شــرقـيــة مـخــتـلــفـة  وعــلى هـذه اجملــمـوعـة
ــوسـيــقـيـة يــتـراقص مـجــمـوعـة الــشـبـاب ـ ا
بـبراعـة واتسـاق يشـكالن مرونـة عالـية فى
البس ــعـبــرة ـ   ــاءاتــهم ا حتــركــاتـهم وإ
عصرية  صاغتها هالة محمود بتشكيالت
دقـيـقــة تـتــنـاسب وفق الــطـابع الــشـهـرزادى
ــــشــــاهـــد مـع اخــــتالفــــهــــا حــــسب أمــــاكـن ا
ـعـروضـة  بـاإلضــافـة لـلـروح األسـطـوريـة ا
ـــوســــيـــقـــيـــة ـــســــيـــطـــرة عـــلـى األحـــداث ا ا
الـراقصـة  والـذى تـكتـنـزه حـكايـة شـهرزاد
بـطبيعتهـا الفطرية  وتـأتى اإلشارة الثالثة
ـوناليزا لـراسمها الـشهير ملتـصقة باسم ا
لـــيـــونـــاردو دافــــيـــنـــشـى  وإن كـــانت صـــورة
ـونالـيـزا تـظـهـر ـ مـتـخلـيـة عن ابـتـسـامـتـها ا
الـشهـيرة وتـسـتبـدلهـا باعـوجـاج فى فمـها 
كـــشــكل مـن أشــكـــال االمــتـــعــاض والـــتــمــرد
ــا احملــاكــاة الــســاخــرة من االبــتــســامـة ور
ـاليـ من الـشــهــيـرة الــتى ســحــرت عـقل ا
عــــشـــاقــــهــــا وقـــامـت من أجــــلـــهــــا احلـــروب

التاريخية ب الدول .
ا  بقـية الـنسـاء الالتى اقترن شهـرزاد دو
بـهن شهـريـار  حـاولت االحتـفـاظ بـرقبـتـها
من الــسـيــاف (مــسـرور) وبــطش شــهــريـار
واسـتـعـانـت بـطـبـيـعــتـهـا الـفـطــريـة و ذكـائـهـا
األنـــثــوى  كـــامـــرأة  لـــتـــســـرد من خـــيـــالـــهــا

فى (شهرزاد موناليزا ).. 

اجلمع ب موتيفات
 غير تقليدية ومتناقضة 

من عرض «موناليزا» 
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إن هــذه الــدقــات الــثالث هى شــارح حلـال
ــرأة الــتى أصــبــحت تــمــتــلك دفــة احلــيـاة ا

وتقودها بديالً عن الرجل !! 
هو و ما يـحيـلنـا إلى شيـئ ارتـكز عـليـهما

العرض وحاول توضيحهما .. 
رأة فـأوالً : مـفـردة اآلنا / اآلخـر مـا بـ ا
والرجل .. لم تعد تـتخذ الطابع الصراعى
رأة بـوصفها مركزاً منذ بل إنها عرضت ا
الـبدايـة  مـهمـشـة بذلك  اجلـنس اآلخر /
الــرجـل . وهــو مـــا جــاء عـــلى مـــســتـــويــ :
أولــــهــــمـــــا .. الــــتـــــأكــــيـــــد عــــلـى الــــبـــــطــــولــــة
الــشــهــرزاديــة وســـيــطــرتــهــا عــلى رقــصــات
معظم العـرض  وهو ما تفوقت فيه سالى
بـــبـــراعـــة وقـــدمـــته بـــشـــكل راق فـى لـــيـــونــة
ــرنـة . حـركــتــهــا وتــعـبــيــراتــهــا اجلـســديــة ا
ثـانيـهمـا .. الـتأكـيـد على الـوسـائل األنثـوية
الـــســحـــريــة لـــشــهـــرزاد  فـــبــجـــانب كــونـــهــا
شاهد  ينهى وليد مسيطرة على مـعظم ا
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رتـبط بـالـفعل ـكـنـنا الـقـول إن الـشىء الـناقل لـلـمـعنـى ا ـفـردات عـلم الـعالمات   <
عـنى فى خلق عالمة مـسرح قد نـقل فى سياق مـختلف لـيلتحق نـقول عنه ا بـالشىء ا
تلقى عنى ولكن حـيث يحدث االرتباط اجلديـد تبقى ذاكرة ا بشىء آخر منـقول عنه ا

عند االرتباط السابق ليلوث أو يجعل العالمة اجلديدة شبحاً.

> أصبحت هناك ضرورة إلبرام عقود خيـالية مختلفة اختالفاً جذرياً
مع اجلـمــاهـيـر الـقـادمــ من كل مـسـتــويـات اجملـتـمع لــبـنـاء قـاعـدة
ـدن ال من طـوائف ديـنـية جـمـاهـيـريـة مـؤلـفـة من شـرائه تـذاكـر من ا

جتمع بينها هموم مدنية ودينية. 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

اضى فى فعاليات مهرجان الكويت. > مسرحية «سفر العميان» للمؤلف اإلماراتى ناجى احلاى واخملرج جنف جمال شاركت األسبوع ا
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ستقل. سرحية تشارك فى مهرجان الهناجر للمسرح ا مثل حمادة بركات تسبب فى أزمة ألسرة مسرحية «فى بيتنا فأر» بعد تغيبه عن العرض فجأة ا > ا

«كاالباال»..
 جماليات االكتئاب واإلذعان

 لم يتبق من عروض اإلذعان سوى
عرض واحد هو «رجال الله»

 قياسات وضوابط الديكور ليست لعبة جتانس الديكور مع رؤية العرض

ــــســــرح الــــوطـــــنى الــــروسى تــــولى إدارة ا
لـــفــــتــــرة.. وأسس اســــتـــوديــــو الــــفـــنــــانـــ
الـــروسى.. ومن أهـم  تــصـــمـــيـــمـــاتـه كــان
عــــرض «مـــرحــــبـــا» والــــذى قـــدم بــــلـــنـــدن

.1929
واإلجنـلـيـزى تونى والـتـون والـذى يطـلـقون
عـلــيه الـفـنـان الــعـجـيب.. ولــد بـلـنـدن عـام
1934.. يتمتع بنظرة فنية متزنة وعميقة
.. ومنفـتح ومتجـدد.. ومبهر مـتطور دائـماً
فى أفـكـاره وتـصـمـيـمـاته.. تـعـددت مـرات
ى حـصـوله عـلى األوسـكار والـتـونى واإل

التلفيزيونية أيضاً..
لكى األول بلندن.. سرح ا ويعد مـصمم ا
وكــذلك أصــبح أحــد مــصــمــمى بــرودواى
ـــمـــيــــزين مـــتـــفــــوقـــا عـــلى الــــكـــثـــيـــر من ا
األمـيـريكـي واإليـطالـيـ هنـاك.. وتمـيز
اضى بـغـزارة إنـتاجه فـقـد احتـفل الـعـام ا
بـــــــالــــــعـــــــرض رقم 200 فـى ســـــــلــــــســـــــلــــــة
تـصمـيمـاته.. ومن أهم أعـماله الـتى تألق
فــيــهــا الـعــرض الــكــومـيــدى «هــرلــيــبـرلى»
لـديـفـيـد راب وعـرض «الـشىء احلـقـيقى»
والـذى حـصل عنه عـلى جائـزة تونى ألول
مـرة.. وكـذلك الـتـصـمـيم اجملـنـون لـعـرض
«نزهة» وأيـضا عرض «هى حتـبنى» وقيل
إن ذلك الـتصـميم هو أكـثر رومانـسية فى
ـسـرح وغـيــرهـا من الـتـصـمـيـمـات تـاريخ ا
والتى كان آخـرها «الصـديق» والذى تألق
فيه بتعدد التصميمات التى قام بها أثناء
اجلوالت األوروبـيـة لـلعـرض والـتى جـعلت
ــصـمم األول ــصـمــمــ يــعـتــبــرونه ا كل ا
ــثـالى.. وذلك مــا حــمل مـجــمــوعـة من وا
أسـاتـذة الــتـصـمـيم يـعـدون اآلن مـوسـوعـة
خـــــاصــــــة بـــــاسـم تـــــونـى والـــــتــــــون وجـــــعل
ـسـرحى الـشـهـيـر ومـقدم الـبـرامـج جون ا
بـول يــعـد بـرنــامـجـا خــاصـا بـعــنـوان تـونى
بدع... ا لهذا الفنان ا والتون شو تكر
ـا ظـلت ـسـرح يــنـبض طـا وسـيــظل قـلب ا
ــبــدعــ الـذين األرض تــنــجب أبــنـاءهــا ا
آمــنـوا بــقــدراتــهم وأنــهم يــسـتــطــيــعـون أن
ـســئـولــيـة كــامـلــة وأن يـؤدوهـا يـتــحـمــلـوا ا

بتفان وأمانة وإخالص..

وسيقى اعتماداً على وسيقـية ووضع ا ا
ـناظر اللـمسات الـديكـورية وتـصميـمات ا
ـسـتـوحـاة من الـنص بـشـكل جـيـد.. وقد ا
ورثت روحها الـثورة والتى ظهرت بوضوح
ــقـدونى فى تــصـمــيـمــاتـهــا عن والــدهـا ا
األصل... واعـتادت اسـتـخـدام األيـقـونات
ذات التعبيـرات الدينية والسياسية بشكل
الفت.. ومـستـفـز لـلحـكـومـة والسـلـطة فى
أحــــيـــان كــــثـــيــــرة.. واعـــتــــبـــر الــــبـــعض أن
تـصــمــيــمــاتــهـا أكــثــر خــطــورة من كــلــمـات
ـؤدين.. وكـان أهم مـا صـمـمت وإمـاءات ا
عــــلى اإلطـالق وذلك قــــبل قــــيـــام الــــثـــورة
الـرومانـية هـو عرض «الـهروب الـصامت»
وهـــو الـــعـــرض الـــذى قـــدم بـــبـــاريس عن
ـارد حـيث كـتـاب لـلـفــرنـسى جـاسـتــون جـا
عبر ذلك الـعرض عما كانت تشعر به من
غـربــة وحـنــ لـلــوطن وقـد جــسـدت ذلك

سرح.. ببراعة على خشبة ا
فـاد مــيــلـر الــروسى مـصــمم وتــشـكــيـلى
أوكــــــــرانـى وهــــــــو أول من حــــــــصـل عــــــــلى
ــيـدالــيــة الـذهــبــيـة الــفــرنـســيــة لـلــفــنـون ا
بــــبـــــاريـس عــــام 1925 وقـــــد ســـــاهم فى
ــعـــمــاريـــة لــلـــحــضــارة إحــيـــاء األشــكـــال ا
ة وطورها لتناسب القرن الروسية الـقد
العـشرين. ونـقلـها لبـاقى أنحـاء أوربا وقد
ـســرحـيـون فى أوربــا عـلى ذكـر أنه دأب ا
ـنـاظـر القـلب الـنابض جـعل من تـصـميم ا
للـمسـرح.. واستـفاد كثـيرا من كـونه سليل
أب سـويـدى وأم نصـفـهـا يونـانى ونـصـفـها
اآلخــر إيـــطـــالى لـــيـــشـــرب حـــتى يـــرتــوى
بفـنون هـذه احلـضارات الـعريـقة.. وامـتد
بـنهـمه إلى احلضارة الـفرعونـية وبرع فى
جتــســيـدهــا فى بــعض األعــمــال.. وتــلـقى
دروسـا فى الــفن فـى جـنــيف بــســويــسـرا
وذلك فى مدرسة فـرانز روبود لـلفنون ثم

يونخ.. أكمل دراسته الفنية 
بــدأ يــســتــخــرج مــا لـــديه من مــوهــبــة فى
ع الــتـــصـــمـــيم لـــلــمـــســـرح فى بـــاريس.. و
جنمه كثيرا هناك.. ثم عاد بعد ذلك إلى
ـسـرحـيـة كـيـيف.. وتـعـددت تـصـمــيـمـاته ا
والـــفـــنـــيـــة فـى مـــوســـكـــو وبــــاريس وحـــتى
ـــســرح نـــيـــويـــورك والـــبـــرازيـل ومـــا بـــ ا
الــدرامى إلـى الـتــاريــخـى والـبــالــيـه.. وقـد

ـسرح مـستـمـداً أفـكاره وتـصـميـمـاته من ا
سـتـقـبل الـروسى وثـواره.. وتـصـمـيـمـات ا
اإليطـالـية والـتى بدأت تـتـقد أوائل الـقرن

العشرين...
عــمل بــالـبــالـيـه االسـكــتـلــنـدى فى عــصـره
ـصــمـمى الــرقـصـات الـذهــبى مـصــاحـبــا 
بـيــتـر داريل والــشـهـيــر كـنـيث مــاكـمـيالن
ــوهـــبـــته اســـتـــعـــان به مـــســرح وتـــقـــديـــراً 
الـــبــولـــشــوى وقـــائــده الـــتــاريـــخى رودولف
ـفــاجـأة اجلــمــاهـيــر بـبــالـيه غــيـر نــوريف 
مسـبوق.. وتـعددت تـصميـماته مع الـباليه
ـــلـــكى بــــلـــنـــدن.. والـــبـــالــــيه االســـتـــرالى ا
ـــان بــبـــالـــيه بـــرلـــ وبــالـــيه والـــبـــالـــيه األ
شـــــتــــوجتـــــارت وكــــذلـك بــــالـــــيه فـــــيــــيـــــنــــا
النـمساوى.. واخـتتـمها بـالبالـيه األمريكى
ـاً له أطلق اسـمه على بـنيـويورك.. وتـكر
لـبورن لـصبح مـركز أكـبر مـركز لـلـفنـون 

بارى كاى للفنون..
ـسـاوى ارتبط ـانى  كـاسـبـر نهـيـر وهـو أ
ــــانى األول ـــــســــرحـى األ اســـــمه بـــــاسم ا
بــرتــولــد بــريــخت.. وزامــله مــنــذ ســنــوات
ــدرسـة.. وأكـد عــلى أهــمـيـة الــطـفــولـة وا
ـسـرحى فـبـرع فى ـصـمم لـلـنص ا فـهم ا
الـتـعـبيـر عـما بـداخل بـريـخت وما أراد أن
ـسـرحه بــتـصـمـيـمــاته.. وتـمـيـز يـخــرجه 
ــعــبـــرة عن الــطــبـــيــعــة بــالـــتــصــمـــيــمـــات ا
اخلالبـــــة من أشـــــجــــار وجـــــبــــال وأنـــــهــــار
وغــابـــات وغــيــرهــا بــشــكل ســاحــر وغــيــر
مسبـوق.. وصمم لكل مسـرحيات بريخت
كــامــلــة ومـن أهم تــصــمـــيــمــاته لـــبــريــخت
مــســرحــيــة «فـى الــغــابــة» وعــرض «حــيــاة
ــســـرح مــيـــونخ وعــرض إدوارد الــثـــانى» 
ــهـوجنى الـصـغـيـر «بـعل» وكـذلك عـرض ا
.. ولشكـسبيـر صمم عرض ـسرح برلـ

سرح برل أيضاً.. «كوريالنوس» 
ولـينـا كونـسـتانت فـنانـة رومـانيـة أصلـية..
مـنـاضـلة سـيـاسـيـة.. اسـتـخـدمت ريـشـتـها
لـتـعـبـر عن رؤاهـا الـســيـاسـيـة.. واعـتـقـلت
لـــــثــــمـــــانـــــيــــة أعـــــوام فى بـــــدايــــة الـــــقــــرن
الـعـشـرين.. وكـثـرت مـرات اعـتـقـالـهـا بـعد
وسـيقى هارى ذلك.. وكونت مع زوجـها ا
ـيـزاً.. وقـد تـبـادال وضع بـرونـار ثــنـائـيـاً 
ـقـطـوعات الـتـصـمـيـمـات اعـتـمـاداً عـلى ا

ـثل ــســرح  كــثــيـراً مــا ظن الــبــعض أن ا
ومخرج وجمـهور فقط.. وتناسوا عناصر
أخـرى قد تزيد أهـميتهـا بشكل كبـير عما
يــظــنــون.. ومن هــذه الــعــنــاصــر الــتى قــد
حتــمل الـعـمل.. وجتــعـله يـحــقق جنـاحـات
البس.. والديكور.. كبـيرة.. اإلضاءة.. وا
ستـحدثات التى وغـيرها من الـعناصـر وا
يـصــيـبــهـا كـل يـوم الــتـجــديـد والــتـطــويـر..
ولـعل الــديـكـور هــو أهم هـذه الـعــنـاصـر..

ناظر. ومعه ما يطلق عليه تصميم ا
وكــلــمـة ديــكـور هى كــلــمـة التــيـنــيـة األصل
ــســـرحى . والـــديـــكـــور ا وتـــعـــنى الـــتــزيـــ
يـــــخــــتــــلف بــــعض الـــــشىء عن الــــديــــكــــور
الـعـادى.. فــله قـيـاسـات وضــوابط مـعـيـنـة
ــصـمم أن يـسـتـوعب الـنص ويـجب عـلى ا
جـــــيــــداً.. وأن يــــحـــــرص عــــلـى أن تــــكــــون
تـــصـــمـــيـــمـــاتـه عـــلى قـــدر من الـــتـــجـــانس
والـــتـــوافق مع اجلـــو الـــعـــام لـــلـــنص.. وأن
ؤدين عـلى إخـراج كل ما لـديهم تـساعـد ا
مـن مـــشـــاعــــر وأحـــاســـيـس.. وأن يـــبـــلـــور
ـــعـــانى بـــألـــوانه وتـــشـــكـــيالته األفـــكـــار وا
ـــنــاســـبـــة.. ويـــقع الـــعبء األكـــبـــر عــلـــيه ا
ـؤلف.. إلظـهـار بــراعـة وكـفــاءة اخملـرج وا
ــســرحى فن قــائم بــذاته له والــديــكــور ا
أسـس وقـــواعـــد عـــلـــمــــيـــة وله وظـــائف ال

كن أن يؤديها غيره...
وهـناك الـعديد من األسـماء الهـامة والتى
لـها إسـهـامات كـبيـرة فى مـجال الـتصـميم
ـــســـرح وتــــســـتـــحـق أن يـــذكــــرهـــا تـــاريـخ ا

ى.. ومن هؤالء: العا
بـارى كاى ابن مـلبـورن االستـرالية تـعرفه
مـسارح لـندن وباريس والـتى اكتسب مـنها
قــــدراً كـــبــــيـــراً مـن الـــلــــمـــســــات الـــفــــنـــيـــة
احلـــســـاســـة واجلــريـــئـــة عـــنـــدمـــا الــتـــحق
ـيـة جـولـيـان لـلـفـنـون.. وعمـل بـعد بـأكـاد
ــــنـــاظـــر والــــديـــكـــور ذلـك فى تـــصــــمـــيم ا
ـوهبته ية  ـسرحى واكتـسب شهرة عـا ا
ـســته عـلى الـكــبـيــرة وتــنـوعه فــقـد وضـع 
ــســرح الـــدرامى والــبــالــيه تــصــمـــيــمــات ا
واألوبــــرا.. وكــــان صــــاحـب ثــــراء فــــكــــرى
وفـنى.. وبـرع فى التـصـميـمـات اإلنشـائـية
الـعمـيـقة والـتـناغم مع مـا حـولهـا وخـاصة
البس الـتى غــالـبـا مـا كـان يـرسم بـعض ا
ـسـته اخملـطــطـات اخلـاصـة بــهـا.. وجتـد 
سرح واألوبرا فى العالم.. بأغلب بيوت ا
وأحـدث ثورة وقـاد أوربا الغـربية وأمـريكا
إلى الــتــحـــرر من األشــكـــال الــتــقـــلــيــديــة

بارى كاى

 لينا كونستانت 

كاسبر نهير

.. تونى بارى.. كاسبر.. لينا.. فاد
 القلب النابض للمسرح

ــعـامالت كـمــا أن هــنـاك عــقـود إذعــان فى مــجـال ا
االجــتــمـــاعــيـــة (وظــيــفـــيــا وعـــقــائــديـــا واقــتـــصــاديــا
وســـيـــاســــيـــا) يــــوجـــد إذعـــان فـى مـــجـــال الــــفـــرجـــة
ــســرحــيــة إذ تــضــطــر حتـت ظــروف مــعــيــنــة إلى ا
مـجاملـة زميل لك أو صديق أو تـلميـذ من تالميذك
الــــســـــابـــــقـــــ الـــــذى أصــــبـح زمـــــيال لـك فى حـــــقل
ى فـتلـبى دعوة منه تـخصـصك اإلبداعى أو األكاد
حلـضور عـرض مسـرحى من تألـيفه أو من إخراجه
أو تــمــثــيــلـه أو من إنــتــاجه بــوصـــفه مــديــراً لــفــرقــة
مـسـرحـيـة مـا. وللـحق فـإن كـثـيـرا من تـلك الـعروض
شـاهدتـها لـونا إن لم تـكن أغلـبهـا يشـكل حضـورك 
من ألــوان الــفـــرجــة اإلذعــانــيــة عــنـــدمــا تــخــلــو من
ــعـرفى ـشــتــبــكــة مع الــفـكــر واإلنــتــاج ا الــفــرجــة ا
فالـفرجـة وحدها فى أيـامنـا هذه فعل سـلبى ألناس
ـــا يـــحـــيق بـــنـــا من عـــوامل اإلحـــبـــاط ال يـــبــــالـــون 
ا لتـبسة بـفكرة عـدمية  واالكتـئاب ومن الفـرجة ا
ـتفرج بـإحباط وكآبة يـشكل فعال سلـبيا يصيب ا

على ما لديهم منها وهو كثير.
ــسـرحى ولــكـثــرة مــا عـانــيت من عــروض اإلذعـان ا
الـفــرجـوى دون فـرجـة نــسـيت عـنـاويــنـهـا فـضال عن
مغزاها - إن كـان ألحدها مغزى ما - حتى لم يتبق
من تـلك الـعـروض سـوى "عرض واحـد" فى ذاكـرتى
هـو عرض (رجـال الـله) لعـبـد الغـفـار عودة - فـقـيد
ـتجـول - بـطـولة شـكـرى سـرحان ـصـرى ا سـرح ا ا
ومحـمـد السـبع ذلك العـرض الـذى قدم فى سـاحة
ـرسـى بـاإلســكــنــدريــة - وهـو جــامع أبى الــعــبــاس ا
عرض ذكـرتنى به إعـادة بـثه على شـاشة قـناة الـنيل
الثـقـافـيـة  أو التـنـويـر مـنـذ شهـرين مـضـيـا - وتـمثل
ــتـــفـــرجـــ اإلجـــبــارى عـــلى اإلذعـــان فى جـــلـــوس ا
(حـصر) فـرشت على أرضـية الـساحـة أمام درجات
رسى عـلى هيئـة صفـ جانبـي يدور باب جـامع ا
الـتمثيل أو األداء الـصوتى - إلقاء سـجعيا وتـوقيعيا
تفرجون ـساحة احملصورة بينـهما وا غنائيا - فى ا
قاعـدون يفـترشون أرض الـساحـة كما لـو كانوا فى
ـمـثل ـسـجـد يـخـرج ا ـصـلـ بـداخل ا وضع قـعـود ا
فى هـــيـــئــة والٍ مـن أولـــيـــاء الــلـه الـــذين احـــتـــشــدت
ـنطقة بـأضرحتهم (الـبوصيرى- يـاقوت العرش - ا
مثل متدثرا بخرقة ولى الله من وغيرهما) يـخرج ا
ــرسى الــذى تـصــدرته بــوابـة (بــانـوه) داخل جـامع ا
كبـيرة عـلى هيئـة هالل ضخم أخـضر يتـوسطه باب
ترددى الفـتح واإلغالق ليتـوسط ساحة األداء التى
ذعن فى جـلسـته الطـويلـة بطول يحـيط اجلمـهور ا
ـتدروش نـبر فى اإللـقاء ا سـتطـيل ا زمن العـرض ا
والتوقـيعـات الصوتـية الـنقشـبنـدية. واحلق أقول إن
جـمهـورا كـبيـرا كان يـحـضر ذلك الـعرض عـلى مدى
ـا لـتـأصـيل عـادة التـواصل - وإن لـيـالى عـرضه ر
ـوالـداتـيـة من كـان شـكـلـيـا - مع األذكـار والــفـرجـة ا
ـشـاهـدة فـنـان سـيـنـمـائى مـحـبـوب بحـجم نـاحـيـة و
شكرى سـرحان. وهو ما خفف دون شك من الواقع

اإلذعانى.
ومع ما يـحسب لـلفـنان الـراحل عبـد الغـفار عودة -
الــذى نــسـيـه كل من كــان له عـلــيــهم فـضـل الـتــقـد
وإتـاحـة الـفرصـة تـلـو الـفرصـة أمـامـهم لـلـكشف عن
ـثل كانـوا أو مخرج فـلم يكتب عنه مـواهبهم 
شىء مـنذ رحيـله بخـير أو بـشر - مع مـا يحسب له
من جـهد فى مثل تـلك العـروض الشعبـية فإن ذلك
العرض ذا الوجهـة شبه التسجيـلية وإن كانت جسر
ـسـرح والـبسـطـاء الـذين اعـتـادوا على اتصـال بـ ا
ـســتـويـات الــسـيـاســيـة والـديــنـيـة اإلذعـان عــلى كل ا
واالجــــتـــمـــاعــــيـــة واالقــــتـــصــــاديـــة إال أنه شــــكَّل إلى

إذعانهم إذعانا فرجويا يراكم فعل الدروشة.
ــا تــقــدم أنــنى ســجــلت عـرض وأعــتــرف بــالـرغم 

(رجال الله) بهدف التحليل والدراسة. 
ــســرحى الــثــانى الــذى أيـقظ أمــا عــرض اإلذعـان ا
عنـدى فـكرة الـفـرجـة اإلذعانـيـة فـهو عـرض شـبابى
لــفــرقـة حــالــة الــنــابــعــة من جــمــاعــة (روابط) الــتى
يـتزعـمهـا مع آخـرين (كاالبـاال) محـمـد عبـد الفـتاح
ذلك هـو عـرض (نــار) الـذى أخـرجه كــاالبـاال وكـتب

ــتــفــرجـون بــآدمى شــبـه عـار مــعــلق فى يــصــطــدم ا
ســقف حــلــقـة الــعــرض الـتى هـى عـبــارة عن مــخـيم
أســود وطىء الـســقف حـتى لــيـكــاد قـمـاش الــسـقف
األسود يالمس رءوس من وقف مـثلى وكنا ثالثة أو
أربـعــة رفــضـوا اإلذعــان لــلــفـرجــة الــكـســيــحــة عـلى
ـتفـرج من أرضـية حـلقـة الـعرض الـتى اكتـظت با
ـركـز الـشـبـاب الـذين هـم جـمـهـور مـسـرح اجلـراج 
ا اجلزويت الثقافى بـاإلسكندرية ليستمعوا أكثر 
يـشاهـدوا إلى خـمسـة شـبان وفـتـاة أموات يـعـبر كل
منـهم منفـردا وعلى فترات مـتفاوتـة ليتـيح لغيره أن
يـدلى بـبــعض الـعــبـارات من مــونـولــوجه الـذاتى عن
احلــيـاة الــتى عــاشـهــا فى كـآبــة لم تـنــعـكس عــلـيــنـا

نصه الـذى تـأسس عـلى سـتة مـنـولـوجات مـتـداخـلة
األداء فــيـمــا بـ سـتــة من األمـوات الــذين جـمــعـهم
قــبــر واحــد وأتــيـح لــكل مــنــهم أن يــطل بــرأسه من
فـــتـــحــــة ضـــيـــقـــة هـى بـــالـــكــــاد إلخـــراج الـــرأس مع
بـــروجـــكـــتــور ضـــوئـى واحــد ال غـــيـــر مـــســـلط عـــلى
رءوســـــهم وفـى اخلــــلـــــفــــيـــــة مـن ورائــــهـم جــــمـــــهــــور
تفرجـ اجلالس على األرض إذعـانا وخضوعا ا
إلرادة اخملــرج الــذى لم يــفـعـل شـيــئــا ســوى إدخـال
تفـرج عبر حارة متعرجة وضيقة نثرت جمهور ا
عـلى أرضـيتـهـا الـرمـال وتـسكـع فى حنـيـاتـهـا كـسيح
هـنـا ومــشـلــول هـنـاك وتــنـاثـرت أشالء آدمــيـة عـلى
ــــتـــعــــرجـــة الــــرمـــال وعــــنـــد اخلــــروج من احلـــارة ا

 عرض نار لفرقة حالة 

 االكتئاب فعل مشروع غير أن إصابة
جيل بأكمله به يستحق التأمل
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عنى أنـها لم جتد فى نفـوس أحد من احلاضرين
صــدى يـذكـر ولم تــمس شـيـئــا أو وتـرا فى وجـدانه
الفــتـقــادهـا لــلـمـصــداقـيــة من نـاحــيـة ولــعـدم وجـود
ـــقــــطــــعـــات األدائــــيـــة رابـط درامى مــــا بــــ تـــلـك ا
ـتـداخلـة فى سكـون الـقبـر ذلك الـسكـون احلركى ا
الذى أراد اخملرج تعـويضه بطن مـوسيقى مرتفع.
تـفرج ـا ا أما حـالة االكتـئاب الـتى أصابـتنى ور
ـتـعرجـة وما أو عـددا مـنهم فـقـد قامت بـه احلارة ا
ـا نـثــر فـوق رمـالـهــا من أجـسـاد وأطــراف بـشـريـة 
يـحـيل الـذاكـرة إلى صـورة مـا جـرى فى حـروبنـا مع
الــعـدو الــصــهـيــونى فــيـمــا قـبل  1973حــيث أجــبـر
ـتفـرجون عـلى السـير عـلى جـثث إخوانـنا وأبـنائـنا ا
ال لـنـصل إلـى نـتـيـجـة تـتـنـاسب مع تـضـحـيـات أبـنـاء
ــا لــنــصــطـدم مــصــر فى دفــاعــهم عن وطــنــهم وإ
ا أراد بـهـا محـمد عـبـد الفـتاح قـبرة جـمـاعيـة ر
ـسرح بآداب الشـهيـر (بكـاالباال) وهو خـريج قسم ا
اإلســـكـــنـــدريـــة إلى إحـــداث صـــدمـــة فى نـــفـــوســـنــا
لـــيـــذكـــرنـــا بـــشــــهـــدائـــنـــا الـــذيـن أســـرتـــهم الـــقـــوات
الصـهيونـية فى حربى  56 و  67 وأعدمـتهم رمـيا
ـا كان مقصد بالرصاص. ومع هـذا الفهم الذى ر
عــرضه هــذا فـإن أثــرا درامـيــا صــادمـا لم يــحـدث
لـى ولم أحلظ تـــأثـــرا من ذلـك عــلـى جـــمع شـــبــاب
ـا الفـتـقـاد الـعـرض خلط فـكـرى مـا ـتـفـرجـ ر ا
ـتـشـظـيــة واالنـفـصـال فى يـربـط بـ تـلك الـصــور ا
ــــوتى أو الــــشــــهــــداء الــــذين أطــــلــــوا من خــــطــــاب ا
مــقـــبــرتــهم اجلــمـــاعــيــة عــلى نـــحــو إطاللــة جــنــود
ـوتى) ومـسـرحـيـة (سبـع سواقى) مسـرحـيـة (ثـورة ا
الـــتى اقـــتـــبس ســـعـــد الـــدين وهـــبـــة أســـلـــوبـــهـــا من
مــسـرحــيـة أروين شــو وعــلى نـحــو مـســرحـيــة جـاك
أوديبرتى (كرنـفال األشباح) أو مـسرحية د. يوسف
عـز الـدين عـيسـى (غرفـة بال نـوافـذ) فكـل من تلك
وتى لـلتعـبير عن سرحـيات السـابقة تـبعث فيـها ا ا
مـوتـهــا قـتال دون أن تـكـون لــهـا فى احلـرب نـاقـة أو
جـمل بــاسـتــثـنـاء مــسـرحــيـتى (كــرنـفــال األشـبـاح) و

(غرفة بال نوافذ).
عـلى وجـود هـذه الـكـآبـة فى عـرض "نـار (كـاالباال)"
فهـو ال يخـلو من جـماليـة أظن أنهـا تعود إلى رفض
اإلذعــان بـاجلــلـوس أرضــا وحتـمل مــشـقــة الـوقـوف
ـناحة الـدرامية ألكثر مـن ساعة اسـتغـرقتهـا تلك ا
ـتـشـظـية كـمـا تـعود إلـى إحالـة الـصـورة أو الـصـور ا
إلى مثـيالتـهـا فى ذاكـرتنـا الـتـاريخـيـة ومـا توحى به
من حض عـلى تـذكـر مأسـاة إعـدام دولة الـصـهايـنة
جلــــنـــودنـــا الــــذين وقـــعــــوا فى أســـرهــــا فى حـــروب

سابقة.
إن االكتـئـاب فعل مـشروع أو إحـسـاس مشـروع على
ـستويـات وسواء أكـان ذاتيا أم جـماعـيا أم كان كل ا
اكتئابا جمـيعاً أو أنثربولوجيا خاصا بأمة بأسرها.
غــيـر أن إصـابـة جــيل كـامل لـشــبـابـنـا بــاالكـتـئـاب أو
إصـابــة أمـة بـأسـرهــا بـاالكـتـئــاب لـهـو أمــر يـسـتـحق
الــتـــأمـل والــدراســـة. وإذا كـــان االكـــتـــئــاب فـى هــذا
العـرض قـد أنتج اكـتـئابـا لـدى جمـهـور متـفـرجيه أو
لدى بعـضهم فإن قراءة النـص الذى هو عبارة عن
ـونـولـوج جمـعى طـويل وزع عـلى ألـسـنة مـقـتـطعـات 
مـثلـ يكـشف عن أن جيل الـشباب فى ستـة من ا
ى الـنـظـيف كـله جـيل مـصـر فى هـذا الـعـصـر الـعــو
أمـوات موتـا فـلـسفـيـا أو أدبـيا أو مـعـنـويا. فـعـنـدما
يستحـيل الوجود إلى ظالم تصبح الـعيون بال قيمة
واحلــركــة مـســتــحـيــلـة واألمـل مـفــتـقــد واحلــيـاة هى
ا ـوت هذا مـا يعلـنه خطاب ذلك الـنص الذى ر ا
ـركز توزيع جرعة خفف من وطأة أثـره االكتئابى ا
ـتـفرجـ وهو عبء سـيقع االكـتئـاب عـلى مجـموع ا

áªLôJكله على من يقرأ النص نفسه.
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ـسـرح اإلجنــلـيـزى لـيـست ـقــدس عـلى ا ــادة األولى الـتى يـســتـوعـبـهـا الــقـمـاش ا > إن ا
ـبعوث. تـعرض الـقمـاشة على ـسيح ا ـتروك جلـسد ا الـوجود احلـقيـقى ولكن الـغياب ا

الرعية كلحظة ذروة لرواية دينية يعرفها عن قرب كل احلاضرين.

ـلـكـة إلـيـزابيـث كان الـكـفن الـرمـزى الـذى قدم > أول قـمـاش درامى عـلى خـشـبـة عـصر ا
ـسـيح فى ذروة مــسـرحـيـة وهى عـمل درامـى طـقـسى بـعـيـد دلــيالً بـصـريـاً عـلى قــيـامـة ا

سيح. ات الثالث لقبر ا ر القيامة أعاد صياغة زيادة ا 22 
 ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

سرح الدولة. شاركة فى عمل جديد  وافقة على ا سرحية بعد قرارها األخير با > الفنانة سهير البابلى تقوم حالياً بقراءة عدد من النصوص ا
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سرحي جريدة كل ا
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سرح الكوميدى. > الشاعر سيد حجاب انتهى من كتابة أشعار مسرحية «الشومة والبارومة» لفرقة ا

سرحى العاشر   فى مهرجان الكويت ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL 

مـقتطـفات بـيكيت مـرة أخرى وبـشكل مـكثف وفى عدةبروك يهرب إلى سويسرا
أمـاكن مـختـلـفة مـفـاجئـا بـها اجلـمـهور وكـانت مـختـلـفة
رة وال تـخلـو من تلـميحـات سيـاسية واجـتمـاعية هذه ا
ـواقف عـلى كـل األصـعــدة شــامـلــة أغــلب األحــداث وا
اآلنــيـــة.. ولــكن هــجـــمــته تـــلك كــانت هـــادئــة ويــبــدو أن
األوســـاط اإلعالمــــيـــة أرادت أن تـــعـــوضه عن هـــجـــمـــة
ـرة كـثـيـرا.. بــوكـار الـسـابـقــة فـاهـتـمت بـعــروضه هـذه ا
ـه لــهـــا فى هــذا ولـم يــهـــتم بـــالــبـــحث عن ســـبب تـــقــد
ـــســرح الــتــوقـــيت.. فــقـــدمــهـــا نــهـــايــة عــام  2007 "بــا
ـهــرجـــان "دابـلــن الـصـغــيـر بــلـنـدن" وبــعـدهــا قـدمـهـــا 
لــلـمـســــرح بــأيـرلـنـــــدا" ثـم عـاد وقـدمـهــا عـلى "مـسـرح
شـيـكــاغـو شـكـســبـيـر" فـى بـدايـة عـام  2008 وأخــيـرا
مـهـرجان "هـوجن كـوجن لـلفـنـون" وهكـذا اسـتمـر الـعرض
الـذى لم يـكن يـنـوى بروك كـمـا صـرح أن يـستـمـر ألكـثر
من عدة أيام ودام ألكـثر من عـام على فتـرات منفـصلة

ومازال العرض مستمرا فى أكثر من مكان...
إال أنه بالـبـحث والتـنـقيب لـوحظ أن بـروك قد تـعددت
مـرات سـفـره إلـى سـويـسـرا تـاركـا مـهـمـة إدارة الـعـرض
لبـعض مـساعـديه.. واألكـثر أنـه قد اصـطـحب معه فى
سفره صديقه ومسـاعده ستينى .. ورغم حالة التعتيم
ــرجح أن يــكــون وراءهــا بــروك اإلعالمــيــة والــتـى من ا
نـفــسه  فــقـد تــضح أنه يــعـد لــعـرض مــسـرحى جــديـد
ـاذا " والــذى يــبــدو أنـه كـان ــاذا  ومــخــتــلف بــعــنــوان "
الـسـبب فـى إعـادة تـقـد مـقـتـطـفــات بـيـكـيت أكـثـر من
مـــرة خـالل هـــذه الــــفـــتــــرة وهى تــــنـــاقـش الـــعــــديـــد من
اذا خلق الـتساؤالت التى تـدور فى خلد بـروك مثل  "
اإلنــسـان..?.." ومــا الــذى يــجب أن يــقــوم بـه..? .. ومـا
هى حـقــوقه وواجـبـاته..?.. ومـن هـو الـرجل احلــقـيـقى
ـــاذا يـــطــــمع اإلنــــســـان فى ..?.. وكـــيـف يـــكــــون ..?.. و
ـؤكد أنـها مـثيرة اآلخر..? .. وأهم اجلـوانب التى من ا
ـها والـتى من أجـلـهـا ابـتـعـد بروك إلى سـويـسـرا لـتـقـد
ـثـلـون هى نـظـرته اجلـديــدة لألقـلـيـات عـلـى أنـهم قـد 
خـطرا بـدال من الدفـاع عنهـم كما كـان يفـعل من قبل..
صطنع ومناقشته وبـشكل واضح خلطورة اإلحساس ا
لـلـيـهـود فى الـعـالم عـلى أنـهم أقـلـيـة.. وأن تـلك الـصـفة
تـمـنحـهم احلق فى عـمل أى شىء لـلـدفـاع عن أنـفـسهم
كــمــا يـدعــون.. وحـتى تــدمـيــر اآلخــرين وسـفك الــدمـاء
ــدمـــرة جملــتــمــعــات بـــأكــمــلــهــا.. وغــيـــرهــا من األمــور ا
وكـذلك يـنـاقش كــمـا قـال سـتـيـنـى مـا يـجب أن تـقـوم به
ـواجـهـة ذلك اخلـطـر.. وقـد األغـلـبـيـة فى اجملـتـمــعـات 
اســتـعـان بـروك بـالــنـجـمـة الــسـويـسـريــة الـبـارزة "مـريـام
جـولدشمـيت" صرح بـروك بأن العـرض سيـستمـر لعدة
ه فى أمــريـكــا وإجنـلــتـرا ــا يـســعى لــتـقــد لـيــالٍ.. فـر
لـعـدة لـيـالٍ أخرى.. وأنه اخـتـار سـويـسرا ألنـهـا شـهدت
بــدايـــته األولى حـــيث قــضـى فــيــهـــا عــامـــ من أفــضل
سـنـوات شبـابه وإلعـجـابه الشـديـد بهـذا الـبلـد بـكل ما

فيه وما يتعلق به وخاصة أنه بال جيش ..!...
ـا - وهـذا مـرجح بـشـكل كــبـيـر - يـسـتـمـر الـعـرض ور
لفترة أكـبر ويثيـر جدال واسعا قـد ال ينتهـى .. وتستمر

عركة ...   ا

وفى روكابى ازدادت الـتـجربـة عـمقـا  اسـتخـدم بروك
تفرج.. أجواء اجلزء السابق لتـعميق اإلحساس لدى ا
واســتـمــر فى اعـتــمـاده عــلى الـشــخـصــيـة الـوحــيـدة فى
ـرأة الـعـجـوز.. مـعـتــمـدا عـلى بـراعـتـهـا.. الـعـمل وهـى ا

وقدراته على إخراج أقصى إمكانياتها... 
ثم كـــان عـــرض "ال هـــذا وال ذاك" الـــتــحـــدى األصـــعب
لدى بـروك ألن بيـكـيت كتب الـنص لـتحـويـله إلى عمل
ـعـهـودة أوبـرالى.. واســتـمـر فـى اسـتـخـدامـه بـبـراعـتـه ا
لـنفس األجواء.. وزيادة عـمقها مع كل انـتقال من جزء
إلى آخــر.. يــعــد هــذا اجلـزء هــو أقــوى األجــزاء وذلك

بناء على ما صرح به عدد كبير من النقاد..
ثم كـــان اجلـــزء األخـــيـــر وهــو "تـــعـــال واذهـب" .. وكــان
الـتـحـدى اجلديـد فى كـون  شـخصـيـات الـعرض تـتـمثل
فى ثالث نـسـاء لعب رجالن دور اثـنـ منـهـا.. وكانت
خــــيــــر خـــتــــام.. وخـالل ذلك الــــتـــرابـط الـــشــــديــــد بـــ
ــشــاعــر األجــزاء اخلــمــســة أراد بــروك أن يــؤكــد أن ا
واقف والشخصيات.. اإلنسانية واحـدة مع اختالف ا
وأن حــيـاة اإلنــســان فــيــهـا مــا يــســتــحق.. وأكــدت هـذه
الـرؤية أن اخـتـيـار بـروك للـعـروض اخلـمـسة الـقـصـيرة
لم يـكن محض صـدفـة أو اعتـبـاطا لـكـنه كـان اختـيارا
دقيـقا وراءه دراسة عـميقـة مستعـينا بـخبراته الـكبيرة
وخــبـرات مـسـاعــده وصـديـقه "مــارى هـيـلـيــنى سـتـيـنى"
ــمـثــلـ عــنـده وأكــثـر من وقــد اخــتـار ثالثــة من أحب ا
" واإلجنليزية يؤمن بهم ويؤمنون به وهم "جوس هوب
"كـاثــرين هـانــتـر" واإليــطـالى صــاحب األداء الـتـعــبـيـرى

العميق "مارشيللو ماجنى".
وبــــعــــد مــــا يــــقــــتـــرب مـن عــــامــــ عــــاد بــــروك يــــقـــدم

مشتركة بينهم...
واألولى حتــــكـى عن لــــقــــاء غــــريب وحــــوار أغــــرب بـــ
رجلـ أحدهمـا ال يسـمع واآلخر ال يـرى.. على الرغم
من أن الـنص األصـلى تـمــثـله شـخـصـيـة واحـدة ال تـرى
وال تـسـمع.. ولـكن بـروك كـان له وجـهـة نـظر فـى فصل
احلــالـــة اإلنــســانـــيــة إلى شـــخــصــيـــتــ يــحـــمالن نــفس
الــهـــمــوم.. ولــكن بـــشــكل مـــخــتــلف وقـــد أراد أن يــعــمق
ـــتــــفــــرج من خـالل عـــمـق الـــعـالقـــة اإلحـــســــاس لــــدى ا
.. والثـانيـة عن امرأة عـجوز الواضح بـ الشـخصـيتـ
قعـيـدة.. تتـذكر بـعضـا من مـقتـطفـات حيـاتـها الـسابـقة
ــشـاعــر الـهــادئـة أحــيـانــا والـثــائـرة أحــيـانـا ـزيج من ا
أخـرى.. وأهم أحداث حياتـها وخاصة وفـاة والدتها...

 
وقــــد عـــرف بــــروك عن بـــيــــكـــيت الــــفـــرق بــــ الـــفـــراغ
ــوســيـــقــيــة واإلضــاءة واالنـــعــزالــيــة.. فـــوظف الــقـــطع ا
بـشكل مبسط للـتعبير عن هذه الـنظرة بشكل واضح..
وكــذلـك كــانت اخــتــيــاراته ألبــطـــاله لــلــتــعــبــيــر عن هــذا
الــفـارق.. وتــعــود أهـمــيــة ذلك فى أن لالنــعـزال جــانــبـاً

نفسياً هاماً ومؤثراً يختلف كليا عن الفراغ...
وبـدا ذلك واضـحـا فى عـرض الـتـمـثـيل بـدون كـلـمـات..
وأكـد بروك على صفـته التعبيـرية من أجل الغوص فى
ـــرات أعــــمـــاق شـــخـــصــــيـــاته.. وحـــاول وعــــلى خالف ا
ـمـثل وإخـراج أقصى الـسـابـقة االعـتـماد عـلى مـوهـبة ا
مــا لـديه إلى جــانب أنه لم يــهـمل بــقـيــة الـعــوامل ولـكن
ظـلت الـشـخـصـيـات هى احملـور.. فى حـ كـان يـعـتـمد
ــوضـــوع كــبــطل بــروك فى إبـــداعــاته الـــســابــقـــة عــلى ا

رئيسى للعمل...

فى الـوقت الذى يشيخ فـيه شباب فى العـقد الثالث أو
الرابع.. ويـقفـون مكـتوفى األيـدى ينـتظـرون ويتـرقبون
مـــا ســتـــأتى به دنـــيــاهـم دون مــحــاولـــة مــنـــهم لـــتــغـــيــيــر
هم ظروفـهم.. ومـقـاومة كل من يـرغب فى تـخـريب عـا
وتـــدمـــيـــره.. ودون مـــحـــاولـــة الـــثـــورة فى وجـه الـــطـــغــاة
ـستغلـ واللصوص.. هنـاك من وصل به العمر إلى وا
ــائــة من أرذله.. وتــعــدى الــثـــمــانــ والــتــســعـــ بل وا
الـعمـر وما زال قـلـبه شابـا نـابضـا.. ولـديه القـدرة على
يدان تطى جواده.. ويـستل سيفه.. ويواجه فى ا أن 

بقوة وحنكة وبأس شديد...
ــعـــلم الـــذى ســـيــخـــلــده من هــؤالء الـــعـــجــوز الـــشـــاب وا
الـتـاريـخ ال مـحـالـة "بــيـتـر بـروك" فـهــذا الـرجل تـعـدت
ســنـــوات عــمــره الـــثالثـــة والــثــمـــانــ عـــامــاً.. وال يــزال
يتحدى.. وال ينتظر شيئا.. بل يستمر فى اإلبداع غير
مــهـتم بـسـنـوات عـمـره الـتى تــمـر.. بل يـسـتـغـلـهـا أفـضل
اســتـغالل.. فــبـعـد الــهـجـمــة الـشـنــعـاء الــتى ووجــه بـهــا
ه لــعــرضه الــهــام "تــيــــرنــو بــوكــــار" والـذى عــنــد تــقــد
سلمة ناقش فيه هذه الشخصـية القيادية األخالقية ا
وعـــنــــدهــــا تـــعــــلم الـــدرس وأيــــقن أن هــــنـــاك خــــلالً فى
مجتـمعه.. ومجـتمع بروك الـذى نعرفه يـشمل أكثر من
نـصف الـكـرة األرضـيـة وال أبــالغ.. وهـذا اخلـلل يـتـمـثل
فى قـدر الـعـصـبـيـة الـزائـدة الـتى يـتـسم بـهـا أفـراد هذا
ـقـيـتـة وتـنم اجملـتـمع والـتى تـصل إلى حـد الـعـنـصـريـة ا
دقع عـلى حـد قوله فى أكـثر من مـناسـبة عن اجلـهل ا
ـستمـر فقد نشـر مؤخرا أحدث واستمـرارا لنشاطه ا
كـتبه وهى سـيـرة ذاتيـة وإرهاصـات بـعنـوان بـيتـر بروك
وخــــــيـــــوط الــــــزمن وفــــــيه خـالصـــــة جتــــــاربه مـن خالل
رحالته اخملـــتـــلـــفــــة بـــ بـــلـــدان وشـــعـــوب الـــعـــالم ذات
الـعادات والـتـقـالـيـد واحلضـارات اخملـتـلـفـة التـى أثرته
كـمـا ذكـر فـكـريـا وجــمـالـيـا.. وأن هـذه الـرحالت شـرقـا
وغــــربــــا جـــعــــلـت خــــيـــاراتـه ومــــوضــــوعـــاتـه مــــتــــعـــددة..
واحلــقــيــقـة أن عالقــته بــالــشـرق وطــيــدة.. وركن زاويـة
ـتـعصـبـ إلى هذه هـام.. وقـد تـعود رؤيـته الـتى تـثيـر ا
ــمـتــدة لــنــدن ورومـا الـعالقــة فــكــمــا شـمــلت رحــلــته ا
وبــاريس.. شــمـلـت أيـضــا قــانـدهــار ونــيـودلــهى وكــابـول
وكـــذلك مـــكـــســـيـــكـــوســـيـــتى وطـــهـــران.. وكـــذلك أثـــيـــنــا
والـقـاهـرة وكـازابالنــكـا.. وأغـلب الـعـواصم األوروبـيـة..
ـدن والــقـرى وأيــضــا داكـار ولــيـجــوس.. وغـيــرهــا من ا
األفريـقـية.. وألنه يـعيش الـتحـدى فمـثلـما قـدم سابـقا
أوبــــرا تـــــراجـــــيــــديـــــا كـــــارمن وراهـن عــــلـى جنـــــاحه فى
هـا فى فرنسـا وإيطـاليا.. ورغم الـهجوم الـشديد تـقد
الـذى ووجه به من أنــصـار أوبـرا كـارمن جلـورج بـيـزيه
إال أنـه جنح.. واسـتـقــبـله اجلــمـهـور والــنـقـاد بــعـد فـتـرة

استقباال مذهال.. وأكد على صحة وجهة نظره...
قــدم بــروك عــرضــا مــســرحــيـــا جــديــدا ومــخــتــلــفــا فى
مــــســــرحه بــــبــــاريس وبــــالــــلــــغــــة الــــفــــرنــــســــيــــة وعـــرض
ـرور مـائـة "مـقـتــطـفـات" عـام  2006 وذلك احـتـفــاال 
ــســـرحـى الــكـــبـــيـــر وصــديـق بــروك عـــام عــلـى مــيـالد ا
الـــعـــزيـــز "صـــامـــويل بـــيـــكـــيت" وهى عـــبـــارة عن خـــمس
مــســرحـــيــات قــصـــيــرة له وهـى "اضــطــراب مـــســرحى"
و"روكـابـى" و"تـمــثــيل بــدون كـلــمــات" و"ال هـذا وال ذاك"
و"تـعال واذهب" وفيهـا استمر بروك فـى شغله الشاغل
ـــشــتـــركــة بــ طـــيــلـــة حــيـــاته فى الـــبــحث عـن الــلـــغــة ا
مـثـل .. وكـذلك الـبـحث عن لغـة أخـرى بـ ا ـمـثـل ا
ــتــفـــرجــ تــعـــتــمــد عـــلى وجــود مـــســاحــة إنـــســانــيــة وا

«بال مالمح» .. قهر النساء .. وانتهاك الوطن
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رأة ومعاناتها فى العرض   صور بصرية متعددة عالم ا

بـينما  سعت فـاطمة الصفى إلى الـتركيز على
تـكــوين شـخــصــيـة مــرتـبــطـة بــالـفــكــر الـيــمـانى
والــديـــنى  وتــنــزعج من الـــســلــطــة وتــتــردد فى
اتـخـاذ الـقـرار لـذلك تـبـدو فى حلـظـات كـثـيـرة
مـعتمـدة على أداء نفسـى عن طريق اآللية فى
تـكـررة تعـبـيرا احلـركة واالهـتـزاز  والرعـشـة ا
عن الـذعـر والرعب  وهـو أداء يـثيـر الـضحك
أيــضــا كــذلك كــانت عــبـيــر يــحــيى مــوفــقـة فى
تأكـيد  تـرددها وخـوفهـا واستـخدامـها لـنبرات

صوت مخنوقة ومرتعشة.
 ولـعـل األداء عـنـدهن مـتــشـابه  بـاعــتـبـار أنـهن
ــثـلـن  شـخــصــيـة واحــدة رغم أن لــكل مــنـهن
مـلـمـحــاً خـاصـاً بـهـا لم يـظـهـر إال فى حلـظـات

قليلة.
 بــــيـــنـــمـــا يــــأتى أداء حـــســــ مـــهـــدى  فى دور
الــسـجــان مــعــتـمــدا عــلى األسـلــوب الــتـقــلــيـدى
لصاحب السـلطة حيث جنح  إلى الصراخ فى
ــا حلــظـــات كــثــيــرة رغـم امــتالكه الـــســلــطــة 

يفقده مصداقيته.
  لـكـنه تـمـيـز بـاألداء الـدال لـلـجـسـد من خالل

الشموخ والعجرفة والصالبة .
 عـمـومـا ; الـعـرض يـبـدو بـدايـة طيـبـة خملـرجه
عـبـد الــعـزيـز صـفــر الـذى جنح إلى حــد كـبـيـر
فى طـرح صــور بـصـريــة مـتــعـددة لـهــا مـتـعــتـهـا
إضـافــة إلى داللـتــهـا الــفـكـريــة لـكــنه فى نـفس
الــوقـت يــحــتـــاج الى نص أكـــثــر وضـــوحــا وإلى
ـرئيـة بـعيـدا عن تـكرار ـشاهـد ا تـأكـيد تـنـوع ا
الـصورة نتيجـة لتكرار احلـركة وثبات اإلضاءة
ــشــاهــد ــا يــصــيب  ا  فى حلــظــات كــثــيـــرة 
ـلل    لكـنه مخـرج لديه خـيال  واضح حيث با
تـغلب  على تقتـيات السرد الكـثيرة حيث جعل
من اجلرس الـصـغـيـر أحد أدواته السـتـحـضار
شــخــصــيـات غــائــبـة يــكــون اجلـرس بــديال عن

الشخصية الغائبة. 
 وإذا كـان الـعـرض يبـدو كـئـيبـا ومـتـشائـمـا فإن
ـشاعر كن أن يـكون محـفزا ومسـتفزا  ذلك 
ـــتــــلــــقى من أجـل الـــتــــفـــكــــيـــر فـى الـــتــــغـــيــــيـــر ا
واخلـالص بـعــد أن أصـبـحــنـا تــابـعــ يـحــركـنـا

آخرون كدمى.

ــشـاهــد خـاصـة إضــافـة إلى غــمـوض  بـعض ا
ـأســاتـهن حلـظــات تـداعى الــنـســاء وســردهن 
حيث ال جتـيب  احلـكـايـات على األسـئـلـة التى
تفـرج خاصة حـينمـا ال يأت تدور فى عقـل ا
بــــفـــــعـل  حــــقـــــيــــقـى  يــــســـــعـــــ من خـالله إلى
حــريـتــهن حـتى حــيـنــمـا فـتـح بـاب الـســجن فـلم
تـخـرج سـوى شـقــيـقـة الـسـجــان الـتى تـعـود فى
النـهـاية لـتـمـوت داخل السـجن ودون أن نـعرف
مـا حدث لـها  فى اخلـارج وهل خرجت فعال?
 بــيـــنــمــا تـــؤثــر األخـــريــان عــلـى الــبــقـــاء ويــظل
فـعلـهمـا هو االنـتظـار لـلمـخلص الـطفل الـقادم
رغـم أن قـــدومه يـــعــــنى مـــوتـــهــــمـــا ألن تـــأجـــيل

إعدامهن كان بسبب احلمل.
 وقـد جنح مـصــمم الـديـكــور حـسـ بـهــبـهـانى
فترض فى إيجاد معادل مرئى لهذا السجن ا
أنه حتت األرض لـــذلك جـــعـل الــســـجـن ســورا
من األحجار التى تعطى دالالت القدم للمكان
ــكـن أن تـــتــعـــدى حـــدود الـــســـجن إلى الـــذى 
حـدود الوطن وهو ما يتـأكد حينمـا يستخدمه
اخملرج بأكثر من وضع ليجعل جمهور الصالة
مـســجـونـا داخل إطــار الـسـجن ولـيــصـبح الـكل
ا يـؤكـد أن الـسجن مسـجـونـاً داخل الوطـن 

يحتوى رجاال وأطفاال أيضا.
 فــهــنــاك شــعب بــأكــمــله داخل هــذا الــســور /
الــوطن  وقــد جنح اخملــرج فى االســتــفــادة من
ـتـحــرك لـيـقــدم تـغـيــيـرا فى  األمـاكن الـســور ا
ســواء داخل غــرفــة الــســـجن أو خــارجه حــيث
عــالم الــســجـان  بل إن ذلـك أكـد أن الــســجـان
نـفــسه داخل الـسـجـن   كـمـا أكــد اخملـرج عـلى
ـعـنى حيـنـما اسـتـخدمه فى الـنـهايـة لـتضـييق ا

رأة/ الوطن. اخلناق على ا
 كـــذلـك كـــان اســـتـــخــــدامه لـــطـــسـت الـــغـــســـيل
ليـجمـعن فـيه ذكريـاتـهن لكـنه فى نـفس الوقت
له داللـــة عـــلـى رغـــبـــتـــهن فى الـــتـــطـــهـــر إال أن
ــاء لـيس ســوى دم تـأكــيـداً عـلى ــفـاجـأة أن ا ا

أساة لإلنسان والوطن معا. بشاعة ا
مثالت كان أحـد عناصر التميز  ولعل أداء  ا
بـــالــعـــرض رغم أن أداء حلــظـــات الــبــوح يـــهــتم
بـاألحــاسـيس الـداخـلـيــة عـلى حـسـاب الـصـوت
ـا يسقط الكثير من جمل ومخارج األلفاظ 
ـــــتــــلـــــقى إال أنـــــهن احلـــــوار ويـــــعــــوق تـــــواصل ا
استطعن نقل احلالـة اإلنسانية وتميزت حنان
مـهدى  بـإحسـاسهـا الداخلـى  الصادق وتـلوين
صـوتها واسـتخدام اجلـسد بلـيونـة فى التعـبير
عن احلالة النفسية خاصة فى مشهد عودتها

من اخلارج.

مبرر للبحث عن الزوج الهارب.
 كــذلك يـعــتــمـد احلــدث عــلى  فــكـرة االنــتــظـار
حـــيث  تــــنـــتـــظـــر الــــســـلـــطـــة والدة الــــنـــســـاء كى
تعـدمهن  بينمـا النساء ينتـظرن احلرية ولديهن
أمل فـى اخلـروج من الــسـجن لــيـصــبـحن بــشـرا
ـارسن حـيـاتـهن اإلنـسـانـيـة بـعـد أن طـبـيـعـيـ 
حتولن إلى  مجرد رقم  وهـو ما يعنى تشيؤهن
وهـو مـلمح مـا بـعـد حداثـى  يؤكـد عـلى  فـقدان
اإلنــــســــان لــــذاته وأحــــاســــيــــسه ولــــذلك يــــبــــقى
الـــصـــراع الــرئـــيـــسى بـــ رغــبـــات الـــنـــســاء فى
اسـترداد إنسانيـاتهن وب رغبـات السلطة  فى

كبت مشاعرهن. 
 وقـد اعــتـمـد اخملــرج عـبـد الــعـزيـز صــفـر عـلى
تـعـمــيم الـشــخـصـيــات مـعــتـمـدا عــلى تـشــابـهـهن
بـاعـتبـار أنـهن بال مالمح مـحـددة  تـأكـيـداً على
أنهن صور متعـددة لشخصية واحدة حتمل فى
داخــلـهــا  األمـل الـقــادم  والــبــطل اخملــلص وإذا
كــانـت الــنـــهــايـــة تــأتى  بـــشــكـل مــيـــلــودرامى من
خالل وفاة امـرأت فـإن بـقاء الـثالـثـة على قـيد
احلــيــاة يــحـمل أمـل وصـول اخملــلص  ومع ذلك
فـــاخملــرج ســـعى إلى أن تـــبــدو الـــنــســـاء مــعــادال
ـغـتـصب كــمـعـادل الغـتــصـاب الـنـسـاء لـلـوطـن ا
وقهـرهن سواء على مـستـوى الفـعل اجلنسى أو
االنتهـاك البدنى والـنفسى بيـنما يـأتى السجان
كشخصية سـلطوية  تقهرهن إال أن هذا القهر
يـتـعـدى قـهـر رجل  أو سـجـان المـرأة  فـهـو قـهر
سلطة أعلى من الـسجان نفسه لوطن مغتصب
 تـــأكـــيــدا عـــلى أن االغـــتـــصـــاب والــقـــهـــر الــذى
تعـرضت له الـنسـاء هـو قهـر واغتـصـاب الوطن
غــيــر أن الـرؤيــة الـســيـاســيـة  تــتـعــمق من خالل
الـتـأكـيـد عـلى أن الـســجـان ال يـقـوم بـالـقـهـر من
تـلــقـاء نـفـسـه بل هـنـاك من يــحـركه األمـر الـذى
يــجـعــله مــسـلــوب الـشــخـصــيــة  وال يـخــتـلف عن
الــنـسـاء فــهـو أيـضـا مــجـرد دمـيـة حتــركـهـا قـوى
خفيـة وهو ما يـتعمق  فى مشـاهد عديـدة منها
مـشـهـد السـجـان مع أخـته  حيـنـمـا يخـبـرها أنه
قـتل شـقـيـقه بـنـاء عــلى أوامـر عـلـيـا ثم عـنـدمـا
قتول  والتى تقبض على عاد حامال يد األب ا
رسـالة موجهـة لألخت وهى مشاهـد تؤكد على
انـتفاء مـشاعـر السجـان  ونزع إنسـانيـته وعقله
ـصــلـحـته الـشـخـصــيـة حـتى لـو كـانت و تــغـلـيـبه 
عــلى أجــســاد اآلخـــرين أو بــصــورة أعــمق عــلى

حساب الوطن.
شاهد بدت طويلة  ورغم وجاهة الرؤية فـان ا
شاهد حتتاج إلى لل للجمهور فا ا  سرب ا
تـــكــثـــيف بـــعــيـــدا عن الــثـــرثـــرة غــيـــر الــدرامـــيــة

 تظل فـكرة الـقهـر أكثـر األفكـار التى يـعاجلـها
ــســـرح الــعـــربى من  خـالل الــتـــركــيـــز الــدائم ا
عـلى مـوضـوع احلـاكـم واحملـكـوم  بـيـنـمـا بـدأت
مـوجـة أخــرى تـســعى إلى تـقــد الـقــهـر الـذى
ــــرأة بـــعــــد ظــــهـــور اجتــــاهـــات ــــارس عـــلـى ا
ـــســــرح الـــنـــســــوى وبـــعـــد تــــأثـــيـــرات عـــروض ا
مـهـرجـان القـاهـرة الـدولى للـمـسـرح التـجـريبى
الذى طـرحت عروضه الـعديـد من صورالـقهر
ـرأة  بــصـفـة خــاصـة والـقـهــر اإلنـسـانى عـلى ا
عــمــومــا بل كــانت هــنــاك عــروض تــرجع قــهــر

رأة ألسباب دينية . ا
 وفـى عــرض بال مـالمح الــذى قـــدم فى إطــار
ـسـرحى الـعـاشر فـعـاليـات مـهـرجـان الـكـويت ا
من تـــألــيف عــبــد األمــيـــر الــشــامــخى وإخــراج
عـــبــــد الـــعـــزيـــز صــــفـــر والـــذى قــــدمه مـــســـرح
ـهــرجـان الـذى افــتـتـحه  وزيـر الـشــبـاب   فى ا
اإلعالم خـــالــد الـــصــبـــاح وأمــ عـــام اجملــلس
الــوطـنـى لـلــثــقــافــة والـفــنــون واآلداب  وكــامــلـة

هرجان. العياد مديرة ا
 فى هــذا الـعـرض  تـطــرح مـوضـوعــات الـقـهـر
ـرأة  وقـهر ـسرحـيـة  تقـدم قـهر ا ـتـنوعـة فـا ا
ـتـلـقى  يــعـتـقـد فى أول ـا يـجــعل ا الـسـلــطـة 
رأة وهلة أنها مسرحـية نسوية  تقدم معاناة ا
وهــمـومــهــا إال أن  تــداعى األحــداث  يـدخــلــنـا
إلـى عـالم أكــثـر عــمـومــيــة يـدخل فــيـهــا الـرجل
الـــغـــائب إلى داخل احلـــدث  لـــيــســـيـــطـــر عــلى
احلــــدث رغم عــــدم وجــــوده فى الــــوقـت الـــذى
ينوب عنه السجان لـيقوم بالقهر  لكننا ندرك
أن الــــنــــســــاء  يـــرمــــزن إلـى الـــوطـن  فــــهم فى
احلـقـيـقـة  شـخــصـيـة واحـدة  تـفـتـيـتـهـا عـلى
طــريــقــة مــا بــعــد احلـداثــة لــتــصــبح كل مــنــهن
صـورة مـن صـور  الـقـهــر واالغـتـصــاب فـهـنـاك
من اغـتـصب مـنهـا زوجـهـا بـعـد أن كانـت حتبه
وحتـيا مـعه وتسـجن كوسـيلـة ضغط   عـليه بل

تساوم كى توقع به مقابل حريتها.
  والـثانـية  تـقع ضحـية عـابـر سبـيل اغتـصبـها
وحــمــلـت مــنه وفى نــفس الــوقت هـى شــقــيــقـة
الــســجـــان قــاتل أخــيـه والــســاعى لـــقــتل والــده
بأوامر  من األعلى الغـائب. والثالثة  فتاة ليل
الحظ أن كل الـنـساء حـوامل  ومـغـتـصـبات وا
عـــــدا الـــــزوجــــــة الـــــتـى عـــــانـت من زوج ســــــابق

متطرف دينيا.
ـنــطـقـيـة   ولـعل أســلـوب الـكـتــابـة يـبـتــعـد عن ا
ـبررات ويـعتـمد عـلى الغـموض وعـدم وضوح ا
وهو مـلـمح ما بـعـد حـداثى فال نعـرف أسـباب
سـجن الـنــسـاء واحلـكم عــلـيـهن  كــمـا ال يـوجـد

 القهر النسوى
جتلى

سرح  فى  ا
العربى متأثراً
 بعروض

التجريبى!

مثالت  أداء ا
من عناصر
التميز

بالعرض رغم
طغيان
األحاسيس
الداخلية  áªLôJ
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جهد كبير
سرح اجلامعة
ومسرحيات
يتم إخراجها
من الباطن

ـقـدس حلـظـة ـقـدس والـدم ا > مــاذا حـدث لـلـتـقـلـيـد الـدرامى الـطـويل بـ الـقـمـاش ا
ذهب البـروتستـانتى إلى إجنلـترا? قال باحـثون محـدثون أخيراً إنه فى وصـول إصالح ا
إجنـلـترا فى مـنتـصف القـرن السـادس عشـر أصبـحت الدرامـا البـروتسـتانـية الـتجـارية

انية. سرح والتجربة البصرية اإل اجلديدة هى الرابط ب ا 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

قرر مشاركتها فى الدورة اجلديدة للمهرجان التجريبى. > هشام عطوة مدير مسرح الشباب انتهى من وضع خطة عروض الفرقة ا
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مخرجون باجلملة 
ومعارك حامية 

سرح اجلامعى  مستويات متفاوتة لعروض ا

ـركز حـصل أحمـد مـحـمد بـهـاء عـلى جائـزة ا
ــثل دور ثـان مــنـاصــفـة مع الـثــانى كـأحــسن 
آخـــر واخملــرج حــســ مــحــمــود حــصل عــلى
جــائـزة اإلخــراج الـثــانـيــة مـنــاصـفـة مـع أحـمـد
عـالم مـــخــــرج عــــرض «هــــانـــيــــبــــال» ولـــوال أن
ـهـرجان اخملـرج قـدم هذا الـعـرض فى نفس ا
ـنحتـه شخصـيا جائزة بنفس الـرؤية من قبل 
أحــسن مـــخــرج أمــا اخملـــرج الــصــاعـــد بــقــوه
وثــبـــات مــحـــمـــد عالم فــقـــد قـــدم واحــدة من
العروض التعبيرية العصرية العامرة باحلركة

عارك العسكرية. واإلثارة وا
ويـــبــــقى أن أحتـــدث عـن بـــعض الــــســـلــــبـــيـــات
ـــضى دون والـــســـقـــطـــات الـــتـى ال يـــجب أن 
الـتحـدث عـنـها فـلـقـد ظهـرت كـلـية دار الـعـلوم
ــــســـتــــوى غــــيــــر طــــيب عــــلى اإلطـالق حـــ
قـدمت مـسـرحـيـة سـعـد الـله ونـوس «الـفـيل يـا
مــلك الــزمــان» والــتـى أخــرجــهــا مــحــمــد فـؤاد
ـسـتــوى الـضـعـيف لألداء الـفـنى وبـعـيـدا عن ا
فى كـافـة الـعـنـاصـر كان االسـتـفـزاز احلـقـيقى
ـثلى الـكلية لى وألعضاء جلـنة التـحكيم أن 
وصوفـ بالتمـكن اللغـوى لطبيـعة دراستهم ا
كــــانـــوا أبـــعـــد مـــا يــــكـــون عن ذلك حــــتى أنـــهم
حـصـلـوا عـلى الـرقـم واحد فـى خـانـة الـصـحة

.( اللغوية (والله عيب يا درعمي
أمـا كلـية اإلعالم مـعقل الـوعى الثـقافى فـلقد
قـدمت عرضـا هـزيال وتـمثـيال ضـعـيفـا ونـًصا
صـعًبا للكـاتب الراحل على أحمد بـاكثير وهو
«فــاوست اجلــديــد» ويـعــتــبــر اخــتــيــار اخملـرج
ـسـرحـيـة ـوفق لـبـطل ا نـادر مـصـطــفى غـيـر ا
إسـالم مـجـيـب من عـوامل تــأخـر الــعـرض فى
ـمـثل يـعانى من كل الـترتـيب الـعـام لألخـير فـا
ـارسة عـيوب الـنـطق التى تـمـنعه أصال من 
فن التـمـثيل فـوضـوح اللـسـان شرط جـوهرى
ـمـثـلــ أمـا عن الـوعـى الـلـغـوى فى اخـتـيــار ا
ثقف فلم الذى يجب أن يتميز به اإلعالمى ا
يـكن أحسن حـاال منه فى فريق دار الـعلوم بل
أسوا فقد حصـلوا على الرقم صفر فى خانة
صــحــة الــلـغــة فــكــيف ســيــصــبــحــون مــذيــعـ
وصــحــفــيــ وإعالمــيــ وهم بــهــذا الـضــعف

اللسانى واللغوى. 
سـلبـية أخـرى غير فـنيـة بل أخالقيـة أعيب
ــمـــثل واخملــرج فــيـــهـــا عــلى أحـــمــد ســـعـــد ا
ــركــز ـــمــثل  الــصــاعــد عــضـــو اســتــوديــو ا
اإلبداع فـلقـد وقع فى خطـأ أخالقى كبـير
ح سمح بكتابة اسمه مخرجا على كتيب
عـرض «احلـصـار» الذى قـدمـته فـرقـة كـلـية
الــطـب وكــان اخملـــرج حــســـ مـــحــمـــود هــو
اخملـــرج احلــقــيـــقى (من الـــبــاطن) لـــلــعــرض
فـهذا الـتـزييف الـواضح أسـقطه من نـظرى
ـســئــولـ عن الــنــشـاط رغم أنـنـى أاحـمـل ا
ـــســرحى بـــكـــلــيـــة الــطب مـــســئـــولــيـــة هــذه ا
الـــســـرقـــة الـــفـــنـــيــــة وكـــذلك أحـــمل اخملـــرج
ـسـئـوليـة مـعه ولـكـنه ـ حـسـ مـحـمـود كل ا
ـــدانــ فى هــذه أى أحــمــد ســـعــد ـ أكــثــر ا
الــســـقــطـــة ألنه أعـــلن عن نـــفــسـه مــخـــرجــا
لـلــعـرض دون خــجل بل وحــدثـنى شــخـصــيـا
بــــعــــد الـــعــــرض لــــيـــعــــرف رأيى فـى إبـــداعه
الرائـع وهو ال يـدرى أنـنى أعـرف احلـقـيـقة
وســاعـتـهـا لم أعـقب ألنــنى كـنت عـضـوا فى
جلــــنــــة الــــتــــحــــكــــيم أمــــا اآلن وبــــعــــد إعالن
الــنـتــيـجـة أقــولـهـا لك يــا أحـمـد يــا سـعـد ..
(عــيب عــلــيك تــضـحـك عـلـى نـفــسك وعــلى

بالطريقة الرخيصة دى يا راجل ?). 
ويـــجب فى الــــنـــهـــايـــة أن أشـــيـــد بـــاجملـــهـــود
ـسئـولـون عن مـسرح الـكـبيـر الـذى قـام به ا
ـــهــرجــان فى اجلــامـــعــة والــقــائـــمــون عــلى ا
سـبـيل إجناحـه وأخص من بيـنـهم األسـتاذ/
مـــحــمـــود الــفـــشــنـى مــديـــر عــام الـــنــشــاط
واألســــتــــاذ/ مــــدحت بــــشــــاى مــــديــــر إدارة
الــفــنـــون واألســتـــاذ خــالـــد الــبــكـــرى رئــيس
ـســرح وفــريق اإلعــداد لــلــمــهــرجـان قــسـم ا
ــمــثل ــكــون مـن اآلنــســة ســحــر شـــوقى وا ا
اجلــمــيل ســيــد الــفــيــومى واألســتــاذ فــتــحى

عبد الواحد.

ـمـثـلـ الـذين قـامـوا الـعــرض وجـدته إال أن ا
ـسـرح بـاألدوار الــثـانـويــة كـانـوا يــقـفـون عــلى ا
ـا لــلـمـرة األولى وهـذا مـا ظــهـر فى أدائـهم 
دفع بـعض الفرق التـى رأت أنها تتـمتع بفريق
تمـثـيل أقوى لـالعتـراض عـلى هذا االخـتـيار

وقرة. من قبل اللجنة ا
واحلـقـيــقـة أنــنى كـنــاقـد ومــتـخـصص أرى أن
عــروض «هــانــيـــبــال» لــكــلــيــة الــزراعــة و«بــاب
الـفـتــوح» لـكـلـيـة الـتـجــارة و«الـنـاس فى طـيـبـة»
ـسـتـوى مـرتـفع جـدا لـكـلـيـة اآلداب ظـهـرت 
وتـميـزت فرق تـمثـيلـهـا تمـيزا واضـحا خـاصة
فــــريق اآلداب الــــذى أخــــرج له أحــــمــــد رجب
مـسـرحـيـة «الـنـاس فى طـيـبـة» وهـو واحـد من
أهم اخملـرج الشـبان الذين أتـابع أعمالهم
ـتـازة فى فــلـقـد شـاهـدت له ثـالثـة عـروض 
نـتجة الـتى أخرج حـدود إمكـانيـات اجلهـات ا
ــهــرجــان قــدم أحــمــد رجب لـــهــا وفى هــذا ا
ـسرح القومى الـكالسيكية ـوذجا لعروض ا
بـضـخـامـتـها ورقى ثـقـافـتـهـا ساعـده فى ذلك
ديــكــور مـحــمــد جـابــر ومــنــحـوتــاته اجلــداريـة
ـوسيقى تـحركة ومالبس هـبة طـنطاوى وا ا
الدالـة واإلضاءة اجلـيدة بـالـنسـبة إلمـكانـيات

سرح. ا
 لـقـد كــان الـعــرض عـبــارة عن مـجــمـوعـة من
ــبــاريــات الــثــنـــائــيــة فى الــتــمـــثــيل من خالل ا
الــربــاعى فــاروق مـحــمــد /أوزوريس وجــهـاد
محمد/إيزيس ومارتينا عادل/نفتيس والتى
ـثـلـة دور أول حـصـلت عـلى جـائـزة أحـسن 
ومحمد حسن/ ست واحلاصل على اجلائزة
ـثـل دور أول  وهـو نـفس الـثــانـيـة كــأحـسن 
تع حال عـرض «بـاب الـفـتـوح» وهـو عـرض 
مـثل يـز من ا ومـثير لـلجـدل قدمه فـريق 
ــبـدعــ نـافس بــقــوة وحـصــد الـعــديـد من وا
بدع اجلـوائز فـقد حـصل مهـندس الـديكـور ا
تخـصص محمـد سعد عـلى جائزة الـديكور ا
األولى بــجـدارة رغم عــدم إجـادته فـى ديـكـور
ـهـرجــان وهـو عـرض عــرض آخـر فى نــفس ا
احلـصـار ويـبـدوا أن تركـيـزه كـان مـتجـهـا نـحو
عــرض بــاب الـــفــتــوح» الـــذى أبــدع فـــيه كــمــا
حـــصـــلت جنـالء فـــوزى عـــلـى جـــائـــزة أحـــسن
ــثـــلـــة دور ثــان مـــنــاصـــفـــة مع أخــرى كـــمــا

ـة والعـقاب إال أن اخملرج تمـيز عـرض اجلر
ـــة ـــشـــهـــد اجلـــر قـــدم تـــصـــويـــرا ضـــعـــيـــفـــا 
ـــا أضـــعف اجلـــزء األخـــيـــر من الـــرئـــيـــسـى 
ــركــز ــنـــافــســـة عــلـى ا الـــعــرض وحــرمـه من ا
األول لـلفـرق رغم تمـيـز فريق الـعمل وهـذا ما
انـعكس فى حصـول أحمد شـوقى على جائزة
ــركـز الـديــكــور الـثــانــيــة وخـالــد جــمـال عــلى ا
ـثـل دور ثـان كــمــا رشـحت الـثــانى كــأحــسن 
ـثلة دور ثان شـرين حجازى جلـائزة أحسن 
ولـكـنـهـا ذهـبت لـ جنالء فـوزى عن دورهـا فى

عرض «باب الفتوح».
ويــجب أن نـقف قــلـيال أمـام الــعـرض الـذى
قــدمــته كــلــيـــة ريــاض األطــفــال الــتى تــشــارك
نـافسة شرفـة فى ا ألول مرة بـهذه الصـورة ا
ـرضى ـثـلـة الـفـرقـة مى عـبد ا بل وحتـصل 
ـثلـة لدور ثـان مـناصـفة على جـائزة أحـسن 
مع أخـــــــرى وهـــــــذا إن دل فــــــيـــــــدل عـــــــلى أن
العرض الذى أخرجه محمد حمدى ككل كان
ـــنـــافـــســة عـــلى ـــيـــزا ونـــأتى إلى عـــروض ا
ـــلىء بـــاإلجــادة ـــراكـــز األولى هـــذا الــعـــام ا ا
ــــســــتـــوى األول فــــلــــقــــد تـــنــــافــــست عــــروض ا
بـضــراوة عـلـى صـدارة الــفـرق وكــانت عـروض

ستوى األول هى: ا
«النـاس فى طـيبـة» إخـراج أحـمد رجب (كـلـية
اآلداب) و«باب الفتوح» إخراج حس محمود
(كـلــيــة الـتــجــارة) و«هــانـيــبــال» إخـراج مــحــمـد
عالم (كـلـية الـزراعة) و«20ب ميـدان احلرية»

إخراج عبد الله الشاعر (كلية العلوم).
ميز ستوى ا ويعـتبر ظهور كلـية العلوم بهـذا ا
ــركــز األول ـــنــافــســة عــلى ا الــذى يــســتــحق ا
داريـــفـــو وهـــو "20ب مــــيـــدان احلــــريـــة " هـــذا
النص الذى اخـتاره وتصدى له بل وصمم له
السيـنوجرافـيا عبـد الله الشـاعر الذى أتوقع
ــســرحــيـ له أن يــكــون من أهم اخملــرجــ ا
ـفـاجـأة الـكـبرى اجملـددين فـى مـصر وكـانت ا
هـى فـــــوز عـــــرض « 20ب مـــــيـــــدان احلـــــريـــــة»
ــركــز األول لــلــفــرق مــتــجــاوزا بــذلك ثـالثـة بــا
ــنــافــســة عــلى عــروض قــويــة جــدا شــاركــتـه ا
ـــــركـــــز األول لـــــلـــــفـــــرق وهـى أهم اجلـــــوائـــــز ا
جـمـيـعـهـا ألنـهـا تـؤهل الـفـريق لـتـمـثـيل جـامـعـة
القاهـرة فى مهـرجان اجلامـعات فرغم تـميز

عبد الله الشـاعر وأحمد رجب ومحمد عالم
وحـس مـحـمود وأسـامـة فوزى وأمـير صالح
الــدين ويــاســر الــطــوبــجـى وأحــمــد عــطــيـة ..
ـيـزة جــدا.. جـدا من اخملـرجـ مـجـمــوعـة 
قـدمـوا مـجـمـوعـة من األعـمـال الـرائـعة ضـمن
ـسرح ـهـرجـان ا ـسـابقـة الـرسـمـيـة  عـروض ا
اجلامعى; العروض الطـويلة بجامعة القاهرة
والــــذى شـــرفـت بـــأن أكــــون عـــضــــوا بــــلـــجــــنـــة
حتكـيـمهـا التى واجـهت مشـكلـة معـقدة لـلغـاية
فى الـــفـــصل بـــ الـــفــرق وتـــرتـــيــبـــهـــا بـــســبب
الــتـــقـــارب الــشـــديــد فـى مــســـتــوى اخملـــرجــ
وتــكــامل الــشــكل الــفـنـى لـلــعــروض فــالــفـروق
ـتنـافـسة لم تـظـهر إال احلـقـيقـيـة بـ الفـرق ا
فـى اجلـــوانب الــــتـــنــــظـــيــــمـــيــــة والـــتــــنـــفــــيـــذيـــة
ـتـفــاوتـة من كــلـيـة إلى ــمـثـلــ ا ومـســتـويـات ا
أخـــرى فــالــكـــلــيــات الـــتى تــعـــرف بــنــشـــاطــهــا
ــســرحى شــبه االحـــتــرافى مــازالت حتــافظ ا
ـــوروثــة عــبــر األجـــيــال مــثل عـــلى مــكــانـــتــهــا ا
كــلـيـات الــزراعـة والــتـجــارة واآلداب واحلـقـوق

ومع ذلك ظهرت مفاجآت عديدة.
فـــمـــثال ظـــهــرت كـــلـــيـــة جــديـــدة عـــلى ســـاحــة
نافـسة وهى كلـية التـخطيط الـعمرانى التى ا
مـيز ياسر الطوبجى عرض "حلم أخرج لها ا
ــمـيـزة عـلى لـيــلـة صـيف" وهــو من الـعـروض ا
مستوى اإلخراج والتـمثيل والديكور واألقنعة
ـــثل الـــدور األول فى الـــعــرض وقـــد حـــصل 
ثل كما مـحمود السـيد على جائزة أحـسن 
حــــصـل حــــســــام صالح الــــديـن عــــلى جــــائــــزة
الـــديـــكــور الـــثـــالـــثــة. ولـــوال ســـطـــحـــيــة الـــنص
وضعـفه الدرامى واعـتمـاده على مـوقف ملفق
واســتــعــارات مـقــحــمــة لــنــافس الــعــرض عــلى
ــركـــز األول فى الــتــرتـــيب الــنــهـــائى لــلــفــرق ا
ويــنــطـبق هــذا تــمــامـا عــلى عــرض مـســرحــيـة
"جــواب" الـــتى أخـــرجــهـــا أمــيـــر صالح الــدين
ـمـيـزة ـعـروفـة بــعـروضـهــا ا لـكـلــيـة احلـقــوق ا
فـهى تـتـمـتع بفـريق تـمـثـيل فعـال جـدا ومـخرج
شاهد تلك خياًال متـدفقًا وساخرًا ولوال ا
الـزائـدة الـتى جلأ إلـيـهـا اخملـرج لـتطـويل زمن
ـا شــوه نص نـاجى جـورج لـنـافس الـعـرض 
ــركـز األول فى تــرتـيب الــعـرض أيــضـا عــلى ا
الــفــرق والـــدلــيل عــلى ذلـك حــصــول الــعــرض
عــلى عــدد من اجلـوائــز مــنــهـا جــائــزة أحـسن
تــمـثـيـل جـمـاعى وجــائـزة أحــسن إدارة ونـظـام
ـمــثـلـة نــور الـهـدى كـمــا حـصـلت الــطـالــبـة أو ا
ثلة للدور األول; محمد على جائزة أحسن 
ـــســـابـــقــة الـــرســـمـــيــة وهى من أهـم جـــوائــز ا
للـمهرجان خاصة وأن الـفائزة موهبة تـمثيلية

قادرة على تقد العديد من التركيبات.
ــــفـــاجــــأة من نــــوع آخـــر مــــخـــتــــلف عن نــــأتى 
مـفـاجـأة الـتــخـطـيط الـعـمــرانى وهى مـفـاجـأة
الــطب الــبــيـطــرى فــلــقــد قـدمـت هـذه الــكــلــيـة
عرضا بسيطا جدا فى ظاهرة شديدة العمق
والتأثيـر فى جوهره من خالل عرض "احلياة
حــلــوة يــا .." وهــو من تــألــيف وإخــراج أحــمـد
عـطــيـة وهـو حــقـيـقــة اكـتـشــاف رائع ومـشـروع
مـزدوج خملـرج ومـؤلف مـعــا فـلـقـد قـدم نـوعـا
مـن األوتــشـــرك الـــعــصـــرى لـــقــضـــيـــة تـــهــريب
ـصريـ الذين هـربوا فى قاع مجـموعة من ا
سـفـيــنـة أقـلـتــهم سـرا عـبــر الـبـحـر لــلـعـمل فى
إيــطــالــيـــا وكــانت نــهــايــتـــهم مــأســاويــة ولــوال
الـدقـائق الـعشـر األخـيـرة الـتى أتت بـعـد غرق
األبـطال فأضعفت األثـر اجلمالى للـمسرحية
لنافس العرض عـلى مركز متقدم جدا وهذا
مـا أكـدته جلـنـة الـتـحـكـيم حـ مـنحـت أحـمد
عــطــيــة شــهــادة تــقــديــر خــاصــة كــمــا مــنــحت
ـوهـوب عــمـرو يــسـرى - الـذى أدخل ـمــثل ا ا
ميز لدور الشاب البهجة على قـلوبنا بأدائه ا
الـصعيدى احلـالم بالهجـرة بحثا عن الرزق -

ثل دور ثان. جائزة أحسن 
ــتــخــصص أسـامــة فــوزى الــذى فـاز من أمـا ا
قـبل بـجـائزة أحـسن عـرض فـقـد قـدم عـرضا
ـــهـــرجــان بـــفـــريق كـــلـــيــة جـــيـــدا فى افـــتــتـــاح ا
ة والـعقـاب» عن رواية الـهنـدسة وهـو «اجلـر
ديـســتـوفـسـكى الـتى حتـمل نـفس االسم ولـقـد
ـتـلك مـوهـبة أعـدهـا للـمـسـرح مـعـد ومـؤلف 
واسـعة وهـو محـمود جـمال وهـو نفـسه مؤلف
نـص «هــانــيـــبــال» الــرائع الـــذى قــدمه اخملــرج
الــشــاب مــحـمــد عالم لــكــلـيــة الــزراعـة ورغم

سرح اجلامعى: فى مهرجان ا

ثلو دار  
العلوم تباروا
فى األخطاء

اللغوية !!
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ـسيح لقد >  لـم يعد القـماش اخلالى والذى يـعرضه الرهـبان يرمز إلى غـياب جسد ا
كـان كـفن عـيـد الـقربـان طـلـسـمـا مسـرحـيـاً ارتـفع شأنـه فى أع الـعـامـة بـوصـفه بديالً
قدس قدس الذى طال الشـوق إليه. ومثل منظر خبز القربان ا مـجازياً خلبز القربان ا

لطخ بالدم قد ساد االعتقاد بأنه يغسل الذنوب. الرفيع الشأن كان منظر الكفن ا
سرحي جريدة كل ا
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غرب خالل مايو القادم لعرضها هناك. > مسرحية «البروفة األخيرة» للمؤلف واخملرج د. سامح مهران تسافر إلى ا

عالم من اخليـال
سرح والقدرة على التعبير  ا

. عمقة أم غير موافق موافق على آرائه النقدية ا
ـسرحـي وأنطـوان فيـتاز كـان إلى عهـد قريب جـدا علـما من أعالم ا
ثل وكـاتب ومترجم ومـخرج وأستـاذ فى مادة تكوين . فهو  األوربيـ

. مثل ا
فقـد ولد سنة ١٩٣٠ وتـوفى سنة ١٩٩٠. وهـو يجيد عـددا من اللغات
ـــانــيـــة واإلنــكـــلــيـــزيــة - بــاإلضـــافــة إلى الـــفــرنـــســيـــة - الــروســـيــة واأل
واإلغـريـقيـة الـعـتيـقـة لـغـة احلكـمـاء الـسبـعـة قـبل سـقراط واإلغـريـقـية

الكالسيكية لغة أفالطون وأرسطو واإلغريقية احلديثة.
وقد كـان سكرتـيرا للـشاعر الـشيوعى الـفرنسى الـشهيـر لوى أراجون
وهو من أشعـر شعراء الفـرنسي فى الـقرن العشـرين مثل بول إيلوار
ـســرح الــوطـنى الــشــعـبى صــاحب قــصـيــدة احلـريــة وقــد تـولـى إدارة ا
ـــســرحـى الــعـــظـــيم جـــان فــيـالر كــمـــا أسس ( ( T.N.Pالـــذى أســـسه ا
مهرجان أفينيون بـجنوب فرنسا - وهو مازال قائما إلى هذا اليوم -

سرحية من جميع أنحاء العالم فى كل ضائقة. تأتيه الفرق ا
وكــان أنـــطــوان فـــيـــتــاز فى عـــمـــله اإلخـــراجى اإلبــداعـى ال يــرضى إال
. فكـان يقـرأ نصـوص تشـيخوف سـرحيـ بالـنص األصلـى للمـؤلفـ ا
ومـايـاكــوفـسـكى ومــايـارخــولـد (الـنــظـريـة) بــالـلـغــة الـروسـيــة ونـصـوص
ــانـــيــة ونــصـــوص ســوفــوكــلـــيس بــاإلغــريـــقــيــة ثم بــريــشت وجـــوته بــاأل
يـتـرجـمـهـا كـلـهـا إلى الـفـرنـسـيـة داللـة عـلى أصـالـة هـذا الـفـنـان وعـلى

حذره من الترجمات احملرفة.
وإثر وفاته بقـليل جمـعت منتـخبات من مـقاالته ودراساته ومـلحوظاته
سـرحـيـة وكذلك الـفـنيـة عـلى اإلخـراج وعلـى التـمـثـيل وعلـى الكـتـابـة ا
ـثقـفـ والـفنـانـ والـفالسـفة واإلعالمـيـ جـمعت من أحـاديـثه مع ا
فى كتـاب عنـوانه "مسـرح األفكـار صدر سـنة  1991عن دار جالـيمار
الـــبــــاريـــســـيـــة. وكــــان له يـــومـــئــــذ صـــدى عـــمـــيـق وواسع فى األوســـاط
ــســـرحــيــة والــفــنـــيــة والــفــكـــريــة وحــتى اإليـــديــولــوجــيـــات الــيــســاريــة ا
والـيـمـيـنـيـة. أمـا الـيــوم فـإن هـذا الـكـتـاب يـعـتـبــر مـرجـعـا فـكـريـا وفـنـيـا
ــرجع يـسـارى بل شـيـوعى ومـسـرحـيـا بـالغ األهــمـيـة إذ صـاحب هـذا ا
ولـكنه مـنتـقد لـليـسـارية الـتى عاش فى أحـضانـهـا وللـشيـوعيـة التى لم

يتبرأ منها إال فى آخر عمره فيما يبدو.
وإذا مـا الـتـفـتــنـا نـحـو تـآلــيـفه وتـرجـمــاته وإخـراجه فـإنـنــا جنـد قـائـمـة

ثال ال احلصر: نجزات اإلبداعية وهى على سبيل ا مليئة با
إلكـترا لـسوفـوكلـيس سنة ) 1966مع مقـاطع شعـرية للـشاعر الـيونانى
عاصر يانيس ريـتسوس) النورس لتشيخوف سنة  1970مع ترجمة ا
لـنص الـروسى إيـفـانـونف لـتـشـيـخـوف تـمـثـيل بـفـرقـة سـاشـا بـيـتـويـاف
باريـس سـنة  1989 / 1958الـعلـجـوم لـفاسـيـلى إخـراج سة  1984زيـنة
لـفــريـد غــزة سـنـة  ?1979حـديث مع الــسـيــد سـعــيـد حــمـادى لـلــكـاتب
علـم لالنتز سنة 1970 فوست غربى الـطاهر بن جـلون سنة  1982ا ا
جلـوتـه ســنـة  1972األم كــوراج لــبـــريــشت ســنــة  1973حــيــاة جــالــيــلى
ـعـجـزات عـن إجنـيل يـوحــنـا سـنـة  .1974لـقـاء لـبـريـشت سـنـة  1990ا
ـاوتسى تـونغ سنة ) 1979مالحظة: جـورج بومـبيدو جورج يـومبـيدو 
كان رئـيـسا جلـمـهوريـة فـرنسـا بـعد شـارل دى غـول) أندرومـاك جلان
ـولـيار راسـ سنة  1971فـيـدرا جلان راسـ سـنة  ?1975طـرطـوف 
سنة 1977بيريـنيس جلان راسـ سنة  ?1980هملت لشـكسبـير سنة
ــلك أللــفـرد جــارى سـنـة 1983أوتـيــلـلــو لـشـكــسـبـيــر سـنـة  1987أوبـو ا
اريفو بـاللغة اإليطالية فـى البيكولو سنة 1985  1985انتصار احلب 
مـسرحـيـات الشـاعر الـكـبيـر بـول كلـوديل (إخـراجات مـتـعددة) سـنوات

1987 - 1986 - 1975.

وهـذا قــلــيل من كــثـيــر من أعــمــاله الـفــنــيــة والـفــكــريـة ولم نــذكــر ولـو
ـسـرحـية وال عـيـنات من تـرجـمـاته من الـلغـات األوربـيـة وال نـصوصه ا
عــدد الــورشــات الــتى أقــامــهــا ونــظـمــهــا وســهــر عــلــيــهــا مــتـطــوعــا فى
ـسرح وآدابه ضواحى بـاريس قـصد تـكـوين الشـبـاب وتلـقيـنـهم فنـون ا
وذلك كله تطوعا منه بال مقابل وال أجر وال مال.. بل كان يعتبر ذلك
واجـبـا أخالقيـا مـقـدسـا! وإنى عرفـته بـهـذه الـصفـات احلـمـيدة خالل

صدر الثمانينيات.
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سرح لـيست محدودة .. ال تتوقف حدودها دنيا ا
ـسـرح وحـجـمه ولـكن عـنـد عـنـد مـسـاحـة خـشـبـة ا
ـكنـها حـدود األفكـار والقـدرة عـلى التـعبـيـر التى 
سـرح جـزءًا من ثـمـرة تـفاح أن جتـعل من خـشـبـة ا
ضـخـمـة  يـرحتل عـلـى سطـحـهـا زوج مـن الـديدان
أو أنهـا خـلـيـة شـمعـيـة ضـخـمـة حتوى كـمـيـة كـبـيرة
أو من الــعـسل ويـطـيــر حـولـهـا أســراب من الـنـحل 
هى فـــردة حــذاء عــمالقــة يــحـــاول عــقــلــة اإلصــبع
وأصحـابه تسـلقـها وكـذلك حـدود شخـصيـاته التى
تـتـعــداهـا فـتــجـد عـلى خـشــبـته صـراعــاً دامـيـاً بـ
الــوحـوش الـعــمالقـة واإلنــسـان األول .. أو مــعـركـة
ب مجموعة من األجسـام الفضائية الغريبة على
ســطح كــوكـب زحل .. وكــذلك نــقل صــورة صــعــبــة
ـسرح كتـحويلـها إلى أحد التـجسـيد على خـشبة ا

ــيــة الــثــانــيـة مــواقـع الــعـســكــريــة فـى احلــرب الــعــا
ـعـركـة .. ومـشـاهـدة الـطـائـرات والــدبـابـات أثـنـاء ا
ـاريـنز يـشـتبـكون وغـيـرها من وجـنـود الصـاعـقة وا

الصور اإلبداعية ...
كـــــانت هـــــذه احلـــــالـــــة اإلبـــــداعـــــيـــــة لـــــدى اخملــــرج
اإلجنــلـيــزى جــورج جــريــزرد عــنـدمــا حــول خــشــبـة
ؤثـرات الصـوتية سـرح من خالل استـخدام كل ا ا
عتادة إلى صحراء تارة نـاسبة وغير ا والضوئية ا
وإلى جـزء من شاطـئ تارة أخـرى .. ولـيـكـون أكـثر
ـتـفــرج وجـعـله يــتـخـيل إبــداعـا فـقــد داعب خـيــال ا
هــــذه الــــصــــحــــراء كــــأنـــــهــــا جــــزء من ســــطح أحــــد
الـــكــــواكب الـــفــــضـــائـــيــــة .. وتـــزداد درجـــة اإلبـــداع
عـندمـا جند أجـسـاما وشـخوصـا فضـائـية ال مـثيل

لها .. وهكذا يكون اإلبداع بال حدود ... 

احللم .. واإلحساس
 موقع إلكترونى حالم

أن حتلم  شىء جيد .. وأن تعيش هذا احللم فهو
شىء رائع .. وأن تـنـقل حـلـمك لغـيـرك يـكـون أكـثر
روعة .. ولـكن عنـدمـا  تأخـذ غيـرك لـيعـيش معك
حـلمك ويصبح مـشاركا لك فيه  فـهذا هو أقصى
ــــبـــدع درجــــات الــــروعـــة .. وذلـك مـــا يــــســــعى له ا
احلـقـيـقى دائمـا أن يـحـلم ويتـيح لـغـيره  مـشـاركته
حــلــمه ووقــتــهــا كـــذلك يــكــون قــد شــارك اآلخــرين

أحالمهم ...
ـــرهف احلس إلى ـــبـــدع والــــفـــنـــان ا ســـعى هـــذا ا
حتـقـيق حـلــمه ومـشـاركـة غـيــره فـيه  جتـسـد هـذا
سرح وقع اإللكترونى  عندما فكر ونـفذ مصمم ا
إفـتلـيـنج الهـولنـدى للـطفـل وجعل الـصغـير والـكبـير
جرد أن يقع نظـرهم عليه أن يذهبوا فى حلم و
ـــصــمم لـــتـــطــابق .. إذا مــا قـــارنــاه بـــفـــكــر وحـــلم ا
ويــشـــعــر بـــراحــة وجـــدانــيـــة ونــفـــســيـــة .. وتــأخــذه
ـثـير .. الـروعـة واالنبـهـار بـذلك الـتـنـاسق الـلـونى ا
تناثرة بنظام بديع .. والطيور والنجوم الالمعة وا
ــمـــيــزة ـــيــنـــا ويــســـارا وأصـــواتــهـــا ا الـــتى تــســـبح 

ــثــيــر أيــضــا لـكـل مـا حتــويه ــســتـمــر وا والــتــغــيــر ا
الـــواجـــهـــة الــــرئـــيـــســـيـــة لــــلـــمـــوقع .. وكــــذلك تـــلك
صـاحبة لها ويا ليـتنا نستطيع وسـيقى الرائعة ا ا
وسيقية مع الصورة على الورق نقل تلك البدعة ا
.. نـاهــيك عـن اإلحـســاس الــذى يـصل إلــيك وإلى
ميز وهذا اإلحساس ـوقع ا كل من يشاهد ذلك ا
ــسـئـول عن ــصـمم وا هـو نـفــسه الـذى كــان لـدى ا

سرح  ... وقع وهذا ا هذا ا
ومن يـتــمـلـكه هــذا اإلحـسـاس فـالبـد وأن لـديه كل
صـــفـــات اإلنــســـانـــيـــة واألخالق احلـــمـــيــدة كـــاحلق
والـــصــدق واألمـــانــة والـــشــجـــاعــة .. فـــكــيف يـــنــتج
ن يفتـقد تـلك الصفـات وبالـتالى يفـتقد اإلبـداع 

اإلحساس ...
يـا صـانع احللم .. يـا صـاحب اإلحسـاس .. نـحيى
فيك اإلبـداع .. فاستـمر ونـحن معك وعـلى غيرك

االختباء ...  
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سرحي جريدة كل ا

وسم الصيفى. سرح خالل ا > الفنان محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس انتهى من وضع خطة عروض ا
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االنبهار أصله اجلهل والغفلة

بريشت انتهى فى أوربا 
سرحى  األوحد! ومازلنا نعتبره ا

ـبـدعـ الـعـظـام عـلى مدى التـقـدمـيـ وجـعـلـتهـم فى صف الـنجـوم وا
الـــدهـــر!.. أمــــا اآلخـــرون الـــذيـن لم يـــعــــتـــرفـــوا بــــأن بـــريـــشـت أفـــضل
يـ فى القد واحلـديث ولم يقبـلوا تقلـيده ونسخه سرحيـ العا ا
ـسـرحـيـات عن ـا هى كـتــابـة ا وقـالـوا بــأن أيـسـر األشـيـاء وأسـهــلـهـا إ
منـزلـة اإلنـسان فى هـذا الـزمـان وفى هـذا العـالم عـلى غـرار مـا أجنز
سـوفـوكلـيس وأبـو حـيـان التـوحـيـدى ورونى ديكـارت وعـبـد الـرحمن بن
خلدون وولـيم شكسبـير وليوناردى فـنشى وأبو الوليـد محمد بن رشد
وطه حــسـ وأبــو الـقــاسم الــشـابى وآرتــو رمـبــو وكل مــبـدع خالق من
طـبـقـتــهم. نـعم أمـا اآلخــرون اخلـارجـون عن صــفـوف الـغــفـلـة واجلـهل
واالنبـهار والتقـليد فـقد اتهمـتهم فرق الـهتاف والتـصفيق بـالغياب عن
اورانـيـة الـتى ال تـفـهـمـها إال ـات ا حـركـة الـتـأريخ وبـالرجـعـيـة والـتـهـو
النـخـبـة الـبـورجوازيـة أمـا اجلـمـاهـير الـكـادحـة فال! ووصـفـتـهم بـأنهم

قراطية والشعب واحلرية وشتمتهم. أعداء الد

سـرحـي الـفـرنسـيـ واألوربيـ يذكـر بـريشت إال لم يعـد أحـد من ا
الـقــلـيل مــنـهم بل إنــهم يـذكـرونه مــثـلــمـا يـذكــرون أى "مـسـرحى" أوربى
وغربى" آخـر كصـامويـل بيـكيت أو أوجن يـونـسكـو أو إبسن أو تـوماس
ا يـعترفـون بأنه قـدم إضافـته النـظرية ـيزونه عـليـهم وإ برنارد وال 
والــتــطــبـــيــقــيــة واإلبــداعـــيــة فى فــتـــرة اخلــمــســيـــنــيــات والــســـتــيــنــيــات
انيا االحتادية والسبعينيات من الـقرن العشرين على خشبة مسارح أ
ـقـراطيـة وفرنـسا وبـريـطانـيا وإيـطالـيـا فضال عن أقـطار ـانيـا الد وأ

عسكر الشيوعى والسوفيتى. أوربا الشرقية التى كانت تعيش فى ا
ثم رحل بريشت ورحلت معه شـهرته ومسرحياته ونظرياته وإبداعاته
سرح األوربى - والغـربى إجماال - قد تـغير جذريا ال لشىء إال ألن ا

قبل رحيل بريشت وفى األثناء وبعده خصوصا.
أمـا العـالم الـعـربى فـقد عـرف بـريشت فـى أواسط السـتـيـنيـات من الـقرن
ــاضى عن طـــريق أوربــا وال ســيـــمــا عن طـــريق بــريــطـــانــيــا وفـــرنــســا ثم ا
ـبـدعـون الـطالئـعــيـون األوربـيـون مـعـجـزة فن إيـطـالـيــا. واعـتـبـره الـنـقــاد وا
ـسـرح الـشـعـبى" ـسـرح من عـهـد سـوفـوكـلـيس إلى هـذا الـيـوم. ومـجـلـة "ا ا
ـثــقــفـ ـبــدعــ وا ـســرحــيـة الــفــرنـســيــة حـيـث جتـمع أكــابــر الـنــقــاد وا ا
الـيـسـاريـ - مــنـهم روالن بـارت الـنـاقـد الـشـهــيـر وجـان دوفـيـنـيـو صـاحب
ـسرحـية ـسـرح وجان مـارى سيـرو زعيم الـطـليـعة ا كـتاب سـوسيـولوجـية ا

الفرنسية -  شهود على أن مسرح بريشت أعجوبة الدهر.
تـبعـة منذ عـقود من الـسنـ فى أقطـار من العـالم العربى وكالعـادة ا
ـسرحـي الـعرب فى االنـبهـار بالـغير بـدع ا سـقط عدد كـبيـر من ا
ـصـدر فى الـثـقـافـة والـفكـر والـفـن واإلبداع - ـرجع وا الذى يـعـدونـه ا
كــمـا تــسـقط حــشــرات الـلــيل الـطــائـرة فـى وهج نـار الــسـراج - هــكـذا
ذابوا فى االنـبهـار وهـكذا أذابـوا شـخصـيتـهم الـقومـيـة اخلالقة ومـحو
تأصـلة فى تاريخ األمة. ولم يفكروا ولم ذاتيتهم احلضارية الـعريقة ا
يقولوا بـالنسبـية ولم يشـكوا ولم يدرسوا ولم يـبحثـوا ولم يغامروا ولم
يــخــاطــروا. بـل نــســخــوا دون بـــصــيــرة ومــســـخــوا!!!.. ألنــهم زادوا فى
سرحـي العرب - القالئل واحلق ـبدع ا الطنـبور نغمة فـبرشنوا ا
ــسـرح الــعــربى يـقــال - فـألنــهم رأوا فــيــهم جــرأة غــيــر مــعـهــودة فـى ا
ـسرح األوربـى وإن اختـلـفت اجلـرأتـان اخـتالفا كجـرأة بـريـشت عـلى ا

عنى وجذريًا فى القصد والغاية. قويا فى ا
ومـا أن أطلت الـسـبـعيـنـيات فى الـعـالم الـعربى حـتى صـرخ مسـرحـيون
بـأنـهم بـريـشــتـيـون وأثـبـتــوا صـراخـهم عـلـى أعـمـدة اجلـرائـد واجملالت
ـسـتـوعـبـ لـنـظـريـات بـأنـهم من األوائل ومن الـرواد ومن الـفــاهـمـ ا
ـتــفـرجـ الـواعـ عـلى "األم كـوراج" وعـلى "االسـتـثـنـاء بـريـشت ومن ا

والقاعدة" إلخ.
وهزتـهم مـوجـة االنبـهـار الـعـارمة - واالنـبـهـار أصلـه اجلهل والـغـفـلة -
فــســـعــوا كل الـــســعى فى شـــرح بــريــشت ودقـــقــوا مــعـــانــيه وشـــقــقــوهــا
معتـمدين فى متونـهم على تأويل النـقد األوربى ومحتجـ بها وكأنهم
اضى البعيد! ثم تناولوا نصوص بشروحهم تلك فقـهاء اإلسالم فى ا
ـــهـــا عـــلى شـــاكـــلـــة اإلخـــراجــات ـــســـرحـــيـــة فــأرادوا تـــقـــد بـــريـــشت ا
ـانـيــا وروسـيـا واجملــر وفـرنـسـا الـبـريـشــتـيـة فى "بــولـيـفــار أنـسـفـيـل" بـأ
وإيـطــالــيـا فــقــلـدوا مــا شــاهــدوه عـلى اخلــشــبــات الـعــربــيـة والــتــزمـوا
لـة عمـا سن وق بـالتـقلـيد احلـرفى فحـذار من اخلـروج ولو بـقيـد أ
فى أوربـا لـكـنـهم أســاؤوا حـتى الـتـقـلــيـد. فـجـاءت أعـمــالـهم سـطـحـيـة
سـيــئــة تــافــهــة ورغم ذلك ادّعــوا لــلــقــاصى ولــلــدانى أنــهم بــريــشــيـون

أصليون!
ـا ثـبــتت الـقـواعـد الـبـريــشـتـيـة وجتـمـدت فـى صـيغ مـشـهـورة صـارت و
كـالنـمـوذج الـذى يجب أن يـحـتـذى أحب من أحب وكـره من كره! وتـبـعا
ـثـقـفـ الــيـسـاريـ لالحــتـفـال عـلى لـذلك تـكـونت فــرق من الـنـقــاد وا
أعــمــدة اجلــرائـد وصــفــحــات الــكــتب وفى الــشــاشــات الــتـلــيــفــزيــونــيـة
ـبـدعـ الـكـتـاب الـذين تـتـلمـذوا عـلى الـنـمـوذج الـبـريـشـتى وقـوانـينه با
الــصــارمــة أو الــذين فـى نــصــوصــهم مــا يــشــبه نــصــوص بــريــشت ولــو
قتيال أو حتى الذين تناولوا فى مسرحياتهم قضايا الساعة احلارقة
ــهـلـكـة وبـيـنـوا فــيـهـا حـرب الـطـبـقـات واألوضـاع الـسـيــاسـيـة الـعـربـيـة ا
سـحـوقـة وعـرجـوا عـلى االسـتـغالل واالسـتالب! فـصـفـقت لـهـم فرق ا
ديح والتكر وأسـمتهم طليعة اجملتمع العربى واليساري الهتاف وا

هذا إذا هى لم تدبر لهم مؤامرة لـلسكوت عنهم تمـاما حتى يسجنوا
..! فى سجن اخلمول والال مباالة!.. ولكن إلى ح

سرحـيون األوربيون وخاصة الفرنسيون عن بريشت منذ لقد تخلى ا
ما ينـاهز العـشرين سنـة واعتبـروه مسـرحيا: مـؤلفا ومـخرجا ومـنظرا
ـسرحـي الـذين سبـقوه فى الـزمن أو حلقـوا به.. وكأنهم مثـل سائر ا
بذلك قد أزالوا عـنه هالة الـقداسة الـتى توجوه بهـا فى اخلمسـينيات
من الــقــرن الــعـــشــرين. وعــلـى عــكس من ذلـك فــلــقــد تـــمــسك الــعــدد
ـسـرحى الـواحد ـسـرحـيـ العـرب بـبـريـشت ورأوا فـيه ا العـديـد من ا
ـوذج ال شعـار إال شعـار الـزعيم الـواحد األوحـد - مثل األوحـد على 
تــصـورهم لــزعــمـائــهم الــسـيــاسـيــ وتــقـديــرهم وطــاعـتــهم وخــذالنـهم
أمامـهم - تـمسـكـوا به شـديدا وكـأنه احلل األفـضل واألمـثل واألجدى
ـسرحـيـ الـفرنـسـي للـنـجاح! لـلـنـجومـيـة! لـلخـالص! بيـد أن بـعض ا
األعالم بادروا فى نفس الوقت بنقد بريشت على جميع األصعدة..
ــبــكى فى آن واحــد أنى حـضــرت نــدوة فـكــريــة حـول ـضــحك ا ومن ا
ــركـز الــثــقـافى الــدولى بــاحلـمــامــات فى أواخـر مــسـرح بــريــشت فى ا
اضى شارك فيها مسرحيون عرب وأجانب السبعينيـات من القرن ا
مـثل روجى بالنـشـون مديـر مـسـرح فيـلـويـان (بإقـلـيم لـيـون الفـرنـسـية)
ـتعصبـوين لبريشت فى اخلـمسينـيات كما ـسرحي ا وقد كان أحد ا
كان أحد مخرجيه األعالم فاشـتهر بذلك عبر األقطار األوربية كلها!
ـســرحـيــة الـشـهــيـرة نــاتـالى وإلى جــانـبه جــلـست الــكـاتــبـة الــروائـيــة وا
سـاروت. وقــد كــانت من جــمــاعــة "الـروايــة اجلــديــدة" الـتـى قـلــبت فن
الروايـة رأسـا علـى عقب بـزعـامـة "آالن روب غريـبى ومـيـشال بـيـضور
وصامويل بيكيت وغيـرهم". وشارك فيها مسرحـيون عرب متعصبون

سرحية أكثر من أهله!. لبريشت ومعتقدون فى "كراماته" ا
اذا انعقدت هذه الندوة? 

انــعــقـدت بــســبب تــخـلـى روجى بالنــشـون عـن إخـراج مــســرح بــريـشت
ـــســـرحى وانـــقـــطــــاعه عـــنـه ومـــيـــله نـــحــــو إخـــراج مـــســـرح الـــشــــاعـــر ا
" ومـنه مـسـرحيـته "بـيريـنـيس" وقد جنح فى الـكالسيـكى "جـان راس
ـســرحـيـات ـســرحـيــة الـشــعـريــة الـتـى تـنـتــمى لــرصـيــد ا إخــراج هـذه ا
ـطـلق لـلـملك الـكالسـيـكـيـة للـقـرن الـسـابع عـشـر وذلك حتت احلـكم ا
سـرحيـة بالـعصر الشمـس لويس الـرابع عشـر ولكن ال عالقـة لهـذه ا
ـالحــظـة ــســتــقــبــلــهم مع ا احلــديث وال بــاهــتــمــام الــنــاس الــيــوم وال 
األكيـدة أن روجى بالنشـون لم يبـرشت بيـرينـيس ولم يقـتبـسهـا حسب
ـنـوال الدرامـاتـورجـى الـبـريـشتـى بل تـنـاولـهـا كـمـا كـتـبـهـا جـان راس ا

وأبدع فى إخراجها إبداعا ال مثيل له!..
لكون سرحي العرب وشرعوا يحاسبونه كأنهم  نقم عليه ثلة من ا
بريشت وكأن بريـشت وقف عليهم وحدهم. واعتبروا روجى بالنشون
كـاخلـائن الـذى باع الـقـضـيـة! لكـنه نـاقـشـهم وأفـهمـهم مـا لم يـعـرفوه..

ورغم ذلك تمسكوا بشكل وثوقى ببريشت.
لم يــقع بــ يــدى تــألـيـف عـربـى يـنــقــد مــســرح بـريــشت مــنــذ ســنـوات
وسـنــوات. ولـعل مــثل هـذا الـتــألـيف لم يــتم. ولم يـكــتب مـطـلــقـا. ولـكم
كـنت أود أن يــعـكف نـاقـد أو مــفـكـر أو مـؤلف أو مــسـرحى عـربى عـلى
نقـد بريـشت فى سبـيل النـقد من بـاب خالف تـعرف بل لـيكـون عالمة
تـشــيـر إلى مــسـرح بـريــشت لـيس مــحل تـقــديس أو انـبـهــار أو إعـجـاب
ـكن السـلـطـنة مـفـرط وسمـة تـدل عـلى أن مـسرح بـريـشت أو سـواه 

عليه وجتاوزه.
ـا وقــعت بـ يـدى مــنـذ أكـثـر من عــشـرين سـنــة مـقـاالت ودراسـات إ
وبـحـوث جـادة وكـتب فـرنـســيـة مـهـمـة تـنـقـد مـسـرح بـريـشت وال سـيـمـا
مسـرحـيـاته الـشـهـيـرة مـثل "األم كـوراج" ودائرة الـطـبـاشـيـر الـقـوقـازية"
وارتـقاء ارتـودى وروى نقـدا مفـصال من حيث الـتركـيب الدرامى وبـناء
ضامـ واآلليات والتقنيات الشخصيات والرؤية الـفنية واخلطاب وا

اخلاصة بالتمثيل.
ـســرحى الــشــهــيـر أوجــ يــونــسـكــو وشــتــائـمه لــنــتـرك نــقــد الــكـاتـب ا
ــقــذعــة عــلى مــســرح بــريــشت واإليــديــولــوجــيـة وهـجــمــاتـه الـنــقــديــة ا
الـكــلــيـانــيــة الـشــيــوعـيــة من الــنــمط األوربى الــشـرقى ولــنــتـنــاول نــقـد
سرحى أنطوان فيتـاز ولنستعرض أهم مـا فيه من مسائل سواء كنا ا

 بريخت

 حينما صرخ مسرحيو
السبعينيات نحن  بريشتيون

ومن الفاهم لنظرياته!

سرحي العرب شرعوا   قلة من ا
فى محاسبة اخلارج على بريخت

كأنه وقف عليهم وحدهم!!

≈∏Zôa ìÓ°U

تزمـت ولكنه يـوضح بشكل شامل أنه > إن فـضح زيف الوثنـية كان أولويـة الناشطـ ا
ـسرحـيـات جون بـيل الـتى شنـت هجـوماً بـعـيد عـن رفض الدرامـا بـالكـامل فـإن البـدء 
قـاسـيـاً عـلى الـكـاثـولـيـكـيـة فى ثالثـيـنـيات الـقـرن الـسـادس عـشـر اعـتـنق الـبـروتـستـانت

تزمتون الدراما كسالح فعال فى حربهم على الكثلكة. ا

> كلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر تستعد لتقد مسرحية «حلمبوحة» للمؤلف محمد زعيمه وإخراج شادى أبو شادى.

سرحي جريدة كل ا
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الـــــكــــثــــيــــر من الـــــدرجــــات تــــمــــيــــز فى األداء
التمثيلى: محمد عزب. 

وضح على مـدار الـيومـ مـحاولـة الكـثـير من
اخملــرجـــ تــقــد عــروض مـــســرحــيــة جــادة
مـأخـوذة عن كـتــاب "كـلـيـلـة ودمــنـة" فـاجنـرفـوا
وراء تــعــريف الــكــتــاب نــفــسه ومــؤلــفه بــشــكل
ــطــلـوب تـلــقــيــنى واضح نــتــيــجــة لــعــدم فــهم ا
وكانت هـناك محـاوالت قليـلة لتـقد عروض
ـــفــردات ووجـــود بـــعض مـــســرحـــيـــة كـــامـــلـــة ا
الــعــروض األخــرى الـتى تــمــيــزت فـيــهــا بـعض
سـرحيـة مع انعـدام وجود عـناصر الـعنـاصر ا
سـتـخـدم فى مـعظم أخـرى مـهـمـة كالـديـكـور ا
العروض بنفس وحداته ومفرداته من الشجر
ـقدم ـوضـوع ا ـا أمـا عن الـكلـمـة وا ال أعـلم 
فتـمـيـزت فى عرض "عـالم احلـواديت" لـفـرقة
البس والتمثيل منفلوط مع تميز العرائس وا
كـما تميز اإلخـراج لفرقة مـركز شباب ساحل
ـسرح بتـنوع جيد مـثل على ا سليم بـتوديع ا
ـــمــثـــلــ وتـــرديــد لم يـــســتـــمـــر لــعـــدم حــفظ ا
احلوار بدون أداء مع حـذف احلوار الذى أثر
ـوسـيقى عـلى الـنـاجت العـام لـلـعـمل وتـمـيـزت ا
لـفـرقــة ديـروط والـتى قــدمت أشـعـاًرا مــلـحـنـة
سرحى ووضح الفارق ب خصيًصا للعمل ا
البس فى عـروض عنـهـا فى عـروض أخرى ا
ــســتــخـدمــة فى عــرض مــنــفــلـوط البس ا كــا
ـاسكـات بشكل والتى اسـتخدمت الـعرائس وا
واضـح عـــــكـس ذلك فــــــرقــــــة أبـــــو تــــــيج الــــــتى
اســتــخـدم أعــضــاؤهـا مـالبـســهم الــشـخــصــيـة
ووجــود بـــعض الـــعــنـــاصـــر بــدون أحـــذيــة دون
األخـــذ فى االعـــتـــبــــار أهـــمـــيـــة غـــرس الـــقـــيم
األخالقـية والتربـوية والسلوكـية لدى الطالئع
والــتـى ظــهــرت عـــكس ذلك بـــشــكل جـــيــد فى
عـــرض مـــنـــفـــلـــوط بـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة لـــلـــحـــركــة
ــيـزيـن مـثل أســمــاء حـســنى من وأشـخــاص 
مـنفـلوط ومـحمـد عزب من أسـيوط وظـهرت
أيـًضـا فى بعض الـعـروض درجات الـعـجز عن
ـسـرح كـما يـجب أن يـكـون ليـعـبر عن تـقد ا
الـطالئع وآمــالـهم فــقـدم الـبــعض عـروًضـا ال
ا لـعـدم فهم الـفريق حتـمل أى قيـمـة ذلك ر
مغزى مـا يقدمـونه واستخدمت الـلغة الـعربية
الـفصـحى ولكـنهـا ظهرت غـاية فى الـسوء من
خـالل الــــنــــطق أو األداء والــــتــــشــــكــــيل بــــعــــدم
ـا أثر على عدم خـارج األلفاظ  االهـتمام 
طـلوب تـوصـيلـها لـلـمتـفرج تـوصـيل الرسـالـة ا
إن وجــدت وجـــاء تــرتـــيب الـــعــروض كـــالـــتــالى
ــركـز األول بــعـرض حــصـلت مــنـفــلــوط عـلى ا
"عــالم احلـواديـت" من تـألــيف وإخــراج عــمـرو
ـركـز حـمـزة وحـصـول اســتـاد أسـيـوط عـلى ا
الـــثــانـى بــعــرض "لـــعــبـــة دمــنـــة" ألحــمـــد ثــابت
ركز الثـالث كان من نصيب كل من ديروط وا
"بحكاية دمنـة" ألحمد عبد احلميد والساحل
بــعــرض "األســد واألرنب" خلــالــد أبــو ضــيف
ويــأتى بــعـــدهم دربــكــة ثم أبـــو تــيج وقــد قــام
الــســيــد/ طــارق حــســ مــديــر عــام الــطالئع
بــوضع شــكـل من أشــكــال الــتــكــر ألول مــرة
للـمـتمـيزين تـشجـيًعـا على الـتقـدم واالستـمرار
ومـحـاولـة تـقد األحـسن فـيـمـا بعـد; ولـيـكون
هرجانات القادمة التنافس هدًفا للفرق فى ا
فــكـانت شــهـادات الــتـقــديــر من نـصــيب حـا
الـديب وأحـسن ديكـور لـلسـاحل وطـلعت طه
كـــأحــــسن مـــوســــيـــقى لـــديــــروط وخـــالـــد أبـــو
ضـيف وأحــسن إخــراج لــلـســاحل والــتــألـيف
نفلوط وقدم بعض من نصيب عمرو حـمزة 
الهدايـا الرمـزية مـصاحـبة لـشهـادات التـقدير
ــتـمـيـزيـن فى الـتـمـثــيل وهم أسـمـاء لـلـطالئع ا
حـــســـنى مـن مـــنـــفـــلـــوط ومـــحـــمـــد عـــزب من
أسيوط ومحمد نادى من منفلوط وإبراهيم
مـحــمــد وهــمـان من ديــروط وإسالم مــحــمـد
سـيــد من دربـكــة وعـمــر خــالـد من الــسـاحل
ـا نرى من الطالئع كل ذلك تـشجيـًعا لهم ور
ـمثل واخملـرج ومهـنـدس الديـكور فى احلـياة ا
الــفـنـيـة فــيـمـا بــعـد بـرزت كـتــيـبـة الــعـمل عـلى
ــكــونـــة من أحــمــد فــرغــلى مــدار الــيــومــ وا
وعـبــد الـنــاصـر الــعـربى وعــزب مـحــمـد عـزب
مـن الــــشــــبــــاب والــــريــــاضـــــة وإدارة الــــطالئع
ـديـرهـا طـارق حـسـ حتت رعـايـة مـحـمـود
أبـو عــقـرب وكـيل الـوزارة لـلــشـبـاب والـريـاضـة

بأسيوط. 

احلــيــوانــات لــلــتــخــلص من األســد الــظــالم
وتـــوضـــيح قـــيـــمــة االحتـــاد والـــتـــعــاون وأن
الــــظـــلم مـــهــمـــا طـــال فالبـــد وأن تــكـــون له
مثـلون مالبسـهم العادية نهايـة استخـدم ا
ووضـــعــوا ألـــوانـــا عـــلى الـــوجـــوه بـــديالً عن
األقنـعة وقـام اخملـرج بعـمل محـاولـة يائـسة
لــتـقــد عـمل مــسـرحى افــتـقــد لـكـثــيـر من
سرحية وطول فترات الصمت العناصر ا
ـمـثــلـ وعـدم عــمل تـدريب وعـدم حــفظ ا
ـا فـيـهم اخملـرج ويـبدو أن كـاف لـلـجمـيع 
مـــــركـــــز شــــبـــــاب أبـــــو تـــــيج اكـــــتـــــفى فـــــقط
ـشـاركـة دون الـتقـيـد بـالـزمن أو مـحـاولة بـا
تقـد كلمـة خاصـة كانت أو عـامة شارك
فى العمل محمود أحمد زكى ودعاء سيد
ثم يـأتى الـيـوم الـثانى السـتـكـمـال الـعروض
ـركز شباب مـنفلوط وعـرض عن ترشيد
ـــيــاه وعـــرض تـــنـــاقــضـــ عن اســـتـــهالك ا
ــيــاه فى الــرش اإلســراف فى اســتــخـــدام ا
اء بـالـبطـاقة لـكى يفـكر والغـسيل وتـوزيع ا
اجلــمـــيع فى االســـتــخـــدام األمــثل لـــهــا. ثم
عــــرض آخــــر بــــعــــنــــوان "عــــالم احلــــواديت"
تــألــيـف وإخــراج عــمــرو حــمــزة عن األســد
احلـــبــيس الـــذى يــســـتــنـــجــد بـــالــبـــنت الــتى
تـشـاهده فـى القـفص لـتـفـتح له فـيـقرر أن
يأكلها فتستـعطفه ليتركها فيقرر أن يأخذ
ـــر بــهـــمــا فـــيــمـــر احلــمـــار الــذى رأى من 
يعـانى من ظـلم اإلنـسـان فـيـقـرر لألسد أن
يـأكل البنت ويـأتى الدب الذى يـقرر نفس
ـصـير لـلـبـنت ثم يـأتى الـقـرد الـذى يضع ا

قـدمت مـديـريـة الـشـباب والـريـاضـة بـأسـيوط
ـسـرحـية إدارة الـطالئع عـدًدا من الـعـروض ا
ــراكــز شـبــاب احملــافــظــة عــلى مــدار يــومـ
; الخـتـيـار أفـضل الــعـروض لـتـمـثـيل مـتـتـالــيـ
احملــافــظــة فـى الــتــصــفـــيــات الــنــهـــائــيــة عــلى
مـسـتـوى اجلـمـهـوريـة وكــانت جلـنـة الـتـحـكـيم
سرحى ؤلف ا مـكونة من نـعيم األسيـوطى ا
ـقال  وكـان مـوضوع الـتسـابق "كـليـلة  وكاتب ا
ا بها من الـقيم األخالقية والسلوكية ودمنة" 
والـدروس الــتــربـويــة لـتــكـون مــفـيــدة لــلـطالئع
ــهــا فـى قــالب مــســرحى درامى لــيس بــتــقــد
ـــمـــكـن أن تـــوفــر لـــلـــطالئـع فـــقط ولـــكن من ا
شاهدة لكل األعمار هذا باإلضافة تعة وا ا
لـعرض آخر يـعبر عن مـضمون درامى واضح
ــا ولــكـــنه صـــامت يـــســتـــخــدم فـــيه فــنـــون ا
للـتعبـير بديال عـن لغة احلـوار والكالم وإبراز
ـقـصـود من خالل حـركـة اجلـسد ـضـمـون ا ا
وذلك لــغـــرس الـــقــيـم األخالقــيـــة والـــتــربـــويــة
لــتـقــو ســلـوك الــطالئع لــلــطـريق الــصــحـيح
واهب الفـردية فى التمـثيل وغيرها وإظـهار ا
من فــنــون الـــعــمل الــفــنى ومـــحــاولــة صــقــلــهــا
وإبرازها فى أعـمال فنـية تالـية أيضـا توجيه
الــــطالئع إلـى مــــا يـــتــــفـق مع اآلداب الــــعــــامـــة
والـتـقـالـيـد والـبـعـد عن اإلسـفـاف فى احلـركة
أو الـلـفظ وبث روح اجلـمـاعـة لـلـثـقـة بـالـنـفس
ــــواجــــهـــة وتـــكــــويـن الـــقــــدرة عــــلى احلــــوار وا
والـتعبـير عن اإلمـكانيـات الشـخصيـة والقدرة
عـــلـى االعـــتــــمـــاد عــــلى الــــنـــفس; لــــلـــتــــجـــاوب
ــســـتــنــيــر ــشــاركـــة لــلــوصــول إلى الـــفــكــر ا وا
بــاإلطالع والــثــقـافــة لــشــغل الــفــراغ ولـتــنــمــيـة

قدرات الطالئع اإلبداعية واالبتكارية.
فـى الــبــدايــة وقف اجلــمــيع دقــيــقــة حــداداً
ـشـرف عــلى روح األسـتــاذ/ جـمـال حــسن ا
ــنــيـــة فى الــيــوم ـــديــريــة والــذى وافـــته ا بــا
الـسـابق لـلـمـسـابـقـة له ألف رحـمـة وأسـكـنه

الله فسيح .
جــــنــــاته عـــــرضت فى الـــــيــــوم األول ثالثــــة
ـركـز شـبـاب ديروط مـراكـز شـباب بـدايـة 
حـــيـث قـــدمــــوا عـــرضًــــا صــــامـــتًــــا بـــعــــنـــوان
ــدمن" بـتــقـابل مــا بــ فـتى مــجـتــهـد فى "ا
دروسه وتــاجـر لــلـمــخــدرات يـســتـقــدم هـذا
الــــفـــــتـى فـــــيــــدمـن اخملـــــدرات ويـــــحــــاول أن
يـــحـــصل عـــلـــيـــهـــا بـــأى شـــكـل وعـــنـــدمــا ال
يـــســـتـــطـــيع يـــخـــرج ســـكـــيـــنًـــا ويــقـــتـل تـــاجــر
اخملـــدرات ويـــتم الـــقــبـض عــلـــيه وقـــدمــوا
عـرضًـا آخـر بـعـنـوان "حـكـايـة دمـنـة" إخـراج
أحـمـد عــبـد احلـمـيــد حـيث يــقـرر سـفـروت
وســـــفــــروتــــة احلــــكـى بــــواســــطــــة صــــنــــدوق
احلـــواديت عن األســـد مـــلك الـــغـــابـــة الــذى
يـسـتـغـله الــثـعـلب لـيـحــصل عـلى طـعـامه من
بقايا طعام األسد يؤخذ على العرض عدم
تـوضيح الـلعبـة من البـداية واقـتصـار حركة
ـــســــرح وعـــدم ـــمــــثــــلـــ عــــلى مــــقـــدمــــة ا ا
استغالل الديكور سوى كمنظر خلفى ليس
لـه أى مـــــشــــــاركــــــة فى الــــــعــــــمل وبــــــرز من
ــمــثــلــ إبـراهــيم مــحــمــد وهــمــان وعـزام ا
خـلف. كما قدم مـركز شباب درنـكة عرضًا
صـــامــتًـــا بــعــنـــوان "الــسالم" حـــول اخــتالف
اثــنــ وتــدخل ثــالث لإليــقــاع فـيــمــا بــيــنـهم
لــتـــجئ احلــمــامـــة وتــصــلح مـــا بــ االثــنــ
وحتــمى الـثـالـث من بـطش اجلــمـيع فـيــعـفـو
عــنه  ثم قــدمــوا عـــرض "ولى الــعــهــد" من
تـأليف عـمرو حـمـزة وإخراج هـانى محـمد
ــقــدمــة مــوســيــقــيـة عـن اجــتــمـاع أحــمــد 
احليـوانات لقـراءة وصيـة األسد بـعد وفاته
وتـنـصـيب األمـيــر شـبل مـلـكًـا لـلـغـابـة لـيـجـد
ــشـــاكل مـــنـــهـــا عـــدم وجــود الـــعـــديــد مـن ا
اء فـيعلم الكل الـزراعة وتنظيف الـطعام وا
الــــنــــيل من ورد الــــنــــيل ومــــحـــاولــــة تــــعـــلــــيم
الــــطالئع بــــشـــكـل غـــيـــر مــــبـــاشـــر تــــرشـــيـــد
ـســتـخـدمـة االسـتـهالك والــدعـوة لـلــعـمل ا
البـسـهم الــشـخـصـيـة تـمـيـز فى وآخـرين 
الـــعـــرض إسـالم مـــحـــمـــد ســـيـــد ومـــحـــمــود
مــحــسن. كــمـا قــدم مــركــز شــبــاب أبـو تــيج
عرض الصامت بـعنوان "الفقير واللص"
عن الـفالح الـذى يـعـمل فى أرضه ثـم يـعود
لــــبـــيــــته لــــيـــأكـل ويـــنــــام مع أســــرته ودخـــول
اللصوص لسرقـته وعندما ال يجدون شيئاً
للسرقة يقـتلون الفقير وأهله دون سبب أو
مـــبــرر لــذلك. ثـم عــرض "مــلك فـى الــبــئــر"
تــألـــيف وإخــراج طـــارق مــصــبـح عن جتــمع

 طاقات إبداعية لطالئع أسيوط

سرحى مهرجان الطالئع ا

 الطالع وتنمية القدرة على اإلبداع

ـتـابـعة ـعـبرة وا وسـيـقى ا جـيـدة وظـهـرت ا
للحركة والـداللة الواضحة. ويعرض أيضا
مـسـرحـيـة "األسـد واألرنب" تـألـيف مـحـمد
عـــبـــد الــعـــزيـــز وإخـــراج خـــالـــد أبــو ضـــيف
لــــعـــــرض ثـــــيــــمـــــة االحتــــاد والـــــتــــرابط وأن
اخلــيـــانـــة ال تــؤدى إال لـــلـــمــوت واخلـــســارة
خــســـارة الــنـــفس والـــصــديـق واســتـــخــدمت
وسـيقى اجليـدة فى فتـرات بسيـطة جدًا ا
تــمــيــز عـمــر خــالـد فى دور الــثــعـلـب ويـأتى
أسـتاد أسـيوط فى الـنهـاية لـيقـدم عروضه
حتت عــــنـــوان "لــــعــــبــــة دمـــنــــة" مـن تـــألــــيف
وإخـــراج أحــــمــــد ثــــابت حــــســــ من خالل
ســـيــطـــرة األســـد وظـــلــمـه لــلـــكل مـع تــمـــنى
اجلــمـيـع احلـصــول عـلى وطن والــربط بـ
مـا يـحـدث فـى الـواقع وبـ مـا يـحـدث فى
ـمثل فى الـغابة ظهـر عدم احلفظ على ا
بـعض األوقـات مع محـاولـة عمل مـوسـيقى
جـيـدة لم تظـهـر بـشكـل كاف. ثم مـسـرحـية
يكانيكى "أبو العيال" كـعرض صامت عن ا
الــفــقــيــر الــذى يـــرزق بــالــكــثــيــر من األوالد
فـيـصـاب بـاإلغـمـاء سرعـان مـا يـتـبـدل هذا
ـعـيـشـة واحلـيـاة ـسـاعـدة األوالد له فى ا
ـســاعـدة والــديـهم وكــأنـهــا دعـوة لــلـطالئـع 
ــــشــــاركــــة ووضح فـى احلــــيــــاة والــــعــــمـل وا
ـــوســيـــقى واحلـــركـــة والـــداللــة اســـتـــغالل ا
بــــــشــــــكل واضـح خـــــصــــــوصًــــــا فى الــــــفـــــرح
ـالبس جــــــيــــــدة الـــــتــــــصـــــمــــــيم والــــــرقص 
واأللـــوان وكــــنت أتــــمــــنى أن يــــكـــون نــــفس
االهـــتـــمـــام لـــلـــعـــرض اآلخـــر ألنـه يـــحـــصــد

شــرطًـا لـيـحـكـم أال وهـو دخـول األسـد مـرة
ستـحيل أن يكون أخـرى للقـفص ألنه من ا
األسد قد حبس فى هـذا القفص الصغير
فيـدخل األسد لـلـقفص فـيغـلق الـقرد عـليه
ويــحـذر الــبــنت أن تــفــعل اخلــيــر مع من ال
يـستحق وال يـقدر عمل اخلـير قام اخملرج
بـــاســتــخــدام الـــعــرائس بـــشــكــلــهـــا اجلــمــيل
ومــحـــاولــة خــلق اجلــو الـــنــفــسى بــاإلضــاءة
وسيـقى والديكـور كان بسـيطًا يـتناسب وا
مع الـــعــرائس وجــمــالــهـــا فــكــان عــبــارة عن
مـنـصـة كــبـيـرة لـلـعـرائس فى مـشـهـد احلـلم
فى الـــبــدايــة والرتــفـــاعــهــا  ســبـــبت إعــاقــة
لـلـرؤيـة ثم اسـتخـدامـهـا كمـنـظـر مـكمل مع
ـــســرح ـــوزعـــة عـــلى ا بـــاقى الـــديـــكــورات ا
اسـكات بـشكل واضح البـس وا وتمـيزت ا
وقدرة الفرقة عـلى األداء التمثيلى اجليد
واســـتـــغـل اخملـــرج احلـــيـــلـــة بـــوجـــود الـــقــرد
ــراقب لــكل األحــداث لــيــنــقـذ الــبــنت من ا
ـأزق الذى وضـعت نفـسـها فـيه بفـتح باب ا
الـقفص لـألسد تـمـيز فى الـتـمـثيل مـحـمد
نــادى وخـــلــود حــســنى. كـــمــا عــرض مــركــز
شباب سـاحل سلـيم عرضًا صـامتًا بـعنوان
"لــــعـب عــــيـــــال" عن لـــــعب األوالد وعــــرض
ــكــنه قــضــيــة جتــارة األعــضــاء فـــالــغــنى 
احلـــــصـــــول عـــــلى كـل شىء والـــــفـــــقـــــيـــــر ال
ــتـلك األمــوال يـلــتـحم يـســتـطــيع ألنه ال 
الــكل فى خــنــاقــة فــيــقــتل كل مــنــهـم اآلخـر
لـنـجــد األطـفـال نـائـمـ يــحـلـمـون بـكـابـوس
مـثل والـتمنـى بأال يتـحقق كـانت حركـة ا

 اللغة العربية
ضاعت على
ألسنة بعض
مثل الذين ا
لم يفهموا
مغزى ما

يقدمونه!

 نظمته مديرية الشباب بأسيوط
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> لـقد جادل رجال الدين اإلصالحيون فيما إذا كانت تلك القطع مثل منديل
رضى طالسم سحرية نـديل الذى أرسله القديس بولس لـشفاء ا فـيرونيكا وا
ــنــاديل إلى ــقــدس وحــذر كـالــفن مـن حتـويـل مـثـل هـذه ا أو عـالمـات الــســر ا

تعاويذ.

> تــشـيــر الـشـواهــد الـتــاريـخـيــة إلى أن الـكــثـيــر من الـعــامـة تـشــبـثـوا
بـقـصـاصـات الـقـمـاش السـحـريـة عـلى الـرغم من اجلـهـود اإلصالحـية
رغـم مرور زمن طويل فى الـقرن السـادس عشر عـلى مسرحـيات الكفن

والقربان. 14
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سرحي جريدة كل ا

ها ضمن خطة مسرح الطليعة بعد إنهاء أزمتها مع جلان القراءة. > مسرحية «احلادثة التى جرت فى سبتمبر» للكاتب أبو العال السالمونى تقرر تقد
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سرح احلديث بالكويت. > الفنان الكويتى موسى البقيشى شارك مؤخراً بالتمثيل فى مسرحية «البقشة» التى قدمتها فرقة ا

ــــفــــهـــوم يــــة إن الــــلــــعب هــــو ا لــــ وشــــكــــ
األســـاسـى الــــذى  صـــيــــاغـــة الــــنص
سرحى من خالله وهو أيضاً الذى ا
شـارك فى صـيــاغـة عـنـصــر الـتـمـثـيل
اً بـــــهـــــذه يـــــ اً مـــــســـــرحــــــ كـــــمـــــا أن نـــــصــــــ
لـــــمــــــمـــــثل أن ـــــواصــــــفـــــات يـــــتـــــيـح لـــــ ا
ـــــا حــــازه من ســــتــــعــــرض كـــــثــــيــــراً  يـــــ
يــات وأسـالـيـب تـخص الـتــنـكـر أو تــقـنـ
تـقـد أكـثـر من شـخـصـيـة فى الـوقت
ذاته مــبــرزاً اجلـــانب االســتــعــراضى
ــاكـــر احملــتـــال الــعـــابث الــتـــهــريج ا

االرجتال.
وأخــيــراً حتــيــة لـهــؤالء الــشــبــاب أشـرف
فــاروق كــمــال عــطــيــة ســيــد الــفــيــومى
ســـمـــيــة اإلمـــام وحتـــيـــة لـــعـــادل حـــســان
مــــخـــــرج الــــعـــــرض فى جتـــــربـــــته األولى

سرح الدولة. 

موجة الريبرتوار.. فى مسارح لندن 
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البـس الــتى تــرتــديــهــا مــتـــشــابــهــة بــ ا
الــشـخــصــيــة األســاســيـة ومـالبس رجـال
ـهرج الـشرطـة فهى حتاكى مالبس ا
مـن حــيث اخــتالط األلــوان الــصــريــحــة
وحتـــــديــــــداً فـى اإلكـــــســــــســـــوارات الــــــتى
تعددة يـستخدمـها األبله فى محـاوالته ا

للتنكر.
عـلى مستـوى جماليـات العرض يأتى
يــلى قـادراً عـلى عـنــصـر األداء الـتــمـثـ
ــسـرحى يــر عن أفـكــار الـنص ا الــتـعــبـ
يـة لـلـشـخـصـية وعـن الـرغـبـات الـدرامـ
ـضمـونى ـعـنى ا يـة فـيـتـسـرب ا الـفـنـ
بكيفية ال تبتسر النص أو الشخصية
ومن ثـم جـــاء أداء أشـــرف فـــاروق فى
دور األبــــــلـه قــــــادرا عـــــــلى الـــــــتــــــنـــــــقل
بــرهـــافــة ونــعــومــة بـــ كل شــخــصــيــة
عـــلى حــدة أو بـــلــفظ آخـــر كل مــوقف
درامـى يخص شخـصية ما عـبر خلق
يـالت تــــــمـــــيــــــز كل مــــــوقف أو تـــــفــــــصـــــ
يـة وهـو مـا يـعـطى إيـحـاءً بأن شـخـصـ
يـة أبـعـاداً نـفـسـيـة وإنـسـانـية لـلـشـخـصـ

سرح سرح داخل ا ينهض على مـفهوم ا
بـــشــكل أو آخــر لـــيس بــشــكـل مــتــطــابق
فـهوم لـكـننـا نـرى تأثـراً  واضـحاً بـهـذا ا
الــــذى ارتـــــبـط فى األذهـــــان بــــنـــــصــــوص
ـؤثــرين "لــويــجى بــرنــديــلــلــو" وهــو أحــد ا

على "داريوفو".
سـرحى الذى ـنظـر ا وبصـريـاً يجـابهـنا ا
صــمــمـه صــبــحى الـــســيــد بــتـــكــوين عــلى
ـثل مركز ـينه وعـمقة  سرح و يسـار ا
الــــشـــــرطـــــة يــــتـــــصــــدر هـــــذا الـــــتــــكـــــوين
الـتــشـكــيـلى مــكـتب بــشـكل إشــارى يـشى
بـأهـمـيـة من الـنـاحـيـة الـدرامـيـة وتصـبح
اإلضـــاءة الـــتى تـــنـــبع مـن هـــذا الــتـــكـــوين
قـادرة عـلى اعـطاء هـذا الـتـكـوين مـلـمـحاً
فــنـــيــاً وقـــادرة عـــلى اإلمــتـــاع الــبـــصــرى
ـتلـقى بأن ثمـة تعـبيـراً قد طرأ وإشـعار ا

نظر الثابت. على هذا ا
ـالبس مـتـوافـقـاً تـمـاماً ويـبـقى عـنـصـر ا
ـضــمـونـيـة مع أفـكــار الـنص وهـواجــسه ا
والـتــقـنـيـة إذ حـاولت الـرؤيـة اإلخـراجـيـة
عــــبــــر هــــذا الــــعــــنــــصـــر إيــــجــــاد عـالقـــة

أم قتل?
وتـصـبح البـدايـة عـبـر شخـصـيـة اجملـنون
ـســرحى عــنــدمــا يـأتى بــداء الـتــمــثــيل ا
لــكى يـجــبـر رجــال الـشــرطـة عــلى إعـادة
تـمــثـيل احلـدث مــرة أخـرى مـتــنـكـراً فى
مالبـس قـــــــاضى الـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقــــــات أو
الـبروفيسـور بأسلوب يـشكك فى منطق
رجـال الـشـرطـة وكـشف مـا به من كذب

وتضليل.
مــنــذ الــبــدايــة فــإن الــرؤيــة اإلخــراجــيـة
ــسـرحى لــعـادل حــسـان قــدمت الـنص ا
بــوصـفه نــصـاً مـتــرجـمـاً مــحـافــظـاً عـلى
األجـــواء وأســـمـــاء الــــشـــخـــوص وهـــو مـــا
يـعـنى أن هـذه الــرؤيـة اهـتـمت بـاألسـاس
ـحــاولـة إيــجـاد عالقــة تـربـط مـا يـدور
حـــــولـه الـــــنـص وبـــــ مــــــا نـــــعــــــيـــــشـه من
مــشــكـالت مــشــابــهــة وهــو مــا يــتــفق مع
مـنـطق هـذه الـرؤيـة فى تفـصـيـلـة تخص
ـســرحى فى صــالـة ال تــقـد الــعــرض ا
تـلقى وصناع تـفصل فصالً قـاطعاً ب ا
الـعــرض فـنـحن مع عـرض يـعـتـمـد نـصـاً

موت فوضوى صدفة
وتقاليد الكوميديا الشعبية 

لــــعـل "مـــــوت فــــوضـــــوى صــــدفـــــة" هى
ــســرحــيــة أشــهـــر نــصــوص داريــوفــو ا
سرحى أو هى ثـلة ألسلـوبه ا فـهى 
مــسـرحــيــة حـامــلــة لــكـثــيــر من ســمـاته
الـفـنـيـة والـتـقـنـيـة وأيـضـاً أفكـاره عـلى

ستوى السياسى واأليديولوجى. ا
ـــســـرحـى يـــســتـــلـــهـم حـــادثــة فـــالـــنص ا
وقــــــعـت بــــــالــــــفـــــــعل وروعـت اجملــــــتـــــــمع
اإليـطـالى فى نـهـايـة الـسـتـيـنيـات ومن
ثـم الـتــقــطــهــا داريــوفــو وقــدمــهـا عــلى
ـسـرح فى بــدايـة سـبـعــيـنـيـات خـشـبــة ا
اضى مـخضـعاً هـذه احلادثة القـرن ا
احلـــقــــيــــقـــيــــة ألســــلـــوبـه فى الــــكـــتــــابـــة
ــــســــرحــــيــــة الــــذى صــــار مــــعــــتــــمــــداً ا
وراسـخـاً خـاصـة بـعـد حـصـول صـاحبه
عــــلى جــــائــــزة نـــوبل  1997وبــــعـــد أن
أثـــبت هــذا األســلـــوب قــدرته الـــهــائــلــة
ـــشـــكالت احلـــيـــاتـــيــة عـــلى مـــجــاراة ا
واالجـــتـــمــاعـــيـــة والـــســيـــاســـيـــات بــأفق
سـاخر وتـهـكمى ومـتـحرر من كـثـير من
ـــواضــــعــــات فى تــــقـــالــــيــــد الـــكــــتــــابـــة ا

سرحية. ا
أقول إن هذا الـنص حامل الكثير من
ســـمــات داريــوفـــو الــفــنـــيــة والــتـــقــنــيــة
فــلـيس ثـمـة حـدث مـعـنى االصـطالحى
لـلـكـلــمـة بل حـدث  أخـذه من حـادثـة
وقـعت بـالــفـعل لـكن داريـوفــو يـطـوعـهـا
ألســــــلـــــوبه فـى الـــــفــــــضح الـــــســــــيـــــاسى
والــتــنـديــد بــاإلرهـاب والــتـعــصب كــمـا
يطـوعها لـتقالـيد كل ماثـقفه من تراث
الـكـومـيـديـا الـشـعـبـيـة اإليـطـالـيـة أو مـا
يـطـلق علـيه الـكـومـيديـا "ديالرتى" فى
ـاط اإلنــســانــيـة اعــتــمــادهــا عـلـى األ
كـنمط "األبـله" أو اجملنون الـذى يخفى
وراء جـنـونـة مـنـطـقـا مـا وقدراتـه على
الــتــخــفى والـــتــنــكــر فى ســيــاق درامى
يـســمح بـاالرجتــال الـعــفـوى والــتـلــقـائى
والـفــورى وهـو مـا يـتـيح لـهـذا الـسـيـاق
مـزيـداً من الـتـنـقل لـعـوالم مـتـعـددة فى
الوقت نفسه كـما يتيح له خلق أجواء
ــفـارقـات تــتـسم بــالـقــدرة عـلـى إبـراز ا
بــــأفق انـــتــــقـــادى والذع كــــمـــا أن هـــذه
ـسـرحيـة تـتـيح للـنص أيـضاً الـتقـنـية ا
إعـادة تــمـثــيل احلــدث بـغــرض إظـهـار
ما به من تناقـض بغية كشف احلقائق
وفـضــحـهـا فــلـيـست فى هــذه احملـاكـاة
الساخرة تفـصيلة خارجية للنص بل
هـى تــقــنـــيــة قــارة فـــيه أو أنــهـــا تــمــثل
عنصراً بنيويًا فيه ومن ثم يعمد هذا
الــــطـــــرح الــــفـــــنى لـــــلــــمـــــزج بــــ اجلــــد

والهزلى.
درامـياً يـدور الـنص حـول حـادثة انـفـجار
قـنبـلة وضـعها مـجمـوعة من اإلرهـابي
ـــديــنــة ــصـــارف الــزراعـــيــة  فى أحـــد ا
"مــيالنــو" وهـو مــا يــنــتج قــتـلـى وجـرحى
ويــصـدر احلـكم عــلى أحـدهم بــاعـتـبـاره
الـــقــــاتل وأثـــنــــاء اســـتــــجـــوابه فـى مـــركـــز
الـــشــرطـــة يـــســقـط من الـــطــابـق الــرابع
ــوضــوع وكــيــفـــيــة الــســقـــوط هــذه هى ا
ـســرحى فـثــمـة شك األســاسى لـلــنص ا
فى مالبـسات احلـادث ويصـبح التـساؤل
األولى لـلــنص/ الـعـرض هل هــو انـتـحـار

 الرؤية اإلخراجية ربطت ب ما
يطرحه النص وما نعيشه اآلن

 التمثيل وقدرته على التعبير

ــا لـبـذاءتـهـا) يـســتـطـيع الـنــاقـد ذكـرهـا (ر
بغرض إيقاظ اجملتمع من عفويته.

وإلى جــوار الــنــقـد الــذى نــشــره الــنــاقــد مـان
وولف كــان هـنــاك مــقـال لــنــاقــدة أخـرى هى
دالـيــا الــبـيــرج تـعــرب فـيـه عن أسـفــهـا لــقـرار
صـدر عن مــجـلـس دعم الـفــنـون الــبـريــطـانى
سرحية يـقول القرار إنه يتـع على الفـرق ا
الــتى تــتــقــدم بــطـلـب الـدعـم من الــدولـة.. أن
تــــمأل خــــانـــة فـى الـــطــــلب اخملــــصص لــــهـــذا

الغرض  إدخالها هذا العام ألول مرة.
اجلــانــة اخلــاصـة بــاالجتــاهــات اجلـنــســيـة
ألعـضـاء مـجالس إدارات هـذه الـفـرق وهو
ما تـعرض لـنقـد عنـيف بـاعتـباره نـوعًا من
الـــــتـــــطــــفـل عــــلـى اخلـــــصــــوصـــــيــــات إال أن
ــــنـح بــــاجملــــلس "أوردى روى" مـــــســــئــــولــــة ا
دافــعت عن هــذا الـقــرار. قـالت روى: إنــنـا
عـلومـات عمن ـزيـد من ا نـريد أن نـعرف ا

من الــشـخــصــيــات الــتـقــلــيــديــة فى أعــمـال
تـشارلـز ديـكـنز وهـنـاك "واكـفورد سـكـويرز"
ــدرسـة ذى الــعـ الــذى قـام بــدور نــاظـر ا
ــمــثــلـ الــواحــدة وعـمــومًــا فــقــد أدى كل ا
أداء طـــبـــيــعـــيًـــا فى حـــدود أدوارهم. فـــقط
ــبــالــغــة فى الـــتــعــبــيــر عــلى يــأخــد بــعـض ا
ديـــفـــيــرداوســـون الـــذى جـــســـد شـــخـــصـــيــة
ـعوق لـلـبطل". سمـايك "الـصديـق السـاذج ا
ويــأخـذ أيــضــا عــلى "رالف نــيـكــلــبى" الـذى
جـســد شـخـصـيـة رفـيق الــبـطل فى الـسـفـر
ــتــضــادة ـــواقف ا االنــتــقـــال اخلــشن بــ ا
ــــعـــروف بـــالــــقـــدرة عـــلـى االنـــتـــقـــال وهـــو ا
الـــســـلس الـــذى مــيـــزه فى أعـــمـــال عـــديــدة

سابقة.
مـثلـ لبـرنادا سـرحيـة بتـجـمع ا وتـنتـهى ا
فى الـغنـاء وهو نـفس نـهايـة العـمل فى عام
 .1981ويشير البطل بيديه إشارات ال

إعـجــابه بـالــديـكــورات الـبــسـيــطـة لــلـعـرض
واالعـتمـاد على لـوحـات جداريـة ضخـمة..

الستكماله.
وكــان الــرســـام الكــريــفـــر مــوفـــقًــا فى هــذه
الــلـــوحــات الــتى عــبــرت جـــيــدًا عن الــعــمل

سرحى وتعاملت معه. ا
وبـــعــــد ذلك يـــبــــدأ الـــنـــاقـــد فـى الـــتـــعـــرض
لـلـشـخـصـيـات الرئـيـسـيـة فـيـشـير إلـى تألق
ان" فى دور  "نـيكوالس ـمثل "دانـييل وا ا
نـيــكـلــبى" والـذى أدى دوره بــشــكل طـبــيـعى
لـلـغايـة حـاز إعـجابه لـكن مـا حـاز إعـجابه
ـمثـلة "ابـيبمـيل مـاكيرن" بشـكل أكبـر كان ا
الـــــتى قـــــامت بـــــدور األم األرمــــلـــــة لــــبـــــطل
ـسرحـية. وكـذلك أبدى إعـجابه "بـديفـيز ا
يـالنـــد" الـــذى لـــعـب دور زوج شـــقـــيــــقـــتـــهـــا
والـذى جــسـد شـخـصـيـة الـشـخص اجلـشع
ال والـذى كان الذى ال يـهمـه سوى جـمع ا

سـرحـية "الريـبـرتوار" أو إعـادة الـعـروض ا
ــة.. ســواء بـرؤيــة جــديــدة أو بـذات الـقــد
الــرؤيـــة كـــان مــوضـــوع عــدد من الـــعــروض

التى شهدتها مسارح لندن مؤخرًا.
ــسـرحـيــات الـتى يــعـاد عــرضـهـا من هـذه ا
حـــالــيًــا مـــســرحــيـــة "مــغــامـــرات نــيــكــوالس
نيكـلبى" وهو عـبارة عن معـاجلة مسـرحية
لـقــصـة ألديب اإلجنـلـيـزيــة الـعـبـقـرى الـذى
عـاش فى الـقـرن الـتـاسع عـشـر.. "تـشـارلز
ـسـرحـيـة ألول مرة ديـكـنـز" وقـد عـرضت ا
عـام ١٩٨١ على مـسرح بـرودواى فى لندن
ــــــــســــــــرحى وهـى مـن إعـــــــداد الــــــــكــــــــاتب ا

عروف "ديفيد إدجار". البريطانى ا
أخوذة وهناك أيضا مـسرحية "البؤساء" ا
عـن قـــصــــة األديب الــــفـــرنــــسى الــــشـــهــــيـــر
"فــيــكــتــور هــوجــو". ويــضــاف إلــيــهــا أيــضـا
مـــســـرحــــيـــة إيـــفـــيــــتـــا الـــتى حتــــكى قـــصـــة
الـزعيمة األرجنـتينية أيـضا "بيرمن" زوجة
الرئيس األرجنتينى الراحل خوان بيرون.
ـسرحـيـات التى يـعـاد عرضـها ومع تعـدد ا
فـإن النـاقد الـبريـطانى مـانيو وولـف اختار
مـــســرحــيـــة "نــيــكــوالس نـــيــكــلـــبى" بــالــذات
لالكـــتــفــاء بــالــتـــعــلــيق عــلـــيــهــا. وكــان لــهــذا
االخـــتــــيـــار حــــيـــثــــيـــات عــــديـــدة أول هـــذه
احلــيـثــيـات أنــهـا مــسـرحــيـة طـويــلـة بــشـكل
الفت لــلـنــظـر. فـرغم أنــهـا من فــصـلـ إال
ـا أنـهـا اسـتـغـرقت ست سـاعـات ونـصف 
ـشــاهــد وبـ فــيـهــا فــتـرات الــراحــة بــ ا

فصليها.
وال يــــدرى مـــــانــــيـــــو الــــســـــبب الـــــذى جــــعل
سـرحية بـهذا الـطول الـذى أصاب بعض ا
ـلل وجعـلـهم يـنصـرفـون قبل ـشاهـدين بـا ا
إكـمـالــهـا.. وهـو شـخــصـيًـا يـتــعـاطف مـعـهم
فى ذلك حـيث إن األحداث كـانت تـتـحرك
بـــبـطء خـــاصــــة فى الـــفــــصل الـــثــــانى "ولم
يذكر بصراحة إذا كان هو نفسه قد أكمل
مـــشــاهـــدة الــعــرض" وبـــســبب هـــذا الــزمن
الــكــبــيــر فى الــعــرض فــقــد قــام بــإخــراجه
اثنـان من اخملرجـ وهمـا "فيلـيب فرانك"

و "جوناثان تشيرش".
ــســـرحــيــة وهــنــاك ســـبب آخــر الخـــتــيـــار ا
لــلـــتـــعــلـــيق عـــلــيـــهـــا وهــو أن حتـــويل قـــصــة
تــشــارلــز ديـكــنــز الــشــهــيــرة من قــصــة إلى
مــســـرحــيــة لم يــكـن بــالــعــمل الـــســهل عــلى
اإلطالق. وقـــام أكــــثـــر من كــــاتب ومـــخـــرج
بـأكـثـر من محـاولـة قـبل "ديـفـيـد إدجار" لم
يـكـتب لـهـا الـنـجــاح. وقـبل ديـفـيـد الـتـحـدى

وحقق النجاح.
ويـعـود الـنـاقـد فـيـتـسـاءل عن الـسبـب الذى
سرحية يصران على هذا جعل مخرجى ا
الـعـرض فــقط بل أيـضًـا هــنـاك كـثـرة عـدد
ـمــثـلـ فـى األدوار الـرئـيــسـيـة والــثـانـويـة ا
ـــــثـالً خالف والــــذيـن بـــــلغ عـــــددهم  27
الكومبارس. وهـذا العدد الكبير من شأنة
إضـاعـة اخلط الدرامى واألسـاسى فضالً
عن تـصـعـيب مــهـمـة اخملـرج فى الـسـيـطـرة
ــمـــثـــلـــ وأدائــهـم. وكــان عـــلى مـــجـــامــيـع ا
شـكلة بـاختزال االحداث ـكن حل هذه ا
والـشــخـصـيــات بـشـكل ال يــؤثـر عـلى جـودة
الـعــمل وال يـجـعل هـنـاك حـاجـة الثـنـ من
. وهـو نـفـسه عـنـدمـا قرأ الـنص اخملـرجـ
ــــــكن ــــــســــــرحى وجــــــد شـــــخــــــصــــــيـــــات  ا
االســـتـــغــنـــاء عـــنـــهــا دون أن يـــضـــيع اخلط

األساسى.. ولو سألوه ألفادهم.
ويـعود بـعـد ذلك فـيـعـتـرف باجلـهـد الـكـبـير
ـــبـــذول فى الـــعــمـل والــذى يـــجـــعل ســـعــر ا
الــتــذكــرة الــذى يــتــراوح بــ  150و 225
جـنـيــهـا اسـتــرلـيـنــيـا إذا مـا قــارنـاه بـتــكـلـفـة
ـــبــــذول فـــيـه ويـــبـــدى الـــعــــرض واجلـــهــــد ا

ة برؤية جديدة  عروض مسرحية قد

 ثورة من جماعات الشواذ
سرح اإلجنليزى فى ا

 من يريد دعماً البد أن نسأله عن قوة نظره 
 áªLôJولون اجلورب الذى يرتديه!

تــــــقـــــدم إلــــــيــــــهـم أمــــــوال دافع الــــــضــــــرائب
الــبـريـطــانى بـشــكل يـفـوق الــلـون والـعــرقـيـة
والــعـقــيـدة وحــتى اإلعـاقــات الـتى يــعـانــيـهـا
ـعــلـومـات مــطـلـوبــة ألنـهـا بــعـضــهم. وهـذه ا
تصبح مؤشرًا عـلى الرسالة التى ستحاول
ــســرح تــلك الـــفــرق نـــقــلــهـــا إلى جــمــهـــور ا
ـسـئــولـة إنـهـا ال تـرى الـبـريـطـانـى. وتـقـول ا
داعــيـــا لألزمــة الــتى يــثـــيــرهــا الــبــعض ألن
هــذا ســـؤال ســـوف يــكـــون اخــتـــيـــاريًــا. ولن
عونـة وحجمها. يـكون له تأثير عـلى قرار ا
ـتـد قـريـبًـا إلى كـافـة وهـذا الـقـرار سـوف 
ؤسسات الفنية التى تطلب دعم الدولة. ا
وتـمـضـى قـائـلــة إنـهــا ال تـفـهم إطـالقًـا تـلك
الــــثـــورة مـن جــــمـــاعــــات الــــشـــواذ وحــــقـــوق
اإلنــــــســــــان رغم أن مــــــعــــــظم الــــــشــــــواذ من
الرجال والنساء من الشخصيات العامة ال
يـــــنــــكـــــرون شـــــذوذهـم ويــــتـــــبـــــاهـــــون به وال
يـــــضــــيــــرهم أن يــــســـــجــــلــــوه عــــلى الــــورق..
والـسـؤال عمـومًـا اختـيـارى. وردًا على ذلك
مـثل الـكـومـيدى قـال الـسـيـر إيان مـاكـلـ ا
الـشاذ إنـه ال يجـد عـيـبـا عـلى اإلطالق فى
ـكن شـذوذه لــكـنـهــا مـسـألـة خــاصـة به ال 

أن يسجلها على الورق.
ـسـرحى مـايـكل فـراين واسـتـنـكـر الـكـاتـب ا
ذلك القرار بشىء من الـسخرية حيث قال
إنه يـــقــــتـــرح قـــريـــبًـــا وضع ســـؤال آخـــر فى
االستـمـارة يـسـأل عن عـدد من يـعـانون من
قــصــر الــنــظــر وعــدد من يــرتــدون جـوارب

بيضاء وجوارب سوداء وأخرى بنية.

 اللعب أحد تقنيات العرض

ihóH øjódGõY

سرحى والديكور واإلضاءة نظر ا  مساهمة ا
فى تقد متعة بصرية للمشاهدين

تعة البصرية سرحى لعب دوراً مهماً فى تقد ا نظر ا ا
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إيون لوكا كاراجيال

مثل الشاب أحمد السيد يستعد للمشاركة فى بروفات مسرحية «ما أجملنا» حملفوظ عبد الرحمن وإخراج أحمد رجب ويقدمها مسرح الشباب. >ا
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ثابة موليير يعتبر "إيون لوكا كاراجيال" 
رومانيا. ولد فى  3يناير  1852بقرية "هاينمال"
بالقرب من "بلو ويستى" شمال العاصمة
بوخارست. تقلب فى مهن عديدة ففى 1871
وهو فى الثامنة عشرة عمل كاتبًا فى احملكمة
سن فى نفقات األسرة ثم عمل ليعاون والده ا
سرح القومى ببوخارست ناسخًا وملقنًا فى ا
وعمل مصحح مطبعة وموظفًا عموميًا وصاحب
مقهى وصحفياً وأسس وأدار مجلة فكاهية باسم
"الفكاهة الرومانية". 
تاز بغزارة اإلنتاج فى كل األنواع األدبية:
قال واالسكتش الفكاهى سرحية والقصة وا ا

وقصص األطفال.
كتب أولى مسرحياته بعنوان "خطاب مفقود" فى
1884ثم مسرحية "السيد ليونيدا يتصدى
للرجعية" فى 
سرحية األخرى: "ليلة  .1887من أعماله ا
عاصفة" فى  1880و "تهمة باطلة" فى 1890و
"مشاهد من الكرنفال" و"حلظات".
تاز أسلوبه بالنقد الالذع والسخرية وخاصة
من عقلية البرجوازى الصغير الذى يصوره فى
مسرحية "السيد ليونيدا" وفى مسرحية
"مشاهد فى الكرنفال" و "حلظات".
ضايقات من قبل األوساط السياسية تعرض 
والثقافية فى رومانيا فآثر الذهاب إلى منفاه
االختيارى فى برل فى  1905وظل بها حتى
وفاته فى  10يونيه 1912
بعد وفاته أطلق اسمه على قرية هاينمال التى
ولد بها ووضعت صورته على طوابع البريد
والعمالت الورقية وأقيم له تمثال فى مواجهة
سرح القومى ببوخارست. ا

الشخصيات 

شحات صادق

عاش. السيد ليونيدا  60 سنة با
السيدة إفيمتزا 50 سنة زوجته.

صافتا خادمة.

ليونيدا:
أسمعت?

(ينهضان مذعورين فى نفس الوقت. الضجة تقترب).
إفيمتزا:

(تقفز من السرير): إذن أكانت فكرة مثبتة يا ليونيدا?
ليونيدا:

ـصـبـاح. (يقـفـز بـدوره من السـريـر تـقتـرب الـضـجة (مـذعورًا): أشـعــلى ا
أكثر).

إفيمتزا:
صباح): أكانت تهيؤات يا عزيزى? (تشعل ا

ليونيدا:
(يرجتف): كل ذلك ليس طبيعيًا يا عزيزتى! (يزداد الضجيج حدة).

إفيمتزا:
أكانت تهيؤات يا عزيزى? (الضجيج يزداد باستمرار)

ليونيدا:
إن خطرًا عظيمًا يتهددنا يا عزيزتى! ما عساه يكون ذلك?

إفيمتزا:
ما عسـاه أن يكـون? أال ترى إذن? إنـها الثـورة إنهم يـتقـاتلـون فى الشوارع

يا ليونيدا!
ليونيدا:

(بـعصبية): الثورة الثـورة إننى أرجو ذلك. ولكن ألم أقل لك إن الشرطة
دينة? (الضجيج يزداد أكثر فأكثر) حتظر األسلحة النارية فى ا

إفيمتزا:
(ترتعد): حتظر أو ال حتظر أال تسمع إذن?

ليونيدا:
ا أن أنصارنا فى (يرتعد أيضًا): أسمع. ولكن ذلك قد ال يكون ثورة.. طا

السلطة من ذا الذى يجرؤ على عمل ثورة?
إفيمتزا:

وهذا بالضبط ما أسألك عنه (ضجة عالية فى اخلارج): أتسمع?
ليونيدا:

أين جــريـدتى? (بـعـصـبـيـة): ألنه لــو كـانت هــنــاك ثــورة سـتــكــون فى آخـر
ـنـضدة ويـتـناول اجلـريدة. األخـبـار أين هى هـذه اجلـريدة? (يـتجه إلى ا

يلقى نظرة على الصفحة الثالثة ويطلق صرخة): آه! 
إفيمتزا:

ماذا?
ليونيدا:

(مـضطربًا): إنهـا ليـست الثورة يـا عزيزتى إنـها الرجـعية. هـاك اسمعى
(يقرأ بصوت مرجتف): "الرجعية تكـشر عن أنيابها من جديد. كشبح فى
ـنـاسـبة الـظالم تـتحـ الـفـرص وتـشحـذ مـخـالـبـها فى انـتـظـار الـلـحظـة ا

لتعبر عن مشاعرها الال وطنية... أيتها األمة كونى متيقظة!".
إفيمتزا:

(مـضطربة أيضًا): غلطـة من يا عـزيزى إذا كنت لم تـقرأ اجلريـدة مساء
أمس!... (ضجة مخيفة).

ليونيدا:
(مضعضعًا): وأنا الذى يعرف كل الرجعي إننى جمهورى مع األمة.

إفيمتزا:
(ترجتف وتشرع فى البكاء): ما العمل يا عزيزى?

ليونيدا:
(يــتــمـاسـك لـكـى يـشــجــعــهـا): اهــدئى يـــا عــزيـــزتى اهــدئى.. (رشــقـات

وصرخات أكثر قربًا).
إفيمتزا:

هـيـا بسـرعـة تعـال سـاعدنى! (تنـزع أغـطيـة السـرير وتـفرشـها فى وسط
الغرفـة تفرغ الدوالب والكومـودينو وتصنع صرت كـبيرت ثم تمترس

الباب بالسريرين وقطع األثاث األخرى).
ليونيدا:

ـر من خلف (بيـنمـا يساعـدها فى هـذا العمل): سـنذهب إلى احملـطة و
جرد حديقة "سزميجو" وعنـد الفجر نستقل القطار إلى بلوويستى... و
أن نـصـل إلى هـنـاك سـأكـون مــطـمـئـنًـا وكــأنـنى فى بـيـتـى. كل اجلـمـهـوريـ

الشجعان! (الضجيج اآلن قريب جدًا).
إفيمتزا:

(مــذعــورة تــتــوقف وتــنــصت): عـــزيـــزى!... عــزيـــزى! أتـــســـمع? الـــعـــصــاة
الرجعيون.. ها هم قد وصلوا...

ليونيدا:
(مذعورًا أيضًا): أسمع... (يـرجتفان كالهما من الذعر): وألنهم يـنظرون

إلىّ بع الشك فقد جاءوا مباشرة إلى هنا ليهدموا البيت.
إفيمتزا:

ـتـهـا وضـاق صـدرها): إه! يـا عــزيـزى اسـكت ســيـحـدث لى (خـارت عـز
مكروه.

ليونيدا:
هـيا بـنـا بسـرعـة بسـرعة! (الضـجيج يـزداد اقتـرابًا يـهبط لـيونـيدا على

ركبتيه).
إفيمتزا:

إننى أموت يا عزيزى! ها هم فى شارعنا.
ليونيدا:

صبـاح. الضجة اآلن حتت النافذة. ـصباح! (تنـفخ إفيمتزا فى ا أطفىء ا
. يـتوقف الـضجيـج وفجأة تـسمع طـرقات على يبـدو االثنان كـمصـعوق

الباب).
إفيمتزا:

(تهمس): إنهم على الباب.
ليونيدا:

(يهمس بدوره): لقد انتـهيت!... ال تتحركى. (تـتكرر الطرقات على الباب
أكثر عنفًا ويبدو الضجيج وكأنه ابتعد):  لنتخبىء داخل الدوالب.

إفيمتزا:

شهد اخلامس ا
إفيمتزا:

(منفعلة ومستغربة): ما الذى يدور فى اخلارج يا "صافتا"?
صافتا:

(تـدخل حـامـلـة حـزمة مـن احلطب): كل شىء يـا سـيــدتى عـلى مـا يـرام.
ماذا تريـدين أن يحدث? لم أسـتطع فقط أن أغمض عـينى: إنهم يـطلقون
ـفـرقــعـات طــوال الـلـيل عــنـد الــبـقـال عــلى الـنــاصـيـة: لــقـد انــتـهـوا لــلـتـو. ا
وبعضهم قد مر هنا مـنذ قليل. لقد أشاعوا الصخب فى كل مكان حتى
"نـــادى ايــبـــاجنـــســكـــو" مــســـاعـــد مــأمـــور الــشـــرطـــة كــان مـــعــهـم مــخـــمــورًا

كاجلحش! كان يصرخ ويطلق رصاص مسدسه! عادات أجالف!
ليونيدا:

(مذهوالً): أى عادات?
صافتا: 

كـمــا تـعــلم يـا ســيـدى لـقــد عـربــدوا بـاألمس احــتـفـاالً بــيـوم الــثالثـاء الـذى
يسبق الصيام.

إفيمتزا:
(تطمئن وتنفك عقدة لسانها بتهكم): إنه ثالثاء الصيام يا للعجب!

ليونيدا:
مـنــتــعــشًـا): أرأيت إذن! (فــخــورًا بـنــجــاح نــظــريـته): إنه مــا قـــلــته لك )
بــالــضــبط يــا عــزيـــزتى. إن اإلنــســان ألى ســبب كـــان ولــكــونه عــصــبــيًــا
ـنتـهى الـغرابـة يضع فى رأسه فـكرة فـتـصبح فـكرة مـثبـتة.. إذن تـعمل و
رضى.. (يخاطب التهيؤات عملها ومن التهيؤات يسقط فى الوسواس ا

زوجته) أرأيت?
إفيمتزا:

(مـتـخـابـثة): قل لى أوالً يـبـدو لـى أنـنى قـد سـمــعـتك تـقــول إن الـشـرطـة
تمنع إطالق الرصاص فى الشوارع!

ليونيدا:
رة فإن الشرطة نفسها.. (بثقة): بالتأكيد ولكن أال ترين أنه فى هذه ا

إفيمتزا:
آه! يـا عـزيـزى إنـسـان يـعـرف كـل شىء مـثـلك لـهـو نـادر الـوجـود! (تـضىء

صباح). ا
ـرح. "صـافـتـا" تـقف فـاغـرة فـاهـا عـنـدمـا تـرى (يـبـدو االثـنـان فى غـايـة ا

الفوضى تعم الغرفة).

ستار 

لنترك هنا كل هذه الكراكيب ونقفز من النافذة.
ليونيدا:

وإذا كـــانــوا قــد وصــلــوا فــعالً إلى الــفــنــاء? (تـزداد الـطــرقـات عــلى الـبـاب.
يتالشى الضجيج شيئًا فشيئًا).

صوت امرأة: 
(من اخلارج): ماذا إذن? أيسخران منى!

إفيمتزا:
(تضع أذنها على الباب مندهشة): هه?

ليونيدا:
ـنــعـهـا): هس! ال تــتــحــركى! (ضـربــات عـنـيــفـة عــلى الـبــاب يـتــبـاعـد )

الضجيج أكثر فأكثر).
إفيمتزا:

(من اخلارج): هيه! يا ربى! (تصيح): يا مدام!
إفيمتزا:

( ذاهلة ): إنها اخلادمة يا ليونيدا إنها "صافتا"...
(الصرخات والطلقات لم تعد تسمع إال بالكاد من بعيد جدًا)

ليونيدا:
تمردين قد ابتعدوا. (خبطات غاضبة على الباب). هُس! يبدو أن ا

الصوت: 
دفأة! (فترة صمت. ليونيدا (من اخلارج): افتحى يا سيدتى كى أشعل ا
وإفـيمتزا ال تصدق أذنيها): يـا رحمة السـماء! ليس طبيـعيًا كل ذلك! البد

أن شيئًا قد أصابها.
إفيمتزا:

إنها "صافتا" ... (تتجه إلى الباب).
ليونيدا:

نعها): ال تفتحى ألى سبب كان! )
إفيمتزا:

(تـفقـد صـبـرها وتـتـمـلص منه): البـد أن أفـتح يـا عـزيـزى وإال سـتـأخذ
تمردون. (الـدقات على هذه البـلهاء فى الـصراخ وهذا أنـكى إذ سيعـود ا

الباب تزداد عنفًا).
ليونيدا:

(واضعًا يديه على قلبه وبنبرة استسالم تام): افتحى!
إفيمتزا:

(تـتـجه إلـى الـبـاب عــلى أطـراف أصـابــعـهــا وتـسـأل بــصـوت خـافت): من
بالباب?
الصوت:

دفأة. (من اخلارج): إنه أنا يا سيدتى جئت ألشعل ا
إفيمتزا:

دخل (تـتـردد لـلحـظـة ثم حتـزم أمـرهـا تزيح قـطع األثـاث الـتى تـسـد ا
تفتح الباب وبصوت مرجتف): هيا ادخلى.

(الظالم يسود الغرفة; إفيمتزا توقف "صافتا" على عتبة الباب)

دة 3 سنوات. سرحية بعد جتميد نشاطها  سرحى أحمد األبلج انتهى من إجراءات إعادة تأسيس فرقة سنورس ا > الكاتب ا
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ـوت سـاعدت مـروحة ذكـرة با لـطخ بالـدم واجلـمجـمـة ا ـنديـل ا ـقـدسة وا >  شـأن الـرقائق ا
الـنساء القابـلة للثنى فى إعـادة تشكيل الداللـة للمسرح اإلجنـليزى ولكن مع وجود اختالف
نـديل واجلمجمة ـقدسة التى أحاطت بـالرقائق وا روحة خـالية من الروابط ا مـهم. كانت ا

سرح فى العصور الوسطى وأوائل العصر احلديث. وألهمت ا
سرحي جريدة كل ا
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شهد األول ا
(فى مسكن ليونيدا فى بوخارست)

ـشهد غرفـة متـواضعـة فى حى شعـبى فى أطراف بـوخارست. فى عـمق ا
وإلـى الـيـمــ بـاب وإلى الــيـســار نـافــذة. سـريـران مــتـمــاثالن فى طـرفى
الغرفة. فى وسط الغرفة منضدة حتيط بها بضعة كراس من اخليزران.
ـنـضـدة مـصــبـاح كـيـروسـ عــلى هـيـئـة أبـاجــورة. إلى الـيـسـار فى فــوق ا

فتوح عن بضع جمرات متقدة.  سرح مدفأة يكشف بابها ا مقدمة ا
السيـد ليونـيدا يرتـدى روب ديه شامبـر وبونيـه (طاقيـة) النوم وإفـيمتزا
ترتدى بـلوزة وجونلة حمراء وقـد عقصت شعرها بشـريطة يجلسان إلى

نضدة متواجه يتحدثان. ا
ليونيدا:

.. أول وبعد ذلك كما قلت لك عندما استيقظت ذات صباح كما تعرف
ـقـراطى" لكـى أرى ما يـجـرى فى الـبـلد. شىء أفـعـله أتـنـاول "الفـجـر الـد
فـتحت اجلـريدة.. ومـاذا قرأت? هـاك إننى أتـذكره وكأنـه وقع اليوم: "23

فبراير.. لقد سقط الطغيان! لتحيا اجلمهورية!".
إفيمتزا:

 إنه حقًا أمر..
ليونيدا:

رحومة مدام ليونيـدا زوجتى األولى لم تكن قد استيقظت بعد قفزت ا
من السـرير وصحت فـيها: "انهـضى أيتها الـبرجوازيـة وابتهجى كـما يليق

بابنة الشعب انهضى إنها احلرية!".
إفيمتزا:

(تسايره): نعم وبعد ذلك?
ليونيدا:

ـرحـومـة بـدورها مـن السـريـر.. ألنه بـالـنـسـبة عـنـد كـلـمـة احلـرية قـفـزت ا
جلمهوريـة مثلـها كانت مـناسبـة هامة! قلت لـها: "تزيـنى يا صديـقتى وهيا
بـنــا لـنــر الــثـورة". ارتــديـنــا مالبس األحــد وانـطــلـقــنــا بـســرعـة إلى مــيـدان
ـسرح.. (بـتـفـاخر): إذن! عـنـدمـا رأيت ذلك.. تـعـرفـ طـبـيـعـتى فـأنا ال ا

أحتمس بسهولة..
إفيمتزا:

أصدقك ليست هذه طبيعتك يا عزيزى إن رجالً مثلك يندر وجوده.
ليونيدا:

ا تقول مثلما يقولون إننى جمهورى ألننى أقف فى جانب األمة.. ر
إفيمتزا:

بالضبط!
ليونيدا:

ولكننى بـدورى عندما أرى ذلك أقـول لنفسى: "ليـحفظنـا الله من غضبة
الـشعب!..." يـا له من مـشهـد! بيـارق! وأبـواق وصيـاح وضـجيج وحـشود

رء بالدوار. لن أقول لك أكثر من ذلك. حشود.. يصيب ا
إفيمتزا:

مـن حـــــسن احلـظ أنــــنـى لم أكـن فى بـــــوخـــــارست فى ذلـك الـــــوقت! فـــــأنــــا
كن أن يحدث لى الله يحفظنا. عصبية ومن يدرى ما 

ليونيدا:
شاهدة  ال تقولى ذلك لقد كان حدثًا يستحق ا

(بـنـبـرة مـخـتـلـفـة): وكم من الــوقت دام هـذا الــغـضب الــذى فـجــرته هـذه
? الثورة فيما تظن

إفيمتزا:
ساء. حتى ا

ليونيدا:
نـتهى اجلد): ثالثـة أسـابيع طـوال يا فـرطة ثم و (يبـتسم لسـذاجتـها ا

سيدتى!
إفيمتزا:

(ذاهلة): غير معقول!
ليونيدا:

وهل تـــظــنـــ أنــهـــا كــانت مـن أجل شىء تـــافه? تــخـــيــلـى أن "جــالـــيــبــاردى"
شخصيًا ومن مكان تواجده كتب رسالة لألمة الرومانية.. 

إفيمتزا:
(باهتمام): غير معقول!

ليونيدا:
طبعًا!

إفيمتزا:
كيف ذلك?

ليونيدا:
كن وذج  لقد أعجب هـذا الرجل بالطـريقة التى أدرنـا بها الثـورة إنها 

ه ألوربا فاعتبر أن من واجبه أن يوجه لنا حتياته. تقد
إفيمتزا:

(بفضول): وماذا قال فى رسالته?
ليونيدا:

(بـتـفـاخر): أربع كـلـمـات ال أكـثـر ولــكـنـهـا مـحـكـمـة لن أقـول لك أكـثـر من
ذلك. إننى مازلت أتـذكرها كمـا لو كانت قيـلت اليوم: "أهنـئك أيتها األمة!
إلـيـك حتـيــاتـى! لـتــحــيــا اجلــمــهـوريــة! لــتــحــيــا الـوحــدة!" وحتــتــهــا تــوقـيــعه:

"جاليباردى" 
إفيمتزا:

(برضاء): إذا كان األمر كذلك فالبد أن هذا الرجل قد قال احلق!
ليونيدا:

هيه هـيه! إن "جـاليـبـاردى" ال يوجـد مثـله اثـنان. (بـتفـاخر واقـتناع): لـقد
ا فيهم قال الالتينيون ذلك. ليس عبثًا أنه بث الرعب ب كل األباطرة 

(تـنهض وتنظر إلى ساعة احلائط): لـقد جاوزت السـاعة منـتصف الليل
يا عزيزى!

ليونيدا:
ــر الـوقت (يـنـهـض بـدوره ويـذهب إلى الـسـريـر فى يـسـار الـغـرفـة): كم 

سريعًا عندما نثرثر...
إفيمتزا:

ـرء (بـيـنـمـا تـعـد فـراشـها): أصــدقك إن لك طــريـقــة فى احلـكى جتــعل ا
يستسلم لسماعك. إن رجالً مثلك يا عزيزى يندر وجوده.

ليونيدا:
(يرقد ويسحب الغطاء فوقه): عزيزتى هل أخبرت اخلادمة لتأتىِ غدًا

دفأة? إلعداد ا
إفيمتزا:

ـصباح): بلى (تقـوم برسم إشـارة الصـليب وتـرقد فى الـسرير (تـطفىء ا
فى  الغرفة).

دفأة). (ال يضيئ الغرفة اآلن سوى وميض ا
ليونيدا:

يـنًا ويـسارًا لـيجد الـوضع الذى يـرتاح فـيه يتـنهد (يتقـلب فى سريـره 
فى ارتياح): آه! أخيرًا...

(تمضى فترة يستقر خاللها كل منهما فى رقدته)
إفيمتزا:

(بصوت مكتوم من حتت الغطاء): إذن هكذا هو بطلك جاليباردى هه?
ليونيدا:

(بـنفس الـطريـقة): هـو كـذلك بـشرفى.. آه! أعـطـنى شـخـصًـا مـثله ومن
اآلن حـتى مسـاء الغـد - لن أطلب أكـثر من ذلك - وأنـا أطيح لك بـواحدة

من هذه اجلمهوريات! 
(نادمًا): خـسارة! لم يعد هنـاك رجال مثله. أعرف تـمامًا ما سوف تردين
به عــــلـىّ! من أن الــــدنــــيــــا لم تــــخــــلـق فى يــــوم واحــــد وأن كـل شىء يــــأتى

بالصبر. 
ـــكن أن يــســـتــمــر الــوضـع هــكــذا يــا (بــقـوة): ولــكن لــلـــصــبــر حــدوداً ?ال 

عزيزتى! لقد شبع الشعب من الطغيان ويلزمه جمهورية!
إفيمتزا:

إنك تعتقد ذلك يا عزيزى أما أنا فلم يعد فىّ رأس.. إننى امرأة.. معذرة
ـكـن أن جنـنـيه من حـصــولـنـا عـلى : مـا الـذى  ــكـنـنى أن أسـألـك سـؤاالً أ

هذه اجلمهورية?
ليونيدا:

(مـنـدهـشًـا من هـذا الـسـؤال): أوالً كـيف تــقـولـ مــا الـذى ســوف جنـنـيه
مــنـهــا? كــمـا يــقــال: أجـســام الــبـغــال وأحالم الــعـصــافــيـر. هــيــا حـاولى أن
ـــقــــام األول فى تــــفـــكــــرى قــــلــــيالً. دعــــيـــنـى أشــــرح لك: أول شىء وفـى ا

اجلمهورية لن يسدد أحد ضرائب بعد اآلن.
إفيمتزا:

أل حقيقى?
ليونيدا:

بل أكـثر من حـقـيـقى. ثـانـيًا كل مـواطن سـيـتـقـاضى كل شهـر راتـبًـا جـيدًا
واألهم من ذلك أنه مرتب متساوٍ بالنسبة للجميع.

إفيمتزا:
بشرفك?
ليونيدا:

بشرفى! وأنا كذلك...
إفيمتزا:

باإلضافة إلى معاشك.
ليونيدا:

وجب هذا أمـر بديـهى! ال دخل للـمعـاش فى هـذا األمر فـلدى حق فـيه 
الـقــانـون الـقـد وخـاصـة كــمـا تـعـرفـ فـفى اجلــمـهـوريـة احلق مـقـدس:

اجلمهورية هى الضمانة لكل احلقوق.
إفيمتزا:

(توافقه بشدة): إذن ال شىء يقال.
ليونيدا:

وثالثًا إنهم سيصدرون أيضًا قانونًا بإلغاء فوائد التأخير.
إفيمتزا:

ما هذا الذى تقوله?
ليونيدا:

معنى ذلك أنه ما من أحد سيسدد ديونه
إفيمتزا:

(مـتعـجبـة ترسم إشـارة الصـليب): يا أمـنـا الـعـذراء! وماذا يـنـتـظرون إذن
إلقامتها هذه اجلمهورية?

ليونيدا:
هـــيه هــيه! أتــظــنــ أن الــرجــعــيــ ســيــتــركــونـك تــقــيــمــيــنــهــا! فــلــيس من
مـــصــلـــحــتـــهم أال يــســـدد أحــد الـــضــرائـب. إنــنى أفـــهم ذلك: فـــأوالً وداعًــا

للمرتبات التى يجمعونها باجلاروف.
إفيمتزا:

صحيح... لكن... (بعد تفكير عميق): هناك شىء ال أفهمه.
ليونيدا:
ما هو?

إفيمتزا:
إذا لم يـسـدد أحـد الـضـرائب بـعد اآلن يـا عـزيـزى فـمن أين سـيـحـصـلون

بابا روما.
إفيمتزا:

(مندهشة): بابا روما? يا الله أمعقول!...
ليونيدا:

كمـا أقـول لك. عنـدئـذ ماذا قـال الـبابـا لـنفـسه - والـذى لم يكن غـبـيًا مع
ذلك - عـنـدمـا رأى أنه لن يـصل إلى نـتـيـجـة: "إيه يـا صـديـقى األمـر جاد
ـسـألــة لن حتل من تــلـقـاء ــرة مع هـذا الــرجل اجلـســور كـمــا أراه ا هـذه ا
ذاتــهـــا والـــســـيــاســـة احلـــكـــيــمـــة فى رأيـى أن أتــفـــاهم مـــعه وأجـــعل مـــنه

شريكى". لقد تفاهم معه!
إفيمتزا:

الحظة دقيقة): إذن لقد وجد العجوز سيده! )
ليونيدا:

طبعًا: واآلن أخبرينى كم رجالً فى رأيك يساوى "جاليباردى" هذا?
إفيمتزا:

كثير وكثير جدًا.
ليونيدا:

ألف يا سيدتى ليس أقل من ألف.
إفيمتزا:

لن أتراجع عن رأيى. إذن تعتقد أنه ال يقل عن ألف رجل?
ليونيدا:

(يقاطعها): بالضبط. لكن اسألينى قليالً عن أى نوع من الرجال هو.
إفيمتزا:

خالصة الرجال طبعًا!
ليونيدا:

تـطـوعـون. الـيوم ومن أعـلى طـراز فرز أول لـم يجـدوا خـيـرًا مـنه إنـهم ا
هنا وغدًا فى الص ال شىء يخسره بل يفوز دائمًا.

إفيمتزا:
زيد.. أهكذا! إذن قل لى ا

ليونيدا:
والــكل يـطــيـعــونه كــمـا لــو كـان اإلله األب. من أجــله هم عــلى اسـتــعـداد أن

يظلوا ثالثة أيام بال طعام أو شراب.
إفيمتزا:

ما هذا الذى تقول يا عزيزى?
ليونيدا:

كما أقول لك وفعل أشياءً أخرى أشياءً مدهشة.
إفيمتزا:

برافو! (فترة صمت; يتثاءبان)
ليونيدا:

ال بد أن الوقت متأخر يا عزيزتى أنذهب إلى الفراش?
إفيمتزا:

سرحية خالل هذا الشهر. ركز الثقافى الفرنسى انتهى من إعداد برنامج خاص للقراءات ا > ا
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ـسرح اإلجنـليز كـتابة قـدور كتاب ا > ألول مـرة على اإلطالق أصـبح 
أدوار نـسـويـة لـلـنـسـاء وإعـطاءهن نـفس الـوزن والـتـعـقـيـد فى الـنـسيج

اإلجمالى للمسرحيات الذى يتمتع به الرجال.

سرحي جريدة كل ا

21 من  أبريل 2008 العدد 41
ـستمـرة إلى مسـرحيات جـديدة من جانب > انـتشـرت ثقافـة مسـرحية تـتسم باحلـاجة ا
مثـلى فرقـة معـينـة. والقـضية ـسرح الـذكور واإلنـاث والتى تـصمم فـيهـا األدوار  كـتاب ا

مثالت اجلديدات سيقدمن كموضوعات أو كقطع. لحة أصبحت ما إذا كانت ا ا

وسم الصيفى لفرق مسرح الدولة. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح بدأ فى إعداد اخلطة النهائية لعروض ا

سرحي جريدة كل ا
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? رتبات للمواطن على األموال لدفع ا
ليونيدا:

(يـقــاوم الـنــعـاس): هــذا شــغل الــدولــة يــا عــزيــزتى إنــهــا مــوجــودة لــهــذا
الــغـرض ألـيـس كـذلك? إنه واجــبـهــا هى أن تـبــذل عـنــايـتـهــا لـكى يــحـصل

واطنون على مرتباتهم فى مواعيدها...! ا
إفيمتزا:

(باقتناع): فعالً! أرأيت لم يخطر ذلك بذهنى.
(تـفـكر حلـظة): آه! سـتـكـون حـيـاة جــمـيـلـة! نـدعـوا الـله أن نـرى يـومًـا هـذه
اجلمـهورية! (يـبدأ ليونيدا فى الشخير): أتنـام يا عزيزى? (يـزداد شخير

ليونيدا): لقد نام.
شهد الثانى ا

تـتـقلب إفـيمـتزا فى فـراشـها وهى نـائمـة. تـدق السـاعة بـبطء فى اجلوار
معـلنة الواحدة صبـاحًا: أربع دقات لربع الساعـة ثم دقة أخرى أكثر حدة
إلعالن السـاعة. صوت طـبول متتـابعة. فتـرة صمت يعـقبها صـوت طلقات
ناريـة فى البـعـيد يـعقـبهـا صرخـات مـكتـومة. ثم طـلقـات أخرى وصـرخات

رة. تتكرر هذه احلالة. أكثر وضوحًا هذه ا
إفيمتزا:

(تسـتيقظ وتقـعد فى السريـر وتنظر فى قـلق ناحية الـباب وتصيح
مذعورة): من هـناك? (فتـرة صمت. تقفـز من السرير وتـتجه بسرعة
إلى الـبـاب وتــتـأكـد مـن أنه مـغـلق بــالـتـربــاس وتـعـمـل نـفس الـشىء
بـالـنسـبـة لـلـنـافـذة وتـعود إلـى سريـرهـا وقـد زال عـنـهـا الـقلـق بعض
الـشىء وترسم عالمة الـصليب): أكـنت أحلم! (تـعاود الرقاد وتـتنهد.
قـرع طـبـول مـتـواصل. فـتـرة صـمت. رشـقـات أسـلـحـة نـاريـة. صـرخـات
متـكررة. تقفز إفيـمتزا من السرير): من هناك?  (فـترة صمت. تتجه
ـنــضـدة.. تــبـحـث عـشــوائـيًــا عن الـثــقـاب وتــشـعل وهى تــرتـعــد إلى ا
صـباح; تتأكد مرة أخرى من أن الباب مغلق جيدًا ثم تتسحب على ا
أطراف أصـابعها إلى الـدوالب وتفتحه بـسرعة كما لـو كانت تفاجىء
ـا يحـدث بـداخله بـعـد ذلك تنـظر أحـدهم مـختـبـأ فيه ثم تـتـنصت 
صـبـاح وترسـم إشارة الـصـليب حتت السـريـر فى كل ركن. تـطفـىء ا
وتـعـود إلـى الـسـريـر): مــا عــســاه يـكــون ذلك? (فـجـأة تــتـرامى أصـوات
ـتـدة. تنـهض إفـيـمـتزا فى رشـقـة جـديدة من الـطـلـقـات وصرخـات 
احلـال وتتـجـمد فى مـكانـها تـتسـمع): لـيونـيدا! (يـتكـرر الضـجيج):
ليونيدا (فترة صمت يتكرر الضجيج أكثر حدة. من شدة اضطرابها

(غير واثقة من نفسها): أوه! وما يدرينى أنا?
ليونيدا:

هـا أنت تـرين جـيـدًا! لـنـفتـرض أنك عـلى حـق ولنـفـتـرض أنـهـا الـثـورة كـما
ـنـوع إطالق الـنـار فى الـشـوارع? حـسب .. ولـكن أال تـعـرفـ أنـه  تـقـولـ

أوامر الشرطة..
إفيمتزا:

(شــبـه مــقــتــنــعـة): بـــذمـــتى يـــا عـــزيـــزى عـــلىّ أن أقـــول مـــثـل مـــا تـــقــول.
فــبـطــريـقــتك هـذه الــتى تـســتـطــيع بـهــا أن تـبــرهن لــلـمــرء أن اثـنــ واثـنـ

يـساوون أربـعـة لـيس لـدى مـا أقـوله. (تعـاود الـتفـكيـر فـينـتـابهـا الشك).
ومع ذلك يـا عزيزى فقـد سمعت. لـقد س م ع ت! كيف لى أن أسمع إذا

لم يكن هناك شىء?
ليونيدا:

آه! يـا عــزيــزتى لــقــد قــرأت فى هــذه األشــيــاء أكــثــر من عــدد شــعـر
زاح! يحدث ذلك! (بنبرة متحذلقة): وكيف ذلك? رأسى! ال ينبغى ا
 ستـقولـ لى... نـعم!.. إن أحد الـنـاس مثالً لـسـبب أو آلخر ألنه
عــصـبى ومن الـغـرابـة الـبـحـتـة يـضـع فى رأسه فـكـرة. فـإنـهـا تـصـبح
فـكرة مـثبـتـة وعنـدئذ تـبدأ الـتـهيـؤات عمـلهـا ومن الـتهـيؤات يـسقط
ــرضى. بــعــد ذلك من احملــتم أن يــرى حــتى الــهـواء فـى الـوســواس ا

يتحرك.
إفيمتزا:

ا يكون احلق معك!  يا لها من حكاية يا عزيزى! (مندهشة): ر
ليونيدا:

كن اسمعى فى حالتك مـثالً ليس األمر سوى مجرد وسواس عارض 
عالجه.. هيا بنا ننام. طابت ليلتك يا عزيزتى.

إفيمتزا:
صـباح وتطفؤه وترقد فى طابت لـيلتك. (وقد اطـمأنت قليالً تنفخ فى ا

سريرها).
ليونيدا:

(بـعد فترة): ال تـرقدى بعـد اآلن على ظـهرك يـا عزيزتى وإال سـتحـلم
ثانية بأحالم مزعجة.

(تـنقـلب إفـيـمـتـزا عـلى جانـبـهـا. الـلـيل يـعم الغـرفـة. أصـوات قـرع طـبول
متواصل. فترة صمت. وفجأة تسمع صرخات وطلقات فى البعيد).

شهد الرابع ا
إفيمتزا:
أسمعت?

ترتطم إفيمتزا بكرسى فتتعثر وتهوى على سرير ليونيدا): ليونيدا!
شهد الثالث ا

ليونيدا:
(يستيقظ مذعورًا): هه? ماذا حدث?

إفيمتزا:
انهض يا ليونيدا هناك إطالق نار!

ليونيدا:
إطالق نار? أين ذلك?

إفيمتزا:
انهض! إنها الثورة! إنهم يتقاتلون فى الشوارع!

ليونيدا:
أتظن ذلك! ها هى حكاية جديدة! إنك ال تدرين ما تقول يا عزيزتى!

إفيمتزا:
دافـع!  صراخ ـسـدسـات والـبـنـادق وا إنـهـا مـعـركـة حقـيـقـيـة يـا عـزيـزى: بـا

وصياح. شىء مرعب جعلنى أستيقظ فزعة.
ليونيدا:

(يـحاول أن يطـمئـنها): ال شىء يا عـزيزتى! تـعـرف تـمامًـا أنك عـصبـية
ت على ظهرك ا تكونـ قد  وأننا تكـلمنا فى السـياسة طوال الـليل ر

اذا حلمت! والله أعلم 
إفيمتزا:

(بنفاذ صبر): ليونيدا أمستيقظة أنا أم ال?
ليونيدا:

عليك أنتِ أن تعرفى ذلك يا عزيزتى!
إفيمتزا:

(مـغتـاظة): برافـو يـا عـزيـزى! لم أكن أتـوقع مـنك ذلك قط! أن تـظن بى
مــثل هـذه الــظــنـون لم أكـن أعـرف أنك هــكــذا إن ذلك يـســبب لى األلم..
أرجــو أن تـعـلم يــا سـيـد لـيــونـيـدا أنــنى مـسـتــيـقـظــة تـمـامًـا.. وأنــنى سـمـعت

جيدًا كما تسمعنى وأسمعك اآلن. إنها الثورة. إنهم يتقاتلون! 
ليونيدا:

بهدوء بهدوء يا عزيزتى ال حتـتدى هكذا. منذ أن أيقظتنى هل سمعت
شيئًا مرة أخرى?

إفيمتزا:
ال.

ليونيدا:
ها أنت ترين! كيف تفسرين ذلك? أخبرينى..

إفيمتزا:

 اللوحة للفنان « مجدى محمود السيد»

 اللوحة للفنان « نصر الدين طاهر»
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شهد األول ا
(فى مسكن ليونيدا فى بوخارست)

ـشهد غرفـة متـواضعـة فى حى شعـبى فى أطراف بـوخارست. فى عـمق ا
وإلـى الـيـمــ بـاب وإلى الــيـســار نـافــذة. سـريـران مــتـمــاثالن فى طـرفى
الغرفة. فى وسط الغرفة منضدة حتيط بها بضعة كراس من اخليزران.
ـنـضـدة مـصــبـاح كـيـروسـ عــلى هـيـئـة أبـاجــورة. إلى الـيـسـار فى فــوق ا

فتوح عن بضع جمرات متقدة.  سرح مدفأة يكشف بابها ا مقدمة ا
السيـد ليونـيدا يرتـدى روب ديه شامبـر وبونيـه (طاقيـة) النوم وإفـيمتزا
ترتدى بـلوزة وجونلة حمراء وقـد عقصت شعرها بشـريطة يجلسان إلى

نضدة متواجه يتحدثان. ا
ليونيدا:

.. أول وبعد ذلك كما قلت لك عندما استيقظت ذات صباح كما تعرف
ـقـراطى" لكـى أرى ما يـجـرى فى الـبـلد. شىء أفـعـله أتـنـاول "الفـجـر الـد
فـتحت اجلـريدة.. ومـاذا قرأت? هـاك إننى أتـذكره وكأنـه وقع اليوم: "23

فبراير.. لقد سقط الطغيان! لتحيا اجلمهورية!".
إفيمتزا:

 إنه حقًا أمر..
ليونيدا:

رحومة مدام ليونيـدا زوجتى األولى لم تكن قد استيقظت بعد قفزت ا
من السـرير وصحت فـيها: "انهـضى أيتها الـبرجوازيـة وابتهجى كـما يليق

بابنة الشعب انهضى إنها احلرية!".
إفيمتزا:

(تسايره): نعم وبعد ذلك?
ليونيدا:

ـرحـومـة بـدورها مـن السـريـر.. ألنه بـالـنـسـبة عـنـد كـلـمـة احلـرية قـفـزت ا
جلمهوريـة مثلـها كانت مـناسبـة هامة! قلت لـها: "تزيـنى يا صديـقتى وهيا
بـنــا لـنــر الــثـورة". ارتــديـنــا مالبس األحــد وانـطــلـقــنــا بـســرعـة إلى مــيـدان
ـسرح.. (بـتـفـاخر): إذن! عـنـدمـا رأيت ذلك.. تـعـرفـ طـبـيـعـتى فـأنا ال ا

أحتمس بسهولة..
إفيمتزا:

أصدقك ليست هذه طبيعتك يا عزيزى إن رجالً مثلك يندر وجوده.
ليونيدا:

ا تقول مثلما يقولون إننى جمهورى ألننى أقف فى جانب األمة.. ر
إفيمتزا:

بالضبط!
ليونيدا:

ولكننى بـدورى عندما أرى ذلك أقـول لنفسى: "ليـحفظنـا الله من غضبة
الـشعب!..." يـا له من مـشهـد! بيـارق! وأبـواق وصيـاح وضـجيج وحـشود

رء بالدوار. لن أقول لك أكثر من ذلك. حشود.. يصيب ا
إفيمتزا:

مـن حـــــسن احلـظ أنــــنـى لم أكـن فى بـــــوخـــــارست فى ذلـك الـــــوقت! فـــــأنــــا
كن أن يحدث لى الله يحفظنا. عصبية ومن يدرى ما 

ليونيدا:
شاهدة  ال تقولى ذلك لقد كان حدثًا يستحق ا

(بـنـبـرة مـخـتـلـفـة): وكم من الــوقت دام هـذا الــغـضب الــذى فـجــرته هـذه
? الثورة فيما تظن

إفيمتزا:
ساء. حتى ا

ليونيدا:
نـتهى اجلد): ثالثـة أسـابيع طـوال يا فـرطة ثم و (يبـتسم لسـذاجتـها ا

سيدتى!
إفيمتزا:

(ذاهلة): غير معقول!
ليونيدا:

وهل تـــظــنـــ أنــهـــا كــانت مـن أجل شىء تـــافه? تــخـــيــلـى أن "جــالـــيــبــاردى"
شخصيًا ومن مكان تواجده كتب رسالة لألمة الرومانية.. 

إفيمتزا:
(باهتمام): غير معقول!

ليونيدا:
طبعًا!

إفيمتزا:
كيف ذلك?

ليونيدا:
كن وذج  لقد أعجب هـذا الرجل بالطـريقة التى أدرنـا بها الثـورة إنها 

ه ألوربا فاعتبر أن من واجبه أن يوجه لنا حتياته. تقد
إفيمتزا:

(بفضول): وماذا قال فى رسالته?
ليونيدا:

(بـتـفـاخر): أربع كـلـمـات ال أكـثـر ولــكـنـهـا مـحـكـمـة لن أقـول لك أكـثـر من
ذلك. إننى مازلت أتـذكرها كمـا لو كانت قيـلت اليوم: "أهنـئك أيتها األمة!
إلـيـك حتـيــاتـى! لـتــحــيــا اجلــمــهـوريــة! لــتــحــيــا الـوحــدة!" وحتــتــهــا تــوقـيــعه:

"جاليباردى" 
إفيمتزا:

(برضاء): إذا كان األمر كذلك فالبد أن هذا الرجل قد قال احلق!
ليونيدا:

هيه هـيه! إن "جـاليـبـاردى" ال يوجـد مثـله اثـنان. (بـتفـاخر واقـتناع): لـقد
ا فيهم قال الالتينيون ذلك. ليس عبثًا أنه بث الرعب ب كل األباطرة 

(تـنهض وتنظر إلى ساعة احلائط): لـقد جاوزت السـاعة منـتصف الليل
يا عزيزى!

ليونيدا:
ــر الـوقت (يـنـهـض بـدوره ويـذهب إلى الـسـريـر فى يـسـار الـغـرفـة): كم 

سريعًا عندما نثرثر...
إفيمتزا:

ـرء (بـيـنـمـا تـعـد فـراشـها): أصــدقك إن لك طــريـقــة فى احلـكى جتــعل ا
يستسلم لسماعك. إن رجالً مثلك يا عزيزى يندر وجوده.

ليونيدا:
(يرقد ويسحب الغطاء فوقه): عزيزتى هل أخبرت اخلادمة لتأتىِ غدًا

دفأة? إلعداد ا
إفيمتزا:

ـصباح): بلى (تقـوم برسم إشـارة الصـليب وتـرقد فى الـسرير (تـطفىء ا
فى  الغرفة).

دفأة). (ال يضيئ الغرفة اآلن سوى وميض ا
ليونيدا:

يـنًا ويـسارًا لـيجد الـوضع الذى يـرتاح فـيه يتـنهد (يتقـلب فى سريـره 
فى ارتياح): آه! أخيرًا...

(تمضى فترة يستقر خاللها كل منهما فى رقدته)
إفيمتزا:

(بصوت مكتوم من حتت الغطاء): إذن هكذا هو بطلك جاليباردى هه?
ليونيدا:

(بـنفس الـطريـقة): هـو كـذلك بـشرفى.. آه! أعـطـنى شـخـصًـا مـثله ومن
اآلن حـتى مسـاء الغـد - لن أطلب أكـثر من ذلك - وأنـا أطيح لك بـواحدة

من هذه اجلمهوريات! 
(نادمًا): خـسارة! لم يعد هنـاك رجال مثله. أعرف تـمامًا ما سوف تردين
به عــــلـىّ! من أن الــــدنــــيــــا لم تــــخــــلـق فى يــــوم واحــــد وأن كـل شىء يــــأتى

بالصبر. 
ـــكن أن يــســـتــمــر الــوضـع هــكــذا يــا (بــقـوة): ولــكن لــلـــصــبــر حــدوداً ?ال 

عزيزتى! لقد شبع الشعب من الطغيان ويلزمه جمهورية!
إفيمتزا:

إنك تعتقد ذلك يا عزيزى أما أنا فلم يعد فىّ رأس.. إننى امرأة.. معذرة
ـكـن أن جنـنـيه من حـصــولـنـا عـلى : مـا الـذى  ــكـنـنى أن أسـألـك سـؤاالً أ

هذه اجلمهورية?
ليونيدا:

(مـنـدهـشًـا من هـذا الـسـؤال): أوالً كـيف تــقـولـ مــا الـذى ســوف جنـنـيه
مــنـهــا? كــمـا يــقــال: أجـســام الــبـغــال وأحالم الــعـصــافــيـر. هــيــا حـاولى أن
ـــقــــام األول فى تــــفـــكــــرى قــــلــــيالً. دعــــيـــنـى أشــــرح لك: أول شىء وفـى ا

اجلمهورية لن يسدد أحد ضرائب بعد اآلن.
إفيمتزا:

أل حقيقى?
ليونيدا:

بل أكـثر من حـقـيـقى. ثـانـيًا كل مـواطن سـيـتـقـاضى كل شهـر راتـبًـا جـيدًا
واألهم من ذلك أنه مرتب متساوٍ بالنسبة للجميع.

إفيمتزا:
بشرفك?
ليونيدا:

بشرفى! وأنا كذلك...
إفيمتزا:

باإلضافة إلى معاشك.
ليونيدا:

وجب هذا أمـر بديـهى! ال دخل للـمعـاش فى هـذا األمر فـلدى حق فـيه 
الـقــانـون الـقـد وخـاصـة كــمـا تـعـرفـ فـفى اجلــمـهـوريـة احلق مـقـدس:

اجلمهورية هى الضمانة لكل احلقوق.
إفيمتزا:

(توافقه بشدة): إذن ال شىء يقال.
ليونيدا:

وثالثًا إنهم سيصدرون أيضًا قانونًا بإلغاء فوائد التأخير.
إفيمتزا:

ما هذا الذى تقوله?
ليونيدا:

معنى ذلك أنه ما من أحد سيسدد ديونه
إفيمتزا:

(مـتعـجبـة ترسم إشـارة الصـليب): يا أمـنـا الـعـذراء! وماذا يـنـتـظرون إذن
إلقامتها هذه اجلمهورية?

ليونيدا:
هـــيه هــيه! أتــظــنــ أن الــرجــعــيــ ســيــتــركــونـك تــقــيــمــيــنــهــا! فــلــيس من
مـــصــلـــحــتـــهم أال يــســـدد أحــد الـــضــرائـب. إنــنى أفـــهم ذلك: فـــأوالً وداعًــا

للمرتبات التى يجمعونها باجلاروف.
إفيمتزا:

صحيح... لكن... (بعد تفكير عميق): هناك شىء ال أفهمه.
ليونيدا:
ما هو?

إفيمتزا:
إذا لم يـسـدد أحـد الـضـرائب بـعد اآلن يـا عـزيـزى فـمن أين سـيـحـصـلون

بابا روما.
إفيمتزا:

(مندهشة): بابا روما? يا الله أمعقول!...
ليونيدا:

كمـا أقـول لك. عنـدئـذ ماذا قـال الـبابـا لـنفـسه - والـذى لم يكن غـبـيًا مع
ذلك - عـنـدمـا رأى أنه لن يـصل إلى نـتـيـجـة: "إيه يـا صـديـقى األمـر جاد
ـسـألــة لن حتل من تــلـقـاء ــرة مع هـذا الــرجل اجلـســور كـمــا أراه ا هـذه ا
ذاتــهـــا والـــســـيــاســـة احلـــكـــيــمـــة فى رأيـى أن أتــفـــاهم مـــعه وأجـــعل مـــنه

شريكى". لقد تفاهم معه!
إفيمتزا:

الحظة دقيقة): إذن لقد وجد العجوز سيده! )
ليونيدا:

طبعًا: واآلن أخبرينى كم رجالً فى رأيك يساوى "جاليباردى" هذا?
إفيمتزا:

كثير وكثير جدًا.
ليونيدا:

ألف يا سيدتى ليس أقل من ألف.
إفيمتزا:

لن أتراجع عن رأيى. إذن تعتقد أنه ال يقل عن ألف رجل?
ليونيدا:

(يقاطعها): بالضبط. لكن اسألينى قليالً عن أى نوع من الرجال هو.
إفيمتزا:

خالصة الرجال طبعًا!
ليونيدا:

تـطـوعـون. الـيوم ومن أعـلى طـراز فرز أول لـم يجـدوا خـيـرًا مـنه إنـهم ا
هنا وغدًا فى الص ال شىء يخسره بل يفوز دائمًا.

إفيمتزا:
زيد.. أهكذا! إذن قل لى ا

ليونيدا:
والــكل يـطــيـعــونه كــمـا لــو كـان اإلله األب. من أجــله هم عــلى اسـتــعـداد أن

يظلوا ثالثة أيام بال طعام أو شراب.
إفيمتزا:

ما هذا الذى تقول يا عزيزى?
ليونيدا:

كما أقول لك وفعل أشياءً أخرى أشياءً مدهشة.
إفيمتزا:

برافو! (فترة صمت; يتثاءبان)
ليونيدا:

ال بد أن الوقت متأخر يا عزيزتى أنذهب إلى الفراش?
إفيمتزا:

سرحية خالل هذا الشهر. ركز الثقافى الفرنسى انتهى من إعداد برنامج خاص للقراءات ا > ا
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ـسرح اإلجنـليز كـتابة قـدور كتاب ا > ألول مـرة على اإلطالق أصـبح 
أدوار نـسـويـة لـلـنـسـاء وإعـطاءهن نـفس الـوزن والـتـعـقـيـد فى الـنـسيج

اإلجمالى للمسرحيات الذى يتمتع به الرجال.

سرحي جريدة كل ا

21 من  أبريل 2008 العدد 41
ـستمـرة إلى مسـرحيات جـديدة من جانب > انـتشـرت ثقافـة مسـرحية تـتسم باحلـاجة ا
مثـلى فرقـة معـينـة. والقـضية ـسرح الـذكور واإلنـاث والتى تـصمم فـيهـا األدوار  كـتاب ا

مثالت اجلديدات سيقدمن كموضوعات أو كقطع. لحة أصبحت ما إذا كانت ا ا

وسم الصيفى لفرق مسرح الدولة. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح بدأ فى إعداد اخلطة النهائية لعروض ا

سرحي جريدة كل ا
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? رتبات للمواطن على األموال لدفع ا
ليونيدا:

(يـقــاوم الـنــعـاس): هــذا شــغل الــدولــة يــا عــزيــزتى إنــهــا مــوجــودة لــهــذا
الــغـرض ألـيـس كـذلك? إنه واجــبـهــا هى أن تـبــذل عـنــايـتـهــا لـكى يــحـصل

واطنون على مرتباتهم فى مواعيدها...! ا
إفيمتزا:

(باقتناع): فعالً! أرأيت لم يخطر ذلك بذهنى.
(تـفـكر حلـظة): آه! سـتـكـون حـيـاة جــمـيـلـة! نـدعـوا الـله أن نـرى يـومًـا هـذه
اجلمـهورية! (يـبدأ ليونيدا فى الشخير): أتنـام يا عزيزى? (يـزداد شخير

ليونيدا): لقد نام.
شهد الثانى ا

تـتـقلب إفـيمـتزا فى فـراشـها وهى نـائمـة. تـدق السـاعة بـبطء فى اجلوار
معـلنة الواحدة صبـاحًا: أربع دقات لربع الساعـة ثم دقة أخرى أكثر حدة
إلعالن السـاعة. صوت طـبول متتـابعة. فتـرة صمت يعـقبها صـوت طلقات
ناريـة فى البـعـيد يـعقـبهـا صرخـات مـكتـومة. ثم طـلقـات أخرى وصـرخات

رة. تتكرر هذه احلالة. أكثر وضوحًا هذه ا
إفيمتزا:

(تسـتيقظ وتقـعد فى السريـر وتنظر فى قـلق ناحية الـباب وتصيح
مذعورة): من هـناك? (فتـرة صمت. تقفـز من السرير وتـتجه بسرعة
إلى الـبـاب وتــتـأكـد مـن أنه مـغـلق بــالـتـربــاس وتـعـمـل نـفس الـشىء
بـالـنسـبـة لـلـنـافـذة وتـعود إلـى سريـرهـا وقـد زال عـنـهـا الـقلـق بعض
الـشىء وترسم عالمة الـصليب): أكـنت أحلم! (تـعاود الرقاد وتـتنهد.
قـرع طـبـول مـتـواصل. فـتـرة صـمت. رشـقـات أسـلـحـة نـاريـة. صـرخـات
متـكررة. تقفز إفيـمتزا من السرير): من هناك?  (فـترة صمت. تتجه
ـنــضـدة.. تــبـحـث عـشــوائـيًــا عن الـثــقـاب وتــشـعل وهى تــرتـعــد إلى ا
صـباح; تتأكد مرة أخرى من أن الباب مغلق جيدًا ثم تتسحب على ا
أطراف أصـابعها إلى الـدوالب وتفتحه بـسرعة كما لـو كانت تفاجىء
ـا يحـدث بـداخله بـعـد ذلك تنـظر أحـدهم مـختـبـأ فيه ثم تـتـنصت 
صـبـاح وترسـم إشارة الـصـليب حتت السـريـر فى كل ركن. تـطفـىء ا
وتـعـود إلـى الـسـريـر): مــا عــســاه يـكــون ذلك? (فـجـأة تــتـرامى أصـوات
ـتـدة. تنـهض إفـيـمـتزا فى رشـقـة جـديدة من الـطـلـقـات وصرخـات 
احلـال وتتـجـمد فى مـكانـها تـتسـمع): لـيونـيدا! (يـتكـرر الضـجيج):
ليونيدا (فترة صمت يتكرر الضجيج أكثر حدة. من شدة اضطرابها

(غير واثقة من نفسها): أوه! وما يدرينى أنا?
ليونيدا:

هـا أنت تـرين جـيـدًا! لـنـفتـرض أنك عـلى حـق ولنـفـتـرض أنـهـا الـثـورة كـما
ـنـوع إطالق الـنـار فى الـشـوارع? حـسب .. ولـكن أال تـعـرفـ أنـه  تـقـولـ

أوامر الشرطة..
إفيمتزا:

(شــبـه مــقــتــنــعـة): بـــذمـــتى يـــا عـــزيـــزى عـــلىّ أن أقـــول مـــثـل مـــا تـــقــول.
فــبـطــريـقــتك هـذه الــتى تـســتـطــيع بـهــا أن تـبــرهن لــلـمــرء أن اثـنــ واثـنـ

يـساوون أربـعـة لـيس لـدى مـا أقـوله. (تعـاود الـتفـكيـر فـينـتـابهـا الشك).
ومع ذلك يـا عزيزى فقـد سمعت. لـقد س م ع ت! كيف لى أن أسمع إذا

لم يكن هناك شىء?
ليونيدا:

آه! يـا عــزيــزتى لــقــد قــرأت فى هــذه األشــيــاء أكــثــر من عــدد شــعـر
زاح! يحدث ذلك! (بنبرة متحذلقة): وكيف ذلك? رأسى! ال ينبغى ا
 ستـقولـ لى... نـعم!.. إن أحد الـنـاس مثالً لـسـبب أو آلخر ألنه
عــصـبى ومن الـغـرابـة الـبـحـتـة يـضـع فى رأسه فـكـرة. فـإنـهـا تـصـبح
فـكرة مـثبـتـة وعنـدئذ تـبدأ الـتـهيـؤات عمـلهـا ومن الـتهـيؤات يـسقط
ــرضى. بــعــد ذلك من احملــتم أن يــرى حــتى الــهـواء فـى الـوســواس ا

يتحرك.
إفيمتزا:

ا يكون احلق معك!  يا لها من حكاية يا عزيزى! (مندهشة): ر
ليونيدا:

كن اسمعى فى حالتك مـثالً ليس األمر سوى مجرد وسواس عارض 
عالجه.. هيا بنا ننام. طابت ليلتك يا عزيزتى.

إفيمتزا:
صـباح وتطفؤه وترقد فى طابت لـيلتك. (وقد اطـمأنت قليالً تنفخ فى ا

سريرها).
ليونيدا:

(بـعد فترة): ال تـرقدى بعـد اآلن على ظـهرك يـا عزيزتى وإال سـتحـلم
ثانية بأحالم مزعجة.

(تـنقـلب إفـيـمـتـزا عـلى جانـبـهـا. الـلـيل يـعم الغـرفـة. أصـوات قـرع طـبول
متواصل. فترة صمت. وفجأة تسمع صرخات وطلقات فى البعيد).

شهد الرابع ا
إفيمتزا:
أسمعت?

ترتطم إفيمتزا بكرسى فتتعثر وتهوى على سرير ليونيدا): ليونيدا!
شهد الثالث ا

ليونيدا:
(يستيقظ مذعورًا): هه? ماذا حدث?

إفيمتزا:
انهض يا ليونيدا هناك إطالق نار!

ليونيدا:
إطالق نار? أين ذلك?

إفيمتزا:
انهض! إنها الثورة! إنهم يتقاتلون فى الشوارع!

ليونيدا:
أتظن ذلك! ها هى حكاية جديدة! إنك ال تدرين ما تقول يا عزيزتى!

إفيمتزا:
دافـع!  صراخ ـسـدسـات والـبـنـادق وا إنـهـا مـعـركـة حقـيـقـيـة يـا عـزيـزى: بـا

وصياح. شىء مرعب جعلنى أستيقظ فزعة.
ليونيدا:

(يـحاول أن يطـمئـنها): ال شىء يا عـزيزتى! تـعـرف تـمامًـا أنك عـصبـية
ت على ظهرك ا تكونـ قد  وأننا تكـلمنا فى السـياسة طوال الـليل ر

اذا حلمت! والله أعلم 
إفيمتزا:

(بنفاذ صبر): ليونيدا أمستيقظة أنا أم ال?
ليونيدا:

عليك أنتِ أن تعرفى ذلك يا عزيزتى!
إفيمتزا:

(مـغتـاظة): برافـو يـا عـزيـزى! لم أكن أتـوقع مـنك ذلك قط! أن تـظن بى
مــثل هـذه الــظــنـون لم أكـن أعـرف أنك هــكــذا إن ذلك يـســبب لى األلم..
أرجــو أن تـعـلم يــا سـيـد لـيــونـيـدا أنــنى مـسـتــيـقـظــة تـمـامًـا.. وأنــنى سـمـعت

جيدًا كما تسمعنى وأسمعك اآلن. إنها الثورة. إنهم يتقاتلون! 
ليونيدا:

بهدوء بهدوء يا عزيزتى ال حتـتدى هكذا. منذ أن أيقظتنى هل سمعت
شيئًا مرة أخرى?

إفيمتزا:
ال.

ليونيدا:
ها أنت ترين! كيف تفسرين ذلك? أخبرينى..

إفيمتزا:

 اللوحة للفنان « مجدى محمود السيد»

 اللوحة للفنان « نصر الدين طاهر»

cyan magenta yellow black File: 16-17 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

إيون لوكا كاراجيال

مثل الشاب أحمد السيد يستعد للمشاركة فى بروفات مسرحية «ما أجملنا» حملفوظ عبد الرحمن وإخراج أحمد رجب ويقدمها مسرح الشباب. >ا
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ثابة موليير يعتبر "إيون لوكا كاراجيال" 
رومانيا. ولد فى  3يناير  1852بقرية "هاينمال"
بالقرب من "بلو ويستى" شمال العاصمة
بوخارست. تقلب فى مهن عديدة ففى 1871
وهو فى الثامنة عشرة عمل كاتبًا فى احملكمة
سن فى نفقات األسرة ثم عمل ليعاون والده ا
سرح القومى ببوخارست ناسخًا وملقنًا فى ا
وعمل مصحح مطبعة وموظفًا عموميًا وصاحب
مقهى وصحفياً وأسس وأدار مجلة فكاهية باسم
"الفكاهة الرومانية". 
تاز بغزارة اإلنتاج فى كل األنواع األدبية:
قال واالسكتش الفكاهى سرحية والقصة وا ا

وقصص األطفال.
كتب أولى مسرحياته بعنوان "خطاب مفقود" فى
1884ثم مسرحية "السيد ليونيدا يتصدى
للرجعية" فى 
سرحية األخرى: "ليلة  .1887من أعماله ا
عاصفة" فى  1880و "تهمة باطلة" فى 1890و
"مشاهد من الكرنفال" و"حلظات".
تاز أسلوبه بالنقد الالذع والسخرية وخاصة
من عقلية البرجوازى الصغير الذى يصوره فى
مسرحية "السيد ليونيدا" وفى مسرحية
"مشاهد فى الكرنفال" و "حلظات".
ضايقات من قبل األوساط السياسية تعرض 
والثقافية فى رومانيا فآثر الذهاب إلى منفاه
االختيارى فى برل فى  1905وظل بها حتى
وفاته فى  10يونيه 1912
بعد وفاته أطلق اسمه على قرية هاينمال التى
ولد بها ووضعت صورته على طوابع البريد
والعمالت الورقية وأقيم له تمثال فى مواجهة
سرح القومى ببوخارست. ا

الشخصيات 

شحات صادق

عاش. السيد ليونيدا  60 سنة با
السيدة إفيمتزا 50 سنة زوجته.

صافتا خادمة.

ليونيدا:
أسمعت?

(ينهضان مذعورين فى نفس الوقت. الضجة تقترب).
إفيمتزا:

(تقفز من السرير): إذن أكانت فكرة مثبتة يا ليونيدا?
ليونيدا:

ـصـبـاح. (يقـفـز بـدوره من السـريـر تـقتـرب الـضـجة (مـذعورًا): أشـعــلى ا
أكثر).

إفيمتزا:
صباح): أكانت تهيؤات يا عزيزى? (تشعل ا

ليونيدا:
(يرجتف): كل ذلك ليس طبيعيًا يا عزيزتى! (يزداد الضجيج حدة).

إفيمتزا:
أكانت تهيؤات يا عزيزى? (الضجيج يزداد باستمرار)

ليونيدا:
إن خطرًا عظيمًا يتهددنا يا عزيزتى! ما عساه يكون ذلك?

إفيمتزا:
ما عسـاه أن يكـون? أال ترى إذن? إنـها الثـورة إنهم يـتقـاتلـون فى الشوارع

يا ليونيدا!
ليونيدا:

(بـعصبية): الثورة الثـورة إننى أرجو ذلك. ولكن ألم أقل لك إن الشرطة
دينة? (الضجيج يزداد أكثر فأكثر) حتظر األسلحة النارية فى ا

إفيمتزا:
(ترتعد): حتظر أو ال حتظر أال تسمع إذن?

ليونيدا:
ا أن أنصارنا فى (يرتعد أيضًا): أسمع. ولكن ذلك قد ال يكون ثورة.. طا

السلطة من ذا الذى يجرؤ على عمل ثورة?
إفيمتزا:

وهذا بالضبط ما أسألك عنه (ضجة عالية فى اخلارج): أتسمع?
ليونيدا:

أين جــريـدتى? (بـعـصـبـيـة): ألنه لــو كـانت هــنــاك ثــورة سـتــكــون فى آخـر
ـنـضدة ويـتـناول اجلـريدة. األخـبـار أين هى هـذه اجلـريدة? (يـتجه إلى ا

يلقى نظرة على الصفحة الثالثة ويطلق صرخة): آه! 
إفيمتزا:

ماذا?
ليونيدا:

(مـضطربًا): إنهـا ليـست الثورة يـا عزيزتى إنـها الرجـعية. هـاك اسمعى
(يقرأ بصوت مرجتف): "الرجعية تكـشر عن أنيابها من جديد. كشبح فى
ـنـاسـبة الـظالم تـتحـ الـفـرص وتـشحـذ مـخـالـبـها فى انـتـظـار الـلـحظـة ا

لتعبر عن مشاعرها الال وطنية... أيتها األمة كونى متيقظة!".
إفيمتزا:

(مـضطربة أيضًا): غلطـة من يا عـزيزى إذا كنت لم تـقرأ اجلريـدة مساء
أمس!... (ضجة مخيفة).

ليونيدا:
(مضعضعًا): وأنا الذى يعرف كل الرجعي إننى جمهورى مع األمة.

إفيمتزا:
(ترجتف وتشرع فى البكاء): ما العمل يا عزيزى?

ليونيدا:
(يــتــمـاسـك لـكـى يـشــجــعــهـا): اهــدئى يـــا عــزيـــزتى اهــدئى.. (رشــقـات

وصرخات أكثر قربًا).
إفيمتزا:

هـيـا بسـرعـة تعـال سـاعدنى! (تنـزع أغـطيـة السـرير وتـفرشـها فى وسط
الغرفـة تفرغ الدوالب والكومـودينو وتصنع صرت كـبيرت ثم تمترس

الباب بالسريرين وقطع األثاث األخرى).
ليونيدا:

ـر من خلف (بيـنمـا يساعـدها فى هـذا العمل): سـنذهب إلى احملـطة و
جرد حديقة "سزميجو" وعنـد الفجر نستقل القطار إلى بلوويستى... و
أن نـصـل إلى هـنـاك سـأكـون مــطـمـئـنًـا وكــأنـنى فى بـيـتـى. كل اجلـمـهـوريـ

الشجعان! (الضجيج اآلن قريب جدًا).
إفيمتزا:

(مــذعــورة تــتــوقف وتــنــصت): عـــزيـــزى!... عــزيـــزى! أتـــســـمع? الـــعـــصــاة
الرجعيون.. ها هم قد وصلوا...

ليونيدا:
(مذعورًا أيضًا): أسمع... (يـرجتفان كالهما من الذعر): وألنهم يـنظرون

إلىّ بع الشك فقد جاءوا مباشرة إلى هنا ليهدموا البيت.
إفيمتزا:

ـتـهـا وضـاق صـدرها): إه! يـا عــزيـزى اسـكت ســيـحـدث لى (خـارت عـز
مكروه.

ليونيدا:
هـيا بـنـا بسـرعـة بسـرعة! (الضـجيج يـزداد اقتـرابًا يـهبط لـيونـيدا على

ركبتيه).
إفيمتزا:

إننى أموت يا عزيزى! ها هم فى شارعنا.
ليونيدا:

صبـاح. الضجة اآلن حتت النافذة. ـصباح! (تنـفخ إفيمتزا فى ا أطفىء ا
. يـتوقف الـضجيـج وفجأة تـسمع طـرقات على يبـدو االثنان كـمصـعوق

الباب).
إفيمتزا:

(تهمس): إنهم على الباب.
ليونيدا:

(يهمس بدوره): لقد انتـهيت!... ال تتحركى. (تـتكرر الطرقات على الباب
أكثر عنفًا ويبدو الضجيج وكأنه ابتعد):  لنتخبىء داخل الدوالب.

إفيمتزا:

شهد اخلامس ا
إفيمتزا:

(منفعلة ومستغربة): ما الذى يدور فى اخلارج يا "صافتا"?
صافتا:

(تـدخل حـامـلـة حـزمة مـن احلطب): كل شىء يـا سـيــدتى عـلى مـا يـرام.
ماذا تريـدين أن يحدث? لم أسـتطع فقط أن أغمض عـينى: إنهم يـطلقون
ـفـرقــعـات طــوال الـلـيل عــنـد الــبـقـال عــلى الـنــاصـيـة: لــقـد انــتـهـوا لــلـتـو. ا
وبعضهم قد مر هنا مـنذ قليل. لقد أشاعوا الصخب فى كل مكان حتى
"نـــادى ايــبـــاجنـــســكـــو" مــســـاعـــد مــأمـــور الــشـــرطـــة كــان مـــعــهـم مــخـــمــورًا

كاجلحش! كان يصرخ ويطلق رصاص مسدسه! عادات أجالف!
ليونيدا:

(مذهوالً): أى عادات?
صافتا: 

كـمــا تـعــلم يـا ســيـدى لـقــد عـربــدوا بـاألمس احــتـفـاالً بــيـوم الــثالثـاء الـذى
يسبق الصيام.

إفيمتزا:
(تطمئن وتنفك عقدة لسانها بتهكم): إنه ثالثاء الصيام يا للعجب!

ليونيدا:
مـنــتــعــشًـا): أرأيت إذن! (فــخــورًا بـنــجــاح نــظــريـته): إنه مــا قـــلــته لك )
بــالــضــبط يــا عــزيـــزتى. إن اإلنــســان ألى ســبب كـــان ولــكــونه عــصــبــيًــا
ـنتـهى الـغرابـة يضع فى رأسه فـكرة فـتـصبح فـكرة مـثبـتة.. إذن تـعمل و
رضى.. (يخاطب التهيؤات عملها ومن التهيؤات يسقط فى الوسواس ا

زوجته) أرأيت?
إفيمتزا:

(مـتـخـابـثة): قل لى أوالً يـبـدو لـى أنـنى قـد سـمــعـتك تـقــول إن الـشـرطـة
تمنع إطالق الرصاص فى الشوارع!

ليونيدا:
رة فإن الشرطة نفسها.. (بثقة): بالتأكيد ولكن أال ترين أنه فى هذه ا

إفيمتزا:
آه! يـا عـزيـزى إنـسـان يـعـرف كـل شىء مـثـلك لـهـو نـادر الـوجـود! (تـضىء

صباح). ا
ـرح. "صـافـتـا" تـقف فـاغـرة فـاهـا عـنـدمـا تـرى (يـبـدو االثـنـان فى غـايـة ا

الفوضى تعم الغرفة).

ستار 

لنترك هنا كل هذه الكراكيب ونقفز من النافذة.
ليونيدا:

وإذا كـــانــوا قــد وصــلــوا فــعالً إلى الــفــنــاء? (تـزداد الـطــرقـات عــلى الـبـاب.
يتالشى الضجيج شيئًا فشيئًا).

صوت امرأة: 
(من اخلارج): ماذا إذن? أيسخران منى!

إفيمتزا:
(تضع أذنها على الباب مندهشة): هه?

ليونيدا:
ـنــعـهـا): هس! ال تــتــحــركى! (ضـربــات عـنـيــفـة عــلى الـبــاب يـتــبـاعـد )

الضجيج أكثر فأكثر).
إفيمتزا:

(من اخلارج): هيه! يا ربى! (تصيح): يا مدام!
إفيمتزا:

( ذاهلة ): إنها اخلادمة يا ليونيدا إنها "صافتا"...
(الصرخات والطلقات لم تعد تسمع إال بالكاد من بعيد جدًا)

ليونيدا:
تمردين قد ابتعدوا. (خبطات غاضبة على الباب). هُس! يبدو أن ا

الصوت: 
دفأة! (فترة صمت. ليونيدا (من اخلارج): افتحى يا سيدتى كى أشعل ا
وإفـيمتزا ال تصدق أذنيها): يـا رحمة السـماء! ليس طبيـعيًا كل ذلك! البد

أن شيئًا قد أصابها.
إفيمتزا:

إنها "صافتا" ... (تتجه إلى الباب).
ليونيدا:

نعها): ال تفتحى ألى سبب كان! )
إفيمتزا:

(تـفقـد صـبـرها وتـتـمـلص منه): البـد أن أفـتح يـا عـزيـزى وإال سـتـأخذ
تمردون. (الـدقات على هذه البـلهاء فى الـصراخ وهذا أنـكى إذ سيعـود ا

الباب تزداد عنفًا).
ليونيدا:

(واضعًا يديه على قلبه وبنبرة استسالم تام): افتحى!
إفيمتزا:

(تـتـجه إلـى الـبـاب عــلى أطـراف أصـابــعـهــا وتـسـأل بــصـوت خـافت): من
بالباب?
الصوت:

دفأة. (من اخلارج): إنه أنا يا سيدتى جئت ألشعل ا
إفيمتزا:

دخل (تـتـردد لـلحـظـة ثم حتـزم أمـرهـا تزيح قـطع األثـاث الـتى تـسـد ا
تفتح الباب وبصوت مرجتف): هيا ادخلى.

(الظالم يسود الغرفة; إفيمتزا توقف "صافتا" على عتبة الباب)

دة 3 سنوات. سرحية بعد جتميد نشاطها  سرحى أحمد األبلج انتهى من إجراءات إعادة تأسيس فرقة سنورس ا > الكاتب ا
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ـوت سـاعدت مـروحة ذكـرة با لـطخ بالـدم واجلـمجـمـة ا ـنديـل ا ـقـدسة وا >  شـأن الـرقائق ا
الـنساء القابـلة للثنى فى إعـادة تشكيل الداللـة للمسرح اإلجنـليزى ولكن مع وجود اختالف
نـديل واجلمجمة ـقدسة التى أحاطت بـالرقائق وا روحة خـالية من الروابط ا مـهم. كانت ا

سرح فى العصور الوسطى وأوائل العصر احلديث. وألهمت ا
سرحي جريدة كل ا
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 اللوحة للفنان  «عاطف خاطر الدويك»

 اللوحة للفنانة « مشيرة إبراهيم»
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> لـقد جادل رجال الدين اإلصالحيون فيما إذا كانت تلك القطع مثل منديل
رضى طالسم سحرية نـديل الذى أرسله القديس بولس لـشفاء ا فـيرونيكا وا
ــنــاديل إلى ــقــدس وحــذر كـالــفن مـن حتـويـل مـثـل هـذه ا أو عـالمـات الــســر ا

تعاويذ.

> تــشـيــر الـشـواهــد الـتــاريـخـيــة إلى أن الـكــثـيــر من الـعــامـة تـشــبـثـوا
بـقـصـاصـات الـقـمـاش السـحـريـة عـلى الـرغم من اجلـهـود اإلصالحـية
رغـم مرور زمن طويل فى الـقرن السـادس عشر عـلى مسرحـيات الكفن

والقربان. 14
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سرحي جريدة كل ا

ها ضمن خطة مسرح الطليعة بعد إنهاء أزمتها مع جلان القراءة. > مسرحية «احلادثة التى جرت فى سبتمبر» للكاتب أبو العال السالمونى تقرر تقد
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سرح احلديث بالكويت. > الفنان الكويتى موسى البقيشى شارك مؤخراً بالتمثيل فى مسرحية «البقشة» التى قدمتها فرقة ا

ــــفــــهـــوم يــــة إن الــــلــــعب هــــو ا لــــ وشــــكــــ
األســـاسـى الــــذى  صـــيــــاغـــة الــــنص
سرحى من خالله وهو أيضاً الذى ا
شـارك فى صـيــاغـة عـنـصــر الـتـمـثـيل
اً بـــــهـــــذه يـــــ اً مـــــســـــرحــــــ كـــــمـــــا أن نـــــصــــــ
لـــــمــــــمـــــثل أن ـــــواصــــــفـــــات يـــــتـــــيـح لـــــ ا
ـــــا حــــازه من ســــتــــعــــرض كـــــثــــيــــراً  يـــــ
يــات وأسـالـيـب تـخص الـتــنـكـر أو تــقـنـ
تـقـد أكـثـر من شـخـصـيـة فى الـوقت
ذاته مــبــرزاً اجلـــانب االســتــعــراضى
ــاكـــر احملــتـــال الــعـــابث الــتـــهــريج ا

االرجتال.
وأخــيــراً حتــيــة لـهــؤالء الــشــبــاب أشـرف
فــاروق كــمــال عــطــيــة ســيــد الــفــيــومى
ســـمـــيــة اإلمـــام وحتـــيـــة لـــعـــادل حـــســان
مــــخـــــرج الــــعـــــرض فى جتـــــربـــــته األولى

سرح الدولة. 

موجة الريبرتوار.. فى مسارح لندن 
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البـس الــتى تــرتــديــهــا مــتـــشــابــهــة بــ ا
الــشـخــصــيــة األســاســيـة ومـالبس رجـال
ـهرج الـشرطـة فهى حتاكى مالبس ا
مـن حــيث اخــتالط األلــوان الــصــريــحــة
وحتـــــديــــــداً فـى اإلكـــــســــــســـــوارات الــــــتى
تعددة يـستخدمـها األبله فى محـاوالته ا

للتنكر.
عـلى مستـوى جماليـات العرض يأتى
يــلى قـادراً عـلى عـنــصـر األداء الـتــمـثـ
ــسـرحى يــر عن أفـكــار الـنص ا الــتـعــبـ
يـة لـلـشـخـصـية وعـن الـرغـبـات الـدرامـ
ـضمـونى ـعـنى ا يـة فـيـتـسـرب ا الـفـنـ
بكيفية ال تبتسر النص أو الشخصية
ومن ثـم جـــاء أداء أشـــرف فـــاروق فى
دور األبــــــلـه قــــــادرا عـــــــلى الـــــــتــــــنـــــــقل
بــرهـــافــة ونــعــومــة بـــ كل شــخــصــيــة
عـــلى حــدة أو بـــلــفظ آخـــر كل مــوقف
درامـى يخص شخـصية ما عـبر خلق
يـالت تــــــمـــــيــــــز كل مــــــوقف أو تـــــفــــــصـــــ
يـة وهـو مـا يـعـطى إيـحـاءً بأن شـخـصـ
يـة أبـعـاداً نـفـسـيـة وإنـسـانـية لـلـشـخـصـ

سرح سرح داخل ا ينهض على مـفهوم ا
بـــشــكل أو آخــر لـــيس بــشــكـل مــتــطــابق
فـهوم لـكـننـا نـرى تأثـراً  واضـحاً بـهـذا ا
الــــذى ارتـــــبـط فى األذهـــــان بــــنـــــصــــوص
ـؤثــرين "لــويــجى بــرنــديــلــلــو" وهــو أحــد ا

على "داريوفو".
سـرحى الذى ـنظـر ا وبصـريـاً يجـابهـنا ا
صــمــمـه صــبــحى الـــســيــد بــتـــكــوين عــلى
ـثل مركز ـينه وعـمقة  سرح و يسـار ا
الــــشـــــرطـــــة يــــتـــــصــــدر هـــــذا الـــــتــــكـــــوين
الـتــشـكــيـلى مــكـتب بــشـكل إشــارى يـشى
بـأهـمـيـة من الـنـاحـيـة الـدرامـيـة وتصـبح
اإلضـــاءة الـــتى تـــنـــبع مـن هـــذا الــتـــكـــوين
قـادرة عـلى اعـطاء هـذا الـتـكـوين مـلـمـحاً
فــنـــيــاً وقـــادرة عـــلى اإلمــتـــاع الــبـــصــرى
ـتلـقى بأن ثمـة تعـبيـراً قد طرأ وإشـعار ا

نظر الثابت. على هذا ا
ـالبس مـتـوافـقـاً تـمـاماً ويـبـقى عـنـصـر ا
ـضــمـونـيـة مع أفـكــار الـنص وهـواجــسه ا
والـتــقـنـيـة إذ حـاولت الـرؤيـة اإلخـراجـيـة
عــــبــــر هــــذا الــــعــــنــــصـــر إيــــجــــاد عـالقـــة

أم قتل?
وتـصـبح البـدايـة عـبـر شخـصـيـة اجملـنون
ـســرحى عــنــدمــا يـأتى بــداء الـتــمــثــيل ا
لــكى يـجــبـر رجــال الـشــرطـة عــلى إعـادة
تـمــثـيل احلـدث مــرة أخـرى مـتــنـكـراً فى
مالبـس قـــــــاضى الـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقــــــات أو
الـبروفيسـور بأسلوب يـشكك فى منطق
رجـال الـشـرطـة وكـشف مـا به من كذب

وتضليل.
مــنــذ الــبــدايــة فــإن الــرؤيــة اإلخــراجــيـة
ــسـرحى لــعـادل حــسـان قــدمت الـنص ا
بــوصـفه نــصـاً مـتــرجـمـاً مــحـافــظـاً عـلى
األجـــواء وأســـمـــاء الــــشـــخـــوص وهـــو مـــا
يـعـنى أن هـذه الــرؤيـة اهـتـمت بـاألسـاس
ـحــاولـة إيــجـاد عالقــة تـربـط مـا يـدور
حـــــولـه الـــــنـص وبـــــ مــــــا نـــــعــــــيـــــشـه من
مــشــكـالت مــشــابــهــة وهــو مــا يــتــفق مع
مـنـطق هـذه الـرؤيـة فى تفـصـيـلـة تخص
ـســرحى فى صــالـة ال تــقـد الــعــرض ا
تـلقى وصناع تـفصل فصالً قـاطعاً ب ا
الـعــرض فـنـحن مع عـرض يـعـتـمـد نـصـاً

موت فوضوى صدفة
وتقاليد الكوميديا الشعبية 

لــــعـل "مـــــوت فــــوضـــــوى صــــدفـــــة" هى
ــســرحــيــة أشــهـــر نــصــوص داريــوفــو ا
سرحى أو هى ثـلة ألسلـوبه ا فـهى 
مــسـرحــيــة حـامــلــة لــكـثــيــر من ســمـاته
الـفـنـيـة والـتـقـنـيـة وأيـضـاً أفكـاره عـلى

ستوى السياسى واأليديولوجى. ا
ـــســـرحـى يـــســتـــلـــهـم حـــادثــة فـــالـــنص ا
وقــــــعـت بــــــالــــــفـــــــعل وروعـت اجملــــــتـــــــمع
اإليـطـالى فى نـهـايـة الـسـتـيـنيـات ومن
ثـم الـتــقــطــهــا داريــوفــو وقــدمــهـا عــلى
ـسـرح فى بــدايـة سـبـعــيـنـيـات خـشـبــة ا
اضى مـخضـعاً هـذه احلادثة القـرن ا
احلـــقــــيــــقـــيــــة ألســــلـــوبـه فى الــــكـــتــــابـــة
ــــســــرحــــيــــة الــــذى صــــار مــــعــــتــــمــــداً ا
وراسـخـاً خـاصـة بـعـد حـصـول صـاحبه
عــــلى جــــائــــزة نـــوبل  1997وبــــعـــد أن
أثـــبت هــذا األســلـــوب قــدرته الـــهــائــلــة
ـــشـــكالت احلـــيـــاتـــيــة عـــلى مـــجــاراة ا
واالجـــتـــمــاعـــيـــة والـــســيـــاســـيـــات بــأفق
سـاخر وتـهـكمى ومـتـحرر من كـثـير من
ـــواضــــعــــات فى تــــقـــالــــيــــد الـــكــــتــــابـــة ا

سرحية. ا
أقول إن هذا الـنص حامل الكثير من
ســـمــات داريــوفـــو الــفــنـــيــة والــتـــقــنــيــة
فــلـيس ثـمـة حـدث مـعـنى االصـطالحى
لـلـكـلــمـة بل حـدث  أخـذه من حـادثـة
وقـعت بـالــفـعل لـكن داريـوفــو يـطـوعـهـا
ألســــــلـــــوبه فـى الـــــفــــــضح الـــــســــــيـــــاسى
والــتــنـديــد بــاإلرهـاب والــتـعــصب كــمـا
يطـوعها لـتقالـيد كل ماثـقفه من تراث
الـكـومـيـديـا الـشـعـبـيـة اإليـطـالـيـة أو مـا
يـطـلق علـيه الـكـومـيديـا "ديالرتى" فى
ـاط اإلنــســانــيـة اعــتــمــادهــا عـلـى األ
كـنمط "األبـله" أو اجملنون الـذى يخفى
وراء جـنـونـة مـنـطـقـا مـا وقدراتـه على
الــتــخــفى والـــتــنــكــر فى ســيــاق درامى
يـســمح بـاالرجتــال الـعــفـوى والــتـلــقـائى
والـفــورى وهـو مـا يـتـيح لـهـذا الـسـيـاق
مـزيـداً من الـتـنـقل لـعـوالم مـتـعـددة فى
الوقت نفسه كـما يتيح له خلق أجواء
ــفـارقـات تــتـسم بــالـقــدرة عـلـى إبـراز ا
بــــأفق انـــتــــقـــادى والذع كــــمـــا أن هـــذه
ـسـرحيـة تـتـيح للـنص أيـضاً الـتقـنـية ا
إعـادة تــمـثــيل احلــدث بـغــرض إظـهـار
ما به من تناقـض بغية كشف احلقائق
وفـضــحـهـا فــلـيـست فى هــذه احملـاكـاة
الساخرة تفـصيلة خارجية للنص بل
هـى تــقــنـــيــة قــارة فـــيه أو أنــهـــا تــمــثل
عنصراً بنيويًا فيه ومن ثم يعمد هذا
الــــطـــــرح الــــفـــــنى لـــــلــــمـــــزج بــــ اجلــــد

والهزلى.
درامـياً يـدور الـنص حـول حـادثة انـفـجار
قـنبـلة وضـعها مـجمـوعة من اإلرهـابي
ـــديــنــة ــصـــارف الــزراعـــيــة  فى أحـــد ا
"مــيالنــو" وهـو مــا يــنــتج قــتـلـى وجـرحى
ويــصـدر احلـكم عــلى أحـدهم بــاعـتـبـاره
الـــقــــاتل وأثـــنــــاء اســـتــــجـــوابه فـى مـــركـــز
الـــشــرطـــة يـــســقـط من الـــطــابـق الــرابع
ــوضــوع وكــيــفـــيــة الــســقـــوط هــذه هى ا
ـســرحى فـثــمـة شك األســاسى لـلــنص ا
فى مالبـسات احلـادث ويصـبح التـساؤل
األولى لـلــنص/ الـعـرض هل هــو انـتـحـار

 الرؤية اإلخراجية ربطت ب ما
يطرحه النص وما نعيشه اآلن

 التمثيل وقدرته على التعبير

ــا لـبـذاءتـهـا) يـســتـطـيع الـنــاقـد ذكـرهـا (ر
بغرض إيقاظ اجملتمع من عفويته.

وإلى جــوار الــنــقـد الــذى نــشــره الــنــاقــد مـان
وولف كــان هـنــاك مــقـال لــنــاقــدة أخـرى هى
دالـيــا الــبـيــرج تـعــرب فـيـه عن أسـفــهـا لــقـرار
صـدر عن مــجـلـس دعم الـفــنـون الــبـريــطـانى
سرحية يـقول القرار إنه يتـع على الفـرق ا
الــتى تــتــقــدم بــطـلـب الـدعـم من الــدولـة.. أن
تــــمأل خــــانـــة فـى الـــطــــلب اخملــــصص لــــهـــذا

الغرض  إدخالها هذا العام ألول مرة.
اجلــانــة اخلــاصـة بــاالجتــاهــات اجلـنــســيـة
ألعـضـاء مـجالس إدارات هـذه الـفـرق وهو
ما تـعرض لـنقـد عنـيف بـاعتـباره نـوعًا من
الـــــتـــــطــــفـل عــــلـى اخلـــــصــــوصـــــيــــات إال أن
ــــنـح بــــاجملــــلس "أوردى روى" مـــــســــئــــولــــة ا
دافــعت عن هــذا الـقــرار. قـالت روى: إنــنـا
عـلومـات عمن ـزيـد من ا نـريد أن نـعرف ا

من الــشـخــصــيــات الــتـقــلــيــديــة فى أعــمـال
تـشارلـز ديـكـنز وهـنـاك "واكـفورد سـكـويرز"
ــدرسـة ذى الــعـ الــذى قـام بــدور نــاظـر ا
ــمــثــلـ الــواحــدة وعـمــومًــا فــقــد أدى كل ا
أداء طـــبـــيــعـــيًـــا فى حـــدود أدوارهم. فـــقط
ــبــالــغــة فى الـــتــعــبــيــر عــلى يــأخــد بــعـض ا
ديـــفـــيــرداوســـون الـــذى جـــســـد شـــخـــصـــيــة
ـعوق لـلـبطل". سمـايك "الـصديـق السـاذج ا
ويــأخـذ أيــضــا عــلى "رالف نــيـكــلــبى" الـذى
جـســد شـخـصـيـة رفـيق الــبـطل فى الـسـفـر
ــتــضــادة ـــواقف ا االنــتــقـــال اخلــشن بــ ا
ــــعـــروف بـــالــــقـــدرة عـــلـى االنـــتـــقـــال وهـــو ا
الـــســـلس الـــذى مــيـــزه فى أعـــمـــال عـــديــدة

سابقة.
مـثلـ لبـرنادا سـرحيـة بتـجـمع ا وتـنتـهى ا
فى الـغنـاء وهو نـفس نـهايـة العـمل فى عام
 .1981ويشير البطل بيديه إشارات ال

إعـجــابه بـالــديـكــورات الـبــسـيــطـة لــلـعـرض
واالعـتمـاد على لـوحـات جداريـة ضخـمة..

الستكماله.
وكــان الــرســـام الكــريــفـــر مــوفـــقًــا فى هــذه
الــلـــوحــات الــتى عــبــرت جـــيــدًا عن الــعــمل

سرحى وتعاملت معه. ا
وبـــعــــد ذلك يـــبــــدأ الـــنـــاقـــد فـى الـــتـــعـــرض
لـلـشـخـصـيـات الرئـيـسـيـة فـيـشـير إلـى تألق
ان" فى دور  "نـيكوالس ـمثل "دانـييل وا ا
نـيــكـلــبى" والـذى أدى دوره بــشــكل طـبــيـعى
لـلـغايـة حـاز إعـجابه لـكن مـا حـاز إعـجابه
ـمثـلة "ابـيبمـيل مـاكيرن" بشـكل أكبـر كان ا
الـــــتى قـــــامت بـــــدور األم األرمــــلـــــة لــــبـــــطل
ـسرحـية. وكـذلك أبدى إعـجابه "بـديفـيز ا
يـالنـــد" الـــذى لـــعـب دور زوج شـــقـــيــــقـــتـــهـــا
والـذى جــسـد شـخـصـيـة الـشـخص اجلـشع
ال والـذى كان الذى ال يـهمـه سوى جـمع ا

سـرحـية "الريـبـرتوار" أو إعـادة الـعـروض ا
ــة.. ســواء بـرؤيــة جــديــدة أو بـذات الـقــد
الــرؤيـــة كـــان مــوضـــوع عــدد من الـــعــروض

التى شهدتها مسارح لندن مؤخرًا.
ــسـرحـيــات الـتى يــعـاد عــرضـهـا من هـذه ا
حـــالــيًــا مـــســرحــيـــة "مــغــامـــرات نــيــكــوالس
نيكـلبى" وهو عـبارة عن معـاجلة مسـرحية
لـقــصـة ألديب اإلجنـلـيـزيــة الـعـبـقـرى الـذى
عـاش فى الـقـرن الـتـاسع عـشـر.. "تـشـارلز
ـسـرحـيـة ألول مرة ديـكـنـز" وقـد عـرضت ا
عـام ١٩٨١ على مـسرح بـرودواى فى لندن
ــــــــســــــــرحى وهـى مـن إعـــــــداد الــــــــكــــــــاتب ا

عروف "ديفيد إدجار". البريطانى ا
أخوذة وهناك أيضا مـسرحية "البؤساء" ا
عـن قـــصــــة األديب الــــفـــرنــــسى الــــشـــهــــيـــر
"فــيــكــتــور هــوجــو". ويــضــاف إلــيــهــا أيــضـا
مـــســـرحــــيـــة إيـــفـــيــــتـــا الـــتى حتــــكى قـــصـــة
الـزعيمة األرجنـتينية أيـضا "بيرمن" زوجة
الرئيس األرجنتينى الراحل خوان بيرون.
ـسرحـيـات التى يـعـاد عرضـها ومع تعـدد ا
فـإن النـاقد الـبريـطانى مـانيو وولـف اختار
مـــســرحــيـــة "نــيــكــوالس نـــيــكــلـــبى" بــالــذات
لالكـــتــفــاء بــالــتـــعــلــيق عــلـــيــهــا. وكــان لــهــذا
االخـــتــــيـــار حــــيـــثــــيـــات عــــديـــدة أول هـــذه
احلــيـثــيـات أنــهـا مــسـرحــيـة طـويــلـة بــشـكل
الفت لــلـنــظـر. فـرغم أنــهـا من فــصـلـ إال
ـا أنـهـا اسـتـغـرقت ست سـاعـات ونـصف 
ـشــاهــد وبـ فــيـهــا فــتـرات الــراحــة بــ ا

فصليها.
وال يــــدرى مـــــانــــيـــــو الــــســـــبب الـــــذى جــــعل
سـرحية بـهذا الـطول الـذى أصاب بعض ا
ـلل وجعـلـهم يـنصـرفـون قبل ـشاهـدين بـا ا
إكـمـالــهـا.. وهـو شـخــصـيًـا يـتــعـاطف مـعـهم
فى ذلك حـيث إن األحداث كـانت تـتـحرك
بـــبـطء خـــاصــــة فى الـــفــــصل الـــثــــانى "ولم
يذكر بصراحة إذا كان هو نفسه قد أكمل
مـــشــاهـــدة الــعــرض" وبـــســبب هـــذا الــزمن
الــكــبــيــر فى الــعــرض فــقــد قــام بــإخــراجه
اثنـان من اخملرجـ وهمـا "فيلـيب فرانك"

و "جوناثان تشيرش".
ــســـرحــيــة وهــنــاك ســـبب آخــر الخـــتــيـــار ا
لــلـــتـــعــلـــيق عـــلــيـــهـــا وهــو أن حتـــويل قـــصــة
تــشــارلــز ديـكــنــز الــشــهــيــرة من قــصــة إلى
مــســـرحــيــة لم يــكـن بــالــعــمل الـــســهل عــلى
اإلطالق. وقـــام أكــــثـــر من كــــاتب ومـــخـــرج
بـأكـثـر من محـاولـة قـبل "ديـفـيـد إدجار" لم
يـكـتب لـهـا الـنـجــاح. وقـبل ديـفـيـد الـتـحـدى

وحقق النجاح.
ويـعـود الـنـاقـد فـيـتـسـاءل عن الـسبـب الذى
سرحية يصران على هذا جعل مخرجى ا
الـعـرض فــقط بل أيـضًـا هــنـاك كـثـرة عـدد
ـمــثـلـ فـى األدوار الـرئـيــسـيـة والــثـانـويـة ا
ـــــثـالً خالف والــــذيـن بـــــلغ عـــــددهم  27
الكومبارس. وهـذا العدد الكبير من شأنة
إضـاعـة اخلط الدرامى واألسـاسى فضالً
عن تـصـعـيب مــهـمـة اخملـرج فى الـسـيـطـرة
ــمـــثـــلـــ وأدائــهـم. وكــان عـــلى مـــجـــامــيـع ا
شـكلة بـاختزال االحداث ـكن حل هذه ا
والـشــخـصـيــات بـشـكل ال يــؤثـر عـلى جـودة
الـعــمل وال يـجـعل هـنـاك حـاجـة الثـنـ من
. وهـو نـفـسه عـنـدمـا قرأ الـنص اخملـرجـ
ــــــكن ــــــســــــرحى وجــــــد شـــــخــــــصــــــيـــــات  ا
االســـتـــغــنـــاء عـــنـــهــا دون أن يـــضـــيع اخلط

األساسى.. ولو سألوه ألفادهم.
ويـعود بـعـد ذلك فـيـعـتـرف باجلـهـد الـكـبـير
ـــبـــذول فى الـــعــمـل والــذى يـــجـــعل ســـعــر ا
الــتــذكــرة الــذى يــتــراوح بــ  150و 225
جـنـيــهـا اسـتــرلـيـنــيـا إذا مـا قــارنـاه بـتــكـلـفـة
ـــبــــذول فـــيـه ويـــبـــدى الـــعــــرض واجلـــهــــد ا

ة برؤية جديدة  عروض مسرحية قد

 ثورة من جماعات الشواذ
سرح اإلجنليزى فى ا

 من يريد دعماً البد أن نسأله عن قوة نظره 
 áªLôJولون اجلورب الذى يرتديه!

تــــــقـــــدم إلــــــيــــــهـم أمــــــوال دافع الــــــضــــــرائب
الــبـريـطــانى بـشــكل يـفـوق الــلـون والـعــرقـيـة
والــعـقــيـدة وحــتى اإلعـاقــات الـتى يــعـانــيـهـا
ـعــلـومـات مــطـلـوبــة ألنـهـا بــعـضــهم. وهـذه ا
تصبح مؤشرًا عـلى الرسالة التى ستحاول
ــســرح تــلك الـــفــرق نـــقــلــهـــا إلى جــمــهـــور ا
ـسـئــولـة إنـهـا ال تـرى الـبـريـطـانـى. وتـقـول ا
داعــيـــا لألزمــة الــتى يــثـــيــرهــا الــبــعض ألن
هــذا ســـؤال ســـوف يــكـــون اخــتـــيـــاريًــا. ولن
عونـة وحجمها. يـكون له تأثير عـلى قرار ا
ـتـد قـريـبًـا إلى كـافـة وهـذا الـقـرار سـوف 
ؤسسات الفنية التى تطلب دعم الدولة. ا
وتـمـضـى قـائـلــة إنـهــا ال تـفـهم إطـالقًـا تـلك
الــــثـــورة مـن جــــمـــاعــــات الــــشـــواذ وحــــقـــوق
اإلنــــــســــــان رغم أن مــــــعــــــظم الــــــشــــــواذ من
الرجال والنساء من الشخصيات العامة ال
يـــــنــــكـــــرون شـــــذوذهـم ويــــتـــــبـــــاهـــــون به وال
يـــــضــــيــــرهم أن يــــســـــجــــلــــوه عــــلى الــــورق..
والـسـؤال عمـومًـا اختـيـارى. وردًا على ذلك
مـثل الـكـومـيدى قـال الـسـيـر إيان مـاكـلـ ا
الـشاذ إنـه ال يجـد عـيـبـا عـلى اإلطالق فى
ـكن شـذوذه لــكـنـهــا مـسـألـة خــاصـة به ال 

أن يسجلها على الورق.
ـسـرحى مـايـكل فـراين واسـتـنـكـر الـكـاتـب ا
ذلك القرار بشىء من الـسخرية حيث قال
إنه يـــقــــتـــرح قـــريـــبًـــا وضع ســـؤال آخـــر فى
االستـمـارة يـسـأل عن عـدد من يـعـانون من
قــصــر الــنــظــر وعــدد من يــرتــدون جـوارب

بيضاء وجوارب سوداء وأخرى بنية.

 اللعب أحد تقنيات العرض

ihóH øjódGõY

سرحى والديكور واإلضاءة نظر ا  مساهمة ا
فى تقد متعة بصرية للمشاهدين

تعة البصرية سرحى لعب دوراً مهماً فى تقد ا نظر ا ا
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. وبالنسبة إلى > كـل الصور سواء أكانت ذهنية أم بدنية كانت أصناماً
ـسـرحى (عـبـادة اإلصـالحـيـ طـغت عـلى وثــنـيـة الـتـمـثـيـل الـرمـزى ا

الصورة) عبادة الكلمة. 20
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سرحي جريدة كل ا

وسم الصيفى. سرح خالل ا > الفنان محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس انتهى من وضع خطة عروض ا

21 من  أبريل 2008  العدد 41

االنبهار أصله اجلهل والغفلة

بريشت انتهى فى أوربا 
سرحى  األوحد! ومازلنا نعتبره ا

ـبـدعـ الـعـظـام عـلى مدى التـقـدمـيـ وجـعـلـتهـم فى صف الـنجـوم وا
الـــدهـــر!.. أمــــا اآلخـــرون الـــذيـن لم يـــعــــتـــرفـــوا بــــأن بـــريـــشـت أفـــضل
يـ فى القد واحلـديث ولم يقبـلوا تقلـيده ونسخه سرحيـ العا ا
ـسـرحـيـات عن ـا هى كـتــابـة ا وقـالـوا بــأن أيـسـر األشـيـاء وأسـهــلـهـا إ
منـزلـة اإلنـسان فى هـذا الـزمـان وفى هـذا العـالم عـلى غـرار مـا أجنز
سـوفـوكلـيس وأبـو حـيـان التـوحـيـدى ورونى ديكـارت وعـبـد الـرحمن بن
خلدون وولـيم شكسبـير وليوناردى فـنشى وأبو الوليـد محمد بن رشد
وطه حــسـ وأبــو الـقــاسم الــشـابى وآرتــو رمـبــو وكل مــبـدع خالق من
طـبـقـتــهم. نـعم أمـا اآلخــرون اخلـارجـون عن صــفـوف الـغــفـلـة واجلـهل
واالنبـهار والتقـليد فـقد اتهمـتهم فرق الـهتاف والتـصفيق بـالغياب عن
اورانـيـة الـتى ال تـفـهـمـها إال ـات ا حـركـة الـتـأريخ وبـالرجـعـيـة والـتـهـو
النـخـبـة الـبـورجوازيـة أمـا اجلـمـاهـير الـكـادحـة فال! ووصـفـتـهم بـأنهم

قراطية والشعب واحلرية وشتمتهم. أعداء الد

سـرحـي الـفـرنسـيـ واألوربيـ يذكـر بـريشت إال لم يعـد أحـد من ا
الـقــلـيل مــنـهم بل إنــهم يـذكـرونه مــثـلــمـا يـذكــرون أى "مـسـرحى" أوربى
وغربى" آخـر كصـامويـل بيـكيت أو أوجن يـونـسكـو أو إبسن أو تـوماس
ا يـعترفـون بأنه قـدم إضافـته النـظرية ـيزونه عـليـهم وإ برنارد وال 
والــتــطــبـــيــقــيــة واإلبــداعـــيــة فى فــتـــرة اخلــمــســيـــنــيــات والــســـتــيــنــيــات
انيا االحتادية والسبعينيات من الـقرن العشرين على خشبة مسارح أ
ـقـراطيـة وفرنـسا وبـريـطانـيا وإيـطالـيـا فضال عن أقـطار ـانيـا الد وأ

عسكر الشيوعى والسوفيتى. أوربا الشرقية التى كانت تعيش فى ا
ثم رحل بريشت ورحلت معه شـهرته ومسرحياته ونظرياته وإبداعاته
سرح األوربى - والغـربى إجماال - قد تـغير جذريا ال لشىء إال ألن ا

قبل رحيل بريشت وفى األثناء وبعده خصوصا.
أمـا العـالم الـعـربى فـقد عـرف بـريشت فـى أواسط السـتـيـنيـات من الـقرن
ــاضى عن طـــريق أوربــا وال ســيـــمــا عن طـــريق بــريــطـــانــيــا وفـــرنــســا ثم ا
ـبـدعـون الـطالئـعــيـون األوربـيـون مـعـجـزة فن إيـطـالـيــا. واعـتـبـره الـنـقــاد وا
ـسـرح الـشـعـبى" ـسـرح من عـهـد سـوفـوكـلـيس إلى هـذا الـيـوم. ومـجـلـة "ا ا
ـثــقــفـ ـبــدعــ وا ـســرحــيـة الــفــرنـســيــة حـيـث جتـمع أكــابــر الـنــقــاد وا ا
الـيـسـاريـ - مــنـهم روالن بـارت الـنـاقـد الـشـهــيـر وجـان دوفـيـنـيـو صـاحب
ـسرحـية ـسـرح وجان مـارى سيـرو زعيم الـطـليـعة ا كـتاب سـوسيـولوجـية ا

الفرنسية -  شهود على أن مسرح بريشت أعجوبة الدهر.
تـبعـة منذ عـقود من الـسنـ فى أقطـار من العـالم العربى وكالعـادة ا
ـسرحـي الـعرب فى االنـبهـار بالـغير بـدع ا سـقط عدد كـبيـر من ا
ـصـدر فى الـثـقـافـة والـفكـر والـفـن واإلبداع - ـرجع وا الذى يـعـدونـه ا
كــمـا تــسـقط حــشــرات الـلــيل الـطــائـرة فـى وهج نـار الــسـراج - هــكـذا
ذابوا فى االنـبهـار وهـكذا أذابـوا شـخصـيتـهم الـقومـيـة اخلالقة ومـحو
تأصـلة فى تاريخ األمة. ولم يفكروا ولم ذاتيتهم احلضارية الـعريقة ا
يقولوا بـالنسبـية ولم يشـكوا ولم يدرسوا ولم يـبحثـوا ولم يغامروا ولم
يــخــاطــروا. بـل نــســخــوا دون بـــصــيــرة ومــســـخــوا!!!.. ألنــهم زادوا فى
سرحـي العرب - القالئل واحلق ـبدع ا الطنـبور نغمة فـبرشنوا ا
ــسـرح الــعــربى يـقــال - فـألنــهم رأوا فــيــهم جــرأة غــيــر مــعـهــودة فـى ا
ـسرح األوربـى وإن اختـلـفت اجلـرأتـان اخـتالفا كجـرأة بـريـشت عـلى ا

عنى وجذريًا فى القصد والغاية. قويا فى ا
ومـا أن أطلت الـسـبـعيـنـيات فى الـعـالم الـعربى حـتى صـرخ مسـرحـيون
بـأنـهم بـريـشــتـيـون وأثـبـتــوا صـراخـهم عـلـى أعـمـدة اجلـرائـد واجملالت
ـسـتـوعـبـ لـنـظـريـات بـأنـهم من األوائل ومن الـرواد ومن الـفــاهـمـ ا
ـتــفـرجـ الـواعـ عـلى "األم كـوراج" وعـلى "االسـتـثـنـاء بـريـشت ومن ا

والقاعدة" إلخ.
وهزتـهم مـوجـة االنبـهـار الـعـارمة - واالنـبـهـار أصلـه اجلهل والـغـفـلة -
فــســـعــوا كل الـــســعى فى شـــرح بــريــشت ودقـــقــوا مــعـــانــيه وشـــقــقــوهــا
معتـمدين فى متونـهم على تأويل النـقد األوربى ومحتجـ بها وكأنهم
اضى البعيد! ثم تناولوا نصوص بشروحهم تلك فقـهاء اإلسالم فى ا
ـــهـــا عـــلى شـــاكـــلـــة اإلخـــراجــات ـــســـرحـــيـــة فــأرادوا تـــقـــد بـــريـــشت ا
ـانـيــا وروسـيـا واجملــر وفـرنـسـا الـبـريـشــتـيـة فى "بــولـيـفــار أنـسـفـيـل" بـأ
وإيـطــالــيـا فــقــلـدوا مــا شــاهــدوه عـلى اخلــشــبــات الـعــربــيـة والــتــزمـوا
لـة عمـا سن وق بـالتـقلـيد احلـرفى فحـذار من اخلـروج ولو بـقيـد أ
فى أوربـا لـكـنـهم أســاؤوا حـتى الـتـقـلــيـد. فـجـاءت أعـمــالـهم سـطـحـيـة
سـيــئــة تــافــهــة ورغم ذلك ادّعــوا لــلــقــاصى ولــلــدانى أنــهم بــريــشــيـون

أصليون!
ـا ثـبــتت الـقـواعـد الـبـريــشـتـيـة وجتـمـدت فـى صـيغ مـشـهـورة صـارت و
كـالنـمـوذج الـذى يجب أن يـحـتـذى أحب من أحب وكـره من كره! وتـبـعا
ـثـقـفـ الــيـسـاريـ لالحــتـفـال عـلى لـذلك تـكـونت فــرق من الـنـقــاد وا
أعــمــدة اجلــرائـد وصــفــحــات الــكــتب وفى الــشــاشــات الــتـلــيــفــزيــونــيـة
ـبـدعـ الـكـتـاب الـذين تـتـلمـذوا عـلى الـنـمـوذج الـبـريـشـتى وقـوانـينه با
الــصــارمــة أو الــذين فـى نــصــوصــهم مــا يــشــبه نــصــوص بــريــشت ولــو
قتيال أو حتى الذين تناولوا فى مسرحياتهم قضايا الساعة احلارقة
ــهـلـكـة وبـيـنـوا فــيـهـا حـرب الـطـبـقـات واألوضـاع الـسـيــاسـيـة الـعـربـيـة ا
سـحـوقـة وعـرجـوا عـلى االسـتـغالل واالسـتالب! فـصـفـقت لـهـم فرق ا
ديح والتكر وأسـمتهم طليعة اجملتمع العربى واليساري الهتاف وا

هذا إذا هى لم تدبر لهم مؤامرة لـلسكوت عنهم تمـاما حتى يسجنوا
..! فى سجن اخلمول والال مباالة!.. ولكن إلى ح

سرحـيون األوربيون وخاصة الفرنسيون عن بريشت منذ لقد تخلى ا
ما ينـاهز العـشرين سنـة واعتبـروه مسـرحيا: مـؤلفا ومـخرجا ومـنظرا
ـسرحـي الـذين سبـقوه فى الـزمن أو حلقـوا به.. وكأنهم مثـل سائر ا
بذلك قد أزالوا عـنه هالة الـقداسة الـتى توجوه بهـا فى اخلمسـينيات
من الــقــرن الــعـــشــرين. وعــلـى عــكس من ذلـك فــلــقــد تـــمــسك الــعــدد
ـسـرحى الـواحد ـسـرحـيـ العـرب بـبـريـشت ورأوا فـيه ا العـديـد من ا
ـوذج ال شعـار إال شعـار الـزعيم الـواحد األوحـد - مثل األوحـد على 
تــصـورهم لــزعــمـائــهم الــسـيــاسـيــ وتــقـديــرهم وطــاعـتــهم وخــذالنـهم
أمامـهم - تـمسـكـوا به شـديدا وكـأنه احلل األفـضل واألمـثل واألجدى
ـسرحـيـ الـفرنـسـي للـنـجاح! لـلـنـجومـيـة! لـلخـالص! بيـد أن بـعض ا
األعالم بادروا فى نفس الوقت بنقد بريشت على جميع األصعدة..
ــبــكى فى آن واحــد أنى حـضــرت نــدوة فـكــريــة حـول ـضــحك ا ومن ا
ــركـز الــثــقـافى الــدولى بــاحلـمــامــات فى أواخـر مــسـرح بــريــشت فى ا
اضى شارك فيها مسرحيون عرب وأجانب السبعينيـات من القرن ا
مـثل روجى بالنـشـون مديـر مـسـرح فيـلـويـان (بإقـلـيم لـيـون الفـرنـسـية)
ـتعصبـوين لبريشت فى اخلـمسينـيات كما ـسرحي ا وقد كان أحد ا
كان أحد مخرجيه األعالم فاشـتهر بذلك عبر األقطار األوربية كلها!
ـســرحـيــة الـشـهــيـرة نــاتـالى وإلى جــانـبه جــلـست الــكـاتــبـة الــروائـيــة وا
سـاروت. وقــد كــانت من جــمــاعــة "الـروايــة اجلــديــدة" الـتـى قـلــبت فن
الروايـة رأسـا علـى عقب بـزعـامـة "آالن روب غريـبى ومـيـشال بـيـضور
وصامويل بيكيت وغيـرهم". وشارك فيها مسرحـيون عرب متعصبون

سرحية أكثر من أهله!. لبريشت ومعتقدون فى "كراماته" ا
اذا انعقدت هذه الندوة? 

انــعــقـدت بــســبب تــخـلـى روجى بالنــشـون عـن إخـراج مــســرح بــريـشت
ـــســـرحى وانـــقـــطــــاعه عـــنـه ومـــيـــله نـــحــــو إخـــراج مـــســـرح الـــشــــاعـــر ا
" ومـنه مـسـرحيـته "بـيريـنـيس" وقد جنح فى الـكالسيـكى "جـان راس
ـســرحـيـات ـســرحـيــة الـشــعـريــة الـتـى تـنـتــمى لــرصـيــد ا إخــراج هـذه ا
ـطـلق لـلـملك الـكالسـيـكـيـة للـقـرن الـسـابع عـشـر وذلك حتت احلـكم ا
سـرحيـة بالـعصر الشمـس لويس الـرابع عشـر ولكن ال عالقـة لهـذه ا
ـالحــظـة ــســتــقــبــلــهم مع ا احلــديث وال بــاهــتــمــام الــنــاس الــيــوم وال 
األكيـدة أن روجى بالنشـون لم يبـرشت بيـرينـيس ولم يقـتبـسهـا حسب
ـنـوال الدرامـاتـورجـى الـبـريـشتـى بل تـنـاولـهـا كـمـا كـتـبـهـا جـان راس ا

وأبدع فى إخراجها إبداعا ال مثيل له!..
لكون سرحي العرب وشرعوا يحاسبونه كأنهم  نقم عليه ثلة من ا
بريشت وكأن بريـشت وقف عليهم وحدهم. واعتبروا روجى بالنشون
كـاخلـائن الـذى باع الـقـضـيـة! لكـنه نـاقـشـهم وأفـهمـهم مـا لم يـعـرفوه..

ورغم ذلك تمسكوا بشكل وثوقى ببريشت.
لم يــقع بــ يــدى تــألـيـف عـربـى يـنــقــد مــســرح بـريــشت مــنــذ ســنـوات
وسـنــوات. ولـعل مــثل هـذا الـتــألـيف لم يــتم. ولم يـكــتب مـطـلــقـا. ولـكم
كـنت أود أن يــعـكف نـاقـد أو مــفـكـر أو مـؤلف أو مــسـرحى عـربى عـلى
نقـد بريـشت فى سبـيل النـقد من بـاب خالف تـعرف بل لـيكـون عالمة
تـشــيـر إلى مــسـرح بـريــشت لـيس مــحل تـقــديس أو انـبـهــار أو إعـجـاب
ـكن السـلـطـنة مـفـرط وسمـة تـدل عـلى أن مـسرح بـريـشت أو سـواه 

عليه وجتاوزه.
ـا وقــعت بـ يـدى مــنـذ أكـثـر من عــشـرين سـنــة مـقـاالت ودراسـات إ
وبـحـوث جـادة وكـتب فـرنـســيـة مـهـمـة تـنـقـد مـسـرح بـريـشت وال سـيـمـا
مسـرحـيـاته الـشـهـيـرة مـثل "األم كـوراج" ودائرة الـطـبـاشـيـر الـقـوقـازية"
وارتـقاء ارتـودى وروى نقـدا مفـصال من حيث الـتركـيب الدرامى وبـناء
ضامـ واآلليات والتقنيات الشخصيات والرؤية الـفنية واخلطاب وا

اخلاصة بالتمثيل.
ـســرحى الــشــهــيـر أوجــ يــونــسـكــو وشــتــائـمه لــنــتـرك نــقــد الــكـاتـب ا
ــقــذعــة عــلى مــســرح بــريــشت واإليــديــولــوجــيـة وهـجــمــاتـه الـنــقــديــة ا
الـكــلــيـانــيــة الـشــيــوعـيــة من الــنــمط األوربى الــشـرقى ولــنــتـنــاول نــقـد
سرحى أنطوان فيتـاز ولنستعرض أهم مـا فيه من مسائل سواء كنا ا

 بريخت

 حينما صرخ مسرحيو
السبعينيات نحن  بريشتيون

ومن الفاهم لنظرياته!

سرحي العرب شرعوا   قلة من ا
فى محاسبة اخلارج على بريخت

كأنه وقف عليهم وحدهم!!

≈∏Zôa ìÓ°U

تزمـت ولكنه يـوضح بشكل شامل أنه > إن فـضح زيف الوثنـية كان أولويـة الناشطـ ا
ـسرحـيـات جون بـيل الـتى شنـت هجـوماً بـعـيد عـن رفض الدرامـا بـالكـامل فـإن البـدء 
قـاسـيـاً عـلى الـكـاثـولـيـكـيـة فى ثالثـيـنـيات الـقـرن الـسـادس عـشـر اعـتـنق الـبـروتـستـانت

تزمتون الدراما كسالح فعال فى حربهم على الكثلكة. ا

> كلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر تستعد لتقد مسرحية «حلمبوحة» للمؤلف محمد زعيمه وإخراج شادى أبو شادى.

سرحي جريدة كل ا
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الـــــكــــثــــيــــر من الـــــدرجــــات تــــمــــيــــز فى األداء
التمثيلى: محمد عزب. 

وضح على مـدار الـيومـ مـحاولـة الكـثـير من
اخملــرجـــ تــقــد عــروض مـــســرحــيــة جــادة
مـأخـوذة عن كـتــاب "كـلـيـلـة ودمــنـة" فـاجنـرفـوا
وراء تــعــريف الــكــتــاب نــفــسه ومــؤلــفه بــشــكل
ــطــلـوب تـلــقــيــنى واضح نــتــيــجــة لــعــدم فــهم ا
وكانت هـناك محـاوالت قليـلة لتـقد عروض
ـــفــردات ووجـــود بـــعض مـــســرحـــيـــة كـــامـــلـــة ا
الــعــروض األخــرى الـتى تــمــيــزت فـيــهــا بـعض
سـرحيـة مع انعـدام وجود عـناصر الـعنـاصر ا
سـتـخـدم فى مـعظم أخـرى مـهـمـة كالـديـكـور ا
العروض بنفس وحداته ومفرداته من الشجر
ـقدم ـوضـوع ا ـا أمـا عن الـكلـمـة وا ال أعـلم 
فتـمـيـزت فى عرض "عـالم احلـواديت" لـفـرقة
البس والتمثيل منفلوط مع تميز العرائس وا
كـما تميز اإلخـراج لفرقة مـركز شباب ساحل
ـسرح بتـنوع جيد مـثل على ا سليم بـتوديع ا
ـــمــثـــلــ وتـــرديــد لم يـــســتـــمـــر لــعـــدم حــفظ ا
احلوار بدون أداء مع حـذف احلوار الذى أثر
ـوسـيقى عـلى الـنـاجت العـام لـلـعـمل وتـمـيـزت ا
لـفـرقــة ديـروط والـتى قــدمت أشـعـاًرا مــلـحـنـة
سرحى ووضح الفارق ب خصيًصا للعمل ا
البس فى عـروض عنـهـا فى عـروض أخرى ا
ــســتــخـدمــة فى عــرض مــنــفــلـوط البس ا كــا
ـاسكـات بشكل والتى اسـتخدمت الـعرائس وا
واضـح عـــــكـس ذلك فــــــرقــــــة أبـــــو تــــــيج الــــــتى
اســتــخـدم أعــضــاؤهـا مـالبـســهم الــشـخــصــيـة
ووجــود بـــعض الـــعــنـــاصـــر بــدون أحـــذيــة دون
األخـــذ فى االعـــتـــبــــار أهـــمـــيـــة غـــرس الـــقـــيم
األخالقـية والتربـوية والسلوكـية لدى الطالئع
والــتـى ظــهــرت عـــكس ذلك بـــشــكل جـــيــد فى
عـــرض مـــنـــفـــلـــوط بـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة لـــلـــحـــركــة
ــيـزيـن مـثل أســمــاء حـســنى من وأشـخــاص 
مـنفـلوط ومـحمـد عزب من أسـيوط وظـهرت
أيـًضـا فى بعض الـعـروض درجات الـعـجز عن
ـسـرح كـما يـجب أن يـكـون ليـعـبر عن تـقد ا
الـطالئع وآمــالـهم فــقـدم الـبــعض عـروًضـا ال
ا لـعـدم فهم الـفريق حتـمل أى قيـمـة ذلك ر
مغزى مـا يقدمـونه واستخدمت الـلغة الـعربية
الـفصـحى ولكـنهـا ظهرت غـاية فى الـسوء من
خـالل الــــنــــطق أو األداء والــــتــــشــــكــــيل بــــعــــدم
ـا أثر على عدم خـارج األلفاظ  االهـتمام 
طـلوب تـوصـيلـها لـلـمتـفرج تـوصـيل الرسـالـة ا
إن وجــدت وجـــاء تــرتـــيب الـــعــروض كـــالـــتــالى
ــركـز األول بــعـرض حــصـلت مــنـفــلــوط عـلى ا
"عــالم احلـواديـت" من تـألــيف وإخــراج عــمـرو
ـركـز حـمـزة وحـصـول اســتـاد أسـيـوط عـلى ا
الـــثــانـى بــعــرض "لـــعــبـــة دمــنـــة" ألحــمـــد ثــابت
ركز الثـالث كان من نصيب كل من ديروط وا
"بحكاية دمنـة" ألحمد عبد احلميد والساحل
بــعــرض "األســد واألرنب" خلــالــد أبــو ضــيف
ويــأتى بــعـــدهم دربــكــة ثم أبـــو تــيج وقــد قــام
الــســيــد/ طــارق حــســ مــديــر عــام الــطالئع
بــوضع شــكـل من أشــكــال الــتــكــر ألول مــرة
للـمـتمـيزين تـشجـيًعـا على الـتقـدم واالستـمرار
ومـحـاولـة تـقد األحـسن فـيـمـا بعـد; ولـيـكون
هرجانات القادمة التنافس هدًفا للفرق فى ا
فــكـانت شــهـادات الــتـقــديــر من نـصــيب حـا
الـديب وأحـسن ديكـور لـلسـاحل وطـلعت طه
كـــأحــــسن مـــوســــيـــقى لـــديــــروط وخـــالـــد أبـــو
ضـيف وأحــسن إخــراج لــلـســاحل والــتــألـيف
نفلوط وقدم بعض من نصيب عمرو حـمزة 
الهدايـا الرمـزية مـصاحـبة لـشهـادات التـقدير
ــتـمـيـزيـن فى الـتـمـثــيل وهم أسـمـاء لـلـطالئع ا
حـــســـنى مـن مـــنـــفـــلـــوط ومـــحـــمـــد عـــزب من
أسيوط ومحمد نادى من منفلوط وإبراهيم
مـحــمــد وهــمـان من ديــروط وإسالم مــحــمـد
سـيــد من دربـكــة وعـمــر خــالـد من الــسـاحل
ـا نرى من الطالئع كل ذلك تـشجيـًعا لهم ور
ـمثل واخملـرج ومهـنـدس الديـكور فى احلـياة ا
الــفـنـيـة فــيـمـا بــعـد بـرزت كـتــيـبـة الــعـمل عـلى
ــكــونـــة من أحــمــد فــرغــلى مــدار الــيــومــ وا
وعـبــد الـنــاصـر الــعـربى وعــزب مـحــمـد عـزب
مـن الــــشــــبــــاب والــــريــــاضـــــة وإدارة الــــطالئع
ـديـرهـا طـارق حـسـ حتت رعـايـة مـحـمـود
أبـو عــقـرب وكـيل الـوزارة لـلــشـبـاب والـريـاضـة

بأسيوط. 

احلــيــوانــات لــلــتــخــلص من األســد الــظــالم
وتـــوضـــيح قـــيـــمــة االحتـــاد والـــتـــعــاون وأن
الــــظـــلم مـــهــمـــا طـــال فالبـــد وأن تــكـــون له
مثـلون مالبسـهم العادية نهايـة استخـدم ا
ووضـــعــوا ألـــوانـــا عـــلى الـــوجـــوه بـــديالً عن
األقنـعة وقـام اخملـرج بعـمل محـاولـة يائـسة
لــتـقــد عـمل مــسـرحى افــتـقــد لـكـثــيـر من
سرحية وطول فترات الصمت العناصر ا
ـمـثــلـ وعـدم عــمل تـدريب وعـدم حــفظ ا
ـا فـيـهم اخملـرج ويـبدو أن كـاف لـلـجمـيع 
مـــــركـــــز شــــبـــــاب أبـــــو تـــــيج اكـــــتـــــفى فـــــقط
ـشـاركـة دون الـتقـيـد بـالـزمن أو مـحـاولة بـا
تقـد كلمـة خاصـة كانت أو عـامة شارك
فى العمل محمود أحمد زكى ودعاء سيد
ثم يـأتى الـيـوم الـثانى السـتـكـمـال الـعروض
ـركز شباب مـنفلوط وعـرض عن ترشيد
ـــيــاه وعـــرض تـــنـــاقــضـــ عن اســـتـــهالك ا
ــيــاه فى الــرش اإلســراف فى اســتــخـــدام ا
اء بـالـبطـاقة لـكى يفـكر والغـسيل وتـوزيع ا
اجلــمـــيع فى االســـتــخـــدام األمــثل لـــهــا. ثم
عــــرض آخــــر بــــعــــنــــوان "عــــالم احلــــواديت"
تــألــيـف وإخــراج عــمــرو حــمــزة عن األســد
احلـــبــيس الـــذى يــســـتــنـــجــد بـــالــبـــنت الــتى
تـشـاهده فـى القـفص لـتـفـتح له فـيـقرر أن
يأكلها فتستـعطفه ليتركها فيقرر أن يأخذ
ـــر بــهـــمــا فـــيــمـــر احلــمـــار الــذى رأى من 
يعـانى من ظـلم اإلنـسـان فـيـقـرر لألسد أن
يـأكل البنت ويـأتى الدب الذى يـقرر نفس
ـصـير لـلـبـنت ثم يـأتى الـقـرد الـذى يضع ا

قـدمت مـديـريـة الـشـباب والـريـاضـة بـأسـيوط
ـسـرحـية إدارة الـطالئع عـدًدا من الـعـروض ا
ــراكــز شـبــاب احملــافــظــة عــلى مــدار يــومـ
; الخـتـيـار أفـضل الــعـروض لـتـمـثـيل مـتـتـالــيـ
احملــافــظــة فـى الــتــصــفـــيــات الــنــهـــائــيــة عــلى
مـسـتـوى اجلـمـهـوريـة وكــانت جلـنـة الـتـحـكـيم
سرحى ؤلف ا مـكونة من نـعيم األسيـوطى ا
ـقال  وكـان مـوضوع الـتسـابق "كـليـلة  وكاتب ا
ا بها من الـقيم األخالقية والسلوكية ودمنة" 
والـدروس الــتــربـويــة لـتــكـون مــفـيــدة لــلـطالئع
ــهــا فـى قــالب مــســرحى درامى لــيس بــتــقــد
ـــمـــكـن أن تـــوفــر لـــلـــطالئـع فـــقط ولـــكن من ا
شاهدة لكل األعمار هذا باإلضافة تعة وا ا
لـعرض آخر يـعبر عن مـضمون درامى واضح
ــا ولــكـــنه صـــامت يـــســتـــخــدم فـــيه فــنـــون ا
للـتعبـير بديال عـن لغة احلـوار والكالم وإبراز
ـقـصـود من خالل حـركـة اجلـسد ـضـمـون ا ا
وذلك لــغـــرس الـــقــيـم األخالقــيـــة والـــتــربـــويــة
لــتـقــو ســلـوك الــطالئع لــلــطـريق الــصــحـيح
واهب الفـردية فى التمـثيل وغيرها وإظـهار ا
من فــنــون الـــعــمل الــفــنى ومـــحــاولــة صــقــلــهــا
وإبرازها فى أعـمال فنـية تالـية أيضـا توجيه
الــــطالئع إلـى مــــا يـــتــــفـق مع اآلداب الــــعــــامـــة
والـتـقـالـيـد والـبـعـد عن اإلسـفـاف فى احلـركة
أو الـلـفظ وبث روح اجلـمـاعـة لـلـثـقـة بـالـنـفس
ــــواجــــهـــة وتـــكــــويـن الـــقــــدرة عــــلى احلــــوار وا
والـتعبـير عن اإلمـكانيـات الشـخصيـة والقدرة
عـــلـى االعـــتــــمـــاد عــــلى الــــنـــفس; لــــلـــتــــجـــاوب
ــســـتــنــيــر ــشــاركـــة لــلــوصــول إلى الـــفــكــر ا وا
بــاإلطالع والــثــقـافــة لــشــغل الــفــراغ ولـتــنــمــيـة

قدرات الطالئع اإلبداعية واالبتكارية.
فـى الــبــدايــة وقف اجلــمــيع دقــيــقــة حــداداً
ـشـرف عــلى روح األسـتــاذ/ جـمـال حــسن ا
ــنــيـــة فى الــيــوم ـــديــريــة والــذى وافـــته ا بــا
الـسـابق لـلـمـسـابـقـة له ألف رحـمـة وأسـكـنه

الله فسيح .
جــــنــــاته عـــــرضت فى الـــــيــــوم األول ثالثــــة
ـركـز شـبـاب ديروط مـراكـز شـباب بـدايـة 
حـــيـث قـــدمــــوا عـــرضًــــا صــــامـــتًــــا بـــعــــنـــوان
ــدمن" بـتــقـابل مــا بــ فـتى مــجـتــهـد فى "ا
دروسه وتــاجـر لــلـمــخــدرات يـســتـقــدم هـذا
الــــفـــــتـى فـــــيــــدمـن اخملـــــدرات ويـــــحــــاول أن
يـــحـــصل عـــلـــيـــهـــا بـــأى شـــكـل وعـــنـــدمــا ال
يـــســـتـــطـــيع يـــخـــرج ســـكـــيـــنًـــا ويــقـــتـل تـــاجــر
اخملـــدرات ويـــتم الـــقــبـض عــلـــيه وقـــدمــوا
عـرضًـا آخـر بـعـنـوان "حـكـايـة دمـنـة" إخـراج
أحـمـد عــبـد احلـمـيــد حـيث يــقـرر سـفـروت
وســـــفــــروتــــة احلــــكـى بــــواســــطــــة صــــنــــدوق
احلـــواديت عن األســـد مـــلك الـــغـــابـــة الــذى
يـسـتـغـله الــثـعـلب لـيـحــصل عـلى طـعـامه من
بقايا طعام األسد يؤخذ على العرض عدم
تـوضيح الـلعبـة من البـداية واقـتصـار حركة
ـــســــرح وعـــدم ـــمــــثــــلـــ عــــلى مــــقـــدمــــة ا ا
استغالل الديكور سوى كمنظر خلفى ليس
لـه أى مـــــشــــــاركــــــة فى الــــــعــــــمل وبــــــرز من
ــمــثــلــ إبـراهــيم مــحــمــد وهــمــان وعـزام ا
خـلف. كما قدم مـركز شباب درنـكة عرضًا
صـــامــتًـــا بــعــنـــوان "الــسالم" حـــول اخــتالف
اثــنــ وتــدخل ثــالث لإليــقــاع فـيــمــا بــيــنـهم
لــتـــجئ احلــمــامـــة وتــصــلح مـــا بــ االثــنــ
وحتــمى الـثـالـث من بـطش اجلــمـيع فـيــعـفـو
عــنه  ثم قــدمــوا عـــرض "ولى الــعــهــد" من
تـأليف عـمرو حـمـزة وإخراج هـانى محـمد
ــقــدمــة مــوســيــقــيـة عـن اجــتــمـاع أحــمــد 
احليـوانات لقـراءة وصيـة األسد بـعد وفاته
وتـنـصـيب األمـيــر شـبل مـلـكًـا لـلـغـابـة لـيـجـد
ــشـــاكل مـــنـــهـــا عـــدم وجــود الـــعـــديــد مـن ا
اء فـيعلم الكل الـزراعة وتنظيف الـطعام وا
الــــنــــيل من ورد الــــنــــيل ومــــحـــاولــــة تــــعـــلــــيم
الــــطالئع بــــشـــكـل غـــيـــر مــــبـــاشـــر تــــرشـــيـــد
ـســتـخـدمـة االسـتـهالك والــدعـوة لـلــعـمل ا
البـسـهم الــشـخـصـيـة تـمـيـز فى وآخـرين 
الـــعـــرض إسـالم مـــحـــمـــد ســـيـــد ومـــحـــمــود
مــحــسن. كــمـا قــدم مــركــز شــبــاب أبـو تــيج
عرض الصامت بـعنوان "الفقير واللص"
عن الـفالح الـذى يـعـمل فى أرضه ثـم يـعود
لــــبـــيــــته لــــيـــأكـل ويـــنــــام مع أســــرته ودخـــول
اللصوص لسرقـته وعندما ال يجدون شيئاً
للسرقة يقـتلون الفقير وأهله دون سبب أو
مـــبــرر لــذلك. ثـم عــرض "مــلك فـى الــبــئــر"
تــألـــيف وإخــراج طـــارق مــصــبـح عن جتــمع

 طاقات إبداعية لطالئع أسيوط

سرحى مهرجان الطالئع ا

 الطالع وتنمية القدرة على اإلبداع

ـتـابـعة ـعـبرة وا وسـيـقى ا جـيـدة وظـهـرت ا
للحركة والـداللة الواضحة. ويعرض أيضا
مـسـرحـيـة "األسـد واألرنب" تـألـيف مـحـمد
عـــبـــد الــعـــزيـــز وإخـــراج خـــالـــد أبــو ضـــيف
لــــعـــــرض ثـــــيــــمـــــة االحتــــاد والـــــتــــرابط وأن
اخلــيـــانـــة ال تــؤدى إال لـــلـــمــوت واخلـــســارة
خــســـارة الــنـــفس والـــصــديـق واســتـــخــدمت
وسـيقى اجليـدة فى فتـرات بسيـطة جدًا ا
تــمــيــز عـمــر خــالـد فى دور الــثــعـلـب ويـأتى
أسـتاد أسـيوط فى الـنهـاية لـيقـدم عروضه
حتت عــــنـــوان "لــــعــــبــــة دمـــنــــة" مـن تـــألــــيف
وإخـــراج أحــــمــــد ثــــابت حــــســــ من خالل
ســـيــطـــرة األســـد وظـــلــمـه لــلـــكل مـع تــمـــنى
اجلــمـيـع احلـصــول عـلى وطن والــربط بـ
مـا يـحـدث فـى الـواقع وبـ مـا يـحـدث فى
ـمثل فى الـغابة ظهـر عدم احلفظ على ا
بـعض األوقـات مع محـاولـة عمل مـوسـيقى
جـيـدة لم تظـهـر بـشكـل كاف. ثم مـسـرحـية
يكانيكى "أبو العيال" كـعرض صامت عن ا
الــفــقــيــر الــذى يـــرزق بــالــكــثــيــر من األوالد
فـيـصـاب بـاإلغـمـاء سرعـان مـا يـتـبـدل هذا
ـعـيـشـة واحلـيـاة ـسـاعـدة األوالد له فى ا
ـســاعـدة والــديـهم وكــأنـهــا دعـوة لــلـطالئـع 
ــــشــــاركــــة ووضح فـى احلــــيــــاة والــــعــــمـل وا
ـــوســيـــقى واحلـــركـــة والـــداللــة اســـتـــغالل ا
بــــــشــــــكل واضـح خـــــصــــــوصًــــــا فى الــــــفـــــرح
ـالبس جــــــيــــــدة الـــــتــــــصـــــمــــــيم والــــــرقص 
واأللـــوان وكــــنت أتــــمــــنى أن يــــكـــون نــــفس
االهـــتـــمـــام لـــلـــعـــرض اآلخـــر ألنـه يـــحـــصــد

شــرطًـا لـيـحـكـم أال وهـو دخـول األسـد مـرة
ستـحيل أن يكون أخـرى للقـفص ألنه من ا
األسد قد حبس فى هـذا القفص الصغير
فيـدخل األسد لـلـقفص فـيغـلق الـقرد عـليه
ويــحـذر الــبــنت أن تــفــعل اخلــيــر مع من ال
يـستحق وال يـقدر عمل اخلـير قام اخملرج
بـــاســتــخــدام الـــعــرائس بـــشــكــلــهـــا اجلــمــيل
ومــحـــاولــة خــلق اجلــو الـــنــفــسى بــاإلضــاءة
وسيـقى والديكـور كان بسـيطًا يـتناسب وا
مع الـــعــرائس وجــمــالــهـــا فــكــان عــبــارة عن
مـنـصـة كــبـيـرة لـلـعـرائس فى مـشـهـد احلـلم
فى الـــبــدايــة والرتــفـــاعــهــا  ســبـــبت إعــاقــة
لـلـرؤيـة ثم اسـتخـدامـهـا كمـنـظـر مـكمل مع
ـــســرح ـــوزعـــة عـــلى ا بـــاقى الـــديـــكــورات ا
اسـكات بـشكل واضح البـس وا وتمـيزت ا
وقدرة الفرقة عـلى األداء التمثيلى اجليد
واســـتـــغـل اخملـــرج احلـــيـــلـــة بـــوجـــود الـــقــرد
ــراقب لــكل األحــداث لــيــنــقـذ الــبــنت من ا
ـأزق الذى وضـعت نفـسـها فـيه بفـتح باب ا
الـقفص لـألسد تـمـيز فى الـتـمـثيل مـحـمد
نــادى وخـــلــود حــســنى. كـــمــا عــرض مــركــز
شباب سـاحل سلـيم عرضًا صـامتًا بـعنوان
"لــــعـب عــــيـــــال" عن لـــــعب األوالد وعــــرض
ــكــنه قــضــيــة جتــارة األعــضــاء فـــالــغــنى 
احلـــــصـــــول عـــــلى كـل شىء والـــــفـــــقـــــيـــــر ال
ــتـلك األمــوال يـلــتـحم يـســتـطــيع ألنه ال 
الــكل فى خــنــاقــة فــيــقــتل كل مــنــهـم اآلخـر
لـنـجــد األطـفـال نـائـمـ يــحـلـمـون بـكـابـوس
مـثل والـتمنـى بأال يتـحقق كـانت حركـة ا

 اللغة العربية
ضاعت على
ألسنة بعض
مثل الذين ا
لم يفهموا
مغزى ما

يقدمونه!

 نظمته مديرية الشباب بأسيوط
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جهد كبير
سرح اجلامعة
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ـقـدس حلـظـة ـقـدس والـدم ا > مــاذا حـدث لـلـتـقـلـيـد الـدرامى الـطـويل بـ الـقـمـاش ا
ذهب البـروتستـانتى إلى إجنلـترا? قال باحـثون محـدثون أخيراً إنه فى وصـول إصالح ا
إجنـلـترا فى مـنتـصف القـرن السـادس عشـر أصبـحت الدرامـا البـروتسـتانـية الـتجـارية

انية. سرح والتجربة البصرية اإل اجلديدة هى الرابط ب ا 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

قرر مشاركتها فى الدورة اجلديدة للمهرجان التجريبى. > هشام عطوة مدير مسرح الشباب انتهى من وضع خطة عروض الفرقة ا
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مخرجون باجلملة 
ومعارك حامية 

سرح اجلامعى  مستويات متفاوتة لعروض ا

ـركز حـصل أحمـد مـحـمد بـهـاء عـلى جائـزة ا
ــثل دور ثـان مــنـاصــفـة مع الـثــانى كـأحــسن 
آخـــر واخملــرج حــســ مــحــمــود حــصل عــلى
جــائـزة اإلخــراج الـثــانـيــة مـنــاصـفـة مـع أحـمـد
عـالم مـــخــــرج عــــرض «هــــانـــيــــبــــال» ولـــوال أن
ـهـرجان اخملـرج قـدم هذا الـعـرض فى نفس ا
ـنحتـه شخصـيا جائزة بنفس الـرؤية من قبل 
أحــسن مـــخــرج أمــا اخملـــرج الــصــاعـــد بــقــوه
وثــبـــات مــحـــمـــد عالم فــقـــد قـــدم واحــدة من
العروض التعبيرية العصرية العامرة باحلركة

عارك العسكرية. واإلثارة وا
ويـــبــــقى أن أحتـــدث عـن بـــعض الــــســـلــــبـــيـــات
ـــضى دون والـــســـقـــطـــات الـــتـى ال يـــجب أن 
الـتحـدث عـنـها فـلـقـد ظهـرت كـلـية دار الـعـلوم
ــــســـتــــوى غــــيــــر طــــيب عــــلى اإلطـالق حـــ
قـدمت مـسـرحـيـة سـعـد الـله ونـوس «الـفـيل يـا
مــلك الــزمــان» والــتـى أخــرجــهــا مــحــمــد فـؤاد
ـسـتــوى الـضـعـيف لألداء الـفـنى وبـعـيـدا عن ا
فى كـافـة الـعـنـاصـر كان االسـتـفـزاز احلـقـيقى
ـثلى الـكلية لى وألعضاء جلـنة التـحكيم أن 
وصوفـ بالتمـكن اللغـوى لطبيـعة دراستهم ا
كــــانـــوا أبـــعـــد مـــا يــــكـــون عن ذلك حــــتى أنـــهم
حـصـلـوا عـلى الـرقـم واحد فـى خـانـة الـصـحة

.( اللغوية (والله عيب يا درعمي
أمـا كلـية اإلعالم مـعقل الـوعى الثـقافى فـلقد
قـدمت عرضـا هـزيال وتـمثـيال ضـعـيفـا ونـًصا
صـعًبا للكـاتب الراحل على أحمد بـاكثير وهو
«فــاوست اجلــديــد» ويـعــتــبــر اخــتــيــار اخملـرج
ـسـرحـيـة ـوفق لـبـطل ا نـادر مـصـطــفى غـيـر ا
إسـالم مـجـيـب من عـوامل تــأخـر الــعـرض فى
ـمـثل يـعانى من كل الـترتـيب الـعـام لألخـير فـا
ـارسة عـيوب الـنـطق التى تـمـنعه أصال من 
فن التـمـثيل فـوضـوح اللـسـان شرط جـوهرى
ـمـثـلــ أمـا عن الـوعـى الـلـغـوى فى اخـتـيــار ا
ثقف فلم الذى يجب أن يتميز به اإلعالمى ا
يـكن أحسن حـاال منه فى فريق دار الـعلوم بل
أسوا فقد حصـلوا على الرقم صفر فى خانة
صــحــة الــلـغــة فــكــيف ســيــصــبــحــون مــذيــعـ
وصــحــفــيــ وإعالمــيــ وهم بــهــذا الـضــعف

اللسانى واللغوى. 
سـلبـية أخـرى غير فـنيـة بل أخالقيـة أعيب
ــمـــثل واخملــرج فــيـــهـــا عــلى أحـــمــد ســـعـــد ا
ــركــز ـــمــثل  الــصــاعــد عــضـــو اســتــوديــو ا
اإلبداع فـلقـد وقع فى خطـأ أخالقى كبـير
ح سمح بكتابة اسمه مخرجا على كتيب
عـرض «احلـصـار» الذى قـدمـته فـرقـة كـلـية
الــطـب وكــان اخملـــرج حــســـ مـــحــمـــود هــو
اخملـــرج احلــقــيـــقى (من الـــبــاطن) لـــلــعــرض
فـهذا الـتـزييف الـواضح أسـقطه من نـظرى
ـســئــولـ عن الــنــشـاط رغم أنـنـى أاحـمـل ا
ـــســرحى بـــكـــلــيـــة الــطب مـــســئـــولــيـــة هــذه ا
الـــســـرقـــة الـــفـــنـــيــــة وكـــذلك أحـــمل اخملـــرج
ـسـئـوليـة مـعه ولـكـنه ـ حـسـ مـحـمـود كل ا
ـــدانــ فى هــذه أى أحــمــد ســـعــد ـ أكــثــر ا
الــســـقــطـــة ألنه أعـــلن عن نـــفــسـه مــخـــرجــا
لـلــعـرض دون خــجل بل وحــدثـنى شــخـصــيـا
بــــعــــد الـــعــــرض لــــيـــعــــرف رأيى فـى إبـــداعه
الرائـع وهو ال يـدرى أنـنى أعـرف احلـقـيـقة
وســاعـتـهـا لم أعـقب ألنــنى كـنت عـضـوا فى
جلــــنــــة الــــتــــحــــكــــيم أمــــا اآلن وبــــعــــد إعالن
الــنـتــيـجـة أقــولـهـا لك يــا أحـمـد يــا سـعـد ..
(عــيب عــلــيك تــضـحـك عـلـى نـفــسك وعــلى

بالطريقة الرخيصة دى يا راجل ?). 
ويـــجب فى الــــنـــهـــايـــة أن أشـــيـــد بـــاجملـــهـــود
ـسئـولـون عن مـسرح الـكـبيـر الـذى قـام به ا
ـــهــرجــان فى اجلــامـــعــة والــقــائـــمــون عــلى ا
سـبـيل إجناحـه وأخص من بيـنـهم األسـتاذ/
مـــحــمـــود الــفـــشــنـى مــديـــر عــام الـــنــشــاط
واألســــتــــاذ/ مــــدحت بــــشــــاى مــــديــــر إدارة
الــفــنـــون واألســتـــاذ خــالـــد الــبــكـــرى رئــيس
ـســرح وفــريق اإلعــداد لــلــمــهــرجـان قــسـم ا
ــمــثل ــكــون مـن اآلنــســة ســحــر شـــوقى وا ا
اجلــمــيل ســيــد الــفــيــومى واألســتــاذ فــتــحى

عبد الواحد.

ـمـثـلـ الـذين قـامـوا الـعــرض وجـدته إال أن ا
ـسـرح بـاألدوار الــثـانـويــة كـانـوا يــقـفـون عــلى ا
ـا لــلـمـرة األولى وهـذا مـا ظــهـر فى أدائـهم 
دفع بـعض الفرق التـى رأت أنها تتـمتع بفريق
تمـثـيل أقوى لـالعتـراض عـلى هذا االخـتـيار

وقرة. من قبل اللجنة ا
واحلـقـيــقـة أنــنى كـنــاقـد ومــتـخـصص أرى أن
عــروض «هــانــيـــبــال» لــكــلــيــة الــزراعــة و«بــاب
الـفـتــوح» لـكـلـيـة الـتـجــارة و«الـنـاس فى طـيـبـة»
ـسـتـوى مـرتـفع جـدا لـكـلـيـة اآلداب ظـهـرت 
وتـميـزت فرق تـمثـيلـهـا تمـيزا واضـحا خـاصة
فــــريق اآلداب الــــذى أخــــرج له أحــــمــــد رجب
مـسـرحـيـة «الـنـاس فى طـيـبـة» وهـو واحـد من
أهم اخملـرج الشـبان الذين أتـابع أعمالهم
ـتـازة فى فــلـقـد شـاهـدت له ثـالثـة عـروض 
نـتجة الـتى أخرج حـدود إمكـانيـات اجلهـات ا
ــهــرجــان قــدم أحــمــد رجب لـــهــا وفى هــذا ا
ـسرح القومى الـكالسيكية ـوذجا لعروض ا
بـضـخـامـتـها ورقى ثـقـافـتـهـا ساعـده فى ذلك
ديــكــور مـحــمــد جـابــر ومــنــحـوتــاته اجلــداريـة
ـوسيقى تـحركة ومالبس هـبة طـنطاوى وا ا
الدالـة واإلضاءة اجلـيدة بـالـنسـبة إلمـكانـيات

سرح. ا
 لـقـد كــان الـعــرض عـبــارة عن مـجــمـوعـة من
ــبــاريــات الــثــنـــائــيــة فى الــتــمـــثــيل من خالل ا
الــربــاعى فــاروق مـحــمــد /أوزوريس وجــهـاد
محمد/إيزيس ومارتينا عادل/نفتيس والتى
ـثـلـة دور أول حـصـلت عـلى جـائـزة أحـسن 
ومحمد حسن/ ست واحلاصل على اجلائزة
ـثـل دور أول  وهـو نـفس الـثــانـيـة كــأحـسن 
تع حال عـرض «بـاب الـفـتـوح» وهـو عـرض 
مـثل يـز من ا ومـثير لـلجـدل قدمه فـريق 
ــبـدعــ نـافس بــقــوة وحـصــد الـعــديـد من وا
بدع اجلـوائز فـقد حـصل مهـندس الـديكـور ا
تخـصص محمـد سعد عـلى جائزة الـديكور ا
األولى بــجـدارة رغم عــدم إجـادته فـى ديـكـور
ـهـرجــان وهـو عـرض عــرض آخـر فى نــفس ا
احلـصـار ويـبـدوا أن تركـيـزه كـان مـتجـهـا نـحو
عــرض بــاب الـــفــتــوح» الـــذى أبــدع فـــيه كــمــا
حـــصـــلت جنـالء فـــوزى عـــلـى جـــائـــزة أحـــسن
ــثـــلـــة دور ثــان مـــنــاصـــفـــة مع أخــرى كـــمــا

ـة والعـقاب إال أن اخملرج تمـيز عـرض اجلر
ـــة ـــشـــهـــد اجلـــر قـــدم تـــصـــويـــرا ضـــعـــيـــفـــا 
ـــا أضـــعف اجلـــزء األخـــيـــر من الـــرئـــيـــسـى 
ــركــز ــنـــافــســـة عــلـى ا الـــعــرض وحــرمـه من ا
األول لـلفـرق رغم تمـيـز فريق الـعمل وهـذا ما
انـعكس فى حصـول أحمد شـوقى على جائزة
ــركـز الـديــكــور الـثــانــيــة وخـالــد جــمـال عــلى ا
ـثـل دور ثـان كــمــا رشـحت الـثــانى كــأحــسن 
ـثلة دور ثان شـرين حجازى جلـائزة أحسن 
ولـكـنـهـا ذهـبت لـ جنالء فـوزى عن دورهـا فى

عرض «باب الفتوح».
ويــجب أن نـقف قــلـيال أمـام الــعـرض الـذى
قــدمــته كــلــيـــة ريــاض األطــفــال الــتى تــشــارك
نـافسة شرفـة فى ا ألول مرة بـهذه الصـورة ا
ـرضى ـثـلـة الـفـرقـة مى عـبد ا بل وحتـصل 
ـثلـة لدور ثـان مـناصـفة على جـائزة أحـسن 
مع أخـــــــرى وهـــــــذا إن دل فــــــيـــــــدل عـــــــلى أن
العرض الذى أخرجه محمد حمدى ككل كان
ـــنـــافـــســة عـــلى ـــيـــزا ونـــأتى إلى عـــروض ا
ـــلىء بـــاإلجــادة ـــراكـــز األولى هـــذا الــعـــام ا ا
ــــســــتـــوى األول فــــلــــقــــد تـــنــــافــــست عــــروض ا
بـضــراوة عـلـى صـدارة الــفـرق وكــانت عـروض

ستوى األول هى: ا
«النـاس فى طـيبـة» إخـراج أحـمد رجب (كـلـية
اآلداب) و«باب الفتوح» إخراج حس محمود
(كـلــيــة الـتــجــارة) و«هــانـيــبــال» إخـراج مــحــمـد
عالم (كـلـية الـزراعة) و«20ب ميـدان احلرية»

إخراج عبد الله الشاعر (كلية العلوم).
ميز ستوى ا ويعـتبر ظهور كلـية العلوم بهـذا ا
ــركــز األول ـــنــافــســة عــلى ا الــذى يــســتــحق ا
داريـــفـــو وهـــو "20ب مــــيـــدان احلــــريـــة " هـــذا
النص الذى اخـتاره وتصدى له بل وصمم له
السيـنوجرافـيا عبـد الله الشـاعر الذى أتوقع
ــســرحــيـ له أن يــكــون من أهم اخملــرجــ ا
ـفـاجـأة الـكـبرى اجملـددين فـى مـصر وكـانت ا
هـى فـــــوز عـــــرض « 20ب مـــــيـــــدان احلـــــريـــــة»
ــركــز األول لــلــفــرق مــتــجــاوزا بــذلك ثـالثـة بــا
ــنــافــســة عــلى عــروض قــويــة جــدا شــاركــتـه ا
ـــــركـــــز األول لـــــلـــــفـــــرق وهـى أهم اجلـــــوائـــــز ا
جـمـيـعـهـا ألنـهـا تـؤهل الـفـريق لـتـمـثـيل جـامـعـة
القاهـرة فى مهـرجان اجلامـعات فرغم تـميز

عبد الله الشـاعر وأحمد رجب ومحمد عالم
وحـس مـحـمود وأسـامـة فوزى وأمـير صالح
الــدين ويــاســر الــطــوبــجـى وأحــمــد عــطــيـة ..
ـيـزة جــدا.. جـدا من اخملـرجـ مـجـمــوعـة 
قـدمـوا مـجـمـوعـة من األعـمـال الـرائـعة ضـمن
ـسرح ـهـرجـان ا ـسـابقـة الـرسـمـيـة  عـروض ا
اجلامعى; العروض الطـويلة بجامعة القاهرة
والــــذى شـــرفـت بـــأن أكــــون عـــضــــوا بــــلـــجــــنـــة
حتكـيـمهـا التى واجـهت مشـكلـة معـقدة لـلغـاية
فى الـــفـــصل بـــ الـــفــرق وتـــرتـــيــبـــهـــا بـــســبب
الــتـــقـــارب الــشـــديــد فـى مــســـتــوى اخملـــرجــ
وتــكــامل الــشــكل الــفـنـى لـلــعــروض فــالــفـروق
ـتنـافـسة لم تـظـهر إال احلـقـيقـيـة بـ الفـرق ا
فـى اجلـــوانب الــــتـــنــــظـــيــــمـــيــــة والـــتــــنـــفــــيـــذيـــة
ـتـفــاوتـة من كــلـيـة إلى ــمـثـلــ ا ومـســتـويـات ا
أخـــرى فــالــكـــلــيــات الـــتى تــعـــرف بــنــشـــاطــهــا
ــســرحى شــبه االحـــتــرافى مــازالت حتــافظ ا
ـــوروثــة عــبــر األجـــيــال مــثل عـــلى مــكــانـــتــهــا ا
كــلـيـات الــزراعـة والــتـجــارة واآلداب واحلـقـوق

ومع ذلك ظهرت مفاجآت عديدة.
فـــمـــثال ظـــهــرت كـــلـــيـــة جــديـــدة عـــلى ســـاحــة
نافـسة وهى كلـية التـخطيط الـعمرانى التى ا
مـيز ياسر الطوبجى عرض "حلم أخرج لها ا
ــمـيـزة عـلى لـيــلـة صـيف" وهــو من الـعـروض ا
مستوى اإلخراج والتـمثيل والديكور واألقنعة
ـــثل الـــدور األول فى الـــعــرض وقـــد حـــصل 
ثل كما مـحمود السـيد على جائزة أحـسن 
حــــصـل حــــســــام صالح الــــديـن عــــلى جــــائــــزة
الـــديـــكــور الـــثـــالـــثــة. ولـــوال ســـطـــحـــيــة الـــنص
وضعـفه الدرامى واعـتمـاده على مـوقف ملفق
واســتــعــارات مـقــحــمــة لــنــافس الــعــرض عــلى
ــركـــز األول فى الــتــرتـــيب الــنــهـــائى لــلــفــرق ا
ويــنــطـبق هــذا تــمــامـا عــلى عــرض مـســرحــيـة
"جــواب" الـــتى أخـــرجــهـــا أمــيـــر صالح الــدين
ـمـيـزة ـعـروفـة بــعـروضـهــا ا لـكـلــيـة احلـقــوق ا
فـهى تـتـمـتع بفـريق تـمـثـيل فعـال جـدا ومـخرج
شاهد تلك خياًال متـدفقًا وساخرًا ولوال ا
الـزائـدة الـتى جلأ إلـيـهـا اخملـرج لـتطـويل زمن
ـا شــوه نص نـاجى جـورج لـنـافس الـعـرض 
ــركـز األول فى تــرتـيب الــعـرض أيــضـا عــلى ا
الــفــرق والـــدلــيل عــلى ذلـك حــصــول الــعــرض
عــلى عــدد من اجلـوائــز مــنــهـا جــائــزة أحـسن
تــمـثـيـل جـمـاعى وجــائـزة أحــسن إدارة ونـظـام
ـمــثـلـة نــور الـهـدى كـمــا حـصـلت الــطـالــبـة أو ا
ثلة للدور األول; محمد على جائزة أحسن 
ـــســـابـــقــة الـــرســـمـــيــة وهى من أهـم جـــوائــز ا
للـمهرجان خاصة وأن الـفائزة موهبة تـمثيلية

قادرة على تقد العديد من التركيبات.
ــــفـــاجــــأة من نــــوع آخـــر مــــخـــتــــلف عن نــــأتى 
مـفـاجـأة الـتــخـطـيط الـعـمــرانى وهى مـفـاجـأة
الــطب الــبــيـطــرى فــلــقــد قـدمـت هـذه الــكــلــيـة
عرضا بسيطا جدا فى ظاهرة شديدة العمق
والتأثيـر فى جوهره من خالل عرض "احلياة
حــلــوة يــا .." وهــو من تــألــيف وإخــراج أحــمـد
عـطــيـة وهـو حــقـيـقــة اكـتـشــاف رائع ومـشـروع
مـزدوج خملـرج ومـؤلف مـعــا فـلـقـد قـدم نـوعـا
مـن األوتــشـــرك الـــعــصـــرى لـــقــضـــيـــة تـــهــريب
ـصريـ الذين هـربوا فى قاع مجـموعة من ا
سـفـيــنـة أقـلـتــهم سـرا عـبــر الـبـحـر لــلـعـمل فى
إيــطــالــيـــا وكــانت نــهــايــتـــهم مــأســاويــة ولــوال
الـدقـائق الـعشـر األخـيـرة الـتى أتت بـعـد غرق
األبـطال فأضعفت األثـر اجلمالى للـمسرحية
لنافس العرض عـلى مركز متقدم جدا وهذا
مـا أكـدته جلـنـة الـتـحـكـيم حـ مـنحـت أحـمد
عــطــيــة شــهــادة تــقــديــر خــاصــة كــمــا مــنــحت
ـوهـوب عــمـرو يــسـرى - الـذى أدخل ـمــثل ا ا
ميز لدور الشاب البهجة على قـلوبنا بأدائه ا
الـصعيدى احلـالم بالهجـرة بحثا عن الرزق -

ثل دور ثان. جائزة أحسن 
ــتــخــصص أسـامــة فــوزى الــذى فـاز من أمـا ا
قـبل بـجـائزة أحـسن عـرض فـقـد قـدم عـرضا
ـــهـــرجــان بـــفـــريق كـــلـــيــة جـــيـــدا فى افـــتــتـــاح ا
ة والـعقـاب» عن رواية الـهنـدسة وهـو «اجلـر
ديـســتـوفـسـكى الـتى حتـمل نـفس االسم ولـقـد
ـتـلك مـوهـبة أعـدهـا للـمـسـرح مـعـد ومـؤلف 
واسـعة وهـو محـمود جـمال وهـو نفـسه مؤلف
نـص «هــانــيـــبــال» الــرائع الـــذى قــدمه اخملــرج
الــشــاب مــحـمــد عالم لــكــلـيــة الــزراعـة ورغم

سرح اجلامعى: فى مهرجان ا

ثلو دار  
العلوم تباروا
فى األخطاء

اللغوية !!
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ـسيح لقد >  لـم يعد القـماش اخلالى والذى يـعرضه الرهـبان يرمز إلى غـياب جسد ا
كـان كـفن عـيـد الـقربـان طـلـسـمـا مسـرحـيـاً ارتـفع شأنـه فى أع الـعـامـة بـوصـفه بديالً
قدس قدس الذى طال الشـوق إليه. ومثل منظر خبز القربان ا مـجازياً خلبز القربان ا

لطخ بالدم قد ساد االعتقاد بأنه يغسل الذنوب. الرفيع الشأن كان منظر الكفن ا
سرحي جريدة كل ا
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غرب خالل مايو القادم لعرضها هناك. > مسرحية «البروفة األخيرة» للمؤلف واخملرج د. سامح مهران تسافر إلى ا

عالم من اخليـال
سرح والقدرة على التعبير  ا

. عمقة أم غير موافق موافق على آرائه النقدية ا
ـسرحـي وأنطـوان فيـتاز كـان إلى عهـد قريب جـدا علـما من أعالم ا
ثل وكـاتب ومترجم ومـخرج وأستـاذ فى مادة تكوين . فهو  األوربيـ

. مثل ا
فقـد ولد سنة ١٩٣٠ وتـوفى سنة ١٩٩٠. وهـو يجيد عـددا من اللغات
ـــانــيـــة واإلنــكـــلــيـــزيــة - بــاإلضـــافــة إلى الـــفــرنـــســيـــة - الــروســـيــة واأل
واإلغـريـقيـة الـعـتيـقـة لـغـة احلكـمـاء الـسبـعـة قـبل سـقراط واإلغـريـقـية

الكالسيكية لغة أفالطون وأرسطو واإلغريقية احلديثة.
وقد كـان سكرتـيرا للـشاعر الـشيوعى الـفرنسى الـشهيـر لوى أراجون
وهو من أشعـر شعراء الفـرنسي فى الـقرن العشـرين مثل بول إيلوار
ـســرح الــوطـنى الــشــعـبى صــاحب قــصـيــدة احلـريــة وقــد تـولـى إدارة ا
ـــســرحـى الــعـــظـــيم جـــان فــيـالر كــمـــا أسس ( ( T.N.Pالـــذى أســـسه ا
مهرجان أفينيون بـجنوب فرنسا - وهو مازال قائما إلى هذا اليوم -

سرحية من جميع أنحاء العالم فى كل ضائقة. تأتيه الفرق ا
وكــان أنـــطــوان فـــيـــتــاز فى عـــمـــله اإلخـــراجى اإلبــداعـى ال يــرضى إال
. فكـان يقـرأ نصـوص تشـيخوف سـرحيـ بالـنص األصلـى للمـؤلفـ ا
ومـايـاكــوفـسـكى ومــايـارخــولـد (الـنــظـريـة) بــالـلـغــة الـروسـيــة ونـصـوص
ــانـــيــة ونــصـــوص ســوفــوكــلـــيس بــاإلغــريـــقــيــة ثم بــريــشت وجـــوته بــاأل
يـتـرجـمـهـا كـلـهـا إلى الـفـرنـسـيـة داللـة عـلى أصـالـة هـذا الـفـنـان وعـلى

حذره من الترجمات احملرفة.
وإثر وفاته بقـليل جمـعت منتـخبات من مـقاالته ودراساته ومـلحوظاته
سـرحـيـة وكذلك الـفـنيـة عـلى اإلخـراج وعلـى التـمـثـيل وعلـى الكـتـابـة ا
ـثقـفـ والـفنـانـ والـفالسـفة واإلعالمـيـ جـمعت من أحـاديـثه مع ا
فى كتـاب عنـوانه "مسـرح األفكـار صدر سـنة  1991عن دار جالـيمار
الـــبــــاريـــســـيـــة. وكــــان له يـــومـــئــــذ صـــدى عـــمـــيـق وواسع فى األوســـاط
ــســـرحــيــة والــفــنـــيــة والــفــكـــريــة وحــتى اإليـــديــولــوجــيـــات الــيــســاريــة ا
والـيـمـيـنـيـة. أمـا الـيــوم فـإن هـذا الـكـتـاب يـعـتـبــر مـرجـعـا فـكـريـا وفـنـيـا
ــرجع يـسـارى بل شـيـوعى ومـسـرحـيـا بـالغ األهــمـيـة إذ صـاحب هـذا ا
ولـكنه مـنتـقد لـليـسـارية الـتى عاش فى أحـضانـهـا وللـشيـوعيـة التى لم

يتبرأ منها إال فى آخر عمره فيما يبدو.
وإذا مـا الـتـفـتــنـا نـحـو تـآلــيـفه وتـرجـمــاته وإخـراجه فـإنـنــا جنـد قـائـمـة

ثال ال احلصر: نجزات اإلبداعية وهى على سبيل ا مليئة با
إلكـترا لـسوفـوكلـيس سنة ) 1966مع مقـاطع شعـرية للـشاعر الـيونانى
عاصر يانيس ريـتسوس) النورس لتشيخوف سنة  1970مع ترجمة ا
لـنص الـروسى إيـفـانـونف لـتـشـيـخـوف تـمـثـيل بـفـرقـة سـاشـا بـيـتـويـاف
باريـس سـنة  1989 / 1958الـعلـجـوم لـفاسـيـلى إخـراج سة  1984زيـنة
لـفــريـد غــزة سـنـة  ?1979حـديث مع الــسـيــد سـعــيـد حــمـادى لـلــكـاتب
علـم لالنتز سنة 1970 فوست غربى الـطاهر بن جـلون سنة  1982ا ا
جلـوتـه ســنـة  1972األم كــوراج لــبـــريــشت ســنــة  1973حــيــاة جــالــيــلى
ـعـجـزات عـن إجنـيل يـوحــنـا سـنـة  .1974لـقـاء لـبـريـشت سـنـة  1990ا
ـاوتسى تـونغ سنة ) 1979مالحظة: جـورج بومـبيدو جورج يـومبـيدو 
كان رئـيـسا جلـمـهوريـة فـرنسـا بـعد شـارل دى غـول) أندرومـاك جلان
ـولـيار راسـ سنة  1971فـيـدرا جلان راسـ سـنة  ?1975طـرطـوف 
سنة 1977بيريـنيس جلان راسـ سنة  ?1980هملت لشـكسبـير سنة
ــلك أللــفـرد جــارى سـنـة 1983أوتـيــلـلــو لـشـكــسـبـيــر سـنـة  1987أوبـو ا
اريفو بـاللغة اإليطالية فـى البيكولو سنة 1985  1985انتصار احلب 
مـسرحـيـات الشـاعر الـكـبيـر بـول كلـوديل (إخـراجات مـتـعددة) سـنوات

1987 - 1986 - 1975.

وهـذا قــلــيل من كــثـيــر من أعــمــاله الـفــنــيــة والـفــكــريـة ولم نــذكــر ولـو
ـسـرحـية وال عـيـنات من تـرجـمـاته من الـلغـات األوربـيـة وال نـصوصه ا
عــدد الــورشــات الــتى أقــامــهــا ونــظـمــهــا وســهــر عــلــيــهــا مــتـطــوعــا فى
ـسرح وآدابه ضواحى بـاريس قـصد تـكـوين الشـبـاب وتلـقيـنـهم فنـون ا
وذلك كله تطوعا منه بال مقابل وال أجر وال مال.. بل كان يعتبر ذلك
واجـبـا أخالقيـا مـقـدسـا! وإنى عرفـته بـهـذه الـصفـات احلـمـيدة خالل

صدر الثمانينيات.
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سرح لـيست محدودة .. ال تتوقف حدودها دنيا ا
ـسـرح وحـجـمه ولـكن عـنـد عـنـد مـسـاحـة خـشـبـة ا
ـكنـها حـدود األفكـار والقـدرة عـلى التـعبـيـر التى 
سـرح جـزءًا من ثـمـرة تـفاح أن جتـعل من خـشـبـة ا
ضـخـمـة  يـرحتل عـلـى سطـحـهـا زوج مـن الـديدان
أو أنهـا خـلـيـة شـمعـيـة ضـخـمـة حتوى كـمـيـة كـبـيرة
أو من الــعـسل ويـطـيــر حـولـهـا أســراب من الـنـحل 
هى فـــردة حــذاء عــمالقــة يــحـــاول عــقــلــة اإلصــبع
وأصحـابه تسـلقـها وكـذلك حـدود شخـصيـاته التى
تـتـعــداهـا فـتــجـد عـلى خـشــبـته صـراعــاً دامـيـاً بـ
الــوحـوش الـعــمالقـة واإلنــسـان األول .. أو مــعـركـة
ب مجموعة من األجسـام الفضائية الغريبة على
ســطح كــوكـب زحل .. وكــذلك نــقل صــورة صــعــبــة
ـسرح كتـحويلـها إلى أحد التـجسـيد على خـشبة ا

ــيــة الــثــانــيـة مــواقـع الــعـســكــريــة فـى احلــرب الــعــا
ـعـركـة .. ومـشـاهـدة الـطـائـرات والــدبـابـات أثـنـاء ا
ـاريـنز يـشـتبـكون وغـيـرها من وجـنـود الصـاعـقة وا

الصور اإلبداعية ...
كـــــانت هـــــذه احلـــــالـــــة اإلبـــــداعـــــيـــــة لـــــدى اخملــــرج
اإلجنــلـيــزى جــورج جــريــزرد عــنـدمــا حــول خــشــبـة
ؤثـرات الصـوتية سـرح من خالل استـخدام كل ا ا
عتادة إلى صحراء تارة نـاسبة وغير ا والضوئية ا
وإلى جـزء من شاطـئ تارة أخـرى .. ولـيـكـون أكـثر
ـتـفــرج وجـعـله يــتـخـيل إبــداعـا فـقــد داعب خـيــال ا
هــــذه الــــصــــحــــراء كــــأنـــــهــــا جــــزء من ســــطح أحــــد
الـــكــــواكب الـــفــــضـــائـــيــــة .. وتـــزداد درجـــة اإلبـــداع
عـندمـا جند أجـسـاما وشـخوصـا فضـائـية ال مـثيل

لها .. وهكذا يكون اإلبداع بال حدود ... 

احللم .. واإلحساس
 موقع إلكترونى حالم

أن حتلم  شىء جيد .. وأن تعيش هذا احللم فهو
شىء رائع .. وأن تـنـقل حـلـمك لغـيـرك يـكـون أكـثر
روعة .. ولـكن عنـدمـا  تأخـذ غيـرك لـيعـيش معك
حـلمك ويصبح مـشاركا لك فيه  فـهذا هو أقصى
ــــبـــدع درجــــات الــــروعـــة .. وذلـك مـــا يــــســــعى له ا
احلـقـيـقى دائمـا أن يـحـلم ويتـيح لـغـيره  مـشـاركته
حــلــمه ووقــتــهــا كـــذلك يــكــون قــد شــارك اآلخــرين

أحالمهم ...
ـــرهف احلس إلى ـــبـــدع والــــفـــنـــان ا ســـعى هـــذا ا
حتـقـيق حـلــمه ومـشـاركـة غـيــره فـيه  جتـسـد هـذا
سرح وقع اإللكترونى  عندما فكر ونـفذ مصمم ا
إفـتلـيـنج الهـولنـدى للـطفـل وجعل الـصغـير والـكبـير
جرد أن يقع نظـرهم عليه أن يذهبوا فى حلم و
ـــصــمم لـــتـــطــابق .. إذا مــا قـــارنــاه بـــفـــكــر وحـــلم ا
ويــشـــعــر بـــراحــة وجـــدانــيـــة ونــفـــســيـــة .. وتــأخــذه
ـثـير .. الـروعـة واالنبـهـار بـذلك الـتـنـاسق الـلـونى ا
تناثرة بنظام بديع .. والطيور والنجوم الالمعة وا
ــمـــيــزة ـــيــنـــا ويــســـارا وأصـــواتــهـــا ا الـــتى تــســـبح 

ــثــيــر أيــضــا لـكـل مـا حتــويه ــســتـمــر وا والــتــغــيــر ا
الـــواجـــهـــة الــــرئـــيـــســـيـــة لــــلـــمـــوقع .. وكــــذلك تـــلك
صـاحبة لها ويا ليـتنا نستطيع وسـيقى الرائعة ا ا
وسيقية مع الصورة على الورق نقل تلك البدعة ا
.. نـاهــيك عـن اإلحـســاس الــذى يـصل إلــيك وإلى
ميز وهذا اإلحساس ـوقع ا كل من يشاهد ذلك ا
ــسـئـول عن ــصـمم وا هـو نـفــسه الـذى كــان لـدى ا

سرح  ... وقع وهذا ا هذا ا
ومن يـتــمـلـكه هــذا اإلحـسـاس فـالبـد وأن لـديه كل
صـــفـــات اإلنــســـانـــيـــة واألخالق احلـــمـــيــدة كـــاحلق
والـــصــدق واألمـــانــة والـــشــجـــاعــة .. فـــكــيف يـــنــتج
ن يفتـقد تـلك الصفـات وبالـتالى يفـتقد اإلبـداع 

اإلحساس ...
يـا صـانع احللم .. يـا صـاحب اإلحسـاس .. نـحيى
فيك اإلبـداع .. فاستـمر ونـحن معك وعـلى غيرك

االختباء ...  

:¢ùfƒJ
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ـسـرح اإلجنــلـيـزى لـيـست ـقــدس عـلى ا ــادة األولى الـتى يـســتـوعـبـهـا الــقـمـاش ا > إن ا
ـبعوث. تـعرض الـقمـاشة على ـسيح ا ـتروك جلـسد ا الـوجود احلـقيـقى ولكن الـغياب ا

الرعية كلحظة ذروة لرواية دينية يعرفها عن قرب كل احلاضرين.

ـلـكـة إلـيـزابيـث كان الـكـفن الـرمـزى الـذى قدم > أول قـمـاش درامى عـلى خـشـبـة عـصر ا
ـسـيح فى ذروة مــسـرحـيـة وهى عـمل درامـى طـقـسى بـعـيـد دلــيالً بـصـريـاً عـلى قــيـامـة ا

سيح. ات الثالث لقبر ا ر القيامة أعاد صياغة زيادة ا 22 
 ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

سرح الدولة. شاركة فى عمل جديد  وافقة على ا سرحية بعد قرارها األخير با > الفنانة سهير البابلى تقوم حالياً بقراءة عدد من النصوص ا

21 من  أبريل 2008  العدد 41

سرحي جريدة كل ا
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سرح الكوميدى. > الشاعر سيد حجاب انتهى من كتابة أشعار مسرحية «الشومة والبارومة» لفرقة ا

سرحى العاشر   فى مهرجان الكويت ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL 

مـقتطـفات بـيكيت مـرة أخرى وبـشكل مـكثف وفى عدةبروك يهرب إلى سويسرا
أمـاكن مـختـلـفة مـفـاجئـا بـها اجلـمـهور وكـانت مـختـلـفة
رة وال تـخلـو من تلـميحـات سيـاسية واجـتمـاعية هذه ا
ـواقف عـلى كـل األصـعــدة شــامـلــة أغــلب األحــداث وا
اآلنــيـــة.. ولــكن هــجـــمــته تـــلك كــانت هـــادئــة ويــبــدو أن
األوســـاط اإلعالمــــيـــة أرادت أن تـــعـــوضه عن هـــجـــمـــة
ـرة كـثـيـرا.. بــوكـار الـسـابـقــة فـاهـتـمت بـعــروضه هـذه ا
ـه لــهـــا فى هــذا ولـم يــهـــتم بـــالــبـــحث عن ســـبب تـــقــد
ـــســرح الــتــوقـــيت.. فــقـــدمــهـــا نــهـــايــة عــام  2007 "بــا
ـهــرجـــان "دابـلــن الـصـغــيـر بــلـنـدن" وبــعـدهــا قـدمـهـــا 
لــلـمـســــرح بــأيـرلـنـــــدا" ثـم عـاد وقـدمـهــا عـلى "مـسـرح
شـيـكــاغـو شـكـســبـيـر" فـى بـدايـة عـام  2008 وأخــيـرا
مـهـرجان "هـوجن كـوجن لـلفـنـون" وهكـذا اسـتمـر الـعرض
الـذى لم يـكن يـنـوى بروك كـمـا صـرح أن يـستـمـر ألكـثر
من عدة أيام ودام ألكـثر من عـام على فتـرات منفـصلة

ومازال العرض مستمرا فى أكثر من مكان...
إال أنه بالـبـحث والتـنـقيب لـوحظ أن بـروك قد تـعددت
مـرات سـفـره إلـى سـويـسـرا تـاركـا مـهـمـة إدارة الـعـرض
لبـعض مـساعـديه.. واألكـثر أنـه قد اصـطـحب معه فى
سفره صديقه ومسـاعده ستينى .. ورغم حالة التعتيم
ــرجح أن يــكــون وراءهــا بــروك اإلعالمــيــة والــتـى من ا
نـفــسه  فــقـد تــضح أنه يــعـد لــعـرض مــسـرحى جــديـد
ـاذا " والــذى يــبــدو أنـه كـان ــاذا  ومــخــتــلف بــعــنــوان "
الـسـبب فـى إعـادة تـقـد مـقـتـطـفــات بـيـكـيت أكـثـر من
مـــرة خـالل هـــذه الــــفـــتــــرة وهى تــــنـــاقـش الـــعــــديـــد من
اذا خلق الـتساؤالت التى تـدور فى خلد بـروك مثل  "
اإلنــسـان..?.." ومــا الــذى يــجب أن يــقــوم بـه..? .. ومـا
هى حـقــوقه وواجـبـاته..?.. ومـن هـو الـرجل احلــقـيـقى
ـــاذا يـــطــــمع اإلنــــســـان فى ..?.. وكـــيـف يـــكــــون ..?.. و
ـؤكد أنـها مـثيرة اآلخر..? .. وأهم اجلـوانب التى من ا
ـها والـتى من أجـلـهـا ابـتـعـد بروك إلى سـويـسـرا لـتـقـد
ـثـلـون هى نـظـرته اجلـديــدة لألقـلـيـات عـلـى أنـهم قـد 
خـطرا بـدال من الدفـاع عنهـم كما كـان يفـعل من قبل..
صطنع ومناقشته وبـشكل واضح خلطورة اإلحساس ا
لـلـيـهـود فى الـعـالم عـلى أنـهم أقـلـيـة.. وأن تـلك الـصـفة
تـمـنحـهم احلق فى عـمل أى شىء لـلـدفـاع عن أنـفـسهم
كــمــا يـدعــون.. وحـتى تــدمـيــر اآلخــرين وسـفك الــدمـاء
ــدمـــرة جملــتــمــعــات بـــأكــمــلــهــا.. وغــيـــرهــا من األمــور ا
وكـذلك يـنـاقش كــمـا قـال سـتـيـنـى مـا يـجب أن تـقـوم به
ـواجـهـة ذلك اخلـطـر.. وقـد األغـلـبـيـة فى اجملـتـمــعـات 
اســتـعـان بـروك بـالــنـجـمـة الــسـويـسـريــة الـبـارزة "مـريـام
جـولدشمـيت" صرح بـروك بأن العـرض سيـستمـر لعدة
ه فى أمــريـكــا وإجنـلــتـرا ــا يـســعى لــتـقــد لـيــالٍ.. فـر
لـعـدة لـيـالٍ أخرى.. وأنه اخـتـار سـويـسرا ألنـهـا شـهدت
بــدايـــته األولى حـــيث قــضـى فــيــهـــا عــامـــ من أفــضل
سـنـوات شبـابه وإلعـجـابه الشـديـد بهـذا الـبلـد بـكل ما

فيه وما يتعلق به وخاصة أنه بال جيش ..!...
ـا - وهـذا مـرجح بـشـكل كــبـيـر - يـسـتـمـر الـعـرض ور
لفترة أكـبر ويثيـر جدال واسعا قـد ال ينتهـى .. وتستمر

عركة ...   ا

وفى روكابى ازدادت الـتـجربـة عـمقـا  اسـتخـدم بروك
تفرج.. أجواء اجلزء السابق لتـعميق اإلحساس لدى ا
واســتـمــر فى اعـتــمـاده عــلى الـشــخـصــيـة الـوحــيـدة فى
ـرأة الـعـجـوز.. مـعـتــمـدا عـلى بـراعـتـهـا.. الـعـمل وهـى ا

وقدراته على إخراج أقصى إمكانياتها... 
ثم كـــان عـــرض "ال هـــذا وال ذاك" الـــتــحـــدى األصـــعب
لدى بـروك ألن بيـكـيت كتب الـنص لـتحـويـله إلى عمل
ـعـهـودة أوبـرالى.. واســتـمـر فـى اسـتـخـدامـه بـبـراعـتـه ا
لـنفس األجواء.. وزيادة عـمقها مع كل انـتقال من جزء
إلى آخــر.. يــعــد هــذا اجلـزء هــو أقــوى األجــزاء وذلك

بناء على ما صرح به عدد كبير من النقاد..
ثم كـــان اجلـــزء األخـــيـــر وهــو "تـــعـــال واذهـب" .. وكــان
الـتـحـدى اجلديـد فى كـون  شـخصـيـات الـعرض تـتـمثل
فى ثالث نـسـاء لعب رجالن دور اثـنـ منـهـا.. وكانت
خــــيــــر خـــتــــام.. وخـالل ذلك الــــتـــرابـط الـــشــــديــــد بـــ
ــشــاعــر األجــزاء اخلــمــســة أراد بــروك أن يــؤكــد أن ا
واقف والشخصيات.. اإلنسانية واحـدة مع اختالف ا
وأن حــيـاة اإلنــســان فــيــهـا مــا يــســتــحق.. وأكــدت هـذه
الـرؤية أن اخـتـيـار بـروك للـعـروض اخلـمـسة الـقـصـيرة
لم يـكن محض صـدفـة أو اعتـبـاطا لـكـنه كـان اختـيارا
دقيـقا وراءه دراسة عـميقـة مستعـينا بـخبراته الـكبيرة
وخــبـرات مـسـاعــده وصـديـقه "مــارى هـيـلـيــنى سـتـيـنى"
ــمـثــلـ عــنـده وأكــثـر من وقــد اخــتـار ثالثــة من أحب ا
" واإلجنليزية يؤمن بهم ويؤمنون به وهم "جوس هوب
"كـاثــرين هـانــتـر" واإليــطـالى صــاحب األداء الـتـعــبـيـرى

العميق "مارشيللو ماجنى".
وبــــعــــد مــــا يــــقــــتـــرب مـن عــــامــــ عــــاد بــــروك يــــقـــدم

مشتركة بينهم...
واألولى حتــــكـى عن لــــقــــاء غــــريب وحــــوار أغــــرب بـــ
رجلـ أحدهمـا ال يسـمع واآلخر ال يـرى.. على الرغم
من أن الـنص األصـلى تـمــثـله شـخـصـيـة واحـدة ال تـرى
وال تـسـمع.. ولـكن بـروك كـان له وجـهـة نـظر فـى فصل
احلــالـــة اإلنــســانـــيــة إلى شـــخــصــيـــتــ يــحـــمالن نــفس
الــهـــمــوم.. ولــكن بـــشــكل مـــخــتــلف وقـــد أراد أن يــعــمق
ـــتــــفــــرج من خـالل عـــمـق الـــعـالقـــة اإلحـــســــاس لــــدى ا
.. والثـانيـة عن امرأة عـجوز الواضح بـ الشـخصـيتـ
قعـيـدة.. تتـذكر بـعضـا من مـقتـطفـات حيـاتـها الـسابـقة
ــشـاعــر الـهــادئـة أحــيـانــا والـثــائـرة أحــيـانـا ـزيج من ا
أخـرى.. وأهم أحداث حياتـها وخاصة وفـاة والدتها...

 
وقــــد عـــرف بــــروك عن بـــيــــكـــيت الــــفـــرق بــــ الـــفـــراغ
ــوســيـــقــيــة واإلضــاءة واالنـــعــزالــيــة.. فـــوظف الــقـــطع ا
بـشكل مبسط للـتعبير عن هذه الـنظرة بشكل واضح..
وكــذلـك كــانت اخــتــيــاراته ألبــطـــاله لــلــتــعــبــيــر عن هــذا
الــفـارق.. وتــعــود أهـمــيــة ذلك فى أن لالنــعـزال جــانــبـاً

نفسياً هاماً ومؤثراً يختلف كليا عن الفراغ...
وبـدا ذلك واضـحـا فى عـرض الـتـمـثـيل بـدون كـلـمـات..
وأكـد بروك على صفـته التعبيـرية من أجل الغوص فى
ـــرات أعــــمـــاق شـــخـــصــــيـــاته.. وحـــاول وعــــلى خالف ا
ـمـثل وإخـراج أقصى الـسـابـقة االعـتـماد عـلى مـوهـبة ا
مــا لـديه إلى جــانب أنه لم يــهـمل بــقـيــة الـعــوامل ولـكن
ظـلت الـشـخـصـيـات هى احملـور.. فى حـ كـان يـعـتـمد
ــوضـــوع كــبــطل بــروك فى إبـــداعــاته الـــســابــقـــة عــلى ا

رئيسى للعمل...

فى الـوقت الذى يشيخ فـيه شباب فى العـقد الثالث أو
الرابع.. ويـقفـون مكـتوفى األيـدى ينـتظـرون ويتـرقبون
مـــا ســتـــأتى به دنـــيــاهـم دون مــحــاولـــة مــنـــهم لـــتــغـــيــيــر
هم ظروفـهم.. ومـقـاومة كل من يـرغب فى تـخـريب عـا
وتـــدمـــيـــره.. ودون مـــحـــاولـــة الـــثـــورة فى وجـه الـــطـــغــاة
ـستغلـ واللصوص.. هنـاك من وصل به العمر إلى وا
ــائــة من أرذله.. وتــعــدى الــثـــمــانــ والــتــســعـــ بل وا
الـعمـر وما زال قـلـبه شابـا نـابضـا.. ولـديه القـدرة على
يدان تطى جواده.. ويـستل سيفه.. ويواجه فى ا أن 

بقوة وحنكة وبأس شديد...
ــعـــلم الـــذى ســـيــخـــلــده من هــؤالء الـــعـــجــوز الـــشـــاب وا
الـتـاريـخ ال مـحـالـة "بــيـتـر بـروك" فـهــذا الـرجل تـعـدت
ســنـــوات عــمــره الـــثالثـــة والــثــمـــانــ عـــامــاً.. وال يــزال
يتحدى.. وال ينتظر شيئا.. بل يستمر فى اإلبداع غير
مــهـتم بـسـنـوات عـمـره الـتى تــمـر.. بل يـسـتـغـلـهـا أفـضل
اســتـغالل.. فــبـعـد الــهـجـمــة الـشـنــعـاء الــتى ووجــه بـهــا
ه لــعــرضه الــهــام "تــيــــرنــو بــوكــــار" والـذى عــنــد تــقــد
سلمة ناقش فيه هذه الشخصـية القيادية األخالقية ا
وعـــنــــدهــــا تـــعــــلم الـــدرس وأيــــقن أن هــــنـــاك خــــلالً فى
مجتـمعه.. ومجـتمع بروك الـذى نعرفه يـشمل أكثر من
نـصف الـكـرة األرضـيـة وال أبــالغ.. وهـذا اخلـلل يـتـمـثل
فى قـدر الـعـصـبـيـة الـزائـدة الـتى يـتـسم بـهـا أفـراد هذا
ـقـيـتـة وتـنم اجملـتـمع والـتى تـصل إلى حـد الـعـنـصـريـة ا
دقع عـلى حـد قوله فى أكـثر من مـناسـبة عن اجلـهل ا
ـستمـر فقد نشـر مؤخرا أحدث واستمـرارا لنشاطه ا
كـتبه وهى سـيـرة ذاتيـة وإرهاصـات بـعنـوان بـيتـر بروك
وخــــــيـــــوط الــــــزمن وفــــــيه خـالصـــــة جتــــــاربه مـن خالل
رحالته اخملـــتـــلـــفــــة بـــ بـــلـــدان وشـــعـــوب الـــعـــالم ذات
الـعادات والـتـقـالـيـد واحلضـارات اخملـتـلـفـة التـى أثرته
كـمـا ذكـر فـكـريـا وجــمـالـيـا.. وأن هـذه الـرحالت شـرقـا
وغــــربــــا جـــعــــلـت خــــيـــاراتـه ومــــوضــــوعـــاتـه مــــتــــعـــددة..
واحلــقــيــقـة أن عالقــته بــالــشـرق وطــيــدة.. وركن زاويـة
ـتـعصـبـ إلى هذه هـام.. وقـد تـعود رؤيـته الـتى تـثيـر ا
ــمـتــدة لــنــدن ورومـا الـعالقــة فــكــمــا شـمــلت رحــلــته ا
وبــاريس.. شــمـلـت أيـضــا قــانـدهــار ونــيـودلــهى وكــابـول
وكـــذلك مـــكـــســـيـــكـــوســـيـــتى وطـــهـــران.. وكـــذلك أثـــيـــنــا
والـقـاهـرة وكـازابالنــكـا.. وأغـلب الـعـواصم األوروبـيـة..
ـدن والــقـرى وأيــضــا داكـار ولــيـجــوس.. وغـيــرهــا من ا
األفريـقـية.. وألنه يـعيش الـتحـدى فمـثلـما قـدم سابـقا
أوبــــرا تـــــراجـــــيــــديـــــا كـــــارمن وراهـن عــــلـى جنـــــاحه فى
هـا فى فرنسـا وإيطـاليا.. ورغم الـهجوم الـشديد تـقد
الـذى ووجه به من أنــصـار أوبـرا كـارمن جلـورج بـيـزيه
إال أنـه جنح.. واسـتـقــبـله اجلــمـهـور والــنـقـاد بــعـد فـتـرة

استقباال مذهال.. وأكد على صحة وجهة نظره...
قــدم بــروك عــرضــا مــســرحــيـــا جــديــدا ومــخــتــلــفــا فى
مــــســــرحه بــــبــــاريس وبــــالــــلــــغــــة الــــفــــرنــــســــيــــة وعـــرض
ـرور مـائـة "مـقـتــطـفـات" عـام  2006 وذلك احـتـفــاال 
ــســـرحـى الــكـــبـــيـــر وصــديـق بــروك عـــام عــلـى مــيـالد ا
الـــعـــزيـــز "صـــامـــويل بـــيـــكـــيت" وهى عـــبـــارة عن خـــمس
مــســرحـــيــات قــصـــيــرة له وهـى "اضــطــراب مـــســرحى"
و"روكـابـى" و"تـمــثــيل بــدون كـلــمــات" و"ال هـذا وال ذاك"
و"تـعال واذهب" وفيهـا استمر بروك فـى شغله الشاغل
ـــشــتـــركــة بــ طـــيــلـــة حــيـــاته فى الـــبــحث عـن الــلـــغــة ا
مـثـل .. وكـذلك الـبـحث عن لغـة أخـرى بـ ا ـمـثـل ا
ــتــفـــرجــ تــعـــتــمــد عـــلى وجــود مـــســاحــة إنـــســانــيــة وا

«بال مالمح» .. قهر النساء .. وانتهاك الوطن

:âjƒµdG 

¬«ªYR óªëe 

 بيتر بروك 

 كان شغله
الشاغل
البحث عن
لغة مشتركة
ثل ب ا
واجلمهور

رأة ومعاناتها فى العرض   صور بصرية متعددة عالم ا

بـينما  سعت فـاطمة الصفى إلى الـتركيز على
تـكــوين شـخــصــيـة مــرتـبــطـة بــالـفــكــر الـيــمـانى
والــديـــنى  وتــنــزعج من الـــســلــطــة وتــتــردد فى
اتـخـاذ الـقـرار لـذلك تـبـدو فى حلـظـات كـثـيـرة
مـعتمـدة على أداء نفسـى عن طريق اآللية فى
تـكـررة تعـبـيرا احلـركة واالهـتـزاز  والرعـشـة ا
عن الـذعـر والرعب  وهـو أداء يـثيـر الـضحك
أيــضــا كــذلك كــانت عــبـيــر يــحــيى مــوفــقـة فى
تأكـيد  تـرددها وخـوفهـا واستـخدامـها لـنبرات

صوت مخنوقة ومرتعشة.
 ولـعـل األداء عـنـدهن مـتــشـابه  بـاعــتـبـار أنـهن
ــثـلـن  شـخــصــيـة واحــدة رغم أن لــكل مــنـهن
مـلـمـحــاً خـاصـاً بـهـا لم يـظـهـر إال فى حلـظـات

قليلة.
 بــــيـــنـــمـــا يــــأتى أداء حـــســــ مـــهـــدى  فى دور
الــسـجــان مــعــتـمــدا عــلى األسـلــوب الــتـقــلــيـدى
لصاحب السـلطة حيث جنح  إلى الصراخ فى
ــا حلــظـــات كــثــيــرة رغـم امــتالكه الـــســلــطــة 

يفقده مصداقيته.
  لـكـنه تـمـيـز بـاألداء الـدال لـلـجـسـد من خالل

الشموخ والعجرفة والصالبة .
 عـمـومـا ; الـعـرض يـبـدو بـدايـة طيـبـة خملـرجه
عـبـد الــعـزيـز صـفــر الـذى جنح إلى حــد كـبـيـر
فى طـرح صــور بـصـريــة مـتــعـددة لـهــا مـتـعــتـهـا
إضـافــة إلى داللـتــهـا الــفـكـريــة لـكــنه فى نـفس
الــوقـت يــحــتـــاج الى نص أكـــثــر وضـــوحــا وإلى
ـرئيـة بـعيـدا عن تـكرار ـشاهـد ا تـأكـيد تـنـوع ا
الـصورة نتيجـة لتكرار احلـركة وثبات اإلضاءة
ــشــاهــد ــا يــصــيب  ا  فى حلــظــات كــثــيـــرة 
ـلل    لكـنه مخـرج لديه خـيال  واضح حيث با
تـغلب  على تقتـيات السرد الكـثيرة حيث جعل
من اجلرس الـصـغـيـر أحد أدواته السـتـحـضار
شــخــصــيـات غــائــبـة يــكــون اجلـرس بــديال عن

الشخصية الغائبة. 
 وإذا كـان الـعـرض يبـدو كـئـيبـا ومـتـشائـمـا فإن
ـشاعر كن أن يـكون محـفزا ومسـتفزا  ذلك 
ـــتــــلــــقى من أجـل الـــتــــفـــكــــيـــر فـى الـــتــــغـــيــــيـــر ا
واخلـالص بـعــد أن أصـبـحــنـا تــابـعــ يـحــركـنـا

آخرون كدمى.

ــشـاهــد خـاصـة إضــافـة إلى غــمـوض  بـعض ا
ـأســاتـهن حلـظــات تـداعى الــنـســاء وســردهن 
حيث ال جتـيب  احلـكـايـات على األسـئـلـة التى
تفـرج خاصة حـينمـا ال يأت تدور فى عقـل ا
بــــفـــــعـل  حــــقـــــيــــقـى  يــــســـــعـــــ من خـالله إلى
حــريـتــهن حـتى حــيـنــمـا فـتـح بـاب الـســجن فـلم
تـخـرج سـوى شـقــيـقـة الـسـجــان الـتى تـعـود فى
النـهـاية لـتـمـوت داخل السـجن ودون أن نـعرف
مـا حدث لـها  فى اخلـارج وهل خرجت فعال?
 بــيـــنــمــا تـــؤثــر األخـــريــان عــلـى الــبــقـــاء ويــظل
فـعلـهمـا هو االنـتظـار لـلمـخلص الـطفل الـقادم
رغـم أن قـــدومه يـــعــــنى مـــوتـــهــــمـــا ألن تـــأجـــيل

إعدامهن كان بسبب احلمل.
 وقـد جنح مـصــمم الـديـكــور حـسـ بـهــبـهـانى
فترض فى إيجاد معادل مرئى لهذا السجن ا
أنه حتت األرض لـــذلك جـــعـل الــســـجـن ســورا
من األحجار التى تعطى دالالت القدم للمكان
ــكـن أن تـــتــعـــدى حـــدود الـــســـجن إلى الـــذى 
حـدود الوطن وهو ما يتـأكد حينمـا يستخدمه
اخملرج بأكثر من وضع ليجعل جمهور الصالة
مـســجـونـا داخل إطــار الـسـجن ولـيــصـبح الـكل
ا يـؤكـد أن الـسجن مسـجـونـاً داخل الوطـن 

يحتوى رجاال وأطفاال أيضا.
 فــهــنــاك شــعب بــأكــمــله داخل هــذا الــســور /
الــوطن  وقــد جنح اخملــرج فى االســتــفــادة من
ـتـحــرك لـيـقــدم تـغـيــيـرا فى  األمـاكن الـســور ا
ســواء داخل غــرفــة الــســـجن أو خــارجه حــيث
عــالم الــســجـان  بل إن ذلـك أكـد أن الــســجـان
نـفــسه داخل الـسـجـن   كـمـا أكــد اخملـرج عـلى
ـعـنى حيـنـما اسـتـخدمه فى الـنـهايـة لـتضـييق ا

رأة/ الوطن. اخلناق على ا
 كـــذلـك كـــان اســـتـــخــــدامه لـــطـــسـت الـــغـــســـيل
ليـجمـعن فـيه ذكريـاتـهن لكـنه فى نـفس الوقت
له داللـــة عـــلـى رغـــبـــتـــهن فى الـــتـــطـــهـــر إال أن
ــاء لـيس ســوى دم تـأكــيـداً عـلى ــفـاجـأة أن ا ا

أساة لإلنسان والوطن معا. بشاعة ا
مثالت كان أحـد عناصر التميز  ولعل أداء  ا
بـــالــعـــرض رغم أن أداء حلــظـــات الــبــوح يـــهــتم
بـاألحــاسـيس الـداخـلـيــة عـلى حـسـاب الـصـوت
ـا يسقط الكثير من جمل ومخارج األلفاظ 
ـــــتــــلـــــقى إال أنـــــهن احلـــــوار ويـــــعــــوق تـــــواصل ا
استطعن نقل احلالـة اإلنسانية وتميزت حنان
مـهدى  بـإحسـاسهـا الداخلـى  الصادق وتـلوين
صـوتها واسـتخدام اجلـسد بلـيونـة فى التعـبير
عن احلالة النفسية خاصة فى مشهد عودتها

من اخلارج.

مبرر للبحث عن الزوج الهارب.
 كــذلك يـعــتــمـد احلــدث عــلى  فــكـرة االنــتــظـار
حـــيث  تــــنـــتـــظـــر الــــســـلـــطـــة والدة الــــنـــســـاء كى
تعـدمهن  بينمـا النساء ينتـظرن احلرية ولديهن
أمل فـى اخلـروج من الــسـجن لــيـصــبـحن بــشـرا
ـارسن حـيـاتـهن اإلنـسـانـيـة بـعـد أن طـبـيـعـيـ 
حتولن إلى  مجرد رقم  وهـو ما يعنى تشيؤهن
وهـو مـلمح مـا بـعـد حداثـى  يؤكـد عـلى  فـقدان
اإلنــــســــان لــــذاته وأحــــاســــيــــسه ولــــذلك يــــبــــقى
الـــصـــراع الــرئـــيـــسى بـــ رغــبـــات الـــنـــســاء فى
اسـترداد إنسانيـاتهن وب رغبـات السلطة  فى

كبت مشاعرهن. 
 وقـد اعــتـمـد اخملــرج عـبـد الــعـزيـز صــفـر عـلى
تـعـمــيم الـشــخـصـيــات مـعــتـمـدا عــلى تـشــابـهـهن
بـاعـتبـار أنـهن بال مالمح مـحـددة  تـأكـيـداً على
أنهن صور متعـددة لشخصية واحدة حتمل فى
داخــلـهــا  األمـل الـقــادم  والــبــطل اخملــلص وإذا
كــانـت الــنـــهــايـــة تــأتى  بـــشــكـل مــيـــلــودرامى من
خالل وفاة امـرأت فـإن بـقاء الـثالـثـة على قـيد
احلــيــاة يــحـمل أمـل وصـول اخملــلص  ومع ذلك
فـــاخملــرج ســـعى إلى أن تـــبــدو الـــنــســـاء مــعــادال
ـغـتـصب كــمـعـادل الغـتــصـاب الـنـسـاء لـلـوطـن ا
وقهـرهن سواء على مـستـوى الفـعل اجلنسى أو
االنتهـاك البدنى والـنفسى بيـنما يـأتى السجان
كشخصية سـلطوية  تقهرهن إال أن هذا القهر
يـتـعـدى قـهـر رجل  أو سـجـان المـرأة  فـهـو قـهر
سلطة أعلى من الـسجان نفسه لوطن مغتصب
 تـــأكـــيــدا عـــلى أن االغـــتـــصـــاب والــقـــهـــر الــذى
تعـرضت له الـنسـاء هـو قهـر واغتـصـاب الوطن
غــيــر أن الـرؤيــة الـســيـاســيـة  تــتـعــمق من خالل
الـتـأكـيـد عـلى أن الـســجـان ال يـقـوم بـالـقـهـر من
تـلــقـاء نـفـسـه بل هـنـاك من يــحـركه األمـر الـذى
يــجـعــله مــسـلــوب الـشــخـصــيــة  وال يـخــتـلف عن
الــنـسـاء فــهـو أيـضـا مــجـرد دمـيـة حتــركـهـا قـوى
خفيـة وهو ما يـتعمق  فى مشـاهد عديـدة منها
مـشـهـد السـجـان مع أخـته  حيـنـمـا يخـبـرها أنه
قـتل شـقـيـقه بـنـاء عــلى أوامـر عـلـيـا ثم عـنـدمـا
قتول  والتى تقبض على عاد حامال يد األب ا
رسـالة موجهـة لألخت وهى مشاهـد تؤكد على
انـتفاء مـشاعـر السجـان  ونزع إنسـانيـته وعقله
ـصــلـحـته الـشـخـصــيـة حـتى لـو كـانت و تــغـلـيـبه 
عــلى أجــســاد اآلخـــرين أو بــصــورة أعــمق عــلى

حساب الوطن.
شاهد بدت طويلة  ورغم وجاهة الرؤية فـان ا
شاهد حتتاج إلى لل للجمهور فا ا  سرب ا
تـــكــثـــيف بـــعــيـــدا عن الــثـــرثـــرة غــيـــر الــدرامـــيــة

 تظل فـكرة الـقهـر أكثـر األفكـار التى يـعاجلـها
ــســـرح الــعـــربى من  خـالل الــتـــركــيـــز الــدائم ا
عـلى مـوضـوع احلـاكـم واحملـكـوم  بـيـنـمـا بـدأت
مـوجـة أخــرى تـســعى إلى تـقــد الـقــهـر الـذى
ــــرأة بـــعــــد ظــــهـــور اجتــــاهـــات ــــارس عـــلـى ا
ـــســــرح الـــنـــســــوى وبـــعـــد تــــأثـــيـــرات عـــروض ا
مـهـرجـان القـاهـرة الـدولى للـمـسـرح التـجـريبى
الذى طـرحت عروضه الـعديـد من صورالـقهر
ـرأة  بــصـفـة خــاصـة والـقـهــر اإلنـسـانى عـلى ا
عــمــومــا بل كــانت هــنــاك عــروض تــرجع قــهــر

رأة ألسباب دينية . ا
 وفـى عــرض بال مـالمح الــذى قـــدم فى إطــار
ـسـرحى الـعـاشر فـعـاليـات مـهـرجـان الـكـويت ا
من تـــألــيف عــبــد األمــيـــر الــشــامــخى وإخــراج
عـــبــــد الـــعـــزيـــز صــــفـــر والـــذى قــــدمه مـــســـرح
ـهــرجـان الـذى افــتـتـحه  وزيـر الـشــبـاب   فى ا
اإلعالم خـــالــد الـــصــبـــاح وأمــ عـــام اجملــلس
الــوطـنـى لـلــثــقــافــة والـفــنــون واآلداب  وكــامــلـة

هرجان. العياد مديرة ا
 فى هــذا الـعـرض  تـطــرح مـوضـوعــات الـقـهـر
ـرأة  وقـهر ـسرحـيـة  تقـدم قـهر ا ـتـنوعـة فـا ا
ـتـلـقى  يــعـتـقـد فى أول ـا يـجــعل ا الـسـلــطـة 
رأة وهلة أنها مسرحـية نسوية  تقدم معاناة ا
وهــمـومــهــا إال أن  تــداعى األحــداث  يـدخــلــنـا
إلـى عـالم أكــثـر عــمـومــيــة يـدخل فــيـهــا الـرجل
الـــغـــائب إلى داخل احلـــدث  لـــيــســـيـــطـــر عــلى
احلــــدث رغم عــــدم وجــــوده فى الــــوقـت الـــذى
ينوب عنه السجان لـيقوم بالقهر  لكننا ندرك
أن الــــنــــســــاء  يـــرمــــزن إلـى الـــوطـن  فــــهم فى
احلـقـيـقـة  شـخــصـيـة واحـدة  تـفـتـيـتـهـا عـلى
طــريــقــة مــا بــعــد احلـداثــة لــتــصــبح كل مــنــهن
صـورة مـن صـور  الـقـهــر واالغـتـصــاب فـهـنـاك
من اغـتـصب مـنهـا زوجـهـا بـعـد أن كانـت حتبه
وحتـيا مـعه وتسـجن كوسـيلـة ضغط   عـليه بل

تساوم كى توقع به مقابل حريتها.
  والـثانـية  تـقع ضحـية عـابـر سبـيل اغتـصبـها
وحــمــلـت مــنه وفى نــفس الــوقت هـى شــقــيــقـة
الــســجـــان قــاتل أخــيـه والــســاعى لـــقــتل والــده
بأوامر  من األعلى الغـائب. والثالثة  فتاة ليل
الحظ أن كل الـنـساء حـوامل  ومـغـتـصـبات وا
عـــــدا الـــــزوجــــــة الـــــتـى عـــــانـت من زوج ســــــابق

متطرف دينيا.
ـنــطـقـيـة   ولـعل أســلـوب الـكـتــابـة يـبـتــعـد عن ا
ـبررات ويـعتـمد عـلى الغـموض وعـدم وضوح ا
وهو مـلـمح ما بـعـد حـداثى فال نعـرف أسـباب
سـجن الـنــسـاء واحلـكم عــلـيـهن  كــمـا ال يـوجـد

 القهر النسوى
جتلى

سرح  فى  ا
العربى متأثراً
 بعروض

التجريبى!

مثالت  أداء ا
من عناصر
التميز

بالعرض رغم
طغيان
األحاسيس
الداخلية  áªLôJ
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رتـبط بـالـفعل ـكـنـنا الـقـول إن الـشىء الـناقل لـلـمـعنـى ا ـفـردات عـلم الـعالمات   <
عـنى فى خلق عالمة مـسرح قد نـقل فى سياق مـختلف لـيلتحق نـقول عنه ا بـالشىء ا
تلقى عنى ولكن حـيث يحدث االرتباط اجلديـد تبقى ذاكرة ا بشىء آخر منـقول عنه ا

عند االرتباط السابق ليلوث أو يجعل العالمة اجلديدة شبحاً.

> أصبحت هناك ضرورة إلبرام عقود خيـالية مختلفة اختالفاً جذرياً
مع اجلـمــاهـيـر الـقـادمــ من كل مـسـتــويـات اجملـتـمع لــبـنـاء قـاعـدة
ـدن ال من طـوائف ديـنـية جـمـاهـيـريـة مـؤلـفـة من شـرائه تـذاكـر من ا

جتمع بينها هموم مدنية ودينية. 10
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ستقل. سرحية تشارك فى مهرجان الهناجر للمسرح ا مثل حمادة بركات تسبب فى أزمة ألسرة مسرحية «فى بيتنا فأر» بعد تغيبه عن العرض فجأة ا > ا

«كاالباال»..
 جماليات االكتئاب واإلذعان

 لم يتبق من عروض اإلذعان سوى
عرض واحد هو «رجال الله»

 قياسات وضوابط الديكور ليست لعبة جتانس الديكور مع رؤية العرض

ــــســــرح الــــوطـــــنى الــــروسى تــــولى إدارة ا
لـــفــــتــــرة.. وأسس اســــتـــوديــــو الــــفـــنــــانـــ
الـــروسى.. ومن أهـم  تــصـــمـــيـــمـــاتـه كــان
عــــرض «مـــرحــــبـــا» والــــذى قـــدم بــــلـــنـــدن

.1929
واإلجنـلـيـزى تونى والـتـون والـذى يطـلـقون
عـلــيه الـفـنـان الــعـجـيب.. ولــد بـلـنـدن عـام
1934.. يتمتع بنظرة فنية متزنة وعميقة
.. ومنفـتح ومتجـدد.. ومبهر مـتطور دائـماً
فى أفـكـاره وتـصـمـيـمـاته.. تـعـددت مـرات
ى حـصـوله عـلى األوسـكار والـتـونى واإل

التلفيزيونية أيضاً..
لكى األول بلندن.. سرح ا ويعد مـصمم ا
وكــذلك أصــبح أحــد مــصــمــمى بــرودواى
ـــمـــيــــزين مـــتـــفــــوقـــا عـــلى الــــكـــثـــيـــر من ا
األمـيـريكـي واإليـطالـيـ هنـاك.. وتمـيز
اضى بـغـزارة إنـتاجه فـقـد احتـفل الـعـام ا
بـــــــالــــــعـــــــرض رقم 200 فـى ســـــــلــــــســـــــلــــــة
تـصمـيمـاته.. ومن أهم أعـماله الـتى تألق
فــيــهــا الـعــرض الــكــومـيــدى «هــرلــيــبـرلى»
لـديـفـيـد راب وعـرض «الـشىء احلـقـيقى»
والـذى حـصل عنه عـلى جائـزة تونى ألول
مـرة.. وكـذلك الـتـصـمـيم اجملـنـون لـعـرض
«نزهة» وأيـضا عرض «هى حتـبنى» وقيل
إن ذلك الـتصـميم هو أكـثر رومانـسية فى
ـسـرح وغـيــرهـا من الـتـصـمـيـمـات تـاريخ ا
والتى كان آخـرها «الصـديق» والذى تألق
فيه بتعدد التصميمات التى قام بها أثناء
اجلوالت األوروبـيـة لـلعـرض والـتى جـعلت
ــصـمم األول ــصـمــمــ يــعـتــبــرونه ا كل ا
ــثـالى.. وذلك مــا حــمل مـجــمــوعـة من وا
أسـاتـذة الــتـصـمـيم يـعـدون اآلن مـوسـوعـة
خـــــاصــــــة بـــــاسـم تـــــونـى والـــــتــــــون وجـــــعل
ـسـرحى الـشـهـيـر ومـقدم الـبـرامـج جون ا
بـول يــعـد بـرنــامـجـا خــاصـا بـعــنـوان تـونى
بدع... ا لهذا الفنان ا والتون شو تكر
ـا ظـلت ـسـرح يــنـبض طـا وسـيــظل قـلب ا
ــبــدعــ الـذين األرض تــنــجب أبــنـاءهــا ا
آمــنـوا بــقــدراتــهم وأنــهم يــسـتــطــيــعـون أن
ـســئـولــيـة كــامـلــة وأن يـؤدوهـا يـتــحـمــلـوا ا

بتفان وأمانة وإخالص..

وسيقى اعتماداً على وسيقـية ووضع ا ا
ـناظر اللـمسات الـديكـورية وتـصميـمات ا
ـسـتـوحـاة من الـنص بـشـكل جـيـد.. وقد ا
ورثت روحها الـثورة والتى ظهرت بوضوح
ــقـدونى فى تــصـمــيـمــاتـهــا عن والــدهـا ا
األصل... واعـتادت اسـتـخـدام األيـقـونات
ذات التعبيـرات الدينية والسياسية بشكل
الفت.. ومـستـفـز لـلحـكـومـة والسـلـطة فى
أحــــيـــان كــــثـــيــــرة.. واعـــتــــبـــر الــــبـــعض أن
تـصــمــيــمــاتــهـا أكــثــر خــطــورة من كــلــمـات
ـؤدين.. وكـان أهم مـا صـمـمت وإمـاءات ا
عــــلى اإلطـالق وذلك قــــبل قــــيـــام الــــثـــورة
الـرومانـية هـو عرض «الـهروب الـصامت»
وهـــو الـــعـــرض الـــذى قـــدم بـــبـــاريس عن
ـارد حـيث كـتـاب لـلـفــرنـسى جـاسـتــون جـا
عبر ذلك الـعرض عما كانت تشعر به من
غـربــة وحـنــ لـلــوطن وقـد جــسـدت ذلك

سرح.. ببراعة على خشبة ا
فـاد مــيــلـر الــروسى مـصــمم وتــشـكــيـلى
أوكــــــــرانـى وهــــــــو أول من حــــــــصـل عــــــــلى
ــيـدالــيــة الـذهــبــيـة الــفــرنـســيــة لـلــفــنـون ا
بــــبـــــاريـس عــــام 1925 وقـــــد ســـــاهم فى
ــعـــمــاريـــة لــلـــحــضــارة إحــيـــاء األشــكـــال ا
ة وطورها لتناسب القرن الروسية الـقد
العـشرين. ونـقلـها لبـاقى أنحـاء أوربا وقد
ـســرحـيـون فى أوربــا عـلى ذكـر أنه دأب ا
ـنـاظـر القـلب الـنابض جـعل من تـصـميم ا
للـمسـرح.. واستـفاد كثـيرا من كـونه سليل
أب سـويـدى وأم نصـفـهـا يونـانى ونـصـفـها
اآلخــر إيـــطـــالى لـــيـــشـــرب حـــتى يـــرتــوى
بفـنون هـذه احلـضارات الـعريـقة.. وامـتد
بـنهـمه إلى احلضارة الـفرعونـية وبرع فى
جتــســيـدهــا فى بــعض األعــمــال.. وتــلـقى
دروسـا فى الــفن فـى جـنــيف بــســويــسـرا
وذلك فى مدرسة فـرانز روبود لـلفنون ثم

يونخ.. أكمل دراسته الفنية 
بــدأ يــســتــخــرج مــا لـــديه من مــوهــبــة فى
ع الــتـــصـــمـــيم لـــلــمـــســـرح فى بـــاريس.. و
جنمه كثيرا هناك.. ثم عاد بعد ذلك إلى
ـسـرحـيـة كـيـيف.. وتـعـددت تـصـمــيـمـاته ا
والـــفـــنـــيـــة فـى مـــوســـكـــو وبــــاريس وحـــتى
ـــســرح نـــيـــويـــورك والـــبـــرازيـل ومـــا بـــ ا
الــدرامى إلـى الـتــاريــخـى والـبــالــيـه.. وقـد

ـسرح مـستـمـداً أفـكاره وتـصـميـمـاته من ا
سـتـقـبل الـروسى وثـواره.. وتـصـمـيـمـات ا
اإليطـالـية والـتى بدأت تـتـقد أوائل الـقرن

العشرين...
عــمل بــالـبــالـيـه االسـكــتـلــنـدى فى عــصـره
ـصــمـمى الــرقـصـات الـذهــبى مـصــاحـبــا 
بـيــتـر داريل والــشـهـيــر كـنـيث مــاكـمـيالن
ــوهـــبـــته اســـتـــعـــان به مـــســرح وتـــقـــديـــراً 
الـــبــولـــشــوى وقـــائــده الـــتــاريـــخى رودولف
ـفــاجـأة اجلــمــاهـيــر بـبــالـيه غــيـر نــوريف 
مسـبوق.. وتـعددت تـصميـماته مع الـباليه
ـــلـــكى بــــلـــنـــدن.. والـــبـــالــــيه االســـتـــرالى ا
ـــان بــبـــالـــيه بـــرلـــ وبــالـــيه والـــبـــالـــيه األ
شـــــتــــوجتـــــارت وكــــذلـك بــــالـــــيه فـــــيــــيـــــنــــا
النـمساوى.. واخـتتـمها بـالبالـيه األمريكى
ـاً له أطلق اسـمه على بـنيـويورك.. وتـكر
لـبورن لـصبح مـركز أكـبر مـركز لـلـفنـون 

بارى كاى للفنون..
ـسـاوى ارتبط ـانى  كـاسـبـر نهـيـر وهـو أ
ــــانى األول ـــــســــرحـى األ اســـــمه بـــــاسم ا
بــرتــولــد بــريــخت.. وزامــله مــنــذ ســنــوات
ــدرسـة.. وأكـد عــلى أهــمـيـة الــطـفــولـة وا
ـسـرحى فـبـرع فى ـصـمم لـلـنص ا فـهم ا
الـتـعـبيـر عـما بـداخل بـريـخت وما أراد أن
ـسـرحه بــتـصـمـيـمــاته.. وتـمـيـز يـخــرجه 
ــعــبـــرة عن الــطــبـــيــعــة بــالـــتــصــمـــيــمـــات ا
اخلالبـــــة من أشـــــجــــار وجـــــبــــال وأنـــــهــــار
وغــابـــات وغــيــرهــا بــشــكل ســاحــر وغــيــر
مسبـوق.. وصمم لكل مسـرحيات بريخت
كــامــلــة ومـن أهم تــصــمـــيــمــاته لـــبــريــخت
مــســرحــيــة «فـى الــغــابــة» وعــرض «حــيــاة
ــســـرح مــيـــونخ وعــرض إدوارد الــثـــانى» 
ــهـوجنى الـصـغـيـر «بـعل» وكـذلك عـرض ا
.. ولشكـسبيـر صمم عرض ـسرح برلـ

سرح برل أيضاً.. «كوريالنوس» 
ولـينـا كونـسـتانت فـنانـة رومـانيـة أصلـية..
مـنـاضـلة سـيـاسـيـة.. اسـتـخـدمت ريـشـتـها
لـتـعـبـر عن رؤاهـا الـســيـاسـيـة.. واعـتـقـلت
لـــــثــــمـــــانـــــيــــة أعـــــوام فى بـــــدايــــة الـــــقــــرن
الـعـشـرين.. وكـثـرت مـرات اعـتـقـالـهـا بـعد
وسـيقى هارى ذلك.. وكونت مع زوجـها ا
ـيـزاً.. وقـد تـبـادال وضع بـرونـار ثــنـائـيـاً 
ـقـطـوعات الـتـصـمـيـمـات اعـتـمـاداً عـلى ا

ـثل ــســرح  كــثــيـراً مــا ظن الــبــعض أن ا
ومخرج وجمـهور فقط.. وتناسوا عناصر
أخـرى قد تزيد أهـميتهـا بشكل كبـير عما
يــظــنــون.. ومن هــذه الــعــنــاصــر الــتى قــد
حتــمل الـعـمل.. وجتــعـله يـحــقق جنـاحـات
البس.. والديكور.. كبـيرة.. اإلضاءة.. وا
ستـحدثات التى وغـيرها من الـعناصـر وا
يـصــيـبــهـا كـل يـوم الــتـجــديـد والــتـطــويـر..
ولـعل الــديـكـور هــو أهم هـذه الـعــنـاصـر..

ناظر. ومعه ما يطلق عليه تصميم ا
وكــلــمـة ديــكـور هى كــلــمـة التــيـنــيـة األصل
ــســـرحى . والـــديـــكـــور ا وتـــعـــنى الـــتــزيـــ
يـــــخــــتــــلف بــــعض الـــــشىء عن الــــديــــكــــور
الـعـادى.. فــله قـيـاسـات وضــوابط مـعـيـنـة
ــصـمم أن يـسـتـوعب الـنص ويـجب عـلى ا
جـــــيــــداً.. وأن يــــحـــــرص عــــلـى أن تــــكــــون
تـــصـــمـــيـــمـــاتـه عـــلى قـــدر من الـــتـــجـــانس
والـــتـــوافق مع اجلـــو الـــعـــام لـــلـــنص.. وأن
ؤدين عـلى إخـراج كل ما لـديهم تـساعـد ا
مـن مـــشـــاعــــر وأحـــاســـيـس.. وأن يـــبـــلـــور
ـــعـــانى بـــألـــوانه وتـــشـــكـــيالته األفـــكـــار وا
ـــنــاســـبـــة.. ويـــقع الـــعبء األكـــبـــر عــلـــيه ا
ـؤلف.. إلظـهـار بــراعـة وكـفــاءة اخملـرج وا
ــســرحى فن قــائم بــذاته له والــديــكــور ا
أسـس وقـــواعـــد عـــلـــمــــيـــة وله وظـــائف ال

كن أن يؤديها غيره...
وهـناك الـعديد من األسـماء الهـامة والتى
لـها إسـهـامات كـبيـرة فى مـجال الـتصـميم
ـــســـرح وتــــســـتـــحـق أن يـــذكــــرهـــا تـــاريـخ ا

ى.. ومن هؤالء: العا
بـارى كاى ابن مـلبـورن االستـرالية تـعرفه
مـسارح لـندن وباريس والـتى اكتسب مـنها
قــــدراً كـــبــــيـــراً مـن الـــلــــمـــســــات الـــفــــنـــيـــة
احلـــســـاســـة واجلــريـــئـــة عـــنـــدمـــا الــتـــحق
ـيـة جـولـيـان لـلـفـنـون.. وعمـل بـعد بـأكـاد
ــــنـــاظـــر والــــديـــكـــور ذلـك فى تـــصــــمـــيم ا
ـوهبته ية  ـسرحى واكتـسب شهرة عـا ا
ـســته عـلى الـكــبـيــرة وتــنـوعه فــقـد وضـع 
ــســرح الـــدرامى والــبــالــيه تــصــمـــيــمــات ا
واألوبــــرا.. وكــــان صــــاحـب ثــــراء فــــكــــرى
وفـنى.. وبـرع فى التـصـميـمـات اإلنشـائـية
الـعمـيـقة والـتـناغم مع مـا حـولهـا وخـاصة
البس الـتى غــالـبـا مـا كـان يـرسم بـعض ا
ـسـته اخملـطــطـات اخلـاصـة بــهـا.. وجتـد 
سرح واألوبرا فى العالم.. بأغلب بيوت ا
وأحـدث ثورة وقـاد أوربا الغـربية وأمـريكا
إلى الــتــحـــرر من األشــكـــال الــتــقـــلــيــديــة

بارى كاى

 لينا كونستانت 

كاسبر نهير

.. تونى بارى.. كاسبر.. لينا.. فاد
 القلب النابض للمسرح

ــعـامالت كـمــا أن هــنـاك عــقـود إذعــان فى مــجـال ا
االجــتــمـــاعــيـــة (وظــيــفـــيــا وعـــقــائــديـــا واقــتـــصــاديــا
وســـيـــاســــيـــا) يــــوجـــد إذعـــان فـى مـــجـــال الــــفـــرجـــة
ــســرحــيــة إذ تــضــطــر حتـت ظــروف مــعــيــنــة إلى ا
مـجاملـة زميل لك أو صديق أو تـلميـذ من تالميذك
الــــســـــابـــــقـــــ الـــــذى أصــــبـح زمـــــيال لـك فى حـــــقل
ى فـتلـبى دعوة منه تـخصـصك اإلبداعى أو األكاد
حلـضور عـرض مسـرحى من تألـيفه أو من إخراجه
أو تــمــثــيــلـه أو من إنــتــاجه بــوصـــفه مــديــراً لــفــرقــة
مـسـرحـيـة مـا. وللـحق فـإن كـثـيـرا من تـلك الـعروض
شـاهدتـها لـونا إن لم تـكن أغلـبهـا يشـكل حضـورك 
من ألــوان الــفـــرجــة اإلذعــانــيــة عــنـــدمــا تــخــلــو من
ــعـرفى ـشــتــبــكــة مع الــفـكــر واإلنــتــاج ا الــفــرجــة ا
فالـفرجـة وحدها فى أيـامنـا هذه فعل سـلبى ألناس
ـــا يـــحـــيق بـــنـــا من عـــوامل اإلحـــبـــاط ال يـــبــــالـــون 
ا لتـبسة بـفكرة عـدمية  واالكتـئاب ومن الفـرجة ا
ـتفرج بـإحباط وكآبة يـشكل فعال سلـبيا يصيب ا

على ما لديهم منها وهو كثير.
ــسـرحى ولــكـثــرة مــا عـانــيت من عــروض اإلذعـان ا
الـفــرجـوى دون فـرجـة نــسـيت عـنـاويــنـهـا فـضال عن
مغزاها - إن كـان ألحدها مغزى ما - حتى لم يتبق
من تـلك الـعـروض سـوى "عرض واحـد" فى ذاكـرتى
هـو عرض (رجـال الـله) لعـبـد الغـفـار عودة - فـقـيد
ـتجـول - بـطـولة شـكـرى سـرحان ـصـرى ا سـرح ا ا
ومحـمـد السـبع ذلك العـرض الـذى قدم فى سـاحة
ـرسـى بـاإلســكــنــدريــة - وهـو جــامع أبى الــعــبــاس ا
عرض ذكـرتنى به إعـادة بـثه على شـاشة قـناة الـنيل
الثـقـافـيـة  أو التـنـويـر مـنـذ شهـرين مـضـيـا - وتـمثل
ــتـــفـــرجـــ اإلجـــبــارى عـــلى اإلذعـــان فى جـــلـــوس ا
(حـصر) فـرشت على أرضـية الـساحـة أمام درجات
رسى عـلى هيئـة صفـ جانبـي يدور باب جـامع ا
الـتمثيل أو األداء الـصوتى - إلقاء سـجعيا وتـوقيعيا
تفرجون ـساحة احملصورة بينـهما وا غنائيا - فى ا
قاعـدون يفـترشون أرض الـساحـة كما لـو كانوا فى
ـمـثل ـسـجـد يـخـرج ا ـصـلـ بـداخل ا وضع قـعـود ا
فى هـــيـــئــة والٍ مـن أولـــيـــاء الــلـه الـــذين احـــتـــشــدت
ـنطقة بـأضرحتهم (الـبوصيرى- يـاقوت العرش - ا
مثل متدثرا بخرقة ولى الله من وغيرهما) يـخرج ا
ــرسى الــذى تـصــدرته بــوابـة (بــانـوه) داخل جـامع ا
كبـيرة عـلى هيئـة هالل ضخم أخـضر يتـوسطه باب
ترددى الفـتح واإلغالق ليتـوسط ساحة األداء التى
ذعن فى جـلسـته الطـويلـة بطول يحـيط اجلمـهور ا
ـتدروش نـبر فى اإللـقاء ا سـتطـيل ا زمن العـرض ا
والتوقـيعـات الصوتـية الـنقشـبنـدية. واحلق أقول إن
جـمهـورا كـبيـرا كان يـحـضر ذلك الـعرض عـلى مدى
ـا لـتـأصـيل عـادة التـواصل - وإن لـيـالى عـرضه ر
ـوالـداتـيـة من كـان شـكـلـيـا - مع األذكـار والــفـرجـة ا
ـشـاهـدة فـنـان سـيـنـمـائى مـحـبـوب بحـجم نـاحـيـة و
شكرى سـرحان. وهو ما خفف دون شك من الواقع

اإلذعانى.
ومع ما يـحسب لـلفـنان الـراحل عبـد الغـفار عودة -
الــذى نــسـيـه كل من كــان له عـلــيــهم فـضـل الـتــقـد
وإتـاحـة الـفرصـة تـلـو الـفرصـة أمـامـهم لـلـكشف عن
ـثل كانـوا أو مخرج فـلم يكتب عنه مـواهبهم 
شىء مـنذ رحيـله بخـير أو بـشر - مع مـا يحسب له
من جـهد فى مثل تـلك العـروض الشعبـية فإن ذلك
العرض ذا الوجهـة شبه التسجيـلية وإن كانت جسر
ـسـرح والـبسـطـاء الـذين اعـتـادوا على اتصـال بـ ا
ـســتـويـات الــسـيـاســيـة والـديــنـيـة اإلذعـان عــلى كل ا
واالجــــتـــمـــاعــــيـــة واالقــــتـــصــــاديـــة إال أنه شــــكَّل إلى

إذعانهم إذعانا فرجويا يراكم فعل الدروشة.
ــا تــقــدم أنــنى ســجــلت عـرض وأعــتــرف بــالـرغم 

(رجال الله) بهدف التحليل والدراسة. 
ــســرحى الــثــانى الــذى أيـقظ أمــا عــرض اإلذعـان ا
عنـدى فـكرة الـفـرجـة اإلذعانـيـة فـهو عـرض شـبابى
لــفــرقـة حــالــة الــنــابــعــة من جــمــاعــة (روابط) الــتى
يـتزعـمهـا مع آخـرين (كاالبـاال) محـمـد عبـد الفـتاح
ذلك هـو عـرض (نــار) الـذى أخـرجه كــاالبـاال وكـتب

ــتــفــرجـون بــآدمى شــبـه عـار مــعــلق فى يــصــطــدم ا
ســقف حــلــقـة الــعــرض الـتى هـى عـبــارة عن مــخـيم
أســود وطىء الـســقف حـتى لــيـكــاد قـمـاش الــسـقف
األسود يالمس رءوس من وقف مـثلى وكنا ثالثة أو
أربـعــة رفــضـوا اإلذعــان لــلــفـرجــة الــكـســيــحــة عـلى
ـتفـرج من أرضـية حـلقـة الـعرض الـتى اكتـظت با
ـركـز الـشـبـاب الـذين هـم جـمـهـور مـسـرح اجلـراج 
ا اجلزويت الثقافى بـاإلسكندرية ليستمعوا أكثر 
يـشاهـدوا إلى خـمسـة شـبان وفـتـاة أموات يـعـبر كل
منـهم منفـردا وعلى فترات مـتفاوتـة ليتـيح لغيره أن
يـدلى بـبــعض الـعــبـارات من مــونـولــوجه الـذاتى عن
احلــيـاة الــتى عــاشـهــا فى كـآبــة لم تـنــعـكس عــلـيــنـا

نصه الـذى تـأسس عـلى سـتة مـنـولـوجات مـتـداخـلة
األداء فــيـمــا بـ سـتــة من األمـوات الــذين جـمــعـهم
قــبــر واحــد وأتــيـح لــكل مــنــهم أن يــطل بــرأسه من
فـــتـــحــــة ضـــيـــقـــة هـى بـــالـــكــــاد إلخـــراج الـــرأس مع
بـــروجـــكـــتــور ضـــوئـى واحــد ال غـــيـــر مـــســـلط عـــلى
رءوســـــهم وفـى اخلــــلـــــفــــيـــــة مـن ورائــــهـم جــــمـــــهــــور
تفرجـ اجلالس على األرض إذعـانا وخضوعا ا
إلرادة اخملــرج الــذى لم يــفـعـل شـيــئــا ســوى إدخـال
تفـرج عبر حارة متعرجة وضيقة نثرت جمهور ا
عـلى أرضـيتـهـا الـرمـال وتـسكـع فى حنـيـاتـهـا كـسيح
هـنـا ومــشـلــول هـنـاك وتــنـاثـرت أشالء آدمــيـة عـلى
ــــتـــعــــرجـــة الــــرمـــال وعــــنـــد اخلــــروج من احلـــارة ا

 عرض نار لفرقة حالة 

 االكتئاب فعل مشروع غير أن إصابة
جيل بأكمله به يستحق التأمل
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عنى أنـها لم جتد فى نفـوس أحد من احلاضرين
صــدى يـذكـر ولم تــمس شـيـئــا أو وتـرا فى وجـدانه
الفــتـقــادهـا لــلـمـصــداقـيــة من نـاحــيـة ولــعـدم وجـود
ـــقــــطــــعـــات األدائــــيـــة رابـط درامى مــــا بــــ تـــلـك ا
ـتـداخلـة فى سكـون الـقبـر ذلك الـسكـون احلركى ا
الذى أراد اخملرج تعـويضه بطن مـوسيقى مرتفع.
تـفرج ـا ا أما حـالة االكتـئاب الـتى أصابـتنى ور
ـتـعرجـة وما أو عـددا مـنهم فـقـد قامت بـه احلارة ا
ـا نـثــر فـوق رمـالـهــا من أجـسـاد وأطــراف بـشـريـة 
يـحـيل الـذاكـرة إلى صـورة مـا جـرى فى حـروبنـا مع
الــعـدو الــصــهـيــونى فــيـمــا قـبل  1973حــيث أجــبـر
ـتفـرجون عـلى السـير عـلى جـثث إخوانـنا وأبـنائـنا ا
ال لـنـصل إلـى نـتـيـجـة تـتـنـاسب مع تـضـحـيـات أبـنـاء
ــا لــنــصــطـدم مــصــر فى دفــاعــهم عن وطــنــهم وإ
ا أراد بـهـا محـمد عـبـد الفـتاح قـبرة جـمـاعيـة ر
ـسرح بآداب الشـهيـر (بكـاالباال) وهو خـريج قسم ا
اإلســـكـــنـــدريـــة إلى إحـــداث صـــدمـــة فى نـــفـــوســـنــا
لـــيـــذكـــرنـــا بـــشــــهـــدائـــنـــا الـــذيـن أســـرتـــهم الـــقـــوات
الصـهيونـية فى حربى  56 و  67 وأعدمـتهم رمـيا
ـا كان مقصد بالرصاص. ومع هـذا الفهم الذى ر
عــرضه هــذا فـإن أثــرا درامـيــا صــادمـا لم يــحـدث
لـى ولم أحلظ تـــأثـــرا من ذلـك عــلـى جـــمع شـــبــاب
ـا الفـتـقـاد الـعـرض خلط فـكـرى مـا ـتـفـرجـ ر ا
ـتـشـظـيــة واالنـفـصـال فى يـربـط بـ تـلك الـصــور ا
ــــوتى أو الــــشــــهــــداء الــــذين أطــــلــــوا من خــــطــــاب ا
مــقـــبــرتــهم اجلــمـــاعــيــة عــلى نـــحــو إطاللــة جــنــود
ـوتى) ومـسـرحـيـة (سبـع سواقى) مسـرحـيـة (ثـورة ا
الـــتى اقـــتـــبس ســـعـــد الـــدين وهـــبـــة أســـلـــوبـــهـــا من
مــسـرحــيـة أروين شــو وعــلى نـحــو مـســرحـيــة جـاك
أوديبرتى (كرنـفال األشباح) أو مـسرحية د. يوسف
عـز الـدين عـيسـى (غرفـة بال نـوافـذ) فكـل من تلك
وتى لـلتعـبير عن سرحـيات السـابقة تـبعث فيـها ا ا
مـوتـهــا قـتال دون أن تـكـون لــهـا فى احلـرب نـاقـة أو
جـمل بــاسـتــثـنـاء مــسـرحــيـتى (كــرنـفــال األشـبـاح) و

(غرفة بال نوافذ).
عـلى وجـود هـذه الـكـآبـة فى عـرض "نـار (كـاالباال)"
فهـو ال يخـلو من جـماليـة أظن أنهـا تعود إلى رفض
اإلذعــان بـاجلــلـوس أرضــا وحتـمل مــشـقــة الـوقـوف
ـناحة الـدرامية ألكثر مـن ساعة اسـتغـرقتهـا تلك ا
ـتـشـظـية كـمـا تـعود إلـى إحالـة الـصـورة أو الـصـور ا
إلى مثـيالتـهـا فى ذاكـرتنـا الـتـاريخـيـة ومـا توحى به
من حض عـلى تـذكـر مأسـاة إعـدام دولة الـصـهايـنة
جلــــنـــودنـــا الــــذين وقـــعــــوا فى أســـرهــــا فى حـــروب

سابقة.
إن االكتـئـاب فعل مـشروع أو إحـسـاس مشـروع على
ـستويـات وسواء أكـان ذاتيا أم جـماعـيا أم كان كل ا
اكتئابا جمـيعاً أو أنثربولوجيا خاصا بأمة بأسرها.
غــيـر أن إصـابـة جــيل كـامل لـشــبـابـنـا بــاالكـتـئـاب أو
إصـابــة أمـة بـأسـرهــا بـاالكـتـئــاب لـهـو أمــر يـسـتـحق
الــتـــأمـل والــدراســـة. وإذا كـــان االكـــتـــئــاب فـى هــذا
العـرض قـد أنتج اكـتـئابـا لـدى جمـهـور متـفـرجيه أو
لدى بعـضهم فإن قراءة النـص الذى هو عبارة عن
ـونـولـوج جمـعى طـويل وزع عـلى ألـسـنة مـقـتـطعـات 
مـثلـ يكـشف عن أن جيل الـشباب فى ستـة من ا
ى الـنـظـيف كـله جـيل مـصـر فى هـذا الـعـصـر الـعــو
أمـوات موتـا فـلـسفـيـا أو أدبـيا أو مـعـنـويا. فـعـنـدما
يستحـيل الوجود إلى ظالم تصبح الـعيون بال قيمة
واحلــركــة مـســتــحـيــلـة واألمـل مـفــتـقــد واحلــيـاة هى
ا ـوت هذا مـا يعلـنه خطاب ذلك الـنص الذى ر ا
ـركز توزيع جرعة خفف من وطأة أثـره االكتئابى ا
ـتـفرجـ وهو عبء سـيقع االكـتئـاب عـلى مجـموع ا

áªLôJكله على من يقرأ النص نفسه.
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ـهـمة ـسـرحـيون ا > بـسـبب عـدم اسـتقـرارهـا كـحامـلـة معـانٍ مـسـرحيـة أمـسك الـكـتاب ا
اضى القـطعة التى بـصفتـها أداة لزعزعـة الرمزية الـتقلـيدية التى كـان يجسـدها فى ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحية الهامة. سرح العراقية باللغت العربية والكردية ويتضمن مجموعة من الدراسات ا > صدر مؤخراً العدد الثانى من مجلة ا

21 من  أبريل 2008  العدد 41

سرح موت ا
ا بعد حداثـية ولكن السؤال اآلن: ما هو سرحية فى حتوالتـها ا ا

سرح? هذا الذى أعلن عن موته. ا
سرح" تبـدو من فرط استخدامها أنهـا تعنى شيئا محددا لفظة "ا
ـشتـغـل ـكن تعـريـفـها حـتى ا ولكـنى أحـاجج بأن مـا من شـخص 
ـفـهـومـات التى ال ـسـرح من األلـفاظ وا فى مـجـالهـا. فى ظـنى أن ا
تعنى شيئا محـددا والتى تعنى كل شىء تقريبا. فى االنسيكلوبيديا
سرح هو "فرع من فروع فنون األداء وهو يعنى أن شخصاً مثال: ا
أو أكـثـر يـقـدمـون أنـفـســهم فى فـراغ مـا وفى زمـان مـا أمـام آخـر أو
ــوسـيــقى والــرقص آخــرين بــاسـتــخــدام عــنــاصــر مـثـل الـكــلــمــات وا
نظر وهو يجمع فنوناً بصرية عديدة فى شكل فنى واحد وهو وا
فى الـثـقـافـة الـغربـيـة تـهـيـمن عـلـيه الـنـظـريـة الـواقـعـيـة رغم مـجاورة
األشكال الكالسـيكية والـتجريبـية". هذا التـعريف قد ال يعـنى شيئا
كن أن ينطبق على فنون أخرى كفن على اإلطالق ألنه باختصـار 
الـبالـيه وفن األوبـرا واحلـقيـقـة أنـنى لست مـعـنـيا هـنـا بتـحـديد فن
هـيمن وهو ما سـرح من خالل عناصـره ولكن من خالل خـطابه ا ا

سوف أحاول أن أفعله فى السطور التالية.

ــاً مـكـتــمالً وسـابق ــسـرح وجـوده عــلى أن ثـمــة عـا يــشـكل خــطـاب ا
ه خالل فـتـرة زمـنـيـة مـحـددة هى زمن الـعرض الـتجـهـيـز يـتم تـقـد
ـسـرحى هـذا الـعـالم يـتم قـبـوله بـاعـتـبـاره جتـربـة حـيـة وحـقـيـقـيـة ا
مـثــلـمــا يـتم قــبـول شـخــصـيــاته بـاعــتـبــارهـا أيـضــا شـخــصـيــات حـيـة
وحقيقـية وألننا جنـلس فى مكان مـظلم تمامـا بينمـا نشاهد هؤالء
فى مـكـان مـضـىء ومـصـمم جـيـدا كـى يـكـون بـيـتـهم فــإنـنـا نـكـون قـد
حتـددنـا بــاعـتـبـارنـا فـى مـركـز سـلـطــة ألنـنـا نـراهم دون أن يــنـتـبـهـوا
ـظــلـم بـســبب إلــيــنــا وأنــنــا حـتـى ولـو أحــدثــنــا جــلــبــة فى مــكــانــنــا ا
ن اخلالف عـلى مــقـعـد مـثال فـإن أدنى الـتــفـاتـة لن تـبـدر عن أى 

سرح. ضون فى طريقهم على ا
فى حالـة كـهذه سـوف ال يـكـون لوجـودنـا أو غيـابـنـا أى تأثـيـر على
مــجـــريــات األحــداث إن أى تـــعــارض فى مــصـــالح الــشـــخــصــيــات
والـذى ينـشـأ عـنه مـا يسـمى بـالـصراع الـدرامى سـوف يـحدث فى
وجــودنـا أو غــيــابــنـا وســوف تــصـفـع نـورا الــبــاب فى وجه زوجــهـا
سواء كـنا موجـودين أو ال وح تخـرج سوف نكـون نحن مدرك
ــمــثـــلــة الــتى ــديـــنــة ســواء كـــانت ا ــا خـــرجت إلى ا أنـــهــا اآلن إ
تـتلبسـها شخصـية نورا تسـتعد اآلن لـتحيتـنا أم أنها لـسبب ما قد

كان ما. دينة فى طريقها  خرجت إلى ا
ـسرح يـحـتفظ جـيـدا بحـقه فى خـداع اجلمـيع الـشـخصـيات إن ا
ـسرح سـوف حتـيى بـعيـدا عـنـا أما نـحن فـإنـنا التى حتـيى عـلى ا
سـوف نظـل قابـعـ فى الـظـلـمـة نـتـلـصص عـلى مـا ال يـحق لـنا أن
ـسرح يـحـتفظ كـذلك بـحقه نتـلصـص علـيه. من جـهة ثـانـية فـإن ا
ـــعــنى إن مـــعــنـى خــروج نــورا أو حـــيــازة لـــوبــاخــ فى صـــنــاعــة ا
ـا تــمت صـنــاعــته مـســبـقــا ومـا  لــبـســتــان الـكــرز يـتــحـدد وفــقــا 
جتـهـيـزه فـى اسـتـقـبــالـنـا كـمــتـلـقـ ســوف يـتـنـاقــشـون بـعـد إسـدال
الـستـار فـيمـا إذا كانـوا فى صف نـورا أم فى صف زوجهـا إذا ما
كانوا ينظرون لـلوباخ كشخص أحمق سـوف ينهى جمال العالم
أو كـــشــخص جـــاد وعــمـــلى يـــســتــحـق أن يــحـــرز هــدفـــا فى مــرمى
العالم. أما ما سوف يكون بعيدا عن مرمى تساؤالتنا ـ كجمهور ـ
ـعـانى صـحـيـحـة أم هـو مـا إذا كـانت الـطـريـقـة الـتى صـنـعت بـهـا ا

خاطئة بريئة أم متحيزة أيديولوجياً.

ـــســرح يــعــنى قــبل كـل شىء أن ذلك الــشىء الــذى كــان إن مــوت ا
عـنى يجب يجـنبـنـا مشـقة الـسؤال عن الـطريـقة الـتى يصـنع بهـا ا
ــعـنـى آخـر فــإنـنــا حـ أن يـكــون هـو نــفـسـه فى مـركــز الــسـؤال 
ـسرح نـفـسه ـسـرح قـد مـات فـإنـنـا نـقـصـد أن نـشـاط ا نـقـول إن ا
سـرح ـ وهو مـفهوم قد صـار هو مـوضوعنـا للـنقـاش إن ما بعـد ا
ـسرح لم يـعد ذلك ـسـرح ـ يعـنى أن ا ـرحلـة مـا بعـد موت ا بـديل 
عنى ولـكن ذلك الذى سوف ينتظرنا الذى يسبقنا كيـما يعد لنا ا
ـعـنـى ولـكن أيـضـا الــسـؤال عن جـدوى فـعل ـشـاركـتــنـا ال إعـداد ا
ـيـتاتـيـاتر"  ـفهـوم "ا ذلك. إن لـيـونيل أبـل يعـبـر عن هـذه الفـكـرة 

الـتـخــوم حـتى أصــبح من الـشــائع الـكالم عـن مـوت األدب بـاعــتـبـاره
داال عـلى موت أدبـية األدب وانـفتـاح األخيـر على تـخوم غـيره ففى
الـشعـر مـثال أصـبح هنـاك مـا يعـرف بـفضـاء الـقصـيـدة وهو مـفـهوم
يعنى حتوالً فى مسار الشـعر اللفظى نحو الشعر التشكيلى وحتوالً
ـرئى الذى عن الشـعر الـشفـاهى وعن الشـعر الـكتـابى إلى الشـعر ا
ـا من تـكـوينـات الـكـلـمات تتـشـكل مـعـانـيه ال من الـلفظ فـحـسب وإ
الـســوداء عـلى الـصـفـحـة الـبـيـضــاء. وبـغض الـنـظـر عن أصـالـة هـذه
الـنـظــرة أو عن طـرافـتـهــا فـقـد كـان هــذا االنـفـتـاح هـو نــتـاج مـرحـلـة

وت فى الثقافة الغربية. ا
وت هذه فتحت اجملال كبيرا أمام ما كن القول اآلن إن مرحلة ا
ـتقـاطعـة وهو مـفهـوم أوسع وأكثـر جذرية ـكن تسـميـته بالـدوائر ا
من فـكـرة الـعـلـوم الـبـيـنـية فـإن األخـيـرة تـعـنى أن ثـمـة عـلـومـاً نـشأت
فيـما بـ تخـوم علمـ مثال أو أكـثر مـثل "علم الـنفس االجـتماعى"
ـتـقاطـعة تـعنى أو "اجلغـرافيـا السـيـاسيـة" وغيـرهـا ولكن الـدوائر ا
كن فيها الكالم أن ثمة تقاطعات تـشمل الثقافة بأسرها حتى ال 
ـا عن الـثـقـافى فى مـجـمـله. ولـذلك فـقد عن مـفـهـوم بـحـد ذاته وإ
صـارت النـظريـة الـنقـدية تـعـرف بالـنظـرية وحـسب وهى تـعنى "كل
ما هـو حتت الـشمس" ولـذلك فإن من يـقـرأ اليـوم ميـشيل فـوكو أو
جاك دريـدا أو إيهاب حـسن مثال لن يـتمكن من حتـديد الـتخصص
ـى ألى مـنـهم ذلك أن عـمل األول يـتـنـاول "األرشـيف" الـذى األكـاد
ـكن أن يــضم أى شىء والــثـانى قــال إنه قـار نــصـوص فــحـسب
دون أن يـســمى الـنــصـوص الــتى يـقــرأهـا بـيــنـمــا األخـيــر تـنـاول فى

كنها أن تعنى أى شىء. عمله ما بعد احلداثة التى 
قـد تـكـون هـذه مقـدمـة طـويـلـة نـوعـا ما ولـكـنـهـا فى تـصـورى الزمة
ـسرح ـ مـوضوعـنا ـ دون ـفهـوم موت ا عـقول الـبدء  فلم يـكن من ا
وضــعه فى ســيــاقه الــثــقــافى الــذى تــولــد عــنه. مــا أعــنــيـه أن مـوت
سـرح هو تـعبـيـر استـخدم من قِـبل  مـجمـوعة مـراقـب لـلظـاهرة  ا

ـوت" فى الـثـقـافـة الـغـربيـة بـشـكل مـتـسـارع حتى انـتـشـرت مـفردة "ا
ــفـردات تــنـتــمى لـســيـاقـات أصــبح لـديــنـا حــفـنـة مــنـهــا مـصــحـوبـة 
وت األدب ومـوت الشـعر ثـقـافيـة عديـدة أصـبح هنـاك ما يُـعـرف 
ـسرح كما تصدرت هذه العبارات أغلفة كتب وموت النقد وموت ا
كـثـيرة مـثل "موت األدب" ألرفـ كـرنان و"مـوت الشـخـصيـة" ألليـنور
فيـوز إضافـة إلى عدد من الـكتب الـتى لم تتـصدر العـبارة أغـلفـتها
ـسرح واألداء" وإن كانت مـتـضمـنـة فى متـنـها مـثل كـتاب شـيـشنـر "ا
ـسـرح الـدرامـا األداء" أو كـتـاب والـذى يـتـضـمن فـصال بــعـنـوان "ا
أوسالنـدر "من التـمثـيل إلى العـرض" والذى يـشيـر فى مقـدمته إلى
سرح كـأداء. واحلقيقة أن سرح كتمـثيل إلى ا التـحول من مفهـوم ا
ــقـولــة نــيــتــشه "مـوت كل هــذه الــدعــاوى لم يــكن لــهـا أن تــبــدأ إال 
اإلله" والـتى لم تــكن تـعـنى ـ كـمـا فــسـرهـا الـبـعض ـ مــوتـا حـقـيـقـيـا ـ

ا موتا مجازيا. وإ
صــدرت عــبـارة "مــوت اإلله" الــنــيــتــشـويــة فى كــتــابه "هــكــذا حتـدث
ا يـعرف فى الفـلسفـة اليونـانية بـالعود األبدى ذرادشت" مـحتفـية 
ــا هـو يــتـجـدد والـتـى تـعــنى أن الـكــون لـيس لـه بـدايــة وال نـهــايـة وإ
بـاســتـمــرار ولألبـد ولــذلك فـإن وجــود اإلله لن يــكـون له مــبـرر فى
يثولوجيا حياة متجددة ألنه لن يكـون هناك نهاية والنهـاية ـ فى ا
ـوت كـحدث الـغـربـيـة ـ هى مـبرر وجـود اإلله. مـن جهـة ثـانـيـة فـإن ا
يــتــكــرر كل يــوم لن يــكــون إال انــقــطــاعــا بــ حــيــاتــ ولــكــنه لــيس
باالنـقطاع الذى يـخلخل النامـوس بل على العكس يـكون هو حلظة
ــيالد اإلنــســان ــهم أن مــوت اإلله كـــان يــؤذن  جتــدد الــنــامـــوس. ا
وتـفـجـر إمـكــانـيـاته لـقـد كـان نـيـتـشه يـرى فى فـكـرة "الـرب" ابـتـزازا
للـبشر ومـعوقـا لتنـامى اإلنسـان ولكن مـا لم يكن يتـوقعه نـيتشه أن
ا أفـضت إلى ما فكـرة موت اإلله لم تـفض إلى مـيالد اإلنسـان وإ

وت اإلنسان. عرف أيضا فى الثقافة األوروبية 

ـوت فى الـثـقـافـة لـقـد بـدت عـبـارة نـيـتـشه بـدايـة لـتـدشـ مـرحـلـة ا
راحل مادية فى تاريخ البشر لقد الغربية وهى مرحـلة من أكثر ا
ـعـنى فى الـثـقـافـة وضمـان بـقـاء كـافة كان الـرب هـو ضـمـان بـقاء ا
كان ـفاهـيم التى تـؤسس ما يـعرف بـالثـقافـة الغـربيـة: اإلنسـان وا ا
ـفـهــومـات لم يـعـد من الالئق الـكالم عن والـزمـان. وبـتـفـتـيت هـذه ا
حـدود قـاطـعــة بـ أى شىء لـقـد أفــلـتت احلـدود تـمــامـا وتـمـاهت 

 اللوحة للفنان «طارق حواس»
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تعريف
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أنه صار
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سرح  ما بعد موت ا
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موت فوضوى صدفة
وتقاليد الكوميديا الشعبية 

ــرأة عـلى ـشــاهـد  أو الــتـعــامل مع ا بــعض ا
أنـــهـــا فــريـــســـة يـــحـــاول اآلخــر اصـــطـــيـــادهــا
بــالـــقـــوس وهى تــفـــر بــنـــعــومـــة حــتـى تــرقص
مـنـفـردة وأخيـرًا الـطـريـقة الـثـالـثـة بالـسـيـطرة
عـلــيـهــا بــالـقــوة وأشـكــال الـضــغط كــمـا ظــهـر
للـشخص الذى يـحمل مـسدسـاً وإن كان هذا

بديًال لصور القوة والطغيان بشكل عام .
فـإن كل القـصص الـشهـرزاديـة واحملتـويات
ـــعـــروضـــة عـــلـى نـــغـــمـــات كـــورســـاكـــوف  ا
عرضت محتويات الـليالى األلف التقليدية
 حـــيث انـــتـــصــــار اخلـــيـــر وانـــهـــزام الـــشـــر
والــوصـول لـلــحـكــمـة األخالقــيـة  بـدءاً من
قـصص الـسـنـدبـاد والـتـنـقل والـتـرحـال بـ
ـتـعـددة فـعـلى سـبيل احلـكـايات الـشـرقـيـة ا
ـــــثــــال تــــلـك الــــتـى اكــــتــــفـى ولــــيـــــد عــــونى ا
بـاإلشـارة إلـيــهـا بـواسـطـة مـجـمـوعـة حتـمل
أبـاجـورات فوق الـرؤوس بـدالً من القـبـعات
ـوتـيـفـات ـشـهـورة مـغـلـفـاً تـلك ا الـصـيـنـيـة ا
فـردات عـصريـة  ولـتـصبح هـذه الـصور
الـتى تـدخل ضـمن نـسيج الـقـصـة األصـلـية
لــلــيــالى  األلـف لم تــزد عن كــونــهــا أجــزاء
من حــكــايــات وقــصص تــرويــهــا شــهـرزاد 
وهــذه الــتــقــنــيـة  (الــقــصــة داخـل الــقــصـة)
تـكشف لـنـا الـصـيـغـة الـتولـيـديـة لـلـحـكـايات

والتى يكتزنها الطابع الشهرزادى ذاته .
فى الـــنـــهـــايــة جـــعل ولـــيـــد عـــونى شـــهــرزاد
األســـطــورة هـى الـــتى تـــقـــتل صـــورة الـــقــوة
تـمـثلـة فى مـسرور الـطاغـيـة فى شهـريـار ا
ـــســـاعـــدة كـل الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاف 
االفــتـراضــيـة لــلـحــدث  الــتى سـردتــهـا فى
قـصصها وكأن الـصورة السرديـة احلكائية
صـارت األسـلـوب الـشـهـرزادى فى مـحـاولـة
ترويض هذا الطـابع الوحشى الثائر داخل

شهريار. 
غـير فـاجلمع بـ عـدة موتـيفـات تـقلـيـدية 
مــتـجـانــسـة ودمـجـهــا بـصـور غـريــبـة هـو مـا
يـخـلـق بـعـداً جـمــالـيـاً اسـتـطــاع ولـيـد عـونى
تـصـويـره بـالـقـصـة الـشـهـرزاديـة ومـوسـيـقى
كـــورســـاكــــوف الـــشـــهــــيـــرة  إال أن هـــذا لم
نـعه من بعض الـتجـاوزات واللـعب بصور
عـصــريـة  وإضـافــة إحـاالت فــنـيــة درامـيـة
البس الـــعــصــريــة  و صــور مــتــعـــددة  فــا
الــفـــنـــانـــات الـــفـــوتـــوغــرافـــيـــة الـــتى حتـــيط
ية صـرية والعا ـسرح لفاتنات الـسينما ا ا
 هـــذا غــيـــر بــعض اإلكــســـســوارات جــاءت
ا ساعد فى كسر الطابع غير منسجمة 
األســطـــورى وحـــد قـــلـــيالً مـن كالســـيـــكـــيــة
احلكايات الـشهرزادية  وإن كان هذا يدل
على اكـتـناز الـليـالى بـسحـرهـا اخلاص هى
ــكـــتــنــزة األخـــرى وطــبــيـــعــتــهـــا الــدرامـــيــة ا
ناطق اللعب والتخييل بدالالت والسماح 
ـتـعـاً و دسـمـاً . فـجـاء هـو اآلخـر عــرضـاً 
بعالمات تشكيـلية فنية ولوحات رائعة برع
ــمــثــلــون ( سـالـى ومـحــمــد الــســيــد ورشـا ا
ونـورهان ومـاجد وصالح وسـوزى ومناضل
وبـاسـم ومـحــمــد عـاطـف ) بـقــيــادة اخملـرج

وليد عونى فى عزفها ببراعة .    

عــونى مــســرحــيـتـه بـكــادر لــصــورة الــلــيـالى
األلف الــرئـــيــســيــة وفــيــهـــا يــكــون شــهــريــار
مــســتــرخـيــاً ومــســتــمـعــاً لــقــصص شــهـرزاد

وحوله مسرور واحلاشية .
نـظر الرئـيسى هنا  وعـرض شهرزاد فى ا
بــوصـــفــهـــا درجــة ثــانـــيــة بـــعــد أن  قـــدمــهــا
ـســيـطــرة  يـحـيــلـنــا إلى تــأثـيـر بـوصــفـهــا ا
رأة السرى وانطباعها الذى تتركه بذكاء ا
وبــخــفـــة عــلى الــرجـل وهــو مــا يـــؤكــد عــلى
ــكن مــركــزيــتــهـا فـى األحـداث  كــمــا أنه 
قـــراءتــهـــا بــعالمـــة ثــانـــيــة عـــلى اعـــتــبــار أن
تقد شهريـار مركزاً فى الصورة التراثية
األصـلــيـة فى ألف لـيـلـة ولــيـلـة  يـشـيـر إلى
أن ثـمــة واقـعـاً افـتـراضـيــاً يـعـيـشه الـرجل 
ـرأة / شــهــرزاد الـتى جتــعل فـيه تـرســمه ا
من رجــلـهـا شـهـريـار زمـانه  فى حـ أنـهـا
ـــتـــحـــكــمـــة الـــرئـــيــســـة والـــســريـــة من هى ا

الداخل.    
ثـانياً : الـلغـة اجلسديـة والسـردية وطابـعها
رأة احلـكائى الذى تـميزت به شـهرزاد / ا
 إذ أظـــهــرهـــا ولـــيـــد عـــونى فى هـــيـــئـــتـــهــا
الــنــســائــيــة بـــدءاً من أزيــائــهــا الـــتى عــنــيت
ميز لها كياج ا بإظهار مفاتنـها كأنثى  وا
 هـــذا غـــيــر الـــرقـــصـــات الــنـــاعـــمـــة  الــتى

ها شهريار . تؤديها شهرزاد مع غر
وإن تــعـددت أســالــيب تــعــامل اجلــنـس اآلخـر
ـــرأة لــتــتـــشــكل فى ثـالث طــرق طــرحت مع ا
أولـــهــا بــشـــكل خـــرافى / طــقـــسى بـــواســطــة
اجلن الـــذى يــحـــمل مــصـــبــاحـــاً ســحـــريــاً فى

خيوط شهرزاد
وناليزا السرية وا
التى لم يكتشفها
شهريار بعد

الــــرحب وتــــبـــــهــــر به شــــهـــــريــــار الــــذى ظل
مخدراً بسحرها طوال الليالى األلف .

فـكل امرأة داخـلهـا شـهرزاد اخلـاصة بـها 
ميزة ومناطق سحرها وخـيوطها السرية ا
 التى تقود بهـا الرجل بشكل غير مباشر
إذ تــصــعـد إحــدى الــفــتــيــات لـتــرقص عــلى
ـــنـــضــــدة فـــتـــلـــتـف حـــولـــهــــا اجملـــمـــوعـــات ا
وتــخــتــفى وســطــهـم لــتــظــهــر مــكــانــهــا فــتـاة
أخــرى جــمــيــلـــة هى شــهــرزاد احلــقــيــقــيــة
ــــشـــهــــد يــــتـــكــــرر مــــرة أخـــرى فى ونــــفس ا
الـنهايـة لكن تـخرج حيـنهـا شهرزاد مـرتدية
مالبـــســـهـــا األســـطـــوريـــة  وكـــأن شـــهــرزاد
صـارت هى كلـمة الـسر الـسحـرية لـلمرأة 

رأة . جرد نطقها تتجلى صورة ا
رأة من البداية هى القائدة السرية فى فا
الـعرض عـنـد وليـد عـونى  فالـثالث دقات
ـسرحـيـة يـطرحـهـا عـونى بصـورة سـاخرة ا
ــنــفــضـة إلحــدى الــفـتــيــات وهى تــضــرب 
عــــــلى ســــــجــــــادة فى مــــــســــــتــــــوى عــــــال من
االسـتـيدج.. وهى ذات الـصـورة تتـكـرر مرة
أخـرى بواسطة شـهرزاد فى النهـاية لتختم
الـقصة بيدهـا وبجانبهـا شهريار  وإن كان
ـــنــــظــــر الـــســــاخــــر يـــوحـى بـــدالالت هــــذا ا
وإشارات عديدة تتنوع ما ب كونها صورة
سـتضـعفـة على ـرأة ا تمـردية عـلى هيـئة ا
مــر الــعــصــور والــتى من خاللــهــا تــنــكــشف
ــونـــالــيــزا الـــصــيــغـــة الــتــرابـــطــيــة بـــ فم ا
مـتعض واتفـاقها مـع سحر شـهرزاد على ا
قـوة الفـحولـة الذكـورية لـلجـنس اآلخر . أو

ــــكــــنــــنــــا لم تــــعــــد ثـــــمــــة مالمـح أحــــاديــــة 
اإلمـساك بـها لـتصـيرمـفردة دالـة وواضحة
ــا صـارت عــلى ســمـات هــذا الـعــصـر  وإ
ــــتـــزجـــة أقـــرب جملــــمـــوعــــة صـــور تــــأتى 
ومــتــعــددة من جـــمــيع الــنــواحـى الــثــقــافــيــة
ـتـعــددة  مـتـجـنــبـة الـفــواصل احلـادة بـ ا
الـثقـافات وهـو ما يـسمح بـاختالط أشـكال
مـــضــادة وغـــيــر مـــتــجـــانــســـة  كــمـــا ســاهم
الـطابع االسـتهالكى واإلعالمى فى تـفتيت
وذوبــــان هــــذه احلـــــدود . وهــــو أمـــــر لــــيس
بـبــعـيـد عن الــفـنـون بــشـكل عــام و الـفـضـاء
ـسرحى بصـفة خاصـة  فكل هذا يدخل ا
جتـــريــــبـــيـــاً كــــشـــكل من أشــــكـــال الـــدراســـة
والـتــحــلـيل فـى الـعــمــلـيــة الــفـنــيــة  الـتى لم
ـــوتــــيـــفــــات الـــتــــقـــلــــيـــديـــة تــــهـــتـم بـــعــــرض ا
ــألـوف بــقــدرمـا والــكالســيـكــيــة بـشــكــلـهــا ا
جتـمع ب موتيـفات عديدة ومـتناقضة من
ناحـية  ومن ناحـية أخـرى  اجتاههـا نحو
الـــلــــعب والــــعــــبث بــــهــــذه الــــثـــوابـت وإعـــادة
اكــــتـــشــــافـــهــــا من جــــديــــد وهـــو أمــــر صـــار
مرتبـطاً بـظواهـر ثقـافيـة ما بـعد حـداثية 
ـعــهـودة بـشــكل غـيـر فـتــقـدم هـذه الــصـيغ ا
مألوف أو مـتعـارف عليه  لـيصنع مـساحة
فـــراغـــيـــة جـــمــــالـــيـــة ولـــتـــصـــبـح الـــعـــمـــلـــيـــة
اإلبـداعـية هـنـا ذات طـابع ازدواجى تـهدف
ــألـــوف بــصــورة حملـــاولــة عـــرض الــقـــد ا
جـديـدة  وهـو ما شـكل الـصـورة اجلـمـالـية
التى رسمها وليد عونى فى رؤيته الفنية (
ونـاليـزا ) متـكئـاً على مـوسيقى شـهرزاد وا

سكى كورساكوف ( شهرزاد ) .    ر
فى عـــمـل تـــشـــتـــبك فـــيه ثالث مـــوتـــيـــفـــات
ـيـة اجـتــمـعت مـعـاً بـدايــة من مـوسـيـقى عـا
كورساكـوف الشـهيرة  تـتداخل معـها أغان
وهــمــهــمــات ألصــوات نـــســائــيــة من بــلــدان
شــرقـيــة مـخــتـلــفـة  وعــلى هـذه اجملــمـوعـة
ــوسـيــقـيـة يــتـراقص مـجــمـوعـة الــشـبـاب ـ ا
بـبراعـة واتسـاق يشـكالن مرونـة عالـية فى
البس ــعـبــرة ـ   ــاءاتــهم ا حتــركــاتـهم وإ
عصرية  صاغتها هالة محمود بتشكيالت
دقـيـقــة تـتــنـاسب وفق الــطـابع الــشـهـرزادى
ــــشــــاهـــد مـع اخــــتالفــــهــــا حــــسب أمــــاكـن ا
ـعـروضـة  بـاإلضــافـة لـلـروح األسـطـوريـة ا
ـــوســــيـــقـــيـــة ـــســــيـــطـــرة عـــلـى األحـــداث ا ا
الـراقصـة  والـذى تـكتـنـزه حـكايـة شـهرزاد
بـطبيعتهـا الفطرية  وتـأتى اإلشارة الثالثة
ـوناليزا لـراسمها الـشهير ملتـصقة باسم ا
لـــيـــونـــاردو دافــــيـــنـــشـى  وإن كـــانت صـــورة
ـونالـيـزا تـظـهـر ـ مـتـخلـيـة عن ابـتـسـامـتـها ا
الـشهـيرة وتـسـتبـدلهـا باعـوجـاج فى فمـها 
كـــشــكل مـن أشــكـــال االمــتـــعــاض والـــتــمــرد
ــا احملــاكــاة الــســاخــرة من االبــتــســامـة ور
ـاليـ من الـشــهــيـرة الــتى ســحــرت عـقل ا
عــــشـــاقــــهــــا وقـــامـت من أجــــلـــهــــا احلـــروب

التاريخية ب الدول .
ا  بقـية الـنسـاء الالتى اقترن شهـرزاد دو
بـهن شهـريـار  حـاولت االحتـفـاظ بـرقبـتـها
من الــسـيــاف (مــسـرور) وبــطش شــهــريـار
واسـتـعـانـت بـطـبـيـعــتـهـا الـفـطــريـة و ذكـائـهـا
األنـــثــوى  كـــامـــرأة  لـــتـــســـرد من خـــيـــالـــهــا

فى (شهرزاد موناليزا ).. 

اجلمع ب موتيفات
 غير تقليدية ومتناقضة 

من عرض «موناليزا» 
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إن هــذه الــدقــات الــثالث هى شــارح حلـال
ــرأة الــتى أصــبــحت تــمــتــلك دفــة احلــيـاة ا

وتقودها بديالً عن الرجل !! 
هو و ما يـحيـلنـا إلى شيـئ ارتـكز عـليـهما

العرض وحاول توضيحهما .. 
رأة فـأوالً : مـفـردة اآلنا / اآلخـر مـا بـ ا
والرجل .. لم تعد تـتخذ الطابع الصراعى
رأة بـوصفها مركزاً منذ بل إنها عرضت ا
الـبدايـة  مـهمـشـة بذلك  اجلـنس اآلخر /
الــرجـل . وهــو مـــا جــاء عـــلى مـــســتـــويــ :
أولــــهــــمـــــا .. الــــتـــــأكــــيـــــد عــــلـى الــــبـــــطــــولــــة
الــشــهــرزاديــة وســـيــطــرتــهــا عــلى رقــصــات
معظم العـرض  وهو ما تفوقت فيه سالى
بـــبـــراعـــة وقـــدمـــته بـــشـــكل راق فـى لـــيـــونــة
ــرنـة . حـركــتــهــا وتــعـبــيــراتــهــا اجلـســديــة ا
ثـانيـهمـا .. الـتأكـيـد على الـوسـائل األنثـوية
الـــســحـــريــة لـــشــهـــرزاد  فـــبــجـــانب كــونـــهــا
شاهد  ينهى وليد مسيطرة على مـعظم ا

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرح وهو مفهوم جديـر باالنتباه فى رأيى وهو يعنى أن نشاط ا
ــســرح حتــول عن الــبــحث فى ــســرح وأن ا نــفــسـه أصــبح ضــمن ا
ـسـرح قـد اجته إلى مـسار الـعـالم إلى الـبـحث فى الـنـشاط. وأن ا
جـديـد وجـذرى فى تـاريـخه وهـو مـسـار يـلـفت االنـتـباه إلـى نفـسه.
ـســرح ـ ال يـفــعل ذلك من أجل ــسـرح اجلــديـد ـ مــا بـعــد ا ولـكن ا
ـعــنى فى اخلـطـاب ذاته ولــكن ألنه اكـتـشـف أن طـريـقـة صــنـاعـة ا
سرح وأنه عنى فى ا الثقافى العام هى نـفسها طريقة صـناعة ا
مـثـلـمـا تـتـحـيــز خـطـابـات مـا لـطـبـقــات مـا أو أيـديـولـوجـيـات مـا أو
ـسـرح يتـحـيـز أيـضا خلـطـابـات مـا وأيديـولـوجـيات نخب مـا فـإن ا
ـــســرح قــبل أن نـــعــلن مــوته ـ ـــســرح لــيس إال ـ ا ونــخب مــا وأن ا
تمـثيال معرفيا لـلعالم وألنه تمثـيالً معرفى فإنه منحـاز  بطبيعته

وفقا للطريقة التى صنع بها.
ــسـرح يـضـع فى اعـتــبـاره أن مـا من شـىء قـادر عـلى إن مــا بـعـد ا
تـمـثــيل شـيئ  آخـر ومـا من بـنـيـة قــادرة عـلى تـمـثـيل بـنـيـة أخـرى
ـثل الصـالون وأن الصـالون الـبـرجوازى فى الـدراما الـواقعـية ال 
الـــبـــرجـــوازى إال ألنـــنـــا أردنـــا له ذلـك أى ألنـــنــا وضـــعـــنـــاه ضـــمن

خطاب كى يوهمنا بذلك.
ـسرح بـاعتـبـاره نشـاطا غـير سـرح يجـادل نـشاط ا وألن مـا بعـد ا
ـســرح بـإلـغــاء حـدود هـذا بــرىء ومـتـحــيـزا فــإنه يـعـارض نــشـاط ا
الـنشـاط وفـتح األخـير عـلى الـفـنون األخـرى فـيمـا أسـمـينـاهـا قبل
سرح تقـاطعة ولذلك فـقد  استـبدال مفـهوم ا ذلك بالدوائـر ا
ـفـهوم أكـثـر راديـكـاليـة واتـسـاعـا وهو "األدائـيـة" والـذى يـعنى أن
مـــا من تـــخــوم حتـــدد أى شىء وكــمـــا انــفـــتــحـت الــقـــصــيـــدة عــلى
ـسـرح على الـفـنون األخـرى كـالسـيـنمـا والرقص التـشكـيل انـفتح ا
ـوسـيـقى بل والـسـرد كـذلك كـذلك انـفـتح عـلى شـعـريـة جـديدة وا
ـكن عـنــونـتـهـا بـشـعـريــة اجلـسـد وهى شـعـريــة تـسـتـبـدل اجلـسـد
سرح أى أنه إذا سـرح باجلـسد كحـضور فيـما بعـد ا كأداة فى ا
ـســرح قـد تـعــامل مع اجلــسـد بـاعــتـبــاره حـاوى الـروح وأداة كــان ا
ـسـرح تــعـامل مع اجلـســد بـاعـتــبـاره الـشىء الـكالم فــإن مـا بـعــد ا

الذى ال بديل عنه.
اجلــسـد هــو أبـجـديــة األداء إن جـاز الــقـول أوجــسـتـو بــوال مـثال
ــنح ـــتـــلك جـــســدا قـــبل أى شـىء حــتـى قــبـل أن  يــقـــول "نـــحن 
اسـمــا نـحـن بـدايــة نـســكن فى جـســد" وألنـنــا كـذلك بــالـفــعل فـإن
ـثال بـجـسده لـشـخـصـيـة ما ولـكـنه سـوف يـكون مـثل لن يـكـون  ا
ـــــســـــرحـى إن أى من حــــــاضـــــرا بـــــجـــــســــــده هـــــو فى الــــــفـــــضـــــاء ا
ـسرح الـغـربى لن تـكـون عالمـة على ـعـاصـرة فى ا الشـخـصـيات ا
شىء خـارجـى حـتـى ولـو حــمــلت اســمــا ولــكـنــهــا ســوف تــكـون هى
نـفسـها عـالمة نـفسـهـا. كذلك فـإن أيـاً من اجلمـهـور سوف يـكون
حـاضرا بـجـسده ال فـى فضـاء مـظلم ولـكن فى فـضـاء منـار جـيدا
لــيــشــارك بــجــســده الــذى سـوف ال يــكــون ألى شىء مــعــنى إال فى

وجوده.

ــتـــمــرد يــجــلس ــســرح ا فى مـــســرحــيــة "جــنـــون اآللــهــة" لــفـــرقــة ا
ـصممة كى تكون شمع ا شاهدون على األرض فـوق رقعة من ا ا
ــمــثــلــون األربــعـــة بــتــغــيــيــر أمــاكن رقــعــة شــطـــرجن وســوف يــقــوم ا
اجلمـهـور وإبـعـاد أى زوجـ مـن الرفـاق وعـلـى هـؤالء اتـخـاذ قرار
ـمـثلـ فى ـدى الـذى سـوف يـقـبـلـون فـيه تـدخل اآلخـر/ا يـخص ا
حياتهم إن هذه اللـوحة صممت كى تستبـعد أى ميزة قد يحصل
ـتــفـرج من جـلــوسه فى صـالــة مـظـلــمـة لـيــراقب حـدثـا ال عـلـيــهـا ا
ـتفـرج أنه قـد فقـد كل مـزاياه يـخصه وفى هـذه الـلوحـة يـشعـر ا
ندرج غايرة وال ا تـلصص وال صاحب حصانـة ا فلم يعد ذلك ا
ضـمن جـمــاعـة كـمـا أن مـثل هـذه الـلـوحـة سـوف تـقـلب الـتـراتـبـيـة
ـــــراقـــــبـــــة ـ ـــــســــــرح (شـــــخـــــصــــــيـــــة/ حتـت ا الـــــتـــــقــــــلـــــيـــــديــــــة فى ا
تفرج أيـضا صانعا متـفرج/متلصص) كـما أنها سـوف جتعل من ا
ر بـخبـرة أن يكون حتت ـتفـرج  للـمعـنى كمـا أنها سـوف جتعل ا
ـمـثـل بـتـغــيـيــر مـكـانـه فـإنه سـوف الـتــهـديــد فـحـتـى الـذى لم يــقم ا

يتوقع حدوث هذا فى أى وقت.
ا بـعد إن حدثـا كـهذا ال يـنتـمى للـمسـرح بـأى حال ولـكنه يـنتـمى 
ــســرح كــمــفــهــوم ــســرح أو لــفن األداء ذلك الــذى أعـــلن مــوت ا ا
ــعـنـون . إن ريــتـشــارد شـشـنــر دعـا فى كــتـابه ا يـنــتـمى لــزمن قـد
ـسـرح فى اجلـامـعات "انحـدار وسـقـوط الـطلـيـعـة" تـغيـيـر أقـسام ا
لـــتـــكــون أقـــســـام األداء ورغم أن ذلك يـــعـــد مــقـــبـــوال إلى حـــد مــا
ـكن اجملـادلـة أيـضـا بـأن حتول األداء ـقـتـضـيـات الـعصـر فـإنـه 
ـــيــة ســوف يــجــعل مـــنه مــفــهــومــا كــمــفــهـــوم إلى الــدراســة األكــاد

متحفيا.

همة على زاويتنا النقدية للرؤية. فقد يتفاوت مكان > يـتوقف موقع ا
ــهــمــة من مــشــاهـد إلـى آخـر وهــنــا أرانى أعــتــزم الــدفــاع عن اجتـاه ا
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سرحي جريدة كل ا
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فرق الهواة: 

الع بصيرة.. واإليد قصيرة

¬ª«°ûg ƒHCG óªëe

 أسماء رضا 

 ياسر حسن 

 هانى ماهر 

 عزة احلسينى

 أحمد سمير 

 عمرو البحر 

مسرح الهواة فى مصر كثيرة ومتنوعة وثقيلة:
مشـاكل من النوع الـكفيل بـقفل أى مسـرح. ولكن مسـرح الهواة مـستمر.
ال لـشىء إال إلصـرار الـشبـاب وحـمـاسـهم ورغـبـتـهم فى إثـبـات وجودهم
ـأسـاة يــعـانى أوال من قــلـة الـتــمـويل - وثــانـيـا من ـســرح ا الـفـنـى! هـذا ا
ـســئـولــيـة وال من الــتـمــويل ثم يــعـانى رابــعـا من عــدم االهـتــمــام: ال من ا
اإلعالم - ويعانى خـامسا من عـدم وجود أماكن لـلبروفـات وسادسا من
ـسـرحى.. وسـابـعـا.. وثـامـًنـا وتـاسـعـا وعـاشـرا.. نــدرة قـاعـات الـعـرض ا

شاكل على مهل.. ولو وصلنا إلى رقم عشرين! اذا ال نقترب من ا

ادى يقول ياسر حسن مدير فـرقة اجملان "تعتبر مشكلة التمويل ا
ـشــكالت الــتى يــعــانى مــنــهــا فـالــتــمــويل يــعـد لــفــرق الــهـواة مـن أهم ا
العامل األسـاسى الستمرار أى فـرقة فهو يـساعد على تـخطى جميع
ــشـكالت.. الــتــمـويل يــتــيح لــلـفــرق إمـكــانــيـة تــأجــيـر أمــاكن مــنـاســبـة ا
لـلــبـروفــات وشــراء خـامــات مـخــتــلـفــة ألعـمــال الـديــكــور وعـمل دعــايـة
مـنـاسـبـة لـلـعـمل. ويـشـيـر إلى أن فـكـرة دعم وتـمـويل الـفـرق عن طـريق
ـراكـز ـراكــز الـثــقـافـيــة األجـنــبـيـة قــد بـاءت بــالـفــشل وقـد رفــضت ا ا
ـقدمة لـها ألنـها تـريد من الـفرق تـمثـيل نصوص الـثقـافيـة النـصوص ا

مسرحية من أعمال بالدهم.
ادى ـشكـلة رقم (٢) بـعد مـشكلـة احلرمـان من التـمويل ا ويذكر  أن ا
سـرحى فـمـعـظم فـرق الهـواة جتـد صـعوبـة بـالـغة هى عـرض الـعـمل ا
فى عـرض أعمـالهـا واحملـسوبـيـة تلـعب دورًا كـبيـرًا فى أولـويـة اختـيار

الفرق للعرض".
ـــســـرحــيـــة الـــتـى تــصـــنـف ضـــمن فـــاعـــلـــيــات ويـــضـــيف: "إن أعـــمـــال ا
عرفة وتصفية حسابات هرجانات اخملتلفة تعـتمد على الصداقة وا ا

تميزة". شخصية وبعيدة كل البعد عن األعمال اجلادة ا
ويشكو ياسر حسن من قلـة البرامج التليفزيونية التى تتناول أعمال

مسرح الهواة قائالً:
"الـتلـيفـزيون يـعـتبـر من أهم الوسـائل التى تـستـطيع نـقل صورة مـسرح
ـصــرى ال يـعـرف مــسـرحـيـات الـهــواة إلى الـنــاس ولـكن الـتــلـيـفــزيـون ا

سرح بشكل واضح!". الهواة كما أن معظم الصحف تهمل هذا ا
ويــقـول عـمـرو الـبــحـر مـخـرج فــرقـة اجملـانـ "حتـتــاج فـرق الـهـواة إلى
ـسـؤول عن مـسرح أمـاكن لـلبـروفـات وفى هذا تـقـصيـر شـديد من ا

قاهى  الهواة فالهواة يقومون بعمل البروفات فى الشوارع وا
ويشير إلى رغبة الهـواة فى وجود شخص مسؤول يقف بجانب الهواة
ويــســانــدهم ويـــدعــمــهم مــاديًــا ونــفــســيًــا ويــوفــر لــهم أمــاكن مــنــاســبــة
للبروفـات حتى يستـطيع مسرح الهـواة النهوض واالسـتمرار والوصول

إلى مستوى فنى وثقافى عالٍ".
سـؤول سوى أمرين إما الوقوف بجانب الهواة ويضيف: ليس أمام ا

أو إلغاء مسرح الهواة نفسه!"
ـتـاحـة لــنـا لـعـمل الــبـروفـات مـحـدودة وتـقــول أسـمـاء رضـا: "األمــاكن ا
وإمـكـانيـاتـهـا ضـعيـفـة فـهى عـبارة عن حـجـرات صـغـيرة وإقـبـال الـفرق
عليهـا كبير وال تـستطيع أى فـرقة استخـدام هذه األماكن سوى بضع
ســاعـات الزدحـامـهــا بـالـفـرق األخــرى وهـذا يـؤثـر فـى بـعض األحـيـان

مثل على العمل. سرحى لقلة تدريب ا على جودة العمل ا
ـــعـــنـــوى من ويـــتـــحـــدث أحـــمــــد عـــويس عن جـــانـب آخـــر هـــو الـــدعم ا
عنوية من ـشاركة ا سـؤول فيقول: "يفـتقد مسرح الهواة إلى روح ا ا

سؤول وهذا األمر أصاب الشباب بخيبة أمل كبيرة. ا
ويضيف إن الـفجـوة ب الـنجـوم احملترفـ والهـواة تزداد وهـذا يضعف

." من مهارات الهواة لبعدهم عن تدريبات وتوجيهات احملترف

ـدنى مخـرج الـفرقـة "مـسـرح الهـواة دائـمًا مـظـلوم وسط يقـول وسـام ا
ـــســارح الــقـــومــيــة ـــســارح اخلــاصـــة فــا ــســـارح الــقـــومــيــة وا صــراع ا
واخلاصة حتـظى أعمالـها بدعـاية كـافية أمـا مسرح الـهواة فالـدعاية
ألعـمــاله ضــعـيــفــة فـهــنــاك بـعض األمــاكن الــتى يــعـرض فــيــهـا الــهـواة
أعـمـالـهم تـقــوم بـعـمل دعـايـة لألعـمـال بــعـمل بـوسـتـر واحـد فـقط ألى
عـمل ويـتم عــرض الـعـمل لـيـلـة واحـدة فـقـط فـكـيف يـصل الـعـمل إذًا

إلى الناس بهذا الشكل احملدود?"
أمـا مـحـمـد طـعيـمـة فـيـرى أن الـتـقـصـيـر فى تـمـويل فـرق الـهـواة مـاديًا
يشكل أزمة كبيرة على مـستقبل مسرح الهواة فى مصر ومعظم فرق
الهواة تـقوم بتـمويل نفـسها ذاتـيًا ولـكن التمـويل الذاتى ال يكـفى لسد
احــتـيــاجــات الـفــرق ويــؤكـد أن ضــعف الــتـمــويل أدى إلى تــفــكك بـعض
ـسـتـمرة الـفـرق وإصـابة الـعـديـد من الـشـبـاب بـاليـأس وحـتى الـفـرق ا
تـتـمـكن من تـقـد عـرض واحـد أو اثـنـ فى الـسـنـة وهـذا يـدل عـلى

أثر ضعف التمويل على ظهور مسرح الهواة".
ويـذكـر هـانى مـاهـر واقـعــة حـدثت لـفـرقـتـهم بـالــفـعل فـيـقـول: عـرضـنـا
عـمالً مـسرحـيًا  لـنـا فى الشـارع أمـام قصـر من قصـور الـثقـافة وذلك
لـعدم تـواجـد أماكن وقـتهـا للـعرض وسـرعـان ما  الـقبض عـليـنا من

الشرطة بتهمة إشغال الطريق العام"
: إن وزارة الثقـافة أصبـحت بالنـسبة لـلهواة مـقبرة ويقول أحـمد مكـ
ـصرى سـرح ا واهـبـهم فـالهـواة هم مـستـقـبل ا ـا تفـعـله  للـثـقافـة 
ــسـرح الـقــومى حـتـى تـتـواصل ونــتـمــنى مـهــرجـانًـا لــلـهــواة كـمـهــرجـان ا

الدعم..
التمويل..
الفلوس..
فليكن أى اسم
ولكنها

شكلة رقم ١ ا
ورقم ٢٠

اللجوء
للمراكز
الثقافية

األجنبية فكرة
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اختيار
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تـميزون من ـتبـادلة حتى يـصل ا الفرق مع بـعضـها وتزداد اخلـبرات ا
الهواة إلى االحتراف".

يقول محمد نشأت: "معظم فرق الهواة فقيرة ألنه ال يوجد تمويل كاٍف
ـــســؤول عن دعم وتـــمــويل هـــذه الــفــرق وزارة ــســـؤولــ عــنـــهــا وا من ا
الـثـقـافــة والـبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح الـلـذان جتــاهال مـسـرح الــهـواة بـشـكل
واضح". .. "تـشـكـو فـرق الـهـواة دائًمـا من عـدم تـوافـر أمـاكن لـلـبـروفات
وال تـوجـد أى جـهـة قـومـيـة تـقـدم لـنـا أمـاكن مـنـاسـبـة لـلبـروفـات ولـذلك
نقـوم بـتأجـيـر أمـاكن خاصـة نـقوم فـيـهـا بعـمل الـبـروفات وهـذا يـتم على
نفـقتنـا اخلاصة.. وكثـيًرا ما تلـجأ بعض فـرق الهواة إلى مراكـز الشباب

والكافيتريات والساحات اخملتلفة لعمل البروفات"
وتقـول مروة رضـوان: "تمويل مـسرح الهـواة معدوم والـتمويل يـتم ذاتيا
وهـناك بـعض األماكن تـمنح بـعض الـفرق جـائزة مـاليـة بشـرط صرف
هـذه األموال عـلى عـمل آخـر وال سبـيل لـلـفرق إال هـذا.. ولـيس سهال
تأجيـر األماكن اخلاصة الـتى يتم عمل الـبروفات فـيها وذلك الزدحام
هـذه األمـاكن من الـفـرق األخـرى ألن الـهـواة لـيس أمـامـهم سـوى هذه

األماكن وهذا يعتبر مأساة حقيقية".
ا ادى أدى إلى فـقـر الفـرق  ويـقـول محـمد جـبـر: "انعـدام التـمـويل ا
جعل إنتاج مسرح الهـواة قليالً كما أن انعدام التمويل أدى إلى تفكك
ـمـكـن أن يـكــون لـهـا الـفـرق وقــتل مــواهب مـســرحـيــة كـثـيــرة كـان مـن ا

سرح.." مستقبل مشرق فى عالم ا

يـقـول بكـر أبو عـراق: "تعـتـمد فـرق الهـواة علـى التـمويل الـذاتى وهذه
الـطـريقـة تـعـتـبر الـطـريـقـة الـصحـيـحـة ألن انـتـظار اجلـهـات اخملـتـصة
للتمويل يؤدى إلى بطء ظهور مسرح الهواة. كما أن عدم توافر أماكن
ـتـوفـرة أمـام الـهواة لـلـبـروفـات أدى إلى تـفـكك فـرق الـهـواة واألمـاكن ا
هى االستوديوهات اخلاصة وبـالطبع نقوم بتأجير هذه األماكن على

نفقتنا اخلاصة".
وتقول عهـود محمد: "اعـتماد فرق الـهواة على التـمويل الذاتى وعدم
ـنــاسب لــلـفــرق يــؤديـان إلـى عـدم ثــقـة وجـود جــهــة تـقــوم بــالـتــمــويل ا
ـتوفرة صغيرة سـؤول فى مهارات الهـواة وحتى أماكن البروفات ا ا

ووقتها محدود.."

تقول ندى عـوض: "عدم تمويل الـفرق مشكـلة كبيـرة وشركات اإلنتاج
تضع شروطا متعسفة لتمويل أى عمل"

وتؤكـد: "أن اسم الفرقة نفسهـا وتاريخها فى مسرح الهـواة يسهل لها اجتياز
العقبات اخملتلفة من قلة التمويل وعدم توافر أماكن لعرض األعمال.

فـالـفــرق الـتى تــسـتـحق الــدعم يـتم دعــمـهــا وحتـويـلــهـا من قــبل اجلـهـات
ـسؤولـة". ويـقول أحـمد فـتحى: "كل فـرق الـهواة فـقيـرة وتمـويلـها ذاتى ا
ويرجع استمرارها لطموح الشباب وإصرارهم على إثبات وجودهم.."
ويــتـســاءل: "إن مـســارح اجلـامــعـات خـاصــة لـطـالب اجلـامـعــات فـقط

فلما ال تستخدم مسارح اجلامعات خلدمة الهواة?"
تـقـول اخملـرجـة عـزة احلسـيـنى: "عـلـيـنـا التـمـيـيـز بـ فـرقة هـواة حـقـيـقـية
ومجموعة من الشباب يقـومون بتجميع أنفسهم ويدعون أنهم فرقة هواة
أما فـرقة الهواة احلقيـقية يجب أن يكون لهـا مشروع فنى خاص بها وأن
تسـتـمـر فى الـعـمل بـشـكل مـتواصـل ال تقـوم بـعـرض عـمل مـا أو عـرض
ثـال فرق وتكـتفـى بذلك وتـسمى نـفسـهـا فرقـة هواة فـهنـاك عـلى سبـيل ا
تـازة تـقـدم عروضـا تـسـتحق الـتـقـدير الـثـقافـة اجلـمـاهيـريـة وهى فـرق 
وهــذه الــفـــرق ال تــكــسـب مــقــابـل هــذه األعــمـــال فــمــشـــكــلــة فـــرق الــهــواة
سرح احلقيـقية أنه ال يـوجد حركـة منـظمة لـها.." وتؤكـد: "أنه للوصـول 
درسى ـسـرح ا ـستـوى فـنى مـرتفع عـلـيـنا االهـتـمام فى الـبـدايـة با الهـواة 
ـثــلـ لـديـهـم الـقـدرة عـلى ــسـرح اجلـامـعى حــتى نـتـمــكن من إعـداد  وا
اإلبـداع والتـطويـر". وتـضيف: "إن الـدولة بـجمـيع أجهـزتهـا يجب عـليـها أن
تـدعم مــسـرح الـهـواة وتـهـتم به ألنه يـقـدم فــنـا هـادفـا مـتـمـيـزا وتـوفـر لـهم

أماكن للبروفات ودور عرض كافية لتقد أعمالهم".
وفى الــنـــهــايــة تــنــصـح عــزة احلــســيـــنى الــشــبــاب أن يـــطــوروا من أدواتــهم
ومهاراتهم الفنية حتى يستمر مسرح الهواة ويصل إلى درجة فنية عالية.
ـشـاكل يـقــول د يـاسـر بـدوى: "مــازال إنـتـاج مـسـرح الــهـواة مـسـتــمـرا رغم ا
ـشـاكل هى مـشـكـلـة الـتـمـويل فـلـيس هـناك أى الـتى يـتـعـرض لـها فـأكـبـر ا
جهـة حكـومية أو خـاصة تـقوم بتـمويل مـسرح الـهواة ومسـرح الهـواة يعمل
ـتاح لديه ٩٥% من فرق الهواة فقـيرة مادًيا ولكن غنيـة فنًيا ويشير إلى با
سرح الهواة منظمة تـرعاه وتدعمه مادًيا ومعنوًيا وفنًيا فالهواة أنه ليس 
يـسـبـحـون فى بـحـر عـاٍت بـدون طـوق لــلـنـجـاة ويـؤكـد أن مـسـئـولـيـة مـسـرح
الــهـواة أمــانــة مــعــلــقــة فى رقــبــة وزارة الــثــقــافــة والــبــيت الــفــنى لــلــمــسـرح
ـصـرية لـلـهواة وأن مـسـرح الـهواة غـيـر مسـتـفيـد من صـندوق واجلمـعـية ا

التنمية الثقافية".

فرقة اجملان 

V.I.P  فرقة 

فرقة ع الشمس 

فرقة ألوان 

سحراتى فرقة ا

كن حتديـد معنـاها مسـبقاً ـهمـة فى العرض لـيست حامـلة معـانٍ ساكنـة أو ثابتـة  >  ا
مثل اءات ا همة يقوم بـدور الوسيط فيه كل من إ سرحية. ولـكن أثر ا مـن قبل كاتب ا
ـوضـوع فى ـتـاح للـمـتفـرج ا الـفـرد الذى يـتـناول بـيـديه القـطـعة بـأفق الـتفـسـير ا

التاريخ فى وقت ما.
سرحي جريدة كل ا
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سرحية احلركة ا
مثل وشيخوخة كبار ا

عـــلى هـــذه اجلــــهـــات فال عـــمـل يـــســـنـــد
إلــيــهم بـــحــسب قــدراتــهم وال خــطــوات
جـــادة تـــتــخـــذ حلل مـــشـــاكـــلـــهم وتـــأمــ

حياتهم.
ـمـثـلـ أنـفـسـهم فـبـعـضهم أمـا شـيوخ ا
تـتقـاذفه عواصف ذلك احلـن اجلارف
سرح دون أن يـعرف كيف أو متى إلى ا
يـتــوقف? وبـعـضــهم تـدفــعه احلـاجـة إلى
اجلــرى بــحـــثًــا عن لـــقــمـــة الــعــيـش هــنــا
وهــنـــاك حــتى يــواجه نــهـــايــته األلــيــمــة.
وبــعـضــهم لـيــست مـحــنـته مــحـنــة حـاجـة
ال أو حب لـلمسرح وإخالص له إلى ا
ا مـحنة نـفس شديـدة النرجـسية ال وإ
تـخـلص إال لـنـفـسـهـا وهذا الـصـنف من
ـمـثــلـ بـدالً من الــتـكـيف كـبـار شــيـوخ ا
مع طـبــيـعـة سـنه والـتــحـرك إيـجـابـيـا مع
احليـاة متعـاطفًا مع األجـيال الـتى تليه
يـتحرك على الـعكس ببراعـة فائقة إلى
الـوراء كما تفـعل بعض العـناكب محاوالً
إقــنــاع الــعـالم مـن حـوله بــعــبـقــريــة هـذه
اخملـــــلــــــوقــــــات الـــــغــــــريـــــبــــــة ذات األرجل

تعددة! ا
إنــنـا لـســنـا فى حــاجـة إلى ذكــر أسـمـاء أو
تـعــديـد حـاالت فــالـواقع من حـولــنـا يـنـطق
ــشــكــلــة حــيــة وبــأن اإلدراك ألبــعـاد بــأن ا
وقف اإلنسانى شىء مـفتقد أما أولئك ا
الــذيـن مــازالــوا يــتـــمــتــعــون بـــحــاضــر المع
ا ألنهم ومستقبل مـشرق فهم أيضا - ر
ــؤســفـة - يــســتــشـفــون ضــبــاب الــنـهــايــة ا
ال أصبحوا يخـلصون فى الغالب جلمع ا
ــا واجلـــرى وراء الـــربح الـــســـريع أكـــثـــر 
يــخـــلــصــون لــفــنـــهم كــرســالــة ومـــســئــولــيــة

وأمانة.
ـسـرحى مـثـله فى ذلك مـثل ـمـثل ا إن ا
راقص الـــــبــــالـــــيه أو مـــــغـــــنى األوبــــرا أو
العب الـسـيـرك.. من حـقـهم جـمـيـعًـا أن

ى إليهـا اخلبر الـفرنسـية مـنعته عـندمـا 
فى ذلك احلـ وقدرت له مـنحة شـهرية
تكـفـيه شر احلـاجـة كمـا أنهـا - خـوفا من
ـــســـرح - أوصت مـــســـألــــة احلـــنـــ إلـى ا
إحـدى الــفـرق اجلــادة أن تــتـيح له فــرصـة
الـتمثيل من وقـت آلخر كلمـا كانت هناك
شـخـصـيـة تـنـاسـب سـنه وإمـكـانـيـاته وفى
إطــار الئق ال يــهــدد ضــخــامــة ســمـعــته أو

كرامة ماضيه.
أمـا شـارل ديالن فــقـد دُعى بـعـد اعـتـزاله
لــلـمــشـاركــة بـالـتــمـثــيل فى حـفـل مـسـرحى
أقــيـم لـــرثـــاء أســـتــاذه جـــاك كـــوبـــو ولـــكن
ــسـرح حــيـنــمــا جـاء دوره لــيــظــهـر عــلى ا
ظهـر بـدالً منه جـان لـوى بـارو ليـقـرأ على
احلــاضـريـن بـرقـيــة اعـتــذار يـشــيـر فــيـهـا
شــــــارل ديـالن إلـى أن اعــــــتـالء خــــــشــــــبــــــة
سرح يعتبـر فى نظره رسالة ومسئولية ا
وأمـانة إال أن حالته الـصحيـة حتول بينه
نـاسبة العزيزة. وب أداء دوره فى هذه ا
ـارسـة الـتـمـثـيل واسـتـمـر ديالن مـعـتـزالً 
فى غرفـته الفقـيرة ال يـرافقه سوى بـبغاء
كـان يقتنـيه إلى أن مات بعد بـضعة أشهر
فى أثـــر أســتــاذه ورفـــيق كـــفــاحه وشـــبــابه

الفنى.
أمـــا إذا انــتــقـــلت لــكـى أعــرج عــلـى نــطــاق
ـســرحـيـة لـنـسـأل أنـفـسـنـا كـيف حـركـتـنـا ا
تـــكـــتب الـــصــــفـــحـــات األخـــيـــرة من حـــيـــاة
سـرحي لـوجدنا أن ثـلينـا ا مـشاهيـر 
هـناك افـتقـارًا صـارخا إلى الـوعى بأبـعاد

وقف اإلنسانى الدقيق! هذا ا
فالسـلطـات عندنـا جندها تـشجع بعض
سرح ثلينا على اعتالء خشبة ا كبار 
مـن جـديــد بـحـفــاوة مـســتـغــربـة! ونــقـابـة
هن التـمثيـلية تـبدو عاجـزة عن القيام ا
ـشكلـة كما أن بدور فـعال حيـال هذه ا
الــــبـــيت الــــفــــنى لـــلــــمــــســـرح وغــــيـــره من
سـرحى لم ـعـنـية بـالـتـمـثـيل ا اجلـهـات ا
تــــنـــجـح إال فى أن جتــــمع بـــ صــــفـــوف
الـعامـلـ فـيهـا عـددًا ضـخمًـا من شـيوخ
. إنــهم مــجــرد عــدد مــحــسـوب ــمــثـلــ ا

بـعـيـدًا عن الـشاشـة الـفـضـية أو الـصـغـيرة
أو مـــيـــكـــروفــون اإلذاعـــة هـــنــاك نـــوع من
احلــــنـــــ اجلــــارف إلى اعـــــتالء خـــــشــــبــــة
سـرح يسـيطـر فى معظـم األحوال على ا
مثل بعد أن تكون الشيخوخة قد كبار ا
نــالت مـــنــهـم وضــعـــضــعت قـــدراتــهـم عــلى

األداء.
إنه حـنـ بـالـغ الـقـسـوة قـد يـؤدى أحـيـانا
إلى نتـائج مـؤسـفة والـذين يـنجـحـون عادة
فى جتنب الـتعـرض خملاطـر هذا احلـن

ـــوتـــون عـــلى خـــشـــبــة هم أولـــئك الـــذين 
ـسرح أو على مـقربـة منـها نتـيجـة لعدم ا
جتــاوزهم أبــعـــاد إمــكــانــيــاتــهم الــعــضــويــة
والعـقلـية; ولـقدرتـهم الـدائبـة على جتـديد
ــهــنـتــهم. ثم هم أيــضــا أولـئك عالقـتــهم 
الـذين لــديـهم فـكــرة عـالــيـة عن رســالـتـهم
وعن فــنــهم. ويــعـرفــون بــوعى كــامل كــيف
يـــســـتـــأنـــفـــون نـــشــــاطـــهم كـــلـــمـــا أرادوا أن
يستـأنفوا ومتى يـتوقفـون كلما كـان عليهم

أن يتوقفوا!
إنه مـوقف إنــسـانى دقــيق مـتـعــدد األبـعـاد
ــســرحى فـى مالبــسـات ـمــثل ا يـواجــهـه ا
ـــشـــكـــلــة فى وظـــروف مـــتــبـــايـــنــة ولـــكن ا
مـــواجــهـــته تـــنـــجم فى الـــغـــالب من أن فن
ـسـرحـى يـرتـكــز بـالــضـرورة عـلى ـمـثـل ا ا
الـقــدرات الــعـضــويــة والــعـقــلــيـة مــعًــا ولـو
سـألة تـنـحصـر فى مجـرد قدراته كـانت ا
العقـلية السـتطاع فى غـير مكـابدة شاقة
أن يــعـيـش شـيــخــوخــة إيــجـابــيــة عــريــضـة
ـــتــطــورة األفق تـــقف فى جــانـب احلــيــاة ا
وتـــمـــنـــحه فـى طـــريق تـــقـــدمه مـــزيـــدًا من
وضــــــوح الــــــرؤيـــــــة ومــــــزيــــــدًا مـن الــــــعــــــقل

والرصانة!
وسأحاول أن أعرج أوالً ولـو للحظة على
ــسـرح الــفــرنــسى عــلى ثالثــة من أعـالم ا
ـــثــال لـــنـــتــبـــ - مع الـــصــفـــحــة ســبـــيل ا
األخــــيــــرة مـن حــــيــــاة كل مـــــنــــهم - بــــعض
وقف تباينة فى مواجهة هذا ا المح ا ا
ثم لـنـسـأل أنـفـسـنـا بـعـد ذلك كـيـف جترى
ـثــلـيــنـا األمـور عــنـدنــا بـالــنــسـبــة لـكــبــار 

! سرحي ا
كــان مـولــيــيـر مــريـضــا وحـالــته تــسـتــلـزم
الــــراحــــة ولــــكــــنـه رفض كل نــــصــــيــــحــــة
بــــالــــتــــوقـف عن الــــتــــمــــثــــيل بــــحــــجــــة أن
الـعامـل فى فـرقته يـنبـغى أن يحـصلوا
ــــثل دور عـــلـى أجـــر يــــومــــهم ومــــضى 
"أرجـــــــان" فى مـــــــســـــــرحــــــيـــــــته "مـــــــريض
سـرحيـة كمـا كتـبها بـالوهم" ولم تـكن ا
تــســـتـــلــزم من الـــشـــخــصـــيــة الـــتى يـــقــوم
بـأدائهـا جـهـدًا عضـويـا كبـيـرًا ولـكنه مع
ذلك أصـيـب بـدوار قــبل نـهــايـة الــعـرض
فــقـــاوم اإلغـــمـــاء بـــالـــضـــحـك ومـــا كــاد
ــسـرحــيـة الــسـتــار يـســدل عـلـى عـرض ا
ــســـاء احلــزين الــكـــومــيـــديــة فـى ذلك ا
البس دوره إلى مــنــزله حــتى حــمــلــوه 
ـسرح ليـموت فى فراشه الـقريب من ا
مـتــخـيال أبـطــال مـسـرحــيـاته فى أحالم

يقظته األخيرة!
ثل الـتـراجيـديا الـكـبيـر "سـيلـفان" وكـان 
مـــعـــلم جـــورج أبــــيض وأســـتـــاذه يـــتـــشـــبث
ـسـرح حـتى وهـو يـدب على بالـعـودة إلى ا
قـدم ال تكـادان حتمالنه! وهو كـما قيل
ـمـثـل الـعـظـام قد تـعـاقد فى فى سـير ا
أواخـر سنى حياته عـلى تمثيل اسـكتشات
مـع فــرقـة اســتــعــراضــيــة من فــرق مــسـرح
الـــبـــويـــفـــار اخلـــاصـــة ولـــكن الـــســـلـــطـــات

 زكى طليمات

≈ØdC’G óªMCG

تمرد سرح ا فرقة ا

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

راً لشحنة معانٍ أعيدت ـسرح ليس مجرد مشروع عالمات أو  > إن ا
إلـى اجملتـمع (بـعـد تـنـقـيـحهـا فـنـيـا) من خالل لـغـة الـعالمـات ولـكنه

شاهد إلى حالة مختلفة من التجربة. مشروع يدعو ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح العربى. سرحى سباعى السيد  اختياره ليكون منسقاً عاما للهيئة التنفيذية لنقاد ا > الناقد ا

> رفـضت األبحاث احلديثة النظرية القائلة إن الدراما حتولت من الشعائر إلى الدراما
ـســيح وانـتـقـلت من الـكـنـيـسـة إلى فـنـاء الــشـعـائـريـة ومن ثم إلى مـسـرحـيـات جـسـد ا

الكنيسة ثم إلى األسواق فى عملية علمنة تشبه نظرية النشوء واالرتقاء لدارون. 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرحية أطلقوا مؤخراً جروب خاصاً بهم على موقع الفيس بوك. عهد الفنون ا > طالب قسم الدراما والنقد 
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توظيف األشكال الشعبية 
سرح العربى فى ا

سرح والسينما  مثل واخملرج حسن رجب رئيس قسم ا ا
سرحنا: بوزارة الشباب اإلماراتية  يعترف 

 اللوحة للفنانة «فاطمة الزهراء بسيم»
من تــراث فــنى مــتــعــدد األلــوان واألشــكـال
وراء احملـاوالت الــعــديـدة الــتى تـبــلـورت فى
اخلـــمــســـيــنــيـــات والــســتـــيــنــيـــات من الــقــرن
الــعـشـريـن نـحـو خــلق مـســرح عـربى الــهـويـة
تـطلبات اجلماهير ويتخلص من يستجيب 
هـيـمـنـة مـركـزيـة الـثـقـافـة األوربـيـة فعـرفت
ـــســـرح ـــرحـــلـــة بـــبـــدايـــة الــــتـــجـــريب فى ا ا
الــعــربى.وعــلى الــرغم مـن ذلك كــان هــنـاك
ــرحـلــة أنـهــا اعـتــمـدت من يـرى فـى نـفس ا
عــــلـى أخــــذ األشــــكــــال واألصــــول الــــفــــنــــيـــة
لـــلــمـــســـرح الــغـــربى لــنـــصب فـــيــهـــا واقــعـــنــا
الـعربى ويـقول: ال نـحن استـطعـنا احلـفاظ
عــلـى الــشـــكل الــفـــنى وال نـــحن عــبـــرنــا عن
ـــســرح واقــعـــنـــا (انــظـــر: فـــرحــان بـــلـــبل - ا
الـــعـــربى فى مـــواجـــهــة احلـــيـــاة - دمــشق -
مــــنـــشــــورات وزارة الــــثــــقــــافـــة - ص 161 -

 .(162
ـسرح الـعربى مـنذ لـكن التـيار الـدافق فى ا
الــبــدايــة حــاول أن يــتــخــذ مــوقــفــا وســطـا-
ســـــواء بــــصـــــورة واعـــــيـــــة أم غــــيـــــر واعـــــيــــة
ــمـتـدة بـ خـصـوصـيـة تـراثه بـإشـكـالـيـاته ا
الـــفـــنـى من نـــاحـــيــــة وروافـــده األوربـــيـــة من
نـــاحــــيــــة أخــــرى حـــتـى ال يـــفــــقــــد ارتـــبــــاطه
ـنـتـجـة لـهـا ولـذلك ـؤثــرات ا بـالـعـصـريـة وا
راح يـتــصـيــد- فـيــمــا يـقــال- بـعض األفــكـار
اجلاهزة فى محـاولة للوصول إلى احلداثة
والعصرنة (انـظر: د. مصطفى رمضانى -
ــغــربى ــســرح ا احلــركــة الـــتــجــريــبــيــة فى ا
ــــعــــاصـــر - مــــجـــلــــة كــــلـــيــــة اآلداب وجـــدة ا
ــغــرب) ع 1 - 1990 - ص 28)  فـــلـــكى (ا

نــــــــــــــــــــصــل إلـى هــــــــــــــــــــدف االخــــــــــــــــــــتـالف
واخلـــصــوصـــيــة والـــبــعـــد عن اجنـــذابــنــا
لــلــقــطب اآلخــر واســـتــنــبــات ثــقــافــته فى
تـــربــتــنــا كـــان يــجب الــدخـــول مع ثــقــافــة
اآلخـــر فى حـــوار نـــقـــدى وقـــراءتــهـــا فى
ســـيـــاقــهـــا الـــتـــاريـــخى وفـــهم مـــقـــوالتـــهــا
والـتــعـرف عـلى مـسـبـبـات تـقـدمـهـا. وكـان
يــجـب من نــاحـــيـــة أخــرى الـــتــعـــرف عــلى
أنـفسـنـا وتـراثنـا الـثقـافى إذ كـيف نـحقق
ا دارس الـفنـية الـغربـية  االحـتكـاك با
تـمـتـاز به - من وجـهـة نـظـرنـا عـلى األقل
ــــعــــرفى  ونــــضج - مـن تــــكــــامل الــــزاد ا
مـسـتــويـاتـهــا الـفـنــيـة واجلـمــالـيـة دون أن
نــــصل إلى جــــوهـــر الــــثـــقــــافـــة الــــعـــربــــيـــة
ــتــعــددة وتــراثــهــا ــوروثــة بــأشــكــالــهــا ا ا
ـــعــــارف وجـــمــــالـــيــــات أهـــمل الــــزاخـــر 
أغلـبنـا فى الـتعـرف علـيـها والـوصول إلى

مكنوناتها عمدا أو جهال بها ولها ?
والـعناية بالـتراث الثقافى عـموما والفنى
مـــنه خـــصـــوصـــا اعــتـــمـــدت عـــلى الـــوعى
بــــخـــصـــوصـــيـــة الـــشـــخــــصـــيـــة الـــقـــومـــيـــة
واســتـقاللـهــا فى سـيـاق حـركــات الـتـحـرر
السياسى ومقـاومة االستعمار ابتداء من
احلـكم التركى والسـيادة العثـمانية مرورا
بـأشـكـال االحــتالل األوربى الـتى تـوزعت
البالد العربية خالل القرن التاسع عشر
صر وكـان أبرزها االحـتالل اإلجنليـزى 
ـسرحيون الرواد األوائل إلى دور وتنبه ا
الـتراث وفاعلـيته فى مقاومـة االستعمار
وكـــثــيــرا مــا اصـــطــدمت دعــوة الـــقــومــيــة

الـــعــــربـــيـــة بـــركـــائـــزهـــا الــــثـــقـــافـــيـــة بـــدعـــوة
ـمـيـزة. اخلـصـوصـيــة الـقـطـريــة وسـمـاتـهــا ا
ـــثـــال- حــدث فـــفى مـــصـــر- عـــلى ســـبـــيل ا
صـــراع بـــ فـــرعــونـــيـــة مـــصـــر وعـــروبـــتـــهــا
(انـظـر: عــلى أحـمـد بــاكـثـيــر - مـحـاضـرات
ــســـرحــيـــة - الــقـــاهــرة - جـــامــعــة فـى فن ا
الــدول الـــعــربـــيــة - 1958 - ص 34) وبـــرز
فوق سطح احلياة الثـقافية اهتمام بالتراث
الـشـعـبى والـتـاريخ خـاصـة بـعـد ثورة  1919
ـصرية التى أشـعلت جـذوة الوعى بـالذات ا
فــظــهـرت مــسـرحــيـات تــسـتــلــهم مـادتــهـا من
الـــتـــراث الـــشــعـــبـى واألحــداث الـــتـــاريـــخـــيــة
ــواقف الــبــطــولــيـة ــضــيــئــة قــصــد إبــراز ا ا
لـلشـخـصـيـات العـربـيـة واسـتعـادة أمـجـادها
وإن لـم يـــــكـن ذلك جـــــديــــــدا عـــــلى احلـــــيـــــاة
ـــســــرحـــيـــة فـى مـــصـــر والــــعـــالم الــــعـــربى ا
ويــــقـــول"مــــحـــمـــد يــــوسف جنم: كــــانت أولى
مـــحـــاوالت تــوظـــيـف الــتـــراث الـــشـــعـــبى فى
ــــــــــســـــــــــرح هـى اخلــــــــــضــــــــــوع لــــــــــرغــــــــــبــــــــــة ا
اجلماهير..فاجلمهور له عقليته واجتاهاته
اخلاصـة وله رغبـاته وميـوله التى تـكون فى
األكــثـر تـعـبـيـراً عن روح الــعـصـر ولـقـد كـان
ـســرحى جلـمــهــورنــا أثــر كــبــيـر فـى األدب ا
ــؤلف الـذى ظــهــر فى هــذه الــفــتــرة فــكـان ا
يـضـطـر إلى مـراعــاة ذوقه فـيـقـحم مـشـاهـد
الـــغـــنــــاء والـــرقص فى أكــــثـــر األدوار ويـــأتى
بالفكاهة الرخيـصة والنكتة الشعبية ويعنى
ـواقف ـبـارزة الـدامـية وا بـتـقـد مـشـاهـد ا
ــتـوهــجــة ويـضــطـر أخــيـراً إلى الــغـرامــيـة ا
تـغـلــيب عـنـصــر اخلـيـر عــلى عـنــصـر الـشـر
ـسـرحـية بـزواج الـبطـل من حبـيـبته وإنـهاء ا
سرحية فى األدب (محمد يـوسف جنم - ا
الـعـربى احلديث - بـيـروت - دار الثـقـافة -
ط 1980/3 - ص 293) تــمـــامـــا كــمـــا كــان
يـحــدث فى احلــكـايــات الــشـعــبــيـة مــثل"ألف
ليلة وليلة" ومظاهر الفرجة الشعبية التى
ؤلف لم عـرفتها الشـعوب العربيـة. ولكن ا
ــوضـوعــيـة لــلـتـراث يــسـتـوعــبـون الــشـروط ا
ــتـــلــكــوا ــعــاش فـــلم  وارتــبـــاطه بــالــواقـع ا
الـــوعى الـــنـــقـــدى به ف(جـــاءت إبـــداعــاتـــهم
ـــــســــرحــــيــــة مــــشـــــوبــــة بــــطــــابـع الــــفــــوضى ا
واإلقـــــحـــــامــــات إلـى جـــــانب االســـــتـــــعــــراض
الـــتـــاريــخـى لـــلــحـــوادث والـــشـــخـــصــيـــات مع
ـباشرة وعدم التنسيق اخلارجى الغنائية وا
للحـوادث والتركـيز على الـوقائع التـاريخية
كــمـــا وقـــعت فــعـال دون حتــويـــرهــا لـــتـــصــبح
فـاعلة فى الـواقع (د. مصطـفى رمضانى -
«تــوظـيف الــتـراث وإشــكــالـيــة الـتــأصـيل فى
ــســرح الــعــربـى» - مــجــلــة عــالم الــفــكــر - ا
الـــــــــكــــــــــويـت - وزارة اإلعالم - 1987 - ص
82: 83) والـواضح أن أيـا من الرواد اخـتار

الــــشــــخـــصــــيــــات الــــتــــراثـــيــــة فـى إبـــداعــــاته
الدرامـية بـتـأثيـر الوضع الـسـياسى فـوجد
فى الـتراث الرمز الـذى يعلق علـيه قضاياه
هــــذه الـــقـــضـــايـــا الــــتى ال تـــســـمـح الـــرقـــابـــة
ـرجع بـطـرحـهـا (د. مـصـطفـى رمضـانى - ا
ــا عــده الـنــقـاد هــروبـا نــفـسه - ص 85) 

سلبيا من الواقع.

انـــعـــكــسـت بــشـــكل إيـــجـــابى أصـــداء جـــهــود
ــــفـــكــــرين الــــعـــرب فـى مـــجــــال االهـــتــــمـــام ا
بــالــتــراث الــعــربى عــلى اإلبــداع الــفــنى إذ
انبثق (وعى نـقدى يرمى إلى ضبط شروط
ـوضـوعـيـة والـفـنـية اإلبـداع وتـلـمس أطـره ا
(الــهــوارى بن يـونـس - إشـكــالــيـة الــتــجـريب
فى مـــســرح الـــســيـــد حــافظ ص 60) وتــبـ
ـتـعــالـيـة لــلـمــسـرحـيــ الـعـرب أن الــنـظــرة ا
لتـراثهم سبـب عقم احملاوالت الـكثـيرة التى
ـسرح فى صفـوف الشعب بـذلت لزرع فن ا
(انــــظـــر: د. عـــلى الـــراعى - هـــمـــوم الـــنص
سرحى العـربى - كتاب العربى - الكويت ا
- ص 159) وكـــان اجلـــدل مـــســـتـــمـــرا مـــنــذ
سـرح الـعربى فـى منـتصف تولـدت صـيغـة ا
ـــســـرح الـــقـــرن الـــتـــاسـع عـــشـــر مـــتـــأثـــرة بـــا
ــسـرح األوربى فــرأى الــبـعـض أن ظـاهــرة ا
ـــركــز الــذاتى الـــعــربى ولـــدت غــريـــبــة عن ا
واجلـوهــرى لـلــثـقـافــة الـعـربــيـة الـشــامـلـة أو
الـثقـافـات اإلقـلـيمـيـة الـتى تتـشـكل مـنـها فى
الـــوقت احلـــاضـــر (د. مـــفـــيـــد احلـــوامــدة -
ـسرح الـعربى ومـشـكلـة التـبـعيـة» - مجـلة «ا
عـــالـم الـــفـــكـــر - الـــكـــويت مـــجـــلـــد 71/ع4/
ـفهوم ينـاير: مارس 1987 - ص61) وهذا ا
ــسـرح ثـقـافــة مـهـجـنـة تـرتب عـلـيـه اعـتـبـار ا
طــرقت ســاحــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة خــلــســة
سرح العـربى بأنه عالق بسيقان فوُصف ا
الــدرامــا الــغــربــيــة بل وتــولــد احلــكـم بــعـدم
وجـود مـسـرح عــربى حـتى اآلن (أدونـيس -
«خــواطـر نــقــائض من أجل إبــداع مــسـرحى
سـرحيـة - دمشق عـربى» - مجـلـة احليـاة ا

- ع 2 ص 151).
ومن نـاحيـة أخـرى أقر الـبـعض العالقـة ب
ـسـرح الـعـربى ومـثـيــله الـغـربى بـاعـتـبـارهـا ا
أمـرا واجبـا وال يـحتـمل الـتنـديـد ألنهـا ثـمرة
ـية فـيمـا بيـنها إذ إن تفـاعل الثـقافات الـعا
تــفـــاعل الـــثـــقــافـــات فى الـــعـــصــر احلـــاضــر
ضـرورة قـومـيــة إنـسـانـيـة... فــمـا من ثـقـافـة
ـكن أن تـقوم إذا لم تـكن ثقـافات إنـسانـية 
قـوميـة تعتـرف ببـعضـها البـعض وتتالقى...
وهـــذا هــو الــديــالــكــتــيـك (أديب الــلــجــمى -
«حوار ب الدول أم حـوار ب الثقافات» -
ـعـرفـة - دمـشق - ع 132/مـارس 1973 - ا

ص 20).
وكى تتم عـملـية األخـذ والعـطاء هذه وجب
عـليـنا الـتمـييـز ب مـفهـوم التـبعـية الـثقـافية
كن أن وبـ مفهوم الـتبادل الـثقافى فال 
نـحـقق هـذا الـتـبـادل إال فى سـيـاق الـتـكـافؤ
ــتــحــاورين وال يــتم هــذا الــتــكــافـؤ إال بـ ا
بــتــوازن فــكـــرى وتــنــمــيــة لــلـــمــواهب وحــسن
ـتـنوعـة والرغـبة ـعرفـية ا صـقله بـالروافـد ا
األكـــيـــدة فى حـــفظ الـــهــويـــة احملـــلـــيــة الـــتى
تـذيبهـا التبـعيـة الثقـافية فى الـقطب اآلخر

cultura- ـتبـادلة أو أمـا تفـاعالت الـثقـافة ا
"tion فهى نتيجة تطور لعالقة التالقح ب
ـوجـبــهـا تـمـاثل أجـنـاس مـخــتـلـفـة يــحـدث 
جـــزئى أو كـــلى بــ ثـــقــافــة هـــذه األجــنــاس
(Dictionnaire: Le petit larousse illustre
1996 Acculuration: EDition la rousse
(paris Franc 1995 p. 34  وهـى عـالقــــــــــة
ــفــكــرون اســتــئــنــاس ال عـــدوان كــمــا كــان ا
ــا يــنـظــرون إلـيــهـا الـســلــفـيــون الـعــرب قـد
األمــر الـــذى دفع بــعـــضــهم عـــلى األقل إلى
ـواجــهـة مع أوربـا فـفـقـدوا فـرصـة مـنـطق ا

الـلحاق بالـركب احلضارى بعـدما أغلقت
قــــنــــوات الـــتــــواصل (انـــــظـــر: عــــبــــد الـــله
الــعــروى - ثـقــافــتـنــا فى ضــوء الــتـاريخ -
ـــركــــز الـــثـــقـــافـى الـــعـــربى / بـــيـــروت - ا
الــبــيــضــاء - دار الــتــنــويـر - 1983 - ص
196). وعــــلـى أيــــة حــــال كــــان الــــشــــعـــور
بـتـمـيـز الـهـويـة الـقـومـيـة ومـا تـسـتـنـد إلـيه

 خلق مسرحى عربى
الهوية يخلصنا
 من هيمنة مركزية
الثقافة األوربية

سرح  التيار الدافق فى ا
العربى اتخذ موقفاً
وسطاً ب التراث الفنى
والروافد األوربية

فى يدى مقص الرقيب

ما.. بسبب إحدى اخللطات احلراقة?
كثـيـرا ما حـدث صدام بـيـنى وبـ اجلمـهور
وأكــون مـــتــوقـــعًـــا لــهـــذا الـــصــدام فـى بــعض
األحــيـــان فى األعـــمــال الـــتى أشـــطح فــيـــهــا
ســــواء كـــانت تــــخص الــــواقع الـــســــيـــاسى أو

االجتماعى.
 النقاد كيف يتناولون عروضك?

ال أخاف الـنقـاد.. ويـعجـبنى الـنـاقد الـفاهم
ـــتــــشــــدقـــ لــــعــــمـــلـه جـــيــــدا وال أعــــجب بــــا
ـتـفلـسـف الـذين يـقدمـون نـقدًا انـطـباعـيًا ا
أو يـعبرون فـقط عن وجهة نـظرهم وذوقهم
الشخصـى وهم أناس لهم مآرب أخرى وما

آرب األخرى. أكثر ا
 هل تعرضت لالبتزاز النقدى?

كــثــيــرا.. خــاصــة فى أعــمــال اإلنــتــاج اخلــاص
ولـكــنى أصـبـح عـنـدى حــصـانــة ومـنــاعـة وكـنت
أســتــغل ذلـك لــصــاحلى واآلن حــيــنــمــا يــتــذكـر
أولـئك النقـاد أعمالى الـتى كانـوا يطلـقون علـيها

جتارية.. يتمنون علّى اآلن أن أقدمها ثانية.
هـنــاك نـظـريـات كـثـيـرة فى اإلخـراج تـقـول
ـــؤلف.. هل أنـت من أنـــصــار تـــلك ـــوت ا

النظريات?
ـؤلف الـذى يعـمل مـعى.. ليس عـلـيه سوى ا
أن يـسـلـمـنى الـنص ويـسـتـريح فـهـو بـالـنـسـبة
لى مــيت.. فـــقــد قــال كــلــمـــته عــلى الــورق..

والباقى علىّ كمخرج.
تؤمن بأن للنص مؤلفا وللعرض مؤلفا?
نـــــعم.. فـــــمـــــؤلف الـــــعــــرض أهـم من مـــــؤلف
الــنص فــالــنص مــوجــود بــإمــكــان أى مــتــلق
قـراءته لـكن العـرض يـعنى حـيـاة النص.. أن

هم.. يتحرك فهذا هو ا
ــا يـسـمى هـدم الـنص  هـل تـقـوم أحـيـانـا 

من أجل بناء رؤية مثالً?
ـؤلف.. ال يـحـدث أبـدًا.. فـأنـا أحـفظ حق ا
فـــقـط آخـــذ أهم مـــا فى نـــصـه "الـــزَُّبــدْ" ألن
مؤلفينا - ما شاء الله - يرغون كثيرًا فهم
يــسـرحــون فى الــكــتـابــة ويــنـســون أن هــنـاك

ـكن أن يـغـنـيـنـا ـاءة وصـمـتـاً وديـكـوراً  إ
بعض الوقت عن الكالم.

شاهد أو  أال تلـجأ أحياناً إللغاء بعض ا
احلوارات?

ـؤلـف بال كـثـيرا مـا أفـعل ذلك ومع كل ا
استثناء إال إذا كان كـاتبًا بارعًا كمحفوظ
عــــبــــد الـــرحــــمن أو ســــعــــد الـــلـه ونـــوس..
فـالـكـتـاب الـعـرب يـتـعـامـلـون مع اجلـمـهـور
عـــلـى أنه جـــمــــهـــور غـــبى يــــحـــتـــاج دائـــمًـــا
للتكرار واإلعادة عكس األعمال األجنبية

التى تتعامل مع اجلمهور بذكاء شديد.
كـمـخـرج مـتى تــطـلق عـلى نص مـا.. أنه

نص ميت?
ــا أنه مــازال عـلى الــورق فـهــو مـيت.. طـا
ــــــســــــرح دبت فــــــيه فــــــإذا أصـــــبـح عــــــلى ا

احلياة.
أال تــشــاركــنى الــرأى فى أن الــريــبــرتــوار
ـــيت عـــكس ــســـرح ا الــعـــربـى نــوع مـن ا

سرح اإلجنليزى مثالً? الريبرتوار فى ا
أنـا مــعك وأرجـعه إلى أشـيـاء مـنـهـا تـبـاين
الرؤى التى تـتنـاول أعمال شـكسبـير على
وضوعات ثـال كذلك ألن مادة ا سبيل ا
الـشـكـسـبـيـريـة حـيـة إنـسـانـيـة (كـاخلـيـانـة
الــرشــوة األنـــانــيــة) فـــهى مــشـــاكل أزلــيــة
تـزال موجودة أما الـنصوص اآلنـية كالتى
تــــــــتـــــــحـــــــدث عـن أحـــــــداث مـــــــثـل ١١ من
سـبتمـبر وغـيرها فـهى غيـر مؤثرة وتـفقد
صالحـــيـــتـــهــا ألنـــهـــا ال حتـــوى الـــقـــضـــايــا
ـقـام اإلنـسـانـيـة الـتـى تـهم اجلـمـهـور فى ا

األول.
أنت هـكذا تمارس سطـوتك كمخرج على

ؤلف فكيف ببقية العناصر األخرى? ا
حـيــنـمـا أسـتـقـر عــلى نص ألنـفـذه أعـطـيه
لفـريق الـعمل (ديـكـور - إضاءة - مالبس
- سـينـوغرافـيا) ثـم أطلب مـنهم مـوافاتى
بــــــرؤاهـم.. فــــــآراؤهـم تــــــفــــــتـح لى مـالمح

كثيرة.

اخـتلف النقـاد على السيـنوغرافيا.. هل هى
وظـيــفـة اخملـرج أم مـهـنــدس الـديـكـور كـيف

تراها أنت?
كل ما فى العرض من اختصاص اخملرج.
أنت إذًا ديــكــتــاتـــور ال تــتــيح ألحــد غــيــرك

فرصة التعبير!
بالعـكس فكل من مـعى ال ينفـذ شيئًـا خاصا
بـالـعــمل إال بـعــد مـنــاقـشـته مــعى.. فال أحـد
بــاســتــطــاعــته قــراءة أفــكــارى فــأنــا أرى كل
ــســرح.. ــضـى عــلى خـــشــبـــة ا شئ وكـــأنه 
والــســيــنــوغــرافى مــثالً ال يــعــرف شــيــئًــا عن
كـيفية اختيـاراتى خلشبة العـرض وما عليها
ثل بأداء جسدى وتمثيلى مختلف. من 
سرحيـة أو كما يقال أنت تنـتصر للفـرجة ا
سرح عنـها الـصورة الـبصريـة على خـشبـة ا

أليس كذلك?
تـمامًـا.. ألنـها مـهمـة.. ولـيس ذلك فقط بل
فى الـــطــبـــيخ أيــضـــا.. انــظـــرى كــيـف جنــهــز
أصــنـــافًـــا عــديـــدة فى رمـــضــان وال نـــأكــلـــهــا
لــكـنــنى مــؤمن أن الـعــ يـجب أن تــكـون أول

فنْ يشبع وهذا مهم.
إذًا.. إلى أى مـدى تتبع آليـات التجريب فى

أعمالك?
ــتـعـارف ــعـنى ا إنـنـى ال أسـعى لــلـتـجــريب بـا
سـرحـيـ لـكـنه عـنـدى مـغـامرة عـلـيه لـدى ا
اجلـمـال واحلـيـاة ولـقـد طـرحت سـؤاالً أثـناء
ـهـرجـان الــتـجـريـبى إحـدى مــشـاركـاتى فـى ا
منـذ ١٠ سنـوات ولم يجـبنى أحـد حتى اآلن

وهو "ما هو التجريب"? 
ــهــرجـان فـى ورطـة.. فــلــقــد وقع مــؤســســوا ا
فـلـيس هـنــاك مـا يـسـمى بـالــتـجـريب حتـديـًدا
ألن أىّ عـــــرض فـى الـــــدنــــــيـــــا فـــــيـه جتـــــريب
فأحيانا جتد منهم من يخلطون ب التجريد
ـسـرح األسود ـثـلـون بـا والـتـجـريب وأحـيـانـا 
اذا? فالتجـريب كمصطلح علمى.. وال أدرى 
ـاجــسـتـيـر والـدكـتـوراه يـجب أن مـثل رسـائل ا
يأخذ صاحبـها اإلجازة على تفصيلة أنه أول
ـــيــون قـــواعــد طــارح لـــهـــا وقــد وضع األكـــاد
لــــلــــتـــجــــريب وهــــذا نــــفـــسـه ضـــد الــــتـــجــــريب
ومـفهـومه الـواسع فيـجب أن يـجرب من يـريد
فى أى جـزئــيـة مــسـرحــيـة حــتى لــو كـانت فى

شى على شعره!! مثل كأن  أداء ا
يـرى الــبـعض أن االعــتـمــاد عـلى الــتـعــبـيـر
احلـركى واإلضـاءة والـسـيـنـوغـرافـيـا بـعـيـدا
نطوقة نوع من التجريب.. فهل عن اللغة ا

توافق?
كـثيرا ما تكـون الكلمة أهم عـناصر العرض..
ولــــكـــنى أيـــضـــا ال أنـــفـى أهـــمـــيـــة الـــعـــنـــاصـــر
األخـرى.. فأحيـانا أجـدنى أسعى إلى طرائق

متعددة للتجريب دون عمد منى..
أين ترى طوق النجاة?

ــــقـــــام األول.. فــــهى عــــلـى احلــــكــــومـــــة فى ا
نوط بها العمل من أجل تنمية الشعب..  ا
كم تـــبــلـغ مــيـــزانــيـــة عـــرض "عــلى جـــنــاح
الــتـبـريــزى" الـذى شـاركـتـم به عـلى هـامش
مــعـرض الـكــتـاب عــلى اعـتــبـار أن اإلمـارات

ضيف الشرف هذا العام ٢٠٠٨?
حـوالى مـلــيـون درهم.. أى مـا يــعـادل مـلـيـون

ونصف جنيه مصرى!
هل تــذكــر لى أهـم الــكــتــاب الــعــرب الــذين

تستريح فى التعامل معهم?
سعد الله ونوس ومحفوظ عبد الرحمن..

اذا محفوظ عبد الرحمن?
ـــوضـــوع ألنـه دائـــمًـــا مـــا يـــدخل فى صـــلب ا
وحــيــنـــمــا تــقـــرأين مــســـرحه جتــديـن أشــيــاء
كـــثــيـــرة مــا بـــ الـــســطـــور وأحــيـــانـــا كــثـــيــرة
(أسـتـخـسـر) أن أحـذف منـه شيـئًـا فـجـمـلته

شاعرية مركبة.
ومن الــكــاتب الـذى ال تــفــكـر فى الــتــعـامل

معه?
ـــتـــحـــذلـق الـــذى يـــلـف ويـــدور كـــثـــيـــرا ذلـك ا

اء ماء والسماء سماء. ليقول لى إن ا

ثالية تستشعر فى خطابه الكثير من ا
ستوي اإلنسانى والفنى.. فتقدة على ا ا
ارس مثله.. و يرى أنه مخرج مستفز 
ؤلف وت ا رقابته الدائمة عليه.. يؤمن 
ؤلف العرب يرغون كثيرًا وال ويرى أن ا
ينظرون للجمهور نظرة حقيقية.. ينتقد
سرح العربى بشجاعة سئول عن ا ا
ويشحذ سك قيمه فى وجه جلان
التحكيم الفاسدة واجلوائز التى تؤخذ
على سبيل اجملاملة.. والنقاد الذين
قاالت فى حقائبهم يحملون جميع ا
بجميع االجتاهات وجلميع األوجه.. ويرى
أنهم كتجار الشنطة الرُّحل.. يحب اخملرج
أحمد عبد احلليم ويعشق كتابات ونوس
ومحفوظ عبد الرحمن.. هو.. خريج
سرحية ٨٦ عهد العالى للفنون ا ا
سرحيات منها بالكويت أخرج الكثير من ا
بهلول والوجه اآلخر جلمال سالم ومثّل
سرح أيضا.. فى اإلذاعة والتليفزيون وا
ثالً عرض آخر أعماله التى يشارك بها 
"البقشة" والذى حصد جائزة أفضل عرض
جماعى فى مهرجان أيام الشارقة العام
اضى ٢٠٠٧. ا
ـــثل ومــخـــرج.. كـــيف تـــتــعـــامل مع أنت 

!? مثل زمالئك ا
أنا مؤمن بهذه الطـريقة فى التعامل.. وكثيرا
مـثل ليس من ـا تسـمينـه "تربيـة ا مـا أقوم 
ــا من خـالل الــورش الــتى خالل األعــمـــال إ
تستـمر عـدة شهور وهـذه مغامـرة وأنا أعشق
ــغـامــرة وكـثــيـرا مــا تـكــون سـبـًبــا فى إجنـاح ا
ــــثـًال بــــوجه الــــعـــــمل وأكــــون قـــــد صــــنـــــعت 
مختلف للمـشاهد الذى ضاق بالديناصورات
ــة الـــتى تـــتـــكـــرر وجــوهـــهـــا.. وأيـــضــا الـــقـــد

سرحية.. لصالح احلركة ا
هل تـــقــوم بــدورك هــذا من خالل مــوقــعك
ــسـرح والـسـيـنـمـا الـرســمى كـرئـيس قـسم ا

بوزارة الشباب?
أنـــا أقـــوم بـــذلـك لـــيس من كـــونـى فى مـــوقع
رســمى فــقط ولــكــنى أفــعــله بــحـب كــمــخـرج

قام األول. ثل فى ا و
ــدارس كـــثــيـــر من اخملـــرجـــ يـــنــتـــمـــون 

إخراجية بعينها فإلى أيها تنتمى?
ــدرســة مـعــيــنــة فـأنــا من عــشـاق ال أنــتـمى 
الـتـجـريب فــكـثـيـرا مـا أسـسـت مـسـرحـيـاتى
على الفـانتازيا أو الـواقعيـة وأحيانا الـتراثية
ــدارس ـــزج الـــعـــديـــد مـن ا وكــثـــيـــرا أقـــوم 
فـتنـتج شـيـئًـا مـبـهرا.. وغـالـبًـا مـا أتـعامل مع

غامرة. العروض بشىء من ا
ثلك هل تتركه حرًا بعـد أن قمت بتربيـة 

سرح? على خشبة ا
ـمــثل أن يــتـعــامل مع مـخــرج هـو صـعب عــلى ا
ثل فـى األساس ألنه يـتـوخى احلذر دائـًما
وحـيـنمـا أقـدم عـلى اإلخراج أنـسـلخ تـمـاًما عن
ــثالً ألنــنى عـانــيت أثــنــاء دراسـتى من كــونى 
مثل اخملرجـ ألنهم كانوا يريدوننا نسخة ا
ـيـتة طـبق األصل مـنهم وهـذه طـريقـة قـاتـلة 
تؤدى إلى التقليـد الباهت فأنا دائًما ما أحاول
ـمـثل فـأتـركه عـلى حـريـته اكـتـشـاف مـداخـيل ا
بـعد أن أشرح له الشخـصية وأستـفزه ليضيف

للعمل أكثر.
ــثالً هـل تــفــرض وجــهـة  وحــالــة كــونك 

نظرك على اخملرج?
لم يـحـدث أبدا.. بل هـنـاك نوع من الـنـقاش

الدائم.
مثل?  متى ينتهى دورك مع ا

ال يـــنـــتـــهى أبـــدًا.. حـــتـى وهــو عـــلـى خـــشـــبــة
سرح ا

ينتهى دورك كمخرج ويظل دورك كرقيب?
نـعم.. أنـا رقـيب.. فـعــيـنى تـبـقى دائـمًـا عـلى

مثل.. اخلشبة خاصة ا
ــمــثــلـــيك فــلــمــاذا ال إذًا أنـت ال تــطــمــئـن 

تختارهم جيدا لتريح نفسك?
ـسـألـة لـيـست هكـذا.. فـأنـا أطـمـئن إلـيهم ا
لكن يـحدث أحيـانا أن أجـمع ب جـيل فى
عـــمل واحـــد.. فــتـــكـــون عـــيـــنى غـــالـــبًــا عـــلى
الـشباب منـهم األكثر جـنوحًا إلى اخلروج..

وأعمد إلى هذا حتى ال يحدث نشاز فى
الـــعـــرض فال يـــضــيف أحـــدهم حـــركــة أو
يــؤلف جــمــلــة.. وإذا تــكــررت الــتــجـاوزات

فسد العمل.
ـثل جـامح مـاذا تـفـعل  إذا كـان لـديك 

معه?
أروّضه
كيف?

بـــالــذهـــاب مـــعه إلى أقـــصى جـــمـــوحه ثم
بإشراكه فى وجهة نظرى حتى نصل إلى
رؤيـة وسطية فـيفعل مـا يرتاح إليه حتت
إشــرافـى فــأنـــا أرى الــصـــورة كـــامــلـــة أمــا
ـــمــثل فال يـــرى إال نــفــسه فـــقط وبــهــذا ا
تكـون الـصورة مـنقـوصـة.. وما يـهـمنى أن

أعيده إلى حوزتى متناغمًا مع زمالئه.
 البروفة.. ماذا تعنى لك?

الـبـعض يـتـخــيل أن أسـعـد الـلـحـظـات هى
يـــوم الـــعــرض.. لـــكـن أســعـــد الـــلـــحـــظــات
عـنــدى هى أيــام الــبـروفــات.. فــهى حــيـاة
ــــطــــبـخ الــــذى يــــحــــتــــوى عــــلى كــــامــــلــــة وا
تفاصيل العرض فهى جتربة اخللطات.
هـل حـدث بـيــنك وبــ اجلـمــهـور صـدام

 حسن رجب

سرح  ا
 اإلماراتى مازال

نظيفًا 

يون األكاد
سرحيون حتولوا ا
إلى جتار شنطة
بالتقادم

بعض العروض
تفقد صالحيتها
كالطعام تماما!

مؤلف العرض أهم من
ؤلفون مؤلف النص وا
العرب "يرغون" كثيرا
ويُسلّمون بغباء اجلمهور
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يـقدم خـالد الـنجدى شـخصـية زيـنارديه صـاحب اخلمارة الـذى ال يتـوانى عن استـغالل كافـة الظروف
ـال فـهــو قـواد وغـشــاش ولص حـتى وصل من أجل مـصــاحله اخلـاصـة والــتى تـدور كــلـهـا فى فــلك ا
األمر لـسرقة جثث ضحايا احلـروب أو تقبيل أحذية السـكارى فهو ال يبالى إال أنه ورغم ذلك واحد
من كـتيـبة الـبـؤساء فـعنـدمـا تمـوت ابـنته الـوحيـدة أثـناء الـثورة وال تـفـيده أمـواله الـتى جمـعـها يـطلب من

السماء الرحمة به والغفران.
عن دوره يـقول خـالـد: رغم أنهـا شـخصـيـة اسـتغاللـيـة إال أننى أقـدمـها
فى قـالب كـومـيدى حـتى نـخـفف من وطأة الـشـقـاء واأللم الذى يـعـانيه
األبـطـال واجلـمع بـ الــفـسـاد والـكـومـيـديـا لــيس بـاألمـر الـسـهل حـتى

تصل الرسالة صحيحة وحتى ال تشوه شخصية هامة فى العرض.
ـها ألننى إلى جانب اقـتناعى بها ورغم ذلك فـلم أتردد أبدًا فى تقد
وجودة حـاليًا فى رأيتهـا فى الواقع وخـاصة فى الطـبقـة الرأسمـاليـة ا
مـصـر لذلك فـالـشخـصـية لـيـست بعـيـدة عنـا رغم أن الـعمل كـتب مـنذ
أكــثـر من 150 عـامـًا وقـد كــنت مـتـعـمـدًا أن أكـون ضــمن الـشـخـصـيـات
الــتى تــقـوم بــتــكـســيــر الـلــغــة الـعــربـيــة الــفـصــحى وال تــتـحــدثــهـا إال مع
زج تـدنيـة وهذا ا الشـخصـيات احملـترمـة وباقى كالمـى من العـاميـة ا
لــيس ســهًال إال أنــنى من حــبى فـى الـشــخــصــيــة لم أجــد صــعـوبــة فى

التدرب عليه.

> بـفــضل وضع الـقـطع عـلى اخلـشـبـة أمـام اجلـمـهـور تـكـتـسب هـذه الـقـطع مـجـمـوعـة من
. وبـذلك ال يـعـتـمد وضع ـنـضـدة منـضـدة بـ قـوسـ األقـواس الـعالمـاتـيـة حـتى تـصـبح ا
تفرج بهذا مـثل وحده. فالقطـعة تصبح مهـمة مسرحيـة فقط ح يدركهـا ا ـهمة على ا ا

مثل وبعبارة أخرى ح يكون هناك حدث مسرحى. الوضع وهو يراقب ا
سرحي جريدة كل ا
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 هذا ما أسميه أنا : االغتصاب 

سرحى  ؤلف ا حلم السلطنة .. واغتصاب ا

 ≈Wƒ«°SC’G ¢ûjhQO

ــــنـــاســـبـــة (الـــزعــــيـــمـــة ست الــــغـــرب) - بـــا
الــزعــيــمــة سـت الــغــرب هى أخت الــزنــاتى
خــلــيــفــة والــتى قــادت مــقـاومــة أهل تــونس
ضد احتالل الـهاللي ألرض تونس - فى
نفس الـعام فـكـر مسـرح السـد بـدولة قـطر
أن يــقــدم أحــد أعــمـــالى (أحالم مــنــتــصف
ـــؤلف وســـأل طــوب الـــوقت) فـــبــحـث عن ا
األرض حتـى تمـكن اخملـرج (مـحـمـد الـبلم)
أن يـحادثـنى تلـيفـونيـا فى أسيـوط.. وطلب
ــوافــقـة عــلى أن تــبــدأ فــرقــة الــسـد مــنى ا

الـــقـــطـــريـــة تـــدريـــبـــات الـــقـــراءة. وحـــ 
الـعــرض تـسـلــمت من (مـخــصـوص) - جـاء
ــســـتــحـــقــاتى إلىّ فـى أســيـــوط - شــيــكـــاً 
ـسـرحـية ـالـيـة وعددا من بـامـفـلـيـتـات ا ا
بل ونــســخــة مـن آخــر مــا كــتب فى جــرائــد

قطر عن العرض. 
أرجــوك أن تـقــارن يــا عـزيــزى الـقــار بـ

شرف.. وذلك السلوك...  هذا السلوك ا
واألخالق لـيـست قـاصـرة عـلى الـقـطـريـ

ــصـريــ من خــضت مـعــهم جتـارب فـمن ا
تــــســـتــــحـق اإلشـــادة مــــثـل حـــسـن الــــوزيـــر
ـــان وســـعـــيـــد حــــامـــد وإمـــيـل شـــوقى وإ
الــــــصــــــيـــــــرفى وفــــــوزى ســـــــراج وفــــــهــــــمى
اخلــولى.. وغــيــرهم كــثــيـر.. وكــان آخــرهم
اخملــرج عـادل بــركـات الـذى يــخـرج (عـرس
نـصـورة فـهـو يـعرف أن كـلـيب) لـفالحـ ا
ـــؤلف شـــاعــــر فـــســـألـــنـى هل أفـــضل أن ا
ـســرحـيـة بـنـفـسى أم أسـمح أكـتب أشـعـار ا
له بـاالستعـانة بشـاعر آخر.. وكان ردى أن
الـشــاعـر اآلخـر اجلــيـد سـوف يــضـيف إلى
الـــــعــــــمل رؤيــــــة أخـــــرى قــــــد ال تـــــكــــــون فى
حـسـبـانى عـنـد الـكـتـابـة. وأخـتـتم بـاسـتـعارة
جــمـلـة وردت فى مـوضــوع الـصـديق أحـمـد
إســــمـــاعــــيل حــــيث قـــال : إذا كــــان اخملـــرج
مـقــتــنـعــا بـنص فــلـيــفــجـره من داخــله.. أمـا
الـتأليف على الـتأليف بـحجة أنه (اخملرج)

مؤلف العرض ..!!
فهذا ما أسميه أنا: االغتصاب . 

يــــكـــفه هــــو ومـن اســـتـــعـــان بـه (مـــصـــطـــفى
خـليـل) إلعـادة صيــاغـة الـنص بـل أضـاف
إلـــيه شــــخـــصــــيـــات وحــــذف شـــخــــصـــيـــات
ؤلف. واصـطـنع أحداثـا لم تـرد عـلى بـال ا
هل لــهـذا كــله اسـم آخــر غـيــر االغـتــصـاب

. !!?
فى مــواجـهــة هـذه الـصــور الـقــاتـمـة أود أن
أطرح صورا مبـهجة تدلل على أخالقيات
أخرى تسـتحق االحترام واإلشادة أوالها
كـان فى نــفس الــعــام الـذى اغــتــصـبـت فـيه

بــعـمـلـه. فـهــو أوال قــام بـإخــراج عـمـلى دون
الــــــرجـــــــوع إلـى كـــــــصـــــــاحب عـــــــمـل وكــــــأن
سـرحيـة ميـراث عام - مـنزوع الـنصـوص ا
ـلــكـيــة لـلــمـنـفــعـة الــعـامــة - وحق لـكل من ا

سرح.   يدعى االنتساب إلى فن ا
صـحـيح أن اخملرج مـشـكورا احـتـفظ باسم
الــعـمل ولــكــنه تـرجــمه من لــغــته الــتـراثــيـة
احملـــايــــدة الـــفـــصـــيـــحـــة الـــبــــســـيـــطـــة الـــتى
أقـصدهـا إلى العـامـية الـدارجة  والـتى لو
شـئـت لـكـتــبت بـهــا الـنص ابــتـداء. ثــانـيـا لم

من األصـــدقــاء والــزمـالء?! . لــقــد تـــفــضل
الـفــنـان اخملــرج والـنــاقـد أحــمـد اسـمــاعـيل
عــبــد الــبــاقى بــإلــقــاء الــضــوء عــلـى عـرض
(حــلم الــســلـطــنــة) (الــعـدد 38 من جــريـدة
«مـــــســـــرحـــــنــــا»)  والـــــذى أخـــــرجـه أحـــــمــــد
شـــــحـــــاتـــــة وشـــــارك به فـى الـــــعـــــديـــــد من
ــــهـــرجـــانـــات وحــــصل به والـــفــــرقـــة عـــلى ا
الـــعــديــد مـن اجلــوائــز. وقـــد راعــتـــنى تــلك
اجلــــرأة الــــتى واتت ذلـك اخملــــرج الــــشـــاب
فـفــعل بـعـمـلى مـا اليــسـمح ألحـد أن يـفـعـله

فى بـــــدايــــة الــــتــــســـــعــــيــــنــــيـــــات من الــــقــــرن
الــعـــشـــرين كـــنـت أتــصـــفـح كــتـــاب الـــراحل
ــصـرى ــســرح ا الــعـظــيـم فــؤاد دواره عن ا
والذى كـان يـصـدره سـنـويـا راصـدا أهم ما
ــســرحــيــة فى مــصـر نــشــر عن الــعــروض ا
كلها لفت انـتباهى وجود اسمى على أحد
الـــعــروض  قـــدمـــته فـــرقـــة (مـــنـــيـــاالــقـــمح)
ـــســـرحــيـــة  حتـت عــنـــوان (آخـــر فـــرســان ا

العرب). 
وبـــعــد الــتـــدقــيق تـــبــ لى أن الـــعــرض عن
مــــســـرحــــيـــتـى (الـــزعــــيـــمــــة ست الــــغـــرب)
ولــســـبب مـــا لـم يــعـــجـب اسم مـــســـرحــيـــتى
اخملرج فقرر التـطوع بتغييره دون الرجوع
إلى األب الـــشـــرعى لم يـــســـأل اخملــرج  -
الــذى أقـدره - نـفــسه عـمــا يـحــدث لـو قـام
من يــكـتب الــبـامـفــلـيت أو اإلعالن بــتـغــيـيـر
اســمـه هــو ألنه لم يــعــجب صــانع اإلعالن
ـــــكن أن ولـم يـالحظ حـــــجـم األلم الــــــذى 
يـشـعــر بـه صـاحب الـعـمل حـيـنـمـا يـكـتـشف

اسما غريبا وضع على عمل له . 
الـــــطــــرفـــــة لـم تــــنـــــتـه بـــــعــــد فـــــالـــــثـــــقـــــافــــة
اجلـمـاهـيـريـة وعـلى رأس جلـنـة الـنـصـوص
بـــهــــا كـــان صــــديـــقى - طــــيب الــــله ثـــراه -
ـسـرحى أمـيــر سالمـة لم تـكـلف الــكـاتب ا
نــفــســهـا مــشــقــة أن تــطــلب مــنـى احلــضـور
لـلـتـعـاقـد عـلى الـنص الـذى قـدمـته فـرقـة 
وحــ ســـألت الــرجل قـــال فى بــراءة: هــوه
انت جـيت تــتـعـاقــد وحـد مــنـعك..?!! تـأمل
ـــنـــطق الـــبــيـــروقـــراطى!! وكـــأن الــثـــقـــافــة ا
ا ـؤلف عـلـيم  اجلـمـاهيـريـة تـفتـرض أن ا
ـســرحـيـة يـجــرى فى كل أمـاكن الــعـروض ا

فى مصر!! 
ــهــزلــة أنــنى مــا زلت الــذى ذكـــرنى بــهــذه ا
أتعرض لالغـتصاب أنا ونصوصى دون أن
أســتــطـــيع أن أحــرك ســاكـــنــا فــقــد راجت
ــســرحـــيــة فى وســطــنــا بــعض الــتـــقــالــيــد ا
ــــــســـــلــــــمـــــات الــــــفــــــنى حــــــتى صــــــارت من ا
ــؤلف مـا شـاء فـلـلــمـخــرج أن يـفـعـل بـنص ا
ـشاعـر اآلخرين  ودون رادع دون مـراعاة 

من ضمير.. أو خلق.. أو قانون. 
فهل يـعقل أن أتـرك عمـلى  ككـاتب وأتفرغ
ـؤلف عـلى الـعـديد لـرفع قـضايـا بـحـقـوق ا

 كيف واتت اجلرأة اخملرج الشاب ليفعل بالنص ما لم يفعله أحد??

تخريفة مسرحية
 لطيفة 

ـا وقـفت فى وسـطهم وأنـا البس الـبـدلة بـصوا لى.. 
والـكـرافـته.. لـكن عم شـحـاتـة. صـاحب الـعـربـيـة قال
لـهم ده تـبـعــنـا.. أمـال هـنـا الـفـران.. مش عـايـز يـقـول
لـكم لـيه إنى تـبـعـكم.. ولوال وجـود سـتـات واقـفة فى?

الطابور.. أنا كنت قلعت الشورت اللى فاضل..
بـس أخــاف تــقــفل مـــعــايــا ويــيـــجى حــظى ورا واحــدة
ـكن تـبـقى حـكـايـتى ست وأنـا بـلـبـوص.. وســاعـتـهـا 

فى كل اجلرايد.. وأنا ماليش ذنب..
(يـدور حـول الـطـابور وهـو يـصـرخ) هـاقف مـعاكم فى
الطابور.. ولّا أقلع الشورت وأعمل لكم فضيحة.. 

سك الشورت كأنه سيخلعه) : ها.. قلتم إيه? )
(يــنـــظــرون إلى بـــعــضــهـم الــبـــعض فى دهــشـــة.. الــرجل
يـنا ويـنادى) : يا فـران.. يا عـجان.. يا يـجرى شـماال و
خـــبـــاز.. طــــيب بالش ده كـــلـه.. يـــا قـــمح.. أنت فـــ يـــا

قمح..
(تأتى أغنية القمح الليلة يوم عيده)

(الـرجل يـرقص عـلى أنــغـامـهـا وصـوت األغــنـيـة يـعـلـو
أكثر فـأكثر.. أثـناء ذلك ينـصرف النـاس من الطابور
تـبـاعًا.. مـع نـهـاية األغـنـيـة يـكـتـشف الـرجل أنه يـقف

وحده فى الطابور)
(بــعـضــهـم يـرمـى إلـيـه بـأقــفــاص الــعــيش من الــيــمـ
والـشـمال.. يـرصـها كـأنهـا حـائط حولـه.. سرعـان ما
جنــدهـا قــفــصــاً كــبـيــراً مــثل تــلك الــتى يــتم احــتــجـاز

تفرسة فيها وهو سج بداخله..) احليوانات ا
الالفتة التى كان مكتوباً عليها: 

لح) (مخبز العيش وا
(تتحول إلى الفتة بالنيون مكتوب عليها)

(ملهى الدعم الكلى)

اســتـفـزتــنى جـريــدة "مـسـرحـنــا" ووجـدت نـفــسى بـعـد
ــســرح أعــود إلــيه ســنــوات طــوال من االبـــتــعــاد عن ا
بتـخريـفة أحتـمل مسـئـوليـتهـا سلـبا وإيـجابـا فى شكل
ـقال "مـقـال مـسـرحى" نـعم هـو هـكـذا حـيث ال هـو بـا

سرحية لكنه ب هذا وذاك. وال با
ملهى الدعم الكلى

ـتـد الـطـابـور الطـويل "أمـام أحد األفـران الـشـعـبـيـة 
فـى انــتــظــار حــصـــول كل مــواطن عـــلى اخلــبــز الــذى
ـتــد ويـخـرج إلـى جـانـبى يــريـده.. الــطـابــور يـتـلــوى و
ــا نـراه يـلــتف ويــأتى من الـصــالـة.. ومن ــسـرح ور ا
ـمكن أن يـشارك فـيه كل متفـرج موجـود بالـصالة.. ا
نالحظ أن رجال وقـورا فى بــدلـته الــكـامـلـة يــتـقـاذفه
الــنــاس وقـــد كــان فى مــقـــدمــة الــطــابـــور.. فــإذا بــهم

يبعدونه حتى جنده فى آخر الطابور".
(الرجل الوقور الذى يضع نظارة سوداء على عينيه)
: أنا مش عارف النـاس ليه مش عايزه تخلينى أقف

معاهم فى الطابور زيى زيهم
( (الرجل ينظر إلى الطابور ويكلم الواقف

: يا نـاس والـله الـعـظيم أنـا زيـكم ومـحتـاج الـعـيش ما
نظر والبدلة.. يغركمش ا

طـــيب هــــاعــــتـــرف لــــكم بــــحـــاجــــة بس الــــكالم ده مـــا
يـطـلـعش بـره.. أنـا فـعال شـخـصيـة مـهـمـة بس بـرضه
عـايـز بـجـنـيه عـيش.. أنـا حـتى إمـبـارح قـلت خلـطـيب
بــنــتى وهـــو جــاى يــزورنــا.. بالش جتـــيب لــنــا جــاتــوه

وهات بجنيه عيش..
(يالحظ أنـــهـم جـــمـــيـــعــــا صـــامـــتـــون ال أحــــد يـــبـــادله

الكالم)
: بـرضه مـا حـدش عـايـز يـسمـعـنى والـلـه الـعظـيـم أنا

غلبان زيكم.. ملعون أبو البدلة..
يــبــدأ الــرجـل فى خــلع اجلــاكت ويـــلــقى به أرضــا فى

غضب
:  وآدى اجلـــاكت.. يــــا رب تـــصــــدقـــوا وتـــآمــــنـــوا إنى

.. والـــكـــرافــتـه.. جــابـــتـــهــا لى الـــلى جـــنب الـــبــســـاتــ
ا ألفت كتابى األخير رقم ..15 مراتى.. 

أنــا فــعال غــلــطــان.. من ســاسى لــراسى.. ومــســتــعـد
أصـلح غـلـطـتى دلـوقت حـاال قـدامـكم.. عـشـان أدخل
فى الــطـــابــور.. بالش كـــده.. بــعــد إذنـــكم أنــا هــاروح

أقف أخر واحد فى الطابور بس خلونى معاكم.
(الناس فى الطابور ينظرون إلى بعضهم البعض فى
دهــــشـــة.. وال يــــنـــظــــرون إلى الـــرجـل.. الـــذى يــــخـــلع

قميصه ويظل بالكرافته.. والشورت فقط..)
: أظـن كــــده بـــــقـــــيت واضـح خــــالـص.. بـــــصــــوا عـــــلى
عــــضـــمـى.. هـــتـالقــــوه مـــخــــوخ.. بــــصـــوا عــــلى ركــــبى
هــتالقـوهــا فـاضـيــة.. بـصـوا عـلـى سـلـســلـة ضـهـرى..
هــتالقــوا الـبــلــهـارســيـا واكـالهـا.. مــا أنـا كــنت بــانـزل

الترعة.. مش باقولكم زيكم..
: وبالش ده كـله.. حـد فـيـكم يـجى يـشم ريـحـتى بـقى
هيالقـيهـا كلـها بـصل.. ما هـو أنا نـسيت أقـول لكم..
فـطــران فــول وبــصل.. ومش فى مــطــعم.. أل عــربــيـة
كــانت واقـــفــة جــنب مــيــدان الــعـــبــاســيــة هــنــاك عــنــد
اجلــامــعــة الــنـاس الــلـى واقــفـة عــلـى الــعـربــيــة بــرضه

غـلبان زيكم.. طيب أنـا هاحكى لكم حكـايتى.. معايا
دكــتــوراه أخــذتــهــا بــامــتــيــاز.. ومــراتى كــمــان مــعــاهــا
دكتـوراه وبرضه لألسف الشـديد واخـداها بامـتياز..
والـــكـــارثـــة الـــكـــبـــرى يـــا حـــضـــرات إن والدى لألسف

اتربوا كويس وبيطلعوا األوائل فى كلياتهم 
(ثم يبدأ فى خلع البنطلون)

: جـت لى فـــرص كــــتــــيـــر.. أســــرق أبـــحــــاث وأضـــرب
كن زنب.. وأنافق فالن وعالن وأبقى عـميد كلية و
رئــيس جـــامــعــة وجـــايــز وزيــر أو رئـــيس وزراء.. لــكن
يظـهر إنى مريض فـعال.. كنت حـامد شاكـر وفرحان
رتبـى وطيب والله العـظيم ما أعـرف كان بيـكفينى
أزاى لغـاية آخر الـشهر.. لـكن اللى فـاكره كويس إنى
عمرى ما استـلفت وال حسيت إنى محتاج حاجة من

حد.
(يلقى البنطلون ويظل بالشورت)

ـا أقلع واحتـرر من الـلبس : وآدى البـنـطلـون.. جـايز 
الرسمى تعرفوا إنى زيكم وإن البدلة دى شاريها من
احمللـة الـكـبرى.. والـقـمـيص من عـمر أفـنـدى قـبل ما
يـتبـاع.. واجلـزمة من مـنفـذ البـيع بـتاع شـركة اجلـلود

يتحمل مسئوليتها 
سمير اجلمل

ـسـرح بـأنه حـالـة إدراكيـة يـوافق فـيـهـا اجلـمـهـور عـلى رؤية ـكن أن نـعـرف ا   <
ـلك ليـر والـكرسى عـرشه وهـكذا. ـمـثل ا األشـياء رمـزاً ألشـياء أخـرى فـيرون ا

وطبقاً ألصحاب مدرسة براغ التركيبية «فكل ما على اخلشبة عالمة». 6
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. > مسرحية «اإلسكافى ملكا» للمخرج خالد جالل يتم عرضها على مسرح الليسيه باإلسكندرية اخلميس واجلمعة القادم
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ضـــخم وبه تـــفـــاصــيـل كــثـــيـــرة جـــداً فــهل
تـتــخـيــلـ أن الــعـرض شــارك فـيه خــمـسـة
ـــــــثالً لـم يـــــــظــــــهـــــــر أحـــــــدهم وثالثـــــــون 
ـا جــعل الـتــفــاصـيل الــدقـيــقـة صـامــتــاً!! 
هـامـة جداً ومـؤثـرة ولـقـد راعيت كل ذلك
ـنا ومن الـطـبـيـعى أن نـكـتـشف أثـنـاء تـقـد
لـلعـرض أن هنـاك جـمالً تتـكرر أو تـطويالً
ـــنـــاطق وهـــذا يـــحـــدث فى أى فـى بـــعض ا

عرض بهذه الضخامة.
أمــــا بـــالـــنــــســـبـــة لـــلــــمـــؤثـــرات الــــصـــوتـــيـــة
وسـيقى فعالً لم تكـتمل ولكـننا انتـهينا فا

شكلة. حالياً من هذه ا

فهى تتحـدث عن الفقر واجلهل واحلروب
واالســــتــــغالل واجلــــشع وكــــلـــهــــا مــــفـــردات
إنــســانـــيــة مــوجــودة فـى كل زمــان ومــكــان
وهــذا مـا جــعل الــنص نـاجــحـاً طــوال هـذه
ـسرح الـسـنـوات سـواء قـدم لـلسـيـنـمـا أم ا
وأعـتــقـد أن تــقـبل اجلــمـهــور لـلــعـرض كـان
جـيـداً جداً وأعـجـبه والـدلـيل على ذلك أن

تفرج فى تزايد. عدد ا
> اســتـغـرقت أكـثـر مـن خـمـسـة شـهـور فى
الــــبـــروفـــات ورغـم هـــذا مـــازالـت هـــنـــاك
ـــؤثـــرات مـــشــــاهـــد تـــضـــاف وحتـــذف وا

الصوتية غير مكتملة?
- هـذا ال يـنـقص مـن قـيـمـة الـعـمل وال من
مـجهودنـا فنـحن نقدم نـصاً ضـخماً بـإنتاج

سرح? «كالسيكيات الرواية» على خشبة ا
- أميل إلى النصوص الكالسيكية واألدب
عهد وقمت ى منذ كـنت طالباً فى ا العا
بـــقـــراءات عــديـــدة فى هـــذا االجتـــاه وقــد
ســــبق و تــــقـــد مــــســـرحــــيــــة الـــبــــؤســـاء
ـسـارح فى أوربـا لـســنـوات عـلى خـشـبـات ا
ـهـا ــانع من تـقـد مـنــذ مـائـتى عـام فـمـا ا
فـى مـــــصــــــر إلـى جــــــانب جنــــــاح جتــــــربـــــة
(كـاليـجوال) الـذى فـرض تقـد عمل أكـبر
من حـيث الـقـصـة واإلنتـاج والـشـخـصـيات

فالنجاح البد أن يتبعه جناح أكبر.
> إعـــــداد الــــــروايـــــة هـل حـــــرصـت عـــــلى

صرى? شاهد ا تمصيرها لتقترب من ا
- لـم نـكـن بــحـاجــة إلى تــمــصــيــر الــروايـة

واثقاً من عمله مـتفائالً بنجاحه.. باحثاً
عن جنـــاح إضـــافى وخـــطــوة لـألمــام فى
ــســرحى.. هــكــذا بــدأ هــشــام مـــشــواره ا
عــــطـــــوة وهـــــو يـــــتـــــحـــــدث عن واحـــــد من
أصــعـب مــشـــاريــعه.. «الـــبــؤســـاء» والــذى
احتاج شهوراً لـيخرج إلى النور وتخطى
أكــثـــر من عــقــبــة كــادت حتــول تــأجــيالته
ـسـتمـرة إلى تـأجيل أبـدى لـوال إصرار ا
هـــشــام وحــرصـه عــلى تـــقــد «بــؤســاء»
ـســرح بـعـد مــائـتى هـوجــو عـلى خــشـبــة ا
عـــام مـن ظـــهــــور الـــروايـــة الــــتى احــــتـــلت
كتبة موقعها فى رف «الكالسـيكيات» با

األدبية.
هشام عطوة> ألـم تـــــخـش تـــــقـــــد نص أصـــــبـح من

ن مصطفى  أ

 يحيى أحمد 
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( جافـييـر) رجل البـوليس الـصارم والذى
يــــطـــبق الـــقــــانـــون دون رحـــمــــة حـــتى ولـــو
تــــــســــــبـب ذلك فـى إيــــــداع الــــــعــــــديــــــد من
ــظـلـومــ فى الـســجن لـســنـوات حـبس ا
روحه داخل زيه الـــبـــولـــيـــسى إال أنـه هــو
اآلخـــر أحــــد الـــبــــؤســـاء الــــذين أعــــمـــاهم
إخالصـهم فى خـدمة الـقانـون شـخصـية
صعـبة أداهـا يـحيى أحـمد مـحـافظـاً على
طـبيـعـة الـشـخصـيـة الـقويـة الـتى ال تـهـتز

وعن جتربته يقول:
الــشــخــصــيــة مــركــبــة لــذلك احــتــجت فى
إعـدادهــا إلى قــراءات كــثــيـرة ومــشــاهـدة
ة التى قدمت هذا النص األعمال القـد
ســيــنــمــائـــيــاً أو مــســرحـــيــاً وقــد كــان من
ـفـتـرض أن ألــعب دور (مـريـوس) إال أن ا
اخملــــرج هــــشـــــام عــــطــــوة قــــال لـى أثــــنــــاء
الـبروفـات إنه يـرانى فى (جافـيـير) أكـثر
وفعالً قـمت بـتأديـة الدور ولم أتـردد أبداً
ـكن عـنـدمـا قـرأته فـأنـا آراه عـكس مـا 
أن يـراه اآلخرون فهـو ليس هذا الـشرير
الــطـــاغى بل لـــعـــله أكــثـــر الــشـــخــصـــيــات
ـانه بــأشــيـاء بــؤســاً بـســبب إخالصـه وإ
جـامــدة طـغت عـلى بــصـيــرته حـتى صـار

شخصاً مشوهاً من الداخل.
ويــضـــيف يــحـــيى: أحتــمـس لألدوار الــتى
تـــمس واقع الـــنـــاس. ورغم أن الـــنص من
كالسيكيات الـرواية إال أنها تقدم رسائل
مفيـدة لواقعـنا احلالى جعـلتهـا ال تنفصل

عن حياتنا.

جتـسـد والء فريـد دور زوجـة (زينـارديه) صـاحب اخلـمارة وشـريـكته فى اجلـشع والـطمع
شروعـة ورغم أنها تلعب دور الشـريرة القاسية إال أنها ـال من كل الطرق غير ا وجمع ا
أضـفت عـلى الــدور مـرحـاً جـعل اجلـمـهـور يـتـعـاطف مــعـهـا لـتـنـضم إلى صـفـوف الـبـؤسـاء
ـال الذى حـيـنمـا تـرى ابنـتـها الـوحـيدة ضـمن ضـحايـا الـثورة الـفـرنسـية فـتـكتـشف أن كل ا

جمعته لن يعيد لها ابنتها.
ــرأة الــشـــريــرة الــتى تـــعــيش فى عـن دورهــا تــقـــول والء: هى أول مــرة أقــدم شـــخــصــيـــة ا
ـال ومن شدة تـخوفى من هـذه الـشخـصيـة وصعـوبة احلـوارى وتبـيع كل شىء من أجل ا
ـشـاهـدين ـسـرح فـقـد قـررت أنـه لـو كـتب لى الـنـجـاح والـقــبـول من قـبل ا ـهــا عـلى ا تـقـد

سرح مرة أخرى. سأعتزل هذا النوع من األدوار لألبد ولن أقدمه على ا
وتضيف: ترددت كثيـراً فى البداية فى قبول هذا الدور لعدة
ــسـرح أســبـاب أهــمــهـا أن مــسـاحــة الـدور فـى تـواجــده عـلى ا
لـيست كبيـرة; إال أن زوجى كان أول من شجعـنى على القبول
فـــهـــو مــســـتـــشـــارى األول وقــال إن الـــدور جـــديـــد وله تـــواجــد
كـــاحلـــاضــر الـــغـــائب طـــوال الــعـــرض وفـــعالً قـــبــلـت وخــضت
الـتـجربـة ووجـدت أن العـرض بـطولـة جـماعـية فـلن جتـد أبداً
دوراً طــاغــيــاً عــلى بــقــيـة األدوار هــذا إلى جــانب أنــنى رأيت
هشام عطوة اخملرج كـممثل ثم رأيت أحد أعماله اإلخراجية
فـتـمنـيت أن أعـمل معه ألنـنى اسـتشـعـرت فيه مـخـرجا يـحمل
روح العمـالقة من اخملـرج ويسـتخدم األدوات احلـديثة فى

اإلخراج وأعتقد أنه سر جناح دورى والعرض ككل.

قواد ولص و.. بائس

 خالد النجدى
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كادت ترفض الدور لوال تشجيع زوجها
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 عرض البؤساء

äÉcôH áÑg 
يعتبر «البؤساء» جتربته األولى كمحترف
سرحيون فى مصر ن مصطفى: ا أ
 يفتقدون ثقافة «الدراما احلركية»

ن مـصطفى مصمم الـدراما احلركيـة فى (البؤساء) حتدث أ
: رغم أنه نص كـالســيـــكى مـــأســاوى إال أن عن جتـــربــتـه قــائـالً
هـذا ال يــعــنى اسـتــحــالـة تــقــد الـدرامــا احلــركـيــة من خالله
ـمكـن أن نسـتغـنى عن مـشهـد حـوارى باحلـركة إلى ألنـنا من ا
ــشـــاهــد الــذى قــد ــســـافــة بــ الــلـــغــة وا جــانب أنــنـى أقــرب ا
ـتحدث يصـعب علـيه فهم الـلغـة العـربيـة فتـكون احلـركة هى ا

األبلغ عن احلدث.
ورغم أنــنى صــمــمت احلــركــة فى أكــثــر من 25 عــرضــاً خالل
ـلك لـيـر دعـاء الـكـروان  خـمس سـنــوات (أنـتـيـجـون أوديت ا

مــاكــبث) إال أن (الـــبــؤســاء) يــعــتــبــر أول عـــرض أقــدمه بــشــكل
«مـــحـــتـــرف» وأصــــمم فـــيه احلـــركـــة لـــنـص ال يـــحـــتـــمل تـــقـــد
ـا أبـلغ من أى شىء اسـتـعــراضـات ولـكن اجلـمل الـكــامـلـة وا
آخــر فــمــثـالً (عــنــد قــراءة ڤـــانــتــ خلــطـــاب مــاريــوس) قــمت
بـالــتـمـهـيـد لـلــمـعـركـة والـثـورة فـى مـشـهـد مـا مـوازٍ. وأضـاف:
قـدمة أحب كـثـيراً االسـتعـانة بـالسـينـمـا وأدواتهـا فى احلركـة ا
ـشــاهـد من حــيث زوايـا ـســرح وظـهــر هـذا فى جــمـيـع ا عـلـى ا
الدخول واخلروج وشكل «الـشوتات» والتشكيالت التى قدمت

كلها كدرات سينمائية.
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همة عـلى االستحواذ على خـيال اجلمهور جتعـلها تشارك هذا اجلـمهور فى عائلة >  قدرة ا
الحـظـة أن كل مـهـمـة حـيـة تـتـجـاوز وظـيـفـتـها ـكـنـنـا الـتـعـمـيم فـقط  ـتـشـابـهـات.  من ا
ـسـرحـية بـأسـلـوب غـير االعـتـيـاديـة فـوق اخلشـبـة وهى نـقل مـعـلومـات بـصـريـة حول عـالم ا

متطفل قدر اإلمكان.

ا خلى» لفرقة مسرح الطليعة وإخراج محمد دسوقى تقرر عرضها باإلسكندرية الشهر القادم. > مسرحية «الليل 

سرحي جريدة كل ا
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ثل ما سرحـية بأنـها قطعـة جماد يحـركها أمـام أنظار اجلمـهور  هـمة ا > عرفت ا
ـمـثل الـقـطـعـة بيـديه بل ـسـرحى. ولـكن ال يـكفـى أن يتـنـاول ا فى أثـنـاء الـعـرض ا
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ونودراما. > قاسم مطرود مؤسس موقع «مسرحيون» على شبكة اإلنترنت أعلن استعداده إلطالق أول موقع عربى لفن ا

االنفتاح وجرايره
اسـتــقـدم الــعـمــدة سـنــطـاوى أو "دودى"!
اخلـــــــواجـــــــة ســــــاســـــــون رجل األعـــــــمــــــال
" لــعــمل مــشــروعـات ومــســاعــده "كــوهــ
مــــشــــتـــركــــة فـى الـــقــــريــــة. هــــوّ بـــاألرض
يا واإلدارة والـعمـالـة وهمـا بـالتـكـنولـوجـ
يــــجــــة إغــــراق الــــفالحــــ وكــــانـت الــــنــــتــــ

ـهـجـنة ـسـتـوردة وا الـبـسـطـاء بـالـسـلع ا
يًــا وفـــســدت الــزراعــة ــعــاجلـــة وراثــ وا
وتـــــعـــــطـل اإلنـــــتـــــاج احملـــــلـى وخـــــفـــــضت
الـــعــــمـــالـــة واألجــــور وانـــتـــشــــرت مالهى
الــديـســكـو والــقــمـار واخملــدرات وغــلـبت
لـــــــول الــــــفـــــــرديــــــة وســــــاد اجلـــــــشع. احلــــــ
واالرتــــبـــاك واالضـــطـــراب فى الـــســـيـــاق
االجــــتـــمــــاعـى الــــعـــام إلـى آخــــر جــــرايـــر

يـة االنــفــتــاح ذلك هــو مــوضــوع مــســرحــ
يـرويت ع اإلنــتـرنت" الــتى أصــدرتـهـا "شــ
يـئـة الـعــامـة لـقـصـور الــثـقـافـة ضـمن الـهـ
يـة (٣٥) وهى ســلـســلـة نــصـوص مــسـرحــ
يــة ذات طــابع انــتــقـادى درامــا اجــتــمــاعــ
تـتـخـلـلـهـا روح الـفـكـاهـة والـسـخـريـة كـما
قـول كـاتب مـقدمـتـهـا الـناقـد مـصـطفى يـ
كـامل سعـد الذى يـرى أيـضًا أن الـكاتب
لــــبـــــيــــات االنــــفــــتــــاح جنح فـى عــــرض ســــ
ــصــرى وأكــد ونــتــائــجـه عــلى اجملــتـــمع ا
االرتباط بجموع الشعب وعبر عن ذلك
يـة تـتـكـون من ـسـرحـ بـذكـاء واقـتــدار وا
ثالثـــة فـــصــول يـــحـــتــوى كـل مــنـــهـــا عــلى

أربعة مشاهد. 
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: مصطفى تقد

كامل سعد

ـقدم له فيدفعه إلى تفرج لكى يـجعله يتسـاءل أثناء العرض ا يثير عـقل ا
التـدخل باالعتراض بالتـساؤل حول نقطة مـا بالعرض أو موقف أو فكرة
ـشــاركـ بـالـعــرض بـالـرد ومـحــاولـة الـتـواصل مع أو قـضـيـة ويــقـوم أحـد ا

العرض مرة أخرى.
ــسـرحــيــة من مـدخل واســتــعـرض اخملــرج انــتـصــار عــبـد الــفـتــاح جتــاربه ا
ـكـان" بـدايـة من جتـربـة الدربـكـة (وكـالـة الـغـورى) والبـحث عن "مسـرحـة ا
صـرية ـرأة ا ـكان عـام (١٩٨٩) فتـجـربة مـخدة الـكحل وسـينـوغرافـية ا ا
ــسـرحى وجتــربـة راهب ثم جتــربـة طــبـول فــاوست وصــوفـيــة الـتــشـكــيل ا
األحـجــار ومــسـرحــة مـتــحف الــنـوبــة وجتـربــة مـرثــيـة الــزمن اجلــمـيل عن
ـــعــطى حـــجـــازى والــنـــحت فى الـــفــراغ قــصـــيـــدة الــشـــاعــر أحـــمـــد عــبـــد ا
ـسرحـى الكونـى وأخيرًا سـرحى وجتربـة اخلروج إلى الـنهـار والفراغ ا ا
ـقال جتـربـة مـسـرح الـعـربة الـشـقـيـة ومـسـرحـة األسواق الـشـعـبـيـة. وفى ا
األخير حتدث د. هناء عبد الفتاح عن جتربته الفنية فى تأسيس "مسرح

اجلرن" وتكوين "فرقة فالحى قرية دنشواى".

عـلـى هـيـئــة دائـرة ومــدرجـات اجلــمـهــور الـبــسـيــطـة حتــيط بـهــا من نـصف
ـدرجـات والـعـرض يصـبح فى ـسـرح فى حـضن ا محـيـطـهـا وكـأن خـشـبة ا
ــتــوحّــدة.. عـــنــد أحــمــد ـــتــداخــلـــة / ا قـــلب اجلــمــهـــور إن هــذه احلــالــة ا
والد والسامـر الشعبى التى حتدد إسمـاعيل هى جوهر االحتـفاالت فى ا
نـهجيـة فى العـمل - ويتنـاول اخملرج عرضـه "سهرة ريـفية" والـبعد أطره ا
الـشــعـبى فــيه مـشــيـرًا إلـى أنه يـتــمـثل فى مــحــاكـاة واقع الــقـريــة من حـيث
ــوسـيـقى الـتى حتـيل إلى اإلضـاءة وأشـكـال حــضـور اجلـمـهـور واإلنـشـاد وا
ـوالــد وطــبـعــا احلـدوتــة يـتم تــألــيـفــهـا من واقـع مـشــكالت الـقــريـة أجــواء ا

فردات الشعبية واحلياتية نفسها. نفسها باستخدام ا
الـــراحل د. صــــالح ســـعـــد حتــــدث عن جتـــربـــة مــــســـرح الـــســـرادق وأوجـــز
ـفـتوح ـسرحى: الـسـرادق ا ـكـان ا : ا مالمـحـها فى ثـالثة مـحـاور هى أوالً
كـان غير احملـدد والهدف هـنا واحد وهـو البحث عن جـمهور الشـارع أو ا
سرحى وفق منطق: إذا لم يأتك اجلمـهور فلتذهب أنت إليه ثم: النص ا
ــفــتـوح مع ــرن / الــقــابل لالرجتــال حــسب ظــروف الـعــرض ا ــفــتـوح/ ا ا
ـبـنى عـلى أسـاس قـيـمـة شـعبـيـة أو مـحـلـيـة بـسـيـطـة وأخـيرًا اجلـمـهـور وا
ـط احلــواة والــرواة الــشــعــبــيــ ــرجتـل: الــقــريب من  ــمــثـل الــشــعــبى ا ا
ـهـرج الــبـريــخـتى الــشـاهــد عـلى مــجـتــمـعه وحتــدث د. صـالح ســعـد عن وا
االحتفاليـة بوصفها األسـاس الذى اختارته جمـاعة السرادق لنـفسها منذ
الـبـدايـة من أجل أن تـدخل حـلـبـة الـتـأصـيل والـبحـث عن هـوية مـن باب
االحتـفـالـيـة كـمـنـهج وطريـقـة فى احلـيـاة واإلبـداع وأيـضًـا كدور فـاعل فى
حـركــة اجملـتـمع حـيث تـتـحــقق أولى وظـائف االحـتـفـال الــشـعـبى بـاعـتـبـاره
وسيـلة لـلمقـاومة الـشعبـية ضـد كل ظروف الـتشيـؤ واالغتـراب اجلماعى
الـتى تـفـرضـهـا الـقـوى الـطـبـيـعـيـة واالجـتمـاعـيـة عـبـر سـلـطـة مـتـرابـطـة من

وسائط التعبير تدعم األوضاع القائمة.
ـصـريـة من خالل ــوضـوع الـدرامـا الــشـعـبـيــة ا د. عـادل الـعـلــيـمى تـعـرض 
صـطلح وقـد خلص فى هـذه النـقطة إلى فـهوم وا خمسـة محـاور هى: "ا
أن الـدرامـا الشـعبـية جـزء من عـلم عصـرى هو عـلم الـفولـكلـور ذات طابع
طـبـقى ألنـهـا تــعـبـيـر عن تــصـورات الـطـبـقــات الـشـعـبـيــة فى اجملـتـمع يـتم
بـدع وتعـبر عن شـافهـة وهى مجـهولـة ا تـناقـلهـا من جيل إلى آخـر عبـر ا
الـوجـدان اجلـماعـى وتأتى فى خط مـواز لـلـدرامـا الرسـمـيـة بل هى أقدم
ــســرحــيــة وأســبق مـن الــدرامــا الــرســمــيــة وفى احملــور الــثــانى "الــدرامــا ا
ـقلـداتى واحملبـظ ثـم تناول الـفولـكلـورية" أشـار العـليـمى إلى السـامر وا
عـتـمدة عـلى وسـائل مـختـلـفة كـصـندوق "األشـكال الـدرامـيـة الفـولـكلـوريـة ا
الدنـيا واألراجـوز وخيال الـظل أمـا احملور الرابـع فتـناول فيـه فنون األداء
الـفـولكـلـوريـة كأداء راوى الـسـيـرة الشـعـبـية وعـروض احلـاوى والـقرداتى
وحـــلـــقــات الـــذكـــر وأخــيـــرًا حتـــدث الـــعــلـــيـــمى عن "الـــدرامـــا الـــطــقـــســـيــة
الـفولـكلوريـة مسـتخلـصًا أنه كـان للمـصريـ القدمـاء مسـرح كان مرتـبطًا
عبـد مشيرًا إلى درامـا إيزيس وأوزوريس ثم حتدث بالدين ومـعماره هـو ا

عن القداس والزار.
ـسرح جاء مقـال مصطفى سـعد عن مسرح تفرج فى ا وعن تطويـر دور ا
ــا هــو وسـيــلــة لـتــشــغـيل الــعــقـول الــذى يــؤدى إلى اإلبـداع / االسـتــفــهـام 
نـطقـة الـعربـية االخـتـراع / االكتـشاف/ اإلنـتـاج - فى رأيه - ما يـنـقص ا
وعن فـرضـيـة أو أطـروحـة "مــسـرح االسـتـفـهـام" يـقـول إنه "شـكل مـسـرحى

ـا ال شك فـيه أن مهـرجـانات الـهـواة استـطاعـت أن تضـيف الـكثـير إلى
ـصـريـة وأن تـلــقى الـعـديـد من األحــجـار فى مـيـاهـهـا ـسـرحــيـة ا احلـيـاة ا
ا تقدمه من جتـارب واقتراحات ألشكال وأفكار جديدة الراكدة وذلك 
ــهــرجـان شــبــرا اخلـيــمـة شـابــة ومــقـتــحــمـة. وفى الــدورة الــرابـعــة عــشـرة 
لـلــمـســرح احلـر لـم يـكــتف الـقــائـمــون عــلـيه وعــلى رأسـهـم رئـيــسه الـفــنـان
هرجان من عروض مسرحية ا قدمه ا التشكيلى واخملرج فادى فـوكيه 
بل أضافوا إلى فـعاليـاته إجنازًا آخر يحـسب لهم وهو إصـدار كتاب يضم
ــبــدعــ الــبـاحــثــ عن أشــكـال جتــارب وأبــحــاث جملـمــوعــة اخملــرجـ وا
مسـرحـية جـديدة ومـغـايرة لـنـموذج "الـعلـبـة اإليطـالـية" يـقـول فادى فـوكيه
فى مـقــدمـته لــلـكــتـاب: "فــمـحـاوالت الــبـحـث عن أشـكــال أخـرى - مــغـايـرة
ـــســـرح اإليــطـــالى والـــرومـــانى - لـم تــنـــقـــطع وهـى ال تــعـــنى لـــنـــمـــوذجى ا
بـالــضـرورة الــتـمـرد عــلى هـذين الــنـمــوذجـ وال تــبـغى الـعــودة بـالــظـاهـرة
ـســرحـيـة إلى شـكــلـهـا االحـتـفــالى الـطـقـسى الــذى بـدأت مـنه فى شـوارع ا

ًا.  وساحات اليونان قد
بل هى مــحــاوالت تـبــحث عن صــيــاغــة مـبــتــكـرة لــلــعالقــة الـتــفــاعـلــيــة بـ

كان. عناصر اللعبة الثالثة: العرض - اجلمهور - ا
ـغـايرة ـصـرية ا ـسـرحيـة ا الـكـتاب تـضـمن سـبع دراسـات هى: "األشكـال ا
لـلـعـلبـة اإليـطـالـيـة ألمـ بـكـير ثـالثيـة سـهـرة ريـفـيـة ١٩٧٣/ ٢٠٠٠ الـبـعد
سرحية ألحمد إسماعيل. جتربة جماعة الشعبى فى جتربة شبرابخوم ا
الــســـرادق وفــنــون الــفــرجــة الــشـــعــبــيــة لــلــراحـل د. صــالح ســعــد الــدرامــا
الـشعـبيـة (دراسة فى أشـكال الـفرجـة الشـعبـية) د. عـادل العـليمـى مسرح
كان ـصطـفى سعـد مسـرح ا سرح  ـتفرج فـى ا االستـفهـام وتطـوير دور ا
ـسرحـية النـتصـار عبـد الفـتاح. وأخـيرًا جتـربتى الـفنـية فى فى جتـاربى ا
تأسيس "مسرح اجلرن" وتكـوين فرقة فالحى قرية دنشواى د. هناء عبد

الفتاح.
الــكـاتب أمـ بـكـيـر ســعى فى بـحـثه إلى رصــد مـا أسـمـاه بـجـذور وأصـول
ـصـريـة كـانت وال ـسـرحـيــة ا مـسـرح مـصـرى شــعـبى ويـرى أن الـعـمــلـيـة ا
تزال وسـتـظل علـى حافـة حتقـيـقه. وفى هـذا السـيـاق أشار بـكيـر إلى أنـنا
ـصريـة لوجدنـا كنـوزًا من الفن لو نـقبـنا فى تـراثنـا بحـثًا عن شـخصـيتـنا ا
الــشـعــبى الـذى يــسـهـل حتـويـلـه إلى درامـات شــعـبــيـة خــارج نـطــاق الـعــلـبـة
سرح الـشعبى مـتبعًا ـقهى كأحد روافـد ا اإليطـالية وحتـدث عن مسرح ا
صـرى احلديث. كما قهى فى الوجـدان الشعبـى وفى التاريخ ا مركزيـة ا
ــصــريــة مــشــيـرًا إلـى جتــربـة حتــدث عن مــســرح الــشــارع فى الــتــجــربــة ا
ـقــلـداتى والــقـرداتى الــسـاحــر الـشـعــبى والـســامـر الــشـعـبى الــتـحــبـيظ وا
رأة الردّاحة والديـة وعدد من شخصـيات الشارع الـتى كانت تقدم كـا وا

والرجل اخملنّث وعازف البيانوال.
اخملـرج أحــمــد إسـمــاعــيل كـتـب عن جتـربــة تــأسـيــسه لــفـرقــة شــبـرابــخـوم
ـســرحــيـة مع صــديـقه أحــمــد عـبــد الـعــظـيم فـى إطـار بــحـثه عن مــسـرح ا
ــكـن أن يــقـــام فى كل مـــكــان لــيـــصــبـح ظــاهــرة مــرتـــبط بــحـــيــاة الـــنــاس 
ـتــاحـة حـيـث الحظ غـيـاب اجــتـمــاعـيـة تــسـتــفـيـد مـن إمـكـانــات اجملـتــمع ا
ـسرح فى األوسـاط الريـفـية الـتى تـمثل (٥٨%) من الـسـكان إضـافة إلى ا
ـدن اإلقـلـيـمـيـة كـذلك حتــدث إسـمـاعـيل عن الـبـعـد الـشـعـبى فى سـكـان ا
سرح سرحى وهـو ما حـاول حتقيـقه فى جتربتـه ببنـاء خشبـة ا الفضـاء ا

بعيدًا عن العلبة..
 جتارب وشهادات

سرحية الكتاب: قراءة فى األشكال ا
اجلديدة 

دراسات وجتارب مختارة
ؤلف: مجموعة من الباحث ا

واخملرج
الناشر: مهرجان شبر اخليمة للمسرح

احلر ٢٠٠٦

 محمود احللوانى

طالبات قسم النقد قدمن رأيهن فى عرض «ريتشارد»
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طالبات قسم النقد رأين العرض سيميولوجيًا.. رائعًا جدًا

ـــســـرحـــيــة ســونـــيـال مـــوبــاعـى - طـــالب: ا
ـتــازًا لــكـنى جــيـدة جــدًا والــتـمــثــيل كــان 
أحسست فى بعض األحيان بتطويل وقد
ـــــبـــــدع بـــــ قـــــصـــــتى ـــــزج ا أعـــــجـــــبـــــنـى ا
الريتـشاردين. حتـياتى وتهـنئـتى إلى جميع

ثلى الفرقة.
ـسرحـيـة كان رائـعًا إينـاس جـاد: أسلـوب ا
يـجمع بـ احلداثـة واألصـالة وكـان قريـبًا
صرى احلديث بكل همومه من اإلنسان ا
وخـوفه من أصحاب الـنفوذ وتـأثيرهم فى

حياة البسطاء.
أســامـة عــمــارة مــحـاسـب: الـعــرض عــبـارة
عن مقـارنـة ظريـفـة ب عـصـرى ريتـشارد
نـيـكـسـون رئـيس أمـريكـا وريـتـشـارد الـثانى
مــلك إجنـلــتــرا ومن الـصــدف أن يـتــواجـد
أيــضًـا هــنــرى الـرابـع وهـنــرى كــسـيــنــجـر!
ـقـدمــة بـهـا بـعـض األمـور الـظـريــفـة مـثل ا
جــمــلـــة (طــريــقــة الـــتــعــبــيـــر الــوحــيــدة هى
وت) لـكن التـمثـيل به نوع من االفـتعال ا
ــمـثــلـة الــبـولــنـديـة أن كــمـا ال يــلـيق أبــدًا بـا

تقول "مدد يا أم هاشم".
مــحـمــد أمــ - مــحـاسـب: الـعــرض جــيـد
جـــدًا خملـــرج مــتـــمـــيـــز له أفـــكـــار جـــديــدة
والتمثيل كان عـلى مستوى عالٍ وبالتوفيق

للفرقة.
دانـــيـــال - طــالب: الـــتـــمــثـــيل رائـع والــنص
شــيق جـدًا وقــد أعـجـبــنى ربط الـقــصـتـ

ببعضهما.
عـالء أحــــمــــد مــــحـــــمــــود: مــــوظف بــــوزارة

البترول: عرض رائع جدًا جدًا.
حـمـدى عــلى أحـمــد - مـخــرج سـيــنـمـائى:
تـاز جـدًا تـمـثـيالً وديـكورًا هـذا الـعـرض 

وإخراجًا وموسيقى.

واقف مثل وقـلة تركيزهم فى بعض ا ا
ـتـاز فـعالً الـديـكـور كـان بـسـيـطًـا الـنص 
ومـعبرًا بـشكل جـيد لم تـعجـبنى مـوسيقى
الـــعــرض لــكن اآلهــات مع احلــالــة الــعــامــة

تازة. كانت 
ــيـة عـمــاد راشـد شــهـدى - طــالب بــأكـاد
الـفن والتـصمـيم: التـمثـيل جيـد رغم بعض
ــتــازًا األخـــطــاء فى األداء والــنـص كــان 
والـديـكـور بـسـيط وقـد أعـجـبـتـنى بـسـاطة
سرحى. وسيقى وتماشيها مع احلدث ا ا
أســــامـــــة حـــــســــان عـــــرفــــات - مـــــحــــاسب:
ــوضـــوع مـــعــقـــد إذ كـــان يــريـــد الـــعــرض ا
ـــمـــثــــلـــ كـــان إيـــصــــال فـــكـــرة مــــا وأداء ا
جـمـيالً من بـعـضــهم ومـفـتـعل من الـبـاقـ

مـثل سعيـد حيث جسد روح لـكن أحسن ا
جـــــولـــــدامـــــائـــــيـــــر فـــــعالً أقـــــول ذلـك ألنى

فلسطينى وأعرفها جيدًا.

ا اسـتطعنا متابعة العرض مع بريتشارد 
قــيــام إحــدى الــشــخــصــيــات بــدور الــراوى

وهو (بيومى).
ـــثل: ديـــكـــور أحـــمـــد حـــسـن مـــحـــمـــد - 
الـعـرض مـنـاسب لـفـكـرته الـبـسـيـطة وذلك
ــكــان كــمـا جنح دون الــتــقــيـد بــالــزمـان وا
ـسرح فى اخملرج فـى استـخـدام بـسـاطـة ا
ـالبس فــكــرة الــتـشــابه وضع الــديــكـور وا
بــ حـاكــمــ مــخـتــلــفـ - رغـم اخـتالف
زمانهما - وطريقة سقوط كل منهما قدم

العرض بشكل جيد.
ـــمــثـــلــ الــذى اســـتــخــدم وقــد جــاء أداء ا
أسـلــوب (سـتـانــسالفـسـكـى)  مـتـبــايـنًـا بـ

خبرة بعض العناصر وحداثة آخرين.
ــيــة فـــادى فــريــد شــوقى - طــالب بــأكــاد
الـفن والـتصـمـيم: الـتـمثـيل جـيـد جدًا رغم
بـعض الـسـقـطـات الـتى تـمـثـلت فى نـسـيان

دراما ونقد مسرحى:
فـكـرة العـرض مـتـداخلـة وحتـتـاج إلى مـتلق
مـــثــــقف. كـــمــــا أن الـــعـــرض اعـــتــــمـــد عـــلى
أســــلــــوب مـــــســــرح داخل مـــــســــرح بــــدايــــة
الـــــعــــرض كـــــانت تـــــعــــمـل عــــلـى إثــــارة ذهن
ــتــلـقى ـمــثل بــجــعل ا ــتــلــقى حــيث قــام ا ا
سـرحيـة فلم عنـصراً فـعاال  فى الـعمـليـة ا
يـكن مــتـلـقـيًــا سـلـبــيًـا كـمـا أن الــديـكـور كـان
ــســرحــيــة بــســيــطًــا ومــعــبــرًا عن احلــالــة ا

والعرض سيميولوجيًا كان رائعًا جدًا.
حسـام عـلى - إرشاد سـيـاحى: الـعنـصـرية
مــوجــودة فى الــعـــرض بــشــكل واضح جــدًا
مع أنــــنــــا نـــدعى عــــدم وجـــودهــــا وصـــوت
وسيقى كان مرتفعًا جدًا فلم نكن نسمع ا
ـمـثالت ـمـثــلـ كــمـا أن إحــدى ا صــوت ا
كـانت بال أى دور أو حـتى حركـة. ولم تكن
قـصــة الـعــرض مــسـلــسـلــة ولــوال مـعــرفـتــنـا

أيا كـانت نظريـات النقـاد وحتلـيالتهم فإن
اجلــــمـــــهــــور هــــو صــــاحـب احلق األول فى
ــســـرحى.. نـــدعه هـــنــا تــقـــيــيـم الــعـــرض ا
يـدلى برأيه فى عرض «ريـتشارد وريـتشاد
يـقابل بيـومى » الذى قدمه اخملـرج محمد
عــــداخلــــالق عــــلـى مــــســــرح روابط ضــــمن
عـروض مــهـرجـان مــركـز الـهــنـاجـر لــلـفـرق

ستقلة. ا
عــصـــام جنــيـب: ال شك أن هــنـــاك جــهــدًا
الحـظـات قـد تـفـيد مـبـذوالً ولـكن بـعض ا
وسـيقى فى تـقو الـعـرض هنـاك مـثالً ا
ـصاحبـة والتى ترتفـع فى بعض األحيان ا
لـتــطـغى عـلـى احلـوار كـمــا أن الـربط بـ
عــصـــرى ريــتــشـــارد نــيـــكــســون وريـــتــشــارد
الـــــثــــانى لـــــيس مـــــطــــابــــقًـــــا الــــلـــــهم إال فى
ــؤامـــرات الـــتـى  إســـبـــاغ شـــرعـــيـــة مــا ا
عــــلــــيــــهـــا كــــمــــا أن الــــديـــكــــور أبــــسط من
الـبـســاطـة! والــنص فى عـمــلـيـة الــنـقل من
مـــرحـــلـــة ألخـــرى يـــحــــتـــاج خلـــيـــوط أكـــثـــر
لـكة يـحتاج إلى ترابـطًا أخيـرًا فإن أداء ا
وضــــوح أكــــثـــر وجتــــهم أقل. مـع ذلك فـــإن
الـفـرقــة واعـدة وأتــمـنى لــهـا الـتــوفـيق فى

أعمال أخرى.
مـــحــمــد صـــبــرى مـــصــطـــفى - فـــنى نــظم
شـاهدتى هـذا العرض كـمبـيوتر: سـعيـد 
فـهـو رائع جــدًا وال يـسـعـنى سـوى اإلشـادة
) الذى قام بشخصيتى بأداء (محمد ند
(ريــتــشــارد الــثــانى) و (بــيــومى). الــديــكـور
تنـاهية كـان جميالً أيضًا رغم بـساطـته ا
ــصـاحــبـة ــوسـيــقى ا ــتـازة وا واإلضـاءة 
كـانت مـتـنـاغــمـة جـدًا مع الـعـرض وأتـمـنى

تكرار مثل هذه العروض اجلميلة.
ــثل مــحــمــد عــيــد - مــحــاسب: الــعـرض 
ــســـرح (الــرواة) فــهــو أول فــكــرة جـــديــدة 

طريق النجومية اجلماعية وبالتوفيق.
هـــنـــاء صــبـــحـى وصــفـــيـــة يـــاســـر وســارة
الــــبــــيــــجــــرمـى وأمــــانى يــــحـــــيى وضــــحى
مــحـــمــد وهــالــة جنـــيب طــالــبـــات بــقــسم

تلقى   ا
كان عنصراً
فعاال

فى العرض

محمدعبدالقادر

محمد دسوقى
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أغــان مـصــطـفى ســلـيم ومــلـحن هــو عـطــيـة مــحـمـود
وحـــتى يــوم االفــتـــتــاح كــان الـــدكــتــور عــبـــدالــرحــمن ال
يــعــرف من هـؤالء ومــاذا يـفــعــلـون فى الــعـرض!!! كــمـا
كـان هـنـاك منـفـذ لـتـصـمـيم الـديكـور ومـنـفـذ لـتـصـميم
البس الــتى جــاءت رديـئــة وقــام اخملـرج بــإصالحــهـا ا
فى بـــيــته مــثل مـالبس جنــمــة الــصـــبــاح والــشــجــرة أم
الــشـعــور وظــلت مالبـس سـنــابل الــقــمح أردأ عــنــاصـر
الـعـرض ألنهـا بال خـيـال وطـبـيـعـتى كـمـخرج أنـنى فى
كل عـمـلى ال أترك شـيـئـاً يفـعـله اآلخـرون أنـا أفعل كل
ـوسـيـقى ال أتـركـهـا ألحد شىء حـتى تـنـفـيـذ نـسـخـة ا

أنا الوحيد الذى أرى كل شىء.
أكــرر: أنــا ســعـيــد بــعــمــلى مع الــدكــتــور عــبــدالـرحــمن
دســوقى وإنه لــشــرف لـى ولــكــنى ال أســمح ألحــد أن
يسطو على إبـداعى فأنا أؤكد فى عملى على حتقيق
ـستـقبل العـدالة االجـتمـاعية وغـياب احلـق والعدل وا
فى هـــذا الــبـــلــد وأنـــبــذ الـــقـــبح والــفـــوضى واإلهـــمــال
والـرشـوة والـفــسـاد الـذى طـمـس مالمح حـضـارة هـذا
الوطن وردى هـذا للـحفـاظ عـلى مسـتـقبـلى وحتـقيـقا

للعدالة الغائبة.
فـقـد سـمحـت لألستـاذ الـدكـتور عـبـدالـرحـمن دسوقى
أن يــكـــتب اســمه فى مــواد الــدعـــايــة أكــبــر من اســمى
ـكـانـتـه الـعـلـمـيـة كـمـخـرج لـلــعـرض احـتـرامـا وتــقـديـرا 
ـى ولــكن إبــداعى ال أســمح ألحــد أن كــأســتــاذ أكــاد
يـقـتـرب مـنه حـتى لو اخـتـلف مـعى اآلخـرون فى قـيـمة

هذا اإلبداع.
أعـتــقـد أن الـعــرض يـحـتــاج لـقـراءة جــديـدة بـشىء من
وضوعـية فى التـحليل الـنقدى وأقـترح أن يكتب عن ا
الـعـرض قبـل أن ينـتـقل إلى اإلسـكـنـدريـة الـنـاقـد أم

بكير ألنه أكثر موضوعياً.

ـهنـدس الـديكـور ونحن ال نـقـلل من أهمـيته مـجامـلة 
سرحى; لكن اليصح أن ننسب وإبداعه فى العرض ا
ـنــهج والــتـفــســيـر له إبــداع اخملـرج صــاحب الــرؤيــة وا
ــسـرحى إن عـرض ــوضـوع فــيه الــعــرض ا واإلطــار ا
ــــا خــــلى" لـه مـــصــــمـم إضــــاءة أبــــو بــــكـــر "فـى الــــلـــيـل 

الــتـكـوين الــكـرويـوجـرافى لــلـعـرض إذا الـســيـنـوغـراف
هنـا مخرج  هذا يـحدث فى كل دول الـعالم بـاستـثناء
الــعــالم الــعــربـى فال يــوجــد ســيــنــوغــراف مــخــرج فى
العـالم الـعربى ; فـقط يـوجد مـهنـدس ديـكور ومالبس
ونـحـن نـكــتب فـى مـواد الــدعــايــة سـيــنــوغــرافــيـا فالن

ـقــال الــنـقــدى الــذى كـتــبه األســتـاذ أســعـدنـى كـثــيــرا ا
مـحـمـد زهـدى فى مـسـرحـنـا بتـاريخ  17 مـارس 2008
ــا خـــلى" إنــتــاج ــســرحـى "فى الــلـــيل  حــول الــعـــرض ا

مسرح الطليعة وإخراج محمد دسوقى.
كــــــــمـــــــا أحـب أن أوضـح أنه أســــــــعـــــــدنـى الــــــــعـــــــمـل مع
الـدكـتـورعـبـد الـرحـمـن دسـوقى سـيـنـوغـراف الـعـرض;
الحــــظـــــات أرى أنه مـن األهــــمــــيه ولــــكـن لى بــــعـض ا

طرحها هنا إلعطاء احلق ألصحابه.
تناول األستاذ محمد زهدى العرض بالتحليل الدقيق
ونـسب إبـداع الـعــرض بـالـكـامل لـلــسـيـنـوغـراف ووضع
اخملرج فى الـظل!!! وأشـار إلى اخملـرج بجـمـلة "طـبـعا
بعـد موافقـة اخملرج" أى السـينـوغراف صنع كل شىء
ـوافـقـة اخملرج كـمـا لـو كـان دور اخملـرج فى الـعرض
ـبـدع األول ـوافـقـة وهـذا إهـدار حلق اخملـرج ا هـو ا
لــلــعــرض وهــذا تــنــاول غـــريب من الــنــاقــد فى مــقــال
نــقــدى يــجــامل فــيه الــدكــتــور عــبــد الــرحــمن دســوقى
ـاضى ـا ســبب ذلك يــعــود إلى أنه فى األســبــوع ا ور
كــتــبت األســـتــاذة مى ســكــريـــة تــقــريــراً حــول الــعــرض
وقـالت إن السـيـنـوغراف صـنع ديـكـورا قاتـمـا لـلمـقـابر
ــا ألن الـــدكـــتــور عـــبــد الـــرحــمن داخل الــعــرض.  ور
دســـوقى عـــضــو جلـــنـــة حتـــكـــيم فى مـــهـــرجـــان نــوادى
ــسـرح الــتــابع لــلــثـقــافــة اجلــمـاهــيــريــة ورئـيـس قـسم ا
ــسـرح كل هــذا اليــعــطى احلق أن ـعــهــد ا الــديــكــور 
ـــبـــدع نـــنـــسب إبـــداع الـــعــــرض لـــلـــســـيـــنـــوغـــراف إن ا
احلـقـيـقى لـلـعـرض هـو اخملـرج وكل الـعـنـاصـر األخرى
البس تـدور فى فـلـكه ابتـداء من مـهـنـدس الـديـكور وا
إلى آخـر عناصر العـرض وهم الفنيـون الذين ينفذون
ـــوضـــوع ذو أهــــمـــيـــة قـــصـــوى وقـــد الـــعـــرض وهـــذا ا
ــركـز الــقـومى لــلـمــسـرح وحتـدثت نــاقـشــته فى نـدوة ا
حول مـاهية السيـنوغرافيا التى تـشمل ثالثة عناصر
ـالبس واأللـــــوان. فى رئـــــيـــــســـــيـــــة هى: الـــــديـــــكـــــور وا
العنصرين السابق ثم اللون الضوئى وتصميم خطة
اإلضـــاءة  ثـم خــطـــة احلـــركــة وجـــمـــالــيـــاتـــهـــا وكــذلك

 من  عرض « الليل ما خلى»

 محمد دسوقى

أتمنى أن يكتب
الناقد أم بكير
عن العرض

زهدى يرد األسبوع القادم
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فرد والـقواعد. فليس هـناك منطق حتتى لـلمهمات بل هـمات تتحاشى الـنحو ا > إن لغة ا
ـسرحـيون مـجمـوعـة متـنـوعة من ألـعـاب القـطع وهى تـدور فى وقت من األوقات يـلـتقـطه ا
ـزجونه فى أعـمالهـم. ليس هنـاك وصفـة محـددة وال حامض نـووى يفلح فى ويخـتارونه و

همة إلى احلياة. إعادة ا

نصف السويسى انتهى من تقد مسرحية «النمرود» تأليف د. سلطان القاسمى وعرضت بالشارقة. > اخملرج التونسى ا

سرحي جريدة كل ا
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همة همات تعود إلى احلياة حينما تبلبل األعراف الدرامية. فا > ا
تـدب فـيـهـا حـيـاتـها اخلـاصـة حـ تـرفض الـتـمـثـيل عـلى وضـعـها.

همة سند الدراما فإنها تقلب توقعات اجلمهور. وح ترفض ا 4
É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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غنى حياة الروح» خالل مايو القادم باألوبرا. > اخملرجة جيهان مرسى تستعد لتقد اجلزء الثانى من أوبريت «ا

فاهيم النقد األيديولوجى وغياب ا
يتـبلـور فى فتـرات التـغيـر التـاريخى فـح يـبدو
النص بـريئـاً من أية فـرضيـات فإن هدف مـنهج
التفـكيك هو اخـتيار وتـوضيح الـقوة الفـعالة فى

الشفرات الثقافية.

ــيـــخــائــيل ــؤلــفـــة نص «الــدخـــان»  ثم تــنـــاولت ا
رومـان بــالـتـحــلـيل مـؤكــدة أنه يـحــمل فى مـجـراه
لـــغـــات مـــتـــنــــوعـــة ومـــتـــنـــازعــــة تـــرجع جـــذورهـــا
وأصولـها إلى الـنصـوص الفـلسـفيـة والتـاريخـية
فـعـنـدمـا يـعطـى ميـخـائـيل رومـان الـكـلـمـة لـبـطله
ـــــتـــــمــــرد «حـــــمـــــدى» لـــــيـــــكــــشـف عن تـــــاريـــــخه ا
وهـــواجــــسه فـــإن هــــذا الـــكـــشـف يـــأتى مــــغـــلـــفـــا
ــــعـــارضــــة انـــفــــعـــالــــيــــة كـــمــــا يـــقــــول «روبـــرت
ـــتــمــرد» ـــســرح ا بــروســـتــايـن» فى كــتـــابه «عن ا
ـتـمـرد هـو دائـماً 1965:  «إن البـطل الـوجـودى ا
نقيض الـبطل» وحتيل اإلشارة إلى «اإلنسان -
كل إنـسان» فى «الـدخان - لـرومان» إلى مـسرح
الـكــاتب الــفـرنـسـى يـوجـ يــونـســكـو حــيث بـطل
مـــســـرحـــيـــاتـه هـــو دائـــمـــاً «اإلنـــســـان» ورغم أن
مسـرح يـونـسـكـو يـحـمل أحيـانـاً انـتـقـاداً ظـاهـرياً
لـلــمـؤســسـات االجـتــمـاعـيــة ورفض آلـيــة احلـيـاة

التى تستلب آدمية البشر وحتولهم إلى آالت.
لــذلك يـظـل «حـمــدى» حـائــراً الهــثـاً وراء مــعـنى
وهـدف لـوجـوده وكـمــا يـشـيـر خـطـابه «أنـا كـنت
ــان» هــو إحــالـة ــان» فــإن «اإل بـأدور عــلى اإل
ــرجع وســر ــطـــلق واإلطــار الــثـــابت وا لــلـــبــعــد ا
مـحـنــته فى افـتـقـاده لــتـلك األبـعـاد الـتـى يـبـكـيـهـا

فيفرض حضورها رغم غيابها.

ـؤلـفة أمـا فى الـفصل الـثـالث لـلكـتـاب تـناولت ا
ــســـرحى «بــلــدى يــا بــلــدى» بــالــتــحـــلــيل الــنص ا
لــرشـاد رشـدى فــتـقــول: تـعــددت دالالت الـنص
وحتـول فــيه اإلنــسـان واجملــتـمع واأليــديـولــوجـيـا
إلـى خــــطـــــابــــات ونـــــصـــــوص تــــعـــــرض الــــكـــــيــــان
السياسى واالجتماعى بوصفه حواراً يحيل إلى

آخر مرجعية دالة.
فعندما يعـطى رشاد رشدى الكلمة ألبطال هذا
الـنـص لـيـكــشـفـوا عن مــكـنـونــاتـهم وهــواجـسـهم
يـــــأتـى هـــــذا الـــــكــــــشف مـــــشــــــيـــــراً إلى تــــــوجـــــهه
ـثالـية األيديـولـوجى نحـو الـليـبـراليـة بـدالالتهـا ا
ـا تـسـمـيه جـوهـر الـوجود انـهـا  اإلنـسـانـيـة وإ

اإلنسانى.
ـؤلف التاريخ ـسرحـية يسـتخدم ا وفى هذه ا
اضى واحلـاضـر فتـدور أحداث ليـربط بـ ا
الــنص عــلى مــسـتــويــ أســاسـيــ األول بــعـد
ائة عام وهذا بالطبع وفاة السيد الـبدوى 
مــاض بــالـــنــســـبــة لــلـــمــتـــلــقى فـــيــتـــعــرض هــذا
احلدث إلبـعاد آخـر من الـداخل ثم يـعود بـنا
ـؤلف إلـى مـا وراء هـذا الـتــاريخ حـيث حـيـاة ا
ستوى السيد البـدوى نفسه ويكون هذا هو ا

الثانى.
وحـدود تـطـبــيق مـنـهج الــتـفـكـيك عــلى «بـلـدى يـا
بــلـــدى» ال تــتــوقـف عــنــد كــشـف طــبــيـــعــة الــنص
األيــديـــولــوجـــيـــة ولــكـــنــهـــا تـــقــدم وجـــهــات نـــظــر
معـارضـة لألفـكار الـثـابتـة الـتى يـطرحـهـا الـعمل

كمسلمات.
وكـشف التـحـليل عن رؤيـة غيـبـية مـرتدة تـغـلفـها
األساطـير فتحـيل إلى صيغـة أيديولـوجية وأبرز
أيضاً أبعاد تـلك الذهنية اخلرافية التى ترفض
ــنــظــور الـــعــلــمى كـــمــا كــشف عن تـــنــاقــضــات ا
وتوترات ظهـرت فى عالقة «فاطمة بنت حرى»
بـ«الــســـيــد الــبـــدوى» تــأكــدت مـن خاللــهـــا بــنــيــة

القهر والتخلف فى عالم النص.

ـيـل نـحــو االشـتــراكـيــة بـعـد عـنــصـر جـديــد 
ثورة يوليو.

نظور الـعلمى والـتقنى لذلك وللـتأكيد عـلى ا
الــعــنـصــر كــان شــعـار االحتــاد الــقــومى الـذى
أنـــــشــــــأه عـــــبــــــد الــــــنـــــاصــــــر عـــــام 1956 هـــــو
ـنظور قـراطية االشـتراكيـة التعـاونية وا الد
األيـديــولــوجى الــذى انـطــلــقت مــنه الـتــجــربـة
الـنـاصريـة وأصـبح اجملـال الـثقـافى مـفـتـوحاً
أمـــام حـــركـــة فــــكـــريـــة حتــــاول الـــوصـــول إلى
أيديولوجيـا قومية عن طريق تركيب مختلف
ــــــذاهـب فـى تــــــلك الـــــــصــــــيــــــغــــــة وامـــــــتــــــلك ا
ـصـريـون زمـام احلـقل الـثـقافى ـاركـسـيون ا ا
ــنــظــور واســتــطــاعــوا ربط اإلنــتــاج األدبى بــا
ـرحلـة الـتاريـخـية فـأصـبحت االجـتمـاعى وبـا
تلك الفـترة مـواجهـة ساخـنة بـ جيل الرواد
ــنــظــوره الــكالســيــكـى الــلــيــبــرالى واجلــيل
اجلديـد مـحـمـود أمـ الـعـالم وعـبـد الـعـظيم
أنــيس ومــحــمـــد مــنــدور وغــيـــرهم من الــذين
اسـتــطـاعــوا إعـطــاء مـنــظـور جــديـد لــلـثــقـافـة

الواقعية.

ـمـارسـات الـنـقـديـة أتت هـذه الـعـيــنـات  من ا
فى تـلك الــفــتـرة كــمـحــاولـة لــكــشف الـركــيـزة
الـفـكـرية والـطـبـيـعـيـة لأليـديولـوجـيـة الـكـامـنة
ــنـظـور الــنـقـدى بـيــنـمـا هــنـاك نـزعـة خـلف ا
ـنـظور الـنـقدى فى أرسطـيـة سيـطـرت على ا
الستينيات لكن أتى بريخت بنظرية عكسية
تـمامـاً لـنـظـريـة أرسـطـو يـتـمـثل جـوهـرهـا فى
مـحـاولـة تـغـيـيـر الـعـالم ولـيس تـفـسـيـره فـكـان
ــســرح لـــيــسـت مــهـــمــته أن يـــعــكس يـــرى أن ا
واقــــعــــاً ثـــــابــــتــــاً بل مـــــتــــحــــركــــاً تــــظـــــهــــر فــــيه
الــشــخــصــيــات واألحــداث بــوصــفــهــا إنــتــاجـاً
ــسـرحــيـة عــنـد بــريـخت لــزمـنـهــا اخلـاص. وا
مـتبـاينـة فى شـكلـهـا ال حتكـمهـا اآللـية لـتدفع
ــتــلــقى إلى الــتــأمل الــنــقــدى فى الــعـالقـات ا

اجلدلية ب األحداث.
إن الـوعى بـاأليـديـولـوجـيـا الـكـامـنـة لـلـخـطاب

فى هــذا الـكــتـاب تــرصـد د. وفــاء كـمــالـو مـا
ـسـرح أسـمــته بـ«أيــديـولــوجـيـا االلــتـزام فـى ا
ــصـــرى فـى الـــفـــتـــرة مـــا بــ (1961 حــــتى ا
نهج الـتفكـيكى. هذا ما 1970) مسـتخدمـة ا
ــــؤلــــفــــة فـى الــــفــــصل األول من أوضــــحــــته ا
كــتــابـــهــا الـــذى يــحـــتــوى عـــلى ثالثـــة فــصــول

وتمهيد.
ــنــهج وفى فى الــفــصل األول حتــدثـت عن ا
الثانى تـناولت بـالتحـليل مـسرحيـة «الدخان»
ــيـخــائـيـل رومـان أمــا الـفــصل الــثـالث فــقـد
خصصـته لتحـليل مـسرحيـة «بلدى يـا بلدى»

لرشاد رشدى.
ـؤلـفـة فى تـمـهـيـدهـا: يـبـدو أن غـياب تـقـول ا
ــــرجــــعى ــــفــــاهــــيـم الــــواضــــحــــة واإلطـــــار ا ا
ـتـمـاسك قـد جـعل من الـنـقـد األيـديولـوجى ا
فـى الــــســـــتـــــيــــنـــــيـــــات مـــــجــــرد رجـع ألصــــداء
الـتــحــوالت الــدائــرة فى اجملــال االجــتــمــاعى
والـسيـاسى لـذلك لم يتـمـكن النـقـد فى تلك
سرح الفـترة من أن يعـيد صياغـة إشكالـية ا
ـــصــرى ضـــمن مـــنـــظـــور يــتـــيح لـه أن يــضع ا
ـغــلـوطـة ــفـاهـيـم ا مـوضـع الـتــسـاؤل جـمــيع ا
التى حتول دون حتقيق جتاوز حقيقى ألزمة
سرح وهذا بالـتحديد هو مدخل الدراسة ا
الــــتى حتــــاول هــــدم الــــنـــــمــــوذج الــــلــــيــــبــــرالى
األخالقى لــلــكــشف عن األيــديـولــوجــيــا الـتى
ــشــروع يــنــطــوى عــلـــيــهــا الــنص حـــيث كــان ا
الـنقـدى لـفتـرة الـستـيـنيـات يـتمـيـز بالـتـسامى
األخالقى وااللـتـفـاف حـول الـرأى الـليـبـرالى
واالنــحـــراف بــأيــديـــولــوجــيــا الـــنــصــوص إلى
أرض مـحايـدة آمنـة تؤطـرها الـرؤية الـنقـدية
األخالقـــيـــة ويـــأتـى تـــطـــبـــيق مـــنـــهج الـــنـــقـــد
ـيخائيل التـفكيكى عـلى مسرحـية «الدخان» 
رومـان ومــسـرحــيـة «بــلـدى يــا بـلــدى» لـرشـاد
رشدى بـاعتبـارهما عـينات تـمثل االجتاهات
اخملـتلفـة فى مـسرح السـتيـنيـات حيث يـتجه
ـعـلن ـسـتــوى ا فـكـر مــيـخـائــيل رومـان عـلـى ا
نظور الوجودى أو الالنتماء فى ح نحو ا
ـــعــلن ـــســتـــوى ا يــتـــجه رشـــاد رشــدى عـــلى ا

أيضا نحو الفكر الليبرالى احلر.

ا كانت أيديولـوجيا االلتزام تمـثل انعكاساً و
ــتــحــكم فى احلــقل الــثــقـافى لــلــمـيــكــانــيـزم ا
فهوم اجلديـد بعد سنة 1952 فإن توضـيح ا
يـــــــــــجـب أن يـــــــــــتـــــــــــرابـط مـع االجتـــــــــــاهـــــــــــات
ـــرحــلــة األيــديـــولــوجـــيــة الــســـائــدة آنــذاك وا
ــتــأجـجــة الــتى عــاشــتــهـا مــصــر قــبل وبــعـد ا
الـــثــــورة والـــتـى فـــرضت نــــوعـــاً مـن االلـــتـــزام
ـرتـبـطـة بـتلك بتـوضـيح الـعـوامل واحلـقـائق ا
ــرحـــلــة ذات اخلــصـــوصــيــة الــفـــريــدة الــتى ا
تـتــمـثـل فى االلـتــبـاس األيـديــولـوجى وخــلـيط
ـلــتـحـمـة الـرؤى واألفـكـار وغــيـاب الـنــظـريـة ا
ــــكن من خـاللــــهـــا حتــــديــــد مـــاهــــيـــة الــــتى 
ـكن تـمــيـيـز ـصـرى ومــا يـريــد و اإلنـســان ا
نـسـيـج اإلنـتـاج األدبى لـتـلـك الـفـتـرة وحـصـره
ب الرومانسـية الباحـثة عن األنا هروباً من

القهر واحلصار.
وعلى محور آخـر كانت الواقعية اجملردة من
أبــعـــادهــا الـــتــاريــخـــيــة واالقـــتــصــاديـــة والــتى
تعـتـمـد عـلى تـصـوير الـواقع بـصـورة مـحـايدة
ـنـظـور لـتــبـلـور فى الـنـهـايـة تـفـتـقــد الـرؤيـة وا

رؤية البرجوازية الصغيرة.
ـسـتـوى الـنـقـدى شـهـدت تـلك الـفـتـرة وعـلى ا
وجــوداً حــيــاً حملــاوالت ثــقــافـــيــة تــنــتــمى إلى
اجتاهات أيـديولوجـية مخـتلـفة مثل الـرسالة
ـقـطم وكــان مـنـظـورهـا والـثـقـافـة والــهالل وا
الفكرى يتجـه نحو القيم اإلنـسانية ثم ظهر

الكتاب: أيديولوجيا االلتزام فى
صرى سرح ا ا

ؤلف: د. وفاء كمالو ا
ركز القومى للمسرح الناشر: ا
وسيقى والفنون الشعبية وا

الكتاب: دستور يا اسيادنا
ؤلف: محمود الطوخى ا

:  أحمد عبد احلميد تقد

العبث
 الذى يخصنا
ـر.. تـلك هى كـومـيـديـا سـوداء تـنـز بـالـعـسل ا
مـسرحـية "دسـتور يا اسـيادنـا" للـكاتب مـحمود
الـــطـــوخى كـــمـــا قــرأهـــا الـــنـــاقــد أحـــمـــد عـــبــد
احلميد وكما وصـفها فى مقدمته للمسرحية
التى أصدرتـها الهـيئة الـعامة لـقصور الـثقافة
ضــــمن ســـلـــســــلـــة نـــصـــوص مــــســـرحـــيـــة (٤٥)
مـــعـــتـــبـــرهـــا أيـــضًـــا "األجـــرأ" فى الـــتـــعـــامل مع
ـصرى سـرح ا ـوضـوع السـيـاسى فى تـاريخ ا ا

كله حتى تاريخ كتابتها فى ١٩٩٥.
ــــعــــاجلـــة ويـــرى أحــــمــــد عــــبــــد احلـــمــــيــــد أن ا
ـسـرحـية جـاءت مـتـفقـة تـمـامًا الـدراميـة فى ا
مع "روح" الــــواقع الــــعـــــبــــثى الــــذى صــــورته أو
أبـرزته أو تـنـبـأت به قـبل اسـتـفـحـاله غـير أن
"العـبث" فيها مـغاير تمـامًا عن مفهـوم وطبيعة
"الـعـبث األوربى" وأشـكـال مـعـاجلـاته فـقـالـبـها
ــســـرحى أخــذ من أرســطــو احلــبــكــة الــقــويــة ا
ذات الــبـــدايـــة والـــوسط والـــنـــهـــايـــة والـــوحــدة
ــسـرح احلــديث تـقــنـيـة الــعـضـويــة وأخـذ من ا
تـتابـعة كـما تـصلـة ا ـنفـصلـة - ا "الـلوحـات" ا
فى الـكـبـارية الـسـيـاسى أمـا "العـبث" فـتـفيض
ــعــاجلـــات الــدرامــيـــة. فى أســلـــوب كــتــابــة به ا
ـــشـــاهــد والـــلـــوحــات فـى اخــتـــيـــار األحــداث ا
ورسم الــشــخــصـيــات وفى احلــوار.. واألهم..
فى "الـروح" الـعـامة لـلـمعـاجلـة ولـلعـرض الـفنى

أيضًا.
إن إحــدى فـضــائل نــشـر "دســتـور يــا اسـيــادنـا"
حسـبـمـا يـرى (عـبـد احلمـيـد) هـو أنـهـا نـشرت

بعـد إنتاجـها كـعرض بثـمانى سـنوات حيث 
عـرضها عـام ١٩٩٥ من خالل فرقـة مسـرحية
ــا يـثــيــر قـضــيـة خــاصــة هى «مـســرح الــفن» 
مسكوتًا عنـها تمامًا وهى قضية "إعادة كتابة
وتأليف النـصوص فى مسرح القطاع اخلاص"

خاصة بعد "شغل" النجوم عليها.  

بلدى يا بلدى !
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تأججة رحلة ا ا

اخلطاب األيديولوجى فى «الدخان»

سرحية من أسر الواقع  تخليص احلركة ا
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ــهــرجـان فى ســوريــا انـتــهت فــعــالــيـات الــدورة الــثــالـثــة 
سـرحى بحصـول عرض «تشـيلو» على الشام (الـهواة) ا
جـائزة أفـضل سيـنـوغرافـيا لـعروة الـعـربى والتى نـافسه
ـوت» كـمـا حـصل عـلـيـهــا «مـنـولـوج داخـلى» و«ربـاعــيـة ا
عـلى جائـزة أفضل عرض ونـافسه عـليـها «قـبل أن يبزغ

الفجر» و«مونولوج داخلى».
ثلـة ذهبت جليانـا عنيد عن دورها فى جـائزة أفضل 
مــســرحــيــة «تــشـيــلــو» ورشح إلـى جــانـبــهــا كل مـن جنـاح
ـثل مـخـتـار ويـارا بـشـور فـيـمـا ذهـبت جـائـزة أفـضل 
لسعـيد حنـاوى عن دوره فى مسرحـية «منـولوج داخلى»

ورشح إلى جانبه محمود خلف.
أمـا أفـضل إخـراج فـكـان مـن نـصـيب اخملـرج إسـمـاعـيل
خـلف عـن مـسـرحـيـة «قـبل أن يــبـزغ الـفـجـر» الـتى رشح

إلى جــانــبــهـا «تــشــيــلــو» و«مــنــولـوج
داخلى».

وعــــنـــــدمــــا نـــــســــلـط الــــضـــــوء عــــلى
ــــســــرحى فى مــــهــــرجــــان الــــشــــام ا
ـا نريـد أن نوجه دورته الثـالـثة  إ
ـهتم ـسرحي وا عـناية األخوة ا
سرح تـخصصاً ودراسة وهواية با
ـسرحى أيـضاً بـوصفه واجلمـهور ا
طــرفـــاً مــهـــمـــاً فى مـــعــادلـــة الـــفــعل
ـسـرحى إلى حـالـة من الـضـرورى ا
التـوقف عـندهـا وتـأملـهـا ودراستـها
بحيادية للوصول إلى نتائج تخلص
سـرحـيـة من أسـر الواقع احلـركـة ا
ر الذى يحكمها عبر األشكال ا
رتـهنة رغـماً عـنها الـتقلـيديـة ا
لــــقـــوانــــ وضـــعــــيـــة أصــــبح من
الــــضــــرورى الـــــتــــخــــلـص مــــنــــهــــا
بــــــقـــــوانــــــ حـــــامــــــلـــــة احلــــــريـــــة
ـــعـــرفى / اخلـــالـــصـــة لـــلــــفـــعل ا
الـثــقـافـى األخالقى الـذى يــفـهم
أن الوطن مسئولية اجلميع حباً

وعشقاً وحلماً بغد أفضل .
ضــــمن هــــذا الــــســــيــــاق عــــشــــنـــا
هرجان فعاليات الـدورة الثالثة 
ــــــســــــرحـى" الــــــشـــــام "الــــــهــــــواة ا
ـــســـرحى  حتت إدارة الـــفـــنــان ا
القـديـر زيـنـاتى قـدسـيـة "احلالم
ـــهــــنـــة" األزلـى رغم مــــصـــاعـب ا
ــهــرجـان مــتـعــاونـاً مـديــر عـام ا

ــمـولـة مـاديـا لـلـمـهـرجـان  اثـنـتـ مع اجلـهـات الـثالث ا
والثالـثة جهة رسمية;  شركة الع الثالثة نهما مدنية 
لإلنتـاج الفنـى  مجمـوعة مـاس االقتـصاديـة  ومنـظمة

احتاد شبيبة الثورة.
ـــهــرجــان - إلـى جــانب الـــفــنــان الـــقــديــر ضــمت إدارة ا
ـدير سـرحى يوسف مـقبل ا زينـاتى قدسـية - الـفنـان ا
سـرحى محـمـود خلـيلى التـنـفيـذى للـمـهرجـان الفـنـان ا

دير اإلدارى للمهرجان. ا
شاهـدة حيث شاهدت37  هام جلنـة ا قـامت اإلدارة 
ـهرجـان عـبر عـرضـاً مرشـحـاً لـلمـشـاركـة فى مـسابـقـة ا
أشـرطـة الــفـيـديـو أو C – D وقـامت بـزيـارة  16 مـديـنـة
شـاهدة العـروض  واحلوار الذى اتسم وعـلى مراحل 
بروح الغيرية على تقد األفضل للجمهور. كان عنوان
ــشــاركــة ـــشــاهــدة األســاسـى لــقــبـــول ا وهـــدف جلــنــة ا

سرحى بكل عناصره". "جودة العرض ا

و اخـــتــــيـــار عـــشـــرة عــــروض تـــســـعــــة عـــروض دخـــلت
ـســابــقــة وهى:  مــســرحــيــة "الــعــقـرب" تــألــيف: جنــيب ا
ـسـرحى والـسـيـنـوغـرافـيـا واإلخـراج مـحـفـوظ اإلعـداد ا
ـسـابقـة" مـسـرحـيـة "مـونـولوج لـزينـاتى قـدسـيـة "خـارج ا
داخـلى" تألـيف وإخـراج  سعـيد احلـنـاوى فرقـة "شـبيـبة
دمـشق" مــسـرحــيــة "الــزمالء الــثالثــة" تــألــيف: جــيـمس
ــركـزيـة بـرون لــ إخـراج: مــهـنــد احلـريــرى "الـفــرقـة ا
ـوت" تألـيف: آريل لـطـلـبـة سـوريـة" مسـرحـيـة "ربـاعـيـة ا
دورفمان إعداد وإخراج: يـوسف شموط فرقة "شبيبة
حماة" مسرحية "نسـاء لوركا" تأليف: فيدريكو كارتسيا
لـوركـا إعـداد وإخـراج: حـسـ نـاصـر "مـديـريـة الـثـقـافة
فى حــمص" مــســرحـيــة "قــبل أن يـبــزغ الــقـمــر" تــألـيف:
جـورج شـحـادة إعـداد وإخـراج: إســمـاعـيل خـلف فـرقـة
"شـبيـبـة احلـسكـة" مـسـرحيـة "غـيرة
الـبـاربـويـة" تـألـيف: مـولـيـيـر إخـراج:
أمل عمران ورأفت الـزاقوت "معهد
أورنــيــنــا" مــسـرحــيــة "تــشــيــلـلــو" عن
"ســونــاتــا اجلـــنــون" جلــواد األســدى
إعـداد وإخراج: عـروة العـربى فرقة
ـــســـرحـــيـــة" مـــســـرحـــيـــة "الـــدائـــرة ا
"شـــيــطـــانــســـان" تــألـــيف: مــصـــطــفى
الـــصـــمـــودى إخـــراج: مـــولـــود داؤود
"نــقــابــة فـــنــانــ حــمـــاة" مــســرحــيــة
"مشاجرة" تألـيف: يوج يونيسكو
إخـــراج: زهـــيــــر الـــبـــقــــاعى ونـــضـــال

صواف فرقة "شبيبة القنيطرة".
جلـــنــة الــتـــحــكــيم تـــكــونت من: د.
نـبـيل حـفـار د. نـزهـة إلـياس د.
عجاج سليم الـفنان بسام كوسا

هندس نعمان جود . ا
الـعـروض بالـشـكل الـعـام عرضت
لـــلــمــرة األولـى وأغــلــبـــهــا كــان له
ــــــهـــــتــــــمـــــ وقع جــــــمـــــيـل لـــــدى ا
ــــــســـــــرحى مـــــــثل واجلــــــمـــــــهــــــور ا
"الـــــعــــقــــرب مــــونـــــولــــوج داخــــلى
وت تـشيلـو مشاجرة". ربـاعية ا
وسـنـقف عـنـد هـذه الـعـروض فى
ــهـــرجــان كــرم قـــادمــات األيـــام .ا
كـالً من: األب إلــــــيـــــاس زحالوى
الــفـنــان غـســان مــسـعــود الـفــنـان
عبـاس الـنـورى نـصـر الـله سـفر
فــؤاد عـضــيــمى د. مـارى إلــيـاس. كــمــا جـرت فــعـالــيـات
موازيـة: منهـا لقاء مـفتوح مـع الفنـان فايز قـزق والفنان
غـــســان مــســـعــود وورشــة عــمـل أشــرف عــلـــيــهــا اخملــرج
سـرحى إيـليـا قجـميـنى ورحالت ترفـيهـية ومـسابـقات ا
ــســرح ــهــتــمــ بــا ــهــرجــان الــكــثــيــر مـن ا فــنــيــة .ضـم ا
يـزين مـحـلـيـ  إعالمـي ـسـرح  هـواة  "عـاملـ بـا

نــقـاد ومن خـارج الــقـطـر الـفــنـان الـنـجم بــيـيـر داغـر من
لبنان الشقيق والـفنان جهاد األندرى من لبنان الشقيق
أيــضـــاً.يــذكــر أن جــائــزة أفـــضل عــرض بــلــغت 200 ألف
لـيــرة حـوالى 4 آالف دوالر أفــضل ســيـنــوغـرافــيـا 100
ـثل ألف لــيـرة أفــضل إخـراج 100 ألف لــيـرة أفــضل 

ثلة 50 ألف ليرة. و
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ورد في تـــقــريــر الــزمــيل كـــنــعــان الــبــني عن
ـاضي ـســرح احلــر في الـعــدد ا مــهـرجــان ا
ــــهــــرجـــــان يــــقــــام حتت رعــــايــــة وزيــــرة أن ا
الـثــقـافـة الـســوريـة جنـاح الـعــطـار.. وتـعـتـذر
ـقـصود "مـسـرحـنـا" عن هـذا اخلـطـأ غـيـر ا
وتــؤكـد أن هــذه اجلـمــلــة لم تـرد في رســالـة
ــهــرجـان الــزمــيل كــنــعــان إلــيــنـا حــيـث أن ا
يـــعـــقــــد في األردن ولـــيـس في ســـوريـــا وأن
الــســيــدة جنــاح الــعــطــار الـــتي نــكن لــهــا كل
احـتــرام وتـقــديـر تــشـغـل اآلن مـنــصب نـائب

الرئيس السوري.

 فيروز
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أعــلـــنت "مــجـــمــوعـــة مــســارح الـــشــارقـــة" أن فــيــروز
ــديـنــة اجلــامــعــيـة فى ســتــقــدم عـلـى مـســرح قــاعــة ا
مـــديـــنــة الـــشــارقـــة فى الـــفـــتــرة من  2 إلى 6 مــايــو
ــسـرحــيـة الــغــنـائــيـة "صح الــنــوم" لألخـوين ـقــبل ا ا
رحـبانى. بـعد انـتهـاء عرضـها بنـجاح مـنقـطع النـظير
فـى لــبــنـــان وســوريــا واألردن حـــيث نــفـــدت جــمــيع
الـتـذاكـر فى وقت قـيـاسى يـذكـر أن مـسـرحيـة "صح
الــنــوم" الــتـى ألــفــهــا األخــوان رحــبــانى عــرضت ألول
مـــــرة فى عــــام  1970 وال تـــــزال تـــــتــــمـــــتع حـــــتى اآلن

بجاذبية خاصة وشعبية.
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سرحى األول بـ«تعز»  هرجان ا احلقيقة الضائعة.. فى ا
ــاضى عـــلى قــاعـــة الــفــضــول عــرضت األســـبــوع ا
ــركــز الــثـــقــافى بــتـــعــز مــســـرحــيــتــا (احلـــقــيــقــة بـــا
الــضــائــعـة  وأمـــيــنــة والــظل) فى إطــار فــعــالــيــات
ـســرحى األول  الــذى نـظــمــته نــقــابـة ــهــرجــان ا ا
الفـنانـ اليـمنـي لـلمـهن التـمثـيلـية بـتعـز بالـتعاون
شـاركة مع مـكـتب التـربـية والـتـعلـيم بـاحملافـظـة و
12مـدرسـة من مخـتـلف مـديـريات احملـافـظـة على

مدى أسبوع. 
ــســرحــيــتــان الــلــتــ قــدمــتــهــمــا فــرقــتــا وعــبــرت ا
مــدرسـة مــجــمع هـائل ســعــيـد ومــدرسـة الــشـهــيـدة
نــعـــمــة رســام عن الــسالم واحلـــريــة وعن أهــمــيــة
الـــتــعــلــيم وغــرس روح احلب واإلخــاء والــوئــام بــ

الشعوب واألوطان. 
ـسـاعـد عـبـد الـوهـاب أشـار وكـيل مـحـافـظـة تـعـز ا
سرحى إلى أهـمية اجلنيـد الذى حـضر العـرض ا

ــســرحــيــة وصـقل دعم وتــأهـيـل الـكــوادر الــفــنــيـة ا
ــواهب اإلبـداعــيــة بـ أوســاط طالب وطـالــبـات ا

دارس.  ا
ــــبـــدعـــ واخملــــرجـــ الـــذين وأشـــار إلى وجـــود ا
ـــزيـــد من ـــســـرح الـــيـــمــــنى  ســـيـــثــــرون خـــشـــبـــة ا
ـسـرحــيـة بـكـافـة اإلبـداعـات والــفـنـون الـثـقــافـيـة وا
أشـكــالـهــا مـعــربـا عن أمــله بـتــضـافــر جـهـود وزارة
ــزيـد مـن الـدعم الــثــقـافــة واجلــهـات الــرســمـيــة 
ـبدعـ ومسـاندتـهم لتـنمـية والوقـوف إلى جانب ا
مهاراتـهم اإلبداعية والـفنيـة والفكريـة فى مختلف

اجملاالت التعليمية والثقافية واألخذ بيدهم. 
فى ح أشاد رئيس نقابة الـفنان اليمني بتعز
آدم ســيف بــجــهــود ودعم وزارة الــثــقـافــة لــتــطــويـر
ـسرح عـمل نـقابـة الفـنـان الـيمـنيـ مـعتـبرا أن ا

درسى هو أول لبنة أساسية للمسرح الوطنى. ا
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ـثل للـجـزائـر فى احملافل الـدولـية ـدينـة وهـران إلى  حتـولت فـرقـة إبداع لـلـمـسرح من فـرقـة تنـتـمى 
اضى توجهت مجددا فقبل أن حتط الرحال إثـر مشاركتها فى مهـرجان للمسرح بـالهند فى نوفمـبر ا
ــسـرح الــهـواة الــذى جـرت فــعـالــيـاته من  1 إلى 5 أبـريل ــهـرجــان الـفــرانـكــفـونى  إلى روســيـا حلــضـور ا

نطقة األورال على بعد 2700 كم شمال غربى موسكو.  دينة بيرم الواقعة  اجلارى 
سرح الهواة بعرض مسرحى بعنوان "اآلخر" هرجـان الفرانكفونى   شاركت فرقة إبداع للمسرح فى ا
مقـتبس عن قصة ''جنل رامو'' للـكاتب الفـرنسى دونـيس ديدرو من طرف مـحمد مـيسوم تـدور القصة
الـتى تــسـتـغـرق سـاعـتـ ونـصف الـسـاعـة حـول صـراع نـفـسـى وفـلـسـفى بـ الـضـمـيـر والـنـفس وتـطـلع
يش عـبـد الله سـرحى الـشـاب  ـمـثل ا اإلنـسـان لـلسـمـو نحـو األحـسن. وقد تـقـمص دور الـفيـلـسوف ا
فيما عاد الدور الثانى ''الضمير اخلبيث '' لرئيس اجلمعيـة أم ميسوم. وجنح هذا األخير فى حصد
جـائـزة أحـسـن دور رجـالى لـلـدورة الـعـاشـرة لـلـمـهـرجـان الـفـرانـكـفـونى. واسـتـطـاعت الـفـرقـة اسـتـقـطـاب

ميز. اهتمام اجلمهور احلاضر عن طريق أداء عناصرها ا
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عــدوان تــمــثــيل وإخــراج حــازم
حداد.

و«شى متل اآلخرة» (من لبنان)
تــألــيـف بــيــتــر تـــوريــنى تـــمــثــيل
أيـــــدى عـــــازار إخـــــراج جـــــهـــــاد

األندرى.
وأخـيـراً مـونـودرامـا «الـشـقـيـقة»
تـأليف غسـان اجلباعى تـمثيل

وإخراج سمير البدعيش.
ـــهـــرجــان كـــمـــا عـــقـــدت نـــدوة ا
ــوســيــقى فى الـــتــخــصــصــيــة «ا
ــــســــرحى» وشــــارك الــــعــــرض ا
ـســرحى جـوان فـيــهـا الــكــاتب ا
جــان والـــفــنــانــان مــعـن خــلــيــفــة

وأحمد قشقارة.

دريباتى.
وفـى الــيـــوم الـــتــالـى مــونـــودرامــا
ـوت «حـلـم اسـمه ســيــمــفـونــيــة ا
ــغــرب) تــألــيف واحلــيــاة» (من ا
عــبــد الــفــتــاح الــشــاذلى تــمـثــيل

وإخراج د. لطيفة بلخير.
ثم مونودرامـا «حن الليل» (من
لــيـــبـــيــا) إعـــداد وإخــراج نـــاصــر

األوجلى تمثيل سعاد خليل.
ـهرجـان ذاته قدمت فى إطـار ا
عــروض «مــجــرد نــفـايــات» (من
الـعـراق) تـألـيف قـاسم مـطرود
تــــمــــثــــيل وســــام بــــربــــر إخــــراج
د.مــحـمــد إســمــاعــيل الــطــائى
ــــــدوح و«الــــــزبــــــال» تــــــألـــــــيف 

ــاضى فى افــتـــتح األحــد قــبل ا
تــمـــام الــثــامـــنــة مــســـاء بــصــالــة
ــســـرح الــقــومـى فى الالذقــيــة ا
فـــعــالـــيــات الــدورة الـــرابــعــة من
ــــونـــودرامــــا الـــذى مــــهـــرجــــان ا
يــقــيــمه ســنــويــاً الــبــيت الــعــربى
وسيقى الذى يشرف للرسم وا
عـــلــيه الـــفــنـــان يــاســر دريـــبــاتى
ـــهـــرجـــان وتـــســـتــــمـــر عـــروض ا
حـتى الـتــاسع عـشـر من الـشـهـر

احلالى. 
عـرض فى االفـتـتـاح مـونـودراما
«وجـوه من خرز» تـألـيف نـضال
أحــمـد ويـاسـر دريـبــاتى تـمـثـيل
د. خديـجـة غا إخـراج يـاسر
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ـــهـــرجـــان والــتـى كــشـــفت ا
عن مواهب طالبية واعدة
من شــأنــهــا إثــراء احلــركـة
سرحيـة وتفعيل النشاط ا
ـــســــرحى والـــثــــقـــافى فى ا
إمــارة عــجــمــان وتـأســيس
تقـاليـد مسـرحيـة مسـتمرة
تــــــخـــــدم وتــــــطــــــور الـــــفــــــعل
ــــــســــــرحى اجلــــــديــــــد فى ا

اإلمارة.

تــــــــــرة من  8 إلـى10 الـــــــــفـــــــــ
أبريل اجلارى.

بـدأ احلـفل الـذى نـظم فى
مـدرسـة أم عــمـار لـلــتـعـلـيم
األسـاسـى لـلــبــنــات بـكــلــمـة
دائــــرة الـــثـــقــــافـــة واإلعالم
ـسـافرى ألـقـتهـا فـاطـمة ا
مـــــــديـــــــر إدارة الـــــــفـــــــنــــــون
أشـــادت فــيـــهــا بـــالــعــروض
ــشـــاركــة فى ـــســرحــيـــة ا ا

بــدالـعـزيـز شـهـد الــشـيخ عـ
بن حميد النعيمى رئيس
ثــقـــافــة واإلعالم دائــرة الـــ
بـــــوع فـى عـــــجـــــمــــــان األســـــ
ـاضى احلــفل اخلـتـامى ا
ـسـرح الطالبى ـهـرجان ا
نـــطــــقـــة الـــذى نــــظـــمــــته مــــ
يــــة يــــمــــ لــــ تـــــعــــ عــــجــــمــــان الــــ
عـــــــاون مـع دائـــــــرة تـــــــ الــــــــ بـــــــ
ثــــــقـــــافــــــة واإلعـالم فى الــــــ

خطأ غير مقصودخطأ غير مقصود

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

عـنى يسمح لنـا باستعادة ـسرح الذى يعـد فى ذاته نوعاً من الـوسط فى إطار هذا ا >  ا
أشـياء فقدت ولكننا ما زلنا نتمسك بـها. وحتى لو لم نعد نؤمن بالبعث فإن عزاءنا هو
واجـهة جـمجـمة يـوريك أو شبح هـاملت الـعجـوز ليـلة قـدرتـنا (الـنظـرية) عـلى العـودة 

سرحيبعد أخرى. جريدة كل ا
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21 من   أبريل 2008 العدد 41

د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
أربع قـرى مـصــريـة تـنـتـمـى كل واحـدة مـنـهـا
إلـي إقــــلـــــيـم ثـــــقــــافـي األولى: هـي قـــــريــــة
الشواشنة التابعة حملافظة الفيوم والثانية:
قـــريــة كـــوم احلـــاصل الــتـــابـــعــة حملـــافـــظــة
الــبـحــيـرة والــثـالــثـة: قــريـة بالط الــتـابــعـة
حملافظة الوادي اجلديد والرابعة: الضبعية
التى تنـتمى إلى محافظة اإلسـماعيلية فى
هذه الـقـرى األربع بـدأ نـشاط مـسـرح اجلرن
ـيـداني لأللـعـاب لـيـتـابـع تـفـاصـيل اجلـمـع ا
واحلـكــايـات الــشـعــبـيــة إضـافــة إلي اإلبـداع

الفردي من شعر وقصة. 
درب لـيتعرفوا تفاعل األوالد والـبنات مع ا
عـلى تـراث أجــدادهم ويـسـتـعــيـدوا ألـعـابـهم
الـــتـي كــــادت تـــخــــتــــفي أمــــام مــــنــــتــــجـــات
الـتكـنـولوجـيا مـن "البالي سـتـيشن" وألـعاب
"الفـيديـو جيم" والـكمـبيـوتر ونـحن ال نقف
أمـام هـذا الـتطـور الـتـكنـولـوجي لـكنـنـا نقف
داعــمــ لــلـجــذور الــتي ال تــزال قــادرة عـلى
احلــيــاة فـي األغــاني الـــشــعــبـــيــة واأللــعــاب
وحـكـايـات الـقـريـة لـقـد كـان الـنـتـاج مـبـشـرًا
والــتـفــاعل مــثـمــرًا فـكــتب األطــفـال شــعـرًا
وقصة نـنتـظر أن تخـرج في كتـيبات صـغيرة
وبــسـيــطـة تــلـيـق بـإبــداعـهم حــيث اكــتـشف
األطــفــال طــاقــتــهم الــكــامـنــة ووجــدوا من
ـدرسـ الذين يشـجـعهم ويـقف مـعهم من ا

. كانوا آباء حقيقي
يصوبون األخطاء ويقدمون احلافز للكتابة

. صري عبر طرح القدوة من كبار كتابنا ا
إن هـذه اخلــطـوات رغم بـســاطـتـهــا سـتـلـفت
نــظــر األطــفـــال ألهــمــيـــة اإلبــداع الــقــروي
والـشعـبي وحتـثـهم على الـقـراءة من جـديد
بـعــد أن وجــدوا فــرصــة لالهــتـمــام من قــبل
مـجــمـوعــة من اخملـتــصـ لــتـرى أعـمــالـهم
ــسـرح; لــيـكــونـوا أصــحـاب مـعــروضـة عــلى ا
ـيداني جتـربـة رائـدة في الـتـألـيف واجلـمع ا

وعرضها على جمهور قريتهم.
ـسـتـنيـر د. يـسري إنـني أقـدم حتـية لـلـوزير ا
اجلـمل وزيـر الـتـربـيـة والـتـعـلـيم عـلى دعـمه
انه بالتعاون للمشروع ووقوفه بـجانبه وإل
ــؤسـســة الـثــقـافــيـة والــتـعـلــيـمــيـة كي بـ ا
نحـصل على نـتاج رائع ثمـرته اإلبداع والفن
الذي يـطمح إلي تغيـير الذائقـة نحو األنفع

واألجمل للناس والوطن. 

> مسرحية «فانتازيا العالم الرابع» لسعيد حجاج واخملرج مصطفى شوقى  عرضها على مسرح التربية والتعليم بالعباسية هذا األسبوع.
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> على مسرح اجملمع الطالبى بجامعة طنطا  عرض مسرحية «مأساة جميلة بوحريد» للكاتب عبد الرحمن الشرقاوى واإلخراج حملمد فتح الله.

 > تـثير الوسائط القـلق واإلعجاب فوق اخلشبـة. هى خارقة للعادة بـلغة فرويد: فنحن
سرح كشكل من أشكال نـتخيل شيئاً حياً فى شىء ميت. الواقع أن جـزءًا من االنبهار با
ـســرحى جـوزيف روش ــنـظــر ا الــفن هــو أنه يـلــبى حـاجــة اجلـمــهـور إلى مــا يـســمـيه ا

«الوكالة».

äÉcôH âØY

«زى الفل».. دراما موسيقية استعراضية عن احلياة فى مصر

 آية محمد السيد

ية نسى حتلم بالعا هالة ا
ـنسى طـالبـة فى الفـرقة الـثالـثة بـكلـية احلـقوق هـالة ا
ـسـرح بسـحـره فـقررت أال جـامعـة الـزقـازيق جـذبهـا ا
تـعمل أبـدًا بليـسانس احلـقوق بل سـيكون الـتمـثيل هو
طــريــقــهــا. وأنــهــا ســتــحــاول جــاهــدة صــقل مــوهــبــتــهـا
بـالـدراسـة وذلـك بـتـقـد أوراقـهــا إلى مـعـهـد الــتـمـثـيل

بعد تخرجها من اجلامعة.
ـسرح هـالة شـاركت فى مـسـرح اجلـامعـة فى نـوادى ا
بعـدة عروض مـنـها "ومـازال العـرض مسـتمـرًا حديـقة
الــغــربــاء خـــالــتى صــفـــيــة والــديــر مـــلــوك الــشــر" ثم
عــرض "بــلــد الـــســلــطـــان" الــذى نــالت عـن دورهــا فــيه

ثلة على مستوى جامعة الزقازيق. جائزة أفضل 
ـشاركة فى عـرض يتم إنتـاجه فى قصر حتلـم هالة با

ثـــقـــافـــة الـــزقـــازيق ويـــتـم تـــصـــعـــيـــده بـــعـــد ذلك إلى
ـهـرجـانات حـتى يـصل إلى الـتـنافس عـلى مـسـتوى ا
الوطـن العـربى. كـما تـتمـنى أن يـقام مـهـرجان دولى
ــــســـرح مـن الـــهــــواة وذلـك حـــتـى تـــتــــسع لـــنــــجــــوم ا
خبراتهم ويتم تـبادل اخلبرات والتـجارب فيما ب

شباب العالم.
وتــرى هـالــة أنـهــا أمــنـيــة لـيــست صــعـبــة الــتـحــقـيق
ولكـنها حتـتاج إلى من يـؤمن بها وبـجدوى االهـتمام

وهوب. بالشباب ا
تـستعـد هالـة للمـشاركة فى مـهرجـان اجلامعـة لهذا
الـعـام من خالل عـرض "كـالـيـجـوال" إخـراج مـحـمـود

البنا.

ثل األعلى فى الفن محمد عبد السالم.. ال يؤمن با
ـتـلـقى والـعـرض يـعـتـمد عـرضه الـكـثـيـر من األسـئلـة لـدى ا

على استلهام التراث الشعبى.
يــتـمـنى مــحـمـد تــقـد أعـمــاله فى الـبـيـت الـفـنى لــلـمـسـرح
وعلى الرغم من اعتزازه بـكل من تعلم منهم ومنهم أستاذه

ثل األعلى». أحمد عبد الوارث فإنه يرفض مقولة: «ا
مـحـمـد عـبـد الـسالم يـرى أن مـسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة
يـكــتـسب فـاعــلـيــته من الـشــبـاب وجـرأته األمــر الـذى يـؤدى

إلى مزيد من احلراك والوعى.

محمد عبد الصبور..  التمثيل بلغة اجلسد
ـــثل راقص ومــــصـــمم رقــــصـــات و
ومـــخـــرج بــدأ مـــشـــواره الــفـــنى فى
الـــعــاشـــرة مـن عــمـــره فـى مــنـــتـــخب
اإلدارة التـعلـيمـية جذبـه حب إلقاء
الــشـعــر الــذى يــتـمــيــز فـيـه وحـصل
عـــلى جـــائـــزة فى اإللـــقــاء شـــجـــعــته
عـلى تـمــثـيل (بـاب الــفـتـوح) حملـمـود
ديـاب و (مـلك الـعرب) حملـمـد سـيد
عــمــاد و(الـــوزيــر الــعــاشق) لــفــاروق
زرعة) حملمد أبو العال جويدة و(ا
الــــسالمــــونى وعــــنــــدمــــا وصل إلى
الــثــانــويـــة عــشق الــرقص; فــشــارك
كراقص فى عدة حفالت مدرسية
ومـــــنـــــهـــــا إلـى مـــــنـــــتـــــخب جـــــامـــــعـــــة
اإلسـكــنـدريـة لــلـفـنــون الـشـعــبـيـة مع
الــكــاتب عــلـى اجلــنــدى ويــقــدم مع
الـــــكــــــابـــــ أحــــــمـــــد يــــــونس بــــــعض
مـســرحـيـات فى الــبـيت الــفـنى بـدأ
عــبـد الـصــبـور مــشـواره مع الـرقص
احلـــــديث عـــــام ٢٠٠٤ وتـــــعـــــامل مع
ى مثل "ماريكا أكثر من مصـمم عا

هـيـدمــر" من الـسـويـد و "دانـا تـاى"
" من من أمـــــريـــــكــــــا و "نـــــورا أمـــــ
ـانـيا ومن مصـر  و"جـلـيـنـدا" من أ
هــنـــا قـــرر خــوض مـــجــال تـــصـــمــيم
الــرقـــصـــات لــكـــلـــيــة اآلداب وكـــلـــيــة

السياحة والفنادق باإلسكندرية.
شارك فى العديد من التجارب فى
الــثـقــافــة اجلـمــاهــيــريـة من أهــمــهـا
(كــــالــــيــــجــــوال) لــــلــــمــــخــــرج (ســــامح
بــــــــســــــــيـــــــونـى) الــــــــتـى شــــــــاركـت فى
هرجان القومى للمسرح وحصلت ا

على عدة جوائز.
امه بيضا" كما شارك فى عرض "
ـــطـــرب عـــلى احلـــجـــار و هــدى مع ا
عــمــار إخــراج حــسـام الــدين صالح.
ومـن جتــــاربـه اإلخـــــراجـــــيـــــة عــــرض
"الــســـاقـــيــة" تـــألـــيف نــاصـــر جـــويــد
و"الــبــتــر" تــألــيف مــحــمــود أبــو دومـة
ويـتـمـنى محـمـد أن تـتـاح له الـفـرصة
لـيمـزج ب الـرقص والـتمـثيل ويـتيح

جلسده كله أن يتعلم.

يوسف محمد .. أنشودة القلب األخضر
بــــــدأ يــــــوسـف مـــــحــــــمــــــد يــــــوسف
مـــــشـــــواره الـــــفـــــنى فـى «أنـــــشــــودة
الــــــقـــــلب األخــــــضـــــر» مع اخملـــــرج
أحــمــد أبـــو ســمــرة عــام 87 وهـو
فـى الـــــــصـف األول االبــــــــتــــــــدائى
ـدرسى إال ـسـرح ا واسـتـمـر فى ا
أنـه توقف حتى يـكمل تعـليمه ولم
يستطع أن يبتعد كثيراً فعاد إلى
ــــســــرح عــــام 94 لــــيــــنـــــضم إلى ا
ورشــة مـحــمـد اجلــنــايـنـى بـقــصـر

ثقافة السويس.
ويــــــــشـــــــــارك فى الـــــــــعــــــــديـــــــــد من
ــســرحــيــات مــنــهــا: «األراجــوز» ا
و«الـــلـــهم اجــــعـــله خـــيـــر» حملـــمـــود
طـــلــعت ثم «يـــا بــهــيــة وخـــبــريــنى»
إخـــــراج عـــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح قــــدورة
و«أيـامـنـا احلـلـوة» إخـراج مـحـمـود
طلعت و«عـلى باب زويلة» إخراج

عـاصـم جنـاتى و«مــيـراث الـريح»
إخــــراج مـــــحـــــمـــــد حــــســـــ وإلى
جـــانـب عـــروضـه بـــفــــرقـــة قــــصـــر
ثــــقـــــافـــــة الــــســـــويس شـــــارك فى
عـروض مـحـمـد اجلـنـايـنى بـفـرقة
الـسـويس الـتـجـريـبـيـة فـى عروض
مـسـرح الـشـارع مـنـهـا: «زعـبـوبـة»
ــــــهـــــلــــــبـــــيـــــة» «مــــــهب الــــــريح» «ا
«االنـــكـــشــــاريـــة» «صـــورة» وغـــيـــر
ذلـك مـن إخــــــــراج اجلـــــــنــــــــايــــــــنى
وشـــــــــــارك فـى بـــــــــــعـض عــــــــــروض
األطـــــــفــــــال أيـــــــضــــــاً مـــــــثل «أرض
األجــــداد» وحــــصل يــــوسف عــــلى
جـائــزة أفـضل اســتـعــراضـات عن
مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة «أرض األجــــــداد»
ويـتمـنى أن يؤدى دور الـوزير «فى
الــســلــطــان احلـــائــر» أمــام يــحــيى
الفخرانى مثله األعلى فى الفن.

مثل عبد الله أبو النصر.. وورش إعداد ا
أخـــــرج عـــــبـــــد الـــــلـه الـــــعـــــديـــــد من
ـــــدارس وقـــــصــــور األعـــــمـــــال فى ا
الثـقافـة منـها: «عـرشك يا موالى»
لـــلــكـــاتب ســـعـــيـــد حـــجــاج «كـــوكب
الــفـئــران» و«مـاأجــمـلــنـا» حملــفـوظ
عــبـــد الــرحــمـن «عــالم عـــلى بــابــا»
لــــنــــبـــيـل بـــدران وعــــمل مــــخــــرجـــاً
مــــنـــفــــذاً لــــلــــعــــديـــد مـن الــــعـــروض
بـــــالـــــفـــــرقـــــة الـــــقـــــومـــــيـــــة مـــــنـــــهـــــا:
«احلـرافـيش» للـمـخرج أحـمد عـبد
اجلــــلــــيـل و«أوكــــازيــــون» لــــرشــــدى

إبراهيم.

دخـل عـــبــد الـــلـه أبـــو الــنـــصـــر عـــالم
ــــرحـــــلــــة اإلعــــداديــــة ـــــســــرح فى ا ا
ـدرسى شـجعه سـرح ا كـمـمـثل فى ا
كل من محـمد ناصف ورضا حسن
عـلى الــتـمــثـيـل ألنـهـمــا اكـتــشـفــا فـيه
قـــدرته عـــلى الــــتـــمـــثـــيل بـــتـــلـــقـــائـــيـــة
سـرحيـة بقـصر فأحلـقـوه بالـفرقـة ا
ــثل ثــقــافــة دمــيـــاط وكــان أصــغــر 

بالفرقة سناً.
شــــارك فى الــــعـــديـــد مـن الـــعـــروض
مــــنــــهــــا: «الــــرجـل الــــلى أكل الــــوزة»
و«الــــــصــــــفــــــقــــــة» حلـــــــلــــــمى ســــــراج
ـــنــعم » لــنـــاصـــر عــبـــد ا و«اجملـــانـــ
ــــــهـــــاجــــــر» جملــــــدى مــــــجــــــاهـــــد و«ا

و«اغـتـصـاب» و«قـوم يـا مـصرى»
لـــــرأفت ســـــرحــــان و«األوبــــاش»
و«كــومـبــاس ع الــبالنص» لــفـوزى

سراج.
ثـم شــعــر عــبــد الــله أنه مــوهــوب
إخـــراجــــيــــاً وأراد أن يُـــلـم بـــعــــالم
ــسـرح ومـا يــحـدث أمـام وخـلف ا
الـكـواليس خـاصـة بـعـد مـا عمل
مـوجـهـاً بـالـتـربـيـة والـتـعـلـيم وكـان
مثل أول من صنع ورش إعداد ا
ومــازال يـســتــقـطب الــشــبـاب من
ـــدارس واجلــامـــعــات ويـــدربــهم ا
ـســرحــيـة لــيــلـتــحــقــوا بـالــفــرقــة ا

بدمياط.

ابتهال.. طاقات
سها اخملرجون  لم 

ثل ومخرج مسرحى بدأ فى محمد عبـد السالم مؤلف و
ـدرسى كـمـمـثل ومـعـد وكـاتب أغـانى وانـتـقل بـعد ـسـرح ا ا
ذلك إلـى الـعــمل فى الـثــقـافــة اجلـمــاهـيــريـة لــيـقــوم بـإعـداد
ــهــمــة مـنــهــا: «مــأســاة احلالج عــلى عــدد من الــنــصــوص ا
الــزيــبق يــامــا فى اجلــراب بـــولــوتــيــكــا أنــتــيــكــا وقــائع عن
الـطـاعون شـفيـقة ومـتـولى» الكـتابـة تمـثل عـنده خـيراً أكـبر
من الـتـمـثـيـل فـقـد بدأ كـشـاعـر أو كـكـاتـب خـواطـر يـعـرضـها
ــرحـلــة االبـتــدائـيـة وراح عـلى أســاتـذة الــلـغــة الـعــربـيــة فى ا
ـسـرح كـاتـباً يـصـقل مـوهـبـته كـشـاعـر فـأدخـلـه الشـعـر إلـى ا
لـلـنصـوص.. ومن نـصوصه الـتى قـام بـكتـابتـهـا «البـاقـية فى
حـيـاتـكم واحلـالـة ج» الـتـى أخرجـهـا إسـحـاق إمـيـل وقـدمـها

فى مهرجان النوادى بالزقازيق.
اشـــتــــرك مع مـــروة فـــاروق فـى تـــألـــيف نـص «بـــكـــيـــا» الـــذى
أخـرجه أحــمـد عـبــد الـوارث وحـصـل الـعـرض عــلى جـائـزة

أحسن تمثيل نسائى.
شـارك مـحـمـد عـبـد الـسالم كـمـمـثل مع اخملـرج أسـامـة طه
فـى عـــرض «آخـــر طـــقـــوس الــــرحـــيل» اجتـه عـــبـــد الـــسالم
لإلخــراج فــأخــرج عــدة عـــروض مــنــهــا: «الــوزيــر الــعــاشق»
« سـك «دمـاء على سـتار الـكـعبـة» لـفاروق جـويدة «عـابـد ا
لعبده بدوى ومن تـأليفه أخرج عرض «يبقى احلال على ما

هو عليه».
ويـقدم حـالـياً عـرض «الـوصايـا واخلـلخـال» مـتمـنـياً أن يـثـير

يــعــود الــفــضل فى اكــتــشــاف "ابــتــهــال" ألســتــاذهــا اخملــرج مــحــمـود
ــدرســيــة خــضــر الــذى شــاهــدهــا وهى تــقــدم فــقــرة فى اإلذاعــة ا
فــأســنــد إلـيــهــا دور كـلــيــوبــاتـرا فـى مـســرحــيـة "مــصــرع كــلـيــوبــاتـرا"
نتخب مدارس ـا شجعها على االنضمام  للشاعر أحمد شوقى. 
ـرحـلة إدارة شرق اإلسـكـنـدرية لـتـسـتمـر فى الـتـمثـيل حـتى نـهـاية ا
الثـانوية ثم تلتحق بورشـة التمثيل بقصـر ثقافة األنفوشى وتتدرب

على يديه.
ـوهـبتـهـا ورشحـهـا للـعـمل فى عرض ن اخلـشـاب الذى أعـجب  أ

سرح. "بلد البنات" مع اخملرج أحمد راسم فى نوادى ا
وألنـهـا تـمـلك قـدرات ومـواهب أخـرى فـقـد الـتـحـقت ابـتـهـال بـفـرقة
الــفــنـون الــشــعـبــيــة بـاألنــفـوشـى لـتــجــمع بـ لــغــة اجلـســد والــكـلــمـة
ـنــطــوقــة ولـتــشــارك بــالـرقـص فى عــرض "كـالــيــجــوال" مع اخملـرج ا
سـامح بسـيـونى. وتـعود لـتـمثـل فى عرض "مـشـاغبـون ولـكن" تـأليف
ـــنــعـم الــكـــشــيـــر وإخــراج أنـس اجلــنـــدى. وتــشـــارك ابــتـــهــال عـــبــد ا
كـــراقــصــة فـــنــون شـــعــبــيـــة فى عــدد مـن الــعـــروض واالحــتــفـــالــيــات
امه ـهرجـانـات مـنـها خـتـام مـهرجـان اخملـرجـة األول وعـرض " وا
بيـضا" مع اخملـرج حسـام الديـن صالح بطـولة عـلى احلجـار وهدى

سرح احلديث. عمار با
ـشوار ابـتـهـال تتـمـنى مـواصـلـة ا
واحلــصــول عــلى فـــرصــتــهــا فى
الــتــلـــيــفــزيــون والــســـيــنــمــا كــمــا
تــــتـــــمـــــنى أن تـــــقـــــوم بــــبـــــطـــــولــــة
مـسـرحيـة اسـتـعـراضيـة ضـخـمة
تـقـوم فـيـهـا بــالـتـمـثـيل والـرقص
وتـســتـطــيع من خاللــهـا تــفـجــيـر
طــاقـاتـهــا الـتى لم تــزل حـبــيـسـة
ــــســــســــهــــا فـى أدراجــــهــــا.. لم 

اخملرجون.
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سـرح.. وعمل غـير تقـليدى صورة حيـاتنـا معكـوسة علـى مرآة ا
يـتـنـاول حـيـاتـنـا الــتى أصـبـحت «زى الـفل» فى كـومـيـديـا سـوداء

تتراقص مشاهدها على إيقاعات الضحك والبكاء.
سرحى «زى الفل» الذى أنـتجه قطاع الفنون الشعبية العرض ا
واالستعراضية وارتفع عـنه الستار هذا األسبوع خطوة جديدة
ـســرحى «عـادل عــبـده» الــذى بـدا ســعـيـداً فـى مـشـوار اخملــرج ا
ـســاحـة الـتى أتــاحـهـا له «خـالــد جالل» رئـيس قـطــاع الـفـنـون بـا
الـــشــــعـــبـــيــــة لـــكى يــــقـــدم عــــمالً يـــصــــفه بـــأنـه «مـــســـرح غــــنـــائى

سرحى. شهد ا استعراضى» غاب طويالً عن ا
الـعـمل الـذى يـنـاقـش قـضـايـا الـبـطـالـة والــهـجـرة غـيـر الـشـرعـيـة
ــصــرى إجــمـاالً يــراهن مــخــرجه عــلى أنه «ســيــفـرض والــواقع ا

سرحية». نفسه بقوة على الساحة ا
ويــشــاركه تــفـاؤلـه بـالــعــرض مــؤلـفـه «حـمــدى نــوار» الــذى كـشف
لـ«مـسـرحــنـا» أن الــعـمـل يـعــرض لـلـحــظـة الــراهـنــة ويـشــيـر  إلى
أبــاطـرة » صــاحب شــركــات احلـديــد  ويــرى نـوار أن اجلــمــهـور
سأم األفكار البائسـة وآن األوان لكى نناقش معا واقعه وواقعنا
بــشـــكل حــقــيـــقى حــتى لـــو كــان قــاســيـــاً فــبــيــنـــمــا يــزداد الــغالء

والفساد مازال حالنا «زى الفل»..
النجم وحـيد سيف الـذى يقف للمـرة األولى على خشـبة مسرح
الـبـالـون يلـعـب فى الـعـمل دور «حـيـدر» الـرأسـمـالى الـذى يـتـاجر
ــتـخــصص فى تــسـفــيـرهم بــأحالم الـشــبـاب مـن خالل مـكــتـبه ا
بطـريقـة غيـر شرعيـة ويقـدم سيف الـشخصـية بـشكل كـوميدى

سرحية. ساخر ويرقص ويغنى ضمن أحداث ا
يقول وحيد سيف: تـعرفت على عادل عوض عندما كان يصمم
اســتـــعــراضــات عــرض مــســرحى مـن بــطــولــتى وإخــراج الــســيــد
راضى وتـوطدت صداقتـنا وعندما عـرض علىَّ «الورق» وجدته

شاركة فى العمل. جيداً ويعالج قضايا هامة فرحبت با
سـرحية من وتقـدم «ميـسرة» الوجه الـثانى للـشر والفـساد فى ا
خـالل دور ســـونـــيـــا هـــا االنـــتـــهـــازيـــة الـــتـى تـــعـــمل مع حـــيـــدر

تواضع. وتشاركه كل شروره رغم أصلها الريفى ا
ـسـئــولـيـة تـقـد «اخلـيـر» فى بـيـنـمـا تــضـطـلع «ر الـبـارودى» 
سرحية حيث تلعب دور «أمورة» التى تقف فى ثالث جتاربها ا
وجه حــيــدر وســونــيـــا والــعــمل تــعــتــبـــره ر مــحــطــة هــامــة فى

مشوارها خصوصاً وأنها ترقص وتغنى فيه ألول مرة.
شريف مدكور مقدم برنامج األكالت الشهير هو أحد مشهيات
ثالية العرض الذى يقدم فيه شخصية «عاشور» التى تتميز با

سرحية. فى أول جتاربه ا
وسيـقية يـحيى غا يراهن ملحن الـعرض وواضع «صيـاغته» ا
عــلى «زى الـفل» مــؤكـداً أن خـبــرته الـطـويــلـة فى مــسـرح الـدولـة
والــقــطــاع دفــعــته لالعـــتــقــاد فى جنــاح هــذا الــعــمل مــنــذ قــرأه
ويضـيف يحـيى: موسـيقى االسـتعـراضات تـخرج من قـلب دراما
ـوسيـقى مـحركـاً لألحداث ولـيس «حلـية» الـعمل بـحيث تـكون ا

مقحمة عليها كما فى عروض أخرى كثيرة.
ــصـرى ورغم اإلجــهـاد الــواضح بــدا مـهــنــدس الـديــكــور كـمــال ا
سـعـيدا بـالعـمل الـذى «طلع عـينـه» على حـد تعـبـيره حـيث طلب
ـسرحى 4 ـشـهـد ا اخملرج مـنه تـصـمـيم ديـكـور يـتـيح له تـغيـيـر ا
مرات فى دقائق قـليلة فـمن مجمع الـتحرير إلى مـترو األنفاق
ثم اجلـامـعـة األمريـكـية ومـنـهـا إلى الكـورنـيش فى إيـقاع الهث
ـــثـالً من فـــرق لـــعــــرض مـــســــرحى ضـــخـم يـــشــــارك فـــيه 120 

القطاع اخملتلفة.

وحيد سيف
يغنى ويرقص
على مسرح

الدولة..
وشريف

مدكور مثالى
فى أول
جتربة 
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حــــصــــلت مــــســــرحــــيــــة «اجلــــرح
ـركـز األول يـغـنى» عـلى جـائـزة ا
فى مــسـابــقــة إدارة كـفــر الـدوار
ـدرسى الــتـعــلــيــمــيـة لــلــمــســرح ا

«الثانوى».
ـسـرحيـة تـألـيف إبراهـيم عـبد ا
السيد وإخراج خميس شعبان
سرح مصطفى إشراف موجه ا
حـــمــاد الــبـــطــولــة آليـــة مــحــمــد
الــــســــيــــد أحــــمــــد حــــسن بالل

الشرقاوى وعمر عرفة.
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 حمدى طلبة

تــســتــعـــد فــرقــة قــصــر ثـــقــافــة بــنى مــزار
ـنيا لتقـد مسرحية «أرض ـسرحية با ا
ال تـنــبت الـزهـور» لــلـكـاتب مــحـمـود ديـاب
وإخــراج حــمــدى طـــلــبــة ديــكــور ومالبس
مــحـــمــد هـــاشم أحلـــان مــدحـت نــظـــيــر
تـمثيل: دعاء صـاوى شيماء ربـيع شيماء
هـــاشم أحــمــد شــعــبــان رشــاد أبــو زيــد
خـالـد الـغـمـرى مـحـمـود الـشـوكى غـريب
مــصـــطــفـى  حــنـــفى حـــنــفى مـــصـــطــفى
القـرشى محـمود ثـابت عبد الـله فضل

إخراج حمدى طلبة.
ــسـرحـيـة قـدمت الـعـام فـرقـة بـنى مـزار ا
ـاضى مـسـرحـيـة «مـنــمـنـمـات تـاريـخـيـة» ا
لــســـعــدالـــله ونـــوس ومن إخــراج  حـــمــدى

طـــلــــبــــة وشــــاركت فـى الـــدورة الــــثــــانــــيـــة
ـصـرى وحصـلت على ـسرح ا ـهرجـان ا
شهادة تقدير خاصة من جلنة التحكيم.
ــسـرح وفـى الـســيــاق نــفــسه انــتــهى نــادى ا
بــقـصـر ثــقـافـة بــنى مـزار من وضـع خـطـته
لــــلـــمــــوسم احلــــالى وتــــتـــضــــمن تــــقـــد 4
عـروض مــســرحــيـة جــديــدة هى «أخــبـار..
أهـــرام.. جـــمـــهـــوريـــة» لـــلـــمـــؤلف إبـــراهـــيم
احلـســيـنـى إخـراج غــريب مـصــطـفى «دم
الــسـواقى» لــبـكــرى عــبـد احلــمـيــد إخـراج
ـلـكـة اخلـرفـان» تألـيف خـالـد الـغـمـرى «
مــحـــمـــد يــوسف إخـــراج أحـــمــد الـــكــاس
ومسرحية «الـساعة صفر» للمؤلف إسالم

فرغلى واإلخراج حملمود الشوكى.

السندباد يعود إلى مسرح احلسينية
عـلى مـســرح مـدرسـة احلـسـيــنـيـة بـالـعــبـاسـيـة تـعـرض
ـة الـتعـلـيـمـيـة مسـرحـيـاتـهـا الثالث إدارة مصـر الـقـد
ـراكز األولى عـلى مسـتوى الـقاهـرة والتى الـفائـزة با
تـمـثـلـهـا عـلى مــسـتـوى اجلـمـهـوريـة مـسـاء االثـنـ 21
أبـريـل وهى مـســرحـيــات «الـشــعـلــة» تـألــيف الـشــاعـر
مــحـمــد سـلــيــمـان وإخــراج أشـرف أبــو جـلــيل وتـدور
حــول ثــورة غـيـالن الــدمـشــقـى عـلـى حـكـم بــنى أمــيـة
ـعـجـزة» لـلـراحل مـحـمـود ديـاب إخراج ومسـرحـيـة «ا
أحـمـد صـبـرى وتـدور حـول مـخـاوف عـامالت مـصـنع
ــصــنع وضـيــاع مــســتــقـبل لــلــغـزل والــنــســيج من بــيع ا

أبــنـائــهـم ومـســرحــيــة «الــســنــدبــاد يــعــود إلى بــغـداد»
ــــغـــربى عـــبـــد الــــرحـــمن الـــوادى وإخـــراج لــــلـــكـــاتب ا
إســمـاعــيل فــاروق وتـدور حــول عـودة الــسـنــدبـاد إلى
مديـنته ليجـد الساحر األزرق قـد سيطر عـليها ودمر
حضـارتـهـا فـيـكـاتف أصـدقـاءه عالء الـديـن والـشـاطر

دينة منه. حسن وعلى بابا وياسمينة لتخليص ا
الـــعــروض تـــقــدمــهـــا مــدارس الـــفــســطـــاط الــثـــانــويــة
ـلـك الـصـالح االبـتـدائـيـة بـرعـايـة والـقـاهـرة الـفـنـيـة وا
بدرية السـعيد مدير عام اإلدارة وإشراف أشرف أبو

سرح. جليل; موجه أول ا
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كلمة السر «إنتاج ضخم»
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فى أعدادنا القادمة 

ـهـمـات أصوات ـهمـات وسـائط مـسـكـونـة. عـلى اخلـشـبـة الـتـكـنولـوجـيـة احلـديـثـة تـسـكن ا  > ا
اضى. بيانو أوجـست ويلسون فى «حصة بـيانو» وراديو برايان فـريل فى مسرحية «الرقص فى ا
الجـنـاسـا» وجـهـاز تـسـجـيل كـراب فى «شـريـط كـراب األخـير» وأنـبـوب سـتـريـنـدبـرج الـنـاطق فى

«اآلنسة جوليا» كلها تنم عن قطعة غائبة ليست فوق اخلشبة.
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 > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

ستقل ألسباب غير معلنة. سرح ا هرجان عروض فرق ا > مركز الهناجر للفنون اضطر إلى تأجيل عقد الندوة اخلتامية 
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرح واجلنون «مربى اخلنازير» نص جديد لبريشت ملف خاص عن ا
 لوحات العدد 

 جملموعة من الفنان

21  من  أبريل 2008  العدد 2141  من  أبريل 2008  العدد 41

سرحية  - تأليف أندور همات ا  من كتاب  تاريخ ا
صوفر - ترجمة د.  محمود كامل  - مراجعة د. نبيل
راغب - وزارة الثقافة - مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى 2007

قـام بـتـأسـيس هـذه الفـرقـة الـفـنـان الكـومـيـدى "بـشـارة واكيم" فـى صيف
ـثـلى فـرقـة عـكـاشــة الـتى  حـلـهـا فى أواخـر عـام ١٩٣٠ وذلك بــضم 
ــثــلى فــرقــتى رمــســيس وفــاطــمــة رشـدى ١٩٢٨ وكـذلـك بــضم بــعض 

اللت كانتا تتوقفان عن العمل فى فصل الصيف.
الـفنـان "بشـارة واكيـم" لبـنانى األصل ولـد بحى بـاب الـشعـرية بـالقـاهرة
عـــام ١٨٨٩ ودرس فى مـــدارس الـــفـــريـــر الــفـــرنـــســـيـــة وكــذلـك الــتـــحق
ـدرسـة احلـقـوق الـفـرنـسـيـة لـكنـه لم يُـكمـل دراستـه بهـا وقـد رحل عن
سـرح أو بالسينما صرى سواء با ـنا عام ١٩٤٩ بعد ما أثرى الـفن ا عا
تـميزة وخـاصة بأدائه الـكوميـدى وجناحه فى أداء شخـصية بأعـماله ا
الشـامى والـتى ظل يؤديـهـا مدة طـويـلة فى مـرحـلة مـتـأخرة من مـسـيرته

الفنية.
كانت بـدايته الفـنية من خالل جـمعيـة أحباء الـتمثيـل العربى عام ١٩١٢
ــسـرح فى مــسـرحــيـة "مــطـامع الــرجـال" حـيــنـمــا ظـهــر ألول مـرة عــلى ا
واحترف التـمثيل بعـد ذلك وبالتحـديد عام ١٩١٧ بفـرقة "جورج أبيض"

واشترك فى مسرحياتها العربية والفرنسية.
سـرحـية الـشـهيـرة حـينـئذ ومن انضم بـعد ذلـك إلى العـديـد من الفـرق ا
بـيــنـهــا فـرق عــبـد الــرحـمـن رشـدى صــدقى والـكــسـار عــكـاشــة مـنــيـرة
هـدية عزيـز عيد بديـعة مصـابنى الريـحانى والتى أمـضى السنوات ا
األخيـرة من عمره بهـا (بدءاً من عام ١٩٣٤) ليـؤدى دور الشامى خفيف

الظل سليط اللسان.
سـرحـيات وشـارك فى الـتمـثـيل بهـا أيـضا قام بـإخـراج وتألـيف بـعض ا
وذلك بــفـرق بـديــعـة مـصــابـنى عـقــيـلـة راتب وبــبـا كـمــا قـام بـالــتـرجـمـة
ـسـرح الـفـرنـسى وقــدم مـسـرحـيـات عـديـدة مـنـهـا فـرق واالقــتـبـاس عن ا
عـكاشـة رمـسيس فـاطـمة رشـدى عزيـز عـيد وغـيـرها ومن بـ هذه
سرحيات أحب أفهم (عن حالق إشـبيلية). اجلبارة (ترويض النمرة) ا

بسالمته بيصطاد (فيدو) أوبرا شمشون ودليلة (سان صانش).
سـتقلة" ولكنها قام عـام ١٩٢٧ بتأسيس فرقة مسرحـية باسم "الفرقة ا

لم تصـاحب عروض الفـرقة حركـة نقديـة متابـعة وإن كانت اإلشـارات تؤكد
سرحيات بأن الفرقـة لم تأت بجديد بـل على العكس فإن مـستوى تقـد ا
ـهـا أول مرة وإن كـان يـحسب عـادة كـان متـواضـعا وأقـل من مسـتـوى تقـد ا
لــلـفــرقـة قـدرتــهـا عــلى الـتــجـوال وتــنـظـيـم رحالت إلى بـعض الــدول الـعــربـيـة
ــســرحى وكــذلك إتــاحــة فــرصــة الــعـمـل أمـام ــســاهــمــة فى نــشـر الــفن ا وا

. سرحي مجموعة من ا

لم تـــســتـــطع حتـــقـــيق االســـتــمـــراريـــة فـــقــدمت
مــواسم قـصـيـرة ثم اضــطـر إلى حـلـهــا لـيـعـيـد
احملاولة مرة أخرى عام ١٩٣٠ بتأسيس فرقة
مصر ومستفيدًا من أخطاء التجربة األولى.
ضم إلى فرقـته كالً من: عـمـر وصفى (مـديرا
فنيا) عباس فـارس عبد العزيز خليل جنمة
إبـــراهــيـم يــوسف حـــســنـى إبــراهـــيم اجلــزار
ــطــربــة عــلــيه فــوزى أصالن مــعــاذ ســريــنــا ا
إبـراهيـم وفرقـة منـشدين بـقيـادة عبـد العـزيز

بشندى.
قـامت الفـرقة بـرحلـة فنـية إلى بـعض الدول
ــصـــاحــبــة الـــعــربـــيــة فى ســـبــتـــمــبـــر ١٩٣٠ 
ـــطـــرب ذائع الـــصـــيت صـــالـح عــبـــد احلى ا
وقــد حـــقــقـت الــفـــرقــة فى الـــبــدايـــة جنــاحــا
كــــبــــيــــرا بــــعــــروضــــهــــا ولــــكن لــــســــوء اإلدارة
ــــتـــعـــهـــد واخلـالفـــات الـــتـى تـــفـــاقــــمت بـــ ا
ـــمــثــلـــ بــشـــأن األجــور وأســـلــوب صــرف وا
ـسـتـحــقـات والـذى أدى إلى فــشل الـرحـلـة ا
و حل الـــفــــرقــــة قـــبل عــــودة أفــــرادهـــا إلى

مصر فى ديسمبر ١٩٣٠.
أعــاد بـــشــارة واكــيم تــكــويـن الــفــرقــة واســتــأنـــفت نــشــاطــهــا عــام ١٩٣١
ــتـقــطــعـة وذلك حــتى عـام ـواسم ا وجنــحت الـفــرقــة فى تـقــد بـعـض ا

.١٩٣٢
ها من خالل اقتصر نشاط الفرقـة على تقد مسرحيات سبق تقد
صرى) وبخاصة عروض سـرح ا سرحية الكـبرى (ريبرتوار ا الفـرق ا
فـرقـة شـركة تـرقـيـة الـتـمثـيل الـعـربى (فـرقـة عـكاشـة) ومن بـيـنـهـا على
ـدنى ــوت ا ـســحـورة شــهـرزاد ا ـغــارة ا ــثـال: كــلـيــوبـاتــرا ا سـبــيل ا

لكة الوحوش خا سليمان شمشون ودليلة.
√QGhO hôªY  .O

ـقـدسـة أشـكـاالً مـتـنـوعـة. فـقـد تـكـون طالسم أو أعـراض مـرض ـهـمـات ا > تــتـخـذ ا
مثل وحدها كن أن تكتسب الـقطع قدسية من خالل إشارات ا عصبى أو السلع و
ـهـمة الـدنـيـويـة خـطراً ولـكن فى احلـاالت األكـثـر تـكـراراً تضـفى لـغـة الـكـاتب عـلى ا

وإثارة.
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اقرأ صـ 4

ـكـاتب الفـنـية وأنـا أضـيف األخـرون من أعضـاء الـلـجان وا
(احلالية)

وقــام بـاإلخـراج لـلـفـرقـة بـدايـة من ١٩٨٠ حـتى وقـتـنـا هـذا
عــدد من اخملـــرجــ مــنـــهم من عــمـل بــاإلخــراج ألول مــرة
ومـنـهم من له جتـارب مع فـرق عـديـدة أذكر مـنـهم (مـحـمد
مصطفى - سميـر فهمي - عادل زكي - محسن حلمي -
عـلى عــبــد الـرحــيم - هـشــام جـمــعـة...) أمــا اخملـرج عــبـد
ــقــصـود غــنــيم فـبــعــد عـودتـه قـدم الــعـديــد من الــعـروض ا

دينة دمنهور. للفرقة بحكم وجوده وإقامته 
كـما أحب أن أنـوه عن جتربتي مع الـبحـيرة في عجـالة ففي
عــام ١٩٩١ طــلــبت الــفــرقــة تـرشــيــحي لــلــعــمل مــعــهـا وكــنت
ـا قـدمـته مــعـهم فـفي سـرادق  إقـامــته لـتـغـطـيـة ســعـيـدًا 
مــســـرح وســيــنــمـــا الــنــصــر الـــصــيــفي طـــوال شــهــر رمــضــان
أخـرجت للفرقـة مسرحية غـنائية اسـتعراضية اشـترك فيها
جنوم فـرقة الـبـحيـرة وفرقـة الفـنون الـشـعبـية هي مـسرحـية
(الـبطل) وهي أول مـسـرحيـة تقـدم للـمـؤلف في مصـر حيث
ــصـــري مــســـرحــيــاتـه الــعــشـــرين رغم أنه ــســـرح ا جتـــاهل ا
ها في عدد من نـشرها جـميعـا هنا في مـصر.. ورغم تقـد
عــواصـم عــربــيــة مــنــهــا (بــغــداد - تــونس - دمــشق - الــدار
الـبـيـضـاء - مـسـقط - عـدن - صـنـعـاء) وبـذلـك تـكـون فـرقة
الـبحـيرة قـد ردت االعتـبار بـتقـد مسـرحيـة البـطل للـكاتب
ــســرحــيــة تــعـكـس رؤيـة الــدكـتــور (عــبــد الــغــفــار مـكــاوي) وا
مـؤلفـها نـحو اجلـراد اإلنتـهازى الذي قـدر لنـا أن نعـيش فيه
ـحـنـة الــوجـود الـعـربي بـكل ظـواهـر إلـي جـانب اإلحـسـاس 
الـتــمـزق والــتــدهـور وقــد كـتب الــنــاقـد األســتـاذ أحــمـد عــبـد
احلــمـيـد بــجـريـدة اجلــمـهـوريــة ٦ أبـريل ١٩٩١ مـقــال خـتـمه
سرحنا القومي بدمنهور الذي حقق ما فشل بقوله (شكرا 

فيه مسرحنا القومي بالقاهرة).
وبــعـد ثالثــة أعـوام تــكـررت جتـربــتي مع فـرقــة (الـبــحـيـرة)
بإخـراج مسرحـية (بـلدي يـا بلدي) من تـأليف دكـتور رشاد
رشدي وبـعد انتـهاء عرضـها بأكـثر من ثالثـة أشهر ابـلغني
ـدوح كـمـال مديـر عـام مـكـتب رئـيس الـهـيـئة أن األسـتـاذ 
اسـتــعـد لـلـقـيـام بـالـعـرض بـجـولـة في مـدن الـصـعـيـد ضـمن
خطـة التـكثيف الـثقـافي على أن تـبدأ اجلـولة األحد ٢٤ -
٤ سـنة ١٩٩٤ وقـد كـتب رئيـس الهـيـئة وقـتـهـا ضمن كـلـمته
في الـبانـفلـيت (... وما كـان لهـذا العـمل الكـبيـر أن يتم إال
ـــؤازرة ودعـم الـــوزيــريـن الـــشـــابـــ فــاروق حـــســـنـي وزيــر
ــدوح الـــبــلـــتــاجي وزيـــر الــســـيــاحــة الــثـــقــافــة والـــدكــتـــور 
ــســتــشــار الــدكـتــور مــحــافظ الــبــحــيــرة والــلـواء واألعــزاء ا
ــديـــنــة مـــحـــافظ أســـوان والــلـــواء رئـــيس اجملــلـس األعــلـي 
األقــصــر والــلــواء مــحــافظ ســوهــاج والــلــواء مــحــافظ قــنــا
والـلـواء مـحـافظ أسـيـوط الـذين لم يـدخـروا جـهـدًا أو ماال

لدعم هذه اجلولة الثقافية التي تمثل البداية...)
ا يذكـر فإن أبطـال الفرقـة قاموا بـجهد كـبير وحتـملوا و
مـشـقــات ال نـهـايــة لـهــا.. حـيث كـان يــقـضي أن يـعــرضـوهـا
لـيال ثـم يـســافـروا في الــيـوم الــتـالي مــبـاشــرة لـلــعـرض في
مدينة أخرى وقـد زالت من داخلهم أي رهبة أو خوف من
جـراء الـتـطرف واإلرهـاب الـذي تـعـاني منه كل مـحـافـظات
الـصـعـيـد حـيث كـان الـعـرض دعـوة لـلـوقـوف ضـد عـمـلـيات

اإلرهاب والتطرف.

في أواخـر عام ١٩٦٢ قدم أحمـد عصر وهـو (مفتش في
ــدرسـي بــدمــنــهــور) مــذكـــرة إلي الــســيــد وجــيه ــســرح ا ا
أبــاظه مــحــافـظ الــبــحــيــرة يــطــالب فـــيــهــا بــإنــشــاء فــرقــة
مـــســــرحـــيـــة فـي دمـــنــــهـــور أســـوة بــــفـــرقــــة اإلســـكــــنـــدريـــة
ـسـرحــيـة.. ووافق احملـافظ و إرسـال مــا يـفـيـد بـذلك ا
ـسرح حـيث أرسلت جلـنة من مـحمـد عبد إلي مؤسـسة ا
الــعــزيــز وفــتــوح نـــشــاطي وكــمــال عــيــد الخــتــيــار أعــضــاء
الـفـرقـة عـلى أسـاس الـقـواعـد والالئـحـة الـتي  وضـعـها
لفـرقة اإلسـكنـدرية ... وتـقدم عـدد ٢٥٠ فردًا  اخـتيار
ــثالت.. و تـــكــوين الـــفــرقــة ـــثالً من بـــيــنــهـم ٥   ٤٠
ــســـرحـــيــة" ووضـــعت لـــهــا حتـت اسم "فـــرقــة الـــبــحـــيـــرة ا

ميزانية في حدود ٤٠٠٠ جنيه.
وبـعـد اخـتـيـار أعـضـاء الـفـرقـة شـاء وجـيه أبـاظـة محـافظ
ـضي في سبـيـله وحـده.. دون ارتـبـاط فني الـبـحـيـرة أن 

ؤسسة.. وكانت بداية. با
وال يـفـوتــنـا أن نـنــوه بـأنه قــبل تـكـويـن الـفـرقــة كـان هـنـاك
نـشاط مـسرحـي حر... اتـخذ مـقره (نـادي الـنصـر) حيث
ـنـعم حسـ قـائـد احلرس قـام بـتكـويـنه وتـأسـيسه عـبـد ا
الــوطــنـي بــدمــنــهــور.. ويـــضم فــرقــة أضــواء لـــلــمــوســيــقى
والــغـــنــاء وفــرقـــة مــســـرحــيـــة كــامــلـــة حتت إشــراف وزارة
الـشـئـون االجـتـمـاعـية ثـم مصـلـحـة الـفـنـون وكانـت حتصل
عــلى إعــانـة مــالـيــة.. وكــانت ضـمـن مـا قــدمت مــسـرحــيـة
(كـفـاح) تـألـيف وإخـراج مـحـمـد نـوح بـطـولـة مـحمـد غـنـيم
وفــهـمي اخلــولي وتــقــدم عــروضـهــا عــلى مــســرح سـيــنــمـا
الـبلديـة أو مسـرح مدرسة الـزراعة الـثانـوية ولكن قـابلـتها

عدة عقبات وتوقفت.
ـؤيدين و تـكـوين فـرقـة أخرى اجـتـمع حـولهـا عـدد من ا
وجــمـعت لـهــا االشـتـراكـات ووقف بــجـانـبـهــا الـلـواء عـبـاس
الـبدري حـكمـدار البـحيـرة في ذلك الوقت (٥٦ - ١٩٥٧)
ـعـاونة أحـمد عـصر و تـكوين مـجـلس إدارة برئـاسته و
وفـؤاد عـبـد الـسالم.. ومـارسـت نـشـاطـهـا ولكـنـهـا تـوقـفت
ألزمـات مـالــيـة - ويــحـكي أديـبــنـا الـكــبـيـر األســتـاذ (أمـ
يـــوسف غــراب عـن كم الــعـــقــبـــات الــتي صـــادفت تــنـــفــيــذ
مـسرحـياته وخروجـها إلي النـور إال أنه استطـاع أن يقدم
ــال) يــقــول عــنــهــا (أســعــدني ذلك مــســرحــيـــته األولى  (ا
.. األول أن أســتــاذنــا أحـمــد عـالم أخـرج كــثــيــرًا لــســبــبــ
ـسـرحـيـة إخـراجـا طـيـبـا وبـذل فـيـهـا جـهـدًا كـبـيـرًا فـكـان ا
سـبـب جنـاحـهـا األول أمـا الـسـبب الـثـاني فـيـخـيل لي أنـهـا
باعـتبارها أول عـمل فكانت فرحـة الناشئ إذا قدم عمالً
قـدر له النـجاح.. وقام بـالبـطولـة فيـها عـقيـلة راتب أم

يوسف غراب زكريا بلبع أحمد القاضي).
وكـانت الــفـرقـة في بـدايــتـهـا تـقـدم الــعـروض عـلى مـسـرح
ـسرح لـلـبـالون أقـامـته احملافـظـة عـام  ١٩٦٤ ولكن هـذا ا
راح ضــحــيــة حــريق.. فــكــان مــســرح الــبـلــديــة بــديال.. ثم

قدمت بعد ذلك بعض أعمال ألم يوسف غراب.
ونـأتي إلي (فــتـوح نـشـاطي) وجتــربـته مع فـرقــة الـبـحـيـرة
ـــســـرح).. حـــيـث ذكـــر في كـــتـــابـه (خـــمـــســـون عـــامًـــا في ا
(شــغـــلت بــإخــراج "الــزوجــة الــعــاشــقــة" لــفــرقــة الــبــحــيــرة
ـســرحـيــة بـدمــنـهــور.. إقـتــبـاس حـر بــتـصــرف كـبــيـر عن ا
ـعـاونـة احلـبـيب مـسـرحــيـة أمـريـكـيـة قــمت بـتـمـصـيـرهــا 
فؤاد سـعيد.. ومثلت ألول مـرة ليلة اجلمـعة ٣ أبريل سنة
١٩٦٤ بــــــنـــــجــــــاح مـــــذهـل.. وجتـــــاوب أهـل دمـــــنــــــهـــــور مع
ـسرحيـة حتى أنهم كـانوا يهلـلون ويصـفقون.. وتألق في ا

ــســرحي مـنــهم إلـي جـانب هــنــاء عــبـد ــسـرح واإلخــراج ا ا
الـفتاح ومـاهر عبـد احلميد (مـحمد سـالم - حافظ أحمد
حـــافظ - هــاني مــطــاوع الــذي أصــبـح فــيــمــا بــعــد رئــيــًســا
ـية الفنون) كـما أنها أعـطت الفرصة وألول مرة في ألكاد
ـسرحي األقـالـيم بـأن تقـوم مـخرجـة بـالـعمل في اإلخـراج ا
هي إجالل هــاشم الــتي أصــبـحـت رئـيــســة إقـلــيم الــقــاهـرة
الــكــبــرى حــيث أخــرجت (الــنـــد في هــوجه الــزعــيم) من
تأليف أبو العال السالمـوني (العودة إلي طلخا) من تأليف
يــسـري اجلــنـدي كــمــا قـدم الــفـنــان عـبــد الــعـزيــز  مـخــيـون

جتربة هامة في قرية أبو حمص عن الصفقه.
وأيـضا قدمـت الفرقة (مـحمد نـوح - محمـود احلديني -
فـهمي اخلـولي - منـير الـوسيـمي - محـمد غـنيم...) كـما
أود اإلشــارة إلي مــا قــاله كــمــال عــيــد من خالل جتــربــته
ـسرحيـة (الناس اللي في الـسماء الـثامنة) عـند إخراجه 
ــــــا تـــــذكــــــرنـي هـــــذه لــــــعــــــلى ســــــالم مــــــوسـم ٦٨ / ١٩٦٦ 
الحـــظــات بـــعــام ٢٠٠٧ يـــقــول (... تـــوزيع الـــعــمـل عــلى ا
مـجلس إدارة يجـلس ليبـحث.. ويبحث لـيجتـمع.. ويجتمع
لـيــنـاقش.. ويــنـاقـش لـيـنــغص ثم يــجـتــمع مـرة أخــرى قـتل
ا يـحدث ـسـرحي.. قد يـكون رأيي هـذا مـعارضـا  لـلفن ا
اآلن في أغـلـبـية فـرق احملـافـظـات.. ولـكـنـني قـد أخرجت
فـي أكـثـر مـن مـحـافــظـة أســتـطـيع أن أؤكــد أن يـدًا أمــيـنـة
ــســـرح وفـــهـــمــهـــا لـــلـــدرامــا واحــدة بـــشـــرط قـــربـــهــا مـن ا

ستطيعة أن تصل إلي ما لم يصل إليه األخرون).

تـمـثيـلـها هـواة وهـاويات من عـاصـمـة البـحـيرة أذكـر مـنهم
ـــان عــطــيـــة غــريب ـــثــال ال احلـــصــر كــر عــلى ســـبــيل ا

عمارة محمد نوح زكريا بلبع..
كـمـا اســتـمـرت الــفـرقــة في تـقـد مــسـرحـيــة جـديـدة كل
ثـالثـة شـهـور.. واجــتـمع لـلـفــرقـة إحـدى عـشــرة مـسـرحـيـة
خالل ثالث ســنـــوات لــكــبــار اخملــرجــ مـن بــيــنــهم عــبــد
الــرحـيم الــزرقـانـي مـحــمـد تــوفـيق كــمـال حــسـ بــديـر
ــــنــــعـم مــــدبــــولـي مــــحــــمــــد غـــــنــــيم نــــور صــــايغ عـــــبــــد ا

الدمرداش كمال عيد.
كــمــا قــدمت الــفــرقــة مــجــمــوعــة من الــهــواة مــســتــعــيــنــ
بــإمـكـانــيـات قــصـر الــثـقـافــة في ثالث مــسـرحـيــات فـصل
واحـد هي "الـفخ" أللـفريـد فـرج "الغـريب" حملـمـود دياب
ــمـر" لـعــلى سـالم مـن إخـراج هـنــاء عـبـد "وأغــنـيــة عـلى ا
ـسـرحـيـة  "الـوطـاويط" الـتي الــفـتـاح وعـنـدمـا نـأتي       
أخـرجـهـا مـحـمـد غـنيـم نالحظ أول جتـربة كـامـلـة يـعـتـمد
فـيهـا على احملـليـات تألـيف كمـال عبـد السالم وإخـراجا
وأيــضــا الـــديــكــور لـــيس في الـــبــحــيـــرة وحــدا بل هي أول
ستوى الرسمي فإن جتربة في الفرق التي تـكونت على ا
ـؤلف واخملرج مـحلـيًا يـؤكد أن األقـاليم أخذت إكتـشاف ا

جتني من ثمار اجلهد باستنبات هذه العناصر.
أمـا اجلــانب الـثـاني فـطــرحه أن الـثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة من
بـدايــة اإلشـراف عــلى الـفــرقـة قـد دفــعت بـعــدد من شـبـاب
ـعــاهــد الـفــنــيـة لــهم شــأن في عـالم ùLôL π«eEG¢اخلــريــجـ خــريــجي ا

فرقة البحيرة 

 لم 
تصاحب
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جادة
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مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـــدعـــيــات.. إلـى حتـــجـــيم فـــرص األدعـــيـــاء وا
والـــرجل نــفــسه قــال فـى أكــثــر من مــوضع إنه
لــيس ضـد أن يـعـمل فـى مـصـر جنـوم وجنـمـات
ن مـثل هـنـد صبـرى ونور وجـمـال سلـيـمان وأ

زيدان ومن فى مستواهم.
مصر طوال عمرها لم تعرف التفرقة ب فنان
سـورى أو لـبـنـانى أو تـونسى أو أى فـنـان يـنـتمى
ألى جـنـسـيـة عـربـيـة وبـ فـنـان مـصـرى.. هذه
هـى روح مــصــر وطــبــيــعــة نــاســهــا.. واألســمـاء
صـرى سواء الـعـربيـة الـتى ذابت فى النـسـيج ا
كـانت لصحفي أو أدباء أو فنان أكثر من أن

تعد أو حتصى.
فـى بعض الدول الـعربـية يدعـون إلى سعودة أو
كـوتنة الصحـافة مثالً بعـد أن الحظوا أن نسبة
كــــبـــيـــرة من خـــارج دولـــهـم أصـــبـــحت حتـــجب
.. إجـراء الــفـرصـة عـن أبـنـاء الــبـلـد األصــلـيـ
ـكن أن يُـتـهم صـاحـبه بـأنه عـدو طــبـيـعى وال 
لـلـقومـية الـعربـية أو أن وراءه هـدفاً سـياسـياً أو
أى شـىء من هـذا الــقـبـيل.. لـم أسـمع أن أحـداً
هـاجم دولة عـربية ألنـها اتخـذت قراراً بتـنظيم
الـعمـالة الـوافدة حـتى تكـون هنـاك فرص عمل

ألبناء البلد.
سـتقـول إن مصر لـها وضع خاص فـهى الدولة

ysry_hassan@yahoo.com
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العدد 41
لـــيس كـل من اخـــتــلـف مع الــقـــرارات األخـــيــرة
ــهن الـتــمـثــيـلـيــة صـاحب ألشــرف زكى نــقـيب ا
ن أيد.. وإن لم مـصلحة ونـفس األمر بالنـسبة 
ـــســــألـــة - وهـــذا شـىء طـــبـــيــــعى - من تــــخل ا

أصحاب مصالح هنا وهناك.
ـصـالح.. وقانـا الـله وإياكم دعـونـا من أصـحاب ا
شــرهم.. ولــنــضع أنــفــسـنــا مــكــان أشـرف زكى..
ـهـنــة مـهـمـته حــمـايـة مـصــالح أبـنـائـهـا نــقـيب 
ـنـاسـبــة هـنـاك أعـضـاء فى والــدفـاع عـنـهم - بــا
الـنقابـة يعيـشون ظروفاً صـعبة لـلغاية - الحظ
زكـى أن حظـهم فى الـعـمل مش والبـد.. كـثـيرون
يـأتـون من الـدول الـعـربـيـة الشـقـيـقـة.. بـعـضهم
ثل إضافة إلى مسيرة الفن فى مـوهوب فعالً و
مصر وأغلبهم - خاصة احلر - ال عالقة لهم
بــفن الـتـمـثـيل.. وجـمــيـعـنـا يـعـرف مـا يـدور فى
صـالـونات ومـطابخ شـركـات اإلنتـاج.. لم أحتدث
عـن غــرف أخــرى.. لــيس لى فى فن الــســبــاكــة.

فماذا يفعل أشرف زكى ومجلس نقابته?
الـطبيعى فى هذا الوضع أن يتخذ من القرارات
مـا يـتـيح فـرص عـمل ألعضـاء نـقـابـته ويـنظم
فـى الـوقت نـفـسه عـمـل األشـقـاء من الـفـنـانـ
ـا يؤدى ـطـلوب و ا يـحـقق الـتوازن ا الـعـرب 

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

يـحقق الهدف األساسى منها والذى أعتقد أنه
ـوهـوبـ من األشـقـاء الـعـرب بـأى لــيس ضـد ا

حال من األحوال.
مــا أزعــجـنى فـى قـضــيـة أشــرف زكى أن هــنـاك
ـصـريـ نـزلت عـلـيـهـم هذه عـشـرات الـنـجـوم ا
الـقرارات برداً وسالماً وأعلنـوا - فى السر طبعاً
- تـأييـدهم لهـا من كل قلـبهم لـكن أحداً مـنهم
لـم يتكـلم حتى اآلن ولم يعـلن رأيه فى العلن..
لـسان حالـهم يقول: اذهب يا أشـرف وحارب لنا
وإنــا هـنـا قـاعـدون!! وذلك خــوفـاً من أن تـتـأثـر
صـالح فهـم ليسـوا فى قوة الـسبـوبة وتـتعـطل ا
شـركات اإلنتاج ويخشـون بأسها.. لكن هذا قدر

من يتصدى للعمل العام وعليه أن يتحمل.
> مــلـحـوظــة: غالف «مـسـرحـنــا» هـذا األسـبـوع
لـعـرض مسـرحى سورى.. لم جنـد صورة جـيدة
ـصـرى لــعـرض مــصـرى وألنــنـا ال نــفـرق بــ ا
ـسألـة لـيست والـسـورى نـشرنـا هـذه الصـورة.. ا
ـوضوعية وحـدها لعبت مـقصودة طـبعاً ولكن ا

ن يهمه األمر. دورها.. وهى رسالة 

قضية أشرف زكى!!

سرح فى اإلسماعيلية هواة ا

ـنطـقة ودائـمـاً ما تـسـتوعب األم أو األكـبـر فى ا
أبـــنـــاء غـــيـــرهــا مـن الــدول الـــعـــربـــيــة وحـــتى
األجــــنـــبـــيـــة.. وأقـــول لك نـــعـم هى كـــذلك بل
وأكــثـر.. لـكن مـاذا تـفـعل لـو كـنت مـكـان أشـرف
زكـى? هل تــتــرك أبــنــاء نــقــابــتك «عــواطــلــيـة»
إكــرامـاً خلـاطـر األخــوة الـعـرب وألن مـصـر هى
الــشــقــيــقــة الــكــبــرى? هل تــغض الــطــرف عن
ـارسـات وتـصرفـات مـسيـئـة إلى الفن عـمـوماً

حتى ال تتهم بأنك «شوفونى»?
لـدينا مثل يـقول «اللى يعوزه بـيتك يحرم على
اجلــامع» - أشـرف زكى - لم يـحـرم كل شىء بل
تـرك الـباب مـفـتوحـاً لألشـقاء الـعرب مع وضع
بــعض الــضــوابط الــتى أرجــو أن تـكــون هــنـاك
مـرونـة فى تـطبـيـقهـا. مـرونة تـتـيح استـثـناءات
ــا ال يـــخل فى حـــسب مـــقــتـــضـــيــات احلـــال 
الــنـهـايـة بــالـهـدف الـذى مـن أجـله جـاءت هـذه

القرارات.
عـن نـفـسى وبــدون مـواربــة أنـا مع أشـرف زكى
فـى قـراراته وأعـتـبــرهـا شـجـاعــة مـنه ألنه كـان
يــدرك قـبل إصـدارهـا أنـهـا ســتـفـتح عـلـيه نـار
جــهــنم.. لــكـنــنى أظن أنه ســيـصــمــد وإن كـنت
أتـمنى أال يتشدد فى الـتنفيذ.. أن يطبق «روح»
ـا هــذه الـقــرارات ولـيـس نـصــهـا بــحـذافــيـره 

رواد قـصــر ثـقـافـة الــعـمـال بـشــبـرا اخلـيـمـة
«مابنحلـمش» تأليف محمود جمال وإخراج
ــصــريــة لــهــواة مــحــمــد جــبــر لـــلــجــمــعــيـــة ا
ــــســــرح «الـــــكالب األيــــرلــــنــــدى» حلــــســــام ا
الـــغــمـــرى إخــراج خـــالـــد أيــوب لـــلــجـــمــعـــيــة
اخلـيرية ألبـناء بنى سـويف «حصاد الشك»
إعــداد: إبـــراهــيـم الــرفــاعـى وإخــراج عــادل
درويش جلــمــيــعــة رابــطــة أبــنــاء الــدقــهــلــيـة
«شـكلها بـاظت» تأليف عمـر طاهر وإخراج
ـصـريـة دعــاء طـعـيـمـة وقــدمـتـهـا اجلـمــعـيـة ا
ـــســـرح «زنـــقـــة الـــرجـــالـــة» لــبـــهـــيج لــهـــواة ا
إسـمـاعـيل واخملـرج مـحـمد خـيـرى جلـمـعـية
مــوظـــفى الـــدولــة وأخـــيـــراً عــرض «الـــعـــمــة
والــعـــصــايــة» تــألــيف: رجب ســلــيم وإخــراج
ــصـريــة لـهـواة خـالـد الــعـيــسـوى لـلــجـمــعـيـة ا
ــسـرح. وأعــقــبت الــعــروض نـدوات نــقــديـة ا
شـارك فـيــهـا من الــنـقــاد: عـبــد الـغـنى داود
أحمد عبد الرازق أبو العال ومؤمن خليفة
وتـــشـــكـــلت جلـــنـــة الـــتـــحـــكــــيم من د. حـــسن
عطية د. فوزى السعدنى مختار العزبى.
ــهـرجـان  افــتـتــاح مـعـرض وعــلى هـامش ا
لـلــفن الــتــشــكــيــلى بــاسم «كــرنــفــال الــفــنـون»
ــان عـبــيــد عـادل شــارك فـيـه الـدكــاتــرة: إ
بـدر عـبـد الــعـزيـز اجلـنـيــدى غـادة نـعـمـان

مديحة محمد على ونظيرة الفخرانى.
ـهـرجـان - واجلريـدة مـاثـلة لـلـطبع واخـتتم ا
- بـإعالن الـنــتـائج وتـوزيع اجلـوائـز وسـوف

نقوم باإلعالن عنها فى العدد القادم.
كما  تقد عرض لـفرقة الفنون الشعبية
ـــهـــرجــان بـــاإلســـمــاعـــيـــلـــيــة أشـــرف عـــلى ا
الشاعر محمـد كشيك مدير عام اجلمعيات
بـالـهـيـئـة كـمـا قـدم د. مـحـمـد رضـا الـشيـنى
رئـيس إقلـيم القـنا ة وسـينـاء الثقـافى الدعم

هرجان الكافى إلجناح ا

ــهــرجــان فى أيــامه الــتـالــيــة ســبــعـة وشـهــد ا
عـروض هى: «عـرس زهـران» تألـيف مـحـمد
عـبـد الـله وإخـراج أحـمـد شـحـاتـة جلـمـعـية

يحضر التكر األسماء األربعة األخيرة.
كما  عـرض مسرحـية «يا بـهية وخـبرينى»
الكى. تأليف جنيب سرور وإخراج محمد ا

أشرف زكى اسم الراحل عـبد الله محمود
ـعـاذ أحمـد عبـد الـعزيـز رياض مصـطفى ا
اخلــولى حــسن ســعــد د. عــمـرو دواره ولم

ـاضـي شـهدت من االثـن وحـتى الـسبت ا
هرجـان احلادى عشر مدينـة اإلسماعـيليـة ا
ــهـرجــان الـلــواء عـبـد لــفـرق الــهـواة افــتـتح ا
اجلـلــيل الـفـخــرانى مـحـافـظ اإلسـمـاعــيـلـيـة
ود. أحـمد نوار رئيس الهـيئة العـامة لقصور
الــثـــقــافـــة وفى كـــلــمـــته حتـــدث د. نــوار عن
الهواة ودعم الهيئة لهم من خالل أنشطتها
اخملــتـلـفـة ومـهـرجـانـاتـهــا الـتى تـقـيـمـهـا إثـراءً
ـــســرح وتــأكــيـــداً عــلى دورهــا فى حلــركــة ا
ــواهـب فى مــخـــتــلف اكـــتــشــاف وتـــشــجـــيع ا
ـهم الـذى أقـالـيم مــصـر وأشـار إلى الـدور ا
ـسرحي تلعـبه جريدة «مـسرحنـا» لصالح ا
كـــافـــة كـــمـــا ألـــقـى اخملـــرج عـــبـــد الـــرحـــمن
ـهـرجــان كـلـمـة عن مـعـنى الـشــافـعى رئـيس ا
الـهــوايــة وأهـمــيـة أن حتــتـضـن الـهــيـئــة مـثل
هـرجان هـرجانـات مـشيـراً إلى دور ا هـذه ا
فى بــــعث روح جــــديـــدة فـى جـــســــد احلــــيـــاة

سرحية. ا
وألـقـى الـكــاتب مــحـمــد الــسـيــد عــيـد كــلــمـة
ـكرمـ مـشـيـداً بدور الـهـيـئـة واحتـضـانـها ا
لــلــعــديــد من الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة عــامـة
ـسـرحــيـة خـاصـة األمــر الـذى يـسـهم فى وا
خـلق مـناخ ثـقـافى ثـرى ومـتنـوع مـؤكـداً على
ــــــســـــرح دور الــــــهــــــواة فى جتــــــديــــــد دمــــــاء ا
ـصـرى. وجـاءت كـلـمـة الـشـاعـر سـعـد عـبد ا
ــركـــزيــة لــلــشــئــون الــرحـــمن رئــيس اإلدارة ا
الــثـقـافـيــة لـتـؤكـد دعـم الـهـيـئــة بـكل إداراتـهـا
لكل نشاط فنى وثقافى ودورها فى إشاعة

الثقافة الرفيعة فى كل أقاليم مصر.
كـذلـك ألـقى الـلـواء عــبـد اجلـلـيـل الـفـخـرانى
مـحــافـظ اإلسـمــاعــيــلــيــة كــلــمــة رحب فــيــهـا
ـهـرجـان مـتـمـنـيـاً بـاحلـاضـريـن من ضـيـوف ا

لهم إقامة طيبة ومهرجاناً ناجحاً.
كــمـــا شــهـــد االفــتــتـــاح أيــضـــاً تــكـــر الــلــواء
احملـــافـظ عـــبـــد اجلــــلـــيـل الـــفـــخــــرانى ومن
: مـحـمـد الــسـيـد عـيـد د. األدبـاء والـفـنــانـ
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