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مجرد بروفة

 يسرى حسان
إلـيه ولـكـنه تـوقف بـعـد شـخـطـة واحـدة مـنى وقال
نـتـهى اجلديـة والـتجـهم: الـثانـيـة فى طوكـيو لى 
لـهـا ثمـنـها يـا سيـدى وعـندمـا أقول الـثـامنـة وسبع

دقائق فأنا أعنى ما أقول.
وعـد احملـدد ويتـلـو علىّ بـرنامج يأتى « كـاكـاو» فى ا
الـــيــوم.. أقــول له: فــلــنــؤجـل كــذا ونــفــعل كــذا. فال
ضى فى برنامجـه وكأننى غير موجود.. يعـبرنى و
سـرح الـطـفل فطـلـبت منه أن كان هـنـاك مهـرجـان 
نذهب إلـيه فاعـتذر.. قـلت: فلـنمـر فى الـشارع الذى
رور بـهذا سـرح. قـال: خط سيـرنا ال يـتضـمن ا به ا
الشـارع.. لدينا أشياء البد أن نفـعلها لها األولوية..

وبعد أن ننتهى افعل ما شئت.
أصـارحك بــأن األيـام الــتى أمــضـيــتـهــا فى طـوكــيـو
تناهية دن اليابانية وبـفضل الدقة ا وغيـرها من ا
لألخ «كــاكـاو» جـعــلـتــنى أسـأله: فـى مـنّك كــتـيـر فى
الـــيــابــان يـــا «كــاكــاو»?.. وقـــبل أن يــدخـل فى نــوبــة
الضـحك التى اعـتاد أن يدخـلها كـلما سـألته سؤاال
ـسـرح تبـعـنا من هذا الـقـبـيل أو حدثـته عن إدارة ا
شخـطت فيـه: اثبت يـا كاكـاو فثـبت وقال: كـلنـا كده

يا سيد!
أقول لك إنـنى تمنيت أن أستنسخ كاكاو أو غيره من
ا كـلهم زى بعض وأحضره إلى مصر اليـاباني طا
ـــســــرح.. صـــحـــيح أنـه لن يـــكـــون وأزرعه فى إدارة ا
يــابـانــيــاً أصـلــيــاً لـكــنه ســيــحـمـل جـزءاً كــبــيـراً من
الــتــركـــيــبــة الـــيــابــانـــيــة.. ومــثـل هــذه الــتـــركــيــبــة
ــوذجـاً بـاســتــطـاعــتـهــا أن جتـعـل من هـذه اإلدارة 
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اســـمه «تــاكـــاو» كــنت أنـــاديه - عـــلى ســبـــيل الــدلع -
«كاكـاو» ورغم أنه يعرف عربى مكسر فقد أوهمته بأن
الـعـربـيـة لـيس فـيـهـا حـرف الـتـاء وعـنـدمـا أفـاق من
الـوهم وبـدأ الـشك يـتـسـرب إلى نـفـسه أفـهـمتـه أننى
من قبـيلـة تنـطق التـاء كافـاً ثم إننى قـبل أن أستقل
الطـائرة متجهاً إلى اليابان كنت أحضر اجتماعاً فى
ـنف فـتـلـخـبط لـدىّ كل شىء.. فـقـرر ــسـرح  إدارة ا
مـرافــقى فى رحــلـتى إلـى الـيــابـان أن يــتـعــامل مـعى

ككائن منقرض!!
هبـطت فى مطار «نـاريتا» قـبل طوكيـو بشويـة.. وبعد
خــمس دقـائـق كـنت فى الــشـارع مع «كــاكـاو» كل شىء
جـاهز وسـريع ال عقـد وال كالكيع.. وال تـهاون أو دلع

أيضاً.. لكنها الدقة والنظام.
وصلت الفندق فى الثالثة فجراً بتوقيت اليابان بعد
طـيـران 14 سـاعة وقـال لى كـاكـاو الـظـريف يـا سـيد
يـسـرى أتـمـنى لك نـومـاً هـادئـاً ونـلـتـقى فى الـثـامـنة
وسبـع دقائق صبـاحاً فدخـلت فى نوبـة ضحك حتى
ظنـنى الرجل «شارب حاجة» فذكرته بأننى قادم على
«مــصــر لــلــطـــيــران» وهى شــركــة إسالمــيــة ال تــقــدم
مـشـروبـات روحـيـة ثم إنـنى لـيس لى فى «روحـيـة» أو
غـيـرهـا.. مــرة شـربت «بـيـريل» فـتـطـوحت.. طـوحـنى

الهوا مثلما فعل مع العندليب األسمر!
هم أنـنى كـنت أضـحك عـلى حكـايـة الـثامـنـة وسبع ا
دقــائق هــذه وعـنــدمـا انــتـهت الــنـوبــة قـلت لــلـســيـد
«كــاكـاو»: ربـنــا يـهــدك - لم يـفــهـمــهـا - فــلـنــجـعــلـهـا
الـثـامـنـة والنـصف مـثالً.. فـانـتقـلت عـدوى الـضحك

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

لــهم اشــتـغــلــوا عـايــزين الــعـرض يــطـلـع بـســرعـة..
الـلــجـنـة فى الــطـريق.. فــيـضـطــر اخملـرج إلى سـلق
ه بـــأقــصى ســرعـــة - يــقــدمه فى الـــعــرض وتــقــد
الغـالب فى شـهر يـونـيه أو يولـيـو - يسـتـمر الـعرض

ولد. يوم أو ثالثة ثم ينفض ا
ـهرجـانـات الـنـوعـيـة مـطـلـوبة.. ـؤتـمـرات جـيـدة وا ا
وإصدار مـطبوعة مـسرحيـة علميـة معمـلية ال ضرر
ـعامل حتتاج إلـى هذه النوعيـة.. لكن هناك منه.. ا
أولويـات بعد أن ننتهى منـها نفعل ما نشاء وندخل

أى معمل نريده.
سرحى فى األقاليم - رغم أية مالحظات الـنشاط ا
حـوله - هـو أهم مـا تـقـدمه هـيـئة قـصـور الـثـقـافة..
لـكـن االنـشــغــال عــنه والــتــفــرغ ألشــيـاء أخــرى من
مـكن أن يـصيـبه فى مقـتل.. ويحـول هؤالء الـهواة ا
ــوهــوبــ فى أقــالــيـم مــصــر إلى ســكك أخــرى ال ا

نرجوها لهم.
ـمـكن أن  الـسـيـد «كـاكـاو» أصـبح صـديـقـاً لى ومن ا
أوجه إلــيه الــدعــوة لــلــحــضــور والــتــعــاون مع إدارة
ــسـرح لــكن مـن يـضــمن لى أن يــعــود «كــاكـاو» إلى ا
اليـابان بعد شـهر أو شهرين وكـلما قالـوا له موعدنا
فى الــثـامـنـة وسـبع دقـائـق يـا«كـاكـاو» دخل فى نـوبـة
ضـحـك وقـال لــهم: ربـنــا يـهــدكم ثم أقــنـعــهم بـأنه
يـة فذة ترفـع شعار ينـتمى إلى قـبيـلة عـلمـية أكـاد

«اللى يحب النبى يزق»!!

فعالياته تنطلق 8 مايو القادم

ـمكن أن يـتأثر للـدقة والـنظام.. شـحتـة نفسه من ا
ويـتـحــول إلى شـخص آخـر ويـنـسى تـمـامـاً مـوضـوع

الدراجة واألسانسير!!
ـثلون فى أقالـيم مصـر لدينـا مخرجـون جيدون و
أكثـر جودة ولـدينـا نصوص ومـيزانـيات وكل مـا يلزم
إلنـتــاج عـروض جـيــدة.. لـكـنـنــا فى الـغــالب نـفـشل
بــســبب غــيـاب عــنــصـرى الــدقــة والــنـظــام.. هــنـاك
عـنـاصـر كثـيـرة غـائبـة لـكن هـذين الـعنـصـرين هـما

األهم وبدونهما لن نحقق أى قدر من النجاح.
فى كل مـوسم يـطـالب الـنـاس وتـبح أصـواتـهم بـأن
تكـون هناك مواعيد صارمة ومحددة لبدء العروض
ــسـرحـيــة.. الـسـنــة فـيـهـا 12 شـهـراً وامــتـحـانـات ا
الطالب من شهر خمسة لشهر سبعة.. إذن أى عاقل
فى الـدنـيــا ولـيس شـرطـاً أن يـكـون يـابـانـيـا واسـمه
«كـاكاو» يقول إن العروض البد أن تبدأ فى مارس أو
ـهــرجـانـات أبـريل عــلى أقـصى تــقـديــر ثم تـعــقـد ا
اخلتـاميـة فى شهـور الصـيف أغسـطس أو سبـتمـبر
والفـترة التى بـينهمـا تخصص لـلتدريب والـتثقيف
.. مـسـألـة ليـست فى حـاجـة إلى عبـقـريـة أو عقـلـية
ـيـة فذة.. أى مـوظف عـلى عـلـمـيـة مـسـرحـيـة أكـاد
كنه أن ينظم األمـور بشكل دقيق.. ليس باب الـله 
مــهـمــا أن يـنـظــمـهــا بـالــدقـائق والــثـوانى.. فــلـتـكن

هم أن يكون هناك «سيستم». باأليام أو الشهور.. ا
اذا لـيس هنـاك «سيـسـتم» ألننـا مشـغولـون بأشـياء
أخــرى غـيـر إنــتـاج الــعـروض.. نـظل نــؤجل ونـؤجل
وفــجـأة وعـلى حــ غـرة من اخملــرج وفـريــقه نـقـول
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سرح وحش ا
سرح األسيوطى: ا
صرى يحتضر!! ا

«اجلنون فنون»..
 ملف خاص
سرح واجلنون  عن ا

«طعم الصبار»..
أنتيجون فى ثوبها

الصعيدى

يوسف العانى..
تكر واحتفاء
 فى األردن

«شكلها باظت» 
و فى  البر
مهرجان الهواة

ميريل ستريب..
األم شجاعة

مهرجان الدار البيضاء للمسرح األمازيغى يبدع ويتواصل

هرجان   شعار  ا

سـينوغرافـيا محمـد عمر أيوب «مادوكى
ـغـربـية هـوالـلى» لـفـرقـة مـسرح دهـاوسـا ا
تــألــيف مـايــتى فـيــزنــيـيك ســيـنــوغـرافــيـا

وإخراج أحمد حمود.
«أين الــهـنـاك» لـفـرقـة «مـونـو» الـهـولـنـديـة
تـــألـــيـف شـــعالن شـــريـف وصـــالح حـــسن
فـــــارس إخــــــراج صــــــالح حــــــسـن فـــــارس
«حـجر وطـوب» لفـرقـة مسـرح «تافـوكوت»
تـألـيف عــبـد الـله أصــوفى سـيـنــوغـرافـيـا
وإخــراج خــالــد بــويـشــو «أنــشــودة احلب»
سـرح اجلهـوى اجلزائريـة تأليف لفـرقة ا
خديـجـة أولبـشـير إخـراج جمـال عـبدلى
ســيــنـوغــرافـيــا طـاهــر خــلـفــاوى «أجـنــحـة
ـصـرية ـسرح ا األقوال» لـفـرقة فـرسـان ا
أشعـار صالح عبـد الصـبور رؤيـة درامية
وإخــــراج د. عــــمــــرو دواره «ســـــنــــديــــانــــة»
لـفـرقـة سـنـديـانـة الـتـونـسـيـة سـيـنـوغـرافـيا

وتأليف وإخراج زهيرة بن عمار. 
«كـــوالــــيس» لــــفـــرقـــة مــــحـــتــــرف الـــرمـــوز
ـــغـــربـــيــــة تـــألـــيف وإخـــراج نـــور الـــدين ا
قريـنع سـيـنـوغرافـيـا مـراد درس ويونس
غـــايــطى «الــكـــعــكــة اجلـــريــحــة» لـــفــرقــة
اســتــرادا تــألــيف وإخــراج عــبــد الــعــالي
أفــنـيــنـة ســيـنــوغـرافــيـا يـوسـف لـغـلــيـفى
«األمـــيــــرة والــــوحش» لــــفـــرقــــة كـــوالــــيس
ــغـربــيـة تـألــيف جـون مــارى لـوبـرانس ا
إخـراج إبـراهــيم وارفـعـنــا سـيـنــوغـرافـيـا
مــحـمــد صــابـر «واحــد من زوج» لـفــرقـة
ــــغـــربـــيـــة فــــضـــاء إبـــداع مـــســــرح الـــغـــد ا
اقـتـبـاس عـبـد الـله مـغـازى عن مـسـرحـية
اإلمــــبـــراطـــور إخــــراج فـــتـــيــــحـــة هـــنـــون
ســيـــنــوغـــرافــيـــا ســعــيـــد مــغـــازى ورشــيــد

لبزار.

مسـرح تافـوكت تألـيف على مـبارك على
إخـراج خالـد بـويشـو سـينـوغـرافيـا أحـمد
حــــمـــود «كـالم فى ســــرى» لـــفــــرقـــة نـــادى
مـــســـرح األنــفـــوشـى تــألـــيف عـــز درويش
إخـراج ريهام عـبد الرازق «عـودة الغائب»
سـرحـيـة الـعراقـيـة تـأليف ـدى ا لـفـرقـة ا
عـلى حـيـنى سـيـنـوغـرافـيـا وإخـراج حـيـدر
منـعثـر «بنـجاتـيف» لفـرقة «مـسرح أبـعاد»
ــغـــربـــيــة تـــألـــيف أثـــول فــوجـــارد إعــداد ا
وإخــــــراج د. عـــــبـــــد احلـــــمــــــيـــــد شـــــكـــــيـــــر
ســيــنـوغــرافـيــا عـبــد الــلـطــيف مـفــيـد «دم
ـاركـيـة شـرقى» لـفـرقـة مـسـرح أنـانـا الـدا
تــألــيف طالل نـصــر الـدين إخــراج هـادى
ــهــدى ســيــنــوغـــرافــيــا ســبــاهى مــرسى ا
ـغربية «البرشـمان» لفرقـة جمعـية الفتح ا
تـألــيـف وإخـراج ســعــد الــله عــبــد اجملــيـد
ســـيــنـــوغــرافـــيــا حـــمــوال مـــنــتى «حـــلم فى
ـستـحيل الـعراقـية بغـداد» لفـرقة مـسرح ا
تـــألــــيف وإخــــراج أنـــسى عــــبـــد الــــصـــمـــد

ــــــســـــــتــــــيـــــــرى إخــــــراج قـــــــارون أزنــــــاط ا
ســيـنـوغــرافـيــا حـفــيظ خـضــيـرى «أبـيض
وأسـود» لفرقـة دراماتيك تـأليف وإخراج
جــمـال تـاعــمـرت سـيــنـوغـرافــيـا احلـسـان
الـــطــاهـــرى «عــروس من حـــجــر» لـــفــرقــة
تفـسـوين تـأليف سـعـيد أبـرنـوص إخراج
قـارون أزنـاط سـيـنـوغـرافـيـا عـبـد احللـيم

سمار.
ـســابـقــة الــرسـمــيـة يــشـارك 17 وخــارج ا
عــرضــاً مـســرحــيـاً هـى: «الـظالم» لــفــرقـة

سوكاسنـا تأليف وإخراج عبد الله أوزاد
س ســيـــنــوغــرافـــيــا اخلـــالــدى مــحـــمــد «ا
الـصــامت» لـفــرقــة «تـاكــفـاريــنـاس» تــألـيف
مـحـمـد الكـرانـى إخراج حـسـن أزضوض
ســيــنــوغــرافــيــا بــراهــيم بــطــا «الــشــمــعــة»
تـــألــــيف وإخــــراج عــــبـــد الــــواحـــد الــــزوكى
ـــرآة» لــفــرقــة لــفــرقـــة «أجــاج» «وجه فى ا
«فــضـاء تـاسـوتــا» لإلبـداع تـألــيف مـحـمـد
حــنـــصــال إخــراج جـــلــول أعــرج «الـــقــمــر
الـــعــاشق» لــفــرقـــة أســام تــألــيـف بــنــعــيس

تـــنـــطـــلق يــوم 8 مـــايـــو الـــقــادم فـــعـــالـــيــات
مـــهـــرجـــان الــــدار الـــبـــيـــضـــاء االحـــتـــرافى
الـثـالـث لـلـمـسـرح األمـازيـغى الـتى تـسـتـمـر
ـــــســــرح إبــــداع أســـــبــــوعـــــاً حتت شـــــعــــار ا

وتواصل.
ـهـرجـان ينـظـمه فـضـاء تـافوكـت لإلبداع ا
بالتعاون مع مجـلس مدينة الدار البيضاء
ومـــــؤســــســــة أغالل لإلنــــتــــاج ومــــؤســــســــة

تمازغا فيزيون لإلنتاج الفنى.
خــالــد بــويــشــو صــاحب فــكــرة وتــصــامــيم
ـهـرجــان قـال إن فـضـاء تــافـوكت يـهـدف ا
من خالل هذه التـظاهرة إلى جمع الفرق
ـغـربيـة فى مـوعد ـسرحـيـة األمازيـغـية ا ا
يـشكل مـحـطة مـهمـة تـساهم بـفـاعلـية فى
ـغرب ترسـيخ الـتـواصل بـ كل مـنـاطق ا
كــــمــــا أنــــهــــا تـــســــيــــر عــــلى درب تــــكــــريس
سـرح أمازيـغى ينشـد الوصول التـأسيس 
ـسـرحى األمـازيـغى عـمـومـاً إلى بــالـعـمل ا
مستـويات احترافـية بخـصوصياته الـفنية
واجلـمــالـيـة وتـقـالـيـده فى تـقـد الـفـرجـة

الدرامية.
وهـــذه الـــدورة تـــتــــمـــيـــز - حـــسب تـــأكـــيـــد
بـويـشـو - بـأنـهـا سـتـفـتح الـبـاب أمـام فرق
مــســرحــيـة مــحــتـرفــة من الــدول الـعــربــيـة
واألجــنـــبـــيــة وهى خـــطــوة تـــزكى الـــتــوجه
الــعــام لــلــتــظــاهـرة مــنــذ أول تــصــامــيــمــهـا
والــتـى تــهـــدف إلى إعـــطــاء إشـــعــاع أكـــبــر
لـلـمـسـرح األمـازيـغى من خالل االحـتـكـاك
ـسـرحــيـة الـعــربـيـة والــدولـيـة بـاخلـبــرات ا
بـــعــيــداً عن الــتــقـــوقع أو االنــكــمــاش عــلى

الذات.
سابـقة الرسميـة سبعة عروض تـتضمن ا
مــغـربـيـة هى: «حـلم رقــيـة» لـفـرقـة مـسـرح

7 عروض
مغربية داخل
سابقة ا

الرسمية و17
عرضاً عربياً
وأجنبياً
خارجها

خالد بويشو

ميريل ستريب..
األم شجاعة

ميريل ستريب..
األم شجاعة

ميريل ستريب..
األم شجاعة

ميريل ستريب..
األم شجاعة

ميريل ستريب..
األم شجاعة

يوسف العانى..
تكر واحتفاء
 فى األردن

يوسف العانى..
تكر واحتفاء
 فى األردن

يوسف العانى..
تكر واحتفاء
 فى األردن

يوسف العانى..
تكر واحتفاء
 فى األردن

يوسف العانى..
تكر واحتفاء
 فى األردن

«اجلنون فنون»..
 ملف خاص
سرح واجلنون  عن ا

«اجلنون فنون»..
 ملف خاص
سرح واجلنون  عن ا

«اجلنون فنون»..
 ملف خاص
سرح واجلنون  عن ا

«اجلنون فنون»..
 ملف خاص
سرح واجلنون  عن ا

«اجلنون فنون»..
 ملف خاص
سرح واجلنون  عن ا

«طعم الصبار»..
أنتيجون فى ثوبها

الصعيدى

«طعم الصبار»..
أنتيجون فى ثوبها

الصعيدى

«طعم الصبار»..
أنتيجون فى ثوبها

الصعيدى

«طعم الصبار»..
أنتيجون فى ثوبها

الصعيدى

«طعم الصبار»..
أنتيجون فى ثوبها

الصعيدى

«شكلها باظت» 
و فى  البر
مهرجان الهواة

«شكلها باظت» 
و فى  البر
مهرجان الهواة

«شكلها باظت» 
و فى  البر
مهرجان الهواة

«شكلها باظت» 
و فى  البر
مهرجان الهواة

«شكلها باظت» 
و فى  البر
مهرجان الهواة اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!اللى يحب النبى يزق!
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فى أعدادنا القادمة 

غنى / الـراقص مرغم على إعادة اكتشاف ذاته واسـتكشاف جسده فقرة مثل / ا تدرب ا > إن ا
بـفقـرة وكل مـفصل وكل عـضـلة إلخ.. فـاآللـة التى سـوف يـتحـتم علـيه أن يـعزف عـلـيهـا ما هى
سوى جـسده ولذلك فـعليه أن ينـمى قدراتهـا ويجعـلها أكـثر مرونـة وأن يحكم سـيطرته عـليها

وحتكمه فيها.
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

> فاطمة فرحات مدير عام ثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة انتهت من تنفيذ خطة إدارتها للموسم احلالى.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرح واللغة دراسة حملمد حامد السالمونى عباس عبد الغنى يكتب من العراق عن السينمسرحأوسكار والسيدة الوردية.. ا

28  من  أبريل 2008  العدد 2842  من  أبريل 2008  العدد 42

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

2007
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سارح الـغربية. فـاالهتمام > لقد اسـتعاد اجلـسد بالفـعل دوراً مرموقـاً فوق خشبـة ا
باجلسد وهـو ظاهرة سياسـية واجتماعـية وفنية عبـرت القرن العشـرين بأكمله قد
ـاط الــتـعـلـيم ـسـرح خالل تــلك الـعـقــود الـثالثـة األخـيــرة حتـديـثـاً أل ولـدت فى ا

والتقنيات وأساليب األداء.

سرحية فرقة «حسن البارودى» ا
نـافسـة أمام لم تسـتطع الـفرقـة مـواجهـة ا
ـسـرحـيـة الـكـبـرى فى هـذا الـوقت الـفـرق ا
ومن أهــمـــهــا فــرق: رمــســيـس الــريــحــانى
الكـسـار فاطـمـة رشـدى فتم إحـيـاء بعض
ــســرحــيـــة الــقــصــيــرة حــتى عــام ــواسم ا ا

.1944
اجلـدير بالذكـر أن الفرقة بـعد عودتها من
الـســودان قـد حــلت وعــاد حـسن الــبـارودى
السـتـئــنـاف نــشـاطه بــفـرقـة «رمــسـيس» مع
انـــتــهـــاز فــرصـــة تــوقف فـــرقــة «رمـــســيس»
إلعـداد عـروض جـديـدة فى إحـيـاء مـواسم

مسرحية قصيرة بفرقته.
تــوقـفت الــفـرقـة نــهـائــيـا عـام 1944 بــسـبب
الـــكــســـاد االقــتـــصــادى وعـــلى أثــر حتـــقــيق
ــاديـة وهــو نـفس الــعـام بـعض اخلــسـائــر ا
الذى تـوقفت فـيه فرقـة «رمسـيس» وبعض
الــفـــرق الـــكــبـــرى أيــضـــا وانـــضم أغـــلــبـــيــة
أعضاء هذه الـفرق ومعهم حسن البارودى

وسيقى. صرية للتمثيل وا إلى الفرقة ا
تــعــود قــيـمــة هــذه الــفــرقـة وأهــمــيــتــهـا إلى
ــمــيــز وإلى مــوهــبــة مــؤســـســهــا وأســلــوبه ا
ـسـرحـيـة دورهـا الـهـام فى نــشـر الـثـقـافــة ا
بـــالـــســودان الـــشـــقـــيق وإن كـــان تــأثـــيـــرهــا
ـصـر ليـس كبـيـرا حـيث اعـتـمدت احملـلى 
ــهــا عــلى تــقـــد مــســرحــيــات ســبق تــقــد
وبـإنتاج ضعيف نـسبياً ومـتواضع فنيا وإن
كـان يـحـسب لـهـا مـسـاهـمتـهـا فى فـتـح باب
ـمـثـلـ والـفـنـي رزق وتـشـغـيل عـدد من ا
وكذلك قدرتها على التجوال بعروضها.

قــدمت الــفــرقــة فى رحــلــتــهــا إلى الــســودان
وت سرحيات الـتالية: عاصفة فى بيت ا ا
دنى عبد الستـار أفندى غادة الكاميليا ا
احلالق الـفيـلسوف دخـول احلمام مش زى
ــــســـرحــــيـــات من خـــروجـه ومـــعــــظم هـــذه ا
ـسرح سـرحـيـات التى قـدمت قـبل ذلك بـا ا
ـــــســــرحـــــيــــة ـــــصـــــرى من خـالل الــــفـــــرق ا ا
ـــصـــرى) ـــســـرح ا اخملـــتـــلـــفـــة (ريـــبـــرتـــوار ا
وخــاصـة لـفـرقـة رمــسـيس وإن كـان هـذا لم
ـسـرحـيات ـنع الـفـرقـة مـن تـقد بـعـض ا

اجلديدة أيضًا.

ـــســـرحـــيــــات بـــفـــرقـــة رمـــســـيس ومن من ا
أهـمـها: مـلك احلـديـد الـقاتل الـكـوكـاي
الــــعــــدالــــة الـــســــارق الــــذبــــائح تــــوســــكـــا
البـؤساء قـهوة الـذوات الكـونت دى مونت
كـريسـتـو صنـدوق الـدنيـا عـطيل مـجـنون

ليلى رجل الساعة هوا اسبور.
قــــــــام «الــــــــبـــــــــارودى» فى 24 أبـــــــــريل 1935
بـتـنـظيـم رحلـة فـنـية لـفـرقـته إلى الـسودان
وقدم هـناك عـدة مسـرحيـات القت جناحا
ــوســيــقى والــرقـصــات من طــيــبــاً وكــانت ا
أهم أسباب اجتذاب اجلمهور السودانى.

الـكاميـليـا» عنـدما اضطـر إلى القـيام بدور
الـفــنـان سـتـيـفـان روســتى وقـد اسـتـمـر فى
فرقـة رمسـيس أكثـر من عشريـن عاما ثم
عــمل بــبــعض الــفــرق األخــرى ومن بــيــنــهـا:
ــصــريـة ــمــثــلــ الــفــرقــة ا فــرقــة احتــاد ا
ـسرح القـومى) وقد وسـيقى (ا لـلتـمثـيل وا
نـال وسـام الــفـنـون عـام 1962 كـمـا شـارك
فى بـطولة الـعديد من األفالم الـهامة ومن
بــيـــنـــهــا بـــاب احلـــديــد الـــزوجـــة الــثـــانـــيــة

األرض بالل مؤذن الرسول.
شارك حـسن الـبـارودى فى بـطولـة الـعـديد

قـام بـتـأسيس هـذه الـفـرقـة الـفـنـان الـقـدير
حـــسـن الـــبـــارودى فـى أواخـــر عـــام 1934 
ـوسـم الـشـتـوى وبـالــتـحـديــد عـقب انـتــهـاء ا
وضم إلـيـهـا ثـمـانـيـة عـشـر فـنـانـا من بـينـهم
ــلــيـــجى عــبــاس فــارس جنــمــة مــحــمــود ا
إبـــراهــــيم عــــبـــد الــــعــــزيـــز أحــــمـــد ســــيـــد
ـطـرب سـيد سـلـيـمـان سـريـنـا إبـراهـيم وا
فـــوزى وأحـــمــد عـــبـــد الـــله وذلك بـــخالف

راقصة وفرقة موسيقية.
الفـنان حـسن البـارودى موالـيد عام 1890
ـــنـــا عــام 1974 بــعـــدمــا وقـــد رحل عـن عــا
ــــســــرحـى كــــمـــــمــــثـل ومــــعــــد أثـــــرى الــــفـن ا
ومـقتـبس ومـتـرجم وذلك بخالف تـأسـيسه
ــسـرحــيـة وكــذلك إشــرافه عـلى لـفــرقـته ا
ـسـرح الشـعبى خالل الشـعبـة اخلـامسـة با

الفترة من 1950 إلى 1954.
ــــيـــز أجش وأداؤه وهـــو صــــاحب صـــوت 
اإللـقـائى ال تخـطـؤه األذن وقد بـدأ حـياته
ـيـة األولى كـهـاو الـفـنـيــة أثـنـاء احلـرب الـعـا
ـعــارف األدبـيــة وكـان هــذا الـنـادى بــنـادى ا
من أهم مـــراكــــز هـــواة الـــتـــمـــثــــيل فى ذلك
ارس هـوايته ويتدرب حتت الوقت وظل 
إشـراف اخملرج القديـر عزيز عيـد أحياناً
حـــتـى انـــضـم إلى فــــرقـــة «حــــافظ جنــــيب»

اجلوالة عام 1920.
انضم فى عام 1921 إلى فرقة عـزيز عيد
وسـافر معـها فى رحلـة إلى بالد الشام ثم
انــضم إلى فـرقــة رمـسـيس لــيـوسف وهـبى
عــنــد افـــتــتــاحــهــا عــام 1923 وإن كــان قــد
عــ كـمــلــقن فى الــبــدايـة ثم اســتــطـاع أن
يــؤكـــد مــوهــبــته كــمـــمــثل فى عــرض «غــادة
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نشرت الثقافة
سرحية  ا
فى السودان
وكان تأثيرها
فى مصر
محدوداً

نيل خالل األسبوع القادم. سرح العائم با > اخملرج هشام عطوة مدير فرقة مسرح الشباب قرر افتتاح عرض "حتت السيطرة" للمخرج عصام سعد على خشبة ا

يسرى اجلندى .. عاشق التراث
الـبريـطانى إلى أحـضان مخـلص العـصر األمـريكى. هـكذا يتـنبـأ يسرى
اجلــنـدى فـى مـســرحــيــة الــيـهــودى الــتــائه بــأن مــسـيح هــذاالــعــصــر هـو
ـسيح هـذا الـعصـر "يدخل األمـريـكان تـعـالوا مـعًا نـتـأمل وصفه الـذكى 
ــسـبح ــنــتـظــر عــلى مــحـفــة بــأعالهــا لـوحــة حتــمل اســمه.. ا ـســيح ا ا
األمــريـكى الـوجـه مـرتـديــا حـلـة بــيـضـاء ونــاصـعـة الــبـيـاض تــغـطى يـديه
قـفازات بـيضـاء بـالغـة الوسـامـة والرقـة على رأسـه غار من الـشوك من
الــذهب فى خــدمـته اجلــنــراالت واألسـاتــذة يـعــرف مـتـى يـســتـخــدم أيـا
مـنـهم ومـتى يـسـتـخـدم اآلخـر يـأتى مـعـلـنـا أنه جـاد لـيـتـحـمل مـسـئولـيـته
مـبـشرا بـعـهـد قادم من الـسالم الـدائم والـرخاء وبـعـد أن ينـصب نـفسه
ـدافع مـسـئـوال عن الـعـالم ال بـاحلق اإللـهى طـبـعا ولـكن مـن حيـث هو ا
األكبر عن احلرية فى هذا العـالم" والكلمات هنا واضحة بقدر ما هى
ـعـظم الـعـبـارات سـيـجـدهـا هى نـفس أكـاذيـب بوش ـتـأمل  فـاضـحـة فـا
االبن لـكى يـحـتل الـعـراق ولـكى يـعـيـد تـقـسـيم خـريـطـة الشـرق األوسط
ـؤلم فـى األمر أن الـنص كـتب وفق مـصـالح الـلـوبى الـيـهـودى. بـالطـبع ا
عام  1968ولم نحرك ساكنا أو متحركا حتى اآلن.. إن من يتأمل عالم
ًـا زاخـرًا بـالـقـضايـا الـسـاخـنـة يـبنى يـسـرى اجلنـدى الـفـنى سـيـجـده عا
ـا هـو بـداخـلـهـا الـكـاتب أبـنـيـة درامــيـة يـتـصـارع فـيـهـا مـا هـو مـلـحـمى 
ـمـتنع تـراجـيدى فى خـطـاب مـسـرحى يـنـتمـى إلى ما يـسـمى بـالـسـهل ا

فى لغة شاعرية حتمل الكثير من القضايا اإلنسانية.
ـسرحى يـحـتاج إلى واحلـقيـقة أن احلـديث عن إنـتـاج يسـرى اجلنـدى ا
ضـيئة فى إبداعه صفحـات مطولـة بل إلى دراسات عديدة لـلجوانب ا
ثـال ال احلـصـر بعـضًـا من عـناوين ـسـرحى لـكنـنـا نـذكر عـلى سـبـيل ا ا
مـــســـرحـــيـــاته: "رابـــعـــة الــــعـــدويـــة" "واقـــدســـاه" "حـــدث فى وادى اجلن"
" "عـنـترة"  "دكـتـور زعـتـر" "سـلـطـان زمانه" ـداحـ "الـسـاحـرة" "عـاشق ا
اضى على ها له العام ا "اإلسكافى ملكًا" وهى آخر مسرحية  تقد
سرحى تأمل إلنتاج اجلندى ا سرح القومى إخراج خـالد جالل . وا ا
سـيجـد أن مـفتـاح السـر هو الـتراث فـهو عـاشق لـلتـراث وللـتاريخ أيـضا
ــســـرح فى أواخــر وتــبـــقى قــضـــيــة هـــروبه مع عـــدد كــبــيـــر من كـــتــاب ا
الـثـمانـيـنيـات إلى الـدراما الـتلـيـفزيـونـية قـضـية نـقـدية خالفـيـة وشائـكة

حتتاج إلى ملف خاص.

إطالق ســرحــان بــشـــارة رصــاصــاته عــلى روبـــرت كــنــيــدى فى الــذكــرى
سـرحيـة كمـا هو واضح تـأتى استـجابة من ة 1967وهـذه ا األولى لـهز
سـرحية ـا حدث عام  1967ولـقد جـاءت ا ذات الفـنان يـسرى اجلـندى 
رغم أنـها تـعد من بـواكيـر أعمـاله من حـيث بنـائهـا الفـنى فاجلـندى فى
ــتـعــددة فـكـرة مــسـرحـيــة الـيــهـودى الــتـائه يــنـاقش فى بــعض لـوحــاتـهـا ا
ـاضى وفـى احلـاضــر من بـخــتــنـصــر إلى هـتــلـر اضــطـهــاد الــيـهــود فى ا
مـرورًا بـالـرومـان وأوربـا وأيضـا احلـروب الـصـلـيبـيـة إذ يـنـاقش اجلـندى
ــة من بـ أرفف الـتـاريخ لـيـرى كـيف تـسـتـخــرج هـذه احلـكـايـات الـقـد
قـيــام إسـرائـيل. كــمـا نــزع الـكـاتـب فى إحـدى لـوحــاته بـالــيـهــودى الـتـائه
األقـنـعــة عن احلـركــة الـصـهــيـونـيــة حـيث نــرى كـيف بـدأت الــصـهـيــونـيـة
كـثـمــرة زواج شـرعى بــ كـبـار الــرأسـمـالــيـ الـيــهـود واألمـبــراطـوريـات
االستعـمارية أمثـال "روتشيلـد" ووايزمان وهرتـزل. ويدرك القار كيف
ـذابح التى تـواطأ فـيهـا هؤالء تـعمل لـتقد كـانت أفكـار الال سامـية وا
ـــدون أيــديـــهم لـــكل الـــفـــكــرة وحتـــويـــلـــهـــا إلى أرض الـــيــهـــودى الـــتـــائه 
ــشـــتـــغــلـــ فى كل فـــتـــرات الــتـــاريخ من الـــبـــابــلـــيـــ حــتـى هل األســد ا

ــسـرحـيـة وأشــاهـد إبـداعـاته مــنـذ نـعـومــة أظـفـارى وأنـا أقــرأ أعـمـاله ا
الـتـلـيفـزيـونـية الـتى يـحـرص من خاللهـا عـلى بث قـيم الـعدالـة واحلـرية
ـسـاواة داخل إطار فـنى. لـذلك لم تـكن شخـصـية "عـلى الـزيبق" أول وا
ـه السـحـرى كـدراما شـعـبيـة مـسـتوحـاة من حـكـايات مـا جـذبـنى إلى عا
ألف لـيلـة ولـيـلة وكـذلك لم تـكن شـخـصيـة عـبـد الله الـنـد كـشخـصـية
ـسـتـمـر فى الـتـاريـخ والـتراث تـاريـخـيـة أول مـا لـفت نـظـرى إلى نـبـشه ا
لكى يسـتخرج لنا فى النـهاية مجمـوعة من الشخصـيات الدرامية التى
مـازالت حــيـة فى قــلـوبــنـا وحـتــمـا تــرانـا وكـان أيــضًـا وهــو طـفل صــغـيـر
ـارس فن الـرسـم بل وله مـجـمـوعـة من الـلـوحـات الـفـنيـة هـى آخـر ما
عـرفت عـنه لـهـذا أؤكد أنـه جلمـلـة تـلك األسـبـاب - وهى قـلـيـلة اآلن -
بدع الـكبير "يسرى اجلـندى" كعاشق للتراث أسـتطيع أن أحتدث عن ا

ولتراب هذا الوطن.
ى: سرح العا البداية من ا

لـقد جاء يـسرى اجلـندى إلى القـاهرة وهو يـحمل ب جـوانحه أحالما
كبيرة يود لو ترى النور فـإذا به يفاجأ وهو فى بداية فترة السبعينيات
بـسـيـطـرة تـكـاد تـكـون طـاغـيـة من كـتـاب كـبـار. لـذلك لم يـكن أمـامه فى
ذلـك الــوقـت هــو وزمـالؤه إال طـــرق أبــواب مـــســـرح األقـــالـــيم وفى ذلك
وقـف لذلك قام يـة هو سـيد ا الوقت كـان اإلعداد عن الـنصـوص العـا
انى بـرتولد ى  للـكاتب األ يـسرى اجلـندى باإلعـداد ألكثر من نص عـا
بـريشـت فقـدم "حـكـاية جـحـا عن "دائـرة الـطبـاشـيـر الـقوقـازيـة" وأيـضا
"بــغل الــبــلــديــة" عن "الــســيــد يــونـتــيل وتــابــعه مــاتى" ثـم قــدم له مــسـرح
الـثـقـافـة اجلمـاهـيـرية "عـلى الـزيـبق" واحملـاكـمة" و"حـكـاوى الـزمان" من
تألـيفه وفى هـذه الفـترة الـتقـط اخملرج الـكبيـر سمـير الـعصـفورى نص
"عنترة" وقدم عـلى مسرح الطليعة عام  1977بعد أن كاد اجلندى يعود
ا يـحدث بالعـاصمة بعد أدراجه مرة أخرى إلى مـدينة دميـاط يأسا 
ــــســـرحـى " الـــذى جـــاء بـه من دمــــيـــاط وهـــو أن  تــــأجـــيل الــــعـــرض ا
ـسـرحـيـة وأشــهـرهـا عـلى اإلطالق كـمـا "الـيـهـودى الـتـائـه" درة أعـمـاله ا
يؤكد الـناقد الكبـير فاروق عبد الـقادر فى كتابه "الفـرسان الصاعدون

نهارة". إلى اخلشبة ا
حــيث يــقـول "ال تــزال عــنـدى هـى أهم وأفـضـل مـســرحــيـاتى - يــقــصـد
الـيــهــودى الـتــائه - وهى مــســرحـيــة طــمـوحــة وطــمـوحــهــا هـذا هــو سـر
ـتـعـددة امـتـيـازهـا وتـفـردهــا من جـانب كـمـا أنه سـر مـشـاكــلـهـا الـفـنـيـة ا
هـا كـاملـة من اجلـانب اآلخـر لقـد أراد يـسرى اجلـندى وصـعـوبة تـقـد
ـاضى األسـطـورى الـسـحـيق حـتى حلـظـة أن يـقـول فـيــهـا كل شىء من ا

 يسرى اجلندى
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 لوحة الغالف

فك الشفرة
سرحي بوابة الدخول السحرية والذكية إلي عالم العروض فهو نـظر ا ا
تـفرج من اللـحظة األولى لـتقبل أو رفض النـافذة األصلـية التي تـؤهل ا
ـسئـولـة عـن تـناول رئـيـة هـي ا ـسـرح فـالـصـورة ا مـا يـدور عـلى خـشـبـة ا
ـسـاعــدة لـفك شـفـرات الـعـرض ـكـمـلـة وا ــفـردات والـعـنـاصـر الـدالــة وا ا

تفرج إلي ما يرمى إليه فكر ومضمون هذا العرض. سرحي وتأهيل ا ا
البس واإلكسسـوارات إلي دراسة دقيقة قبل الشروع نظر وكذا ا يخـضع ا
ـصـمم في الـتـنـفـيـذ كـمـا تـدور مـنــاقـشـة دءوبـة مع اخملـرج حـتى يـصل ا
ـرئي إلي الـرؤية األصـيـلـة التي يـنـطـلق مـنهـا مـحـلقًـا بـخـياله لإلطـار ا
سـرح كمـا تعـتمد ـساعـدة في فراغ خـشبـة ا مـحقـقًا لـكثـير من األبـعاد ا
صـمم على الـتأثـير الـنفـسي للـمتـفرج سواء رئيـة من خالل ا الصـورة ا
كـان إيهـامًـا أم كـسرًا لإليـهـام فـالدراسـة الـنـفسـيـة لـلمـكـونـات والعـنـاصر
رئـية لـها دور بارز في اخـتيـار الشـكل واللون ـكونـة للصـورة ا تراكـبة وا ا
تـفرج ومدى الئمـة للـمنـظر ويـنتـقل بالـدراسة إلي نـوعيـة ا ـساحـة ا وا
ـبدع في ثـل هذه الـرموز والـدالالت الـتي يطـرحـها ا اسـتـيعـابه وثـقافـته 
سـرح والتي يتـرتب عليـها الكـثير من الـتواصل مع العرض فراغ خـشبة ا

سرحي. ا
ــيـة (مــيــريل ســتـريـب) من عـرض "األم وصــورة الـغـالف لـلــفــنــانـة الــعــا

شجاعة" للمخرج (جورج وولف) على مسرح رويال كورت بإجنلترا.
صـمم أن التـيمـة األساسـية لـنص بريـخت منـاهضـة احلرب لقـد راعى ا
ــنــظــر بـالــلــون (الــكــاكي) األخــضــر األولـيـف بـدرجــاته فـقــد اصــطــبغ ا
تـفاوته وبرع في دقـة اختـيار إكسـسوار "األم شـجاعة" ومـالبسهـا الدالة ا
ــعــبـرة عـن كـونــهــا تــعـيـش في أجــواء احلـرب وأن مــفــردات مالبــســهـا وا
مستـمدة من الرحلة القاسية التي جتر فيـها عربتها الشهيرة من موقعة
البس واألحــزمــة واألحــذيـة ألخــرى وأنــهــا جــمــعت هــذه الــقـطـع من ا
ـا تــنـتــفع به وتـســتـخـدمه لــيـصـبـح إطـارًا أسـاســيًـا داالً عـلى وغـيــرهـا 

مغامرة األم وسط هذه األهوال.
ــفــردات الـــدالــة جــزء من كـل مــتــفـــاعل مع الــرؤيـــة األســاســيــة وهـــذه ا
ـطـروحـة للـعـرض عـلى الرغم مـن أن هذا الـعـرض يـقدم حـديـثا إال أن ا
ـيًا وهي دالالت احلـرب لم تتـغـيـر ولم تـتـغيـر مـفـرداتـها الـتـشـكـيلـيـة عـا
ـثـقف تلـقـائـيًا لـيـفك بـناء الـعـرض ويـقدمه شـفرات يـتـرجمـهـا الـناقـد ا
للـمتـلقي الـقارىء أمـا إذا ضل طريـقه في فك شفـرات العـرض ولم يكن
لديه مـلكة فهم األسلوب الذي ذهب إليه فريق العمل فإنه يضل ويضلل

. تلقي القار ا
أمـا فـي "األم شـجـاعــة" فـوضـوح الــصـورة وتــشـبع داللـتــهـا كــانـا كـفــيـلـ
شبع جـماليًا وفـنيًا ويـزيد من طاقـته اإلبداعية بتوضـيح رموز العـرض ا

سرح. بدع على خشبة ا بريق تألق الفنان ا
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سرح واجلنون» ملف خاص يرصد أمراض التمثيل «ا
ودور الدراما فى العالج النفسى ويعرج على اجلنون
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كـتسبة ثـقافيـاً سواء العرقـية أم من النمـاذج االجتمـاعية والتـابو تشكل > إن الـعادات ا
اإليـقاعات الـبيولوجـية وردود األفعـال واآلليات العـضلية. واجلـسد فى الشـرق متضمن

فى إطار أنظمة فكرية وتقاليد فنية موغلة فى القدم وتعود إلى أمد بعيد.
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ســـؤال قــد دائــمًـــا مــا يـــتــجــدد: هل
سرح اإلقليمى يتابع قضايا األقاليم ا
التى ينتمى إلـيها? وهل يقوم بتشغيل
الـعــنـاصـر الـتى تـنـتــمى مـكـانـيًـا لـهـذا
ــسـرح? ســؤال قـد يــراه الـبــعض ضـد ا
الـــــفـن ومـــــبــــــررهم أن الـــــفـن أى فن
ـســرحى ال بـد أن وضــمــنه الـنــشــاط ا
يخرج من حواجز األقاليم لكننى أرى
األمــر مـخـتــلـفًـا ولـيـس ضـد اجلـمـال
الـــــفــــنـى حــــيث ال تـــــعــــارض بــــ أن
كان وفنونه يستلـهم الفن ما يخص ا
ويـتـسـلح بخـصـوصـيـة تمس الـقـضـايا
ــــكــــان الـــــتى تــــشـــــغل الـــــنــــاس فـى ا
وحتـويــلـهـا إلى عـنــاصـر جـمـالـيـة دون
قـصـد أو تـعـمد  يـجـعل الـعـمل دعـائـيًا
واكـبة بـ الفن واجملـتمع وحكـمـيًا فـا
ال بـد أن تكون ضـمن حسـابات الـفنان
مخرجًا أو كاتـبًا مسرحيًـا أو مهندسًا
لـلـديـكـور وتـمـتـزج هـذه الـعـنـاصـر مع
الــرؤيـة الــتى تــتـصـل بـأهم مــا يــشـغل
ـكـان فـتـصــبح الـعـنـاصـر الـنــاس فى ا
عـبـر حـبـكة فـنـيـة مـتسـقـة مع طـبـيـعة
كان وحتقق اللقاء بينهما. الناس وا
إنــنـى أدعــو كل فـــنــان أن يـــضع ضــمن
تــصـوره اجلــمــالى حــ يـقــدم عــمـله
ـكـان وعـنــاصـره وقـضـايـاه ـسـرحـى ا ا
وتــراثه وال يـــتــوقف األمــر عــنــد هــذا
احلد بل اكتـشاف مواهـبه من شعراء
وفنـان لـيشـاركوا بـفاعـليـة فى عرض
ـام بهـذه العـناصـر التى يخـصهم واإل

تلكونها ويعرفون أسرارها.
إن الــسـؤال عن عالقــة الـفن بــقـضــايـا
ًـــا لــكــنه اجملـــتــمع لـــيس ســؤاالً قــد
يـــتــجـــدد كـــلــمـــا طـــالــعـــنـــا عــددًا من
الـتـغـيـرات االجــتـمـاعـيـة والــسـيـاسـيـة
ــــــوج والـــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة فـى عــــــالم 
بـــاالضــطـــرابـــات ويــحـــتـــاج إلى طــرح

السؤال من جديد.

غرب تنظم منتصف مايو القادم مهرجان فاس للمسرح اجلامعى. > كلية احلقوق بجامعة سيدى محمد بن عبد الله با
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> جمعية النهضة العلمية والثقافية تنظم خالل هذا األسبوع ورشة للتدريب على فنون اإلدارة الثقافية.

ن عـداه هـو ذلك الذى لـه حضـور أقـوى وأكـثر ـؤدى الـذى يـفـرض وجوده أكـثـر  > إن ا
مثـل «يغرّب» فـاألداء البـريخـتى يؤدى بـحيـوية وحتى اقـتنـاعاً وتـركيـزاً حتى وإن كـان ا
لك من مثل الـشرقى يكـرر حركات مشـفرة فإنه يـعيد ابتـداعها بـأقصى ما  وإن كـان ا

. تاح وسائل وبكل القوة والتكثيف ا

"شكلها باظت".. يحصد جوائز "مهرجان الهواة"
حصل على جوائز أفضل عرض وأفضل مخرج وأفضل ديكور
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أحمد إبراهيم يرقص إسكندرانى

سامح عثمان وسحر الگلمة 

أگرم نادى.. صاحب رسالة
أكـرم مدرس ثـانـوى "صـنـايع" أقـنـعه من
ـسـوه فـيه ـا  ـمـارسـة الـتـمـثـيل  حـوله 
من مــوهـبـة فــنـيــة فـغــامـر وقـدم نــفـسه
للـمـسرح.. وشـارك مع اخملرج رائـد أبو
الــشـــيخ فى عـــرض "الـــزنــزانـــة" لــيـــقــوم
بــــدور احلـــــارس ومع اخملـــــرج عـــــصــــام
الفـولى شارك فى عـرض تعـليـمى لرفع
مــســـتــوى الـــوعى الـــثــقـــافى لـــدى بــعض
هنـية وانضم ليـصقل موهبته الـفئات ا
ـمـثل مـع اخملـرج أحـمد لـورشة إعـداد ا
كـــمــال كـــمـــا انـــضم لـــورشـــة أخـــرى مع

إيهاب صبحى.
أكــرم لـم يــكــتِف بـــالــتــمــثـــيل فــأخــرج عــدة
أعـمـال لـلــمـسـرح الـكـنـسى وقـدم الـعـديـد
ــســـرحــيــة الــتى يـــنــتــجــهــا من الــعــروض ا
ـعـاجلـة بعض صـندوق الـتـنـمـية الـثـقـافيـة 
الـقـضـايــا االجـتـمـاعـيـة مـثل خـتـان اإلنـاث

بكر. والزواج ا

أسامة جميل ..
 هبط فى بابل

.. أسامة شاه
 يحب العروسة

ســامـح عــثـــمــان كــاتـب مــســرحـى جــرىء إلى أقـــصى مــراحل
اجلــرأة وشـاعــر رومـانــسى حــالم بــعـالـم مـثــالى هــكـذا حتس

وأنت تقرأ له أو تشاهد عرضًا مسرحيًا قام بتأليفه.
جذبه سحر الكلمة فى بـداياته فقام وهو فى مرحلة التعليم
اجلامـعى بـكـتـابة الـشـعـر الـغنـائى لـعـدة فـرق مسـرحـيـة سواء
فى جـامعة اإلسـكندريـة أو الثـقافة اجلـماهيـرية ووصل عدد
العـروض الـتى نظم أشـعـارها إلى  22 عرضًـا مـسرحـيًـا كان
أهـمـهـا (الــغـوايـة) إلبـراهـيم احلـســيـنى إخـراج عـبـد الـسالم
عــبـــد اجلــلــيل و (أنت حــر) لــيـــنــ الــرمــلى وإخــراج مــحــمــد

الزينى.
ومـن طـول مـعـاشــرته لـلـمـســرح كـوَّن وجـهـة نــظـر خـاصـمت كل
النصـوص التقلـيدية وراح يبـحث عن كلمات أخـرى وصياغات
ــســرحى اخلـاص فى تـشــكــيـلــيــة مـخــتــلـفــة كـون بــهــا أسـلــوبه ا
الـكـتـابـة فـكـتب أولى مـسـرحـيـاته (١+١=١) وهـو نـص يـتـعرض
ــرأة من إخـراج أحـمـد راسم وكــان وقـتـهـا أول نص ـشـاكل ا
ـشاكل داخل اإلسـكـندريـة وحـصل على جـائزة يـتعـرض لهـذه ا
الـتأليف األولى فى مهرجـان إسكندراما ومن هـنا تشجع قلمه
فـكـتب (حـدث أثنـاء الـغنـاء) لـلمـخـرج سامح احلـضـرى وحصل
سـرح ومهـرجان العـرض على  12جـائزة فى مـهرجـان نـوادى ا
إسكنـدراما وعرفت نصـوصه طريقهـا للجوائـز إذ حصر نصه
الـثــالث (الــقــطــة الـعــمــيــا) لـ سـامـح احلـضــرى أيــًضــا عـلى 14
امة بيضا) التى حصلت هرجانات اخملتلفة ثم ( جائزة فى ا
ـسـرح كـذا مـسـرحـيـة عـلى ست جـوائـز فى مـهــرجـان نـوادى ا
(تسمـحيلى بالـرقصة دى) مع اخملـرج محمد الـزينى وحصلت
ـسرح عـلى أحـسن ثـانى عـرض مـسـرحى فى مـهـرجـان هـواة ا
الـعربى وأحسن مؤلف فـى مهرجان شـبرا وكذلك عرضت له
ـسـرح الـكـومـيـدى فى مـهـرجان مـسـرحـيـة (أتـيـلـيه) من إنـتـاج ا
الكاتب األول.  ومن مسرحياته الـتى يعتز بها (الظل واحملتمل)
ـديـنـة والــطـوفـان) و (مـائـة ســنـة تـنـويـر) مع عــبـيـر عـلى فى و (ا
ورشـة كــتـابـة مـشــتـركـة مع مـحــمـد عـبـد الـعــزيـز إشـراف لـويس
جـريس. قدم سامح للجامـعة باإلسكنـدرية (آخر حبة ألوان) مع
مـحـمـد الـزيـنى و (مـحـاكمـة خـوفـو) مع رامـى نادر و (حـدث فى
مـرسم فــنـان) مع مـحــمـد وجـيـه كـمـا قــدم (هـامـلت مــؤقـًتـا) مع
سـامح احلـضرى لـقـصـر ثـقافـة مـصـطـفى كـامل وهى حـوار حر

مع مسرحية (هاملت) لشكسبير.
ـصرى ويـتخلص من ـسرح ا يـأمل سامح عـثمان أن يـزدهر ا
قـيـوده الـتـقـلـيـديـة ويـخرج عـن الـعلـبـة اإليـطـالـيـة الـبـالـيـة كـما
يـتــمــنى إلــغــاء جلـان قــراءة الــنــصــوص الـتى هـى الـســبب فى

صرى. سرح ا تخلف ا
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تــطــاع أن يــة واســ ــســرحــ يــاته ا ثــانــويــة بــدأت حـــ لــة الــ ــرحــ فـى ا
يـ فى بـيت ثـقـافة ـسـرحـ يـؤسس مع مـجـمـوعـة من أصـدقـائه ا
لـيـة ــسـرحـيـة وفى جـامـعــة عـ شـمس بـكـ تـيـم فـرقـة بـهـتـيم ا بـهـ
ــسـرح وشــارك فى عـروض اجلــامـعـة تــجـارة اعــتـلى خــشـبـة ا الـ
ـهـزلـة األرضـيـة" حملـمد "باب الـفـتـوح" لـنـادر صالح الـدين و "ا
دســوقى و "زيــارة الــســيــدة الــعــجــوز" ألســامــة فــوزى و "قــصـة
نـــة "حملــسن رزق ــديــ ســلـم" لــســامـح عــبــد الـــعــزيـــز و "حــريـــة ا

يـــاف حـــكـــايــة" الك فى بـــابل" لـــرضـــا حـــســـ و "أطــ و"هـــبط ا
لناصر عبد التواب.

شـارك أســامــة أيـضًــا فى عــروض الــطـفـل: "جـزيــرة الــقـمــر" و"إنــسـان
الــغــلـبــان" و "رحــلــة ورد" لــنـاصــر عــبــد الـتــواب كــمــا شـارك فـى "بـيت
الوقت" و "بـيت الـفن" لـلـمـخرج حـسن فـرو و "أبـو الـفوارس" لـلـمـخرج

درسى ثم اجته أسـامة إلى ـسـرح ا تعـرف عـلى موهـبته فى ا
سـرح ومراكز الـشباب ليـنهل أكثـر من متعة العـمل فى نوادى ا
ـسرح يـشارك أسـامة شاهـ فى عروض قـصر ثـقافة عالم ا
ـلك لـيـر" مع اخملـرج الـعـمـال بــشـبـرا اخلـيـمـة وقـد بـدأهـا بـ "ا
حـــســــ جـــودة ثم "عــــلى الـــزيــــبق" مع حــــسن ســـعــــد و "مـــلك
" مع الــراحل بـهـائى " مـع مـحـمـد اخلــولى و "اجملـانـ الـزبـالـ
ـــيــرغــنى كــمــا شـــارك فى "ســعــد الــيــتــيـم" لــلــمــخــرج زغــلــول ا

" مع حسن يوسف. الصيفى و "ملك الشحات
ـصرى مع اخملرج شارك شاهـ فى تأسيس فـرقة األراجوز ا
نــاصـر عــبــد الــتـواب ويــشــارك فى كل األعــمــال الـتـى قـدمــتــهـا
ومـنـهـا "كلـنـا هـنـروح احلـضانـة" و "أحالم عـصـافـيـر" و "جـزيرة
الـقـمـر" مع نـاصـر عـبـد الـتـواب كـمـا شـارك فى "أحالم الـقـرد

هـــشــــام جــــمـــعــــة و "األرمــــلـــة
ـركز ـاكـرة" لعـادل سـعـيـد بـا ا

الثقافى اإليطالى.
وحــصل أســـامــة جـــمــيـل عــلى
ثـل ثالث فى جـائـزة أفـضل 
"الـهـالفـيت واحملـاكـمـة وهـبط
ـالك فــى بـــــــــــــــابـل وزيـــــــــــــــارة ا
الـسـيـدة العـجـوز" كـمـا حصل
مثل الثانى على على جائزة ا
مــسـتــوى اجلــامـعــات. ومـازال
يــــــحـــــلـم بـــــأداء الـــــعــــــديـــــد من

األدوار.

الـعـجـوز" مع أحـمـد رأفت
و "مــديــنـة الــســكــر" لــعـادل

بركات.
أســـــــــــامــــــــــــة لــه جتــــــــــــربـــــــــــة
تــلــيـــفــزيــونــيـــة أيــضًــا حــيث
شـــــــــــــارك فــى بـــــــــــــرنـــــــــــــامـج
"حـواديت" مع اخملرج حازم
عـيـسى. وهـو يـعـشق الـعمل
مـع األطــــــــــفــــــــــال وجتــــــــــذبه
"الـعـروســة" ويـتـعـامـل مـعـهـا
بــــــاعــــــتــــــبــــــارهـــــا ابــــــنــــــته أو
صديقـته ولن يتـنازل عـنها
ـسـرح ويـتــمـنى االهــتـمــام 

العرائس فى مصر.

طفل يشع موهـبة وبداخله طـاقة ال تنتهى
ـسـرح يـتـنـبـأ له كل من يـراه عـلى خـشـبـة ا
بـــنــــجـــومـــيــــة مـــبـــكــــرة يـــشـــارك بــــالـــرقص
والـتـمـثـيل فى مـعـظم مـسـرحـيـات الـثـقـافـة
اجلمـاهـيريـة باإلسـكـندريـة قـدمته بـسنت
ــــثالً فى مــــســــرحــــيــــة (األراجـــوز) فــــرج 
ــدوح حــنــفى وعـــنــدمــا شــاهــده اخملـــرج 
ــوهـبــته فــأشــركه فى مــسـرحــيـة أعــجب 
(مديـنة الـسـكر) من تـأليف الـراحل مؤمن
عــبــده ثم تـــتــابــعت عـــروضه فــشــارك فى
(اآللــــهـــة غــــضــــبى) والــــتى حــــصـــلـت عـــلى
ركـز األول عـلى مسـتـوى مدارس مـصر ا
ثم (مـــديـــنـــة األحالم) لـ مـــؤمن عـــبــده ثم

(الــصـيـاد وأمـيـرة الـبـحـور) فى أحـد أدوار
سرحـية ولكن طـاقة أحمد ال البـطولة بـا
تـقف عند حـد التمـثيل فقط بل تـمتد إلى
شاركة فى فرقـة الفنون الشعبية بقصر ا
ثـقــافـة احلـريــة حـيث يـقــدم عـدة رقـصـات
منها (الـرقصة اإلسكـندرانى) و (الرقصة
الــصـــعــيــديـــة) ويــتــألق فـى (الــبــمـــبــوطــيــة)
ويــــتــــمــــايـل فى (الــــنـــــوبــــة) و (احلــــجــــالــــة)

ويشارك فى (فرح العروسة).
أحـمـد يـتـمـنى أن يـأتى إلى الـقـاهـرة لـيمـثل
فى السينما والـتليفزيون ولـكنه ينتظر إلى
سرحية. عهد الفنون ا أن يكبر ويلتحق 

ــانه يــرجع أكـــرم تــوجـــهه لإلخـــراج إلى إ
بـدور الـفن فى مــعـاجلـة مـشـكالت الـواقع
ويـستـعد حـاليًـا لتـقـد عرض لـلمـكفـوف
مثل ورقة شعوره معتمدًا عـلى إحساس ا
معترفًا بأن هـذا سيتطلب إجراء تدريبات
شاقة ومتواصـلة جملموعة العمل حتى يتم

توصيل كلمتهم.
أنــشـأ أكــرم نــادى ورشــة مـتــنــقـلــة لــتـنــمــيـة
الـــوعـى لـــدى األطـــفـــال والـــشـــبـــاب حـــيث
يؤمن بـأن الفن رسـالة البد من الـقيـام بها
من خالل أقـــنـــعــــة الـــتـــمـــثـــيل الـــتى يـــراهـــا
ضـــروريــة وجـــمـــيـــلـــة فــقـط فى الـــتـــمــثـــيل

ولكنها فى احلياة ليست كذلك.
مـثله األعـلى فى اإلخـراج السـيـنمـائى نادر
ـسـرح مـحـمـد صـبـحى وفى جالل وفى ا

السينما خالد صالح.
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ثل طول العمر محمود على محمود .. نفسه 
بــدأ مــحــمـود عــلى مــحــمـود
يـــاتـه الـــفـــنـــيـــة مـــنـــذ كــان حــ
مـوظـفًــا فى مـركـز الـشـبـاب
والرياضـة بالسويس وعند
اسـتقـدام اخملرج أحـمد أبو
ـــركـــز لـــيـــقــوم ســـمـــرة إلى ا
بــــإخــــراج عــــرض مـــســــرحى
وتــكــويـن فــرقــة مــســرحــيــة
يه مـحمـود ليـصبح انضم إلـ
أحــد أبـطــال هــذه الــفــرقـة
ويـــقـــدم أول عــروضـه "حــلم
يوسف" الذى شارك به فى
ية مـهرجـان سمـنـود بالـغربـ
بـــــــعــــــدهــــــا جــــــذبـه مــــــســــــرح
الـشــارع فـانــضم إلى ورشـة
اجلناينى وشارك فى بعض

يــــة من ـــســــرحـــ الــــعــــروض ا
مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا إخـــــــــــــــــراجـه 
"اإلنـــكـــشـــاريـــة" و "الـــبــرش
يــــضـــحك لــــيه" و "عـــبـــده بـــ
يــــلــــة مــــصــــرع شــــنــــاكل" و"لــــ

جيفـارا" و "شبورة" التى 
عـرضهـا فى مهرجـان شبرا
ــــــــــاضـى" و يــــــــــمــــــــــة ا اخلــــــــــ
"عــــــــــــصــــــــــــفــــــــــــور وجـــــــــــرادة"

لألطفال.
يـــؤكــــد مــــحـــمــــود أن مـــحــــمـــد
اجلـــنـــايــــنى صـــاحب الـــفـــضل
عـلــيه مــازال يـتــدرب ويـتــمـنى
أن يصبح ذا قدرة عالية على
ـسرح كـمـا يتـمنى أن خـشبـة ا

ثل طول العمر. يظل 

جبر وقيمة اجلائزة  2000جنيه.
ـهرجـان أوصت بإقـامة دورت فى جلنـة حتكيم ا
الــــعـــــام شــــمــــال وجـــــنــــوب الــــوادى وذلـك إلتــــاحــــة
الـــفـــرصـــة أمـــام الـــعـــدد األكــــبـــر من فـــرق الـــهـــواة

هرجان. للمشاركة فى فعاليات ا
ـــشـــرف عـــلى وأكــــد الـــشـــاعـــر مـــحـــمـــد كـــشــــيك ا
هرجان ومدير عام اجلمـعيات الثقافية بالهيئة ا
ــهــرجــان هــذا الـــعــام شــهــدت مــشــاركــة أن دورة ا
ــتـمــيـزة بــجـانب تــكـر عـدد عـدد مـن الـعـروض ا
ــــصــــرى وأشـــار ــــســـرح ا مـن أهم رمــــوز حـــركــــة ا
ألهـمــيــة دعم الــفـنــان د. أحــمـد نــوار لــلـمــهــرجـان

وحرصه على جناح فعالياته.

وذهـبت اجلائـزة الثـانيـة وقيـمتـها  600جنـيه ألبو
العال صابر عن تصمـيمه ديكور مسرحية "عرس

زهران".
كــمـــا مـــنــحـت الــلـــجــنـــة جـــائــزة اإلخـــراج الـــثــالـــثــة
وقـيـمـتـها  600جـنـيه خلالـد الـعـيـسوى "مـسـرحـية

صراوية. العمة والعصايا" لفرقة ا
وذهـــبت جـــائـــزة اإلخــراج الـــثـــانـــيــة حملـــمـــد جـــبــر
وقــــيــــمــــتــــهـــا  1000جـــنــــيه عـن مــــســـرحــــيــــة "مـــا

بنحلمش".
وفازت مسرحية "الـعمة والعصايا" للمؤلف رجب
سـلــيم واخملـرج خـالـد الــعـيـسـوى بــجـائـزة الـعـرض

الثالثة وقيمتها  1000جنيه.
ــســرحــيــة "مــا وذهــبت جــائــزة الــعــرض الــثــانــيــة 
بـنحلمش" للـمؤلف محمود جـمال واخملرج محمد

حـصدت مسرحيـة "شكلها بـاظت" لفرقة اجلراب
هرجان احلادى ية الفـنون معظم جوائـز ا بـأكاد
عـشــر لــفـرق الــهـواة الــذى تـنــظــمه سـنــويـا اإلدارة
العامة للجمعيات الثقافية بهيئة قصور الثقافة.
ـسـرحـيـة بـجـائـزة أفـضل عـرض وقـيـمـتـها فـازت ا
 2500  جـنــيه وجـائــزة اإلخــراج األولى وقـيــمـتــهـا
 1500جنيه لدعاء طعيمة مخرجة العرض وفاز
مـــحــمـــد جـــابـــر مـــصــمـم ديــكـــور الـــعـــمل بـــجـــائــزة
الديـكـور األولى وقيـمتـها  1000جـنـيه كمـا ذهبت
جــــائـــزة الــــتـــمـــثــــيل األولى رجــــال ألحـــمــــد زكـــريـــا

معروف أحد أبطال العرض.
ـهـرجـان بــعـضـويـة د. حـسن كـانت جلـنـة حتــكـيم ا
عـطـيـة د. فـوزى الــسـعـدنى مـخــتـار الـعـزبى قـد
شــاهــدت ســبــعــة عــروض مــســرحــيــة شــاركت فى
ــســـابــقــة الـــرســمـــيــة لـــدورة هــذا الــعـــام قــبل أن ا
تــقــرر.. مــنـح الــطــفل فــادى يــســرى جــائــزة جلــنــة
ـشـاركـته الـتـحـكـيـم اخلـاصـة كمـوهـبـة اسـتـثـنـائـيـة 
بالـغـنـاء والـعـزف والـتـمثـيل فـى مسـرحـيـة "شـكـلـها
بـــاظـت" واســـتـــحـــداث جـــائـــزة مـــالــــيـــة قـــيـــمـــتـــهـــا
500جـــــنـــــيـه تـــــســـــلـــــمـــــهـــــا فى احلـــــفـل اخلـــــتـــــامى

للمهرجان.
كـمــا قـررت الــلــجـنــة مـنح شــهــادتى تـقــديـر لــعـادل
ــتـــمــيــز فى درويش ومــحـــمــد خـــيــرى لــدورهـــمــا ا

حركة مسرح الهواة..
ى وذهبت اجلـائزة الثـانيـة وقيمـتها  1000جـنيه 
عــبـــد الـــرازق عن دورهــا فـى مــســـرحــيـــة "الــعـــمــة

صراوية. والعصايا" لفرقة ا
وفازت وفـاء عبـد السمـيع بجائـزة التمـثيل الثـالثة
وقـــيــمــتــهــا  750جــنــيه عن دورهـــا فى مــســرحــيــة
عـرس زهــران لـفــرقـة جــمـعــيـة رواد قــصـر ثــقـافـة

شبرا اخليمة.
وعن أدائــهـا لــدور عـزيــزة فى مــسـرحــيـة "حــصـاد
الشك" لفـرقة جمعـية أبناء الـدقهليـة فازت أميرة
كــامل بــجــائــزة الــتــمــثــيل األولى وقــيــمــتــهــا 1250

جنيهاً.
أمــا جـــوائـــز الــتـــمــثـــيل رجـــال  فــقـــد فـــاز بــاألولى
ـيـرى "مــسـرحـيـة حـصـاد الـشك" وقـيـمـة ـدوح ا
اجلائزة  750جنيهاً و حجب اجلائزة الثانية.
وفـاز مـحمـد أبـو احلـسن بجـائـزة الديـكـور الثـالـثة
وقيمتها  400جنيه عن مسرحية "ما بنحلمش".

 مسرحية شكلها باظت 

 جــائــزة اســتـثــنــائــيــة لــلــطــفل "فــادى يــسـرى"..
وجلنـة التـحكـيم توصى بـإقامـة دورت فى الـعام

 السعيد منسى

عاهد العليا "بيرجنت" فى مسابقة ا
ـــيــة الـــدلــتـــا لــلـــعــلــوم تــســـتــعـــد أكــاد
ـسرحى نـصورة لـتـقد الـعرض ا بـا
ـعـاهـد "بـيــرجـنت " ضـمـن مـسـابـقــة ا
العليا إخـراج السعيد منسى تأليف
هـــــنـــــريـك إبـــــسن ديـــــكـــــور مـــــحـــــمـــــد
. قطامش أحلان ضياء عبد الكر
بطولة أحمـد فؤاد سمر سمير مروة
مــــــجــــــدى كــــــر عـــــثــــــمــــــان حــــــامـــــد
احلـسينى مـحمود عـوض باسم عبد
اخلـــــالق بـــــيــــتـــــر مــــيـــــخـــــائــــيل هـــــنــــد
احلــديــدى نــيــفــ الـســعــيــد مــحــمـد
السيد. السـعيد منسى مخرج العرض
سرحيـة تتناول فكرة البحث ذكر أن ا
عن الذات وسط مـجتـمع غيـر مكـتمل
ـعــالم به خـيـاالت وشـطـحـات وبـقـايـا ا
جــسـد وعــيــون تــنــسج أحـالًمــا وأيـدى

 سعيد طرابيك تتشبث بخيوط الشمس.
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ــســرحـى "زى الــفل" شــهــدت فى الــلــحــظـــات األخــيــرة قــبل ارتـــفــاع الــســتــار عـن الــعــرض ا
كوالـيسـها تـغيـيًرا مفـاجًئـا حيث حل "أحـمد صـيام" بـدًال من "سعـيد طـرابيك" الـذى اعتذر
ـؤتـمـر الـصـحـفى الـذى عـقـدته أسـرة الـعـمل قـبل عـقب مـشـاركـته فى الـبـروفـة اجلـنـرال وا
افتـتاحه بأيـام قليـلة. اعتـذار طرابيك جـاء استجـابة لنـصائح أطبـائه الذين أخبـروه أن قلبه
يـحـتــاج جلـراحـة دقــيـقـة السـتــبـدال ثالثـة شــرايـ فى قـلـبـه و تـرشـيح صــيـام بـدًال مـنه
ــوقف عـقـب اتـصـالـه بـطـرابــيك واالطالع عــلى مالبـســات االعـتـذار والـذى بــادر إلنـقـاذ ا
وبـعد بـروفـة واحدة شـارك صـيام فـريق الـعمل فى تـقـد العـرض مـعتـمًدا عـلى خـبرته فى
ـسرحـية الـصعـبة. كـان صيام قـد اعتـذر قبل أقل من شـهرين عن واقف ا الـسيـطرة عـلى ا
ــسـرحـى "روايح" الرتــبـاطه بــتــصــويــر دوره فى مــسـلــسل "ظل اسـتــكــمــال تـقــد الــعــرض ا

احملارب" الذى استلزم منه اإلقامة فى سوريا ألكثر من شهر.

 مسرحية الدرافيل
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ــسـرحــيـة بـاإلســكـنـدريــة بـروفـات بـدأت فــرقـة "حـلم" ا
ــســرحى بـالــعــربى الــفــصـيـح تـألــيف لــيــنـ الـعــرض ا
الـــرمــلى وإخـــراج إســمـــاعــيـل اجلــمل بـــطــولـــة حــامــد
الــســحــرتى رشــاد عــاطـف أحــمــد حــسن مــصــطــفى
نعم فـاروق أدهم احلبشى خالـد محمد نـهى عبد ا
ـنـعم وجتـرى الـفـرقــة حـالـيـا ورشـة عـمل سـمـر عـبــد ا
إلعــداد الـــنص واخــتـــيــار األشـــعــار واســـتــكـــمــال بـــقــيــة
عـناصر الـعمل الفـنية. ويـقول إسـماعيل اجلـمل مخرج
ـوارد الــعـرض إن الــفــرقـة تــعــتـمــد فى إنــتــاجـهــا عــلى ا
الـذاتـيــة من األعـضــاء وسـبق لــهـا أن قــدمت عـرضـ
مـسـرحـي هـمـا: "أنت حـر" تألـيف لـينـ الـرمـلى على
قــصــر ثــقـــافــة األنــفــوشى و"الــدرافــيـل" تــألــيف خــالــد
الــصـاوى أشـعــار أمـان صــقـر أحلـان أدهـم احلـبـشى

و عرضه على مسرح قصر اإلبداع باإلسكندرية.
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> إن مـختـلف أسـاليـب «التـدريب» تـسعى نـحـو االستـرخـاء والتـركيـز وتـتبع وضـبط اإليـقاع
ـا شـوهته مـارسـة تـضبط وتـعـيـد تشـكـيل جـسد  ـثابـرة. تـلك الـتدريـبـات فى ا والـتـدفق وا

العادات االجتماعية دون أن تتمكن على الرغم من ذلك من محوها كلياً.

ركز فنون مكتبة اإلسكندرية خالل يونيو القادم. ها  سرح بآداب اإلسكندرية يتم تقد > مشاريع التخرج لطالب قسم ا

سرحي جريدة كل ا
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ميريل ستريب .. األم شجاعة ..
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ــاءات الــوجــهــيـة > إن فن الــبالغــة كـثــيــراً مــا جــنـد فـى أوربـا اإل
وحـركـات الـذراعـ أو األيــدى. ولـقـد الحظ عـالم األنـثـربـولـوجـيـا
الـيـابـانى مـاسـاوو يا مـاجـوشى أنه فى بـعض الـعـصـور فـإن الـكـتاب

الغربي كانوا يهملون أقدام وسيقان شخصياتهم. 4
É¡«a Éeh É«fódG 
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 مشهد من عرض «العثرة» 

سرح احلر يكرم «العانى» مهرجان ا

º°SÉ≤àJ zíeÓe ÓH{h zIôã©dG{h zá£jôNƒH{

πeÉµàe ¢VôY π°†aCG ÖéMh õFGƒ÷G

> مسرحية «مشاجرة» ليونسكو واخملرج زهير البقاعى قدمتها مؤخرا فرقة شبيبة القنيطرة ضمن فعاليات مهرجان الشام.

 مشهد من عرض «بال مالمح» 

سـرح الكويتى أعـلنت جوائز مـهرجان ا
الـــــعــــــاشـــــر فـى حـــــفـل أقـــــيـم األســـــبـــــوع
سرح الـوسمة بـحضور وزير ـاضى  ا
اإلعالم الـكويـتى الـشـيخ صـبـاح اخلـالد
الـصــبـاح. ود. بــدر ســيـد عــبـد الــوهـاب
الـــرفـــاعى أمـــ عــام اجملـــلس الـــوطــنى
نظم للمهـرجان والسيدة كاملة العياد ا
ــهـرجـان الــتى اسـتــهـلت احلـفل رئـيس ا
بكلمة دعت فيها أعضاء جلنة التحكيم
ـــنـــصـــة ثم أعـــلـــنت اجلـــوائـــز من إلـى ا
خالل تـقــلـيـد جــديـد حـيـث  تـمت دعـوة
ـهـرجـان ليـفـتح مـظـروفًا أحـد ضـيوف ا
مـغـلقًـا يـعلن من خالله إحـدى اجلـوائز
وقــد فـــاز عـــرض "بــوخـــريــطـــة" تـــألــيف
ــــــســــــلم بــــــثالث وإخـــــراج د. حــــــســـــ ا
جــــوائــــز.. هـى جــــائــــزة أفـــــضل إخــــراج
ـثل ـسـلم وأفــضل  لــلـدكـتــور حـســ ا
وفـاز بــهــا عـبــد الــله الــتـركــمــانى بـيــنــمـا
فــــازت أحـالم حــــسن بــــجــــائــــزة أحــــسن
ثـلة أمـا جائـزة التـمثيـل الثـانيـة نساء
فكـانت من نـصـيب فـاطـمـة الصـفى عن
عرض "بال مـالمح" تألـيف عـبد األمـير
شــمــخى وإخــراج عــبــد الــعــزيــز صــفــر

لفرقة مسرح الشباب.
ـثل  ثـان  ٍنـصار وفاز بـجـائـزة أفـضل 
النصار من عرض سـفر العميان تأليف
وإخـــراج جـــمـــال جنف لـــفـــرقـــة مـــســرح

اخلليج العربى.
فــــاز بـــجـــائــــزة: أفـــضل ديــــكـــور حـــســـ

الـــبــهـــبـــهــانـى عن عـــرض "بال مالمح"..
بينما فـازت بجائزة أفضل أزياء غزالن
عـــبــــد الــــعــــزيــــز عن عــــرض "الــــشــــاعـــر
والعجوز" تألـيف يوكيو ماشيما وإخراج
عــبــد الـــعــزيـــز احلــداد لـــفــرقـــة مــســرح

احلداد.
وحـصـل عـرض "الـعـثـرة" تـألـيف مـحـمـد
الـفـرج وإخـراج ولـيـد سـراب عـلى ثالث
جـــــوائــــز هى جــــائـــــزة أفــــضل مــــؤثــــرات
صــوتــيــة لــولــيــد ســراب وجــائـزة أفــضل
ن عـــبـــد الـــعــزيـــز والـــعــرض إضـــاءة أل
ـــســرح الـــكــويـــتى وفــاز قـــدمــته فـــرقــة ا
أيــضًــا بـــجــائــزة أفـــضل تــألـــيف حملــمــد
الــفــرج كــمـا فــاز عــبــد الــله الــتــركــمــانى
بجائزة الفنان الراحل كنعان حمد. عن
عـــرض "بــــوخــــريــــطــــة" لــــفـــرقــــة اجلــــيل

الواعى.
ـــقـــدمـــة مـن جـــريــدة وفــاز بـــاجلـــائـــزة ا
األنــبـاء الــكـويــتـيــة لـلــمـمـثــلـ الــواعـدين
الـــــطـــــفــــلـــــة أريج الـــــعـــــطــــار عـن عــــرض
"الـــعـــثــرة" ويـــوسف الـــبـــغــلـى عن عــرض
"بــوخـــريـــطــة". بـــيــنـــمـــا حــجـــبت جـــائــزة
أفــضل عـرض مــتــكـامل وحــسب تـقــريـر
جلــنـــة الــتـــحــكـــيم الـــتى ضـــمت مـــانــويل
جيـجى رئيـسًا و شـايع الشـايع و فاضل
اجلـاف ويـحى احلــاج ود. حـسن رشـيـد
ود. مـــؤيــد حـــمــزة ود. عــمـــر عــبـــد الــله

صـــــالح. وجـــــاء احلــــجـب لــــعـــــدم وجــــود
عـرض مـتـكـامل الـعـنـاصـر. وقـد أوصت
الـلـجـنـة بـاحلـرص عـلى انـتـقـاء نـصـوص
مــتــمـيــزة واالهــتــمـام بــعــنـاصــر الــعـرض
ــســرحـى وتــرســيـخ تــقــالـــيــد الـــفــرجــة ا
ـســرحـيــة لـدى اجلــمــهـور إضــافـة إلى ا
ضـــرورة تـــشـــكـــيل جلـــنـــة مـــتـــخـــصـــصـــة
ـــــشــــــاركـــــة فى الخـــــتـــــيــــــار الـــــعـــــروض ا

هرجان فى دوراته القادمة. ا
وأشــادت الــلـجــنـة بــدور الــفـنــان مـحــمـد
ـنـيع الــذى شـارك فى عـرض "الـعـثـرة" ا
ـهـدى وعـبـير وكـذلك الـفـنـانـتـ حنـان ا
ـــشــــاركـــتـــهـــمــــا فى عـــرض "بال يــــحـــيى 

مالمح".
ـهرجان قدم ثـمانيـة عروض وأعقبت ا
كل عرض نـدوة شـارك فـيـها مـتـحـدثون
من مــخــتــلف الــدول الــعــربــيــة مــنــهم د.
خـــلـــيل مـــرسى وجنـــوى أبــو الـــنـــجــا ود.
عـــمــــرو دوارة وعــــصــــام عـــبــــد الــــله من
مــصـر ود. مــنى الـعــمــيـر ولــيـلى أحــمـد
ود. زهـــرة حــــســــ ود. عـــبــــد الـــعــــزيـــز
حــافـظ ود. دخــيل الــدخـــيل وأمل عــبــد
الــله من الــكــويـت ود. حــبــيب عــلــوم من
اإلمـــــــــارات وســــــــــوزان جنـم الـــــــــديـن من
ســــوريـــــا ومــــنى احلـــــسن ود. مـــــشــــهــــور
مـصطفى من لـبنان. لـذلك قدمت ندوة
ــــقـــراطى ـــســــرح الـــد رئـــيــــســـيــــة عن ا
ـــنــاقـــشــات تــمـــيـــزت بــالـــســخـــونـــة فى ا
خــاصـة فى الــورقــتــ الـلــتــ قـدمــهــمـا
الـــدكــتـــور أحــمـــد ســخـــســوخ من مـــصــر
والدكتور نادر الـقنة من الكويت إضافة
إلى أحــمــد الــديــ من الــكــويت وعــلى
مـــــــهــــــــدى من الــــــــســـــــودان ود. ســـــــيـــــــد
إسـمــاعـيل من مــصـر وأنـور مــحـمـد من
سـوريــا ويـوسـف حـمــدان من الـبــحـرين
قـراطية فى ـسرح والـد وقدم مـحور ا
الــــوطن الــــعـــربـى - جتـــارب وشــــهـــادات
لـعزة الـقصـابى من سلـطنـة عمـان فهد
ردة احلـارثى ود. عـواد على من الـعراق
ود. خالد عبـد اللطيف من الكويت ود.

وطفاء حمادى.
ــــهــــرجـــان مــــجـــمــــوعـــة من رواد وكـــرم ا
ـــســرحـــيــة الـــعــربـــيــة وهم د. احلـــركــة ا
أحـمد عـتمـان من مـصر وعـلى البـريكى
وغـا السلـيطى وصالح مـوسى وسعاد
حـــســ وعـــبــد األمـــيــر مـــطــر وحـــســ

غلوم ود. أسمهان توفيق.
وتـــمــــيـــز الــــدور الـــذى لــــعـــبـه األســـاتـــذة
ـــعـــهـــد الــــعـــالى لــــلـــفـــنـــون ـــصـــريــــون ا ا
ـســرحـيـة بـالـكـويـت وخـاصـة الـدكـتـور ا
حــــمــــدى اجلــــابــــرى ود. ســــيــــد خــــاطـــر
إضـــــافــــــة إلـى األســـــاتــــــذة الـــــســــــوريـــــ
ـشاركة والـلبـنانيـ باحلـضور الـقوى وا

الفاعلة.

مديره اعتبره إضافة للمهرجان

فى خـــطـــوة نـــحــو أفـق أكــثـــر اتـــســاعـــاً يـــكــرم
ـسـرح احلر بـاألردن الفـنان مـهرجـان لـيالى ا
الـعراقـى الكـبيـر يوسـف العـانى كأول تـكر
ـــهـــرجـــان لــفـــنـــان عـــربى فى دورته يــقـــدمه ا
ـهرجـان على الـساحة الثـالثة.. الـتى ترسخ ا
ــــســـرحــــيــــة وتـــرسـخ مــــعه قــــيم االعــــتـــراف ا

سرح العربى. بالفضل لرواد فن ا
الـــفــنـــان «عــلى عـــلــيـــان» رئــيس
ـــســــرح احلـــر ومـــديـــر فــــرقـــة ا
ــســرحــنـا» ــهــرجــان حتــدث « ا

قائالً:
تــشـــتـــمل الـــدورة الــتى تـــنـــطــلق
فعاليـاتها فى العـاشر من شهر
مــــايـــــو الـــــقـــــادم عــــلـى عــــروض
مـــســـرحـــيـــة مـــوجـــهـــة لـــلـــكـــبـــار
ــشــاركــة عــربــيــة واألطــفـــال و
ــــغـــرب وتــــونـس وســــوريـــا مـن ا
ولـــبـــنـــان واإلمــــارات الـــعـــربـــيـــة
وعــــــروض ســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة من
أســبــانـــيــا وأفالم شــبـــابــيــة من
ـلـكــيـة لألفالم خالل الـهــيـئــة ا

وعروض مسرحية أردنية.
ـسـرح احلـر كـعـادتـهـا وأضـاف: دأبت فـرقـة ا
فى كل عــام عـلـى تـكــر نـخــبــة مـتــمــيـزة من
الـــفــنــانـــ األردنــيـــ الــذيـن أثــروا الـــســاحــة
الفـنـية األردنـية والـعربـيـة إبداعـاً وتمـيزاً فى
سرح أم السينما كافة الصعد الـفنية سواء ا
ــسـرح احلــر فى أم الــتــلــيــفـزيــون وقــد كــرم ا
ــاضـيـة الــفـنـانــ شـعـبـان دورات مــهـرجـانه ا
حميد وبكـر قبانى وماهر خماش وسميرة

شينى وحمدى أبو غربية. خورى ونبيل ا
ويـأتى تـكر الـفـنـان يوسف الـعـانى فى هذه
ـاً لــلـمـهــرجـان بـتــكـر صـاحب الــدورة تـكـر
الــتـاريخ الــطــويل والــذى بــلــغت شــهـرتـه عـلى
مــســـتــوى الــعــالـم وهــذا أول تــكـــر له عــلى
ـثل جـيالً بأكـمله السـاحـة الفـنيـة األردنـية 
عــاصـره وتـشـرب الـفـن واإلبـداع عـلى يـديه
وهو الـذى عـاصـر الـفـنـان الـعـمـالـقـة أمـثال
يـــــوسف وهـــــبـى وإبـــــراهـــــيم جـالل وســـــعــــد
أردش وسـامى عـبد احلـمـيـد وعـبـد الـكر
بــرشــيــد حـيـث بـدأ الــفــنــان فى أربــعــيــنــيـات
ــاضى وال يـزال يـعــطى ويـثـرى الـفن الـقـرن ا
ــســرح إبــداعـــاً وتــألــقــاً حــيث يــرأس فــرقــة ا
الــفـــنى احلـــديث مــنـــذ عــام 1952 حــتى اآلن
وهــــــو عــــــضــــــو مــــــؤسـس فى احتــــــاد األدبــــــاء
والكـتـاب فى الـعراق وكـتب مـا يقـارب ثـمانـية

وخمس عـمالً مسرحياً قـدمت فى مختلف
بـلـدان الـعـالم الـعـربى وتـرجـمت مـسـرحـيـاته
إلى عـــدد مـن الـــلــــغـــات مـــنــــهـــا الــــفـــرنــــســـيـــة
ـانية وقام بالتمثيل فى اثنى واألسبانية واأل
عــشـــر فــيـــلــمــاً ســـيــنــمـــائــيــاً مـــنــهـــا أول فــيــلم
سـيـنـمـائى عـراقى قـدم فى الـعـام 1957 وهـو
فــــيــــلـم ســـعــــيــــد أفــــنــــدى من إخــــراج يــــوسف
شـــــاهـــــ وكـــــان آخــــــر فـــــيـــــلم
سيـنـمائى قـد شـارك فيه فـيلم
(غــيـر صــالح لــلـعــرض) والـذى
نـــال جـــائـــزة أفـــضل فـــيـــلم فى
مـهــرجـان هـولــنـدا الـسـيــنـمـائى
وجــائــزة أفــضل ســـيــنــاريــو فى
مـهـرجــان وهـران الـســيـنـمـائى
ـــســرح فـــقــد أمــا فـى مــجـــال ا
ــــســــرح قــــدم 21 كــــتــــابـــــاً فى ا
والـــشـــئـــون الـــثـــقـــافـــيـــة وأسس
ـــســرح مــديـــريــة الـــســـيــنـــمــا وا
الــعـراقـيـة وكـان أول مـديـر لـهـا
ونــــال الــــعــــديــــد من شــــهـــادات
الـتـقـديـر فى الـعـراق ومـختـلف
الـبـلـدان الــعـربـيــة ونـال جـائـزة
رائد مـسرحى وسيـنمـائى فى مجـال التـمثيل
ـــــثـل فى والــــــتـــــألــــــيف والــــــنـــــقــــــد وأفـــــضـل 
مسـرحـيـات عـديدة مـنـهـا مـسرحـيـة «بـونـتوال
وتـــابـــعه مـــاتى» عـــام 73 ومـــســـرحـــيـــة «زيـــنــة
الـــنــســاء» وتـــوج رائــداً مــســـرحــيــا لـــلــمــســرح
الـــعـــربى واألفـــريـــقى فـى مـــهـــرجـــان قـــرطــاج
ـــســـرحى بـــتــونـس عــام 1985 ونـــال جـــائــزة ا
سرح التجريبى فى التكر رائـدا من رواد ا
ـــهــــرجـــان الـــدولـى لـــلــــمـــســـرح الــــتـــجــــريـــبى ا
بــالــقــاهــرة عــام 2000 وجــائــزة الــتــكــر فى
مـهـرجـان الـرواد الـعـرب حتت رعـايـة جـامـعـة
الـــدول الــعــربـــيــة وكـــرم أيــضـــا فى مـــهــرجــان
ـسـرحى عـام 2006 وشـارك فى 61 دمـشق ا
مـــهــرجـــانـــا مــســـرحــيـــا وثـــقــافـــيـــا فى كـــيــيف
باالحتاد السوفييتى واليبرغ وتشيكوسلفاكيا
وبـــرلــــ وتـــونس ودمــــشق وعـــمــــان وبـــيـــروت
والـقاهرة واجلزائـر وهنغـاريا وكوبـا والكويت
وهــلــســنــكى وكــان آخــر تــكــر له فـى الــعـام
ـــاضـى فى مـــهـــرجـــان اإلعـالم الـــعـــربى فى ا
ــسـرح الـقــاهــرة رائـداً ومــبــدعــاً فى مـجــال ا

والسينما.

يوسف العانى
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ــسـرح أن يـسـتـعـرضـوا ـهـتـمـ بـا لـلـكـثـيــر من ا
ــسـرحــيــة بـشــكل مــرتب بــعــيـداً عن جتــاربــهم ا
ـسرح فـوضى االرجتـال التى كـان يـتصف بـها ا
ـسارح فى الـفـتـرات السـابـقة كـالـعروض عـلى ا
ـسرحـي ـكـشوفـة والـترابـيـة والتى أصـابت ا ا

بالكثير من اإلحباط عمن يتبنى مسرحياتنا. 
سـرحـية وطـالب مديـر فـرقـة مواهـب للـفـنـون ا
اخملـرج مـاهــر الـغـا بـتــوفـيـر مــكـان مـخـصص
ـسرحـيات وذلك من مـبدأ لـلـعائالت حلـضور ا
تــوفــيـــر اخلــيــارات الــتـــرفــيــهــيـــة جلــمــيع أفــراد
العائلة وعـدم اقتصارها على اجلانب الذكورى
ـسـرحـيات فـقـط مع احلـرص عـلى أن تـكـون ا
ـقـدمة ذات قـيمـة فنـية وثـقـافيـة وحتقق أكـبر ا

قدر من الفائدة والتسلية فى آن واحد. 

ــســرحـــيــة بــجــمــعــيــة نــاقــشت جلــنـــة الــفــنــون ا
الــثـــقــافـــة والــفـــنــون بــالـــدمــام فـــكــرة فـــتح بــاب
ـنطـقة تـواجـدة با ـسـرحيـة ا ـشاركـة للـفرق ا ا
من خالل عـــرض مـــشــــاركـــاتـــهم عـــلى خـــشـــبـــة
ــقـر اجلـديـد مــسـرح اجلـمــعـيـة بـهــدف إحـيـاء ا
ولــتـــعــريف اجلـــمــهــور واجملـــتــمع بـــالــنـــشــاطــات
ـــوجـــودة فى اجلـــمــعـــيـــة. وحـــضــر االجـــتـــمــاع ا
مـــنـــدوبــو فـــرق مـــواهب وأفـــان وفــرقـــة أجـــيــال
ــعـادن ــلك فـهــد لــلــبـتــرول وا وفــرقــة جـامــعــة ا
وفـرقـة جنوم الـشـرقـيـة وفرقـة الـنـورس وفـرقة
أذواق وفـــرقــة رمــوش والـــذين حتــمـــســوا لــهــذه
ـــســرحـــيــة الــفـــكـــرة والــتـى ســتـــثـــرى احلــركـــة ا
ــسـارح اجملـهـزة ـنـطــقـة خـصـوصــا مع قـلـة ا بــا

للعروض اجلماهيرية. 
ـسرحى محـمد حالل من فرقة وعـبر اخملرج ا
äÉcôH âØY«أفان» عن سعادته بـهذه اخلطوة والتى ستتيح
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 ميريل ستريب

والزمان واألحـداث .. ويتكـفل هو وفريـقه بهم .. ومن أكثـر أعماله روعة"
" وكذلك "مالئـكة فى أمـريكا" وغـيرهـا .. وقد اختـار لعرض "األم كـارول
ـثـلث كـوشـنـيـر ـوسـيـقـيـة والـتـى تـمـثل الـضـلع الـثــالث  شـجـاعـة" الـفــنـانـة ا
ثلـ يعد كل منهم وولف وهى جن تيـسورى ..واختار أيـضا مجمـوعة 
فـرقـة مــسـرحـيـة بـذاتـهـا ومـنـهم شــريك مـيـريل األبـدى كـفـ كـلـ .. وهـو
ثل رائع لم يكتف بوسامته فـاجتهد كثيرا واشتغل على نفسه وطور من
موهبته .. وكون ثنائيا متـجانسا مع ميريل وهو يشبهها كثيرا فى سالسة
أدائه وقـدرته عـلى الـسـيـطـرة وقــيـادة الـعـمل .. وتـشـعـر أنه عـنـدمـا يـلـتـقى
ـكـنه ـيــريل  تـتـرك نـفــسـهـا وحتـلق بــأدائـهـا وهى عــلى يـقـ بـأن كــلـ 
ــسـرحــيـة مالحــقـتــهـا والــتــحـلــيق مـعــهــا .. ولـكــلـ الــعـديــد من األعــمـال ا
ـا اثن ثل ركـنا ور والسـينـمائـية الـرائعـة .. وفى كل عمل يـشارك فـيه 
من أركـانه .. ومن أهم أعمـاله سمكـة أسمـها وندا.. وغـرب شريـر شرير

وغيرها ...
وقــد حتــدث الــكــثــيــر من الــنــقــاد عـن عــرض "األم شــجــاعــة" فــذكـروا أن
اخملـرج قـد أعد لـلعـرض إعدادا جـيـدا .. جعـله يتـفـوق فى السـيطـرة على
كل الــعـنــاصـر ويــخــلق بـيــنـهــا جتــانـســا كـبــيـرا .. وكــعــادته فـاجــأ اجلـمــهـور
يزة ومناسبة للمـكان الذى اختاره للعرض وهو مدينة طهران البس 
فى فـتـرة احلـرب بـ إيـران والـعـراق .. وغـيـر فى األحـداث كـمـا غـيـر فى
ن قـرأ أو شـاهـد ــكـان فـلم يـكن هــنـاك أى شىء مـتـوقع حــتى  الـزمـان وا
هــذا الـعـرض من قـبـل عـلى يـد الـثــنـائى وولف كــوشـنـيـر .. وكــعـادته أيـضـا
كـانت الـديـكـورات دقـيـقــة جـدا فـتـشـعـر مـعـهـا وكــأنك بـالـفـعل فى صـحـراء
يـز الـعـرض أيـضـا الـدينـامـيـكـيـة غـير الـطـبـيـعـية طـهـران .. ومن أهم مـا 

والتى أكملها بانسيابية وتوازن نفسى دقيق ...
سـرحيـة على قـبول اجلـماهـير .. فى جـوالتهـا خارج أمـريكا وقد حـازت ا
وخاصـة عـنـد عـرضـها بـطـهـران .. وعن الـعـرض اجلـديد حتـدث كـوشـنـير
فـأكـد أن وولف كـمـا فـاجــأ اجلـمـاهـيـر بـاخـتـيــاره لـطـهـران مـكـانـا ألحـداثه
ـرة ــعـبــرة والـتى قـدم فــيـهــا الـعـرض بــعـد ذلك .. فــإنه هـذه ا اجلـديـدة وا
كان آخـر حلرب أكـثر سـخونة.. وكمـا وعد كـوشنـير سيـفاجئ جـمهـوره 
وأن الغرض من العرض هو تأكـيد على دور األم جتاه أبنائها دائما وليس
وقت احلـرب فــقط  واجلــديـد هــو الـتــأكـيــد أيــضـا عــلى دور األبـنــاء جتـاه
األم.. وكذلك دور األسرة ككل  كوحدة بـناء للمجتمع  خاصة  أن العالم
ـسـرحـية كـنه أن يـعـد بـعرض ا فى حـاجة لـذلك اآلن وذكـر أيـضـا أنه ال 
ـا يـكـون مــسـتـحـيال فـى مـكـان األحـداث مـســتـقـبال .. ألن ذلك صــعب ور

 ...!!..

ـولـد فـنانـة ذات مـوهـبـة غـيـر عاديـة وقـدمت دور لـيـنـدا فى فـيـلم صـياد
الغزال عام  1978 وسط كوكبة من النـجوم على رأسهم النجم روبرت دى
نيرو ورشحت مبكرا جلائزتى أوسكار والكرة الذهبية .. ثم حصلت على
مثل األوسكار فى العام التالى عن الفيلم الشهير كرامر ضد كرامر مع ا
ـمـيـزة والـتى اخـتـلـفـت فـيـها الـقـديـر داسـ هـوفـمـان .. وتـوالت أدوارهـا ا
عـن غيـرهـا كـثيـرا فـكـانت تمـثل خـطـا تمـثـيـليـا غـيـر مسـبـوق.. ولم يـنافس
خالله غيـرها حـتى اآلن .. وعادت لـتحـصل علـيهـا مرة أخـرى عام 1982
فـى فيـلم اخـتـيـار صوفـيـا أمـام شريك حـيـاتـهـا فنـيـا الـنـجم كيـفـ كـل ..
وعند استالمها للجائـزة قال النجم القدير كيرك دوجالس للحضور "قد
ينـسانا التاريخ جميعـا ولكنه لن يستطيع أن يـتناسى ميريل" .. واستمرت
مـيزة والـتى بلـغت حتى اآلن  60 فيـلما فى تـقد األعـمال الـسيـنمـائيـة ا
مــنــهــا  20 من أفـضل  100 فــيــلم فى تــاريخ الــســيــنــمـا وقــدمت  28عـمال
ى مـــرتــ عـــامى  1978و2004 تــلـــيـــفـــزيـــونــيـــا ونـــالت خاللـــهـــا جـــائـــزة إ
ـسـرح ورمـوزه  .. عدد وقـدمت أيـضـا  20عـرضـا مـسرحـيـا ألكـبـر كـتـاب ا
كـبير مـنها كـان قبل عام  1981والـذى شهد آخر عـمل مسرحى لهـا كفترة
أولى  وهـــو عــرض "نــهـــايــة ســعــيـــدة" .. ثم عــادت لـــتــســتـــعــيــد نـــشــاطــهــا
ـسـرحى عـام  2001 وبـعـد عـشـرين عـامًا مـن االبتـعـاد والـعـرض اجلـميل ا
سـيـجـول لـلـكـاتب الـكـبـيـر أنـطوان تـشـيـكـوف .. وشـاركـهـا شـريـكـهـا األبدى
وهـوبة نتـالى بورتمان .. وكذلك النـجمة الـسينمـائية الـشابة وا كف كلـ

.. حتى كان عرض "األم شجاعة"  فى أواخر عام ... 2006.
"األم شـجـاعـة" مـسـرحيـة مـلـحـمـيـة كـتـبـهـا بـرتـولـد بـريخـت عام  1938عن
سـرحيـة فى القـرن العـشرين وقـائع حقـيـقيـة وتعـد من أعظم الـنصـوص ا
.. وتــعـد كــذلك أعـظـم مـســرحـيــة ضـد احلــرب صــاحلـة لــكل الـعــصـور ..
سـرحـية تـدور وقائـعهـا فى أثـناء فـترة حـرب الثالثـ عـامًا بـ بولـندا وا
انيـا وذلك أوائل القرن السـابع عشر .. وهى فى أحـداثها االجتـماعية وأ
ـكن أن تعانيـه أى منطقة مـن جراء احلرب .. فقد واإلنسانيـة تشبه ما 
ـية .. وقـد تكـون أحد احلـروب األهلـية فـى أفريـقيا أو تكـون احلرب الـعا

لبنان ...
ـنـتـج الـكـبـيـر تـونى كـوشـنـيـر صـاحـب تـاريخ طـويل فى الـكـتـابـة واإلنـتـاج وا
ـسرحى واجلـوائـز الكـبرى أيـضا .. خـاصة الـتونى الـتى اعتـبرهـا النـقاد ا
ـفـضـلة والـوحـيد الـذى نـالـها فى أربع مـجـاالت مـختـلـفة جـائزة كـوشـنـير ا
تألـيف موسـيقى وتـأليف درامى وإنـتاج مـوسيـقى وإنتـاج درامى وكان أهم
مــا كـتب وأنـتـج هى رائـعـتـه اجلـدلـيــة الـسـاخــرة  "مالئـكـة فى أمــريـكـا !! "

تدة لسنوات طويلة ... والصداقة بينه وب جورج وولف طويلة و
ـتنـاهية ومـراجعـة كل صـغيرة ن تـميـزوا بالـدقة ا واخملرج جـورج وولف 
وكـبــيـرة .. واخــتـيـار الــنص بـعــنـايـة وقــراءته بـعــمق شـديـد .. وفــهم كل مـا
ـكـان ـا قـرأ وفــهم .. بـعـيــدا عن ا ـانـا مــنه  ـؤلـف فـيـلـتــزم به إ يـعــنـيه ا

ـنـتـج اخملـضـرم تـونـى كـوشـنـيــر بـاخـتــيـار اخملـرج الــعـبـقـرى عــنـدمـا يــقـوم ا
وواحـد من أجنح أبـنـاء جـيـله وهـو جــورج وولف .. ويـقع اخـتـيـارهـمـا عـلى
ـمثـل ملـحمـة بريـخت "األم شـجاعـة".. ثم يخـتارا مـجمـوعة مـنتـقاة من ا
عـلى رأسـهم جنمـة هولـيود  ذات الـشخـصـية الـقويـة والبـارزة ..وصاحـبة
ـسـرح الـعائـدة" مـيريل يـة وجنـمة ا أقوى حـضـور فى تـاريخ السـيـنمـا الـعـا
ـــر مــرور ـــكن أن  ســـتــريـب" .. إذن فــنـــحن عـــلى مـــوعـــد مع عـــرض ال 
الكـرام .. عـرض من تـلك النـوعـية الـتى يـخـلدهـا الـتاريخ .. والـتى جتـتمع

فيها كل جنوم السماء لتتألأل معا فتحول ليل الدنيا إلى نهار ...
وردت هــذه األيــام أخــبــار عـن إعــادة تــقــد عــرض "األم شـــجــاعــة" عــلى
مسرح رويـال كورت بإجنلـترا مرة أخرى عـلى يد كوشنـير وولف ..وبنفس
ن ضاعت ن فـيهم مـيـريل .. وكأنـها فـرصـة جديـدة  مـجـموعـة العـمل  
ـرة الـسـابـقة عـنـدمـا قـدم هـذا الـعـرض ألول مـرة فى نـهـايـة عام مـنه  فـا
سرحى سرح ديالكـورت بسنـترال بارك فى مهـرجان نيـويورك ا  2006 
واســتــمــر عــرضه بــنــاء عــلى طــلب اجلــمــاهــيــر لــفــتــرة أخــرى بــعــد نــهــايـة
ــســرحـــيــة عــدت مــرات .. ــهــرجـــان .. وشــاهــدت أجــزاء مـــصــورة من ا ا
ورحت أتــخـيل أنـى كـنت فى نــيـويـورك أشــاهـدهــا عـلى الــطـبــيـعـة وأدركت
ــســرح احلــقـيــقى وكــنت أجــد فـيــمــا قــرأت قـبل مــشــاهــدتى هـذه مـعــنى ا
األجـزاء مبـالـغـة فى وصف روعة كل عـنـاصـر العـرض .. وأنه عـرض لكل
وذج فى الـتجـانس ب الـعنـاصر .. ولـكن وبعـد مشـاهدتى العـصـور .. و
أدركت أن هـناك كالمًـا وكالمًـا كـثيـرًا لم تـقله األلـسن وتـكـتبه األقالم عن
ذلك الــعـرض .. وأدركت أيــضـا قــيـمـة فــنـانــة تـنــتـمى لــزمن الـفن اجلــمـيل
سرح أكثر تألقا بالفعل  فمن شاهدها عبر الـسينما أقول له إنها على ا
وإحـساسـا .. وتـعبـيـراتهـا ال مـثيل لـهـا .. ومع قوة أدائـهـا قد تـظـنهـا امرأة
فى الثالث  بـقوتهـا وعنفـوانهـا وعذوبتـها رغم أنهـا على أبواب الـست
مـثل على األداء .. ولديـها سالسة غـير طبيـعية  تـساعد من معـها من ا
كـنه أن يقف وتسـهل علـيهـم األمور كثـيرا  حـتى أنى أعـتقد أن أيًـا منـا 
أمـامـهـا ويـؤدى بــبـراعـة .. وهـذا ال يـقـلـل من قـيـمـة وجنـومــيـة بـقـيـة جنـوم

العرض ...
ــثــلــة أمــريــكــيــة ولــدت فى نــيـو ن ال يــعـرفــهــا .. هى  ومـيــريـل سـتــريـب 
ـدينة سـوميت  أو كمـا يطلـقون علـيها مـدينة احلب  جيرسى  الـهادئة 
ة .. ـتـحـدة ضجـيـجـا وأقـلـهـا فى نـسـبـة اجلـر فـهى أقل مـدن الـواليـات ا
وقـد ولـدت ألب هـولـنـدى أسـبـانى .. وأم أيـرلـنـديـة إجنـلـيـزيـة ذات أصول
ـدينـة ثم رحلت إلى نـيويورك ـسرح ا سويسـرية .. وقـد درست الفـنون 
وكافـحت حـتى شـاركت فى رائعـة تـنيـسى ويـليـامـز سقـوط عربـات الـقطن
عـام  1976وفى نـفـس الـعـام شــاركت أيـضـا فى رائــعـة آرثـر مــيـلـر وعـرض
سرحية " ورشحت عن دورها جلائزة تونى ا "ذاكرة اثن من يوم األثنـ
ثم حـصـلت  على فـرصـة للـعمـل بالـسيـنـما.. وأنـبـأت منـذ بـداياتـها األولى
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سـرح اإلغـريـقى الـقـائم على الـفـكر اإلسالمـى حال دون تـرجـمـة ا
الوثنية.

ـعـابـد ولـم تـأخـذ شـكل ـصـريــة رتـلـهـا الــكـهـنـة داخـل ا األسـاطــيـر ا
سرحية ا

ًا ولم يـخـلـفـوا فـيه تراثًـا مـثـلـما ـسـرح قـد لم يـعرف الـعـرب فن ا
ـقــامـات واخلـطب... خــلـفــوه فى فـنــون األدب األخـرى كـالــشـعــر وا
ــســرح الـعــربى ال يــعـفى من ــتــحـدث عن ا إلخ وبــرغم هــذا فـإن ا
ـكن أن يكـون لهـذا الـفن من آثار أو أصـول تـاريخـية الـبـحث عمـا 
ــصـريـ الـقـدمـاء أو الـعـرب وتـوضـيح األسـبـاب الـتى بـعـيـدة عن ا
حـالـت دون ظـهـور هــذا الـفن عـنــد الـعـرب الـقــدمـاء أو حـالت دون
أخــذهـم هــذا الـفـن عن الــيــونــانــيــ كــمــا أخــذوا عــنـهـم الــفــلــســفـة

نطق والعلوم األخرى. وا
ــا ال شـك فــيه أن بــعض الـــفــنــون الــشــعــبــيـــة مــثل خــيــال الــظل و
واألراجـوز وصـنــدوق الـدنــيـا قــد أعـدت الــشـعـوب الــعـربــيـة بــصـفـة
ــصـرى بــصـفــة خـاصــة السـتــيـعــاب وتـقــبل الـفن عــامـة والــشـعب ا
ـســرحى; بـعـد أن تـأثــر هـذا الـفن بــفـنـون األدب الــتـقـلـيــديـة عـنـد ا
ـسرحيات أو يقـتبسونها أو العـرب عندما أخذ العـرب يترجمون ا
سـرح وفى الـنهـاية ثـلونـهـا فيـما أنـشـأوا من دور ا يعـرَّبونـهـا ثم 

سرحيات الشعرية والنثرية. أخذوا يؤلفون - هم أنفسهم - ا

ـسرح" آثـار هـذا الـفن ويـتـتـبع الـدكـتـور مـحـمـد مـنـدور فى كـتـابـة "ا
سرح صري الـقدماء والعرب فأول فصول هذا الكتاب "ا عند ا
" وفـيه يؤكـد د. مـنـدور أن علـمـاء اآلثـار قد صـريـ عنـد قـدمـاء ا
صري الـقدماء لهـذا الفن وتبعـية اليونان اختلفـوا حول معرفـة ا
فى ابـتــكـاره مــعـتـمــدين فى ذلك عــلى بـعض الــنـقـوش والــنـصـوص
عـابد مـحاولـ إظهـار عنـصر الـدراما التى وجـدت على جـدران ا
ـسـرح الــعـتـيق الـقـائـم عـلى األسـاطـيـر الـديــنـيـة وتـركـيـز فى ذلك ا
الــصــراع - الــذى هــو عـــنــصــر الــدرامــا - فــيـــمــا حتــمــله أســطــورة
ــوت واجلـبـر "أوزوريس" من صـراع بــ اخلـيــر والـشـر واحلــيـاة وا

ة والعقاب. واالختيار واجلر
ــة قـد تـوفــر فـيــهـا عــنـصـر ـصــريـة الــقـد والــواقع أن األسـاطــيـر ا
ـسـرحى ولـكن; الـدرامـا وبـذلك وجـد مــا يـصـلح مـضـمـونًـا لـلـفن ا
ـضـمـون شــكل هـذا الـفن أم ال? وهل اسـتـطـاع أن هل اتـخـذ ذلك ا
يـتطـور بـحيث يـتـخلص من دائـرة الـدين الضـيـقة ويـدلف إلى حـياة
اإلنــسـان واجملـتــمع كـمـا حــدث عـنـد اإلغــريق الـقـدمــاء الـذين أخـذ
عـنهم الـعـالم األوربى صـور هذا الـفن وأصـوله? ذلك مـا نـشك فيه
عابد كن أن تُقص وتُرتل فى ا صرية  أكبر الشك; فاألسـاطير ا
ـسرحـيـة التى ظـهرت بـواسطـة الكـهـنة دون أن يـتـخذ ذلك شـكل ا
ـسـرح كــفن شـعـبى بل ــا فن ا عــنـد الـيـونــان; فـفى بالد الــيـونـان 

كنظام من نظم الدولة.

ـيـز فنًـا عـن غـيره كـمـا أكـد د. مـندور عـلـى أن الـشـكل هـو الـذى 
ـصـريـ فـيـشـهـد بـوجــوده أو عـدمه; وعـلـيه ال يـكــفى أن نـعـلم أن ا
القـدمـاء كانـت لهم أسـاطـير درامـاتـيـكيـة لـنسـتـنـتج أنهم قـد عـرفوا
ــسـرح ولــكــنـنــا لم نــتـأكــد من أن هـذه األســاطــيـر قــد أخـذت فن ا
سرحية ومُثـلت أمام اجلماهير دون االكتفاء بترتيل الكهان شكل ا
ــعـبـد أو ـغــلـقــة عـلى أثــر مـوكب شــعـبـى أمـام ا ــعـابــد ا لــهـا داخل ا

حوله.
وأشار فى الفصل الثـانى إلى أن العرب القدمـاء قد عرفوا أنواعًا
من الـقـصص صاغـوهـا من تاريـخهـم الواقـعى واألسطـورى لـكنـنا

ـمــثل / الـراقص الــغـربى الــذى ارتـكـز طــويال عـلـى الـتـدريب > إن تــدريب ا
ـبـارزة أو عـلى بـدائل الـفـنـون الـقـتـالـيـة يـسـتـنـد الـيـوم عـلى الـعـسـكـرى وا
هارة بل ارسات ال تعلمه أن يؤدى تدريبات على نحو سليم أو  نظريات و

تعلمه أن يعيش داخل جسده. 28
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> مهرجان الدار البيضاء االحترافى للمسرح تنطلق فعالياته فى الفترة من 8 إلى 15 مايو القادم.

الـعـربـيـة فى مــصـر أو فى غـيـرهـا من الـبـالد الـعـربـيـة إال قـبـيل
منتصف القرن التاسع عشر.

ـسـرح الـغـنـائى مـؤكـدًا عـلى ـؤلف تـاريـخ ونـشـأة ا كـذلك أورد ا
أن الشـيخ سالمـة حجـازى قـد جدد فى الـغنـاء الـعربى جتـديدًا
ـسرح خـطـيـرًا لم يـكن يـسـتـطـيع - الـغـنـاء - بـدونه أن يـدخل ا
وأن يـصبـح جزءًا من احلـوار أو مـتـمـمـا له أو عـلى األقل جزءًا

سرحية. من ا

كـما وضح كـيفـية انـتـشار فن الـتمـثيل فـى مصـر مؤرخًـا لنـشأته
ـسـرح فى مـصـر وانـتـشـاره وأهم الـفـرق الـتى ظـهـرت بـظـهـور ا
سرح وكيف أسـست فرقة قـومية بعد وكيف اهـتمت الدولة بـا
سـوء حـالـة الـتـمـثـيل وانـهـيـار جـمـيع الـفـرق وكـيف تـطـور األدب
الـتـمــثـيـلى مـنـذ عـهـد رواده األوائل الـيــونـان إلى عـهـد عـمـالـقـته
احملــدثـــ مــثـل إبــسـن وبــرنـــاردشــو - الـــذى تــراكـم تــراثه عـــنــد
الــغـرب الــذين وضــعــوا أصـولـه وفـرَّعــوا فــنــونه ووصـلــوا به إلى

درجة النضوج.
ويــنـهـى د. مـنــدور كــتــابه بــإيــضــاح أهم ســمــات ومــعــالم مــسـرح
أحـمـد شـوقى وعـزيـز أبـاظـة وتــوفـيق احلـكـيم ومـحـمـود تـيـمـور
ــســرح - كـفـن - والـنــظــر إلـيه مـشــيــرًا إلى اعـتــراف الــعــرب بـا

ا ساعد على ربطه بالتراث األدبى. نظرة جدية 
وبـــالـــرغم من أن هـــذا الـــفن يـــحــتـل مــكـــانـــةً رفــيـــعـــةً فى الــدول
ـنا الـعـربى عدة عـقـبات ـتقـدمـة; إال أنه ال يـزال يلـقى فى عـا ا
وصـــعــوبــات مــنـــهــا مــا يــتــعـــلق بــعــدم تـــوفــر عــدد كــاف من دور
دن; فـضالً عن الـقرى كـما أنه يـعانى ـسرح فى الـعـواصم وا ا
مـعــانــاة شــديـدة مـن مـنــافــســة الـســيــنــمـا لـه وأوصى بــأن تـولى
الدولة عنايتهـا لهذا الفن وتعتبر دوره معاهد تثقيف وتوجيه
يزانيات الـكافية على بحـيث تخصص إلنشائـها االعتمـادات وا
عاهد واجلامعات وعندئذٍ دارس وا نحو ما تفعل فى إنشاء ا
سيـكـون أمـام األدباء والـفـنـانـ مجـال واسع لـلـعـمل عـلى جذب
ـــســرح الــرفــيــعــة اجلــمــهــور وتــعـــويــده عــلى اســتـــســاغــة فــنــون ا

واإلفادة منها.

عنى ال نستطيع أن نرى فى كل ذلك فـنًا قصصيًا أو دراماتيكيًا با
األوربى احلديث الذى تقـوم فيه تلك الفنـون على أسس ومقومات
ــسـرحــيـات وأن ثـابــتـة يــكــتب بـهــا الـكــتــاب احملـدثــون الـقــصص وا
ــسـرح اإلغــريـقى الــقـائم الـدين اإلسـالمى قـد حــال دون تـرجــمـة ا

على الوثنية وآلهتها وأساطيرها.
ـكن القـول بأن هـذا الفن كـان موجـودًا فى مصـر والبالد وعـليه; 
العربية قبل اتصالنا بالغرب وأخذنا عنهم; وذلك فى صورة بعض
فـنــون الـتـسـلـيـة الـشـعـبـيـة الــتى كـانت مـعـروفـة وال تـزال لـهـا بـعض
اآلثار كخـيال الـظل واألراجوز; على نـحو مـا جند الشـعب قد كتب
الحم والـسـيـر التـى لم يـجدهـا فى أدبه لـنفـسه وبـلـغـته الـعـامـيـة ا

الفصيح.

ويـقــوم د. مـنـدور بــتـتــبع هـذه الـفــنـون الـشــعـبـيــة من حـيث الــنـشـأة
مؤكدًا على أن خيـال الظل قد عرف فى مصر والعالم العربى فى
ـؤرخـ يـزعـمـون بـأنه كـان مـعـروفًا الـقـرون الـوسـطى وأن بـعض ا
ـكـتـوبة الـتى لـديـنـا ترجع إلى ; لـكن الـبـابات ا فى عهـد الـفـاطـميـ
ـوصلى فى عـهد الـظـاهر بـيـبرس وهى بـابـات محـمـد بن دانيـال ا

كتاب "طيف اخليال".
ـــعـــنى االصـــطالحى لـــلـــكــلـــمــة ثم يــنـــتـــقل إلى األراجـــوز لـــيــوضح ا
وجـــذورهــا وأصـل تــســـمـــيـــتــهـــا ومـــتى وكـــيف وصل هـــذا الـــفن إلى
ــصـرى كـمــا يـصف صـنــدوق الـدنـيــا كـأحـد أهم الــفـنـون الــشـعب ا
الشـعبية مؤكـدًا على أن هذه الفنـون التى قد يكون بـينها وب فن
سـرح شـبه لم تـخـلق أدبًـا ولم تـخـلق تـراثًـا أدبيًـا ولـكـنـهـا مـهدت ا
ـــســـرح الــذى أخـــذنــاه عن الــعـــقــول واحلـــواس لإلقـــبــال عـــلى فن ا

العرب بعد أن اتصلنا به وتأثرنا بثقافته وفنونه.

وعـبـر بـقــيـة فـصـول هـذا الــكـتـاب يـؤرخ د. مـنــدور لـلـمـسـرح فى
ـؤرخون عن الـعـالم العـربى احلـديث ورواده طـارحًـا مـا أورده ا
سرح وخـاصة فى مصر وأن الـفرنسيـ قد أقاموا - نشـأة ا
ــسـارح اخلـشـبـيــة لـتـمـثـيل أثـنـاء حــمـلـتـهم عــلى مـصـر - بـعض ا
بـعض الـروايات بـالـلـغـة الفـرنـسـيـة للـتـرويح عن جـنـودهم ولكن
ــؤرخـ لـم يـحــدثــونــا عن ظـهــور أثــر لــلـتــمــثـيـل بـالــلــغـة هــؤالء ا

الكتاب:
سرح  ا

الكاتب: 
د. محمد مندور

الناشر:
عارف  دار ا

األراجوز وخيال الظل
وصندوق الدنيا
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عنصر الدراما فى األساطير

فنون التسلية الشعبية

تمهيد العقول واحلواس

التأريخ للمسرح العربى

صرى سرح ا ا

س التواصل غـير اللفظى ال يـستطيع أال يحـدث تأثيره على > إن كل ما 
ـسـرح وهنـاك أنـاس بـالـفعل حـاضـرون فى إطـار عـرض ما ـتـهنـى فنـون ا
ويعبرون عـما وراء الكلـمات مرسلـ إشارات ودالالت تنتـمى إلى شبكة بارا

لغوية معقدة.
سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 

5
28 من أبريل 2008  العدد 42

سرح الهواة بتونس. اضى فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولى  > انتهت األسبوع ا

 عرض « جان دارك» كلية اآلداب

 iôÑµdG IõFÉ÷G íHôj ô«Ñ°ùµ°T
!'¢ùª°T ÚY á©eÉL' ¿ÉLô¡e »a

حتت رعـــــايــــة د. أحـــــمــــد زكـي بــــدر رئـــــيس
جــــامـــعــــة عــــ شـــمـس. أقـــيـم حـــفـل تـــوزيع
جوائز مسابقـة التمثيل الكبري على مسرح
اجلامـعة بدأ احلـفل بكلـمة ألقـاها د. تامر
راضي مسـتشـار اللـجنـة الفنـية الـعلـيا أشاد
ــــتـــبــــارين وجـــهــــدهم الــــذي أنـــتج فــــيـــهــــا بـــا
مـجـمـوعـة مـتـمـيـزة من الـعـروض كـمـا أشاد
بــعـمل جلـنـة الــتـحـكـيم الــتي رأسـهـا د. عـلى
فوزي وضمت د. عـبد الرحمن دسوقي ود.
سـيد اإلمـام. فـاز عـرض "روميـو وجـولـييت"
لـولــيم شــكــسـبــيــر إخــراج مـحــمــد الـصــغــيـر
ـركز والـذي قـدمته كـلـيـة احلـقوق بـجـائـزة ا
ركـز الـثاني عـرض "جان األول وجـاء في ا
دارك" إعـداد متولي حـامد عن مسـرحيتي"
جـان دارك" لـبـرنــارد شـو" و "الـقـبـرة" جلـان
آنـــوي إخــــراج تـــامـــر كــــرم وقـــدمــــته كــــلـــيـــة

اآلداب.
ــــــركـــــــز الــــــثــــــالـث عــــــرض وحــــــصـل عــــــلـى ا
"شـيــخـوخـة مـلك" تـألـيف مـتـولي حـامـد عن
لك لير" لوليم شكسبير من إخراج باسل "ا

دوح وقدمته كلية طب بشري.
وفــــاز بـــــجــــائــــزة أفــــضـل مــــخــــرج "مــــحــــمــــد
الـــــصـــــغـــــيـــــر" عن إخـــــراج عـــــرض "رومـــــيـــــو

وجولييت" لكلية احلقوق.
ـــركــز الـــثــانـي: "تــامـــر كــرم" عن وجـــاء في ا

إخــراج عـــرض "جــان دارك"
لكلية اآلداب.

ــركــز الــثـالـث فــكـان لـ أمــا ا
ــدوح" عـن إخــراج "بـــاسـل 
عــــرض "شـــيــــخــــوخـــة مــــلك"

لكلية الطب البشري.
جـائـزة أفـضل ديـكـور حـصل
عــلــيـهــا مــحـمــد أبــو احلـسن
عن تــصـمـيـم ديـكــور "رومـيـو

وجولييت".
ـركـز الثـاني: مـحـمد سـعد ا
"عن تــصـــمــيم ديــكــور" جــان

ــــركــــز الـــثــــالـث: "رشـــا لــــطــــفي" عن دارك ا
تصميم ديكور عرض "هاتشيخوف". جائزة
أفـــضل تـــمـــثـــيل فـــتـــيـــات كـــانت من نـــصـــيب
الـــطـــالــبـــة "رانــيـــا خـــالــد" عـن دور جــان في
عرض "جان دارك" كلية اآلداب. وتقاسمت
ــــركــــز الــــثــــاني "ســــارة دنــــدراوي" عن دور ا
ـوضوع "عـواطف" في عـرض "ربع ساعـة وا
ــلـكـة األم" يــتـحـل" وسـهـا عــادل "عن دور "ا
فـي عـــرض "جــان دارك" "ريـــهـــام دســـوقي"
عن دور "جـــــولـــــيـــــيـت "في عـــــرض" رومـــــيـــــو
ــركـز الــثـالث تــقـاســمـتـه أيـضًـا وجـولــيـيت" ا
ثـالث طــالـــبــات هن: ســـمــر يـــحــيي عن دور
"مـاريا" في عـرض" مـهاجـر بـرسبـان" رانـيا
ـــنـــيــاوي عن دور "مـــوظـــفــة الـــفـــنــدق" "في ا
عـــــرض" "أمــــيــــر األراضي الـــــبــــور". أمــــيــــرة

فــتــحي عن دور "لــوسي" "في عــرض" مـوتي
ثل نالها الطالب بال قبور" جائـزة أفضل 
مـــحـــمـــد الـــدمــــراوي عن دور "الـــشـــاب" في
ـــركــز عـــرض "شـــخـــوخـــة مـــلك" وتـــقـــاسـم ا
الــثـاني مــحـمــد إبـراهــيم "عن دور" تـيــبـالت"
فـي عـــرض "رومـــيــــو وجـــولـــيــــيت" وشـــريف
عـلي" عن دور "لــيـر" في عـرض "شــيـخـوخـة
مــلك"  إســمــاعــيل الــســيــد عن دور" الــرجل

الطائر" في عرض "الرجل الطائر".
: أحـمد ـركـز الثـالث مـناصـفـة ب طـالـب ا
بيـنو عن دور "بيـكالـوجا" في عرض مـهاجر
بـــرســـبــان" أحـــمـــد عــبـــد الـــرســول عن دور
"الــنــائب الــعـام" في عــرض "أمــيـر األراضي
الـبور".جائزة تـصميم اإلضاءة حـصل عليها
أحـــمـــد رجب عـن تـــصـــمـــيم إضـــاءة عـــرض
ـركـز الـثـاني مـنـاصـفة "رومـيـو وجـولـيـيت" ا
: محسن رزق عن تصميم إضاءة عرض ب
احلـــداد يـــلـــيف بـــألـــكـــتـــرا" وتـــامـــر كـــرم عن
تـصمـيم إضاءة عـرض "جان دارك" وجـائزة
ـوسـيـقي األول: ولـيـد يـوسف عن اإلعـداد ا
إعــداد مـوســيـقى عــرض "رومـيــو وجـولــيـيت
ـركـز الـثـاني مـنـاصـفـة بـ تـامـر سـيـنـجـر .ا
عن عـرض "شيخـوخة مـلك" و "كـر كمال"

عن "جان دارك".
ـــعـــبــود عن ـــركـــز الــثـــالث "أحـــمـــد عــبـــد ا ا
عــــــــــرض "احلـــــــــــداد يـــــــــــلــــــــــيـق
بــألـكــتــرا". أمـا جــائــزة أفـضل
أداء جــــــــمـــــــاعـي فــــــــمـــــــنــــــــحت
مـناصـفة لـفريـق كلـية الـتجارة
عن أدائهم في عرض "الرجل
الــطـائــر" وفـريـق كـلــيـة الــعـلـوم
عن أدائــــــهـم في عــــــرض "ربع
ـــــوضــــوع يـــــتــــحل". ســـــاعــــة وا
ـنح شـهـادة وأوصت الـلـجـنـة 
تقدير خـاصة لـ متولي حامد
عن إعــداد "شــيـخــوخــة مـلك"
ـــلك لـــيـــر" عن مـــســـرحــــيـــة "ا
الــذي قـدمـته كـلــيـة طب بـشــري ومـسـرحـيـة
"جــان دارك" عن مـــســرحــيــتي "جــان دارك"
لــبــرنــارد شــو و "الـقــبــرة" جلــان آنــوي "الـتي

قدمتها كلية اآلداب.
وشــهــادة تــقــديــر خـاصــة لــلــطــالب مــحــمـود
جــــمـــال عـن تـــألــــيف مــــســـرحــــيـــتـي "الـــرجل
الـطـائـر" الــتي قـدمـتـهـا كــلـيـة الـتـجـارة و"ربع
ـوضـوع يـتـحل" التـي قدمـتـهـا كـلـية سـاعـة وا
الـعلـوم. شـهـادة تقـديـر خـاصة لـ "هـبـة عـبد
احلــمــيــد " عن مالبس عــرض "جـان دارك"
كـــلـــيــة اآلداب. وشـــهـــادة تـــقـــديـــر خـــاصــة لـ
"هـــالــة زهـــوي" عن مالبـس عــرض "رومـــيــو

وجولييت" كلية احلقوق.

 محمد الصغير
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أنـا ال أعـرف األستـاذ مـحـمـد دسوقى كـمـخـرج وهذه أول
مـرة أشـاهـد له عـرضـاً وقـد طـلب مـنى صـديـقى األسـتاذ
ـــا خـــلى» يـــســـرى حـــســـان مـــشـــاهـــدة عـــرض «فـى الـــلـــيل 
فـبـادرت خـاصـة وأنـا أعرف مـن فنـانـيه د. عـبـد الـرحمن
دســوقى ود. مـــصــطــفى ســـلــيم وقــد شـــاهــدت عــمالً من
إضــاءة أبــو بــكــر الــشـريـف ولم يــكن بــفــريق الــتـمــثــيل من
أعـرفه.. أقـول هـذا ألن مـشهـيـات الـذهـاب لـقـاعـة مـسرح
الــغــد; حــيث قــدم الــعــرض كــانت: يــســرى حــســان عــبــد
الـرحـمن دسـوقى مـصـطـفى سلـيم «أبـو بـكـر الـشريف»..
أقول هذا ببساطة وطـبيعية.. وافتراضى أن قاعة مسرح
ـادى د. عـبد الـرحمن الـغد قـام بـإعادة صـياغـة إطـارها ا
ـيــة.. افـتـراض دسـوقـى أسـتـاذ الــسـيــنـوجــرافـيــا بـاألكــاد

ا أن طـبيـعى ال مـبـالغـة وال مـجـاملـة فـيه إ
يــشـاركه فــيه اخملـرج - حـسـب قـول األسـتـاذ
مـحمـد دسـوقى - فهـذا جـائز ولـكن كان من
ـفروض أن يكـتب ذلك فى البامـفليت حتى ا
يــعـلم الــقـاصى قـبل الــدانى ويـتم االحــتـفـاظ
لــــكـل ذى حق بــــحــــقه?!.. وهــــذا لـم يــــحـــدث
فـكـيـف لـنـاقـد فـقـيـر مـثـلى ال يـقـرأ الـكف أن
يـــعــرف أن األســـتــاذ دســـوقى شــارك أســـتــاذ
الــسـيــنــوجــرافـيــا فى إعــادة صـيــاغــة اإلطـار
ـــادى لـــلـــقــاعـــة وتـــصـــمــيـم وتـــنــفـــيـــذ كـــافــة ا
ـشهـد البـصرى كـونة لـسواكن ا التـفاصـيل ا
ـسرحى.. كيف لى أن أتنبأ?!.. نظر ا فى ا
واســـتــفــاضــتى فى شــرح وحتـــلــيل تــفــاصــيل
ــشــهــد كــانت خلــدمــة الــقــار - وحتــسب ا
ــا لـلــمــخـرج لــيس لــلــسـيــنــوجـراف فــقط وإ

صــاحب الـعـرض كـكل! - ولـيس فى هـذا أى افـتـئـات عـلى
أحد وخاصة على إبداع األستاذ محمد دسوقى!?..

ـبــادرة - ولـكن كالً حــسـبـمـا لــفـتـنى - وقـد بــادرت نـفس ا
ـوســيـقـى والـرقص وتــصــمـيم بـالــنــسـبــة لـفــنــون الـشــعــر وا
الــضــوء.. إلخ.. وهــذه الــفــنــون هى فى الــنــهــايــة مــفـردات
ـسرحى وأى إشـادة بهـا حتسب طـبيـعيـة فى فن اخملرج ا
ـاذا لــلــمــخــرج األســتــاذ مــحــمــد دســوقى الــذى ال أعــرف 
ـثـال قـلت فى مـقـالى: «سـاهمت يـغـضب!?. وعـلى سـبـيل ا
ـشـهـد وإضـفـاء اجلـو إضـاءة أبـو بـكـر الـشـريف فى رسم ا
ـــنـــاسب وخـــلـق احلــالـــة» ألـــيـس فى هـــذا تـــكـــامل مع فن ا
د.عـــبــد الـــرحــمن دســوقـى أم فى هــذا عـــدوان عــلــيه?!..
وعــنـــدمــا قـــلت: «اســتـــطــاع اخملـــرج رسم خــطـــة لــلـــحــركــة

ـــشــاهــدة من أكــثــر من ســمــحت بــسـالســة وســهــولــة فى ا
ـشـاهـدة كـانت تتم جانـب فى رشاقـة ودقـة» - الحظ أن ا
فى الـــقــاعـــة من أكــثـــر من جـــانب - .. ألــيـس يــعـــنى هــذا
ســيــطـــرة تــامــة من قــبـل اخملــرج عــلى تــفـــصــيل الــبــصــرى

رئى لصالح إيقاع العرض بشكل عام..!. وا
وقــد أشـدت بــقـيــادة اخملـرج لــلـمــمـثل: «اســتـطــاع أن يـقـود
مثل فى إحـكام ودقة لـتحقيق مـقاصده الـفنية» هل فى ا
هـذا تقـليل من إبداع األسـتاذ مـحمـد دسوقى كـمخرج!?..
ـاذا يـغــضب? هل ال نـتـفـادى لــبـعض سـلـبـيـات فال أعـرف 
الــعــرض بــديــهى يــا أســتــاذ مــحــمــد أن هــذا حــقى وعــلى
صدرك وعـقـلك أن يـنفـتح ويـؤمن «بـحق االخـتالف» الذى
.. أمــــا اخلالف هـــو مـن حـــقــــوق اإلنــــســـان قــــبل الــــنــــاقـــد
الــنـظـرى فـلن أخــوض فـيه - حـول الـفـرق
ناظر.. إلخ ب السينوجـرافيا وتصميم ا
- خـــــــــاصــــــــة وأن زمـالئـى مـن أســــــــاتــــــــذة
ية الـكرام قد أفـاضوا فى شرحه األكـاد
عــلى صـفــحــات «مـســرحـنــا» وغـيــرهـا من
نابر ولـيس األستاذ محمد دسوقى فى ا

حاجة إلعادة شرحه..!.
أمـــا كـــون ابـــنـــتى - وقـــد أشـــار األســـتــاذ
يــــســـرى حـــســـان إلى ذلك - فى الـــســـنـــة
ـعــهـد الـفـنـون الـرابــعـة بـقـسم الــديـكـور 
ـــســـرحـــيـــة وأن د. دســوقـى أســـتـــاذهــا ا
فـهــذا من أسـبــاب الـفـخــر واالعـتـزاز لى
ــعـــلـــومــات ولـــهـــا فـــقط أود أن أضــيـف 
األســـتــاذ مـــحــمـــد ولـــلــقـــار الــعـــزيــز أن
ابــــنــــتى كــــانت األولى عــــلـى دفـــعــــتــــهـــا -
ن الله عـليـها بأن ويـبقى لـها فـصل دراسى واحد وقـد 
تـظل عـلى ترتـيـبـها - وهـو مـا يـعـنى أنهـا وكـذلك والـدها
ليسا فى حاجة جملـاملة أحد..!? أما موضوعية األستاذ
الـكــاتب والـنـاقـد واخملــرج أمـ بـكـيـر فــهى لـيـست مـحل
بـحث أو نقـاش وال عالقـة لهـا بى من قـريب أو بعـيد!..
وفـى الـنــهــايـة أذكــر األســتـاذ مــحـمــد دســوقى بــأنى قـلت
«إنـــنى قـــضــيت لـــيــلـــة مــفـــيـــدة» وهــذا يـــعــنى أنـه يــنـــتــمى
ـبدعـ وأنه ليس فى حـاجة إلى تـأكيـد هذا لفـصيـلة ا

إال عبر إبداعه.

 محمد دسوقى

 جالل الشرقاوى

هرجان كرّم جالل الشرقاوى ود. حسن عطية ا
سرحى «على الزيبق».. يفوز بجائزة مهرجان جامعة طنطا ا

وأخـــــرجه أســـــامــــة شـــــفــــيـق لــــكـــــلــــيــــة
احلــقـوق والــديـكــور لــشـريف حــسـ
جـاد وبطولـة تامر عـبد السالم آالء
ان شفيق محمد أحمد إبراهيم إ
ثـم «مـــامـــا أمـــريــــكـــا» تـــألــــيف مـــهـــدى
يـــوسف أخـــرجه تـــامـــر عــزو لـــكـــلـــيــة
العـلـوم ديـكور شـريف الـوقـاد وأحـمد
الكى الـبحارى وبطـولة: مصـطفى ا
مـــحـــمــود عـــبــد احملـــسن مـى رفــعت
عــمــر بــغــاغــو وأمــا الــعــرض األخــيــر
ـــواطن مـــهــرى» من فـــقـــد كــان هـــو «ا
تـألـيف ولــيـد يـوسف وقــدمـتـهــا كـلـيـة
الــــزراعـــة من إخـــراج حـــســـام الـــدين
ـغـاورى مـصـطـفى وبـطـولـة مـحـمـد ا
أحـــمـــد عـــبــد الـــقـــادر عــادل ســـامى

محمد زكريا.

وديـكور سميـر زيدان وبطـولة: أحمد
عــلــوانـى وســعــيــد رمــضــان وشــريف
الفـقى ونـسمـة الـشـيخ وقدمت كـلـية
اآلداب أيـضاً مـسـرحيـة مـاكبث لـوليم
شـكسبـير من إخراج وائل مـصطفى
وبـطــولـة: مى مــحــمـد شــبل; ومـحــمـد
زكــــريــــا حـــشــــيش حــــازم مــــصـــطــــفى
ـــــان عـــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح إبـــــراهـــــيـم وإ
السـويدى ومحـمد صبـحى أما كـلية
الــتـــمــريـض فــقـــد قــدمت عـــرضــاً من
تـأليف الـسيـد حافظ بـعنـوان «حكـاية
ـــــــطــــــــيع» إخـــــــراج الـــــــفـالح عـــــــبـــــــد ا
مــصـطـفى الـبــنـدراوى وديـكـور حـسن
خـــلـــيل وبـــطــولـــة عـــزيـــزة نــور الـــدين
سمـر أحـمـد هنـد يـوسف هـالـة عز
لك وهـند عـبد الـعـاطى مسـرحيـة «ا
جون» إخـراج أحـمـد عـصام قـدمـتـها
كـليـة الـهـندسـة من بـطـولة مـصـطفى
صالح مـــيـــادة الـــشـــشـــتـــاوى أحـــمــد
عاشـور هـديـر فـراج وإبـراهـيم عـبد
ـعــطى أمـا «الـدرافــيل» الـتى ألــفـهـا ا
خالـد الـصاوى فـقـد أخـرجهـا إلـهامى
سميـر لكلـية الصـيدلة وبـطولة رامى
مـــنـــصــــور وجنـــوى إبـــراهـــيم وولـــيـــد
حـــنــوت ومــحـــمــد الــدريـــنى وقــدمت
كـــلـــيــة الـــتـــجـــارة مـــســرحـــيـــة «مـــأســاة
جــــمــــيــــلــــة» تـــــألــــيف عــــبـــــد الــــرحــــمن
الشـرقاوى وإخـراج محـمد فـتح الله
وديـــكــور أحـــمــد الـــبــحـــارى وبــطـــولــة
مـــحـــمـــد نــــوفل أحـــمــــد مـــوسى آيـــة
كــــمـــــال ســــارة سـالمــــة تـاله عــــرض
«على الـزيبق» تـأليف يـسرى اجلـندى

ـسـرحى «عـلى الـزيـبق» فـاز العـرض ا
ــركــز األول فى مــهــرجــان جــامــعــة بـــا
سـرحى بـيـنمـا حـصل عرض طنـطـا ا
«مــاكـبـث» الــذى قــدمـتـه كــلــيـة اآلداب
ـــــركـــــز الــــثـــــانـى أمـــــا عــــرض عــــلـى ا
«الدرافيـل» لكلـية الصـيدلة فـقد حاز

ركز الثالث. على ا
ـمــثل تــامـر عــبـد الــسالم عـلى وحــصل ا
مـثل محمد ـثل وجاء ا جـائزة أفضل 
ــركــز ــركــز الــثــانى أمــا ا صــبـــحى فى ا
الثـالث فـكـان من نـصيب أحـمـد عـاشور
ــان الــسـويــدى عــلى جــائـزة وحـصــلت إ
ــركـــز الــثــانى من ـــثــلــة وكــان ا أفــضل 
ـركـز الـثـالث نــصـيب آالء إبـراهـيم أمــا ا
فقد تقاسمته نسمة الشيخ وآية كمال.
كــان لــقـــاء شــبــاب اجلـــامــعــة احلــادى
والثالثـون والـذى أقيم فـى الفـترة من
9/4 إلى 14/4/2008 بـــدأ فـــعـــالـــيـــاته
بـــــتـــــكـــــر الـــــفــــنـــــان الـــــقـــــديـــــر جالل
الـشــرقـاوى والــدكـتــور حــسن عـطــيـة
عـهد العالى سـرحى ووكيل ا الـناقد ا
ــسـرحــيـة فى حــفل حـضـره لـلـفــنـون ا
األستاذ الدكتور عزيز محمود كفافى
نائب رئـيس اجلـامعـة لـشئـون التـعـليم
والطـالب نيـابـة عن األسـتـاذ الـدكـتور
عــبــد الـفــتــاح صــدقــة رئــيس جــامــعـة
ــشـرف طــنــطــا وإلـهــام أبــو الــيـزيــد ا
ـــــهــــرجـــــان ثم تـــــوالت الـــــعــــام عـــــلى ا
ـــســــرحــــيـــة الــــعــــروض الــــتى بــــدأت 
«أحالم مـيتـة» لفريق كـلية اآلداب عن
نص «حـلم يـوسف» لـبهـيج إسـمـاعيل
من إعــداد وإخــراج مـحــمــد رمــضـان
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ـخ يشكـل تصوراً لـلفـضاء ولـلحـركة. إذ لـدينـا بالـفعل عـدد من اجملسات > إن ا
احلـسـية اخملـصصـة على قـدر قـياس احلـركة وتـوجد مـستـقـبالت عضـليـة تقع

داخل ألياف عضلية صغيرة متخصصة.

سرحية سوف تبدأ تقد عروضها اجلديدة خالل أيام. سرح بهيئة قصور الثقافة أكد أن عدداً من فرق األقاليم  ا > د. محمود نسيم مدير عام ا

سرحي جريدة كل ا
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مخاوف من ارتكاب
أخطاء بسيطة

ولكن اخلوف األكبر
هو فقدان
النجومية

هدئات.  الكحول. ا
 تعدد العالقات
العاطفية.. مظاهر
إدمان مصادر
خفض التوتر

هويته األصلية ال
يكاد يعرفها أحد..

إنه السبب
الرئيسى للضغط

العصبى

ـبـدع ـمـثـل ا وكـل تـلك اخلــيـاالت تـبــقى فى الال شــعـور فــا
يــعــيش مـئــات احلــيــوات لـشــخــصـيــات عــديـدة مــثل مــئـات
ــا يـأتى له بـخـبـرة ـثـلـهـا  الـشـخـصــيـات اخملـتـلـفـة الــتى 
إنـسـانـيـة كـبـيـرة ويـأتى مـعـها بـتـهـديـد لـهـويـته الـشـخـصـية
ـــؤثــر عــلى جـــهــازه الــنـــفــسى والـــعــصــبى وهــو الــتـــهــديــد ا

وبالتالى على ضحته العامة بشكل طبيعى.
وكمـا هو مـعروف فـإن الهويـة هى ماهـية الـشخـصية وهل

هناك أخطر على النفس البشرية من تهديد هويتها.
هــويــتك هى مــاهــيــتك وهى صــورتـك عن نــفـسـك وصـورة

اآلخرين عنك.
مـثل / النـجم فتـلك الـصورة مـتنـوعة وهـويته وفى حـالـة ا

. الي معروضة للتقدير من ا
أى ضــغط عـصــبى هــذا الـذى يـضــطـر الــبـعض مــنـهم ألن
يـــســـأل من أنـــا? أو ألن يـــضـــبـط نـــفـــسه يـــتـــحـــدث كـــأحـــد

الشخصيات التى مثلها.
كــثـيـر مـنــهم يـتـحــول لـشـخص مـفــرط احلـسـاسـيــة وكـثـيـر
قـارنة بـحياة مـنهم ال يـجد سـعادته الشـخصـية فـحياتـه با

ثلها تظل حياة باردة. الشخصيات التى 
كثـير مـنهم دخـلوا مـنطـقة اخلـلود وكـثيـرون دخلـوا منـطقة
االضــطـــراب الــنـــفــسى والـــعــصـــبى إن مــرحـــلــة انـــســحــاب
األضـواء بـالتـحـديـد تـسـاهم فى تـفـجـير مـنـاطق إكـتـئـابـية
فــالـبــعض مــنــهم ال يــسـتــطــيع أن يــعــيش بال اهــتــمـام وبال

تصفيق ودون أن يشار إليه بالبنان. 
والــبـعض تــظل حــيــاته مــزدحــمـة لــدرجــة ال يــتـقــبل مــعــهـا
فاجئ الـناجم عن  انـسحاب األضـواء ومع بقاء الفـراغ ا
عاناة ومع ذهاب النجومية ـال تأتى ا الضوء والشهرة وا
رهق بعد عاناة وكـثيرًا ما يستـسلم اجلسد ا تـتضاعف ا
أن  عـرضه لــلـجــمـهـور الــعـام فــتـرة طـويــلـة لــلـمـرض ألن
يــضـعف الـقـلب اجملـهـد ألن تـفــسـد بـعض اخلاليـا بـسـبب
اإلضـاءة السـاخـنة ومـساحـيق الـتـجمـيل ألن يـقوم اجلـهاز
ــتـوتـر بــخـفض مـنــاعـة اجلـســد ألن يـضـطـرب الــعـصـبى ا
الـــعــــقل اجلـــمـــيـل فـــيـــفـــقـــد الـــذاكــــرة ألن يـــدخل اجلـــهـــاز
ـفرط فى احلـساسيـة منطـقة احلزن الـعصـبى احلساس ا
االكتئابى العميق. ألن تضيع الهوية الشخصية فال يعرف

من هو?
واألمـثـلـة عـلى ذلك كـثـيـرة من رونـالـد ريـجـان ألحـمد زكى

وسعاد حسنى..
أال يـنـظـر لــهم اجلـمـهـور الـعــام نـظـرة أكـثـر حــبًـا وتـعـاطـفًـا
هـؤالء الذيـن قدمـوا أنـفـسـهم أضحـيـة عـلى مـذبح اإلبداع
والـشـهــرة وأسـعـدوا اجلـمــيع وأمـتـعـوا اجلــمـيع.. عـلى أقل
بدع على الـتقديـر علينـا أن نفهم جـنونهم النـبيل جنـون ا
وجه الـتــحـديـد يــحـتـاج لــلـحـنــو ولـلـفــهم ال لـسـيـف الـعـدالـة
بدع والـقانون وال للنـفى االجتماعى علـينا أن ندرك أن ا
احلقيقى هو شخص مفرط احلساسية مهدد بأن يرتكب
فـهومة إال أنه فى النـهاية طيب الكثـير من األفعـال غير ا
الــقــلب نــبــيل الــقــصــد مــهــدد بــفــقــدان الــهــويــة واحلــريــة

الشخصية والصحة العامة.

صرى بالطبع فاجملتمع يعرف الشخص ومنها اجملتمع ا
بـــهــويـــة واحــدة وبـــطــريـــقــة واحـــدة فى الـــكالم والــســـلــوك
ـمـثل فـهـو شـخـصـيـات افـتـراضـيـة ـالبس أمـا ا وارتـداء ا
ـبــاد وهـو الـلص مــتـنـوعــة  هـو الــبـطل اجلـاد صــاحب ا
ـربيـة الـفاضـلة والـزوجـة اخلائـنة فى ذات احلـقـير هى ا
ـــمــثـل الــنـــجم عـــبـــر أدواره  يــدخـل فى هـــويــات الـــوقت ا
ـلـيـونـيـر ـتـسـول وا ـتـعـلم واجلـاهل الـصـعـلـوك ا مـتـنـوعــة ا
الــقــادر أفــخــر الـثــيــاب وأحــقــرهــا مـلـك وخـادم صــاحب
سلطة وصوجلان وصحية مسلوبة اإلرادة فأين هو إذن?
ـداعــبـة من وفى كــثــيـر من األحــيـان يــســمع الـنــجم تــلك ا

أقرب الناس إليه أنت ها تمثل علىَّ.
إن هـويته األصـلية فى حـقيقـة األمر ال يكـاد يعرفـها أحد

إال الدائرة الضيقة احمليطة به.
وتـلك الـفـكـرة الـسـلـبـيـة عن مـسـألـة مـصـداقـيـة هـويتـه قد
ـمـثـلة ـمـثل / ا جتـاوزهـا اجملـتـمع ولـكنـهـا عـلى مـسـتوى ا
مثل فى حقـيقة حـياتهم الـيوميـة تظل مسـألة حقـيقة فـا

يعرض هويته احلقيقية للخطر رغم إرادته.
سألة (غـياب هويته) تظل مع كل ما سبق السبب وتلك ا

الرئيسى لوقوعه فريسة للضغط العصبى.
وفى كل بالد الـــدنــيــا تــوجـــد مــعــامل وورش فـــنــيــة تــدرب
ـمـثل عـلى تــدعـيم هـويـته وتـســاعـده عـلى الـتـخـلص من ا
الـشـخـصـيــات الـتى يـتـقـمـصـهــا ومن أشـهـرهـا مـدرسـة لى
سـتراسبـرج األمريكيـة التى تسـتخدم ما يـعرف بالـطريقة
ــمـثل الـشـخـصـيـة فى الـتـقـمص عــبـر اسـتـدعـاء ذكـريـات ا
بهـجة واحلقيـقة ح يقوم بـتجسيد اخلاصة احلـزينة وا
ـغادرة الـتقـمص فـكما أن دور ما وكـذلك توجـد طريـقة 
مثل فى إهـاب الشخـصية مـسألة مـرهقة نـفسيا دخـول ا

فإن اخلروج منها مسألة عويصة ومرهقة للغاية. 
والكـثيـر من النجـوم يعـانون فتـرات طويلـة من شخـصيات
تـقـمـصـوهـا ولم يـسـتـطـيـعـوا طـردهـا من حـيـاتـهم الـيـومـية
بـسهولة وبـعض حاالت احلزن الشـديد تالزمهم إذا كانت
الــشــخـصــيـة حــزيــنـة وبــعض حـاالت اإلحــســاس بـالــفـراغ
الداخـلى والفقـد الشديـد حتاصرهم حـ يغادرون إهاب
شـــخــصـــيــة أحــبـــوهــا والـــكــثـــيــرون مـــنــهم يـــقــدمـــون عــلى
تـصـرفـات يـومـيـة غـريـبـة أثـنـاء مـرورهم بـحـاالت االمـتالء

بالشخصية أو التفرغ من أجل اخلالص منها.
عـذاب وخيـاالت وضبط انـفعـالى وتركـيز عـلى الال شعور

والشعور معًا ومشاعر متنوعة ومتناقضة.
ـمـثل وخـاصـة الـفـذ الـعـبـقـرى كـثـيـرًا مـا يـفـقـد جـزءًا من ا

حياته اخلاصة فى حياة الشخصية التى أحبها.
وكل ذلـك يؤثر بالطبع عـلى هويته وعلى كيـنونته وبالتالى

على استقراره النفسى.
سـيطـر على األداء واجلـزء األسـاسى من العـقل الـواعى ا
يــــظل الــــدرس األول لـــلــــمـــمـــثـل أمـــا الـالواعى فــــهـــو ســـر
ـذهل وهــو سـر الـتـعـرض لإلرهـاق الـعـبـقــريـة واحلـضـور ا
الــنــفــسى والــبــدنى الال مــحــدود والــكــثــيـرون مـن أعــضـاء
فـريق الوحش الـكاسـر الذى يـدعى باجلـمهـور العريض ال

يعرفون عن ذلك اإلرهاق الكثير.
ـثلـو اإلكلـيشـيهات بـدع أما  واحلـديث هنـا عن الـفنـان ا
أو الـصـورة الـواحـدة فـهم أصـحـاب الـنـمط الـواحـد الـذين
ــتــعــة الــفــنــيــة ال يــهــددون هـــويــتــهم وال يــحــصــلــون عـــلى ا

الكبيرة وال متعة كبيرة بال عذاب كبير.

كن أن نطير معاً  هل 

الضوء.
وهـكـذا يـصـبح سـلـوك الـنجم الـيـومى مـحل اخـتـبـار وتـقـييم
يـومى ســلـوكه إن بــاع وإن اشـتـرى ســلـوكه لـو أراد أن يــلـهـو
قـلــيالً ســلــوك اإلنـســان مــحـســوب عــلــيه مـرة أمــا ســلـوك

الشخصية العامة فمحسوب عليها ألف مرة.
إن الـنجم كشخصيـة عامة محل مراقبـة وتقييم دائم من

جميع الناس ما هذا األرق?
مـــا هــذا الـــســجن الـــذى وضع اإلنــســـان نــفـــسه فــيـه بــيــده
قـــفـص الـــشـــهـــرة الـــذهـــبـى يـــقـــضى تـــمــــامًـــا عـــلى احلـــريـــة

زيد من التوتر. الشخصية ويدفع 
إن ذلك الــضــغـط الال شــعــورى الــنـــاجت عن الــشــهــرة يــؤدى
بـالفعل حلـالة نفسـية ضاغطـة ومستـمرة تؤثر عـلى النجوم
كن ا  فـتدفعهم خملاوف ذهنـية متنوعة واخملـاوف تنتمى 
بـالغ فيه تـسمـيته فى عـلم الـنفس "بـالـفوبـيا" وهـواخلـوف ا
ـا يــؤدى لـقــضــيـة كــبـرى.. ــرور الــذى ر من كــســر إشـارة ا

اخلوف من السهر فى مكان مفتوح خشية الشائعات.
أمــا الـفــوبـيـا الــدائـمــة فـهى اخلــوف من فـقـدان الــنـجــومـيـة

وغياب النجاح.
ــعـتـزلـ طــوعًـا بـعــد تـاريخ مـشــرف فـالـسـبب وإذا سـألت ا
الـرئيـسى اخلـفى هـو اخلـوف من فقـدان الـصـورة اجلمـيـلة

التى صنعها النجم لدى جمهوره.
كـمـا أن إدمــان الـبـقــاء بـهـدوء أمــام شـاشـة الــتـلـيــفـزيـون فى
نزل أو التمتع بنـهارات الشتاء الدافئة وأمسيات الصيف ا
الــــرائـــعــــة بـــعــــيـــدًا عن وهـج اإلضـــاءة واإلرهــــاق الـــعــــصـــبى
الشديـد فى األعمال الفـنية فهـو السبب احلقـيقى فجميع
الــنـــجــوم الــكــبــار بــعـــد أن انــســحــبــوا بـــهــدوء أدركــوا مــتــعــة
ستمر. األعمال العادية بعيدًا عن عرض الذات احلارق ا
إن عـرض الـذات هذا فى مـرحلـة مـعيـنة يـصـبح فى منـتهى
مـثلـة يعتـمد فى عرض ذاته ـمثل / ا الـقسـوة خاصة أن ا

على فكرة استخدام اجلسد.
وعـــرض الــذات / اجلـــســد أمـــام اجلــمـــهــور الـــعــام فـــكــرة
يختلف تقديـرها من مجتمع آلخر وفى بعض اجملتمعات
ــغـلـقــة وفى بـعـض الـثـقــافـات احملـافــظـة يــظل اإلعـجـاب ا
زدوج كمـا يحدث بـالنـجم / النجـمة نوعًـا من اإلعجـاب ا
اآلن فى مـــعــظـم اجملــتـــمــعـــات الـــعــربـــيـــة وهــو اإلعـــجــاب
ـشوب بنوع من الـرفض األخالقى الذى يطـارد الفنان ا
فى مخـتلف اجملـتمـعات ويـصل ببـعض احملامـ البـاحث
عن الشـهرة لرفع دعاوى قـضائيـة بسبب دور مثـلته يسرا
ـصرى ـثـال  إن اجملـتـمع ا فـى أحد األفالم عـلى سـبـيل ا
اآلن يـــحب الــنــجـــوم لــكــنه يـــرفــضــهـم فى الــســر يـــتــســلى
ــشــاهــدة الـتــلــيــفــزيـون ويــخــشى عــلى أوالده من الــتــأثـر
ــصــرى بـــهــؤالء الالمـــعــ والالمـــعــات ومـــا زال الــبــيـت ا
احملـافظ شـأنه شأن مـعظم الـبيـوتـات العـربيـة يتـعامل مع
ـمـثـلـ بـتـلك االزدواجـيـة الـتى حتـمـل اإلعـجاب الـنـجـوم ا

والريبة معًا.
ــة فى الـعــالم كـله عن تــلك الـنــظـرة وريـثــة الـفـكــرة الـقـد
ــــكن أن حتــــصل عــــلى شــــهـــادتـه أمـــام ـــمــــثل الــــذى ال  ا
احملــاكم فـهـو يـبـدل هــيـئـته وأدواره مـثـلــمـا يـبـدل مالبـسه
ــنــطــقـــة الــضــغط الـــعــصــبى األصـــلــيــة وهى وهــنــا نــصـل 
مــنـطــقــة مـرتــبـطــة بـفــكـرة الــهــويـة وهى الــسـبـب فى تـلك
ــة لـــلــمــمــثل والـــتى جتــاوزتــهــا ــتــعــالـــيــة الــقــد الــنـــظــرة ا
ــتـحــضـرة احلـضــارة اإلنــسـانــيـة فى مــعــظم اجملـتــمــعـات ا

 ب اإلبداع واألضطراب النفسى
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> إن الـعـالم والفـنـان يعـلـمـاننـا كـيفـيـة التـعـرف عـلى جسـدنـا على
نحـو أفضل والـتحـرر من القـيود الـسلـبيـة والتـخلص من الـظواهر

غلوطة. اجلسدية النفسية ومقاومة وسائل التعليم ا 6
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سرح  نقاد ومسرحيون يضعون أيديهم على "ثالوث" أزمة ا

> مسرحية «سوء تفاهم» للمخرج لوسيان بورجيلى يتم عرضها خالل مايو القادم ببيروت.

 حزين عمر

حزين عمر:
سرح أمراض ا
صرى نتاج ا

«أحوال مجتمع»

 عاطف النمر

عاطف النمر:
السيد راضى بدأ
سياسة
استقطاب جنوم
سرح اخلاص 
الدولة

 أشرف زكى

أشرف زكى:
تفرج العربى ا
أصبح أكثر
وعيًا.. وجمهور
اخلليج برىء
من انهيار
سرح اخلاص ا

 محمد الروبى

محمد الروبى:
شروع القومى ا
فى إيران أنتج
سينما ومسرحًا
وقنبلة  نووية

بــارتـــفــاع تــكــلـــفــة إنــتـــاجه قــائالً: إذا
أخــذنـــا فى االعــتــبـــار ارتــفــاع إيــجــار
سـرح وارتفـاع أجور الـنجوم خشـبة ا
وتـــكـــلـــفــة الـــدعـــايـــة فى اجلـــرائــد أو
الـــتــلـــيــفـــزيـــون فــكـم تــصل الـــتـــكــلـــفــة
ـسرحـى? األمر اإلنـتـاجـيـة لـلـعـرض ا
نـتج لرفع سعر التذكرة الذى يدفع ا
حـــتى وصـــلت إلى  200جـــنـــيه فـــأى
أســرة مـــصـــريــة تـــســتـــطــيـع أن تــدفع
 1000جــنــيـه ثــمــنًـــا لــدخــول عــرض
ــسـرح اخلـاص لـهـذا هـرب واحـد بـا
ـسـرح اخلـاص وليس اجلـمـهـور من ا
لــســـوء مـــا كــان يـــقــدم فـــلم يـــكن مــا
يــــقـــدمـه صـــبــــحى أو الــــشـــرقـــاوى أو
ــتــحــدين ســيــئًــا لــكن تــوالى فــرقــة ا
اخلـسـائـر مع عدم دعم الـدولـة لـهذا
ــســرح هــو ســبب تــوقــفه ونــتــيــجــة ا
ــســرح اخلـاص لــســقــوط أو تــوقـف ا
جلـأ جنومه إلى مسـرح الدولة بـينما
لـو ظـلت هـنـاك  16فـرقـة مـسـرحـيـة

ا حدث ذلك. خاصة 
ويــــشـــــيــــر عـــــاطف إال أن ســـــيــــاســــة
ــســرح الــدولــة اســتــقــطــاب الــنــجــوم 
بــــدأت مـع تــــولى ســــيــــد راضى إدارة
مـسرح الـدولة قـائالً: راضى هو أول
مـن اســــتـــــقــــدم جنـــــومًــــا مـن اخلــــارج
ـــســـرح الـــدولــــة  مـــتـــبـــنــــيـــاً فى ذلك
عـقـلـية الـقـطـاع اخلاص وال شك أن
ـســتـمــر حـتى اآلن أدى هـذا الــنــهج ا
إلـى انــــطـــــفــــاء أبـــــنــــاء فـــــرق مــــســــرح
الــــدولـــــة وأدى إلى ظــــهـــــور مــــســــرح
الـنـجم بــعـد أن كـان اسم مـخـرج مـثل
ســـمـــيــر الـــعـــصـــفـــورى عـــلى األفـــيش
ـلك كــافـيًـا جلـذب اجلــمـاهـيـر. إن (ا
لـــــيــــر) الــــتى يــــدلل بــــهــــا د. حــــمــــدى
إبــــراهـــيم عــــلى ذهــــاب اجلـــمــــاهـــيـــر
لـلعروض اجلـادة كان عنـصر اجلذب
فـيـهـا هـو الـنــجم (يـحـيى الـفـخـرانى)
ــلـك هــو مـــثـــلـــمــا كـــان ســـبب جنـــاح ا
ـــــــلـك وجــــــود الـــــــنـــــــجـــــــمـــــــ صالح ا
السعدنى ومحمد منير والدليل على
ذلك أن عـــرض (اإلســـكـــافى مـــلـــكًـــا)
تأليف يسـرى اجلندى وإخراج خالد
جالل فـشل فـشالً ذريـعًـا وكـذا فـشل
عــرض (الــشــبـكــة) رغم وجــود ســعـد
أردش وســـمـــيــــحـــة أيـــوب ومــــحـــمـــود

حميدة.
خــمــيس عــز الــعــرب: أحب أن ألــفت
الــنـظـر لـبـعـض األخـطـاء الـتى شـابت
أداء مــســرح الــدولــة مــنــهــا مــجــامــلــة
ــسـرح الــنــجـوم عــلى حــســاب أبـنــاء ا
الـقومـى ومنـحهم أجـور ال يـحصـلون
ـــســــرح اخلـــاص مــــثل عـــلــــيــــهـــا فـى ا
سعيـد صالح الذى حصل فى عرض
ثل وأجر (قـاعدين لـيه) على أجـر 
مــــلـــــحـن إضـــــافــــة ألجـــــر أداء يـــــومى
ألغــــــنـــــــيــــــات فـى الـــــــعــــــرض رغـم أنه

استخدمها فى مسرحيات سابقة.
مـــا حـــدث فى مـــســـرحـــيـــة (ذكى فى
الــــوزارة) من ســــطـــوة الــــنـــجـم والـــتى
ــا دفع امـــتــدت أيــضًــا إلـى زوجــته 
فـنــانـة مـثـل هـالـة فــاخـر لالنــسـحـاب
من الــعــرض وحتـدثـت الـصــحف عن

ــشــكــلــة فـى بــعض أعــدادهــا ثم  ا
جتـــــاهـل األمـــــر دون اتـــــخـــــاذ إجــــراء

للحد من سطوة النجم.

السهولة.
ـلك ورغم أنى مــؤمن بـأن أحــدًا ال 
تــــوصـــيــــفًـــا كــــامالً لــــلـــحــــالـــة لــــكـــنى
ســـأطــرح رأيى بـــهــذا الـــشــأن والــذى
مـــؤداه أن اجملــتـــمــعـــات تــعـــمل وفـــقًــا
ــســتــطـرقــة وذلك لــنــظــريــة األوانى ا
فى كل اجملـاالت من سـيـنـمـا ومـسرح
وفن تــشــكــيــلى وكــرة قــدم. وبــالـتــالى
ـسرح فـقط بل فـاألزمـة لـيـست فى ا
فى النسق العام رغم بعض العروض
اجلـــيـــدة والــــســـبب فـى ســـوء حـــالـــة
الــنـسق الـعـام أنــنـا دولـة بال مـشـروع
نـــحن ال نــعـــرف مــا الــذى نـــريــده من
بـلـدنا وسـأضـرب مـثالً عـلى ذلك هو
إيـران اختلف مع إيـران كيفـما شئت
ولــكـن ال جــدال أن لــديــهــا مــشــروعًــا
يــجـعـلـهــا - فى ظل رقـابـة مــصـنـفـات
أكـثــر قـســوة من تــلك الـتى عــنـدك -
تـــنــتج ســـيــنـــمــا حتـــصل عــلـى جــوائــز
ـهـرجـانات الـدولـيـة ومـسـرحًـا جادًا ا

ومشروعًا نوويًا.
ثـم حتــــدث عـــــاطف الـــــنــــمـــــر قــــائالً:
ــا كــان يــكــتب فى الــصــحف ــتــابـع  ا
ـــصـــريـــة من عـــشـــريـــنـــيـــات الـــقــرن ا
ـاضى حـتى اخلــمـسـيـنـيـات سـيـجـد ا
فـــيــهـــا حـــديـــثًـــا مـــتـــصالً طـــوال تـــلك
ــصــرى ــســرح ا الــفــتـــرة عن أزمــة ا
ورأيى أن األزمـة لـيـست فـى عـنـاصر
اإلبداع لـكنـها فى عـقـولنـا أكثـر منـها
فى واقعـنا فالـعقل الـعربى دائـمًا ما

يتخيل أنه مستهدف.
ــثـال فى الــعـشـريــنـيـات عـلى ســبـيل ا
مـــــثالً حتــــدثت الـــــصــــحف عن أزمــــة
ـــســـرح عــــلى إثـــر ســــقـــوط مـــســـرح ا
أبـــيض وطــــلـــيـــمـــات اجلــــاد عـــلى يـــد
مـــــســـــرح (الـــــريـــــحـــــانى والـــــكـــــســـــار)
الـكوميـدى وذهب طليـمات يكتب
فـى الــــــصـــــــحف مــــــهـــــــاجــــــمًــــــا
الـريــحــانى فـرد عــلـيه األخــيـر
بـــــــــعــــــــمـل إعالنـــــــــات فى تـــــــــلك
الـــــــصـــــــحف حـــــــتـى ال تـــــــنـــــــشــــــر
ـا اضـطـر لـطـلــيـمـات 
أبــــــــــيـض أن يــــــــــكــــــــــتب
مـنـشـورات ويـوزعـهـا
فــى الــــــــــــشـــــــــــوارع
مـــــــــهــــــــاجـــــــــمًــــــــا
ـــــــــــــســـــــــــــرح ا
الكـوميدى

.
وفــــــســــــر
عــــــاطف
انـــهـــيـــار
ــســرح ا
اخلـــاص

عــنــدمـا أســأل عن كـونى راضــيًـا عن
أحــواله دائـمًـا مـا أرد بــأنـنـا سـائـرون
فى االجتاه السـليم ألن الفيصل هو
اجلمهور وح يـنصرف عنا نصبح
فى أزمـة واجلمهـور حاليًـا بدأ نوعًا
صـاحلة مع مـسرح الـدولة بـعد من ا
أن كــــان عــــازفًــــا عــــنـه وبــــالــــنــــســــبـــة
للـمسرح اخلـاص فإننـى لست متـفقًا
مع الــرأى الـذى يـقـول إنـه كـان يـقـدم
لــــلــــمــــتـــفــــرج الــــعــــربى ذلـك أن هـــذا
ــتـفــرج أصـبـح أكـثــر وعـيًــا وثـقــافـة ا
وح أزور بعض الـدول العربية أرى
أبـــنـــاءهـــا اآلن من احلـــاصـــلــ عـــلى
درجـة الدكتـوراه من فرنسـا وإجنلترا
ـسـرح ـشـاهـدة ا وهـنـاك من يــذهب 
فى بـــرودواى لــكـــنى أعــتـــقــد أن من
أسـباب أزمة مـسرح القـطاع اخلاص
مثل لم يعد لديه اإلغراء للعمل أن ا
ــادى قـيــاسًـا به خــصـوصًــا اإلغـراء ا
بـــــأجــــره الـــــذى يـــــحـــــصل عـــــلـــــيه من
السينمـا أو الفيديو. وح يعمل فى
ــــــســـــرح فـــــإنه يــــــفـــــعل ذلـك بـــــدافع ا
الــهـوايــة والـرغـبــة فى تـقــد جتـربـة
تضـاف إلى رصيـده وتشـبعه كـممثل
ـــلك حــــدث ذلك مع عـــروض مــــثل "ا

لير" و "أهالً يا بكوات".
بـعــدهــا أعـطـى حـزين عــمــر الـكــلــمـة
لـلناقـد محمـد الروبى الذى قال: من
حـــ آلخــر تـــعــقـــد نــدوة حـــول أزمــة
سـرح ودائمًـا ما يـقال نـفس الكالم ا
الـذى سـنـقـولـه دون أن يـتـغـيـر شـيـئًـا.
الــعــنــوان الـذى أُخــتــيــر لــهــذه الــنـدوة
ـــصــرى ـــســـرح ا كـــبـــيـــر عـــلى حـــال ا
اآلن. هـــنــــاك كــــتــــاب لـــفــــاروق عــــبـــد
الـــقـــادر بــــعـــنـــوان "ازدهــــار وســـقـــوط
قولة بدت صـرى" ختمه  سرح ا ا

لـى وقـت قــــــــــراءتــه شــــــــــديــــــــــدة
الـقــسـوة هى كــيـفـمــا يـكـون
واقــعــكم يـكــون مـســرحـكم
لـكــنى بـعــد سـنـوات تــبـيـنت
أن مـقـولـته هـذه تـقـترب من

احلـــــقــــيـــــقــــة ولــــو
اكـــتـــفـــيت بـــهـــا
كإجابة سهلة
عـن ســــــــؤال
حــــقـــــيـــــقــــة
أزمــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــســـــــرح ا
ــــــــصـــــــرى ا
جلـــــوبــــهت
بـــــــــــــــــــــــأن
احلــقـيق
ة لـيست

بــــــــــــــــهـــــــــــــــذه

عــقـدت مـؤخــرا بـنـقــابـة الـصــحـفـيـ
بالـقاهرة نـدوة بعـنوان مسـرح الدولة
بـــ االنــهــيــار والــنـــهــوض حــضــرهــا
د.مـــحــمـــد حــمـــدى إبــراهـــيم أســـتــاذ
ـــــســـــرح الــــيـــــونــــانـى ونــــائـب رئــــيس ا
جـــامــعـــة الــقـــاهــرة األســـبق وعـــضــو
ـية الفنون ود. أشرف مجلس أكاد
زكى رئــيس الـبــيت الــفــنى لـلــمــسـرح
وأدارها الـشـاعر حـزين عـمـر بيـنـما
غــــاب مـــديـــرو مـــســـارح الـــدولـــة رغم

دعوتهم.
حضـر الندوة أيـضًا الـناقدان مـحمد
الــروبى وعــاطـف الــنــمـــر والــشــاعــر
خميس عز الـعرب والفنانان هشام
إبـراهيم والروائى نـبيل عبـد احلميد
نـائب رئـيس نادى الـقـصة والـقـاصة
هـــالــة فـــهــمى عـــضــو مــجـــلس احتــاد

الكتاب.
بـــــدأ حـــــزين عـــــمـــــر الــــنـــــدوة قـــــائالً:
اجلـــمـــيع يــــخـــتـــلـــفـــون حـــول واقـــعـــنـــا
الثقافى ويبـدون بشأنه آراء معظمها
فـــردى وأنـــا أرى أن ثـــقـــافـــة الـــوطن
لــيـــست مــلــكًـــا لــفــرد - ولـــو كــان هــو
سـئـول عـنـها - أو فـئـة - ولـو كانت ا
ـتـخــصـصـ فــيـهـا - ولــكـنـهـا تــضم ا
ـصرى ولألسف ثـروة لكل الـشعب ا
لـم يـــعـــد لـــديـــنـــا ثـــروة ســـواهـــا. وفى
ــســرح أبــو الــقــلـب من هــذه الــثــروة ا
ـثل العباءة الواسعة الفنون والذى 
الـفــضـفـاضــة الـتى تــضم كل أطـيـاف
الــعــمل الــثــقــافى من تــمــثـيـل وإخـراج
وتــــألـــــيف وشــــعـــــر ومــــوســــيـــــقى وفن
تــشــكـيــلى لــهــذا خــصــصــنـا مـن أجـله
احلــلـقــة األولى من سـلــسـلـة حــلـقـات
حتـلـيل الـواقع الــثـقـافى واخـتـرنـا لـهـا
عـنـوانً «مــسـرح الـدولـة بــ االنـهـيـار
والـنــهـوض" ذلك أنــنـا حـ نــتـحـدث
ــســرح فى مــصــر فــإنــنــا نــعــنى عن ا
سرح مسرح الدولـة بعد أن سقط ا

اخلاص ولم يعد كيانا مؤثرًا.
وحـــ نــتـــحــدث عن مـــســرح الـــدولــة
البـــــد أن نـــــتــــذكـــــر أن أمـــــراض هــــذا
ـــســرح بـــصــفـــة خـــاصــة والـــثــقـــافــة ا
ــــصــــريــــة بــــصــــفــــة عــــامــــة لــــيــــست ا
مــســئــولــيــة فــرد بـعــيــنـه لــكــنــهــا نــتـاج

مجتمع بأكمله.
أعطى حـزين الكلـمة للـدكتور مـحمد
حــمــدى إبـــراهــيم الــذى بـــدأ حــديــثه
بــالـتـعـلــيق عـلى قـلــة احلـضـور قـائالً:
رب قــلـــة مــصــطـــفــاة خــيـــر من كــثــرة
ـــعــرفـــة. ثم انــتـــقل إلى عــازفـــة عن ا
ـسـرح لـيـقـول: هـنـاك مـشـكـلـة أزمـة ا
ـــســـرح وإال مـــا كـــنـــا جـــئـــنـــا تـــواجـه ا
سرح لـنناقـشها وأريـد أن أقول إن ا
ليس نبتًا أصيالً فى تربتنا بقدر ما
هـو مـســتـمـد من أ أخـرى حـتى لـو
زعــــمـــنــــا أن لـــديــــنـــا بــــذورًا درامـــيـــة
ـــســــرح اآلن يـــعــــانى مـن أزمـــة فى وا
اإلبـداع وفـى احلـركـة الـنــقـديـة وفى
اجلـــمــهــور وســأحتـــدث عن كل ضــلع

من أضالع هذا الثالوث.
حتـــدث بــعـــده الــدكــتـــور أشــرف زكى
قـــــائالً: كـل فــــتـــــرة يــــحـــــدث نــــوع من
ــسـرحــيــة والـتى الــتــقـيــيم لــلــحـركــة ا
تـــتــــراوح بـــ االزدهـــار والــــســـقـــوط
حـقـيــقـة هـنـاك مــسـرح رسـمى وآخـر
ـــســرح خـــاص ولــكن هـــنــاك أيـــضًــا ا
ـســتــقل الــذى ال يـنــتــمى ألى جــهـة ا
ـــســـرح الـــدولـــة فـــإنـــنى وبـــالـــنـــســـبـــة 
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مثل كمروض  ا
الوحوش..
والوحش هنا
عشرات  الرؤوس
تمالء الصالة

 عرض الذات
الدائم للمجهول
يؤثر بالتأكيد
على السالمة
النفسية

 بعضهم يفرط
تعة في طلب ا
تعويضا عن
األرق واإلرهاق
العصبي

األمراض الناجتة 
عن فن التمثيل

حــ تـطــفـأ األنــوار في الـصــالـة ويــعـود ألعــمـالـه الـواقــعـيـة
وحلــيـاته الــيـومـيــة بـيــنـمـا تــظل أنت في أعـمــالك اخلـيــالـيـة
التي هي جميعها مـتعلقة برضا ذلك الوحش الكاسر عنك
كن أن نطـلق عليه صفة اجلمهور هو ذلك الوحش الذي 
صـانع الــنـجـوم وهــو دافع أجـورهم الــبـاهـظــة وهـو صـاحب
مثل طوال حياته يبحث القرار في كل شىء ولذلك يـظل ا
عن رضــا ذلك الــوحـش عــنه وهــو الــرضــا الــســامي الــذي

مثل عملية تستحق اإلعجاب. يجعل من أداء ا
إن عـرض الذات الـدائم للـجمـهور انـتظارًا لـلنـتيـجة مـسألة
ـمـثل في حـالـة تـؤثـر بـالـتـأكـيــد عـلى الـسالمـة الـنـفـســيـة فـا
اخـــتــبـــار دائم ومـع كل عـــمل جـــديــد هـــو في حـــالـــة عــرض

للذات على اجلمهور. 
وعــرض الــذات مـســألــة مــرتــبــطــة بــالــكــفــاءة طـوال الــوقت
والــكــفـاءة مــســألـة مــرتـبــطــة بـالــصــحـة الــعــامـة وبــالــتـدريب

وبحسن اختيار األعمال الفنية.
أمـــا مـــا يـــظل مـع احلـــفـــاظ عـــلى اجلـــديـــة في األداء فـــهـــو
مـثل إذا سيطـر على النص اسـتمـرار إعجاب اجلـمهور فـا
والــدور وعــلى عالقــته بــفــريق الــعـمـل فـكـل ذلك ال يــسـاوي

شيئًا إذا لم يهتف له اجلمهور ويصفق إعجابًا.
ومــسـألـة اجلــمـهــور واحلـصـول عــلى إعـجــابه مـســألـة تـظل
غـامضـة ومرتـبـطة بـظروف مـوضـوعيـة عـديدة ولـذلك فإن
ـثل عـبـر سـلم النـجـاح نـحـو قـمة الـنـجـومـية رحـلـة صعـود 
ــتــاعب والــقــلق والــتــوتــر ــصــاعب وا مــحــفــوفــة بــاإلرادة وا
ـمثالت ـمـثـلـ وا الـنـفـسي وهـذا سر إفـراط الـعـديـد من ا
ـــتــعــة كــتـــعــويض عن األرق واإلرهـــاق الــعــصــبي في طــلب ا
ـمـثل خلـفضه الـشـديد كـمـا أن ذلك الـتـوتـر الذي يـحـتـاج ا
طــوال الــوقت هــو الــدافع إلدمــان الــعــديــد مــنــهم لــلــكــحـول
ــتــراوح عــلى ــهــدئـات واالعــتــيــاد الــدائم أو ا واســتــخــدام ا
تــعـاطي اخملـدرات بـأنــواعـهـا بل إن تـعــدد بـعض الـعالقـات
الــعـاطــفــيــة هــو أحـد مــظــاهــر إدمــان مــصـادر خــفض ذلك

التوتر.
واألمـــر الـــذي يـــســـاهم في طـــلـب جـــلب االســـتـــرخـــاء عـــبــر
وسـائل أخرى للممـثل خاصة ح يصـبح جنمًا هي مسألة
مثل بـعد الشهـرة يدخل سوق العرض عـرفة فا للحـصار با
والطـلب  وهنا يـصبح اإلنسـان عالمة جتاريـة عالمة على
أن اجلمهور سيشاهـد سلعة يحبها ويدفع ثمن التذكرة من
مثل وهو أجلها وبالتالي فليس اإلعجاب فقط هو هدف ا

يؤدي في بورصة النجوم إنه صراع من أجل البقاء.
ـمثل - كعالمـة جتارية- يـتم الضغط ومع صعـود وهبوط ا
عـلى جـهـازه الـعـصبي بـشـكل مـؤثـر وبـالتـالي يـهـرب الـنـجوم
لألمـــاكن اخلــالــيــة من اجلــمــهــور بــعــيــدًا عن فــكــرة عــرض

ستمرة.. الذات ا
بــيــنـمــا يــظل من غــربت شـمــســهم في حــالـة عــرض لــلـذات
بــالـنــوادي الـعــامـة وأمــاكن الـســهـر الــعـمــومـيــة وغـيــرهـا من
ـنــتــديــات الــثـقــافــيــة مــحــدودة الـتــأثــيــر بــهـدف األمــاكن كــا
احلصول على اإلعجـاب الذي ال يحصل عليه في األعمال

الفنية.
أمــا الـنـجـم الـعالمــة في حـالـة تــألـقه فــهـو مــحـاصـر بــتـوتـر
ـثـال ـشـاهـيـر عـلى سـبـيل ا آخـر فـإن الــكـتـاب الـكـبـار من ا
ــكن لــهـم الــتــجــول بـــحــريــة نــســـبــيــة في الـــشــارع وأمــاكن
قـاهى والـنوادى والـفنادق ـتعـة العـامة كـا الـتسـوق وأماكن ا
ـــمــثل احملـــاصــر بــحـب اجلــمــهــور الـــكــبــرى أمـــا الــنــجم / ا

العريض / الوحش الكاسر فهو ال يستطيع ذلك.
إنه مـسـجـون في قـفص الـشـهـرة الـتي تـقـضي عـلى احلـرية
الـشخـصية فـلك أن تتـخيل أنك ح تـخرج من بـاب بيتك
وكل من تقابله يعرفك معرفة تامة وأنت ال تعرف من هو?
ـــهـــاويس بـــالـــنــجـــوم من أعـــضـــاء اجلـــمـــهــور بل إن بـــعض ا
الــعــريض / الــوحش الــكــاسـر كــثــيــرًا مـا يــحــبــون الــنـجم أو
الـنــجــمـة لــدرجــة تـعــريـضــهم لــلــقـلق ولــلــتـهــديــد ولـلــدعـاوى
الــقــضــائـــيــة من أجل الــبـــقــاء مــعــهم ولــو قـــلــيالً في دائــرة 

لك أن تـتــخـيل أنك ذات صـبــاح مـشـرق خــرجت من بـيـتك
وأثــنــاء مــرورك مـن الــشــارع الــذي تــســكن فــيه الحــظت أن
اجلـمـيع يلـقـون عـلـيك حتـيـة الصـبـاح فال يـأخـذك الـعجب
ــودة الــتي أصـــابت جــيــرانك فـــجــأة ولــكن مــا نــوع لــتـــلك ا
الــرعب الــذي يــصــيــبك إذا مــا خـرجت لــلــشــارع الــرئــيـسي
فــوجـــدت اجلــمــيع يــعــرفــونـك ومن فــرط اإلعــجــاب حتــلق
حــولك مــجـمــوعـة من الــشــبـان والــشـابــات لـلــحــديث مـعك

بعضهم يتصرف كأنه صديقك الشخصي.
هل ســتـطــلق سـاقـيك لــلـريح هــربًـا أم سـتــفـرح ألنك صـرت
جنـــمًــا?!! الــبــعـض يــدخل قـــفص الــنــجـــوم الــذهــبـي ويــعــبــر

مشواره بسالم والبعض يدخل دائرة التوتر.
إن األســود والـنـمـور الــشـرسـة في حــلـبـة الـســيـرك لن تـأكل

مدربها إال إذا فقد الثقة في نفسه.
أمـا الـذي سـيـفـقـده تـلك الـثـقـة فـهـو الـوحش الـكـاسـر الذي
يـقبع في صالـة العرض وهـو الوحش صاحب الرؤوس الال
ــنـدهــشــة فـإذا مل أحــدهم فــأخـذ نـهــائــيـة بــتــلك الــعـيــون ا
ـدرب ســيـفــقـد ســعـادته أسـرته وتــرك الـبــنـوار األول فــإن ا
ـكن أن ـقــدرة الــتي  وقــدرته عــلى جـذب اجلــمــهـور تــلك ا
يــغـــامــر بــحــيــاتـه مع األســود والــنــمــور مـن أجل أن يــحــصل
عـلـيهـا مـقدرة حـصد إعـجـاب اجلمـهـور وتصـفـيقـهم احلاد
ـهـارته لـذلك فـجـزء رئيـسي مـن التـنـبـيـهـات لـلـجـمـهور في

مثل  إدمان التقدير أحد أهم األمراض التى تصيب ا

الــسـيــرك هي أال يـقــتـرب األطــفـال من الــقـفـص احلـديـدي
ـتفرج حرصًـا على سالمتـهم كما ال يجـوز خروج أحد ا
ـفتـرسـة حـرصًـا على من الـصـالـة أثـناء عـروض الـوحـوش ا

درب. سالمة ا
ــنـحه تــلك الـســعـادة ويــدفـعه فــتـعــلق اجلـمــهـور به هــو مـا 
ـفتـرسة ومـغادرة غـامـرة التـضحـية بـحيـاته مع الـوحوش ا
أحـدهم لـلـعـرض تـسـاوي عـدم أهـمـيـة مـا يحـدث وال شيء
ــفـتــرسـة إال غــيـاب ــة مـروض الــوحـوش ا يــقـدر عــلى هـز
درب ويؤثر على ثقته اهتمام جمهـور الصالة الذي يربك ا
ـفـرطـة بـنفـسه والـتي يـسـتـمد مـنـهـا تـأثـير الـسـيـطـرة على ا

فترسة. الوحوش ا
هـكذا كل فنـون األداء ومنهـا بالطـبع فنون الـسيرك بـألعابه
اخلـطرة وأحـد فنـون األداء اخلطـرة هي فن التـمثـيل فهو
ــمــثل من أجل الــكــثــيـر كـي يـحــصل من الــفن الــذي يــدفع ا
فرط الذي يؤدي لتقدير ذلك األداء على فكرة اإلعجاب ا

اجلمهور.
ـمــثل هي وواحــد من األمــراض الـرئــيــســيــة الــتي تــصـيـب ا
إدمـان ذلك التـقـدير وهـو اإلدمـان الذي يـؤدي به لـضرورة

احلفاظ على النجاح.
عـروف يطـلق صـفة الـوحش على إن إيـريك بـنتـلي النـاقـد ا
اجلــمـهـور الـعــريض فـهـو اجلــمـهـور الــعـريض الـذي ال نـراه

هرجان اخلتامى للمسرح اجلامعى حتى يوليو القادم بعد انتهاء امتحانات الطالب. > اجمللس األعلى للشباب قرر تأجيل ا

خ آلـية من اخلاليـا العـصبيـة التى تـتيح تـوجيه النـظرة بـأن تقوم > إن لدى ا
تـتـابـعـة» حـ تـنظـر إلىَّ فـإنك ال تـقـوم بـحـركات ـا يـدعى «بـاالرجتـاجـات ا

مستمرة (إنك ال تستطيع أن تقوم بها سوى إذا تابعت حركة إصبعى).
سرحي جريدة كل ا
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 موت فوضى صدفة 

 عادل حسان 
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حكاية طليانى عن قتيل فى قسم  شرطة

ــــســـرحى «مــــوت فـــوضـــوى يـــســــتـــمـــد الــــعـــرض ا
صـــدفـــة» خــصـــوصـــيـــته من احلـــالـــة اإلنــســـانـــيــة
اخلــــاصـــة جـــداً الـــتـى يـــروى الـــكـــاتـب اإليـــطـــالى
«داريــو فــو» حــكــايــتــهــا مع الــقــهــر الــبــولــيــسى ..

وصوالً إلى االنتحار أو القتل.
الــفــوضــوى هــنــا هــو كل مــتــمــرد صــاحب رؤيــة
مـبــدع فــنـان ثــائــر أو حـتى إنــســان عـادى يــحـلم
فــقط بــلـــحــظــة الـــتــغــيــيـــر يــدفــعه جـــنــون احلــلم
ـواجهة قـبضة الـسلطـة احلديديـة فتكـون نهايته
ـا إجبـارية من شـرفة الـقسم قفـزة اخـتيـارية ور

حيث يجرى التحقيق معه.
ـــســاحـــة بــ الـــعــقل واجلـــنــون يـــتــحــرك فـى تــلك ا
فـوضوى داريو فـو الذى اختار اخملـرج عادل حسان
ه فى جتــــربـــته األولـى مع مـــســــرح الـــدولـــة تـــقــــد
لـينـجح فى الهـروب من فخ التـمصيـر مقـدماً عمًال

باشرة. يالمس الواقع بعيدًا عن فجاجة ا
ـــثــــلـــ فى مــــغـــامــــرة مـــســــرحـــيـــة مــــخـــرج و7 
كن ا  وذجـاً  حتتـضنهـا قاعـة يوسف إدريس 

أن يقدمه مسرح الشباب.

أشرف فاروق: كثرة التفاصيل وتعدد احلاالت أصابانى بالرعب

 أشرف فاروق 

يـقـدم أشـرف  فـاروق شـخــصـيـة الـفـوضـوى الـذى يـبــدو مـجـنـونـاً إال أن جـنـونه
كـاشـف لـلــحــقــائق ولــفـضــائح ســلــطــة رجـال  الــبــولــيس مــقـدمــاً ذلك فـى قـالب
كـومــيـدى فـانــتـازى وعن جتـربــته يـقـول : عـنــدمـا قــرأت الـنص ألول مــرة خـفت
كثيـراً واعتذرت للمـخرج فى أول جلسة لـكثرة التفاصـيل وتعدد احلاالت التى
تـمر بـهـا الشـخـصـية بـ اجلـنون والـعـقل واخلـروج والدخـول من كل حـالة دون
خـلط بـيـنـهـا مـخـلـفاً كل ذلـك فى قـالب الـكومـيـديـا الـشـعـبـية. ورغم أنى درست
ــرة األولى الـتى أقـدم هــذا الـقـالب وقـدمــته فى أكـثـر من 47 عــرضـاً إال أنـهـا ا
ـسـرحى لـهذا ـثالً. ويضـيف أشـرف: أسـتشـعـر فى اخلـطاب ا فـيـهـا هذا الـلـون 
تـلـقى وخاصـة فى اجلزء األول من بـدايـة العـرض باإلضـافة النـص صعـوبة عـلى ا
كشـوفة» لـلمـشاهد بـأن مايـقدم له ما هـو إال تمـثيل مع احلـفاظ على إلى «اللـعبـة ا

اجلـديـة والـكـومــيـديـا فى نـفس الـوقت كـل هـذه الـعـوامل جـعـلـتــنى أتـريث قـلـيالً فى
قبول العرض.

إال أن وعى اخملــرج أخـرجــنى من هــذه احلــيـرة. ورغم خالفــاتى الــكـثــيــرة مـعه
طـوال الـبـروفـات فى جـمـيع تـفــاصـيل الـشـخـصـيـة إال أن هـذه اخلالفـات نـقـلت
ــمـتـعــة لـكل مـن يـشـاهــد الـشــخـصــيـة; حـيـث إنـنى طـوال هــذه احلـالــة الـفـنــيـة ا
الــعــرض أقـدم ست شــخــصـيــات مــخـتــلــفـة أصــعــبــهـا شــخــصـيــة الــنـقــيب ألنــهـا
كـاريكـاتوريـة إلى حدمـا ألننى أظـهر فـيهـا بيـد ورجل خـشبـيتـ وع زجـاجية
ــتـلــقى أنـنى أقــو م بـالـتــمـثــيل إلى جـانب أن طــبـقـة وهـنــاك اتـفـاق ضــمـنى مع ا
الـصـوت البد أن تـكـون مـزيـجـاً بـ الـعنـف والهـدوء واألداء أيـضـاً مـزيـجـاً ب

شاهد. الكوميديا واجلد ولو أديتها بشكل ضعيف فلن يصدقنى ا

 أقدم ست
شخصيات
مختلفة

 فى قالب 
من الكوميديا
الشعبية

أحمد احلناوى :
استخدمت موسيقى
«كارتونية» وحرصت

على أال تكون «مجوفة»
 أحمد احلناوى

ـوسـيـقى وتــلـحـ أغـانى قـام أحـمــد احلـنـاوى بـاإلعــداد ا
العرض وعن جتربته يقول:

نـصب عـينى أنـنى أقـدم عـرضـاً جاداً فى قـالب كـومـيدى
ــضــمـون ولــذلك كــان مـحــور اهــتــمـامى هــو رؤيــة اخملـرج 
جــــاد تـــــدور أحــــداثه داخـل أقــــســــام الــــشــــرطــــة فى ثــــوب
ـوسـيقى كـومـيدى ولـذلك كـنت حـريصـاً عـند اسـتـخدام ا
الـكـارتـونـيـة أال تكـون مـجـوفـة وال تـثـيـر الضـحك فـقط بل

شاهد وتكون مكملة للحدث. تثير تساؤالت لدى ا
الـشىء الـثـانى الـذى راعـيـته هـو البـيـئـة الـتى تـدور فـيـها
أحـداث الــنص فالبــد أن نـؤكـد أنــنـا فى إيــطـالــيـا والـتى

ــوسـيــقى ــانــيــة وا تــخــتـلـف اخــتالفــاً كـلــيــاً مع الــروح األ
ـعـبـرة عـنـها مـثالً واسـتـخـدمت األحلـان الـنـابـولـيـتـانـية ا
ـــســــتـــوحــــاة من نــــابــــولى»; إلى جــــانب حــــرصى عــــلى «ا
ـرش داخل جــمـيع أجـزاء الــعـرض حـتى لـو اسـتــخـدام ا
كان اسـتخـداماً غـيـر واضح ألن العـرض باجلـملـة يدور

داخل قسم البوليس.
ورغم أن الـعرض يـتحـدث عن جتربـة إنسـانيـة قد حتدث
فى أى بــــلـــد حــــتى مـــصــــر إال أنـــنـى جتـــنــــبت اســــتـــخـــدام
ـوسـيــقى الـشـرقـيــة حـتى يـظل حـرصـى عـلى االحـتـفـاظ ا

وجودة فى النص. بالروح اإليطالية ا
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ـــفــــتش ديــــلى يــــقــــدم كــــمـــال عــــطــــيــــة دور ا
ــــتـــهــــمـــ ــــســــئـــول عـن الـــتــــحــــقـــيـق مع ا ا

ـــتــــهــــمـــ من ــــعــــروف عـــنه أنـه يـــرمـى ا وا
الـشـبـاك ورغم هـذه الـقـسـوة فى طـبـعه إال
أنـه شـــــخـص تـــــافـه من داخــــــله وعـن هـــــذا

الدور يقول كمال :
لـم أتــردد حلــظـــة عــنــدمــا قـــرأت الــنص ألنه
نص مهم ويـتـمـاس مع واقـعنـا كـثـيرًا بل وواقع
ه فى كثير من الدول إلى جانب أن تقد
رجتـلة جعـلنى أحتمس له قالب الكـوميـديا ا
ـسرح كـثيـراً فـقـد درست فى إيطـالـيـا فنـون ا
وخــاصــة هــذا الــنــوع من الــعــروض فـهــو فى

إيطاليـا أكثر شعبـية وقربًا من الـناس ومختلف كـثيرًا عما

سمية اإلمام

وازى» سمية اإلمام : لم تستهونى الشخصية.. إلى أن وقعت فى غرام «النص ا

ـمـثل يقـوم بـالـتدرب نـقـدمه هـنـا فى مصـر فـا
على هـذا النـوع من بدايـة حيـاته الفـنيـة ولكـننا
هـنـا ال نــتـدرب إال عـلى الــطـرق الـكالســيـكـيـة
ونادرًا ما نـقدم عرضـًا على طريـقة الكـوميديا
الـشـعـبـيـة أو بريـخت مـثًال رغم أن الـكـومـيـديا
ــرجتــلـة هـى أقـرب لــشــعــبــنـا فــالــتــشــخـيص ا
ـمارسته كثيراً فى وتـقليد الشخـصيات نقوم 
حياتـنا وبشـكل تلقـائى إال أننا عـلى غير وعى
ــســرح وقـد حــاولــنــا أن نــقــتـرب كــامل بـه فى ا
ــا يــقـدم فى إيــطـالــيـا كــثــيـرًا من حــيث هـذا

التكنيك.
ورغم أنـــنى تـــمـــنـــيت كـــثـــيـــراً أن أقـــوم بــدور

فتش ديلى.     الفوضوى إال أننى سعيد جداً بدور ا

 كمال عطية
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قدم سيد الـفيومى أربعة عروض فى
إطـار الكوميـديا الشعـبية وفى "موت
فــوضـوى" يــقـدم دور رئــيس الــشـرطـة
الــذى يــعــلم تــمـامــاً مــا يــقـوم بـه ديـلى
فتش ويسـاعده على نزع اعترافات ا
كـاذبـة من األشـخـاص األبـريـاء بـطرق

ال آدمية. عن العمل يقول : 
عـندما رشـحنى اخملرج هـشام عطوة
لـــعـــادل حـــســـان لم أتـــردد فـى قـــبــول
الـدور فـأنـا أرى فى نـفـسي شـخـصًا

ـثالً جـيــداً وأشـعـر أن مـجــتـهـدًا جــيـدًا ولـسـت 

بـداخـلى طاقـات كـبيـرة جـداً وأنا فى
مـرحــلـة حتـد لـنــفـسى ولــذلك سـأقـبل
أى دور أيـــــــاً كــــــــان حـــــــتـى أخـــــــرج كل

طاقاتى اإلبداعية.
هــــذا إلى جــــانـب أنــــنى أحب كــــثــــيــــراً
عـروض القاعة حـيث أشعر بحـميمية
كــبـيــرة بــيــنى وبــ اجلـمــهــور وكــأنـنى
أجـــــــلس مـــــــعه وأرى بـــــــوضــــــوح مــــــدى
تـــفـــاعـــله مـــعى فى تالحـم رائع فـــأنــا
فـى هذا العـرض بطل حـتى ولو أديت

جملة واحدة. 

 سيد الفيومى

تـقدم سميـة اإلمام دور الصحـفية التى
حتاول كـشف حـقـيـقة مـوت الـفـوضوى
وأنه تـعــرض لـلـضــغط الـنــفـسى وصـوالً
لـالنــــــتـــــــحــــــار يــــــســـــــاعــــــدهــــــا فـى ذلك
الـفوضوى ذاته والذى تـكتشف حـقيقته
وبأنه ليس نقيباً وال قسيساً كما حاول
إيـــهـــامـــهــا. وهـــو أول عـــرض مـــســـرحى
تقدمه سمية على مسرح الدولة وعنه

تقول :
عـــنــــدمـــا قـــرأت الــــنص لـم تـــســـتــــهـــونى
الـشـخـصـيـة كـثـيـراً ولم أقـلق مـنـهـا رغم
أنــــنى الــــعــــنـــصــــر الــــنـــســــائى الــــوحــــيـــد
ــا جـــعــلـــنى أكــثـــر ظــهــوراً بــالــعـــرض 
ولكن اخملرج أضفى الـكثير على النص
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ــشــاركــة فى أكــد بــاتـع خــلــيل ســعــادته بــا
هــذه الــتـــجــربــة وقــال إنــهــا أضــافت إلــيه
كـمـمثل الـكـثـيـر مـشـيراً إلى حـقـيـقـة أنـها
رة األولى التى يشـارك فيها كممثل فى ا
دور له مــســاحــة وأهــمــيــة داخل الــعــرض
ــــســــرحى فى عــــمل مـن إنـــتــــاج مــــســـرح ا
الـــدولـــة بــعـــد عـــدد كـــبــيـــر من الـــتـــجــارب
ـــهـــمـــة فى مــــســـارح الـــهـــواة بـــالـــثـــقـــافـــة ا

اجلماهيرية واجلامعة.
بــــاتع خــــلــــيل الــــذى شــــارك فى عــــدد من
األعـمال السـينمائـية والتـليفزيـونية يـعتبر
ثـابة «الـنقلـة» فى مشواره هذا الـعرض 

الفنى.

أبــدى بــاتع قــلــقه وتــخــوفه مــنــذ الــبــدايــة
فتش جوفانى عندما  تـرشيحه لدور ا
فـى هـذا الـعــمل إال أنه ومع الــوقت وبـعـد
عــدد من الــبــروفــات اســتــطـاع أن يــوظف
أدواته كـــــمـــــمــــثـل ألداء الـــــدور بــــالـــــشـــــكل

قبول. ا
وعـبــر بـاتع خــلـيل عـن سـعــادته الـكــبـيـرة
بــــهــــذا الــــعــــمـل الــــذى يــــشــــارك فـــــيه مع
مجموعة من الفنان الشباب بداية من
مـخرج الـعـرض ومرورا بـطـاقم التـمـثيل:
أشـــرف فـــاروق كــمـــال عـــطـــيــة ســـمـــيــة
اإلمــام ســـيــد الـــفـــيــومى والـــشــرطـــيــ

مصطفى الدوكى ومحمد سمير. 
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ــكــتـــوب وعــنـــدمــا حـــضــرت جـــلــســات ا
الــقـراءة وجـدته يـخـلـق نـصـاً مـوازيـاً فى
إطــار جـــعل الــنص يــقــتــرب من واقــعــنــا
وواقع العديد من البلدان وحتولت إلى
مـتيمة بالـشخصية التـى أقدمها لدرجة
ــــدة شـــهـــر لـم أ خالل الـــيـــوم أنـــنى و
ســوى ســـاعـــتـــ الرتـــبـــاطـى بـــبـــروفــات
مـسلـسل ولـكنـنى حـاربت حتى ال أفـقد

سرحية. بروفاتي فى ا
ومن كــثــرة إعـــجــابى بــالــنص اآلن فــقــد
تـــــمــــنـــــيت أن أجــــد كـــــاتــــبـــــاً يــــكـــــتب عن
شخصية نـسائية فوضوية وأن أقوم أنا

بآدائها.
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صرى يحتضر سرح ا  ا

سـتسـاغ الـنظـر فى عيـون الشـخص الذى > عـلى عـكس اجملتـمعـات الغـربـية حـيث من ا
نـتـحـدث معه فـإن هـذا الـسلـوك ذاته ال يـوصى به عـلى اإلطالق فى الـيابـان. فـيجب أال

ننظر إلى عيون اآلخر إذ إن ذلك يعد سلوكاً عدوانياً ووقحاً إلى أقصى حد.

> د. أشرف زكى «رئيس البيت الفنى للمسرح» يدرس حاليا خطة لتقد عروض مسرح الدولة باحملافظات.

سرحي جريدة كل ا
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سرح األسيوطى .. محمد قراعة ..  وحش ا
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ــمـثل هــو الالعب بـاعــتــبـاره هــاويــا ..!! وا
األساسى فى مسرح  الثـقافة اجلماهيرية
... الــسـبب الــثـالـث هـو مــوسـمــيـة احلــركـة
ـعروف بـنظام سـرحية فى األقـاليم .. وا ا
الـــشـــريـــحـــة . أمـــا أكـــبـــر مـــعـــوق لـــلـــحـــركــة
ـــســرحــيـــة فى األقــالــيـم إلى جــانب عــدم ا
ـســرحـيـة االسـتــمـراريـة هــو تـعـدد الــفـرق ا

بدعوى توصيل الفن إلى كل مكان .. !! 
واحلل ? 

ـــســــرحى فى احلـل هـــو تــــركـــيــــز الــــعـــمـل ا
احملـافــظــة فى فــرقـة أو فــرقــتــ .. تـوجه
إليـهـمـا كل االعتـمـادات بل وأطـالب بـزيادة
االعــتـمـادات إلنــتـاج عــروض جـيــدة تـغـطى
كل أرجـــــاء اإلقـــــلــــيـم لـــــقــــد جنـح مـــــســــرح
ــؤلف الــثـــقـــافــة اجلـــمــاهـــيــريـــة فى خــلـق ا
الــــنــــجـم .. واخملــــرج الـــــنــــجم .. ومـــــصــــمم
الديكور النجم .. لـكنه لم يحقق النجومية
لـــلـــمـــمــــثل .. لم يــــخـــلق مـــســــرح الـــثـــقـــافـــة
ـمــثل الـنـجم فى اإلقـلـيم .. اجلـمـاهـيـريـة ا
وال يــــــــتـــــــأتـى هـــــــذا إال بــــــــالـــــــتــــــــركـــــــيـــــــز ..
واالســتـمـراريـة .. البــد أن تـتـحــول الـفـرقـة
ــــســـرحــــيـــة بــــاحملـــافــــظـــة إلـى بـــيـت فـــنى ا
ــارس عـمــلـه فى صــورة ورشـة لــلــمــســرح 
مسـرحيـة تضم كـافـة التـخصـصات وتـعمل

باستمرار .  
ــسـرح لـنــســتـكــمل الـصــورة . كــيف تـرى ا

صرى اآلن ?  ا
ــصــرى يــحــتــضـر .. فــهــو يالقى ــســرح ا ا
مـــنـــافــســـة غـــيـــر مــتـــكـــافـــئــة مـع الــوســـائط
األخــرى . وشـــعــورنــا بـــهــذا يــتــعـــاظم ألنــنــا
ــــســــرح فى نـــــشــــأنــــا فى فــــتـــــرة صــــحــــوة ا
سرح الـستينـيات . وإذا أردنا أن ننـهض با
ــصـــرى فالبــد من الــتــخــلى عن ســيــاســة ا
مـــســـرح  (الــــنـــجـم) .. جنم الـــتــــلـــيــــفـــزيـــون
والـسـيـنـمـا .. تـلك الـسـيـاسـة الـتى يـسـتـأثر
ــالــيـة ــعـظم االعــتــمـادات ا فــيــهـا الــنــجم 
شغولياته فى عدم استمرار وقد يتسبب  
ـاليــ .. البــد أن الــعـــرض الــذى تـــكــلف ا

سرح جنومه ..  يخلق ا
تـابعت ـ الشك ـ جريدة مسرحنا .. ما أهم

انطباعاتك عنها ? 
فى ظل خلو الساحـة من مجلة متخصصة
ـــســــرح جـــاءت جـــريـــدة (مـــســـرحـــنـــا) فى ا
لـــتـــســد هـــذا الـــفـــراغ .. ويــصـــبح األمل أن
ـكـانـة التـى كانت حتـتل جـريـدة مـسـرحـنـا ا
سرح التى توقفت . وقد حتتلها مـجالت ا
الحـــظـت أن اجلـــريـــدة تــــعـــطـى اهـــتــــمـــامـــا
ـســرح الــثــقـافــة اجلــمـاهــيــريـة .. خــــاصــا 
وهذا حـقـها .. بل واجـبـها ..  ولـكن عـليـها
ـسـرح فى مـصـر كـافـة.. أن تـهـتم أيـضـا بــا
أنـا مـع: أن تـكـون مـسـرحـنـا .. جـريـدة لـكل

سرح فى مصر ..  ا
هل أنت راض عـــمــا حــقــقـــته طــوال هــذا

شوار الرائع ?  ا
من الـنــاحـيـة الـفــنـيـة واألدوار الـتى لــعـبـتـهـا
..نعم .. أنـا راض فـنيـا ..!! لكن مـا حتقق
من مـردود جمـاهـيـرى ورسـمى ال يـتـناسب
مع 45 عــامـــا من الـــتــضـــحـــيــات .. أشـــعــر
ـســافـة شـاسـعـة بـ بـإحــبـاط شـديـد ألن ا
مــا حتــقق .. ومــا كــنــا نـــتــمــنى أن يــتــحــقق
ضنى متع .. ا شوار ا حينما بـدأنا هذا ا
. ومــا يـحـز فى الــنـفس ويـجــعل فى احلـلق
غصة .. أن إدارات الثقافة فى هذه األيام
ـنـافع .. وال تـأخذ نـطق تـبـادل ا تـتـعـامل 
فى االعتـبار تاريخ الـفنـان وتختـلط لديهم
أوراق اجملــامالت بـأوراق اإلبــداع .. وهـذا
ما دفـعنى فى الـفترة األخـيرة إلى مـحاولة
إقناع نفسى باالبتعاد .. فالوضع أصبح ال

يتناسب مع وقار الشيخوخة .

طلقة . ماذا تقول ?  ا
الـفـنــان البـد أن يـكـون نــرجـسـيـا .. وإال لن
يــحـقق ذاته فــنـيـا .. لــكن لـيس مــعـنى هـذا
أن هذا االتـهام صـحيح .. فـأنا لم اقـتصر
طلقة سرحيات الـتى بها البطـولة ا عـلى ا
ـــمــــثل واحــــد فـــقـــد شــــاركت فـى أعـــمـــال
كــثـيــرة تـعــد الـبـطــولـة فــيـهــا جـمــاعـيــة مـثل
(الـــنــد فى هـــوجــة الــزعــيـم).. و(خــالــتى
.. ( صــفــيـــة والــديــر) .. و(وابـــور الــطــحــ
و(الــــــــنــــــــاس واألرض) .. و(أبــــــــو عــــــــجـــــــور
ســـلــطـــان).. وأخــيـــرا (حــكـــايــة أبـــو الــنـــجــا
ـــنــصــور) .. وكـــلــهــا مـــســرحــيـــات بــطــولــة ا

جماعية .. 
كـدنا نـصل إلى نهـاية احلـوار .. هل ترانى
غـــفــــلت عن ســــؤال كـــنـت تـــعـــد نــــفـــسك

لإلجابة عليه ?
نـــعم .. الـــســـؤال عـن مـــســـرح الـــثـــقـــافــة

اجلماهيرية ? 
سرح لم أقل له أنـنى ادخرت الـسؤال عـن ا

فى مصر خلتام احلوار .. استمر... 
مـسـرح الـثـقـافة اجلـمـاهـيـريـة فى فـترة من
الـفــتـرات حـتى عـام  1970 كــان هـو األمل
احلـقـيـقـى فى نـهـضـة مـسـرحـيـة مـصـريـة 
ولــــكن تــــبــــخـــر هــــذا األمـل .. بـــفــــعـل عـــدة
عـوامل أهـمــهـا من وجـهـة نــظـرى هـو تـولى
مجمـوعة من قيـادات الثقـافة اجلمـاهيرية
بـاحملــافـظـات يـغـلب عــلـيـهم الـفـكـر اإلدارى
أكـثر من الـصفـة الفـنية .. والـسبب الـثانى
ــســرحى فى .. أن كل عــنــاصــر الـــعــرض ا
مــســـرح الـــثـــقـــافـــة اجلـــمـــاهـــيـــريـــة صــارت
ـؤلـف .. اخملـرج ..مــهــنـدس مـحــتــرفــة..  ا
ــــمـــثل مــــا زال يـــعـــامل الــــديـــكـــور .. عـــدا ا

شـريـت ورفـعت حــســ وصــبـرى الــســيـد 
وكـنا من كـلـيـات مـختـلـفـة  وهـناك تـعـرفـنا
عــلى مــؤسـسى الــفــرقـة مــثل عــبــد الـسالم
ى وعــبــد الــنــبى فــرغـلـى وإبـراهــيم الــكــر
فؤاد وصـالح حسـوبـة وغـيـرهم .. وقـدمـنا
مــســرحــيــة (الــشــبك)  من تــألــيـف مــحــمـد

الشناوى وإخراج عبد الغفار عودة . 
هـل تـذكــر أول عـمل مــسـرحى شــاهـدته ..
وأول عمل مسرحى شاركت فيه كممثل ? 
أول مـــــســـــرحـــــيـــــة شـــــاركـت فـــــيـــــهـــــا كـــــانت
ــســـرحــيــة الــتى مــســرحــيــات مـــدرســيــة وا
شاركت فيها بـدور أساسى كانت مسرحية
(عمر مكـرم) تأليف فوزى شاه وإخراج
ـرحلـة الثـانوية ى . وكـنا فى ا سـعد الـكر
نــأخـــذ مـــشـــاهـــد من مـــصـــرع كـــلـــيـــوبـــاتــرة
ى أيـضـا.وفى ويـخـرجــهـا لـنـا ســعـد الـكــر
عــــــام  1968 قـــــمـت بــــــبـــــطــــــولــــــة وإخـــــراج
مـــســــرحـــيـــة (أغـــنـــيـــة الـــتـم) لـــتـــشـــيـــكـــوف
وشـاركـنى فى تـمـثـيـلـهـا (مـسـعـود فـلـتـاؤس)

سرحى .  شوار ا والذى لم يكمل ا
ــــســـرحـــيـــة ــــعـــنى ا أمـــا أول مــــســـرحـــيـــة 
شاهدتـها فـكانت عدة مـسرحيـات ليوسف
وهـــــبى حـــــيــــنـــــمــــا أعـــــاد تـــــقــــد أعـــــمــــاله
ــــســـرحــــيـــة مـع أمـــيــــنـــة رزق فـى الـــفــــتـــرة ا
من 1965 حـتى 1967 ومـنـهـا رأيت (بـنات
الريف) ثم (بـيومى أفـندى) والـتى عرضـها

على مسرح قصر الثقافة بأسيوط . 
ـرحلة الـثالثـة والتى انفردت مسـرحيات ا
بـبــطــولـتــهــا والـتـى أخـرجــهــا لك اخملـرج
رشـدى إبراهـيـم  جعـلـت البـعـض يتـهـمك
بـالنرجسيـة  وأنك ال تشارك فى عمل إال
إذا كــــان به دور يــــرضـــيك أو الــــبـــطــــولـــة

ســامى وشــاكــر نــوح .. والــذى ال شك فــيه
سرح اجلـامعى كان مـفرخة لـلممـثل أن ا

سرحية فى مصر . الذين أثروا احلركـة ا
تـــخــيل فـى أســيــوط كـــانت فــرق اجلـــامــعــة
تـــعـــرض أعــمـــالـــهـــا عــلـى مــســـرح االســـتــاد
ــــتــــفــــرجــــ وكــــان والــــذى يــــتـــــسع آلالف ا
سرح مفتوحاً مجانا أمام أبناء أسيوط  ا
بـل إن بـــــعض الـــــعـــــروض كــــان يـــــخـــــرج من
ــديــنــة اجلـــامــعــة إلى مــســارح أخــرى فى ا
مــثل مـســرح مـدرســة الــزراعـة الــثـانــويـة ..
ـــــشــــــاركــــــة فـى أســــــبـــــوع أضف إلـى ذلـك ا

شباب اجلامعات .. 
اذا ال نرى هذا اآلن فى جامعة أسيوط ?

أعـتـقــد نـظـام االمــتـحـانــات الـذى ال يـتـرك
فـرصة لـلـطـالب للـمـشـاركة فى األنـشـطة .
كـمــا أن غـيــاب فـاعــلــيـة احتــاد الـطالب له
أثره . أيـضا الـسيـاسـات التى صـار يتـبعـها
رئــيس اجلـــامــعــة بــانـــغالق اجلــامـــعــة عــلى
نـــفــســـهـــا وتـــخـــلـــيــهـــا عن الـــقـــيـــام بـــدورهــا
االجـتــمـاعى والـبـيـئى الـذى هـو من صـمـيم

أهداف إنشاء اجلامعات اإلقليمية . 
لـنــنـتـقل إلى احملـطـة الــثـانـيـة : كـيف بـدأت

سرح الثقافة اجلماهيرية ?  عالقتك 
سـرحية فى بداية تـشكـيل فرقة أسـيوط ا
واسـتـعــدادا الفـتـتـاح قـصـر ثـقـافـة أســيـوط
والـــذى حــضـــره الــوزيـــر الـــفــنـــان الــدكـــتــور
ثــروت عــكـاشــة أعـلن الــفــنـان هــبـة عــنـايت
مــديــر قــصـــر الــثــقــافــة أيـــامــهــا عن قــبــول
أعـــضــــاء جـــدد مـن اجلـــنــــســـ فـى فـــرقـــة
ـســرح وتـقـدمت مع مـجـمـوعـة من شـبـاب ا
ـــســـرح اجلــامـــعى وقـــتـــهــا مـــنـــهم أحـــمــد ا

(سقف بيتى حديد.. ركن بيتى حجر
فاعصفى يا رياح..  وانهمر يا مطر) 

من الذاكرة استدعى الـفنان محمد قراعة
هـذه األبـيـات  ليـقـول لى إنـهـا كـانت بـوابة
ـــــــســـــــرح  فــــــهـى من دخـــــــوله إلـى عـــــــالم ا
مسـرحيـة (بـيت صفـصافـة) أول مـسرحـية
ـــدرســـة وعــــاد إلى بــــيـــته شـــاهــــدهـــا فـى ا
لـــيـــجـــمع أطــــفـــال اجلـــيـــران وعـــلى ســـريـــر
بأربـعة أعـمدة وسـتائر من مـالءات البيت
قـدم أول مــسـرحـيــة فى حـيــاته . كـان هـذا
عـام  1955 وكــان الـدكـتـور مــحـمـد قـراعـة
ـــرحــلـــة االبـــتـــدائـــيــة . اليـــزال تـــلــمـــيـــذا بـــا
ـولود فى أكـتوبر الـدكتـور محـمد قـراعة وا
من عـام  1946 بـأسـيوط واحلـاصل عـلى
درجــة الــدكــتـــوراة فى االقــتــصــاد الــزراعى
ـــؤسس عـــام  1987 واحــــد من الـــرعــــيل ا
ـســرحــيــة فى أســيــوط . يـطــلق لــلــحــركــة ا
عـــلــــيه الــــزمالء واألصــــدقــــاء من أعــــضـــاء
ــســـرح . فـــالــفـــنــان الــفـــرقــة لـــقب وحـش ا
ـسرحى الـعـبقـرى وقدرته الكـبيـر بـصوته ا
عــلـى اســتــخــدامـه وتــلــويــنـه ال يــبــاريــهــا إال
قـــــدرته عــــــلى اســــــتـــــخــــــدام مالمـح وجـــــهه
الــطــيــعــة  هـو وحــده الــقــادر عــلى الــقــيـام
بــأصـعب األدوار  ال تــسـقط ذاكـرته كــلـمـة
واحـدة من كـلـمات احلـوار وال يـغـفل إشارة

رسومة من قبل اخملرج .  من احلركة ا
مـحـمـد قـراعـة يـفـخـر بـأنه تـتـلـمـذ علـى يد
ى  الـفنـان األسيـوطى الـرائد سـعد الـكر
ى مـن تالمـــــيـــــذ ورغـم أن ســـــعـــــد الـــــكــــــر
سرحى  درسة الكالسيكية فى األداء ا ا
 إال أنه كــــان كـــثـــيــــرا مـــا يــــوقف الــــبـــروفـــة
ـسرحـية لـيقـدم معـلومـة مسـرحيـة موثـقا ا
ــدارس تــاريــخـــهــا شـــارحــا وجـــهــة نـــظــر ا

سرحية األخرى فيها  .  ا
ـسـرحـى الـطـويل ـ  45 عــامـا ـ مـشــوارك ا
يصـعب اإلحـاطة به لـكن بالـتأكـيد هـناك
ـكـن التـوقـف عـندهـا . مـا هى مـحـطات 
أهم مـــحــطــات مــســيـــرة مــحــمــد قــراعــة

سرحية ?  ا
نـعم .. هناك عـدة محطـات احملطة األولى
سـرح اجلـامـعى ..ثم  احملـطة الـثـانـية هى ا
ـسـرحيـة  ثم هى تـأسـيس فـرقـة أسـيـوط ا
احملــطــة الـــثــالـــثــة هى مـــســرحـــيــات رشــدى
إبــراهــيم ... ـ وكــنت فى كل هــذه احملــطـات
ألــــــعب دور اجلـــــــان أو الــــــفــــــتى األول ـ أمــــــا
الـــرابـــعــة واألخـــيـــرة فـــتــشـــمل مـــســـرحـــيــات
(خـــالــــتى صـــفــــيـــة والـــديــــر) و (أبـــو عـــجـــور
نصور) سـلطان حاير) و(حـكاية أبو النـجا ا
حــيث أحـســست أنه يــجب الـتــخـلى عن دور

الفتى األول ..  ولعب أدوار الشيوخ . 
مـتى أحـسـست أنك يـجب أن تـتـحـول إلى

لعب أدوار الشيوخ ? 
فى مـسرحـيـة (دون كيـشـوت) شعـرت أننى

رحلة السنية .  يجب أن أحترم ا
ـسرح فى لـنتـوقف أمـام احملطـة األولى : ا
ـسـرح جــامـعـة أسـيـوط . كـيف كـان حـال ا

اجلامعى وقت أن كنت أحد أعمدته ? 
فى الــــفــــتــــرة من 1968 حـــتـى عـــام 1972
كـان هــنـاك ازدهـار لـلـمـسـرح اجلـامـعى فى
أســيــوط  كــانت هــنــاك مــســابــقــة ســنــويـة
جتـرى ب جـميع كـلـيات اجلـامعـة  وكانت
ية مثل فرق الكـليات تـقدم مسـرحيات عـا
(فى انتـظـار جودو) لـبـيـكيت ( مـسـافر بال
ـــســــرحــــيـــات مــــتــــاع) ألنــــوى إلـى جـــانـب ا
ــــصــــريـــــة أللــــفــــريــــد فــــرج والــــشــــرقــــاوى ا
ومصـطفى بهـجت مصـطفى وحلـمى عزيز
وغـــــيـــــرهم . وكـــــان يـــــقـــــوم بـــــإخـــــراج هــــذه
األعـمال مجمـوعة من كبـار اخملرج مثل
أحــمـــد طــنــطــاوى والــســـيــد طــلــيب ورأفت
الــدويــرى ورءوف األسـيــوطى.. إلـى جـانب
طـالب اجلــــامـــــعــــة أنـــــفــــســـــهم . وكـــــان من
الطالب الذين قـدموا جتارب فى اإلخراج
ــســـــرحى مــحــمــد قـــراعــة وكــمــال الــدين ا

ثالً  محمد قراعة 

 لقد جنح مسرح األقاليم فى خلق الكاتب النجم 
واخملرج النجم لكنه  لم يحقق النجومية للممثل

سرحية  موسمية احلركة ا
 فى األقاليم من أهم 

أسباب تدهورها 

سرحية   كل عناصر العملية ا
فى مسرح األقاليم محترفة 

مثل  عدا ا

: إدماج > إن احلـركة ليست مركز تعبير اآلليات اخملتلفة بقدر ما هى مركز إدماجها معاً
ـعرفـية وإدمـاج الـتطـورات احلسـية ـكتـسـبة وا الـتـطورات اآللـية الـغريـزيـة والتـطورات ا

واحلركية ومن هنا فإن قضية اإلدماج تعد نظرياً ومعرفياً ذات أهمية أساسية.

وسم القادم من إنتاج الفرقة. سرحيات القصيرة اجلديدة خالل ا نعم مدير مسرح الغد قرر تقد عدد من ا > ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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فى سياق
العالقات

االجتماعية..
يصبح اجلنون

مفهوما

"ديفز" يخاطب
العامل
بالصحة
العقلية: عليكم
سرح با

العالج بالدراما..
رض ألن وصف ا
العقلى فى الكتب

ليس كافيا

فـرويـد لهـذه الـصـراعـات وأثـرها فـى دينـامـيـات الـعـصاب
ـرض الــنـفـسى رغم عـدم تـطــبـيـقه لـلـفــكـرة عـلى حـاالت ا
سرحـيات مثل: "هاملت" و الـعقلى الكـبرى وفى دراسته 
ـرض مـرجــعـا إيــاهـا إلى "روزمــر شـولم" قــلص أعــراض ا
عـــقـــدة أوديب وهـــو مـــا يـــغـــفـل وجـــهـــة نـــظـــر االبن وكـــذا
ـتـعــلـقـة بــأسـرة كـامــلـة وكـان عــلـيه أن يـضع الــسـيـاقــات ا
الـعـائـلـة بـكـامـلـهـا فى مـجـال الـرؤيـة لـيـرى خـوف األب من

اإلطاحة به من على العرش.
ــعــاجلــ الــنـفــســيــ فى لــقــد تــشــاركت مــجــمــوعــة من ا
زيد سرحيـات بدافع ا سـرح والتفتـوا إلى ا االهتمـام با
من االســـتــنـــارة فــيــمـــا يــتــعـــلق بــالـــعالقــات األســـريــة الــتى
يالحـظـونـهـا من خـالل مـرضـاهم لـذا فـقـد بـدأت مـعـظم
أبـحاثهم التى ساهـموا بها بسؤال مـحورى: ما هو الضوء
الـــــذى ألـــــقـــــته االكـــــتــــــشـــــافـــــات الـــــتى حـــــدثـت فى غـــــرف
ـسـرحـيات? لـكن مـؤلف الـكـتاب االسـتـشـارة عـلى معـانى ا
يـطرح سـؤاال آخـر: ما هـو الـضـوء الذى ألـقـته اكتـشـافات
الحظ فـى الـعــائـلـة ـســرحـيــ عـلى اجلــنـون ا ـاب ا الــكـتـَّ
ــرضى لـيس فى غـرف ـعـارف ا األصــدقـاء اجلـيــران ا

االستشارة فقط لكن فى حياتهم اليومية?
ـسرحيات إن منـهج ديريك يتـلخص فى جمـعه لعدد من ا
كتوبة عبر أزمنة مختلفة وجتمع أمثلة متنوعة للسلوك ا
ــســرحــيـة الــذى يــقــدم عــلى يــد شــخــصــيــة أو أكــثــر فـى ا
ـؤلف لـيـعـكس اجلـنـون أو مـا يـشـبـهه من هـنـا فـلم يـبـدأ ا
بتـقـد تعـريف للـجنـون لكـنه بـدأ بتـعريف الـسيـاق الذى
يــتم فـــيه الــســلـــوك اجلــنــونى لـــيــقــوم بـــدراســته من خالل
الــنص الـــذى قــدمه الـــكــاتب ثم يـــطــابق بـــ الــعــمـــلــيــات
ــتـداخــلــة ودورهـا فـى تـطــور اجلــنـون وفى الــشــخـصــيــة ا
الــشــفــاء مــنه ومــا يـتـم شـفــاؤهم
قـــــــلـــــــيـــــــلــــــون جـــــــدا ألن مـــــــعـــــــظم
ـــســـرحــيـــات تـــنـــتــهـى بــنـــهـــايــات ا
مـأساويـة لكن الـهدف األساسى
ـاهـية هـو الـوصـول لـفـهم أعـمـق 
كن الوقوف على اجلنون حـتى 
سـرحـيات عالجه عـبـر معـايـنـة ا

التى تتناوله فنيا.
ـــســـرحـــيـــات إن مـــجـــمـــوعـــة مـن ا
ـعلـومـات التى تـكـشف عـددا من ا
جتــعل اجلـنــون مـفـهــومـا بـطــريـقـة
تـدريـجـيـة فـشـكـسـبـيـر فى مـعـظم
مـــســرحـــيـــاته يــثـق فى اجلــمـــهــور
ويـــــــضـع بــــــــ يــــــــديه احلــــــــقــــــــائق
ــرتــبـطــة بــاألحـداث وهــو يــفـعل ا
ذلـك غــــالـــبــــا مـن خالل مــــنــــاجـــاة
كـــاشــفـــة أو من خـالل تــعـــلـــيـــقــات
شــــخـــصـــيــــة أخـــرى فـــيــــتـــعـــاطف
اجلـــمـــهــور مع هـــامـــلت بـــيــنـــمــا ال
يــتــعــاطف مع كــلــوديس فــشــخــصــيــتــا هــامــلت وأوفــيــلــيـا -
مـثـلـهـمـا مـثل أبـطـال تـراجيـديـ آخـرين- تـثـيـران الـشـفـقة
ـسـرح" بــهـذا الــفـهم يـنــطـلق كــتـاب "مــشـاهـد جــنـون عــلى ا
قـدمـة الضـافـية يـعـرض ألسـطورة أوديب كـنـموذج فـبـعـد ا
ثم يـقـدم الـطرق الـعـائلـيـة ومـنهج الـكـتاب لـيـلـقى بعـده بـنا
سرحيات مؤكدا أن ما تمدنا به النصوص اذج من ا فى 
يـخـتـلف عـمـا جنده فـى كتب األمـراض الـعـقـلـية والـنـفـسـية
ألن هــــذه الـــنــــصــــوص نــــتــــاج إبــــداع يــــدرك مـــا تــــشــــعــــر به
ـبــتالة ومــا يــعــبــر عــنه اآلخــرون عــنـهــا وهم الــشــخــصــيــة ا
ـقـدمة ثـمانـية فـصول هى: يتـحـدثون والـكتـاب يضم بـعد ا
ـسرحـيات ـاذج اجلنـون مـا تقـصه ا ـسرح  دروس فى ا
اضى الواقـع والوهم اخلـصومـات العـائلـية الـتحـرر من ا
أنــواع من الــشـفــاء ثم اسـتــنــتـاجــات وجـمــيـعــهــا تـصب فى
ـسـرح الـفــكـرة اجلـوهــريـة الــتى يـطــرحـهـا الــكـتــاب فى أن ا
يقـدم للعلم مـجموعـة من العالمات واإلشـارات التى غيرت
مـفهوم اخملـتصـ عن اجلنون بل جـعلت فهـمه أكثر عـمقا
تخصص بعيدا عن الفهم الضيق الذى حتتشد به كتب ا
فى األمـراض النفـسية والـعقلـية لكن الـلغة الـتى ترجم بها
الــكـتـاب تــعـانى من االرتــبـاك الـصــيـاغى الــذى يـقف حـائالً
دون فـهم الـسـيـاقـات الـلـغـويـة الـتى يـنـبـنى عـلـيـهـا فـإذا كان
ــســرح لــيــصـل إلى فــهم أعــمق ــؤلـف قــد اســتــعــان بــفـن ا ا
ـاهية الـعلوم فـإن هذا الكـتاب قد ضل الـطريق بصـياغته
ــؤلف ــربـــكــة دون الــوصــول بــنــا إلـى الــعــمق الــذى أراده ا ا
والذى كـان يصلنـا عبر جهـد مضن فى إعادة الـقراءة وبناء

وتركيب اجلمل من جديد.   

ـشتغل بالعالج شكالت العـقلية كما يهم ا الـتى تعالج ا
الــنــفــسى وكــذا من يــعــاجلـون بــالــدرامــا ويــركـز عــلى أن
يـــبــدأ اإلكـــلــيــنـــيــكـــيــون من الـــبــحـث فى الــتـــشــابـــهــات بــ

سرحيات. مرضاهم وشخوص ا
ـؤلف دعــوة لإلكــلـيــنـيــكـيــ إلعـادة اكــتـشـاف كـمــا يـقــدم ا
ــســرح ويــركــز عــلى إنــســانــيــتــهم الــفــنــيــة بــالــلــجــوء إلى ا
قـروءة فاحلـوار ب الـعلم ُمـثلـة بدال مـن ا ـسـرحيـات ا ا
ــمــارســة والــفن ســيــســـهم مــســاهــمـــة جــلــيــلــة فـى تــقــدم ا
العالجـية فالـفن يسـتطيع أن يـخبرنـا بأشـياء ال يسـتطيع
كن سرح حيث  العلم أن يكشفها خاصة فيما يتعلق با
أن يـقــدم - أيـضـا - عالجــا لـلــجـمـهــور وكـذا الـتــعـامل مع
ـرضى بطـريقـة إنسـانـية وفـنيـة فى آن فالـفهم مـثـل ا ا
ـشـاهـد ـسـرحـيــات عن اجلـنـون سـيــمـنح ا الـذى تـغـطــيه ا

شاعر ومثيرا للشغف الثقافى. احليوية موقظا ا
ــرض الـــعــقــلـى لم يــكن يــؤكـــد ديــريك راســـيل أن وصف ا
كـافـيــا فى الـكـتب حــيث تـتـعـرض لـألعـراض دون وضـعـهـا
فى ســيــاق كــمــا لـو كــانت إشــارات عــصــبــيــة بــســيــطـة أو
خ عن مــسـارهـا مــجـرد انــعـكـاســات النـحـراف عــمـلــيـات ا
الـطبيعى لكنـها البد من رؤيتها فى سـياقها الذى تولدت
فـــيه ومن وجـــهــة الـــنــظــر هـــذه بــدأ الـــتــعـــرف عــلى أوجه
ـســرحــيـة ـرضـى وبـعض  الــشــخـصــيــات ا الـتــشــابه بــ ا
الــشـهــيـرة مــثل أوزوالـد وهــلـ أولــيـفــيـنج فـى (األشـبـاح)
أيـــلــــدا ود.واجنل فـى (الـــســــيــــدة الـــتـى أتت مـن الـــبــــحـــر)
ـلك وبـالنش دى بـوا فى (عــربــة اسـمــهـا الــرغــبـة) وكــذا ا
ـسـرح كـفن لـلطب ـا يـؤكـد أهمـيـة ا لـيـر وأوريسـتـيس و
الــنــفـسى كــعــلم هــو الـتــوسـعــة الــتى حــدثت لـبــعض أفــكـار
سألـة الصـراع األوديبى فـقد أشار فرويـد فيـما يـتعلـق 

قــد يـتـخـيل الــقـار لـعـنــوان كـتـاب "مـشـاهــد اجلـنـون عـلى
ـــؤلــــفه ديــــريك راســــيل ديــــفـــز أنـه يـــتــــوجه إلى ـــســــرح"  ا
ـسرحـيـ وحـدهم راصدا مـا يـتـعلـق بصـور االضـطراب ا
الـنـفسى وضـمـنـهـا اجلـنون بـالـطـبع مـقـتطـفـا مـشـهدا من
هـنا وآخـر من هـناك جـامـعا هـذه الـصـور لكـنه يـتجه فى
األسـاس إلى العـاملـ فى مـجال الـصـحة الـعقـلـية مـؤكدا
ـسرحـي من أنهم يـسـتطـيعـون تعـلم الكـثيـر من الكـتَّاب ا
ــرض خالل الــتـــعــرف عـــلى الــطـــرق الــنـــفــســـيــة وتـــطــور ا
ـسـرحـيـات الـتى رسـمت الـعـقـلى وكـيـفـيـة الـشـفـاء مـنه فـا
صـورا للـجنـون قد وضـعته فى سـياق األحـداث والظروف
اذج من اجلنون التى تصيب الشـخص كما أنها قدمت 
ن يـقابـلـون اجلـنون فى حـيـاتهم مـثـيرة لـالهتـمـام خاصـة 
ـســرح مـنـهــا بـالـقـدر ــكن أن يـتـعــلم رواد ا ــهـنـيــة كـمـا  ا
الـذى تـمـنـحه إيـاهم كـتب األمـراض الـنـفـسـيـة فـضال عن
ـسـرحيـات يـعـد فـهمـا حـيـويا أن فـهم اجلـنون الـنـابع من ا
ــشــاعـر حــيث تــقــدم األحــداث بــطــريــقـة درامــيــة تــثــيــر ا

والشغف الثقافى فى آن واحد.
إن هـذا الـكـتــاب يـقف عـلى مــشـاهـد اجلـنـون الــتى كـتـبـهـا
ـسـرحـيون ويـطـرح أفـكـاره حـول عـدد من الـشـخـصـيات ا
ـلك لـير دكـتور ـسـرحيـة مـثل أوديب هامـلت عـطيل ا ا
فــــاوست إيــــفــــانــــوف.. إلخ ويــــعــــرض بــــجالء "مــــشــــاهـــد
اجلـنون" طـارحا الـسؤال الذى يـسعى لإلجـابة عـليه وهو:
ـد ـسـرحـيـات أن تـكـون مـصـدرا مـهـمـا  كـيـف تـسـتـطـيع ا
ـرض العقلى ببـصيرة أعلى وخبرة احملـترف فى مجال ا

ا تمنحه الكتب وحدها. أعمق 
ارسة ثلـة و ى جيـننز وهـى  قـدمت للـكتاب د. سـو إ
ـشـتركـة ب لـلعالج بـالـدراما مـؤكـدة أن معـرفـة احلدود ا

ـســرح والـعالج يـجــعـلـنــا نـبـدأ فى ا
فـهـم الـتـيــمـات الــكـبــرى عن احلـال
ــــســــرح اإلنـــــســــانى ويـــــجــــعل مـن ا
وسـيـلـة لـفـهم اجلـنـون وال يـشـترط
ـنحنا ة  سرحـيات قد أن تـكون ا
هــذه الــبــصــيــرة وتــمــدنــا بـالــفــهم
فــــالـــــكالســـــيــــكـــــيــــات الـــــيــــونـــــانــــيــــة
ومـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر تـعـد أمـثـلة
دالـة فضال عن بـعض مـسرحـيات
فـــــــورد إبـــــــسـن هـــــــار بـــــــريـــــــخت
إلـــيــوت ألــبـى فــتـــقــدم مــســـاهــمــة

حقيقية فى فهم ماهية اجلنون.
ـــســرح يـــعــطى عـــلم األمــراض إن ا
الـنفسـية شكال من أشـكال التوسع
كـى نرى العـلم فى سيـاق العالقات
ــعـايــيـر الــعـائــلـيــة واالجـتــمـاعــيـة وا
الــثـــقــافـــيـــة ويــتـــأكــد ذلك بـــإشــارة
ـؤلف لــتـفـســيـر فـرويــد ألسـطـورة ا
ـهمة أوديـب ح أغفل الـقصص ا

التى سـبقت قتـل الوالد اليـوس على يد ابـنه أوديب فقد
أدى تـركــيـز فــرويـد عــلى قـتل األب بــيـد ابــنه والـزواج من
األم إلى إهـمال الـعائـلـة كوحـدة كـليـة فهـذا الـفهم وغـيره
كـان أحد األسـبـاب فى التـحـول لـلمـسـرح بوصـفه مـصدرا
ـكـاشفـة والـبـصـيرة ـسرح يـقـدم لـنـا كجـمـهـور ا لـلـفـهم فـا
فـنـدرك كــيـفـيـة جـنـون هـامـلت فـحـ نـقف عـلى الـسـيـاق
ــعـرفى الــذى يـتــيح لـنــا الـتــفـاصــيل فـإن اجلــنـون يــصـبح ا
مــفـــهــومــا فـــكــتب عـــلم الــنـــفس وكــذا الـــطب الــنـــفــسى ال
حتـتوى تـفـاصيل عـن األحوال والـظـروف التى تـنـشأ فـيـها
نــوازع الــقـــتل وكــذا الــتــأثــيــرات الــتـى تــظــهــر بــجالء عــلى
ــســرحــيــات ــة من هــنـــا فــا الــقـــاتل بــعــد ارتــكــابـه اجلــر
تـخـبرنـا بل تتـحدانـا وتـمدنـا بنـماذج مـضـطربـة السـلوك
ة وتمـكنـنا من الوعى ـؤ وبالـتالى تـعيد تـرتيب الـتجارب ا

بها والتعامل معها.
ــــاذج اجلــــنــــون عــــبـــــر حــــبــــكــــات من يــــعــــرض الـــــكــــتــــاب 
ـسرحـيات الـشهـيرة كـما لـو كانت حـاالت تاريـخيـة وهو ا
مــا يــجـــذر الــطــريـق لــلــعالج عـــبــر الــدرامـــا أو عــلى وجه
سرح وسيلة للدرس الطبى الدقة بالدراما وقـد أصبح ا
ففـى نهـاية الـسنـة الدراسـية األولى يـتنـاول طالب العالج
ثل ويعـلق عليه من بالـدراما مشـهدا يوضح "مرضـا" ثم 
خالل مالحـــظـــة احلــالـــة وفى الـــســنـــة الـــتــالـــيـــة يــتـــنــاول
الـطالب تــاريخ حـالــة من احلــاالت ويـقـدمــونـهــا فى شـكل
درامى كـمـا لـو كــانت مـسـرحـيـة بـعــدهـا يـتم الـفـحص من
خـالل ما عايـنوه من خـالل التمـثيل الـدرامى وفى الـسنة
األخــيــرة يــقــدمــون إبــداعــهم من خالل عــرض درامى من

حصاد الرحلة مستعين بطالب الدراما فى التدريب.
ـصـحـات ـشـتـغـلـ بـا فـالـكـتـاب يـعـد نـصـا أسـاســيـا لـكل ا

فهم أعمق للجنون ..
سرح  عن طريق ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ 12

 «مالمحنا» االلتباس ب الفضاء
سرحى والفضاء الثقافى ا

صـ 10

ومـن كــلــمـــته داخل بـــامــفــلـت الــعــرض يـــقــرر اخملــرج
مــحـسن رزق "هــذا هــو الــتـاريـخ احلـقــيــقى الــصـادق
جلـرائم "اسرة آل مانـون" وكأنه يقصـد بهذه األسرة
داخل العـرض أسرة أخـرى خارج سيـاق العـرض لها
أيـــضًــا جـــرائـم كــثـــيـــرة تـــنـــتـــظـــر من يـــكـــشف عـــنـــهــا
ـتــكـررة ويــفــضـحــهـا وبــالـرغـم من أفـعــال اجلــرائم ا
صاحبة لها إال أن العرض داخل العرض والقسـوة ا
ـشـاعـر تـلـعب فـيه كـله يـظـهـر كـسـيـمـفـونـيـة رقـيـقة ا
ــوســيــقى دورًا هـامًــا فــالــلـحــظــة األولى واألخــيـرة ا
ـوسـيـقى فـهى تـقف لـلـعـرض تـظـهـر لـنـا من خالل ا
كــشــاهـد عــلى كـل األحـداث وشــخــصــيــة "الــعــازفـة"
الـتى أدتها بنـعومة كبيـرة أمانى حس ومن دون أية
كــلـمــة تــقــرر هــذا فــهى مــوجـودة ومــتــداخــله مع كل
األحداث شاهدة عليـها تارة ومتشابكة معها أخرى
هــنــاك عـــازف آخــر يــقـــوم هــو اآلخــر بـــنــفس الــدور
تـقـريـبًـا "شـريف حـســنى" ولـيـست الـنـعـومـة وحـدهـا
ـسـرحى كـكل ولكن هـى التى تـغـلف حـالـة العـرض ا
حــالــة االهــتــمــام الــكــبــيــرة بـــالــتــفــاصــيل اإلنــســانــيــة
وبـدواخل ومـشــاعـر الـشـخــصـيـات وبـحـالــة الـغـلـيـان
ــكــتــوم لــدى كـل مــنــهم والــتى تــســيــطــر عــلى شــكل ا
األداء الـتـمـثـيـلى وكـذا تـصـمـيم احلـركـة والـتى بـدت
قـلـقـة ومـتـوتـرة مـعـظم الـوقت تـمـامًـا كـقلـق وتوتـر كل
ــثــلـــو الــعــرض شـــخــصــيـــات الــعــرض وقـــد ظــهـــر 

برشاقة أدائية متميزة:
ـــان عــبـــد الــعـــزيــز مـــحـــمــد صالح ســارة عـــزت إ
الدين خالد عبد الكر إسالم اجلزار طاهر أبو
الـــعــزم إسالم صالح نــرمـــ عــادل مى مــحــمــود

محمد مختار مصطفى عرفة دنيا محسن.
وقـد حـافظ مـحـسن رزق عـلى روح الـنص األمـريكى
وقـدمه بـأسـمـاء شخـصـيـاته األمـريكـيـة وكـذا أمـاكنه
و... و.... وصمم محـمود سامى ديكوراته ومالبسه
ـا أظهـر ذلك العرض فى ا يـوحى بهـذا الفهم ر
حلــظـة من حلــظــاته بــأنه شىء غــريب عــنـا وبــأنــنـا
نـنـظـر إلى قـطـعـة من احلـيـاة األمـريـكـيـة عـبـر نـافذة
ـشـاعر اإلنـسـانيـة التى اجلـدار الـرابع ولوال كـمـية ا
عـبرت بـنا األمكـنة واألزمنـة والشخـصيات لـتخاطب
وجــدانـنـا بــلـغـة إنــسـانـيــة وشـعـوريــة ال تـعـتــرف بـهـذه
ــاهـا احلــواجــز وهى مــا حـافـظ عـلــيــهــا الــعــرض و
بـقـوة لـشعـرنـا بـاالغتـراب ونـحن نـشاهـد هـذا الـعمل

تميز. ا
ـاض الـلذيـن شاهـدتهـما وكـمـا ظهـر فى عرضـيه ا
له قـبالً "اإلكلـيل والعـصفـور" "دعاء الـكروان" يـظهر
مــحـسن رزق فى عــمـله الــثـالث مــواصالً عـمــله عـلى
تـطـوير أدواته تـلك التى تـهتم بـالـتفـاصيل اإلنـسانـية
ــــعـــــقـــــدة داخل إطـــــار عـــــالم درامى ــــتـــــداخـــــلـــــة وا ا
مــتـمــاسك وداخل أجــواء تـولى لــلـكــلـمــة ولـســحـرهـا
أهـميـة خـاصة ويـظهـر أيضًـا شغـفه بإعـادة صيـاغة
سـرحى جمالـيًا وتشـكيلـيًا وموسـيقيًـا عبر الفـضاء ا
ــا يــظـهــر أعـمــاله فى الــنـهــايـة كل مــشــهـد جــديـد 

كوحدات جمالية متمايزة عن غيرها.

ـــســــرح اجلـــامـــعى لـــيـس إلى كـــونه تـــرجـع أهـــمـــيـــة ا
سرح والفن سـئول عن تخـريج العديد من جنوم ا ا
التمثيلى عمومًا فقط ولكن تأتى أهميته وخطورته
من انــتـشـاره اجلـغـرافى فى مـحـافـظـات مـصـر كـلـهـا
بـــ شــــبـــاب اجلـــامـــعـــات عــــلى مـــخـــتـــلـف أهـــوائـــهم
ـسرح من وانـتـمـاءاتهـم وتوجـهـاتـهم اخملـتـلـفـة فـفن ا
ــفـــتــرض أنه هــو الــذى يــربـط بــ هــذه الــتــيــارات ا
اخملـــتــلـــفـــة ســـواء بـــالـــتـــوحّــدْ داخـل كـــيــان فـــنـى هــو
ـــســـرحى يـــعـــمل اجلــــمـــيع عـــلى إخـــراجه الـــعـــرض ا
ـشــاهـدة هـذا الـعـمل ومـحـاولـة بـأحـسن صـوره أو 
ـــســرح فـك رمــوزه وإشـــاراته.. وكـــثــيـــر من مـــحــبى ا
داخـل اجلامعة سـواء أحبوه عن قـصد أم عن طريق
صـادفة قـرروا أن يتـخذوه بـعد ذلك طـريقًـا للـعمل ا

والتحقق والنماذج كثيرة.
ـــســرحى ـــســرح احملـــبــ لـــلــعـــمل ا ومن مـــخــرجى ا
داخـل إطــار اجلــامــعــة اخملـــرج مــحــسن رزق والــذى
ـاضـى بـعـرضه "اإلكــلـيل والـعــصـفـور" حـصل الــعـام ا
ـهـرجـان الــقـومى لـلـمـسـرح فى عــلى إحـدى جـوائـز ا
دورته الــثـانــيـة وحــقق الــعـرض بــعــيـدًا عن اجلــائـزة
قـيمة فـنية وفـكرية الفـتة عنـدما عرض عـلى مسرح
"مـتروبول" فى هذه الـدورة هذا العام يـقدم محسن
ـسرح اجلـامعى أيـضًا رزق عـمالً جـديدًا من إنـتاج ا
- كـليـة الـتـربيـة جـامـعة عـ شـمس - وهـو "احلداد
يــلــيق بــألــكــتــرا" لــلــكـــاتب األمــريــكى يــوجــ يــونــيل
تميزة ألسطورة ألكترا عاجلـات ا والنص هو أحد ا
اإلغـريـقـيـة والـتى عـاجلـهـا مـسـرحـيًـا بـعض الـكـتاب
اإلغــريق الـكــثـيــرين أمــثـال جــان جـيــرودو جـان بـول
ــــعــــاجلــــات الــــكــــثــــيــــرة ســــارتــــر .... ووسط هــــذه ا
عـاجلات قربًا إلى تبـقى"ألكتـرا" يوج يـونيل أهم ا
ـــعـــاجلـــة األجـــرأ ـــأســـاة اإلغـــريـــقـــيــــة فـــهى ا روح ا
واألعمق فى تـفسـير شـخصيـة ألكـترا بكل تـعقـداتها
وتــشــابـكــاتــهـا الــنــفـســيــة اخلـطــرة هــذا بـالــرغم من
ابــتــعــاد يــونــيل عـن األجــواء اإلغــريــقــيــة لألســطــوره
ـعـاصرة فـتـظـهر واسـتبـدالـهـا باألجـواء األمـريـكيـة ا
بذلك كما لو كـانت األسطورة حدوتة واقعية حتدث
فى أمـــريــــكـــا وقت كـــتــــابـــتـــهـــا فــــقـــد تـــخــــلـــصت من
صـراعـات الفـوقيـة اإللـهيـة اإلنسـانـية إلى صـراعات
إنـسانيـة فقط. وأعطى يـونيل لبـطلته ملـمحًا نـفسيًا
ـتعـددة فالـفـتاة تـعانى يـتمـيز بـالـعمق فى تـأويالته ا
من قــلـق نــفــسـى كــبــيـــر بــســبـب عالقــة أمــهـــا بــأحــد
األشــخـــاص لــذا فــهى تــشـك أن أمــهــا ومــعــهــا هــذا
الــشـــخص قــد قــتال أبــاهـــا وهــو اإلحــســاس نــفــسه
الـذى تـسر به إلى أخـيـها وهـو مـا يجـعلـه يقـتل هذا
الشـخص عشـيق األم لنعـرف بعـد كل هذه احلوادث
أن أحـد الـدوافـع الـقـويـة لـسـلـسـلـة الـعـنف هـذه الـتى
كانت حتـركها االبنـة هى ارتباطـها العـاطفى الفاشل
قـــبالً بـــهـــذا الــشـــخص الـــذى فـــضل أمـــهـــا عــلـــيـــهــا.
ـعقـدة والتى ال مجـمـوعة من الـتشـابـكات الـنفـسـية ا
نـتـبـ تـفـاصـيلـهـا إال مع الـنـهـايـة وشـكل بـنـاء النص
يـظهر كـما لو كان يـعتمـد لعبة الـبازل فاألسـرار كلها
ال يــتـم اكــتـــشـــافــهـــا إال مع حلـــظــات الـــنـــهــايـــة هــذا
بالرغم من أن شكل احلـكى يتم بطريقة االسترجاع
ـسـكوت ـسـرحى عـندمـا يـقـدر "أورين" أن يـحـكى ا ا

عنه من تاريخ عائلته "عائلة آل مانون".

على مسرح جامعة ع شمس

«احلداد يليق بألكترا» 
ثلى العرض  رشاقة أدائية متميزة لكل 

إبراهيم احلسينى

سرح اجلامعى تكمن فى انتشاره  أهمية ا
اجلغرافى فى كل محافظات مصر

سرح التجريبى القادم. سرحى انتصار عبد الفتاح يستعد لتقد عرض مسرحى جديد فى  مهرجان ا > اخملرج ا
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ـظـاهر اآللـيـة للـحـركة تـسـتنـد من نـاحيـة عـلى مراكـز نـخاعـية > إن ا
مـنظمة لـلنموذج احلـركى ومن ناحية أخـرى على اخلصائـص البدنية

للجهاز احلركى.

سرحي جريدة كل ا
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قد يفقد
مثل ذاكرته ا

إذا أهمل
العناية بها

شرب اخلمور
وتعاطى
اخملدرات..
كيف يتقمص
مثل دوره? ا

ثل يكمل
دوره على
قارعة

الطريق..
جنوووون

مثلون عرضة للجنون ا
مهنة التمثيل وأخطارها

ـــســــرح تـــتـــعـــدد عن أحـــداث حتـــدث عــــلى ا
باشـرة غير أن سـببًا رئيـسيًا يقف أسبابـها ا
وراءهــا جـــمـــيـــعًـــا وهـــو مـــحـــاولـــة الــتـــقـــمص
ــسـرح... ـمــثل عـلى ا الــعــمـيق فــيـمــا يـؤديـه ا
ـمــثـلـ ومن هــذا مـا كـان يــلـجــأ إلـيه بــعض ا

كـــــــشــــــرب اخلـــــــمــــــر وتـــــــعــــــاطـى اخملــــــدرات..
ـسرح واحلوادث الـتى من هذا الـقبـيل على ا
ـثـليـنا من صـرى كثـيـرة.. كمـا أن من ب  ا
راح ضــحـيـة بــعض اخملـدرات الــقـتــالـة ويُـرى
ـة. الـيــوم يــتــســكع فى الــطــرقـات بــحــالــة مــؤ

ــمـثل الــشـهــيـر "رســيـوس" تـعــمق كـثــيـرًا فى ا
ـثـلـهـا ـلك "هـسـتـرى" الـتى كـان  شـخـصـيـة ا
فـــقــد قــتـل أحــد الــعـــبــيـــد أو أحــد زمالئه إذا
شـئت بـضـربـة قـاضـية مـن صوجلـانه.. وعـلى
ـثل مـشـهدًا ثـل  ـسـرح بـيـنـمـا كـان  نـفس ا
صــامــتًــا اعــتـــرته نــوبــة هـــيــاج وأخــذ اجلــنــون
يـــتــــســـرب إلى عــــقـــله رويـــدًا رويــــدًا كـــمـــا هـــو
ـثـلهـا فـشق مـفـروض فى الـشـخـصـيـة الـتى 

ثل أمامه!. رأس زميله الذى 
ويـواصل مـحـمـد عـلى حـمـاد حـكـايـاته الـنادرة

لــــــكـل مـــــــهــــــنـــــــة ال شك أخـــــــطــــــارهـــــــا أو قل
أمــراضــهــا وهــو مـا يــصــطــلح عــلــيه أســاتـذة

هنة. صطلح: أمراض ا الطب النفسى 
ـتــخـصــصـون فى دراسـة وهـو مـا تــنـبه إلــيه ا
اإلبداع الـبشـرى منـذ نهايـات الربع األول من
ـبـدعون الـقـرن العـشـرين  وتـبـعـهم الـنـقـاد وا
الــــعــــرب فـى تــــطــــبــــيــــقه عــــلـى مــــا يــــرونه من
بـدعـ الـعـرب فى شـتى مـناحى شـطـحـات ا
اإلبداع وعلى رأس ذلك دارسو فن التمثيل..
وأقــدم مـــا وقـع حتت أيـــديـــنـــا من مـــتـــابـــعــات
صــحــفـيــة فى ذلك الــشـأن مــا نـشــرته مـجــلـة
ـسـرح فى عـدد أول أغـسـطس سـنة 1927 ا
بــقـــلـم كــاتـــبـــهـــا مـــحـــمــد عـــلـى حــمـــاد وحتت

عنوان:
مـثلـون عرضة "مهـنة الـتمـثيل وأخـطارهـا.. ا
لـــلــــجـــنـــون.. بــــحث وحتـــلــــيل مع ســــرد بـــعض

احلوادث احلقيقية".
يبدأ الكاتب مقاله قائالً:

"لست أدرى أأشـكر الـظروف أم أتـبرم مـنها?
أأ شـكرهـا ألنهـا ساقـتنى إلى مـطالـعة إحدى
بــدائع هــنــرى بــرنــشــتــ فــدفــعــنى ذلك إلى
ـوضوع أم أتـبرم مـنها ألن الـتفـكيـر فى هذا ا
ًا فوق ألم وعذابًا فوق عذاب.. ذلك سبب أ
قــرأت لــبـرنــشــتـ روايــة تــنــتـهى بــأن يــصـاب
بـطلـهـا بـلـوثـة فى عقـله فـيـجن وعـنـدمـا كنت
ـــــشــــهـــــد األخــــيـــــر أخــــذنـى الــــوجــــوم أراجع ا
ــا أحــطت بــجـو واالضـطــراب وشــعــرت وكـأ
غـريب مـخـيف فـفزعـت من وحدتـى وسويت
ــســلــوب ـــأخــوذ ا صــحــائف الــقـــصــة وأنــا بــا

أشبه..
ـمثل سـاءلت نفـسى تـرى ما يـكون إحـساس ا
ـؤلم وأى ــوقف ا إذ يــقف فى الــقـصــة هـذا ا
شــعـــور يــداخــله ويــفــعم قــلــبه? احلق إن هــذه
ـهن وأشـقـها ـهـنة; مـهـنـة الـتـمـثـيل من أدق ا ا
ويكفى أنها توجب عـلى محترفها الظهور كل
مرة فى هيـئات متبـاينة وإحـساسات مخـتلفة
تــــخــــالـف جــــد اخملــــالـــــفــــة هــــيــــأتـه الــــعــــاديــــة

وإحساسه الطبيعى".
هـكذا بدأ مـحمـد على حـماد مـقاله بـالسؤال
ـــؤلم فى وجــهــة نــظــره  –عن اجلــوهــرى  –ا
ـمـثل وهـو يـقف كل لـيـلـة مـتـحـمالً إحـسـاس ا
ًـــا مــحـــزنًــا وعـــلــيه أن شـــعــورًا قـــد يــكـــون مــؤ
يتـقـمص هذه الـروح الـتى قـد تتـلـبسه ولم ال
وقـد تــلــبـست مــحـمــد عــلى حـمــاد وهـو يــقـرأ

ن يؤديه. نصًا فما بالك 
مثل ثم يسـتطـرد الكـاتب عارًضا ألهـم أدوات ا

ارسة مهنته.. وهى ذاكرته.. يقول: فى 
ــمـثل تـتــحـمل مـجــهـودًا شـاقًـا من "إن ذاكـرة ا
ــسـتــمــر فى إخــراج أدواره وحـفــظــهـا عــمــله ا
وعــمل الــبــروفــات واالســتـعــداد لــلــتــمــثــيل كل
مـســاء.. ومـهـمـا كـانت قـوته فالبـد أن تـخـونه
أخـيرًا وقد يـفقـدها تـمامًا إذا أهـمل العـناية
ا يـذكر فى بهـا أو حمّـلهـا فـوق طاقـتهـا.. و
ـثالً فى مـســرح الـكـومـيـدى هـذا الـبــاب أن 
فـرانـسيـز تـفـوه فى أحـد أدواره بهـذه اجلـمـلة

ثم سكت وهى:
كنت عندئذ فى روما..

لقن فلم ولم يـتذكر كلمـة بعد هذا وانتـظر ا
يـســمع مـنـه شـيــئًـا فــكـرر جــمـلــته عــلّه يـتــذكـر
بقـيتـهـا ولكن دون جـدوى وأخيـرًا قـرّ بعـجزه
ـــوقف بـــدعـــابـــة أرضت وإن يـــكـن قـــد خـــتم ا
ـلقن وصرخ اجلمهـور فقـد نظر إلى مـخبأ ا

به بكل جالل:
ماذا كنت أفعل فى روما?

ثم يـخرج الكـاتب بعـد ذلك إلى لب موضوعه
وهــو تــقــمص الــدور حــتى لــيــمـكـن أن حتـدث
من جـراء ذلك الـتقـمص كـارثة.. "فـقـد حدث
ـسيح أن ًا قـبل ا فى أحـد مـسارح رومـا قـد

 كيف تقمصت هذه الفتاة دورها

ــثــلـــيــنــا إذ كــانــوا وحــدث لــثالثــة مـن كــبــار 
ـنـصـورة" أن هـيـأ ـثـلـون فى روايـة "أبـطـال ا
لـهم اخملـدر أنـهم مـغـاربـة فـأتـمـوا مـشـاهدهم
عـــلـى هــذه الـــصـــفـــة مـن احلــديـث والـــلـــهـــجــة

واإلشارة..
مـثل فى حياته الفنية ظروف وقد تصادف ا
قـاسـيــة عـلـيه أن يــتـحـمـلـهــا فى صـبـر ورضـا
ـمثل الـكوميك فى أحد ولـقد حدث ألحد ا
شاهد مـسارح باريز أن اضـطر إلى القيـام 
مــتـتــابـعــة إلثـارة الـضــحك بــيـنــمـا هــو يـنــتـظـر
نــــتـــيــــجـــة عــــمـــلــــيـــة خــــطـــر تُــــعـــمل البــــنه فى
ــــســـتــــشـــفـى وكـــان األمـل فى جنــــاته مـــنــــهـــا ا
ـتـفـرجـون أن يـلـمـسـوا ضـعـيـفًـا ولم يـسـتـطع ا
مثل كـما لم يتـبينوا عبء احلالة الـتى فيهـا ا
ا يطابق برح.. و ما على كاهـله من األلم ا
هـذا من احلـوادث الـتى أعـرفـهـا عن الـوسط
ــعــروف عــبـده ــصــرى مــا حــدث لــلـمــغــنـى ا ا
احلــمـولـى إذ كــان يــزف ابـنـه وحــدث بــعـد أن
زف الـعــريس فى مــنـتــصف الـلــيل كـمــا جـرت
الــعـادة ورجع إلى الــصــيـوان يــغـنى لــلـضــيـوف
بــلــغـة نــبــأ وفــاة ابــنه الــعــريس!! فــكــتـم األمـر
وظل على ما كان عـليه حتى الصباح وارجتل
ـشـهـور وفــيه "كـبـدى يــا ولـدى يـا نـور مـوالـه ا
". وعندما أشرقت الشمس وأراد القوم الع

ا حدث قائالً: االنصراف أخبرهم 
فـــلـــتـــشــــاركـــونـــا أحـــزانـــنـــا كــــمـــا شـــاطـــرتـــونـــا

أفراحنا..
هنـة الشاقـة سببًا فى وكثيـرًا ما كانت هـذه ا
جـنـون بـعض مـحـتـرفيـهـا فـقـد حـدث فى عام
 1890أن أحضر إلى أحد دور اجملان فى
البــسـه الــرســمـــيــة يـــحــمل بـــاريس جــنـــرال 
وســـام الــلـــجــيـــون دونــيـــر وكــانت تـــبــدو عـــلــيه
مــظــاهــر الــهــيــاج والــغــضب وبــعــد الــتــحــقــيق
ـثل دور اجلـنـرال فى ـثل كــان  اتـضح أنه 
إحــدى الـروايــات فــفــقـد صــوابه وأ تــمــثـيل
دوره عـلى قارعة الـطريق حيث قـبض عليه..
ـمثل كـان يقـوم بدور كـوبو فى إحدى وحدث 
روايات زوال وهى شـخصيـة سكَّـير تـنتابه من
حـــ إلى آخــر أزمــات عــصــبــيــة شــديــدة من
وطـأة اخلمر أن مات بـنفس العـلة التى كانت

تصيب هذه الشخصية..
ة أن نقص بعض ؤ وقد يكون من الفـكاهة ا
ـسـرح وهم فى ـثـلـ اعـتـلـوا ا حـوادث عن 
حـــــالـــــة جــــنـــــون فـــــمن ذلـك أن "مــــســـــز فــــان
بـروجن" اإلجنلـيزية كـانت أصابـتهـا لوثـة غير
ـــــــدى فـــــــحـــــــجــــــــزت فى إحـــــــدى بـــــــعـــــــيــــــــدة ا
ــســـتــشــفــيــات ولـــكــنــهــا عــلــمـت فــجــأة أنــهم ا
ساء روايـة هامـلت وكانت قد سيـمثلـون فى ا
مـــــثــــــلت هـى دور "أوفـــــيـــــلــــــيـــــا" قـــــبـل أن جتن
فصممت عـلى الهرب وفعالً غافلت احلراس
ــــــســــــرح وخــــــرجـت ثـم قــــــصــــــدت تــــــوًا إلى ا
واخــتـــبـــأت فـى أحـــد األركـــان وعـــنـــدمـــا جــاء
ــشـهـد الـذى تــدخل فـيه أوفـيــلـيـا كـمــجـنـونـة ا
ــثـلـة الــدور وقـفـزت إلى داخل ســبـقت هى 
شـهد أمـام اجلمـهور تـمثيالً ـسرح ومثـلت ا ا
سـكيـنة بـعد أثار إعـجابـهم وفزعـهم ومـاتت ا

هذا احلادث بأيام..
مـثل "برفيل" كان قد أُبعد وحدث أيضًا أن ا
ــســرح لــتـــعــبه الـــذهــنى ولــكـن ســمح له عـن ا
بــالـعــودة إجــابــة إلحلــاح زمالئـه وشــعـر ذات
ـسـرح بـالنـوبـة تـعـاوده ولـكنه لـيلـة وهـو عـلى ا
َّ مشاهده اسـتطاع أن يتـمالك نفسه حـتى أ

ّ الله عليه نعمة اجلنون". وخرج وقد أ
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« طعم الصبار» أنتيجون
 فى ثوبها الصعيدى
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ــتـداخـلـة فى الـتـحــكم اإلرادى فى احلـركـة تـكـون فى ـعـرفـيـة ا > إن األنــسـاق ا
مـعظم األحيان غيـر واعية وبسيـطة وإن كانت أحياناً مـكثفة حيـنما يتحتم أن

ؤداة. يتم تنفيذها على نحو مستمر كى تقود احلركة ا 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرحى اجلديد «روميو وجولييت» للمخرج د. سناء شافع. اضى فى تصنيع ديكورات العرض ا سرح القومى بدأ األسبوع ا >ا
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سرحى والفضاء الثقافى االلتباس ب الفضاء ا
عرض مالمحنا:

 تضخم
مساحة
األيديولوجيا
على
حساب
الرؤية

 عالم مكتمل الصنع وسابق التجهيز

والـفن الـقـومى وجـمـاع هـذه الـتـغـيـرات والـصور
ــســرح تــتــراوح فــيــهــا الــتى دارت عــلى خــشــبــة ا
الــلـغــة بـ اإلقـصــاء واالسـتــجـابــة بـ الـتــخـفى
ـتــفـرج صــمـته الــوجـودى والــظـهــور تـوقظ فـى ا
والـقيـمى  ويـحاول الـعرض فى الـنهـاية أال يـغرق
ـــســــتـــقـــبل عـــبـــر فـى الـــتـــشـــاؤم ويـــراهـن عـــلى ا
ثـلون األمل إلعـادة األمور إلى األطـفال الـذين 
كـافـحـة الغـزو الـثـقافى ويـنـجـحون فى نصـابـهـا 
ـــشـــهـــد األخــــيـــر فى تــــشـــكـــيل ذلك ويــــتـــجـــلـى ا
اجملــمــوعــات الــثالث عــلـى هــيــئــة الــهــرم وتــمــثل

. مثل نهضة مصر بواسطة أجساد ا
ـسـرحى "مالمـحنـا" ظـاهرة لـقد طـرح الـعرض ا
الــعــنف الــرمــزى الــذى يــتــعــرض له اجملــتــمع من
قـــبل اآلخــر وحـــوله إلـى عــنف مـــادى وجنح فى
ذلك من خالل جـمـاليـة تـشـكـيـله عـبـر مـجـمـوعة
ـــؤدين إال أن اخملــرج رائــعـــة من الـــراقــصـــ وا
اسـتــخـدم شــكالً غــربـيًــا فى تـأصــيـله إلشــكـالــيـة
الــهــويــة وقـد يــرجع الــبــعض أن غــيــاب الــكــلــمـة
ـاهـيـة أو -بـصـيـغـة أخـرى- أن نـتـيـجـة لـغـيـاب ا
الــكــلـمــة تــمــثل قــيــمـة روحــيــة لــديــنـا. ولــكن وقع
الـعـرض فى تـنــاقض بـ الـفـكـرة الـتى يـطـرحـهـا
ــســتــخــدمــة وهـى الــغــزو الــثــقــافـى والــتــقــنــيـــة ا
بـالــتــالى لم يــطــرح بــديالً عــلى مــسـتــوى الــبــنــيـة

عنى. سرحية وعالم ا ا
ـسرحى "مالمـحـنا" فى الـنهـايـة حاول الـعـرض ا
أن يجعل الفن منفتحًا على اجملتمعى لكن بدالً
من أن يـــعــيــد إنـــتــاجه فــقـــد وقع فى مـــضــاهــاته
فـــــوتـــــوغــــرافـــــيــــا  وقـــــد تـــــضــــخـــــمـت مــــســـــاحــــة
األيـديــولـوجــيـا عــلى حــسـاب الــرؤيـة فــراح يـروج
لـلــمـفــاهـيـم الـســائـدة عـن الـهــويـة وتــعــامل مـعــهـا
بـوصـفـهـا ذات خـصـوصـيـة اسـتـثـنـائـيـة أو مـغـلـقة
عـلى نـفسـهـا فى جتاهـل أن الثـقـافة بـاعـتبـارها
مــحـــصــلــة صــراع عــدة تــواريخ وأن الــثــقــافــة ال
تعـرف االسـتقـرار حـيث إن سمـتـها الـكـبرى هى
الـتــوتـر. لـذلك لم يـتــجـاوز الـعـنــصـر الـفـنى رؤيـة
اجملــتــمــعى الــسـائــد بــأن هــنـاك غــازيًــا يــريـد أن
يــقـــضى عــلـى هــويــتـــنــا وقع الـــعــرض حتت أمــر
األيـديــولــوجــيــا الــعـاتــيــة حتت األرضــيــة الــهــشـة
وتــــســـلـح الـــعــــرض بـــأفــــكـــار عـن واقع اخــــتـــزالى
ـــــســـــرحى شـــــبــــــحى لـــــذلـك أصـــــبح الــــــعـــــرض ا
"مالمــــحـــــنــــا" بــــوصــــفـه عالمــــة تـــــدور من خالل
مــنـطـق اتـصــالى مع هــذا الـواقـع مـغــفالً مــنـطق
االتــــصــــال - االنـــفــــصــــال مـــعـه ودُمـــر الــــعـــرض
ــســرحى كــعالمـــة ألنه وقع حتت أســر الــصــور ا
والـتـأويالت ولم يـســائل الـوعى نـفـسه من خالل
ــركــزيـــة. فــحــاول الــعــرض إغـــواء اخلــروج عن ا
مــحـاكـاة عــالم مـكـتــمل الـصـنع وســابق الـتــجـهـيـز
سـاهـمت فى حتقـيـقه. ولـذلك نلـمح فى الـعرض
ـرجع الـواقعى ـبـاشـرة والتـقـريـريـة عالقـته بـا ا
هى عالمـــة انـــفــــعـــال ال فـــعـــالـــيـــة وعالمـــة عـــلى

السكون ال احلركة.

ــعــرفـة صــفــات الـشىء تـرتــبط كــلـمــة "مالمح" 
ـــســـرحى ـــراد تـــعـــيـــيـــنه.لـك يـــطــرح الـــعـــرض ا ا
"مالمحنا" للـمخرج محمد عـشرى إشكالية فى
غـــايــة األهـــمــيـــة وهى الـــهــويـــة أو هــويـــتــنـــا الــتى
تـتــعـرض لــهـجــمــة مـعــرفـيــة من قـبل اآلخــر. لـذا
فــالــســـؤال األســاسى الــذى نــنــطــلق مــنه لــقــراءة
ــسـرحى (مالمــحـنــا) هـو كـيـف تـعـامل الـعـرض ا
ــسـرحـى مع قـضــيــة ثـقــافـيــة بــصـيــغـة الــعـرض ا

مسرحية?.
ــســرحى واقــعًــا فى الــبـــدايــة يــشــكل الــعـــرض ا
مـستـقالً بـذاته بل هـو أيـضًـا عالمـة حتـيل على
مرجع غائب قد يـكون واقعيًا أو متخيالً. ولقد
ــــنـــظــــرون األوائل لــــفن الـــدرامــــا رصـــد حـــاول ا
فـهوم ـرجعه الـغائب فـأسسـوا  سـرح  عالقـة ا
كن احملاكاة واإليهـام بالواقع خـاصة أن الفن 
ا أن يقدم أحداثًا ووقـائع وشخصيات شـبيهة 
يـحدث فـى احليـاة الواقـعيـة. وقـد تعـرضت هذه
الـنــظـرة لــلـفـحـص الـنـقــدى فـيــمـا بــعـد. لـذلك ال
ــارسـة ــســرح - بــوصــفه  يــحـال اخلــلط بــ ا
فــنــيــة - وبــ الــواقع مــهــمــا كــان حــجم الــشــبه
ـــتــفـــرج عــلى الــشـــكــلى بـــيـــنــهـــمــا. فـــمــا يـــدركه ا
اخلشبة ليس واقـعًا ماديًا بل هو تـضعيف لهذا

الواقع وهو ما يعمل على نشوء التخييل.
ـــســرحى "مـالمــحـــنــا" فى لــقـــد طــرح الـــعــرض ا
الــبـدايــة ظـاهــرة الــعـنف الــرمـزى الــتى يـعــيـشــهـا
اجملـــتـــمع من قـــبـل غــاز يـــحـــاول أن يـــســـلب مـــنه
ـــســرحى خـــصــوصـــيــته فـــنالحظ أن الـــعــرض ا
يـــتـــكــون مـن أنــســـاق ســـمــعـــيـــة تـــســتـــبـــعــد فـــيـــهــا
نطوقة مـستبدالً بها أنـساقاً سمعية األصوات ا
ــــؤثـــرات ــــوســــيـــقـى وا ــــكــــان مــــثل ا تــــرتــــبط بــــا
الصـوتية (أغـنية وقف اخلـلق) وأنساقـاً بصرية
اء ـؤدى حيث يـغلب عـلى العـرض اإل ترتـبط با
ــــســــرحـى الـــذى والــــرقـص بــــجــــوار الـــفــــضــــاء ا
يسيطر على تشكيله قطعة جرى توظيفها أكثر
مـن مـــرة بـــأشـــكــــال مـــخـــتــــلـــفـــة. يــــبـــدأ الـــعـــرض
سـرحى بـقطـعـة قمـاش عـلى شكل هـرم يـغطى ا
ـــصـــرى ـــســــرح بـــأكـــمــــله داللـــة عــــلى الـــرمــــز ا ا
ثل الـتـاريخ حيث األصيـل الشـهيـر بـالعـراقـة و
تقف على قمته فـتاة دليالً على القيمة الروحية
ـثل وكـأن تـكـوين الـهـرم هـو امـتـداد لـهـا والذى 
ادية مع وجود أغنية "وقف اخللق" ألم القيمـة ا
ــــســــرح ثالث كـــلــــثــــوم وتــــوجــــد عـــلـى أرضــــيـــة ا
ـصرى من مـجـموعـات تـمـثل الـفضـاء الـثـقـافى ا
شــــــمـــــالـه إلى جــــــنـــــوبـه ومن شـــــرقـه إلـى غـــــربه
فــانـــصـــهـــرت فـى كـــيـــان واحــد يـــشـــكـل هـــويـــتـــنــا
ـنـحـدرة من أصول ثـقـافـية مـتـغـايرة الثـقـافـية وا
واســتـطــاعت الـتــعـايـش اجملـمــوعـة األولى تــمـثل
الـصـعيـد واجملمـوعة الـثانـيـة فتـمثل الـنوبـة أما
اجملـمـوعـة الـثــالـثـة تـمـثل بـورســعـيـد حـيث تـقـوم
باستعراض رقصاتـها الشعبية بصورة كرنفالية
ا ثم يأتى اآلخر الغـربى وتقوم بأدائه فـتيات 
حتـمـله من رمـز الـغـواية واإلغـراء ويـعـتـبـر جـسد
ــرأة رمــزًا لــلـســلــعــة االســتــهالكــيــة لــدى اآلخـر ا
الـغربى ويـهدم مـفهـوم التـاريخ الذى تـتشـكل منه

وبــالــتـــالى أعــاد تــشــكــيــله مــرة أخــرى مع اآلخــر
الغازى حيث دخـلت مجموعة فتيات من أضعف
ـــســـرح وهى من أمـــام الـــبــانـــورامــا نـــقــطـــة فى ا
األســـاســيـــة حــتى وصـــلت إلى أقـــوى نــقـــطــة فى
ـركـز ـنـتـصف فـتــحـول الـهـرم / ا ـسـرح وهـى ا ا
إلى أخـطـبـوط. لتـبـرز انتـصـاب أخـطبـوط الـغزو
الـثـقـافى الــذى هـو مـقـدمـة لالغــتـراب والـشـقـاء
الــرمـزى واالحــتـجــاز الـثــقــافى وكـشف الــصـراع
سـرح وعن طـريق األغانى الـدائـر على خـشـبـة ا
ـمـسـوخـة الـتى ال تـعـرف لـهـا جـنـسـيـة أو هـويـة ا
مـــحــــددة كـــأن األمـــر يــــتـــعـــلـق بـــإرهـــاب ثــــقـــافى
حــضــارى مــعــولم يــهــدف إلى تــقــويـض الــثــقــافـة

ــتـــعــة هـــويــتـــنــا الـــثــقـــافــيـــة ألنه يـــعــتـــمــد عـــلى ا
الــــلـــحـــظـــيـــة ويــــنـــفى الـــتــــاريخ وبـــالـــتــــالى يـــدمـــر
الــعـالقــات اإلنـــســـانــيـــة ويــصـــور ســـطــوة الـــغــزو
ـرأة - على تسليع تـمثل فى جسد ا الثقافى- ا
الـعالقـات اإلنسـانـية الـتى تـفقـد الـتاريخ قـيـمته
بـوصــفه أقـوى ســلـعـة. وعــنـد مــغـادرة الــفـتـاة من
عــلى الــهـرم بــوصــفـهــا تــمـثـل الـقــيــمـة الــروحــيـة
وخــاصـــة أن الـــهــرم صُـــنع من مـــادة هـــشــة وهى
الــقـمــاش مـعـنــاه أن الـهــرم كـمــاهـيـة فـى الـفـراغ
بــدون قــيــمــة روحــيــة وافــتــقــد شــكــله كــصــفــات
تـكـسـبه مــاهـيـته كـهـرم يـرمـز لـلـصالبـة والـهـويـة.
فــعـنــدمـا فــقــد صـفــاته أصــبـحت الــهــويـة هــشـة
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> إن الـقفـزة فى األصل ليـست سوى عنـصر حـركى شمولى ذلـك الذى يسـتلزم
تـفـعـيل الطـاقـة والـقدرة الـعـضـليـة الـقصـوى لـلـفرد حـيث إنـهـا تتـطـلب جتاوز
اجلـاذبـية األرضـية تـلك الـقوة األزلـية واحلـتمـية الـتى جتـتذب و/أو تـبقى كل

جسد ملتصق باألرض.

سرحى بقصر ثقافة التذوق باإلسكندرية. > فى الفترة من 1 إلى 3 مايو تنعقد فعاليات مهرجان التذوق ا

سرحي جريدة كل ا
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نرجسى
هستيرى.. إذا لم
يتوافر له الوعى

الكافى سقط 
فى االضطراب

رض وا

تشوش الهوية
ب  ارتداء
األقنعة..
وصعوبة خلعها!

نزعة استعراضية.. 
توق عارم للحب..

واالكتئاب
 إذا تراجعت الشهرة

وال يــعـززه فــخالل حــيـاته أظــهـر ســتــرنـدبــرج مـعــظم أعـراض
فـصــام الـبـارانـويـا وهـو مــصـطـلح غـالـبـاً مــا يـسـتـخـدم لـوصف
ـرضى الـذين يـبـدو الـتـفـكـير مـن النـاحـيـة الـظـاهـرية هؤالء ا
نـطقية ويبدون كمـا لو كانوا فى حالة تكيف لديـهم متسماً با
ـواقـف الـتى تــســتـثــيـر مـعــقــولـة مع الــبــيـئــة فــيـمــا عــدا خالل ا
ســـلـــوكـــهم اخلـــيالئـى أو االضـــطـــهـــادى واألعـــراض الـــكـــبـــيــرة
للبـارانويا هى الهـذاءات الفردية فـالفرد تـتحكم فيه من وقت
كـن أن يتصـف سلوكه آلخـر هذه الـهذاءات وفـيما عـدا ذلك 
بالنظام واالتسـاق والفرد الذى يعانى من هذاءات االضطهاد
غـالـباً مـا يصـبح شكـاكـا وغامـضاً كـمـا لو كـان يتـشكك فى أن
كل إنـســان يـبــحث عن طـريـق لـتـدمــيـره وعــادة مـا يــكـون لـديه
بـعض األسس لـسـوء اإلدراك هـذا فـقـد يـكـون هـذا الـفـرد قد
نــشــأ فى أســرة مــهــشـمــة أو شــديــدة الــتــزمت أو كــان ضــحــيـة
مــبـكــرة خلـبــرات حـادة من الــتـعـصـب الـديـنـى أو الـعـرقى وإذا
كانت هـذه الـنزعـة لرؤيـة االضـطهـاد لـدى كل شخص وفى كل
ـكن فهمـها فى ضوء مـاضى الفرد ولـكنهـا غير واقـعية شىء 
ـكــنــنــا الــقــول بـأن ــواقف احلــالــيــة فـإنـه  تــمــامــاً فى ضــوء ا
الــــشـــخـص يـــعــــانى من ذهــــان بـــارانــــويــــا.  والـــنــــسق الــــهـــذائى
لـلـبارانـويـا قـد يظـهـر فى كل الـسـلوك االجـتـماعـى للـفـرد وقد
تـأخــذ هـذه االضــهـادات شــكل هـذاءات اإلحــالـة حــيث يـعــتـقـد
الــفـرد أن اآلخـرين يــراقـبـونه دائـمــاً ويـتـدخـلــون فى نـشـاطـاته
فـهـو يرى الـتـهديـد واخلـطر الـكـامن فى كل مـا يفـعـله اآلخرون
أمــامه.  وألنه كــمــا يــقـول ســلــفــرمــان: يــكـون أســاســاً مــتــســمـاً

بالعدوانية فإنه يقوم بإسقاط عدوانه على اآلخرين.
ولـد الــكــاتب الــسـويــدى أوجــست ســتــرنـدبــرج فى مــســتــهل عـام
 1849فى مـديــنـة سـتــوكـهـولم وكــان مـولـده فى مــحـيط صـاخب
حيـث تلقفته أمواجه الـعاتية من كل صوب فمن الـناحية العامة
كـانت الــســويـد تــرزح حتت تــأثـيــرات الــثـورات الــســيـاســيــة الـتى
تـفجـرت فـيهـا خالل الـعام الـسابق 1848 فـخلـقت فيـهـا مجـتمـعًا
يــضــطــرب بـالــدمــاء والــقــلق ومن نــاحــيــة اخلــاصــة جـاء مــيالد
سـترندبـرج مع إفالس أبيه الذى كـان يشـتغل بالـتجارة كـما كان
معظم إخوته مصاب بلوثة عقلية وكانت حياته عمومًا سلسلة
من الـتــقــلــبـات االضــطــرابــات ولم يــكن غــريـبــًا "أن يــعــانى هـذا
عقد من األمـراض العقليـة ما ال يقل عدداً عن أفكاره ـتقلب ا ا
وحاالته" فخالل حـياته أظهـر سترنـدبرج معـظم أعراض فصام
الـبـارانـويـا فـقـد ذكـر أن أعـداءه يـخـتـرقـون حـوائط حـجـرته من
خالل غــاز سـام وتــيــارات كـهــربــائـيــة وكــذلك إن هـنــاك أنــواعـا
مـجـهـولــة من الـذبـاب واحلـشـرات الـطــائـرة ذات الـبـقع احلـمـراء
ــلــتــهــبــة تــقــوم بــغــزو حــجــرتـه أيــضــًا وقــد زعم أنه يــعــانى من ا
هالوس سـمـعـية مـخـتلـفـة ومـثله مـثل د.هـ. لـورانس فـقد رفض
أدلــة الـــعــلم واعــتــقـــد أن الــنــجــوم مــا هـى إال خــداعــات حــســيــة
بــصـــريــة وأن األرض لــيــست كــرويـــة وكــانت كــراهــيـــته لــلــنــســاء
مـتـطـرفـة وانـتـهت زيـجـاته الـثالث كـلـها بـالـطالق ومن الـواضح
من فــــحص تـــاريـخ حـــيــــاته أنه اقــــتـــرب مـن حـــاالت كـــثــــيـــرة من
األعراض الذهانية وأن قدرته اإلبداعية قد قامت بحمايته فى
حاالت كثيـرة كما قال لوكاس  F.L.Iucas عنه فإن سـترندبرج
ـسـاندة لـلفن وقـد كانت دعـمة وا يـكـشف عن القـوة النـفـسيـة ا
قـدرته عـلى اإلبـداع هى الـشـىء الـوحـيـد الذى مـنـحـه عـبـر فـترة
طـــويـــلـــة من حـــيـــاته هـــدوءًا ونـــوعـــًا مـن الـــســـعـــادة وكـــمـــا قــال
ســتــرنــدبــرج نــفــسه ذلـك والــشىء احلــقــيــقى هــو أنه دون هــذا
ـا انتـهى به األمر إلى مـستـشفى تـنفس اخلـيالى - الـفن - ر ا
لألمـراض الـعـقـلـيـة ولـيس هـنـاك شك فى أن عـالـم سـتـرنـدبرج
اً ذهـانياً ولكن استكـشافه لهذا العالم اخليـالى الداخلى كان عا
كان مـتـعـمـدا ومتـرويـا وإلى حـد مـا متـحـكـما فـيه وكـمـا قـال هو
نــفــسه فى كــتــابه "دفــاع رجل مـجــنــون" لــيس كل شــخص بــقـادر
عــلى اجلــنـــون ومن بــ هــؤالء الــذين يـــكــونــون مــحــظــوظــ
بـدرجـة كـافيـة بـسبب قـدرتـهم عـلى اجلنـون لـيس هـنالك إال
الـقلـيل فـقط الـذين لديـهم الـشـجاعـة عـلى مـواجهـة اجلـنون"
وكـــتب ســـتـــرنــدبـــرج أيـــضــاً يـــقـــول "إنــنـى أكــتـب جــيـــداً أثـــنــاء
ه لـــكـــتــاب الـــهـــلــوســـة" وقـــد أدرك "ســبـــرنـــكـــورت" فى تــقـــد
سـتــرنـدبـرج "دفـاع رجل مــجـنـون" أن جـنــونه لم يـكن من ذلك
الذى يؤدى بـصاحبه إلى مـستشـفى لألمراض العـقلية وذلك
ألن األنـا لديه كـانت ال تـزال تـتمـتع بـقـدر منـاسب من الـقوة
كــمــا ظـلـت لـديـه قــدرة مـنــاســبــة عــلى الــتــحـكـم فى األشــيـاء
وخالل فـترة االضطراب العـقلى األكثر حدة فـيما ب عامى
1894 1896 م كـــتب ســـتـــرنـــدبـــرج ســــيـــرته الـــذاتـــيـــة وخالل
الــســنــوات الــســبـع الــتــالــيــة أنــتج مــا يــقــرب من ســبع عــشــرة
مـسرحيـة وكمـا الحظ "لوكـاس" فإن إنـتاجه األسـاسى تكون
"إمـا من قصـة خيـالـية" هى إلى حـد كبـيـر سيـرة ذاتيـة وأما
من سيـرة ذاتيـة هى إلى حد كـبـير قـصة خـيالـية.  ورغم أنه
ـيـز دائـمـاً بـ اخلـيـال والـواقع ورغم أن تـخـيالته الـتى لم 
أنـتـجـها كـانت دون شك فى حـاالت كـثـيـرة فصـامـيـة فإنه لم
يجـهل تمـاماً قـدرته على الـتحـكم فى مادته فـقد كـانت هذه
ادة كـما يـقول "أنـطونى سـيوزر" ذهـانيـة لكـنه ذاته لم يكن ا

كذلك.

ـمـثل من هـذه اخلـصـائص كـلـمـا تـزايـد مـقــدار مـا يـوجـد لـدى ا
ـرض وبالـطبع تزايـد احتـمـال وقوعه فى بـراثن االضطـراب وا
هـناك عـوامل أخـرى تسـهم فى مـثل هـذا االضطـراب بـعضـها
ـمثل وبعـضها يـرتبط بـاجملتمع الـذى يعيش يرتبط بـشخصـية ا
فـيه وبـعضـها يـرتـبط بالـتـوقعـات اخلـاصة بـاجلـمهـور وبـعضـها
يـرتـبط بـظـهـور وسـائط ومـيـديـا أخـرى كـالـسـيـنـمـا والـتـلـيـفـزيـون
وهى وســــائط قــــد تــــلــــعب دورهــــا فى إحــــداث االضــــطـــراب أو
ـمـثـلــ أو لـدى غـيـرهم الــبـشـر مـا دمـنـا حتـقـيق االتــزان لـدى ا
ـعـطى ـمـثـلـ كـمـا ذكـر الـشـاعـر أحـمـد عـبـدا جـمـيـعـاً أمــة من ا
حجـازى فى إحدى مقـاالته.. فى إحدى الـدراسات التى قـام بها
ـتـحـدة وجد جـيمـسـون عـلى بـعض مؤلـفى الـدرامـا فى الـواليات ا
أن نــــســـبـــة ال تــــقل عن 63% مــــنـــهم قـــد تــــلـــقـــوا عالجــــاً لـــبـــعض
االضــطـــرابــات الــنـــفــســيــة الـــتى عــانــوا مـــنــهــا وكــان مـــعــظم هــذه
االضطـرابات متعلـقًا باالكتئاب وقـد وجد ذلك الباحث نفسه فى
دراســته حــول الـشــعــراء أن نـصــفــهم عــوجلـوا من مــرض الــهـوس
واالكتئـاب وهو مرض يشـتمل على انـتقاالت على هـيئة دورات ما

ب االبتهاج الشديد واحلزن الشديد دون أسباب واضحة.
ـثـلـى الـكـومـيـديـا قـد وفى دراسـة أخـرى وجـد أن  15% من 

جلأوا إلى العالج النفسى فى وقت ما من حياتهم.
الفن هو العالج:

ــتــمـــيــز نــفـــسه قــد يـــكــون هــو الـــعالج وقــد ذكــر لــكـن األداء ا
بيـتهـوفن مـثالً - الذى يـنتـمى إلى حـقل آخر من حـقول األداء
ــوســيــقى - أن مــا مــنــعه من االنــتــحــار عــنــدمـا أصــيب وهـو ا
ــرض كــان هــو الــفـن وحــده وهــو مــا لــوحـظ من دراســتــنــا بــا

حلالة سترندبرج والتى نقدمها هنا باختصار.
حالة سترندبرج: 

ـسـرحى الـسـويـدى أوجست لـلوهـلـة األولى قـد يـبـدو الكـاتب ا
سترندبرج استثناء لـلقاعدة القائلة بأن اجلنون يفسد اإلبداع

بدع يستطيع تعليق هذه األصابع فى الهواء  من غير ا

 توق عام للحب واالكتئاب

 نرجسى يرتدى قناع مهرج

فكـرة أخرى فحواها أن النـاس عموماً يسلـكون كما لو كانوا
ـشـاهـدة من اآلخـرين أو أنـهم فى يـخـضـعـون دومــاً لـلـرؤيـة وا
بــؤرة االهـتـمــام اخلـاصــة بـجـمــهـور واقـعـى أو مـتـخــيل.  هـكـذا
تكون الـنرجسـية بدرجـاتها صـفة لـلبشـر بشكل عـام بل صفة
للحيـوان أيضاً كمـا فى حال القطـة التى تلوك ذيـلها كى تلفت
االنـتــبـاه وهى صــفـة قــد تــعـمل بــشـكل إيــجــابى عـنــدمـا يــقـوم
اإلنـسـان بـالـعـمل اجلـاد لـتـعـزيـز فـكـرته وصـورته اخلـاصـة عن
نفـسه بوصـفه شخـصاً فـعاالً مـؤدياً جديـراً باالهـتمـام ولكـنها
قد تعمل أيضاً بشـكل سلبى ح يبالغ الشخص فى اهتمامه
بـذاته ويـطـالب اآلخـرين بـاالهـتـمـام نـفـسه ويـكـثـر من اإلحـالـة
واقف واحلـوارات اخملـتلـفة فـيقـول دائمـاً "أنا إلى نفـسه فى ا
كــــنـت.. أنــــا فــــعــــلت..إلـخ" حــــتى فـى األمــــور الــــتـى ال تــــتــــعــــلق
شــخـصـيـته أو اهــتـمـامـاته بــهـا فى الـواقع من قــريب أو بـعـيـد.
هــكــذا تــنــطــوى الــنـــرجــســيــة فى جــوهـــرهــا عــلى حب لــلــذات
وكراهـية غـير مدركـة لها أيـضاً وعنـدما يدرك الـنرجسى أنه
ال يــحــصل عـلـى حـبه اخلــاص لــنـفــسه والــذى يـكــون فى أكــثـر
درجـاته فاعلية مـتجسداً من خالل حب اآلخـرين فإن كراهية
الـــذات حتـل مـــحـل احلب لــــهـــا ومـن ثم يــــظـــهــــر االضــــطـــراب
الـنـفـسى الـذى قـد يـصل إلى أشـد درجـاته فى حـاالت تـدمـيـر
الـذات بـفـعل اخملــدرات أو االنـتـحـار أو غـيـرهــمـا من أسـالـيب

واجهة السلبية. ا
ـمثـلـ للـحب بحث دائم إدمان احلب: هـناك تـوق عـارم لدى ا
عن االسـتــحـسـان والـقــبـول الـذى يــؤكـد حـضـور الــذات وأمـانـهـا
وتقـديرها أما غياب احلب وتـراجعه فيرتبط بـحضور التهديد
لــهــذه الــذات وغــيــاب كـل مــا يــرتــبط بـــاحلب من شــهــرة ومــال
ـفاجىء للشهرة قد يعنى التراجع وقبول ولذلك فإن التراجع ا
ـفاجىء للحب واألمن وحضـور خاص للتـهديد للذات ومن ثم ا
غــيـابــهـا أو مــوتـهـا الــرمـزى الــذى قـد يــكـون بـالــنـســبـة لــهـا أشـد
ـادى ومـن ثم فـهى حتـاول دائــمـًا احلـضـور إيالمـا من غـيــابـهـا ا
والـظهور بطريقـة أو بأخرى هنا أو هنـاك هكذا وجدنا صورة
تكـررة فى تاريخ فنون الدراما عامة ووجدنا هرج احلزين" ا "ا
ــثــلى الــكــومــيــديــا عــنــدنـا ــأســاويــة لــبــعض أشــهــر  الــنــهــايــة ا
(إسـمـاعـيل يس وعـبـدالـفـتـاح الـقـصـرى وعـبـدالـسالم الـنـابلـسى
) ووجـدنـا عالمـات االكـتـئاب الـتى ال تـخـطـئـهـا الـعـ على مـثًال
مالمح عـــادل إمـــام رغـم مـــا يـــتـــظـــاهـــر به من مـــرح والمـــبـــاالة
ــتـحـدة ـثــلى الـكــومـيــديـا فى الــواليـات ا ووجــدنـا الــعـديـد مـن 
أمـثـال ســبـايك مــيـلـيــجـان وتــونى هـانـكــوك ولـيــنى بـروس وجـون
بيلوشى يـعانون من االكتـئاب ويلجـأون للعالج النـفسى وبعضهم
يـــنـــتــــحـــر (هـــانــــكـــوك وبـــروس وبــــيـــلـــوشـى مـــثًال انــــظـــر كـــتـــاب
سـيـكولـوجـية فـنـون األداء تـأليف جـلـ ويلـسـون من تـرجمـتـنا

عرفة بالكويت يونيه 2000 ص 268. سلسلة عالم ا
تـشـوش الــهـويــة: تـســهم الـعــوامل الــسـابــقـة كـلــهـا إضــافـة إلى
مثل وطريقـة تنشئته وعالقته عوامـل أخرى خاصة بطفـولة ا
بوالـديه وإخوته..إلـخ فى وصوله إلى نـوع من التـوازن أو عدم
ـمثـل أوالً وقبل الـتـوازن بـ أدوار الدرامـا وأدوار احلـيـاة.  فـا
كـل شىء هــو إنــســان ويـــســعى كل إنـــســان كــمــا تـــشــيــر بــعض
الـنظريات السيـكولوجية إلى الـبحث عن هويته وحتقيق ذاته
ـهمة فى حتقيق هذا الهدف وقد ويكون العمل من اجلوانب ا
كـان فرويد يقـول إن السعـادة هى أن حتب وأن تعمل.  وبدون
احلب والـــعــمـل يــكـــون اإلنــســـان واجملــتـــمع بــؤرة لـــلــصـــراعــات
ــمــثل ســعــادته فى عــمــله قــد واألمــراض وعــنــدمــا ال يــجــد ا
يبحث عنها فى حياته وعندما ال يجدها فى حياته قد يبحث
عــنــهـــا فى عــمـــله وعــنــدمـــا يــكــون هـــنــاك تــفــاوت بـــ الــعــمل
واحلــيـاة فــإن مـنــطـقــة الــعـمل قــد تـتــداخل أكــثـر فى احلــيـاة
ـمـثل الـشخـصـيات الـتى كـان يؤديـهـا مـعه من موقـعـها فـيـنقل ا
فى عالم الـدرامـا إلى عالم احلـيـاة وكأنه ال يـسـتطـيع اخلروج
من حـالة االنـدمـاج الـتى تـلـبسـته وكـأنه يـريـد أن يـستـمـر فـيـها
وتـســتـمـر مــعه وكـأنه ال يـريــد أن يـواجه ذاته احلــقـيـقــيـة بـكل
مـظاهـر فـشلـها وإخـفـاقاتـها أو يـعـود إليـها ويـعيـش معـها لـقد
اكــتـسب هـويـة جـديـدة كـان يـبـحـث عـنـهـا وال يـريـد أن يـنـفـصل
عـنـهــا وقـد تــسـتـمــر هـذه احلــالـة بـدرجــات مـبــالغ فـيــهـا لـدى
ـمـثـلـ بـحـيـث تـعـوق دخـولـهم فى أدوار أخـرى هـكـذا بـعض ا
ـمـثل يـريد ـرتـبـطة بـالـنـجاح األول ألن ا جنـد تـلك الـنمـطـية ا
ــمــثل دائــمـــاً ذلك اإلعــجــاب الــذى ارتــبط بــهـــا لــقــد انــتــقل ا
"بـقـنـاعه" من عـالم الــدرامـا إلى عـالم احلـيـاة ومن ثم انـفـصل
عن ذلك العالم األخـير اخلاص بـاحلياة.  لـقد أصبـح يتحدث
شى مـشية أخرى ويتـوقع من اآلخرين توقعات بـلغة أخرى و
ـثــلـة أمـريـكــيـة لـيـست مــشـهـورة مـثل خـاصـة هـكــذا وجـدنـا 
ـمــثـلـة "مـيل مــارتن" تـقــول عـنــدمـا طــلب مـنــهـا أن تــؤدى دور ا
ــشــهــورة "فــيــفــيــان لى" تــقــول إنــهــا حتــدثت مــعــهــا وســمــعت ا
صــوتــهــا وتــقــول أيــضــاً ال أنــا لم أمــثل دور "فــيــفــيــان لـى" أنـا
أصـبـحت إيـاهـا.. لـقـد اسـتـولت روحـهـا عـلى ولـست عـلى ثـقـة

أننى سأحترر منها أبداً".
ال تــوجــد اخلـــصــائـص الــثــمـــانى الــتـى ذكــرنـــاهــا ســابـــقــًا وهى:
االنبساطية  – االنفعالية  –اإلثارية  – الذهانية  – العصابية –
ــمـثـلـ االســتـعـراضــيـة - الــنـرجــسـيـة  – تـشـوش الــهـويـة لـدى ا
 ó«ª^◊GóÑY ôcÉ°T .Oجــمـيـعـهم بـالـدرجـة نـفـسـهـا بـل بـدرجـات مـتـقـاوته ومن ثم فـإنه
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> إذا كان هناك خطاب أو كلمة غير مصحوبة بتنفس فذلك يتم اإلحساس به. لذا فإن
مـصممـى الرقصات الـذين أرادوا أن يجـعلوا الراقـص يرقـصون وهم يكـتمون أنـفاسهم
لـم يـصـلـوا بـهم إلى أداء حـركـات رشــيـقـة بـيـنـمـا الـذين أدخــلـوا اإليـقـاع الـتـنـفـسى فى

الرقص استطاعوا أن يخلصوا ويحرروا اجلسد.
سرحي جريدة كل ا
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روميو وجولييت..
توقع  وفاصل للبهجة على غير ا

الـــطـــوب والـــقـــتـــال مع عـــدة أشـــخـــاص بل
ـــتــهـم وهــو مـــعـــصــوب الـــعـــيـــنــ مع وهـــز

وسيقى الصينية. خلفية من ا
وكل هذا ليقـول لنا اخملرج إننا كفريق من
ـهـرج نـرفض االقتـتال والـعنف ونـدينه ا
ونـسـخــر مـنه ونـحــتـفى بـاحلــيـاة وبـهــجـتـهـا
ونـنـتـصـر لـلـحب فـنـجـد رومـيـو حـ يـقرر
االنـــتــــحـــار ويـــبــــتـــاع ســــمـــا فى كــــأس قـــبل
ـقـبـرة جنـده الـذهـاب عــنـد جـولـيـيـت فى ا
«يــتــذوق» الــسـم ويــخــتــبـــر مــذاقه كــذواقــة
الطعام ثم يعطـيه تقديراً متوسطاً بإشارة
من يـده «ألنه بديـهيـاً ال يجرب أحـد السم
ـسة أوالً قـبل تـنـاوله» ثم يـضيف اخملـرج 
أخــرى عـلى هــذه «الــكـأس» حــ يــرفـعــهـا
رومـيـو  اللـتــقـاط صـورة فـيـتــوغـرافـيـة بـهـا
( ـهـرج ـمـثـل / ا ويـهجم عـلـيه بـقـية (ا
اللـــتـــقـــاط الـــصـــور مــــعه رافـــعـــ الـــكـــأس
مــقـــلــدين فــرق كــرة الـــقــدم واالبــتــســامــات
قبرة نتصرة تـعلو وجوههم كذلك فى ا ا
حــ يــجــرع كــأس الــسم بــلــذة شــديــدة ثم
يسـرى فيه السم لـيبدأ بالـتلوى مع خـلفية
مـوسـيقـيـة مـوحـية كـشـخص أصـابه مـجرد
مــغص بـــســيط ال يـــســتـــدعى ســوى دخــول

احلمام.
« كذلك ح تنتـحر جولييت بخنجر «ما
هو اآلخـر وتقع مـرتميـة على صـدر روميو
ـيت» فيـدفـعهـا بـقـوة لتـمـوت بعـيـداً عنه «ا
فى تــفـصــيــلــة هى تـفــصــيــلـة مــهــرجـ وال

موتى.
ــا يــقــول لـنــا اخملــرج (ال تــصــدقـوا أن كــأ
الـــسـم سم وأن اخلــــنـــجــــر خـــنــــجـــر وال أن
وتا نبل إنه رومـيو وجولـييت ماتا أو قـد 
ـوت على خـلفـية مـوسيـقية يـبعـثهـما بـعد ا
نــــاعــــمـــة وصــــوت عــــصـــافــــيـــر وذلـك حـــ
تــصـطـلـح الـعـائــلـتـان ويــنـهى احلب احلـرب
ـريــرة بـيـنــهـمــا ويـنـتــهى الـعــرض بـأغــنـيـة ا
ــعــانى وقــد تــكــون زائــدة عن تــؤكــد هــذه ا
احلــاجـة ألن اجلـمــهـور انـدمـج بـالـتــصـفـيق
ـسرح ثم ثـل يظـهـر بعـد أن أظـلم ا لـكل 
أضـىء من أجل أغـنـيــة اخلـاتـمــة ظـنـا مـنه

أنها التحية.
ـهــرجـ الــذين أعــادونـا فــشــكـراً لــهــؤالء ا
ســــعــــداء بــــالـــتــــمــــثــــيل والــــرقص والــــغــــنـــاء
ومــوســيــقى ولــيــد ســيف الــتى عــمــقت من
روح الـــبــــهــــجــــة والـــرومــــانــــســــيـــة فـى هـــذا
الـعـرض ولـشـادى عـبـد السـالم الذى درب
ـــمــــثــــلـــ الــــهــــواة ألداء أغـــنــــيـــات هــــؤالء ا

العرض التى جاءت بشكل حى.
«رومــــيـــــو وجــــولــــيـــــيت» عـــــرض يــــســـــتــــحق
ــهـتــمــ بــاحــتــضـان ــشـاهــدة ونــنــاشــد ا ا
ورعــايـة هـذا الـعـرض وال نـظن أن مـسـارح
كــالــهـنــاجـر أو الــطــلـيــعــة أو مـركــز اإلبـداع
ــســاحــة من الــنـور من ــكن أن يــضـنــوا 
ــتــمــيــز لــيــراه عــشـاق أجـل هـذا الــعــرض ا
ــســرح وعــشــاق الـــتــجــديــد ألنه عــرض.. ا

يستحق.

ـثالً داخلها ثالث مـكونة من سبـعة عشر 
ــــهـــرجــــ ولم فــــتـــيــــات يــــرتــــدين مالبـس ا
ــســرح طـــيــلــة وقت يـــخــرجن عن خـــشــبـــة ا
الــعـرض يـقـدمن افـتــتـاحـيـة قـصــيـرة بـغـنـاء
ـوســيــقى حــيــة صـنــعــوهـا حـى مـصــحــوب 
بـأصـواتهم وإيـقاعـات مـصاحـبة بـالـتصـفيق
واخلـبـط عـلى أجــزاء من اجلـســد وتـنــويـعـة
أخـرى من أصوات اصـطدام بـعض األشياء
بـــــبـــــعـض (خـــــشب مـع خـــــشب خـــــشـب من
جـــــركن بـالســـــتـــــيـك صـــــغـــــيـــــر أجـــــوف) مع
اســتـــعــراض حـــركى بــســـيط واقــتـــصــاد فى
اإلضـــاءة اســــتـــدرجــــنــــا اخملـــرج بــــكل هـــذه
الـعـنـاصـر لـلـمـشـاهـدة كـأنه يـقـول لـنـا (هـذا
ــنـــهـــجــنـــا فى تـــقــد الـــعــرض) ثم مــوجـــز 
ـــشـــهـــد إظالم تـــدريـــجـى ثم إضـــاءة عـــلى ا
األول لــيــبـدأ ســيــر الــدرامــا ولــتــتــسع رقــعـة

اللعبة.
وطـــوال الــعــرض يـــلــقى اخملـــرج بــلـــمــســاته
ــــتـص جــــو الــــشـــــحــــنــــاء واالقـــــتــــتــــال فى
ـسـرحـيـة ويـخـفف من حـدته ويـبـث روحاً ا
سرحى مـرحة بدال منـها فطيلـة العرض ا
ائـية لم نـر سيـفاً واحـدا فـكل السـيـوف إ
» وفى تنـفيـذه للـحظـة قتـل روميو لـ «مـا
«تــيـــبــالت» اســـتــعـــاض عن صـــوت ارتــطــام
الـسـيـوف بـصـوت ارتـطـام سـكـيـنـتى سـفـرة
عــــاديـــتـــ واســــتـــعـــرض ضــــربـــة «رومـــيـــو»
بــالــســيف فى بــطـن تــيــبــالت من أكــثــر من
زاويـــة حــيث يــوقف الـــضــربــة فى «ســتــوب
هـرج بإدارة كادر» ثـم يسرع اثـنان مـن ا
ــتــحــاربـان طــبـلــيــة وهــمـيــة يــقف عــلــيــهـا ا
لــــيــــكـــــررا الــــفــــعـل من ثـالث زوايــــا أخــــرى
مــخـــتــلــفـــة فى مــحـــاكــاة ســاخـــرة ألســلــوب
ســيـــنــمــا احلـــركــة كــمـــا أن مــوت تـــيــبــالت
نـفـسه «احـتـضـاره بـاألصح» اسـتـغـرق وقـتاً
طـــويـالً جـــداً بـــالـــنــــســـبـــة حملـــتــــضـــر طـــعن
بـضـربة سـيف بل إنه أخـذ يـتـجـول ويدور
ـسـرح ويقع ويـقـوم ويـقع كـأنه يـبحث فى ا
عن بـقـعـة منـاسـبة يـلـقى بـنفـسه فـيهـا كـما
ـنظـر يـقدم جـعل تـيـبالـت فى بدايـة هـذا ا
لـوحـة يــسـتـعـرض فـيــهـا مـهـاراته الــقـتـالـيـة
مــحــاكـــيــاً فــنـــون الــنــيــنـــجــا بــكـــســر قــوالب

كــنــا عــلى مــوعــد مع الــبــهــجــة حــ دعــيــنـا
ـــــســــرحـى «رومــــيــــو ــــشـــــاهــــدة الـــــعــــرض ا
وجـولـيـيت» مـسـرحـيـة شـكـسـبـيـر الـشـهـيـرة
ـــســرح وإخــراج مـــحــمـــد الـــصــغـــيــر وذلك 
جــامـعــة عــ شــمس والــذى يــقـدمـه فـريق
الــتــمــثـيـل بـكــلــيــة احلــقـوق ضــمن فــعــالــيـات
مهرجان مسابقة التمثيل الكبرى للجامعة.
فـــاجــأنــا مــخـــرج الــعــرض بــفـــرجــة جــديــدة
أنـعـشت أبـصـارنا ومـنـبـثـقة مـن نص هو من
سرحية فى العالم كالسيكيات النصوص ا
والـــذى كــان الـــســـؤال مـــطــروحـــاً حـــوله فى
حــــوارات مــــا قــــبل الـــــعــــرض تــــرى هل من
ـثـلـوه ـكن أن يــقـدمه اخملــرج أو  جــديـد 
من خالل قــصـة احلـب الـتــراجــيـديــة هـذه?
ومن هـــو رومــيـــو? ومن هـى جــولـــيـــيت? أمــا
اإلجـابـة عن أسـئـلـتـنـا هـذه فـقـد اسـتـغـرقت
مـا يقل قـلـيالً عن السـاعـة ونصـف السـاعة
ــــســـرحى وهـــو الـــزمن هى مـــدة الـــعـــرض ا
الذى قـررت جلنـة التحـكيم أال يـتجاوزه أى
ــهــرجـان.. وهــو وقت ضــيق جـداً عــرض بـا
ـــــســــرحــــيــــة الــــكـالســــيــــكــــيــــة عــــلى هــــذه  ا

العظيمة.
هــــنـــــاك وجـــــدنـــــا شـــــكــــســـــبـــــيـــــر.. وجـــــدنــــا
الــرومــانــســيــة وجــدنــا كــومــيــديــا تــتــفــجــر..
وجــدنــا ضــحـــكــات تــتــردد ولــكـــنــا لم نــعــثــر
للتراجيديا على أثر ووجدنا رؤية إخراجية
وفــنــاً مـســرحــيــا ضــد احلــزن اعــتــمـد فــيه
ــمـثل ومــهـاراته اخملـرج بــالـكــامل عـلى فن ا
ـد بـجـذوره إلى احلــرفـيـة مــتـبـعـاً مــنـهـجــاً 
ـسرح الـفـقـيـر حيث يـسـتـطـيع فيه مـفـهـوم ا
اخملرج االسـتغنـاء عن العـديد من العـناصر
ـــؤثـــرات ـــوســـيـــقى  ا كـــقـــطع الـــديــــكـــور ا
ــســرح الــصــوتــيــة اإلضــاءة حــتى خــشــبــة ا
ــمــثل أثــنـاء تــواجــده أمـام نــفـســهــا ويـقــوم ا
جـمهـور العـرض بإيجـاد بدائل وحـلول فـنية
حتل محلها. قـدم محمد الصغير ذلك دون
اتـبـاع أعـمى لـلـمــنـهج أو اسـتـغـنـاء كـامل عن
ـنـهج لـيس سـجـنـاً يـعـتقل هـذه الـعـناصـر فـا
خيال الفنان وألنه كـان معنياً - كما بدا لنا
ـــقـــام - بــــخـــلق حـــالــــة من اإلمـــتــــاع - فى ا

األول - للمشاهد وللممثل ولنفسه.

تـفـتح الـستـارة عن الـلـون الـرمادى مـفـروشاً
ـــســـرح ويـــدارى يـــكـــســـو أرضـــيـــة خـــشـــبـــة ا
الــكـوالــيس الــتى ألــغـيـت بـاســتــثـنــاء كــالـوس
عــلى الــيــمــ وآخــر عــلى الــيــســار لــدخــول
وخـروج بـعض موتـيـفات الـديـكور الـبـسيـطة
وقــــطـع اإلكــــســــســــوار ويــــزين هــــذا الــــلــــون
الـوردى قـلـوبـاً صغـيـرة مـنـقوشـة ومـجـمـوعة

 اعتمد اخملرج
بالكامل على
مثل حرفية ا
واستغنى
 عن كثير
 من عناصر
اللعبة
سرحية ا

 مجموعة
هرج من ا
عمقوا فينا
روح البهجة
والرومانسية

> فرقة "حالة" تقدم فى اخلامسة من مساء اليوم مسرحية "كستور" للمخرج محمد عبد الفتاح بجزيرة القرصاية باجليزة.
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مـارسات اجلـسدية > إذا كـان اجلسـد قد اسـتعاد مـكانـته فى العـلوم وا
فـإنه كثـيراً مـا يغـيب فى التدريـب الصوتى إال أنه مـنذ الـلحـظة التى

ال يكون فيها اجلسد فى حالة رن فإن الصوت ال يعود طبيعياً.

سرحي جريدة كل ا
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«قراءة فى
اخلصائص
السيكولوجية
لشخصية
مثل» ا

شخصية
انبساطية: أصدقاء
وحفالت.. حب
التغيير. نشاط
وحيوية وميل

للعدوان

انفعالية: نشاط
زائد فى االستجابة
العاطفية
والوجدانية وشعور
باخلوف والقلق

اضطراب الشخصية وفوضى األداء
ضــرورة الـــتــنـــويه بــأنـه ال تــوجـــد شــخـــصــيـــة إنــســـانــيـــة تــكــون
انـبساطية فقط مـعظم الوقت وال انطوائـية معظم الوقت كل
مـيزه للشخص والسلوكيات الغالبة ما هنالك هو أن الطابع ا
عـلـيه فى مـواقف عـدة هى ما تـضـعه فـيـها ضـمن هـذا الـنمط

أو ذاك.
ـرتفـعـون فى االنـفعـالـية االنـفـعالـيـة: حـيث يتـسم األشـخـاص ا
بـالـنشـاط الـزائد فـى كل استـجـاباتـهم الـوجـدانيـة والـعاطـفـية
فـيــشــعــرون بــاخلــوف والــقــلق وســرعــة االســتــثــارة واألعـراض
الهـستيرية على نحو كـبير لكنهم يتسـمون أيضاً بالقدرة على
ـرتفـع ومن ثم فهم الـتـقـمص أو التـوحـد والـتـفهم الـوجـدانى ا
ـشـاعـر اآلخرين بـدرجـة كـبـيـرة كـمـا أنـهم قادرون حـسـاسـون 
علـى التـوحـد مع الـشـخـصـيـات التى يـؤدونـهـا عـلى نـحـو يـتسم

باالتساق والقابلية للتصديق.
اإلثــاريــة: وهى صـــفــة تــرتــبط بــاخلــاصــيــة الــســابــقــة ونــعــنى
ـمــثل الـبــارع يـسـعى بـاإلثـاريــة الـبـحـث عن الـتـنــبـيه الــدائم فـا
دومـا ألن يسـتـثيـر حـواس اجلمـهـور وانـفعـاالته وأفـكاره فـنـجد
االنــدفــاع وعـــدم االنــصـــيــاع لــلـــمــعــايـــيــر االجـــتــمــاعـــيــة وعــدم
ـمـثـلـون من أدوار الـتـعـاطف مع اآلخــرين رغم مـا قـد يـلـعــبه ا
مـســرحـيـة أو تــلـيـفــزيـونـيــة.. إلخ تـتــسم بـالـرومــانـسـيــة والـرقـة
واالهـتـمـام بـالـقـضــايـا االجـتـمـاعـيـة واإلنــسـانـيـة هـكـذا وجـدنـا
مـثلـ الـذين يتـورطون فى قـضـايا خـاصة بـاخملدرات بـعض ا

أو العنف أو حوادث السيارات أو حتى القتل.
ـمــثــلـون عــمـومــاً ألن يـكــونــوا انـبــسـاطــيـ ــيل ا الــعـصــابـيــة: 
وانــــفــــعــــالــــيــــ مـع وجــــود نــــزعــــات خــــاصــــة بــــاالنــــدفــــاعــــيـــة
واالسـتعـراضيـة لكن عـامل اخلبـرة قـد يلـعب دوراً مهـماً هـنا
ــمــثل بــعـــالم الــدرامــا والــعــرض وذلك ألنه مع تــزايــد خـــبــرة ا
ـتـأمـل واالنـطـوائـي ـيل ألنه يـصـبح أكثـر من ا واألداء قـد 
واالكتـئـابـ فإذا جتـاوزه الـزمن وجتـاوزته األدوار وأصـبحت
هنـاك أجيـال جديـدة حتتـل اخلشـبة وأصـبح هو مـوجوداً فى
زوايا النسيـان أو أصبح يؤدى أدواراً ال تقنع اآلخرين ويسخر
رور الزمن مـنها النقـاد أو أصبح غير قادر عـلى االعتراف 
ـحــاوالت مــســتــمــيــتــة إليــقــافه وتــثــبـيــتـه عـنــد ذاته بل يــقــوم 
وقدراته ولزماته وايفـيهاإه التى لم تعد تضحك أحداً ومن ثم
يصبح وقوعه فى براثن العصابية واالكتئاب أكبر هكذا جند
صـفــات بــعــيــدة عن االتــزان االنــفــعـالـى مـثـل: الــقـلـق الـســريع
ـــشـــاعــر احلـــســـاســـيــة الـــنـــفـــســيـــة الـــتــقـــلب ســـهـــولــة جـــرح ا
مثل يحاول أن يبحث عن االنفعالى.. إلخ. وهكذا جتد هذا ا
أدوار أخـرى مضـافة ألدواره وتـاريـخه هكـذا جنده يـحاول أن
ناسبـات االجتماعـية اخليرية يشارك مشـاركات خاصة فـى ا
أو أن تكـون له بـعض الـتعـلـيقـات الـسيـاسيـة - الـتى أحـيانـا ما
تـكـون تـافــهـة وتـسـتـدعى االسـتــهـجـان - عـلى بـعض األحـداث
الـسـيـاسيـة إنه يـريـد أن يكـون دائـماً فـى الصـورة فى الـبؤرة
ــشــهـد حتـت الـعــ والــســمع وفى الــفــؤاد إنه نــرجـسى فى ا
هسـتيـرى فإذا لم يـتوافـر له الـوعى الكـافى واإلدراك العـميق
بــطــبـيــعــة احلــيـاة فـى عـالم الــفن واحلــيــاة كــان سـقــوطه فى

رض أكبر. قبضة االضطراب وا
الـنـزعة االسـتـعـراضيـة والـنـرجسـيـة: حـيث إن فن التـمـثـيل هو
فن عـــرض وأداء وحــــيث إن هـــذا الـــعــــرض واألداء يـــتم أمـــام
مثل الذى اجلمهـور فإن هذا اجلـمهور البـد من أن يعجب بـا
يــؤدى أى البـد أن يـقــدم له احلب واإلعـجــاب واالسـتــحـسـان
ـؤدين وحـيث إن بـعـض نـظـريـات الـتـحـلـيـل الـنـفـسى تـقـول إن ا
عموماً (فى الفن والسـياسة واحلياة..إلخ) تكون لديهم حاجة
غـيــر نــاضـجــة لالســتــعـراض أمــام اآلخــرين فـقــد يــكـون ذلك
ألنـــهم حــرمـــوا من االهـــتــمــام واإلطـــراء الــكـــافــيـــ من جــانب
الوالدين والكبار عامـة خالل طفولتهم وكان ما حصلوا عليه
هـو الـتـجــاهل والـنـبـذ وأحــيـانـاً الـعــقـاب ولـذلك تـتــولـد لـديـهم
حاجة غالبـة ال تنتهى لـلبحث دائمـاً عن االستحسـان والقبول
االجـتمـاعى وكـلـمـا كـان األداء أفـضل كان االسـتـحـسـان أكـبر
ــمــثل نــرجـسـى مـتــمــركــز حـول ذاته والـعــكس صــحــيح وألن ا
غالـباً فإنه يحاول نقل االنـفعال والشعور بـاإلثارية التى يشعر
بــــهـــــا وهــــو يـــــؤدى أمــــام اآلخـــــرين كـى يــــحـــــظى بـــــإعــــجـــــابــــهم
واســــتــــحــــســــانــــهـم فـــإذا لـم يــــحــــدث ذلك كــــانـت احــــتــــمـــاالت
االضـطـراب أكـبـر خـاصـة مع شـخـصـيـات نـرجسـيـة ال تـنـاقش
أسـبـاب إخـفاقـهـا عـلى نـحـو مـوضوعى بل هـى غيـر مـسـتـعدة
ــشـهـورين ـثـلــيـنـا ا لـتــقـبل أى نـقــد أو انـتـقــاد كـمـا فـى حـال 
الـذين يـقـولـون إنـهم ال يـهمـهم رأى الـنـقـاد بل شـبـاك الـتـذاكر.
مـثل واجلـمهـور على شهـدى علـى ا هكـذا يشـتمل اجملـتمـع ا
نـحو خاص وهو مجـتمع يعمل من خالل آلـياته اخلاصة على
.  وجتسـد الـفـكرة تطـويـر ظـهـور مجـتـمع نـرجـسى كبـيـر أيـضـاً
تعلـقة باجملتمع الـنرجسى كمـا يشير نيـكوالس أبروكرومبى ا
سرح"  2003 وبـريان لوجنـهرست فى كـتابـهما عن "جـمهـور ا

اخلصـائص الـسيكـولوجـية الـتى كـشفت عـنهـا دراسات حـديثة
ــمــيــزة لــلـمــمــثــلــ ولــعل أبــرز هـذه حــول بــعض اخلــصــائص ا

اخلصائص ما يلى:
االنبسـاطية: ويـقصـد بالشـخصيـة االنبـساطيـة ذلك الشخص
الــذى يــتــسم بـــأنه اجــتــمــاعى ولـه أصــدقــاء كــثــيــرون ويــحب
احلـفالت والــصـخب والـضـوضـاء ويــتـوق دومـا إلى االسـتـثـارة
والـتــنـبــيه وهــو سـريع االســتــجـابــة ومـغــرم بـالــتــغـيــيـر ويــتـسم
ــمـثــلـ ـيل إلى الــعــدوان.  وأغـلب ا بـالــنـشــاط واحلـيــويــة و
ينـدرجـون حتت الـتـصـنيـف اخلاص بـالـشـخـصـية االنـبـسـاطـية
ـــيل إلى االنــــطـــواء أكـــثـــر هـــذا مع رغم أن الــــبـــعض مـــنـــهـم 

ـمثلون من شـهرة ومجـد واهتمام ـا يحظى به ا على الرغم 
ــا يـوزعـونـه من ابـتـســامـات وحــوارات وأخـبـار وعـلـى الـرغم 
وصور فإنـهم وبسبب حـاجتهم الدائـمة لإلعجـاب واالهتمام
ـسـرح فى يـظـلــون يـحـتـفـظـون بـاألقـنـعـة الــتى يـرتـدونـهـا عـلى ا
احلياة أى يـأخذون مـعهم الـشخـصيات الـتى يتـوحدون مـعها
إلى خـارج تلك اخلـشبـة السـاحرة إنـهم كمـا لو كـانوا يـبحـثون
دائـمـاً عن احلـمـايـة ألنـفـسـهم ومن أنـفـسـهم فى تـلك األقـنـعة
اخلـاصة بأدوارهم.  ومن ثم كان ذلك االهـتمام الكـبير لديهم
ظهـر والصورة والشـكل العام واإلطار اخلارجى. بـالعرض وا
ـمــثل فى صـراعــات دائـمــة بـ األدوار الـتى  هـكــذا يـعــيش ا
سـرح أو على الشاشة وب األدوار التى يؤديها يؤديها على ا
فى احلـيـاة ب رؤيـته لـنفـسه كـممـثل ورؤيـته لنـفـسه كإنـسان
بـ مـا يــريـد أن يـراه الـنــاس عـلـيه ومـا يــرى هـو نـفـسه "ذاته"
ــمــثــلــ وجـودا عــلى حــقــيــقــتــهــا.  هــكــذا يــعــيش عــديــد مـن ا
فـصـامـيـاً بـ ذواتهـم أثنـاء األداء وذواتـهم أثـنـاء احلـياة وألن
األداء قــد يــصــبح حـيــاة وتــتـحــول احلــيـاة إلـى نـوع من األداء
فـقـد يــزدوج هـذا الـوجــود ويـتـعـدد عــلى أنـحـاء شــتى فـتـحـدث

االضطرابات واألمراض.
ـمـثـل هـتـم بـسـيـكـولـوجـيـة ا يـقـول عـالم الـنـفس الـبـريـطـانـى ا
ـمـثل (1987) إنـنـا جــمـيـعـاً "بـريـان بــيـتس" فى كــتـابه "طــريق ا
ـثلـون فـفى كل يـوم نـلـعب أدواراً عـديـدة بدرجـات مـتـنـوعة
ـهـارة واالنـدمـاج وتـكـون "اخلـشـبـات" الـتى نـؤدى أدوارنـا من ا
علـيـهـا متـنـوعة فـتـكون مـرة هى الـبـيت ومرة هى الـسـيارة أو
ـتــاجـر أو األحـزاب ـطــاعم أو ا الــقـطــار أو مـكــان الـعــمل أو ا
الـسـياسـيـة..إلخ أحـيانـاً يـكون دورنـا كـبـيراً وأحـيـاناً صـغـيراً
أحـياناً نكشف عن جوانب من أنـفسنا ونخـفى بعضها اآلخر
ـــــا يــــتــــفـق مع أدوار اآلخـــــرين فـى كل مــــوقـف من كـل تــــلك و

واقف. ا
ــواقف اخلـاصــة بـ"درامـا احلـيــاة" نـشـعــر بـأنه من فى بـعض ا
الـضرورى أن "نظهر" علـى نحو مختلـف عن "ذاتنا" العادية أو
احلـقـيـقــيـة فـنـتـظـاهـر بـأنـنـا أكــثـر كـفـاءة وأكـثـر صـدقـاً وأكـثـر
ـواقف نـحن نـقوم جـاذبـية وأكـثـر إقـنـاعـاً..إلخ فى مـثل هـذه ا
وقف" وجودة فى ذلك "ا بـلعب الدور اخلاص "بـالشخصيـة" ا
سرحى" فى احلياة إننـا هنا نرتدى أقنعة خاصة أو األداء "ا
وقف إننا هـنا نرتد من "الذات" احلقيقية إلى األنا تناسب ا
"الـواقـعـيـة إذا سـتـخـدمـنـا مـصـطـلـحـات يـوجن فى تـمـيـيـزه بـ
األنـا التى هى أقل اكتمـاالً    و"الذات" التى هى أكثـر اكتماال
وينتـهى لدى كثيـر منا هـذا االنفصال بـ األنا والذات أو ب
ــوقف "احلــقـــيــقـى" وبــ مـــا يـــنــبـــغى أن يـــؤدى عــنـــد حـــدود ا
اخلاص الـذى  فيه "ذلك األداء" أمـا لدى آخـرين فيـحدث
ذلك االختالط اخلاص ب األدوار فال يـستطيع الشخص أن
ـسـرحـية أو ـشـاهد ا يـفـصل بـ الـدور الذى يـؤديه فى تـلك ا
التـلفـزيونـية أو الـسيـنمـائيـة..إلخ وب األدوار الـتى يؤديـها فى
احلـيـاة فإذا كـان ذلك الـشخص من الـهـشاشـة الـسيـكـولوجـية
بـحــيث يــظل فى حـاجــة دائــمـة إلى اإلعــجـاب واالهــتـمــام كـان
تــمـســكه والـتــصـاقه بــدوره الـدرامى أكــثـر قــوة وأشـد صالبـة.
ـرجع أو الـسـبب فى ذلك هـو صـعـوبـة الـفـصل ب ـا كـان ا ر
األدوار اخملـتــلـفـة فى احلــيـاة وداخل عــالم الـدرامـا وذلك ألن
احلـدود بينـهمـا شديدة الـرهافة والـدقة إلى احلـد الذى جعل
ــثالً كـبــيــراً مـثل "مــارلـون بــرانــدو" يـقــول ذات مـرة "يــعـتــقـد
معظم الـناس أن التـمثيل هـو شىء ال يقدرون عـليه هذا رغم
أنـهم يقومـون به وبشـكل يومى من الـصبـاح حتى الـليل".  فإذا
كان الـتداخل بـ هذين الـعـا عـالم احليـاة وعالم الـدراما
بهذه القوة وهذه احليـوية فإنه يكون موجوداً على نحو أكبر
ـــمــثــلــ والــدرامــا خــاصـــة إذا نــظــرنــا إلى بــعض فى عــالم ا
اخلصـائص الـسيكـولوجـية الـتى كـشفت عـنهـا دراسات حـديثة
ــمــيــزة لــلـمــمــثــلــ ولــعل أبــرز هـذه حــول بــعض اخلــصــائص ا

اخلصائص ما يلى:
االنبسـاطية: ويـقصـد بالشـخصيـة االنبـساطيـة ذلك الشخص
الــذى يــتــسم بـــأنه اجــتــمــاعى ولـه أصــدقــاء كــثــيــرون ويــحب
احلـفالت والــصـخب والـضـوضـاء ويــتـوق دومـا إلى االسـتـثـارة
والـتــنـبــيه وهــو سـريع االســتــجـابــة ومـغــرم بـالــتــغـيــيـر ويــتـسم
ــمـثــلـ ـيل إلى الــعــدوان.  وأغـلب ا بـالــنـشــاط واحلـيــويــة و
ينـدرجـون حتت الـتـصـنيـف اخلاص بـالـشـخـصـية االنـبـسـاطـية
ـــيل إلى االنــــطـــواء أكـــثـــر هـــذا مع رغم أن الــــبـــعض مـــنـــهـم 
ضــرورة الـــتــنـــويه بــأنـه ال تــوجـــد شــخـــصــيـــة إنــســـانــيـــة تــكــون
انـبساطية فقط مـعظم الوقت وال انطوائـية معظم الوقت كل
مـيزه للشخص والسلوكيات الغالبة ما هنالك هو أن الطابع ا
عـلـيه فى مـواقف عـدة هى ما تـضـعه فـيـها ضـمن هـذا الـنمط

أو ذاك.
ـرتفـعـون فى االنـفعـالـية االنـفـعالـيـة: حـيث يتـسم األشـخـاص ا
 نشاط زائد فى االستجابة العاطفية بـالـنشـاط الـزائد فـى كل استـجـاباتـهم الـوجـدانيـة والـعاطـفـية

 اخلبرة وحدها هى التى تبقيه على قيد احلياة

> كلية الفنون التطبيقية حصلت على جائزة العرض األولى على مستوى جامعة حلوان عن مسرحية "كيوبيد فى احلى الشرقى" للمخرج إسالم إمام.
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> إن الـصـوت بوصـفه انبـعاثـاً من جسـد يتم كـبـته: هذا هـو على وجه الـتحـديد مـشروع
ارسة القوة ـوسيقى الغربـية من القرن السـابع عشر حتى مـطلع القرن العـشرين. و ا
ـنطوقة وتـنظيم مادتـها قد تفوقت الـفسيولـوجية للـصوت وقدرته على إصـدار الكلمة ا

من خالل احملاكاة على صحة النغمة. 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج أحمد عبد اجلليل يقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية على مسرحية "ظل احلمار" التى يقدمها لفرقة اإلسكندرية القومية خالل أيام.
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طعم الصبار
أنتيجون فى ثوبها الصعيدى..

العرض يلوى عنق األسطورة لصالح التفسير الواهى?!

ـــــوضـــــوع ـــــتــــــلـــــقـى  مــــــنـــــاسـب وفـــــعــــــال فى ربـط ا
سرحية. ا

كـونة من ـسرحـى ا أمـا عن سـينـوغـرافيـا الـعرض ا
اخلـوص واخلـيـش فـبـدت فـقــيـرة ولم يـنـقــذهـا غـيـر
ــــمـــثـــلــــ اجلـــيـــد وخــــاصـــة ذلك األداء الـــذى أداء ا
ـون ــجـمــوعــة الــقـهــوة: شــريف عــزت ور ارتــبط 
ــنـعم الــقـاضى ألـبــيـر ويــاسـر الــزنـكــلـونى وعــبـد ا
وهــــانـى طــــاهــــر وإسـالم يــــوسف وعـــــمــــر عــــوض
وجــســار جــمـال ومــحــمــود أحـمــد ومــحــمـد جالل

وأحمد أسامة.
أمــا عن األدوار الـهـامــة فـقـد حملــنـا تـمــيـزاً حـقــيـقـيـاً
حلــمـدى أبـو الـعال فى دور الـشــيخ ديـاب فـقـد اهـتم
ــكــيــاج ــنــاســبــة  كــمــا اهــتم بــا ــخــارج األلــفــاظ ا
واحلـــركــة وكـــانـت أدواته كـــلــهـــا مـــطـــوعـــة خلــروج
الـشـخـصـية بـالـطـريقـة  الـتى تـنـاسبـهـا تـمـاماً فال
ـكن أن تفوته حلظة دون أن يـطعمها بـطريقتها
ــــنــــاســــبـــــة فى األداء واحلــــركـــــة  وقــــد جنــــحت ا
اخملـــرجــة تــمــامـــا فى اخــتـــيــاره لــهـــذا الــدور كــمــا
رســمت احلــركــة بـنــاءً عــلى تــواجـده عــلى خــشــبـة
ـسـرح  فـهو من وجـهـة نـظرهـا صـاحب الـوجود ا
الـطــاعن الـذى البـد من إظــهـار جـبــروته وأفـكـاره

تلقى. وعليه الدور الكبير فى نسج خيال ا
وفى مـقــابل تــقف وفـاء حــمـدى بــأدائـهــا الـصـارم
لــشـــخــصـــيــة ورد فـــهى اجلـــمــيـــلــة الـــتى حتب ابن
عـمـهـا ولـكـنـهـا عــلى اجلـانب اآلخـر الـعـنـيـدة الـتى
تـــنـــفـــذ تـــعـــلـــيـــمـــات الـــدين دون أى خـــوف من رب
األسـرة ويــبـدو أنـهــا قـد تـدربت بــقـوة عــلى تـلـوين
مــواقــفـهــا فى حتــوالتــهـا الــصــادمــة بـحــيث تــأخـذ
ـوضـوع كله نـحـو احلق الـديـنى فى نـفس الوقت ا

الذى يظهر فيه مدى حبها البن عمها.
أمـــا بــاسم شـــريف فــبــرغـم اجــتــهـــاده ومــحــاوالته
ـتـلـقى وعـقله إال أن الـكـثيـرة لـلـتـأثـير عـلى قـلب ا
ــدربـة بــشـكل تـكــويـنه اجلــسـمــانى ولـكــنـتـه غـيـر ا
كــــاف حـــــاال دون تـــــأثـــــيـــــره الـــــتــــام عـــــلـى احلــــدث
الــدرامى وكـان عـلى اخملـرجـة أن تـخـتـار له دوراً
ـوضوع يـنـاسب تـكـويـنـه اجلـسدى حـتـى يـخـرج ا

برمته فى صورة الئقة.
ـان شاه  فى دور ست الدار وكذا بدت  إ
ـوازيـة لـلـحدث ـسـتـمـر لـلحـكـايـا ا بـنـسجـهـا ا
ـنـاسـبة المـحهـا ا األسـاسى الئـقة تـمـامـاً 
وحية وصوتها الدافئ للحدث ومالبسـها ا

فى أداء ألوان العديد اخملتلفة.
أمــــا هـــدى حــــمــــدى فـــقــــد أدت دور األخت
بـــطــــريـــقــــة نــــاعـــمــــة ال تـــشــــعــــر بـــوجــــودهـــا
احلـقيـقى وقد ظـلمـتهـا الشـخصـية بـفقـرها
ــؤلـفــ الــثالثـة فال الـتــكــويـنى مـن جـانب ا
تــكـاد تــشــعـر بــأيــة أهــمـيــة لــهــا فى احلـدث

الدرامى.
نـهـايـة إال أن أثـنى عـلى وال يـسـعـنى فـى الـ
يـــان ذلك أنه لــ ـــمــثـل الــذى قـــام بــدور عـــ ا
وبرغم صـغر حـجم شخـصيـته إال أنه كان
نــسـجـهـا بـاالنــفـعـاالت واحلـركـات تـمـا بـ مــهـ
ً فى مـشـهد ا ـنـاسـبة وقـد وجـدته مـبـدعـ ا
ـقهى حـينـمـا عاد لـيحـكى ألصـدقائه عن ا
نـية كبير الـديابة فى قتله حـتى يخفى فعلة
ــشــاهـد يــهــا ويـعــد أفــضل ا (ورد) بــدفن أخــ
سـرحـيـة فتـراه حـيـنمـا يـتـيقن تـهـا ا الـتى قدمـ
مـن عـدم مـسـاعـدة أى مـن أفـراد ذلك اجملـتـمع
بـايـة شـاى بـا مـنه كـ ـقــهى طـالـ يـلـجـأ لـصـاحب ا
ثـقيل فـبدا وكـأنه مات قـبل أن يـتعـرض للـموت
ـــمـــثل صـــوته وحـــركــات يـــقى وقـــد لـــون ا احلـــقــ
ً يـستحق وت فبـدا بارعا وجهه وجـسده بفـعل ا

الثناء.

تتـناول مـسرحـية (طـعم الصـبار) كـثيـراً من العادات
والتقاليد الـتى تتحكم فى مصائر الناس فى جنوب
الـوادى فــالــنص الـذى كــتــبه كل من ســيـد اجلــنـارى
وعـطـيـة درديرى وخـالـد عـبـد الـسـمـيع يـنـطـوى على
تيمـة عامة تخص عـائلة (الديـابة) تلك العـائلة التى
يـتــحـكم كـبــيـرهــا فى كل كـبــيـرة وصـغــيـرة فى الــبـلـد
وعــلـى نــحــو آخــر قــدم الــكــتـــاب الــثالثــة مــجــمــوعــة
تــيــمــات مـتــجــاورة تــخص حتــلــيل أهـل تــلك الــقــريـة
النائـية فى جنوب الـصعيد وأسـقطوا علـيهم قضايا
ـوضوع أهميته فبدا وكأن هناك عامة حتى يأخذ ا
أكثر من نسيج للكتابة كونوا فيما بينهم موضوعات

سرحية. ا
ـوضـوع فـفى الــبـدايــة نـحن أمـام تــفـســيـر جـديــد 
مـأسـاة أنـتــيـجـون ولـكن الـتــنـاول يـظـلم األسـطـورة
ويـظلم مجـتمع الصـعيد مـعاً فالتـفسيـر يقول بأن
أحـــد أفـــراد عـــائـــلـــة الــــديـــابـــة (عـــســـران) طـــالب
بــأرضه الــتى ورثــهــا عن أبــيه وحــاول أن يــحــصل
عـــلى حـــقـه دون فـــائـــدة فـــلـــجـــأ لـــلـــقـــوة وأحـــضـــر
مـــجــمـــوعــة مـن الــرجـــال كى يـــحــصل عـــلى أرضه
عــنـــوة فـــتــصـــدى له عـــمه كـــبــيـــر الـــديــابـــة وأخــوه
(حــــــمــــــدان) ووقـع األخــــــوان فى مــــــعــــــركــــــة أودت
بحياتهما مـعا فكان أن طالب كبير الديابة بدفن
جثـة حمدان الـذى يدافع عن كيـان العائـلة وترك
جـــثـــة أخـــيه عـــســـران فـى الـــعـــراء وأقـــسم أن من
يـــدفن ذلك األخ فـــســــوف يـــلـــقى نـــفس مـــصـــيـــره
وكــانت عــلى اجلــانب اآلخـر أخــتــهـمــا (ورد) الـتى
كانت تستعد لعرسها على ابن عمها وحينما وقع
احلـــادث األلــــيم تـــخـــلـت عن كل شـىء فى ســـبـــيل
ـريرة لـدفن أخيهـا الذى ظـلم مرت مـحاولـتها ا

ـأســاة فـهل ســتـنــجح فى دفن أخــيـهـا وهــنـا تــقع ا
دون أن يصيبها أدنى مـكروه أم أنها بفعلتها تلك
ســوف تــعـرض نــفـســهـا لــلــمـوت حــتى يــعـيش ذلك
ــشى قــســمه عــلى كل الــكــبــيــر مــرفـوع الــرأس و
ا كـانت الـفتـاة مـصمـمـة على الـنـاس من حـوله و
دفن أخـيهـا فإن احملـظور يـقع وجتـد نفـسهـا أمام
ــوت احملـتــوم بــالــدفن حــيــة وال جتـد مـن يـدافع ا
عـنـها مـن العـائـلة أو حـتى من أهل الـقريـة فـالكل
يـخــشى ذلك الـكـبـيـر ويـنـفـذ كالمه دون اعـتـراض
حـقيقى وحتى ابـنه الوحيد (رضـوان) ال يستطيع

فعل شىء البنة عمه ويتركها للموت احملتوم?!
ذلك الــــتـــفــــســــيـــر لــــوى عــــنق األســــطـــورة فـال نـــحن
ـــوضــوع الــيــونــانى شــاهــدنــا وقــائـع حتــلل تــيــمــات ا
وحتــافظ عــلـى تــكـويــنـه الــعـمــيـق وال نــحن شــاهــدنـا
ـعـنى مـجـتـمــعـاً صـعـيـديـاً يـنـفـذ أعـرافه وتـقـالـيـده بـا
مكن أن تـكون هناك جثة الـكامل للكلـمة فهل من ا
كـفولة??! تـترك لـلعـراء جملرد مطـالبـتهـا بحقـوقهـا ا
إن أى جـــثــة فـى الــصـــعــيـــد البــد من دفـــنــهـــا مــهـــمــا
ارتـكـبت من فواحش ومـوبقـات وفى حـالة مـثل التى
شـاهـدنـاهـا فـإن األعـراف تـقـول بـأن أهل جنع آخـر
يــقـــومــون بــعـــمــلــيـــة الــدفن ومـن هــنــا  لـــوى عــنق

! وضوع مرت ا
وعـــلـى جـــانب آخــــر يـــبـــدو أن الـــكـــتــــاب الـــثالثـــة
حاولوا تعميق موضوعهم الدرامى بتيمة أخرى
مـجـاورة فـكـان أن قـدمـوا لـنـا عن طـريق حـكى
(ست الـــدار) قــصـــة األســطـــورة الــفـــرعــونـــيــة
الــــــــشــــــــهــــــــيـــــــــرة (إيــــــــزيـس وأوزوريـس) حتت
ــا لـيـؤسـسـوا مــسـمـيـات وحـكــايـا مـغـايـرة ر
ــوضــوع طـمع أبــنــاء الـعــائـلــة الــواحـدة فى
بـعـضـهم الـبـعض وهـو أمـر يـعـضد مـوقف
كـبـير الـديـابة الـذى طـمع فى أرض أخيه
ــســـكـــ صـــاحب الـــكـــرامــات (ســـلــيـم) ا

والقلب الطيب.
إال أن جنـــاحــــهم احلــــقــــيـــقـى كـــان فى
رسم شخصيات أهل القرية الصغيرة
ثلون وحيـة فهم  ومـواقفهم القلـيلة ا
شـــريـــحـــة حـــقـــيـــقـــيـــة لـــهـــذا اجملـــتـــمع

ـتــجـاورة ولـيس ـكــمـلـة لــلـحـاالت الــدرامـيـة ا صـره ا
هــنــاك شــرط حــقــيــقى فى أن جتــســد كل شىء فى
نـفس الــلـحــظـة كـمــا أنـهـا البــد وأن تـدعم عــرضـهـا
ـسـرحى بأغـان منـاسبـة لـلبـيئـة التـى تتـناولـها فـقد ا
كـــانت األغـــنـــيــة الـــتى بـــدأت بـــهــا الـــعـــرض (ادلع يــا
جــمل) ال تــخـص اجملـتــمـع الـصــعــيــدى من قــريب أو
بــعـيـد وبـرغم األداء الــبـارع لـلـشـيـخ بـدر وفـرقـته فى
تــقــد األغــنـــيــة إال أنــهــا بــدت ال تــنــاسب مــجــتــمع
ــــقـــــدمـــــة وال تــــعـــــبــــر عـن عــــاداتـــــهم ــــســـــرحــــيـــــة ا ا
وتــقــالــيـــدهم أمــا األغــنــيــات األخــرى الــتى قــدمــهــا
الـشــيخ بـدر فــقـد كــانت فى مــكـانــهـا تــمـامــا خـاصـة

حينما قال:
يادنيه الشوم خليت األسوده ناموا

أحوجهم الوقت حدا بيت اخلسيس ناموا
يستاهل اللى بيبنى ع األيام بال أصل
أهل البلد يرحلوا وهم أساس األصل

واللى بال أصل على أحسن فراش ناموا
أو تلك التى يقول فيها:

ورضيت بالهم والهم مش راضى
وقـــد اســتـــفـــادت تـــمـــامــا اخملـــرجـــة من األداء احلى
ـواقف والوقفـات بتلـوين موسيقى للـفرقة ودعمت ا

¢ù«ªN óªMCG

مثل الذين ليس لديهم أى وعى بأجسادهم يجدون أنفسهم فى مواجهة > إن بعض ا
وجه الـذى يـتـجـسد من ـمـثل هـو ا مـشـاكل صـوتـيـة أحيـانـاً مـا تـكون بال حل. فـصـوت ا

وصل للفكرة واإلحساس. ؤلف وهو ا خالله نص ا

سرح احلديث. سرحى "السلطان احلائر" للمخرج عصام جناتى إنتاج ا > الفنان سليمان عيد انضم إلى مجموعة عمل العرض ا
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 الفطرة غير
ألوفة عند ا
العباقرة والفطرة
الطبيعية السليمة
عند بقية الناس
كالزوج والزوجة
فى شجار دائم

 ال تتوقف القدرة
العقلية العالية
على الشذوذ

النفسى فحاالت
الذهان والفصام
بوجه خاص ضارة
بالقدرة اإلبداعية

ظهر اإلبداعى  ا
للحياة يستعصى
على كل
محاوالت
الصياغة العقلية

أخـطــأ فى مـعـامـلـة الـفــنـان عـلى أنه عـصـابى
يـــهـــرب من الــواقـع عن طــريـق إشــبـــاع بــديل.
فـرويد افترض أن يـكون محتـوى عمل الفنان
عصـابيـا ألن الـفنـان نفـسه عـصابى وهـذا ما
اخـــتـــلف مـــعـه وأوافـــقه عـــلى نـــحـــو آخـــر. مع
الــتــســلــيم بــأن الــشــاعــر عــصــابى عــلى نــحــو
فــريــد فــمــا هـــو بــالــقــطع غــيــر عــصــابى وال
يــوحى فى الــواقع بــشىء ســوى الــصــفــة هـو
قـدرتـه عــلى اســتـغـالل عــصـابــيــته (...) ومن
اخلــطــأ فــيـمــا أعــتـقــد أن نــبـحـث عن جـذور
مــــقــــدرة الــــفــــنــــان ومــــصــــدر عــــبــــقــــريــــته فى

العصيان".
جـورج بيـكـرجن (أختـلف معـكم وأتـفق مع فهم
فـرويـد) "إن االنـفـعـال هـو الــصـفـة الـرئـيـسـيـة
الـتى أرى أنهـا تربـط أنواع الـعصـاب النـفسى
لــلـــشــخـــصــيــات الـــتى أصــفـــهــا هـــنــا بــالـــعــمل
اخلـالق الـذى أدى بـهم إلى الــشـهـرة. ويــنـشـأ
العصاب النفسى من صراع قائم ب الرغبة

وب محاولة حتقيقها.
وكـلما ازدادت الرغـبة اتقـادًا زاد احتمال أن
يؤدى دور احلافز للتـطهير العقلى الذى ينتج
عـنه عــمل خالق عــظـيم. ويــبـدو أن هــذا هـو
أسـاس الـعالقـة بـ الـعـصـيـان الـنـفسـى وب

اإلبداع.
ـثل الـعـصيـان الـنـفسى انـفـعاال وبـاخـتـصار 
مـكبـوتًا وال يـعبـر العـمل اخلالق العـظيم عن

انفعال متحقق".
ســـــلـــــيـــــتـــــر "إن الـــــعـــــمـل اخلالق يـــــصـــــدر عن
الـعـنـاصـر الـنـشـيـطـة والـصـحـيـة لـلـشـخـصـيـة.
ــكن أن تــضــفى والــســمــات الــســيــكــوبــاتــيــة 
عـلى الـعـمل طـابـعـا أولـويًـا خـاصـا. وعـمـلـيـات
الـتثبيت العـصابية قد تـؤدى إلى اختيار مادة
من نـوع خاص لـلعمل عـليـها وتـطويـرها وقد
جتـبـر األحـزان واحملن الـفـنـانـ علـى البـحث
عن طـريــقـة خالقــة تـسـاعـد عــلى الـتــطـهـيـر.
لـكن العـمل اخلالق نـفسه يـنـبثق من الـقوة ال

من الضعف"
تــومـاس زاز (كل هــذا هـراء) "إن اجملـتــمـعـات
حتــتـــاج عـــادة إلى إيـــجــاد فـــصــيـــلـــة مــعـــزولــة
ومـــكــــروهـــة يـــعــــلق اجملـــتــــمع عـــلــــيـــهـــا نــــتـــائج
اضـيـة كـانت هذه انحـرافـاته وفى األزمـنـة ا
رض البرص صاب  الفصائل تتـكون من ا
أو اجلــذام أو الـزهــرى أو (أعـداء الــشـمس)

وغيرهم.
وفى الـــــعـــــصــــور الـــــوســـــطى أضـــــيـف إلــــيـــــهم
ــشــعـوذون. إن صــفـة اجلــنـون أو الـســحـرة وا
االخــتالل الــعــقــلى أو الــنــفــسى تــعــتـمــد عــلى
ــارســة عــلم الــنـفس مــفـهــوم أضــفت عــلــيه 

ومـعــظم الــشـعــر الـغــنـائـى والـدرامــا بـنــوعـيــهـا
ــلــهــاة. ومـهــمــا تــنــوع الـشــكل ــأســاة وا وهى ا
الـــفــــنى لـــهـــذه األعـــمـــال فــــإن مـــضـــامـــيـــنـــهـــا
مـستمـدة دائمـا من مجال الـتجـربة اإلنسـانية
الـــواعــيــة أو إذا شـــئــنـــا من الـــواقع الــنـــفــسى

اثل للحياة...". ا
فـــرويــــد (ســـيـــدى كـالمك ال يــــتـــسم بــــالـــدقـــة
طلوبة) "إن الشخص السعيد ال يحلم أبدًا ا
ــــا يــــحــــلـم من هــــو غــــيــــر راض (أو غــــيــــر وإ
مـــشـــبع) فـــالــقـــوى احملـــركــة لـــلـــخـــيــاالت هى
رغـبــات غـيـر مـشـبـعــة وكل خـيـال عـلى حـدة
ــا هــو حتــقــيق لــرغــبــة أو تــعــديل لــواقع ال إ
يشـبع حـاجاتـنا إن اخلـيـال وما يـصـاحبه من
أحالم يـقـظة وهـلـوسـة وسـيـلة طـفـولـيـة وغـير
واقـعيـة لالتصـال بعـالم قائم عـلى مبـدأ اللذة
أكثـر من قيـامه على مـبدأ الـواقع. وتصور أن
الـطـفل فى الـبـدايـة يـهـلـوس بـكل مـا يـريد ثم
يــهــجــر بـــالــتــدريج اخلــيــال احملـــلق لــلــرغــبــات

لصالح التفكير العقالنى".
كارل يوجن (سيدى دعنى أوضح وجهة نظرى

على نحو أكثر تفصيال)
"إن الــفـــجـــوة الـــتـى تــفـــصـل بـــ الـــنــوع األول
والـنـوع الـثـانى كـمـا فى "فـاوست" جـوته تـبرز
الـــفــرق بـــ الــنـــمــطـــ الــنـــفــسـى والــكـــشــفى
لإلبـداع الفنى فهـنا; أى النوع الـثانى يعكس
كـل األوضـــاع والــــتـــجــــربــــة الـــتـى تـــقــــدم مـــادة
لـلـتـعـبيـر الـفـنـى لم تـعـد جتـربـة مألـوفـة فـهى
شىء غــــريب يـــســــتـــمــــد وجـــوده مـن مـــخـــزون
ــا بـــرزت من عــصــور الــعــقـل الــبــشـــرى وكــأ
ســــابـــقـــة عـــلـى ظـــهـــور اإلنـــســــان أو من عـــالم
أســمى من عــالم الــبــشـر يــتــصـارع فــيه الــنـور

والظالم".
سيجموند فرويد - (أختلف معك تماما) "إن
تـوقع وجتـربـة خيـبة عدم حـصـول اإلشبـاع ا
ــــتـــــرتــــبــــة عــــلـــــيه هى الـــــتى أدت إلى األمل ا
الـتــخـلى عن االنــغـمـاس فى مـحــاولـة اإلشـبـاع
هـــذه عن طـــريـق الـــهـــلـــوســــة. وبـــدال من ذلك
اضــطـــر اجلــهـــاز الـــنــفـــسى إلـى اتــخـــاذ قــرار
بــتــكــوين تــصــور عـن الــظــروف الــواقــعــيــة فى
الــعـــالم اخلــارجى ومـــحــاولــة إحــداث تـــغــيــيــر
حـــقـــيـــقـى فى هـــذه الـــظــــروف. وبـــذلك وضع
مبدًأ جديداً لألداء العقلى. ولم يعد ما يقدم
لـلـعـقل هـو الـسـار بل هـو الـواقـعى حـتى لـو لم
يــكن سـارا وقـد ثـبت أن تــكـوين مـبـدأ الـواقع

كان خطوة مهمة".
ــــظـــهـــر يـــوجن (ســــيـــدى ال أتــــفق مــــعك) "إن ا
اإلبداعى للحياة الذى يجد أوضح تعبير عنه
فى الــــفن يــــســــتـــعــــصـى عـــلـى كل مــــحـــاوالت
الصـيـاغة الـعـقلـيـة ذلك ألن أى رد فـعل على
ـــكن تــفــســيــره ســبــبــيــا ــثــيــرات  مــثــيــر من ا
بــيـــســر أمـــا الـــفــعل اخلـالق وهــو الـــنـــقــيض
الكامل لرد الفعل احملض فسيظل إلى األبد

مستعصيًا على الذهن البشرى".
روجـر فــراى (أتـفق مـعـك يـا سـيــدى وأخـتـلف
مـع فـرويــد) "إن لــلــمــبــدع من حــيث هــو فــنـان
أهدافا أخرى غير رغبته (...) والبهجة التى
يـشــعــر بــهـا لــيــست لــذلك مــرتــبـطــة مــبــاشـرة
ـا عـلى العـكس من بـالـلـبـيـدو (مبـدأ الـلـذة) إ
ذلك مـسـتــمـدة من تـأمل الــعالقـات الـشــكـلـيـة
ومــا بـــيــنـــهــمـــا من تـــوافق تــلـك هى مــظـــاهــر
ـقـام اإلبـداع الـفـنى الـتى تـتـوقف عـلـيـهـا فى ا

األول أية عظمة".
رد تـــــريــــلـــــيـــــنج (أوافـــــقـك يــــا ســـــيـــــدى) "ومن
ـــدهش أن فــــرويـــد فى أعـــمــــاله األولى قـــد ا
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الــتـحـلــيـلى صــبـغـة عــلـمـيــة مـزيــفـة عن طـريق
وصـف وتــشــخـــيص احلــالـــة بــأســلـــوب طــبى

وتشبيهها باألمراض اجلسدية العادية.
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــظـــاهــر هـــذا الـــتـــشـــخـــيص بـــأنه
ـريض فإنه فى احلقـيقة يدفع يـتعاطف مع ا
ــريض بـــصــفــة كـــريــهــة ويـــجــعــلـه فى نــظــر ا
اآلخـرين خـطــرًا مـاديـاً أو مــعـنـويًــا أو فـكـريـا
ويـجعله بالتـالى  مذنبا أو خاطـئاً ويأتى بعد
ــــرضى من ذلك دور الــــتــــشــــريع بــــحــــرمــــان ا
حــقــوقـهم الــقــانـونــيــة ومن حــريـتــهم وإنــشـاء
مـــســتــشـــفــيــات حلـــجــزهم وتـــقــيــد حـــريــاتــهم
وظـهـور وظـيـفـة الـطـبـيب الـنـفـسى. وتـلك هى
الــوســائل االجـتــمــاعــيـة - الــقــانـونــيــة - الـتى

يتحقق من خاللها (تصنيع اجلنون)
ميشيل فوكو (نعم أُقر زاز على تصوره)

" تــوظـيف عـلم الـنـفـس بـشـكل سئ خلـدمـة
قتـضاها أغـراض اجتمـاعيـة معيـنة والتـى 
يــحـكم فــيـهــا "الــنـظــام" قـبــضـتـه عـلى عــمـلــيـة
تــصــنــيع الــعــقـلــيــة الــعــامــة أو تــصــنـيـع الـذوق
وضات إلى سلع وحتويل كل الصـراعات أو ا
فـكــريــة ومـعــنـويــة أو مـاديــة إلجــبـار كل أبــنـاء
اجملـتـمع أو قـطاعـات واسـعـة مـنه عـلى إيـقاع
مـا تريده القـوى احلاكمة (احلـزب الشمولى
ــؤســسـة االقــتـصــاديـة الــديــكـتــاتـور.. إلخ). ا
بـحـيث يـفـقـد النـاس حـريـتـهم وقـدراتـهم على
اخـــتــــيــــار أفــــكـــارهـم أو عـــقــــائــــدهم أو حــــتى
مالبـــســـهم وأثــــاثـــهم وأدوات بـــيــــوتـــهم. حـــتى
ـــكن الـــقـــول: إن تـــصـــنـــيـع الـــعـــقل فى هـــذه

احلالة يعادل تصنيع اجلنون!".

 هنرى مودزلى فرانسيس جالتون

 ميشيل فوكو

احملاورة الثالثة
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الـتــحـلل الــداخـلى لــلـبــنـيـة الــعـقــلـيـة بــالـنــسـبـة
ـاط العـبـاقـرة بـدايـة ال مـفـر مـنـها لـبـعض أ
رضى - إن العـامل السيـكوبـاتى - النـفسى ا
ــــا احلــــافــــز جـــــزء جــــوهــــرى وضـــــرورى ور

األساسى لكل أشكال اإلبداع".
فـرانــسس جـالـتـون - (أتـفق مـعك يـا سـيـدى)
"وهى أن العبقرية تنتقل بصورة مستمرة فى
الــعــائالت وقــد انــتــابــتــنى الــدهــشــة عــنــدمـا
اكــتـشــفت ظـهــور الـهــوس أو الـبــله بـكــثـرة بـ
األقارب األدنـ ألنـاس يتـمـتعـون بـقدرة غـير
فـرطون ـغـالون فى  حـماسـتـهم وا عاديـة. فا
فى نـــــشــــاطـــــهم الـــــعـــــقــــلـى ال بــــد أن تـــــكــــون
أمـــخـــاخـــهم فـى الـــغـــالب شـــديـــدة االحـــتـــيـــاج
غـــــريــــــبـــــة األطــــــوار (...) ومـن احملـــــتــــــمل أن
ـا يـتــعـرضـوا لـلـجـنــون فى بـعض األحـيـان ور

أصابهم االنهيار تمامًا".
مـــارسل بـــروست (يـــا ســـيــدى) "إن عـــبـــقـــريــة
الـــــفــــنــــان تــــشــــبـه درجــــات احلــــرارة شــــديــــدة
االرتــــفـــاع الــــتى لـــهــــا الـــقـــدرة عــــلى تـــفــــكـــيك
جتـمعات الذرات ثم جتـميعـها مرة أخرى فى

ترتيب مختلف كلية ومطابقا لنمط آخر".
فـــرانـــسس جـــالـــتـــون "أفـــهم هـــذا عـــلـى نـــحــو

مختلف نسبيًا"
"إذا كـانت العـبـقـرية تـعـنى شـعورًا بـاإللـهام أو
بـتدافع األفـكـار من مصـادر يـبدو عـلـيهـا أنـها
خـارقـة لـلـطـبـيـعــة أو إذا كـانت تـعـنى الـرغـبـة
ــضــطـــربــة الــعـــارمــة فى حتـــقــيق أى هــدف ا
مـحدد فإن ذلك يكـون قريبًا بـصورة خطيرة
من األصوات التى تصيـبهم. إن العبقرية فى
مــثل هــذه احلـــاالت لن تــكــون مــلــكــة عــقــلــيــة
ــرغـوب فـيـه الـعـمل سـلـيــمـة وأن يــكـون من ا

على احملافظة عليها عن طريق  الوراثة".
صـمــويل بـتــلـر - (فى ظــنى) "تـدل الــعـبــقـريـة
عـلـى الـتـغــيـيــر" هـو االشــتـيـاق إلـى عـالم آخـر
جديـد ولهـذا يشك فـيـها الـعالم الـقد أنـها
تـفسـد الـنـظـام وتـزعـزع العـادات والـتـقـالـيد
ولـهذا فهى ال أخالقـية (...) إن الفـطرة غير
ـألـوفـة عـنـد الـعـبـاقـرة والـفـطـرة الـطـبـيـعـية ا
الــســلـــيــمــة عــنـــد بــقــيــة الـــنــاس هى كــالــزوج
والـزوجـة دائـمـا فـى شـجـار دائـمـا الــعـبـقـريـة
شـىء يـــــــبـــــــعث عـــــــلـى الـــــــضـــــــيـق ومـن واجب
ـــدارس والــكـــلــيـــات وضع حــد لـــهــا بـــنــصب ا

ناسبة فى طريقها". الفخاخ ا
 أدلـة يودا (سادتـى) "ال توجد عالقـة محددة
بـ القـدرة اإلبـداعيـة الـفائـقـة وب الـصـحة
رض العـقلى وليس هـناك دليل العقـليـة أو ا
يـدعم االفــتـراض الــقــائل بـأن ظــهـور الــقـدرة
الـعقلية العـالية يتوقف عـلى الشذوذ النفسى
(...) وقـد ثـبت أن حـاالت الـذهـان والـفـصام

بوجه خاص ضارة بالقدرة اإلبداعية".

فهوم السيكولوجى ا
سيـجمـونـد فرويـد (أختـلف مـعك يا سـيدتى)
ــبــدأ وهــو "إن الــفـــنــان انــطــوائى من حــيث ا
ليس بعيدًا عن العصاب. إنه واقع حتت قهر
ــتــزايــدة الــقــوة وهــو احلــاجــات الــغـــريــزيــة ا
يـرغـب فى أن يـنــال الــشــرف والـقــوة والــثـروة
والــشــهـرة وحـب الــنــسـاء ولــكــنـه يـفــتــقــر إلى
الـــوســــائل الــــتى  تــــعـــيــــنه عــــلى إشـــبــــاع هـــذه
احلـاجـات. ونـتـيـجـة لــذلك فـإنه يـنـسـحب من
الـواقع شـأنه شـأن أى إنسـان آخـر يـعانى من
عـدم اإلشـبـاع ويـحـول كل اهـتـمامـه ونشـاطه
احلــيــوى كــذلـك إلى عــالم خــيـــالى يــعــبــر عن
الرغبة وهو طريق قد يؤدى إلى العصاب.
الـفــنــان لــديه قــدرة عــظـيــمــة عــلى الــتــسـامى
وعـلى الــتـراخى بــدرجـة مـعـيــنـة فى عــمـلـيـات
كبت صراعاته االنفـعالية وبخاصة اإلثارات
ـفـرطـة فـى شـدتـهـا بـحـيث يـجـد اجلـنـسـيـة ا
مــتـــنــفـــســا لــهـــا ويــســـتــخـــدمــهــا فـى مــجــاالت

أخرى".
كارل يـوجن - (وأنا أخـتلف مـعك تمـاما) ألنى
"أمــيــز بـــ نــوعــ من اإلبـــداع الــفــنى وهــو
اإلبـــداع الــســـيــكـــولــوجى واإلبـــداع الــكـــشــفى
ويــنـتــمى إلـى الــنـوع األول كـل الــروايـات الــتى
ـــة تـــتـــنــــاول احلب ويـــحـــوط األســـرة واجلـــر
واجملـــتـــمع. إلى جـــانـب الـــشـــعـــر الـــتـــعـــلـــيـــمى

ة بـخـوفـهم والمبـاالتـهم وعشـقـهم لـلحـكـايات الـقـد
ومـحاوالتهم الواهية لـلحاق باحلقيـقة أو كتمانها أو
حــتى الـتـغــاضى عن حـقــوقـهم األولـيــة ويـبـدو لى أن
الـكـتـاب الثالثـة فى نـسـجهـم لهـذه الـشـخصـيـات قد
ط صــغــيـر ومــوح فى تــمــكـنــوا مـن رسم أكــثـر مـن 
ـكنك فـقط أن تقف عـلى حدود كل نفـس الوقت و
ـناسـبـة (فـهذا يـفـكر شـخـصـية وتـعـطيـهـا عالمـتهـا ا
دائــمـاً فى مـصـلــحـته وهـذا يـبــحث عن احلق مـهـمـا
تــكـلف من هــجـوم وهـذا غــيـر مـبــال وهـذا فى حـاله
ـــرض عــــصــــبى) هـــكــــذا تــــنـــوعت وهــــذا مـــصــــاب 
الــتـكــويــنـات لــتـغــزل هــذا الـعــالم الـصــغــيـر بــكل دقـة

وإبداع.
عــــلى أن اخملــــرجـــة عــــزة احلـــســــيــــنى حــــاولت قـــدر
اإلمـكـان تـقـد عـرض شـعـبى مـشـبع بـالـغـنـاء احلى
واإليقـاع السـريع كمـا أنهـا كانت تـلمح دائـماً لـكشف
الـلعـبـة بأدوات اإلضـاءة البـارزة واللـهجـة الصـعيـدية
ـلــتــويـة غــيـر أنــهـا قــدمت مــنـاطق احلــلم بــطـريــقـة ا
سريـعـة لم تأخـذ حقـهـا فى البـناء والـتـفسـير فـبدت
واهــيــة أمـام عــنـاصــر الــعـرض األخــرى ويــبـدو أنــهـا
سـرحية فى عرض كـانت تود لو تقـدم كل األلعاب ا
واحــد فـاخـتـلــطت عـنـدهــا األسـالـيب واالهــتـمـامـات
واقف غـير مبـررة وغيـر مؤثرة فى ووجدت بـعض ا
احلـدث الرئيـسى كأن تسمع غـناء الطفل دون أدنى
حـاجـة أو تــشـاهـد زوج (ست الـبــيت) وهـو مـصـلـوب

اضى. وخارج لتوه من عقل احلكى عن ا
إال أن الــعـرض يــعـد فى مــجـمــله حتــوالً كـبــيـرا طـرأ

عــلى رأس عـزة احلــسـيـنى فــعـرضـهــا األخـيـر
الـــــذى قـــــدم فـى مـــــهــــــرجـــــان اخملـــــرجـــــة

ـسـرحـيـة كـان صـاحب وجـهة ا
ــا شـاهــدنـاه مــغـايــرة تــمـامــا 
فـى قــــاعــــة روابط وأظن أن
ـرة هى األولـى لـعـزة هــذه ا
فـى تـقـد تـيـمـات مـحـلـية
صــــــــعــــــــيــــــــديــــــــة ومـن ثم
فــالـبـدايـة جـيــدة لـلـغـايـة
فـقط حتتـاج للثـقة بأن
ـقـدم كـفيل ـوضوع ا ا
بــــــــــــــالـــــــــــــدفــــــــــــــاع عـن

عـــــنــــا
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> إن اجلـسد الذى يتـخفى بسريـة أسفل الوجه قد  كـشفه من خالل الصفة
االهـتـزازيـة اخلـاصـة الـتى تـشـكلـهـا الـكـلـمـة وكـذلك يـشكـلـهـا الـغـنـاء والـنفس

والصرخات والدموع واآلهات وغيرها من «أصوات» اجلسد.
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مبالغات حركية ولفظية وصراخ

ريتشارد وريتشارد 
ضد بيومى 

واجلمهور أيضا (!)
بالغات الـعرض وسلبيـاته العتماده عـلى ا
احلــركـيــة والــلـفــظـيــة والـصــراخ فــيـنــمـحى
ـعـنـى ويـهـرب وال يــتـبــقى سـوى الــضـجـيج ا
ــــعـــبــــر فـــيــــنــــحـــصــــر بـــ تــــنــــمـــيط غـــيــــر ا
الـشــخــصـيــة الــفـنــيــة وغـلــبــة الـكالشــيــهـات
ـــمـــيــزة أو اجلـــاهـــزة فـــتــهـــرب الـــســـمــات ا
ـعبرة عن صفـاتها الدرامـية كما فى دور ا
ــمـثل ــلك ريـتــشـارد الــثـانـى الـذى لــعـبه ا ا
مـحمد نـد أو ب آليـة األداء وعدم فهم
ــا يـؤثـر عــلى مـعـنى مـنــطق الـشـخــصـيـة 
احلــدث تـعــبـيــريـا وانــفـعــالـيـا كــمـا فى أداء
"عــــــــــبــــــــــد الــــــــــرحــــــــــيـم عـالم" فى دور "دوق
مـوبـراى" "ونــاتـالى سـمـوالنــسـكى" وهـو مـا
ــتـــلـــقى لـــنــمط بـــدائى فـى طــرائق يـــحــيـل ا

األداء.
إنه أداء ال يــــــهــــــتـم بــــــإبــــــراز االنــــــفــــــعـــــاالت
البسيطة لـلشخصية فيسقط فى الصراخ

والتشنجات احلركية واالنفعالية.
ــقــدمــة فـى بــدايــة الـــعــرض الــتى وتــبــقـى ا
ــمــثل بـيــومى فــؤاد الــتى حتـدد يــقــدمــهـا ا
ـمـثل فـيـها تـوجه الـعـرض والـتى يـتـحـدث ا
عن نــوعـيــة الـعـرض الــذى سـوف يــقـدمـونه
ــســرحى فــمـا نــافـيــا أى نــوع من اإليــهـام ا
سـوف يقـدم ما هـو إال حـدوتة تـخص ملـكاً
ـلك ريتشارد فـاسداً ومن ثم تتحـول تيمة ا
إلى ما يـشبه األمـثولة وكـأن العـرض يقول

إن هذه هى نهاية الفساد واالستبداد.
أمــا فــيــمــا يــتـعــلـق بــاجلــزء األول لــلــعـرض
والـــذى يــخص نـص "نــيـــكــســـون نــيـــكــســون"
لـــراسـل لـــيـــز إذ يــــقـــدم بـــوصـــفـه مـــقـــدمـــة
" منـفصالً فلـيس ثمة للعـرض أو "برولـوجاً
ــــ الــــعـــرض عالقــــة واضــــحــــة تــــربـــطـه 
ـبـتـسر لـلـحديث األسـاسى سوى الـتـعـليق ا
عن "أمـــريـــكـــا" وعالقـــتـــهـــا بــالـــعـــرب وهى
تـــعــلـــيـــقـــات لـــهــا طـــابـع صــحـــفى ســـريع ال
تتوقف عـند الظـاهرة أو محـاولة فهـمها أو
: األولى دراسـتـهــا وذلك عـبـر شـخــصـيـتـ
تــــمــــثـل "هــــنــــرى كـــــســــيــــنـــــجــــر" وهــــو وزيــــر
اخلـارجية األمـريكـية فى سـبعيـنيـات القرن
ـاضى وشخصيـة تمثل الـرئيس األمريكى ا
الـــســـابق ريـــتــــشـــارد نـــيـــكـــســـون واحلـــديث
الـــدائـــر بـــ الـــشـــخـــصـــيـــتـــ يـــدور حـــول
فــضـيــحـة "ووتــرجـيـت" أو عالقـة نــيـكــسـون
بــالـرئــيس أنــور الـســادات فى إطـار ســاخـر
ــكن أن نـطـلق عـلـيه ـا  لـفــظـيًـا!!! يـتـسم 
تـــداعـــيًـــا طـــلـــيـــقًـــا أو ارجتـــاالً غـــيـــر مـــعـــد
مـــســبـــقــا وهـــو مــا يـــنــافـى طــبـــيــعـــة الــنص
ـسرحى بـوصـفه بـناءً يـتـخـذ من التـكـثيف ا

والقدرة على الداللة أسلوبا للتعبير.
بـتــيــسـيــر الــتـجــربــة ألنه بــبـســاطــة ضـحى
ـسـرح من لـغـات بـديـلـة بـأثــمن مـا فى فن ا
كـــالـــلــون واخلـــامـــة واإلضـــاءة فال يـــتــبـــقى

سوى الكلمة.
ويـبـقى األداء الـتـمـثـيـلى حـامالً لـكـل عـيوب

قـادر على إثـراء التجـربة فـنيًـا وجمـاليًا أو
يـــــتـــــحـــــول حملض شـــــارح لـــــلـــــغـــــة الـــــعــــرض
ــــــســــــرحى أن األســــــاســــــيـــــة وهـى الــــــنص ا
االعــتـــمــاد عـــلى تـــقــد عـــرض مـــســرحى
يــــطـــرح أفـــكـــار الــــنص عـــبــــر حـــواره فـــقط

تشكيلى يترجم أفكار النص الشهير سوى
ـنـطـقـة من اخلـشـبـة مـرتـفعـة عن أن هـذه ا
ـلك ـســرح داللــة عـلـى تـمــايــز ا مــســتــوى ا
ـــــســـــتــــوى عن بـــــقـــــيـــــة احلـــــاشـــــيـــــة عـــــلـى ا
االجـــتــــمـــاعى وهـى لـــيــــست فـــكــــرة هـــامـــة
البس سـرحى كـما أن ا بالـنـسبـة لـلنـص ا
توحى بالفتـرة التى يدور فيها احلدث دون
ــشــهــديــة أو االهــتــمــام بــخــلـق حــالــة من ا
ـلك الـتـفـصـيالت الـتـشـكـيـلـيـة ويـبقـى تاج ا
ـلك الــقـدرة ــوتـيف الــوحــيـد الــذى  هـو ا
نظـومة احلـكم التى تخص تلـقى  إلحالـة ا

لك مستبد. حاشية 
ومن ثم لم تــــســـتـــطع الــــرؤيـــة اإلخـــراجـــيـــة
لـــلــعـــرض حتــويـل هــذه الـــعــنـــاصــر الـــفــنـــيــة
البـس إلى أن تـــكـــون قــادرة كـــالـــديــكـــور وا
عـلى الـتـعـبـيـر عن مـعـانِى الـنص بـتـقـنـيـاتـها
اخلـاصـة فـيـتـحـول عـنـصـر فـنى كـالـديـكـور
ــثـال لــبــنــيــة تـضــيف أو دال عــلى ســبــيل ا

عـــلى مــســـرح روابط قــدمت فـــرقــة أتـــيــلــيه
ــسـرح عـرض "ريــتـشــارد وريـتــشـارد ضـد ا
بـــــيــــــومـى" عن نـص "ريــــــتــــــشـــــارد الــــــثــــــانى"
لشكسبيـر ونص "نيكسون نيكسون" لراسل
لـيـز عـبـر إعـداد مـسـرحى وإخـراج مـحـمـد

عبد اخلالق.
والـعــرض يـحـاول الـتـعــبـيـر الـفــنى عـبـر نـوع
ــزج بـ نـص شـكــســبـيــر ونص راسل من ا
لــيــز بـصــيــاغــة درامــيــة حتــاول الـربـط بـ
ـلك الذى شخـصـية ريـتشـارد الـثانى وهـو ا
اتسم حكمه بالفساد فى كل دروب احلياة
ــا أوجــد مــنــاهـــضــ له لــتــنــتــهى فــتــرة
حــكـــمه بــالـــعــزل واســـتــيـالء ابن عــمـه عــلى
ــداه فى الــعــرش بــعـــد أن وصل ريــتــشــارد 
االسـتـبـداد الــسـيـاسى الــتى وصـلت ألبـنـاء
عــمـــومــته ومن ثم نــشـــأت فــكــرة الــتــخــلص

منه.
ـسرحى ـ األسـاسى لـلـعـرض ا هذا هـو ا
وهــو يـــقــدم بــاألســـلــوب الـــتــقــلـــيــدى الــذى
ضـمونية يـحاول طرح أفكـاره وهواجسه ا
عــبــر أســلــوب فـنـى يـقــتــرب من روح الــنص
الـشـكـســبـيـرى من حــيث تـقـد الـنص دون
اإلخـالل بــنـــظــامـه الــبـــنـــائى أو األســـالــيب
الــفـنــيــة الــتى تــقــدم من خالله كــاالعــتــمـاد
ـــســـرحى وتـــقــد عـــلى مـــفـــهــوم اإليـــهـــام ا
الـشــخـصـيــة الـفـنــيـة بـحــيث تـنــتج نـوعـا من
الـتـوحـد الفـنى مع مـتـلـقيـهـا بـأفق إيـهامى
يـــــتــــضح بـــــشــــكـل أســــاسـى فى تـــــأمل هــــذه
الــشــخــصــيــة وهى تــســيــر نــحــو مــصــيــرهــا
احملتوم بالسـقوط وهو ما ينتج بدوره نوعا
من التـوحـد مع مـصـيرهـا كـمـا برز ذلك -
أيـــضــا - عـــبــر الـــتـــقــنـــيــة الـــتى اعـــتــمـــدهــا
الــــعــــرض فـى طــــرائق الــــتــــعــــبــــيــــر األدائى
والتمثيلى فيضحى هذا العنصر هو األكثر
بـروزًا فى هذا السياق مـعتمدا عـلى تقنية
فــــنــــيــــة تــــعـــــتــــمــــد عــــلـى اإليــــهــــام وتــــقــــد
الــشــخــصــيــة من داخــلــهــا ومــحــاولــة الــغـور
عـنى الـفنى عـبر تـقنـية بـداخلـها لـيتـرجم ا
مـحددة فى األداء التمـثيلى وتعـطى أهمية
قــــصــــوى لــــلــــوضــــوح احلــــركى والــــلــــفــــظى
اعــتـــمــادًا عــلى طــبــيــعـــة الــشــخــصــيــة الــتى
يـتــنــاولـهــا الـنص بــرغم أن الــرؤيـة الــفـنــيـة
لـلـعـرض لم تـهـتم بـالـقـدر نـفـسه بـأن تـمد
هـــذا اخلـط عـــلـى اســـتــــقــــامــــته فى بــــقــــيـــة
عــنـاصــره الـفـنــيـة كـمــا فى عـنـصــر الـرؤيـة
الــتـشـكـيـلــيـة فـغـدت مـعـتــمـدة عـلى أسـالـيب
تـــــتــــبـــــاين مـع األســــلـــــوب اإليـــــهــــامـى لــــنص
ـنـطـقه اإليـهـامى فـنالحظ أن شـكـسـبـيـر 
هــذه الـــرؤيـــة عــبـــرت عن أفـــكــارهـــا عـــبــر
ـســرح إلى ثالث مـنـاطق تـقـسـيـم خـشـبـة ا
ـنــطــقـة الــوسـطى هى الــتى يــقـدم عــلـيــهـا ا
ــوتــيف نص ريــتــشــارد الـثــانـى دون وجـود 

 أداء ال يهتم بإبراز  االنفعاالت البسيطة للشخصية

 لم تستطع
الرؤية
اإلخراجية
توظيف

العناصر الفنية
للتعبير عن
معانى النص

 ما يقدم
ليس إال
حدوتة
تخص ملكاً
فاسداً

 تعليق مبتسر عن عالقة أمريكا بالعرب
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> إن الــصـوت يـنـتـظم وفـقــا لـتـشـكل الـكـلـمــة والـقـول ثم الـرسـالـة ثم
الــغـنــاء الـذى يــقـحـم شـيــئـاً فــشـيــئـاً حتــويـراً لــلـدال حــتى يـصل إلى

الصرخة وهى احلركة األكثر تناقضاً للدال على وجه التحديد.

سرحي جريدة كل ا
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 سينيكا : أبداً ال
توجد موهبة
عظيمة دون مس
من جنون

 احلب مجرد
جنون يستحق
أن يحبس

 فى بيت مظلم
ويجلد

 أعظم العباقرة
وأكبر الشعراء وأنبغ
وهوب احتفظوا ا
بسالمة عقولهم
 إلى أرذل العمر

اجلنون اخلالق
سـينـيـكا: "أبـدًا ال توجـد مـوهبـة عـظيـمة دون

مس من جنون"
- محاورة سكينة النفس -

(وهــذا يـــؤكــد مـــا قــلـــته يـــا ســيـــدى) فى نص
ــــــشــــــكـالت "هــــــؤالء الــــــذين بــــــهـم قــــــدر من ا
الـسوداء الـباردة يـصيـرون بلـداء حمـقى أما
من تغمرهم الـسوداء احلارة فإنهم يصيرون
مـجانـ أو باهـرى الـذكاء ومـدلهـ باحلب
أو يـتـحـولـون بـسهـولـة إلى الـغـضب والـشـهوة.
والبعض يصير أكـثر ثرثرة وكثيرون أيضا -
إذا بلـغت هذه احلرارة مـستـقر الذكـاء لديهم
س وهى - يتأثرون بـنوبات من اجلنون أو ا
الــنــوبــات الــتى تــفــســر ظــاهــرة الــعــرافـات أو
ـوهـوب حـ يـتـأثرون الـكـهان وكل الـنـاس ا
ـرض ولـكن بـاحلـسـاسـيـة الـفـطـريـة وكان بـا
ماراكـوس الـسيـراكـوزى ح يـغـيب عن عـقله

يصبح شاعرًا أفضل".
أرســطــو (لـم أقل هــذا مــطــلـــقــا وهــذا الــنص

الذى أوردته نسب إلىّ خطأ)

فهوم احلديث - - ا
شكسبير "اجملنون والعاشق والشاعر

" "يؤلف اخليال بينهم أجمع
-حلم ليلة صيف-

"احلب مــــجـــرد جــــنــــون وأنـــا أقــــول لــــكم إنه
يــسـتــحق أن يــحــبس فى بــيت مــظــلم ويــجــلـد

" كاجملان
- كما تهواه"

مورو دى تور: "إن االستعـدادات العقلية التى
تـعــمل بـطـريـقـة يـصـبح مـعـهـا إنـسـانـاً مـتـمـيـزا
عن اآلخــرين بــأصـالــة فــكــره أو بـفــطــنـته أو
بـغــرابـة أطــواره أو بـقــوة عـاطــفـته اجلــامـحـة
ـا نشأت كلها من نفس "أو بذكائه الفائق إ
ـشكالت األخالقية األسـباب العضـوية مثل ا
ـــشـــكالت ــتـــنـــوعـــة الـــتى نـــســـمـــيـــهــا اآلن "ا ا
الــعــقــلــيــة" الــتى يــعـبــر عــنــهــا اجلــنــون والـبــله

تعبيرا كامال".

"إن الـعـبـقــريـة هى ذهـان انـحـاللى حـقـيـقى".
"كـثـرة ظـهـور الـعـبـقـريـة ب اجملـاذيـب وكـثرة

اجملاذيب ب العباقرة"
أسـكيـرول "لقـد قال دريـد أتونـنا إن أصـحاب
الـــعـــبـــقـــريـــة واجملـــانـــ شـــديـــدو الـــقـــرب من
بـــعـــضــهـم الــبـــعض وإذا كـــان مـــعــنـى هــذا أن
الذين يتمتعـون بخيال نشط جدًا ومضطرب
جـدا ولــديـهم أفــكـار رفــيـعــة جـدًا أو مــتـقــلـبـة
جـدًا يـبـدون شـيـئـا من الـتـشـابه مـع اجملـان

ـــــعــــنى فــــإن هـــــذا صــــحـــــيح ولــــكـن إذا كــــان ا
ـــقــــصـــود هــــو أن الــــذكـــاء الــــعـــظــــيم يــــخـــلق ا
االسـتعـداد للـجنـون فإن هـذا خلط. فـأعظم
الـعـبـاقرة فى الـعـلـوم والفـنـون وأكـبر الـشـعراء
صـورين. قد احـتفـظوا وهـوب مـن ا وأنـبغ ا

بسالمة عقولهم إلى أرذل العمر.
) وقــــد وإذا كـــــان أحـــــد قــــد رأى (مـــــبـــــدعـــــ
أصــابـهم مــرض عـقـلى فــإن الـذى حـدث فى

الــذى يـأتـى من ربـات الــفــنــون والـذى يــتــمـلك
النفس الرقيقـة التى لم تمس موقظا ومثيرًا
إياهـا فى جنـون بقـصـيدة غـنائـية وبـأنواع من
الـــشــعـــر (....) لـــكن كل مـن يــأتـى إلى أبــواب
الـشـعـر دون جـنـون ربـات الـفـنـون مـقـتـنـعًـا بأن
الـفـن سـيـجــعل مـنـه شـاعـرًا جــيـدًا يــكـون هـو
يزه نفسه مجدبًا فـشعر ذى العقل السليم 

ويتفوق عليه شعر اجلنون"
- محاورة فايدروس -
أرسطو (مختلفا مع هذا الفهم)

ا هـو عمل رجل موهوب بالفطرة "الشعر إ
وهـوبون أكـثر من كـونه عمـل رجل مجـنون فـا
قابلون للتكيف بينما اجملان غائبو العقول"

- فن الشعر - 17
وهـبة قـريطس يـعـتقـد أن ا هـوارس "وألن د
الـفـطـريـة نـعمـة أكـبـر بـكـثـيـر من الـفن الـهزيل
وألنـه يــحــظـــر جــيل هـــلــيــكــون  2 عــلى عــقالء
الــشـــعـــراء فـــإن الـــكـــثـــيــريـن ال يـــعــنـــون بـــقص
أظــافــرهم أو حلــاهـم بل إنــهم يــبــحــثــون عن
وحشة ويتجنبون طهارة األبدان". األماكن ا

- فن الشعر - 
 2جبل يعليكون فى جنوب اليونان مقر ربات

ُلهمات. الفنون التسع ا
أرســــطـــو "إن الـــعـــقـالء من الـــنــــاس يـــخـــشـــون
االقــتـــراب من شــاعـــر مــجــنـــون ويــتــجـــنــبــونه
جتـنبهم للـوباء (...) ولو كان يـهيم على وجهه
وشعـره اجللـيل يتدفـق منه ثم سـقط فى بئر
أو حفـرة فلن يـكلف أحـد نـفسه بـجذبـة مهـما
طــال صــراخه طــالـبــا الــنــجــدة. ولــكن لــو مـد
إليه أحد حـبال فسأقول له من أدراك أنه لم
يلق نـفـسه عـمدا? أال يـحـتـمل أنه ال يـريد من

أحد أن ينقذه?.
ولسـوف أحـكى لـكم عن مـوت شـاعـر صـقلى
إن أبـــــنـــــاء دوقـــــلـــــيـس وقـــــد أراد من الـــــنـــــاس
االعـتـقاد فـيه بـأنه خـالـد ألـقى بـنـفسه رابط
ـــتــقـــد فـــأتــيـــحــوا اجلــأش فـى بــركـــان أتـــنــا ا
لـلــشـعـراء أن يــكـون لـهم احلـق فى أن يـدمـروا

أنفسهم".
-  فن الشعر -

احملاورة األولى
فهوم الكالسيكى - - ا

أفالطـــون "الـــشـــاعــر مـــخـــلـــوق لـــطــيـف ســام
ومـــقـــدس غـــيـــر قـــادر عـــلى الـــتـــألـــيف حـــتى
سوسًا مغيب العقل فاقد الرشد" يصبح 
عناه احلرفى ولكنه  1الشاعر هنا ليس 

ــفـــهــومه ــبـــدع / الــفــنـــان  يـــنــســـحب عــلـى ا
احلديث.

- محاورة أيون -
ســقـــراط "إن أعــظم نـــعــمـــنــا تـــأتى من خالل
اجلـــــنــــون إذا كـــــان هـــــذا اجلــــنـــــون من قـــــبل
اآللــهـة. (بـافــتـراض أربــعـة أنــواع من اجلـنـون
اإللهى" اجلنون التنبئ الذى يجئ من أبولو
واجلنـون الـشعـيرى أو الـطـقسـى الذى يـرعاه
ديـونيـسيـوس واجلنـون الشـعرى الـذى توحى
به ربــــات الـــفــــنـــون واجلــــنـــون احلــــسى الـــذى

تسببه أفروديت وإيروس".
محاورة فايدروس

أفـالطــــون إن "الـــــشــــاعـــــر مــــتـى جــــلـس عــــلى
احلـامل الـثالثى لـربـات الـفـنـون ال يـكـون فى
وعــيه ولــكــنه كــيــنــبــوع يـدع مــا يــرد إلى رأسه

يتدفق طليقا"
- كتاب القوان -

س أو االسـتـحـواذ واجلـنون سـقـراط  "هـو ا

 صمويل بتلر

الـــواقع أن هـــؤالء الـــنــاس فى ذروة خـــيـــالــهم
أعـتـقـد بـالـنـشـاط قـد سـاروا فى حـيـاتـهم من
الـنــقـيض إلـى الـنـقــيض لـقــد كـانــوا أكـثـر من
غـــيـــرهم من الـــنـــاس عــرضـــة ألن تـــؤدى بــهم

شخصياتهم إلى مثل هذا الوضع.

(أنــا) "بـعــيـدة جــدا عن مــوقف الـقــائـلــ بـأن
ــوهـبــة الــعــظـيــمــة أن الــعـبــقــريــة بـأســلــوبــنـا ا
ــــعــــاصــــر فـى الــــكالم مالزمــــة بــــالــــضــــرورة ا
ـوهوبـ عـلى النـقيض للـجنـون فـإن أعظم ا
من ذلـك هم دائـــــمــــا أعــــقـل الــــكـــــتــــاب ومن
ستحيل على الـعقل أن يتصور أن شكسبير ا

كان مجنونا".
أســــكـــيــــرول ( مــــعك حـق يــــا ســـيــــدى ولــــكن)
السبب فى فقدانهم لعقولهم ال يرجع مطلقا
إلـى أنـــهم مـــارســــوا ذكـــاءهم كـــمــــا ال يـــنـــبـــغى
مـطـلـقًـا أن نـلقى الـلـوم عـلى أعـتـاب الـعلم أو
الـــــفـن أو األدب فـــــالــــــذيـن وهـــــبــــــوا قـــــدرات
عــظـــيـــمـــة فى الـــفـــكـــر أو اخلـــيـــال يـــشـــعــرون
بــاحلــاجــة الـشــديــدة إلى إثــارة أحـاســيــسـهم.
وحتـت إحلـــاح احلـــاجـــة الـــشـــديـــدة إلى هـــذا
) فى ــبــدعــ الــشــعــور يــســتـــســلم مــعــظـم (ا
أسـلـوب حـيــاتـهم لـكـثـيـر من الـتـجـاوزات الـتى
تـــعــتـــبــر بـــالــنـــســـبــة لـــهم أكـــثــر من الـــدراســة

فرطة هى العلة احلقيقية للجنون. ا
بــورتـــر: "مع الــرومـــانــســـيــة بــطـــبــيـــعــة احلــال
ـوهــبـة تــوثـقت عــرى الـربــاط بــ اجلـنــون وا
الـفنـيـة واسـتـرد طـبيـعـته كـتـجـربـة من جتارب

احلياة الشخصية.
بـيكـو (وأؤكد عـلى ذلك) "أن نـسبـة كبـيرة من
العباقرة الـرومانسي بوجه خاص أدوا دورا
أســاســـيــا فى عـــقــولــهـم غــيــر ضـــحــايـــا كــمــا
أوجــدوا عن قــصــد أو غـيــر قــصــد انـطــبــاعـا
أســــــهم فـى فـــــرض اآلخـــــرين عــــــلـــــيه صـــــفـــــة
اجلـنـون وقـد أضـفى الــهـوس عـلى الـعـبـقـرى
خــاصــيــة غــامــضــة وغــيــر قــابــلــة لــلــتــفــســيـر
ســاعـدت عــلى تـمــيـزه عـن اإلنـســان الـنــمـطى
تحضر واألهم من ذلك والبرجوازى وغير ا
ــوهــبــة فــحــسب. أنــهـــا مــيــزته عن صــاحـب ا
ولـــعل الــفــنـــانــ والــكـــتــاب الــرومـــانــســيــ ال

يزالون يحنون لتلك الفكرة.
هـــنــرى مــوديـــزلى (أخـــتــلف مـع هــذا الـــتــصــور)
"احلــقـيـقــة الـتى ال يــرقى إلـيـهــا الـشك هى أنه
حيث توجد سمة وراثية فى أسرة ما فإن أحد
أعـضـائـهــا قـد ُيـظـهــر عـبـقـريــة ضـخـمـة بــيـنـمـا
يـكـون عـضـو آخـر مـجـنـونـا أو مـصـابـًا بـالـصرع.
ولـكن هذه احلـقيـقة ال تـثبت فى احلـالتـ أكثر
من وجـــود حـــســـاســـيـــة طـــبـــيـــعـــيـــة شـــديـــدة فى
الــتــكــوين الــعــصـبـى. وإن هـذه احلــســاســيــة قـد
اخــتــلـــفت فى كل حـــالــة حتت تــأثـــيــر الــظــروف

اخلارجية أو احلاالت الداخلية".
فــرانـســيس جــالـتــون (ولـتــعـمــيق تــلك الـفــكـرة
أقـــول) "لم تـــكن الـــعـــبــقـــريـــة صـــفـــة خـــاصــة
ولــــكـــنـــهــــا قـــدرة فــــطـــريــــة وأعـــنى بــــالـــقـــدرة
ـزاج التى حتفز الـفطرية خـصائص العقل وا
اإلنــســان وتــؤهــلـه ألداء أعــمــال تــؤدى به إلى
الـشهـرة (...) والقـوة الطـافيـة إلجناز أعـمال
شاقـة للـغايـة (....) والطـبـيعـة التى لـو تركت
نبه باطنى (...) ا - مدفوعـة  لـنفسها فـإ
وقـــلـــيل هـم الــذيـن اكـــتـــســـبـــوا ســـمـــة رفـــيـــعــة

واهب اخلاصة" بامتالك هذه ا
كـرتــشــتــمــر "إن الــعــبــقــرى من وجــهــة الــنــظـر
الــبـــيــولــوجــيـــة الــبــحـــتــة يــعــد حـــالــة شــديــدة
اخلصوصيـة فى اجلنس البشرى ومثل هذا
(...) يـــــبــــــدى مـــــيـال قـــــويـــــا لـالنـــــحالل (...)
ـــرض الــــعـــقـــلـى - وبـــصـــفـــة خــــاصـــة تـــلك وا
احلـــاالت الــــصـــعـــبــــة الـــتـى تـــقع عــــلى حـــدود
ـرض الـعـقـلى - هـو بال جـدال أكـثـر ظـهورا ا
بــ أصـــحــاب الــعــبــقـــريــة (...) ومــثل هــؤالء
الـــنــــاس هم أكـــثــــر تـــعـــرضــــا ألنـــواع الـــذهـــان
والعصـاب واألمراض الـنفسـية (...) ويعـتبر 
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نعالُ الغريب .. تسحق أحالمنا
فى " سابع أرض "

ى  نظام عا
جدير يشترى

اإلنسان 
فى محو هويته

Ú°ùM óªëe

ثلون يحاولون جتسيد تفاصيل العرض الكثيرة   

ى اجلـــديــد رغـــبـــات ذلك الـــنـــظـــام الـــعـــا
ـثـقف يـخـرج خـاوى الـوفاض ال والـشاب ا
يحمل سوى انكساره وإحباطاته فى عالم
ـــادة مــــلىء بــــالــــشــــرور وتـــطــــغـى عـــلــــيـه ا
واآلخرون البسطـاء يجرون أذيال خيبتهم
وأحالمــهم اجملــهــضــة... ويــبــقى الــغــريب
فى عــــــالـم خــــــرب وسـط أقــــــنـــــــعــــــةٍ ودُمى
صـــنــعـــهــا هـــو ويـــبــحث فـى وجــوهـــنــا عن

ناسب لكل قناع.  الوجه ا
"ســـابع أرض" عـــرض مــلىء بـــالــتــفـــاصــيل
ـــام بــــهـــا وقـــد حـــاولت قــــدر إمـــكــــانى اإل
مـثـلـون جـمـيعـاً أن يـصـوروا لـنا اسـتـطـاع ا
تــلك الـــتـــفــاصـــيل ويـــجــســـدونــهـــا بــإتـــقــان
ومـهارة فـ "جالل عـثمـان" - أو الغريب -
اسـتـطـاع بـأدائه اجلـاد الـقـوى أن يـشـعـرنا
بــقـســوة ذلك الـقــادم وخـطــورته وضـرورة
الــــتـــيــــقظ حلــــيل وأالعـــيـب ذلك الــــنـــظـــام
اجلـــديـــد الـــذى ال هم له ســـوى الـــســـيــادة
والــهــيـمــنــة دون الـنــظــر إلى أيــة مـشــاعـر
ـــتـــلك إنـــســــانـــيـــة . فـ "جالل عـــثــــمـــان"  
"نيرف" قوياً وقـدرة أدائية عالية يستطيع
من خاللـــهــا الــتــلــويـن والــتــنــويع فى األداء
إلى حـــد اإلقـــنـــاع بـــاإلضـــافـــة إلى حـــسه
الـكـوميـدى الـذى كـان يلـوح لـنا بـ حلـظة
ـــــهــــزوم أو ــــثـــــقف ا وأخـــــرى . وهــــنـــــاك ا
ـشـاكس دائـمـاً بـفـنه "صـبـرى فـواز" ذلك ا
ـــفـــعم واجلـــيــاش  وعـــيـــنــيه وإحــســـاسه ا
ــعـبـرتـ عن مــرارة ذلك الـواقع  وأزمـة ا
ـعـاصر  والـتى استـطاع بـوعيه اإلنـسان ا
أن يـجسـدها لـنـا من خالل أدائه فى هذا
الـــعـــرض الــــذى تـــراوح بـه بـــ الـــنــــعـــومـــة
أحـياناً واحلدة أحـياناً أخرى  لـيصور لنا
ـــادة ــــثــــقف فى عــــالـم تــــخـــنــــقـه ا أزمــــة ا
وحتـــكــمـه الــقـــوة . كـــمــا تـــفـــاجــئـــنـــا "وفــاء
احلـــكــيـم" أو الــفــتـــاة بــذلك األداء الـــســهل
ـعـبـر فى ذات الـوقت  حـيث مالمـحـها وا
ـصريـة الـتى تمـسنـا من الداخل وبـقوة  ا
والتـى وظفـتـهـا بـبـراعـة لتـشـعـرنـا بـالـبراءة
ــســتـــلــبـــة عــلى يــد والــطــفـــولــة واألنــوثـــة ا
العادات والتقـاليد  وهيمنة األب والنظر
إلى األنثى باعتـبارها إما عاراً يجب وئده
 وإمــا أن يـكــون جـســدهـا ســلـعــةً ومـتــاعـاً
ــعـانى جملــتــمعٍ ذكـورىٍ غــاشم . كل هــذه ا
احـــتــواهـــا وعى تـــلك الـــفـــنــانـــة اجلـــمــيـــلــة
واستطاعت أن تأخذنا إليه تماما بأدائها
ــــــمـــــتـــــنـع . األب أو الـــــثـــــرى أو الـــــســــــهل ا
ـواطن الــبـسـيط خـفـيف الـظل ذو الـروح ا
ـرحة أو من يُـعرف بـ " وائل أبو الـسعود ا
ــغــايـر من ـتــنــوع وا أبــهـرنــا حــقــاً بــأدائه ا
حـــالـــة ألخـــرى حـــيث قـــدم لـــنـــا أكـــثـــر من
شــــخــــصــــيــــة فـى ذلك الــــعــــرض  وأحــــكم
قـبـضـته عـلى كل مـنـهـا  وجـعـلـنـا نـصـدقه
فى كل واحدة من تلك الشخصيات  كما
أفـضى عــلى الـعـرض جـواً مـن الـكـومـيـديـا
الـــتى أحـــيـــانـــاً كـــانت تـــكـــســـر مـــرارة تـــلك
ـسـرحـيـة. وهـنـاك أيـضـاً "صالح احلـالـة ا
اخلــطــيـب" و "ســلــمى حـــافظ" و "مــحــمــد
ديـاب" الــذين عــبــروا عن تــلك الــشــريــحـة
مـن الــبـــســـطـــاء مـــســلـــوبى اإلرادة والـــذين
ــلـــكــون تـــمــلـــؤهم أحالمـــهم  لـــكــنـــهم ال 
حتـقـيـقـهـا  فكـان أداؤهـم مـعبـراً إلـى حدٍ
سـاحـة التى يـتـواجدون كبـيـر وفى إطـار ا
فــيــهــا..... أخـيــراً هــنــيــئـاً لـ "نــاصــر عــبـد
ــــنــــعم" بــــهــــذا الــــعــــرض والـــذى يــــعــــكس ا
سياسته فى إدارة مـسرح الغد  ويحافظ
عـــلى رســـالــــته ومـــنـــهــــجـــيـــته ومــــســـانـــدته

للتجارب الشابة الطموحة.

ويـحــولـهـا إلى مــجـرد سـلعٍ تُـبــاع وتـشـتـرى
فى مـزادٍ عـلـنى إلى مـجـرد تـرس فى آلة
النظـام اجلديد . يجردهم من كل شىء 
ــان بـكل شـىء  وأهم تـلك يـفــقــدهم اإل
األشــــيــــاء هـــــو شــــعــــورهـم بــــاالنــــتــــمــــاء ..
ـشـاعــر .. الـقـيم االنـتـمــاء إلى األهل .. ا
.. الــوطن .. فــكـل شىء يــلــفـــظــهم ولــيس
أمامهم سـوى أن يرتموا حتت أقدام ذلك
الــنـــظــام اجلـــديــد . ويـــســتـــســلم اجلـــمــيع
غـريـات النـظـام اجلديـد وأكاذيـبه وتـبقى
عـــقــــبـــة واحــــدة وهى اإلرادة / الــــعـــقل /
العـلم / الوعى الـذى يتمـثل فى شخـصية
ــهــزوم " شــهــاب " ذلك الــشــاب ــثــقف ا ا
ـعـرفة  ـمـتلئ بـاحلب والـقيم وا ثـقف ا ا
ولــــكــــنه يــــتــــوه بــــهم ومــــعــــهـم فى عــــالم ال
يــعــتـرف بــهــذه األشــيــاء  وأيــضـاً فــهى ال
تـســتـطــيع أن تـقـدم لــلـبــسـطـاء مـن أمـثـاله
حالً وال أجـوبــةً لـغــابـة من األســئـلــة تـؤرق
أحالمـــهم  لــكــنـه يــظل بـــالــرغم من ذلك
مـتمـرداً ورافـضاً لـلـتشـيؤ ورافـضـاً للـبيع 
ى حــتى يــســلــبه الــغــريب / الــنــظــام الـعــا
اجلــديـد إرادته – حتت دعــاوى مـخــتـلــقـة
وشــعــارات كــاذبـة – ويـســلــبه قــلــمه الـذى
كان فى يده  ويعـلق فى رقبته الفتة كُتب
عـلـيـها ( 2 جنـيه) لـيصـبح سـلعـةً مـسلـوبة
اإلرادة وكـأنــهــا قــد حُــنــطت لــتُـعــرض فى
ن يــشـــتـــرى.. ويُــحـــكم اخلــراب / بـــرواز 
الـغـريب قـبـضتـه عـلى ذلك الـعـالم ويـفـقد
اجلمـيع براءته إال قـليال. وحيـنمـا يكشف
ـــطـــاف عن وجـــهه الـــغــــريب فى نـــهـــايــــة ا
ـنــتـهى الــقـسـوة والــسـفـور - الـقـبــيح - و
تــــــصـــــيـب اجلــــــمـــــيـع حـــــالــــــة من الــــــذعـــــر
والكشف ولكـنه الكشف الذى يفتقر إلى
اإلرادة والقوة  وبـالرغم من ذلك يتركون
ــهم اخلـــرب ويـــنـــســحـــبـــون فى هــدوء عـــا
لــيـصــبح الـدور عــلـيــنـا نــحن / اجلـمــهـور
حـيث يــرمـون عـلــيـنـا الفــتـات كُـتب عــلـيـهـا
ســعــر كل واحــد مــنــا لـنُــبــاع ونُــشــتـرى فى
مـــزاد عـــلــــنى  ويـــلـــمـــلـم كل واحـــدٍ مـــنـــهم
جـراحه وذكـريـاته وهزائـمه ويـنـسحب فى
هـدوء  فالفتاة تـخرج حاملة مـعها دُماها
ـصــنــوعـة مـن الـقــمـاش / أو عــرائـســهــا ا
الـبراءة بعد أن سـلبها ذلك الـعالم براءتها
وحـوّلها إلى مجـرد سلعة / راقـصة تشبع

مــــنــــهـــــا حــــبل يـــــحــــكم بـه قــــبــــضــــتـه عــــلى
فـريــسـته – فــهـو يــســحــقـهم وهــو مــجـرد
(خــيـــال مــآتــة) فى مــنــظــومــة كــلــهــا دُمى
ولـــكــــنــــهــــا دُمى بال قــــلب تــــســــحق أحالم
الـــبــســطـــاء جملــرد أنـــهــا تـــمــتــلـك الــقــوة /
الــســلــطــة / الــنــفــوذ ... هــنــاك األغــنــيــاء
الــذين يــتــضــررون ألن أجـســاد الــبــســطـاء
عـاقت مسـيرة عـجالت سيـاراتهم ولـوثتـها
ـادة دمـاؤهم!!! عــالم ال يــعــتـرف ســوى بــا
ادة فـقط... األب الذى يجهض أحالم وا
قلـب حتـابا جملرد أن الـشاب الـذى تقدم
البــنــته ال يــحــمل ســوى الــعــلم / الــعــقل /
الـوعـى فـقط وهـى سـلع ال ســوق لــهـا وال

ادة.  سعر لها فى عالمٍ حتكمه ا
أنـاس كــهـؤالء وعــالم كـهـذا يــصـبح مــرتـعـاً
وأرضـاً خــصـبــة لـذلك الــغـريب / اخلــطـر
ى اجلـديـد  الـذى األكـبـر / الـنـظـام الـعـا
ـحــو هـويـتـهـا يـشـتـرى كـل هـذه الـذوات و

ــا يـــؤكــد تــلك هــذا الـــتــرس الــضـــخم. و
الدالالت وهذا الشـعور باالنسحاق والذل
الـذى يُمـارس عـلى ذواتنـا اإلنسـانيـة هذا
ـــــعـــــلق فى ســـــقف الـــــزوج من األحـــــذيــــة ا
سـرح والذى جنـد واحداً مـنه مسـيطراً ا
عــــــلـى الــــــعــــــالم والــــــوجــــــود الــــــدرامــــــيــــــ
ــسـرح واآلخـر لـلـشــخـصــيـات / خـشــبـة ا
مـسـيـطـر عـلى الـعـالم والـوجـود الـواقـعـي
ــا يـشــيـر لــلــجـمــهـور / صــالـة الــعـرض 
داللياً إلى أن اجلمـهور هو أيضاً جزء من
ـسرحى ومن مـنظـومة مـنظـومة الـعرض ا

سيطرة عليه .  االنسحاق والهيمنة ا
كـل هــذه الـــدالالت تـــتـــزاحم فى أذهـــانـــنــا
وتتفـاعل معنـا منذ الوهـلة األولى لتـتفجر
فـــيــمـــا بـــعـــد تــبـــاعـــاً عــلى يـــد مـــخــرجٍ واعٍ
ـتلـكٍ ألدواته اإلخراجـيـة وبـاقـتـدار هو
اخملـرج "سـامح مـجـاهـد" الـذى اسـتـطـاع–
وبـــوعـىٍ تـــام–  أن يـــبــــلـــور لـــنــــا مـــفــــاهـــيم
ومــــقــــوالت درامــــيــــة تــــرتــــبط بــــاإلنــــســــان
وبـــالــوجـــود اإلنــســـانى بـــاحلــلم واحلـــيــاة
ـــوت واحلـــريـــة بـــاحلب واالنـــكـــســـار.. بـــا
مـــفـــاهـــيـم صـــاغـــهــــا نـــصـــاً عــــقل مـــزدحم
عاصر وحياته ومهموم بقـضايا اإلنسان ا
فى ظـل أنــظـــمـــة اســتـــعــمـــاريـــة وســيـــاديــة
تـــمــــتـــلـك الـــقــــوة  وتــــســـعـى حملـــو ذواتــــنـــا
وحتـويـلـنـا إلى مـجـرد سـلعٍ مُـشـيّـئـة  عـقل
ـبـدع "إبـراهـيم احلـسـيـنى" مـؤلف الـنص ا
ــســرحى "ســابع أرض" - وإن كــنت آخـذ ا
ـلحـة فى أن يـقول كل شىء عـلـيه رغبـته ا
فـى آنٍ واحـــــد فــــــجــــــاء الـــــنـص مــــــلـــــيــــــئـــــاً
بـالتـفـاصـيل واألفـكـار الكـثـيـرة جـداً وكأنه
ــعـــنى الــغـــنــائـــيــة ال قـــصــيـــدة غــنـــائــيـــة (
الطرب) تـريد البوح بكل شىء – فنـجدنا
أمـام أحالم أنـاسٍ بـسـطـاء يـعـيـشـون حـياة
ال آدمــــيـــــة يــــتــــســــولــــون لــــقـــــمــــة الــــعــــيش
ويـنازعـون علـيهـا قطط الـشوارع وكالبـها
ولـــكن بــــداخـــلـــهـم قـــلـــوب تــــنـــبض وأحالم
ـــنــال تــغـــازل قــلـــوبـــهم ولـــكــنـــهــا بـــعـــيــدة ا
وعـصـيـة عـلى التـحـقق. هم أنـاس بـسـطاء
ــــلـــكــــون ســـوى أحـالمـــهـم اجملـــهــــضـــة ال 
ــنــســـحــقــة حتت وطـــأة احلــيــاة وذواتــهـم ا
الـقـاسـيـة يـصـطـدمـون بـأنـظـمـة تـسـيـرهم
وفق مشـيئـتها هـناك  "الـشاويش" - وهو
مـجـرد دمـيـة مـعـلــقـة عـلى احلـائط يـتـدلى

مــــنــــذ الــــوهـــلــــة األولـى لــــنـــا داخـل قــــاعـــة
سرح الغد ونحن فى حالة من العرض 
الــتــفـــاعل واجلــدل الــقـــاسى مع مــفــردات
ــســـرحى حـــيث يــنـــجح اخملــرج ـــنــظـــر ا ا
ــبـدع "ســامح مـجــاهـد" – وبــوعىٍ تـام – ا
ـسـرحـية لـ فى أن يـضـعـنـا داخل احلـالـة ا
"ســـابع أرض" وذلـك من خالل مـــنـــظـــومــة
مـن الــــعـالمــــات والـــــرمــــوز ذات الــــدالالت
تـزاحمـة والتى جتـعـلنـا نشـعر الـكثـيـرة وا
بالـقـيـد والهـيـمنـة الـتـامة.. يـطـالـعنـا الـلون
ا يـشى بالـنـقاء والـبراءة األبـيض الـذى ر
 لـكن ثــمـة إزاحـة قـد تـمـت لـتـلك الـداللـة
وهـــذه الــــبـــراءة من خـالل تـــلك الــــنـــقـــوش
والــــــوجــــــوه ذات الـــــلــــــون األســــــود والــــــتى
تـزاحمت علـيه فلم يعـد األبيض / البراءة
ـنـسـحـقة ـا تـلك الـوجـوه ا هـو اجلـلى وإ
الـتى رُسمت عليه وتـلك السيـادة الطاغية
ــا تـشى بـجـثثٍ لـلــرسـوم الـسـوداء الـتى ر
ــكـان أيـضـاً عـدد ودمى. ويـســيـطـر عـلى ا
ــتــرامــيـة ــتــداخــلــة وا هــائل من احلــبــال ا
ـنطقـة احلضور / اجلـمهور والتى تـمتد 
ومــا تـــعـــكـــسه من إحـــســـاس بــالـــســـيـــطــرة
والـهيـمـنـة والـشـعـور بـالـقـيـد الـذى يُـمارس
عليـنا منـذ الوهلـة األولى وكأننـا مقيدون
بـهـذه احلـبـال أو كـأنـنـا سـجـنـاء داخـلـهـا -
حـيث تـأخـذ شـكل الـسـيـاج أو الـقـضـبان–
مـتدة أو كأنـنـا مربـوطون بـتلـك اخليـوط ا
ــسـرح أمــامــنــا وحــولــنـا . وعــلـى جــانـبـى ا
جنـد مــكـانــ ذوى دالالت خـاصــة  فـفى
ن جند مكتباً صغيراً منزوياً اجلانب األ
ـا يــشى بـوجـود تـتـراص عــلـيه الـكــتب  
عــقلٍ / فــكــرٍ / إرادةٍ / وعىٍ مــا  ولــكــنه
مــكــتب صــغــيـر مــنــزوٍ يــقـابــله فـى اجلـانب
اآلخـــــــر ركـن شـــــــديـــــــد اخلـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة
والـضخـامة والـسطوة والـعلـو  يبـدأ بسلم
يـؤدى إلى مـكـان ملىء بـالـرمـوز والدالالت
علقة على  حيث جند عدداً من الـدُمى ا
ــاســكـات حـائــطه وعـــدداً من الــوجـوه / ا
ــلـــقــاة  وكـــذلك جنـــد إيــقـــاعــاً ضـــخــمــاً ا
كــــالـــذى كــــان يــــســـتــــخــــدم فى احلـــروب /
جـوجن  كمـا جند سـيادةً ال مـتنـاهيـة للون
ــســـلــطــة األحــمــر – من خـالل اإلضــاءة ا
كان – والـذى يشى بـالدمـوية على هـذا ا
والنـاريـة الشـديدتـ . وكـأننـا أمام قـوت
غـــيــر مـــتـــكــافـــئـــتـــ أو أمــام ســـؤالٍ داللىٍ
مـحيـر : أيـهمـا سـينـتصـر? الـقوة أم الـعقل
ــعــلــقــة أمــامــنــا / الــوعى? ولــكـن الــدمى ا
جتـــعـــلـــنـــا نـــشـــعـــر بـــاالنـــســـحـــاق أحـــيـــانــاً.
ويـــداخــلــنـــا ســؤال آخــر: من مـــنــا ســيــؤول
مــصـيــره كــهـذه الــدمى? ومن مــنـا ســيُــعـلق

إلى جوارها???
مـا بــ اجلـانــبـ : الــقـوة – الــعــقـل جنـد
حُفراً تشبه الـلحود. فى اليم جند ركناً
/ حـــفـــرةً / حلـــداً مـــعـــلــقـــاً عـــلى حـــائـــطه
فـــســتـــان عــرسٍ أبـــيض  وعــلـى األرضــيــة
صـنوعة من القماش كتلك بعض الدُمى ا
التى تتعلق بـها البنات فى طفولتهن وفى
ـــســـرح جنـــد حـــفـــرةً / حلــداً مـــنـــتـــصف ا
آخـر. وفـى اخلـلـفـيـة جنــد جـداراً سـحـريـاً
أبـــيض – وظــفه اخملــرج بــشــكل إخــراجى
جــيـــد فـــهـــو تـــارة يــســـتـــخـــدم كـ "ســلـــويت"
وأخرى كشقٍ تخرج منه الرءوس واأليادى
كاألفـاعى وأحيانـا كثيـرة كأبوابٍ مـتعددة
تـخرج وتدخل منـها الشخـوص الدرامية–
يـــشق هــذا اجلـــدار األبـــيض تـــرس كــبـــيــر
وضخم مثبت أعـلى منتصف اجلدار على
أكس حرٍ يسـمح له بالدوران. وفى أسنان
هــذا الـــتــرس مـــثــبـــتــة وجـــوه / مــاســـكــات
ـــا يـــشــــعـــرنـــا بـــاآللـــيـــة ـالمح  ـــة ا عـــد
وانـسـحـاق اإلنـسـان / اإلرادة عـلى أسـنان

وسـيقى فى النصف الـثانى من القرن > إن وجـود اجلسد وحضـوره فى النغم ا
الـعشرين كان يعـنى انطواء على اجلسـد مع وجوه كشبه تـساؤل دائم نرجسية

متعاظمة فى أعمال مكتوبة من أجل الصوت.

نشأة ناصر شاركت مؤخرا فى فعاليات مهرجان مسرح الشارع الذى نظمه اجليزويت بعرض مسرحى من إخراج على سمير. > فرقة مسرح جمعية روح الشباب 
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سـتـودع أسلـحة بـواشـنطن. وفى 1869
سلمت رفاته إلى عائلته.

الغـريب أن انـتـشرت بـعض الـقصص عن
وفــاة بـووث: فــزغم أحــد الـكــتـاب أنه رآه
فى 1870بينـما زعم آخـر أنه حصل على
"مــومـيــاء" بـووث بــعــد انـتــحـاره فى 1903
وقـام بجـولـة عروض كـارنـفال مـصـطحـبًا
ـومــيـاء وســجل ذلك فى كــتـاب عــنـوانه ا
هروب وانتحـار جون ويلكيز بووث 1907
وزعم الـــبــــعض أنـه لم يـــكـن بـــووث الـــذى
حوصـر فى مخـزن الـتوبـاكو بل شـبيه به
ــوت - حتــمس له لــدرجـــة الــظــهــور - وا
بـدالً منه! وظـهرت دراسـات تؤكـد هروب
بــووث ووصــوله إلى الــيــابــان ثم عــودته
تحدة ليموت فى .1903. إلى الواليات ا
ــكن لــنــا أن نــطــلق عــلى تــصــرفـات هل 
بــووث "حـــالـــة نـــفـــســـيـــة" أم  أنه حـــمــاس

سياسى?
ســـــارا بــــرنـــــار (ســـــارا هـــــنـــــريـــــيت روزين
ــثـلــة فــرنـســيـة بـرنـار) 1844 - 1923 -
أعــظم جنـمــة فى مــسـرح الــقـرن الــتـاسع
عـشـر الــفـرنـسى بال مـنــافـسـة. اعـتـمـدت
شـــهـــرة ســـارة "الـــربـــانـــيـــة" جـــزئـــيًـــا عـــلى
موهبتها العـظيمة للغاية كممثلة (وبشكل
مــلــحـوظ لــنــقـاء إلــقــائـهــا) وجـزئــيًــا عـلى
"الكاريزما" الـشخصية اخلاصه بها ونوع
أنــوثـتــهـا اخلــاص وجــزئـيًــا عـلى أســلـوب
تـمـيزة. ـبـالغ فيـه وعروضـهـا ا حـيـاتـها ا
وكـــان تـــركـــهـــا الـــعـــاصف لـ "الـــكـــومـــيـــدى
فرانـسيز" فى  1880ومعارضـها الشـهيرة
ـتـحـررة كـمـثـالـة ورسـامـة وتـصـرفـاتـهـا ا
نـطاد) الذى ارتبط بـ وركوبها الـبالون (ا
"فــــــضــــــيـــــحــــــة" فى  1878كـل ذلك جــــــعل
الــــصـــحـــفـــيــــ مـــشـــغـــولــــ عـــلى الـــدوام
(بـأخبـارها). هل تـعتـبر تـصرفـاتهـا شاذة
أم أنــهــا تـــصــرفــات شــخـص يــســعى وراء
ـزيــد من الـشــهـرة حــتى ولــو عن طـريق ا
أن يتهم باجلنون? أم هى تصرفات نابعه
مثل الغارق فى من حالة نفـسية تعترى ا
عــــدة "حــــاالت" مـن اإلبــــداع? هل الــــربط
ب الكاريزمـا وجنون العظمة يفيدنا فى

ا! هذه احلالة? ر

?" وفى  25 أبــريل وصل اجلــنـود الــتـكـر
إلـــيه وهـــو مــخـــتـــبئ فى مـــخـــزن تــوبـــاكــو
ولرفضه االسـتسالم أشعل اجلـنود النار
فى احلـظـيـرة وأطــلـقـوا عــلـيه الـرصـاص
ـــيت فى عـــنـــقه و فـــأصـــيب بـــجـــرح 
سحبه خلـارج احلظيرة ومات فى شرفة
ــزارع عـن عــمــر ســتــة وعــشــرين إحــدى ا
عـامًــا. وكـانت آخـر كـلـمـاته: "ال فـائـدة ال
فــــــائـــــدة". وأحـــــرق جـــــســـــده فى مـــــخـــــزن

فـى الــــيـــــوم الــــتــــالـى حــــيـث عــــالـج ســــاقه
اجملــروحـة وطـارده فــيـلق من  25جــنـديًـا
حـــتى هــنــاك لـــكــنه اســتـــطــاع الــهــرب مع

بعض رفاقه.
تعاطف واندهش بووث الكتـشافه قلة ا
مـــــــعـه. وقــــــبـل أن يـــــــواصل الـــــــهـــــــرب إلى
"فــيــرجــيــنــيــا عــبــر عن يــأسه كــتــابــة فى
اذا? جـريدته فى  21 أبريل مـتسـائالً: "
جملـــــرد أنى فــــعـــــلت مــــا أســـــتــــحق عـــــلــــيه
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آرتو

فى شهرة سيئة السمعة.
كــــان لـــنــــكـــولـن قـــد انــــتـــخـب رئـــيــــسًـــا فى
ديسـمـبر  1860 وفى الـشـهر الـتـالى كتب
بووث خـطابًـا شجب فـيه بقـوة ما اعـتبره
"الـشـمالى الـذى أبـطل نـظام االسـتـرقاق"
وأيــد بـــقـــوة ووضــوح لـــلــجـــنـــوب ولــنـــظــام
الـعــبـوديـة! وفى  1861 انـفــجـرت احلـرب
األهـلــيـة وانــسـحــبت إحــدى عـشــرة واليـة
من االحتــــاد. وأعـــلن لــــنـــكـــولـن األحـــكـــام
ـــنــــاصــــرين الـــعــــرفــــيــــة وأمــــر بـــســــجـن ا
لالنسحـاب. ورأى كثيـرون ومنهم بووث
أن هذه اخلطـوة غير دستورية. وكان فى
ـــســرحــيـــة يــعــلن صـــراحــته عن جــوالته ا
تـعاطـفه مع اجلـنوب وكـراهـيـته للـنـكولن.
الحـظـاته ضـد وفى  1862 قـبـض عـلـيه 
ـسرح احلكـومـة. وكان لـنكـولن من رواد ا
واحملـبـ لـشـكـسـبـيـر بـشكـل خـاص وقد
شـــاهـــد بـــووث فى نـــوفـــمـــبـــر  1863وهــو
ــثل فى أحـد مـســارح واشـنـطن. ويـقـال
إن بـووث فى حلـظـة مـعـيـنـة من الـعرض
قـام بـهز إصـبـعه فى اجتـاه لـنـكـولن الذى
قصورة الـرئاسية كان يجلس فى نـفس ا
الـتى ســيـتم اغــتـيـالـه فـيـهــا. وبـعــدهـا بـدأ
بـووث يكـرس مـاله ووقـته وجـهده لـلـتـآمر
خلـطف لـنـكــولن بـعـد إعــادة انـتـخـابه فى
عــــام  .1864وقـــــام بــــجــــمـع عــــصـــــبــــة من
. وفى  4مــارس ــتــعــاطــفــ اجلــنــوبـيــ ا

 1865حضر بووث االحتفال بتدش
لنكولن للرئـاسة الثانية وأعـلن فيما بعد
أنـــــهـــــا كـــــانـت "فـــــرصـــــة رائـــــعـــــة" إلطالق

الرصاص على لنكولن.
وفى  17مــــارس عـــلم بـــووث أن لــــنـــكـــولن
ـسـرحـيات فى سـيـحضـر عـرض إحـدى ا
ــســتــشــفــيــات فـأعــد الــعــدة مع إحــدى ا
عــصــابــتـه الغــتــيــاله لــكن الــرئــيس غــيــر
خـــطــته فـى الــلـــحــظــة األخـــيــرة. وفى 11
أبـــــــــريـل كـــــــــان بـــــــــووث وسـط الـــــــــنـــــــــاس
ــــــزدحــــــمــــــ خــــــارج الــــــبــــــيـت األبــــــيض ا
لــيــســتــمــعــوا إلى خـــطــاب مــرجتل يــلــقــيه
لنكولن من نـافذته وعندما أعلن لنكولن
أنـه يـــؤيـــد حق الــــعـــبـــيـــد الــــســـابـــقـــ فى
الــتـصــويت قـال بــووث إنه ســيـكــون آخـر
خـــطـــاب لـــلــرئـــيس وكـــتب فـى جــريـــدته:
"قــضـــيــتـــنــا كـــادت أن تــخــســـر. ال بــد من
عــمل شىء حــاسم وعــظــيـم" وفـور عــلــمه
بــــحـــــضـــــور الـــــرئــــيـس وزوجـــــته حـــــضــــور
ـســرحـيــة أعـد خـطــته لالغــتـيـال: وضع ا
ــسـرح ورسم حـصــانًـا بــانـتــظـاره خـارج ا
خريطة لـطريق هروبه. كان ينوى اغتيال
جــنـــرال االحتــاد مع لــنـــكــولن. فـــقــد كــان
يــأمل فى إحـداث فــوضى عــارمـة بــحـيث
يـتم حل االحتـاد واحلــكـومـة الـفـيـدرالـيـة
وتستمر احلرب التى كانت قد توقفت.
ــســرح ـــالك ا وألن بــووث كــان صـــديــقًــا 
ومــديـره فــقــد كــان يــســمح له بــالــدخـول
واخلــــروج فـى أى وقت. وعــــلـى ذلك فى
سـرحـية الـعاشـرة مـساءً وأثـنـاء عـرض ا
تسلل بووث إلى مقصورة الرئيس وأطلق
عــــــــلـى رأسه الــــــــرصــــــــاص مـن اخلــــــــلف.
وحــــاول الـــهـــرب لـــكـن أحـــد اجلـــنـــراالت
حــاول مــنـــعه. وقــد أصــيب بــووث بــجــرح
سرح قـصورة إلى خشبة ا وسقط من ا
وجرحت ساقه بسبب اصطدامه بسارية
عــــلم. وســــمــــعـه الــــشــــهــــود وهــــو يــــصــــيح
ـــســرح: بـــالالتـــيـــنــيـــة من فـــوق خـــشـــبـــة ا
"هـــكــذا مع الــطـــغــاة دائــمًـــا" وهــو شــعــار
واليــة "فـيــرجـيــنــيـا". وأضــاف آخـرون أنه
قال: "لـقد  االنـتـقام لـلجـنوب!" ووسط
الفوضى اسـتطاع بـووث الهرب من باب
ـسـرح إلى زقـاقـه حـيث امـتـطى خـشـبــة ا
ìÓ°U ≈eÉ°S .Oجـــواده ووصل به إلى بـــلـــدته "مـــاريالنــد"

 تفاصيل أكثر
بكثير من
شاهد قدرة ا
ام بها على اإل

بيتى دافيز
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 اجلنــون ..
فنـــون

اضى. > مسرحية "ماكبث ليونسكو" وإخراج هشام عطوة عرضتها كلية احلقوق بجامعة حلوان على مسرح الساقية مساء األربعاء ا

18
 ¿ƒæa .. ¿ƒæL

ؤلف اجلسـد متنـبئاً بـتحركاته كان الـذى يغرس فـيه ا > إن الـتدوين يصـبح ا
ـعاصـر قد سـرح الغـنائى ا نـطلق فـإن ا ـسرح. ومن هـذا ا ـتـعددة فى فـضاء ا ا

عاد للتوافق مرة أخرى مع نوع من «التغيير والتبديل» للصوت.
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كوليردج:
 من يَرَى تمثيل

أدموند كينى كأنه
يقرأ شكسبير

 عبر ومضات البرق

عبقرى
البانتوما

األمريكى فى
القرن  19نوبات
جنون انتهت به
صحة إلى ا

بيتى دافيز
 سوء سلوك

وخيانة وقسوة..
وفوز باألوسكار

مرت

رض نفسى عندما تصاب "احلرباء البشرية" 
مثل واجلنون تساؤالت حول ا

ـكتـملة هارلـيكـان الغـبى وكذلك األدوار ا
ـدن الـصـغـيـرة فى فـرق الـريـبــرتـوار فى ا
والـكبيـرة فى أيرلنـدا وإجنلتـرا. وكان قد
اكـتــسب بــالـفــعل شــهــرة أنه يـعــيش حــيـاة
صاخبة ومـشاغبة. كان واضحًا فى ذلك
احل أن مـسًا شيـطانيًـا يتمـلك عواطفه
والـــذى ســـيـــكـــون مـــوطن قـــوته. وكـــان أن
وجـــد بـــؤرة تـــركـــيـــزه فـى هـــيـــاج عـــطـــيل
وأيــضًـا فـى نـوبــات االنــفــعــال الـعــنــيــفـة لـ
"سـيـر جــايـلــز أوفـرريــتش" فى مـســرحـيـة
ـــة طــــريــــقــــة جــــديــــدة لــــدفـع ديــــون قــــد
ــــــاســــــنــــــجـــــر  .1816وكــــــانت مـالحـــــظـــــة
صـامـويل تـايـلـور كـولـريدج 1834  - 1772
ــــــثـل تــــــشــــــبـه قــــــراءة أن "رؤيـــــــته وهـــــــو 
شـكـســبـيــر بـومــضـات من الــبـرق" حتـوى
. لم يـكن يـعـتـمـد ـنـهج كـ مـؤشـرًا هـامًـا 
عـلى دراســة ثــابـتــة لـلــشـخــصـيــة بل كـان
يـــعـــمل عـــلى "نـــقـــاط" ذات داللـــة بـــشـــكل
مـــــــفــــــاجـئ ومُــــــروَّع. تــــــلـك الــــــتـــــــنــــــقالت
ــفــاجــئـــة من "الــعــالى" إلى والــتـــحــوالت ا
ــنـــخــفض" كــانـت مــثــار إلـــهــام فى أيــام "ا

ذلـك. أصـيب بــنـوبــات جــنـون أدت به إلى
مـصـحــة عـقــلـيــة. واسـتـمــر عـرضه 1200
ليلة. فهل نـربط العبقرية بنوبات اجلنون
ـراجع ال تـمـدنـا الـتى أصـابـتـه? لألسف ا
إال بـالــقــلـيـل عن تـفــاصــيل هــذه الـنــوبـات

وأسبابها.
ثال الثانـى: للممثل اإلجنـليزى إدموند وا
ك  1789-1833 والذى كـان يجـسد روح
احلـركة الـرومـانـسـية فى أوج اضـطـرابـها
مثلة (وعنفها). كـان االبن غير الشرعى 
ـبــكَّـرة ثـانــويــة والـتـى اسـتــغـلـت مـوهــبـتـه ا
ا بـسبب نفوره واستيائه من النضج. ور
ـعــجــزة" انــفـصـل كـ عن دور "الــطــفل ا
أمـه فى حـــــــوالى  1804وقـــــــضى عـــــــشــــــر
ســنـــوات كـــمـــمـــثل مـــحـــلى مـــكــافـح تــزوج
خاللــهــا وأجنـب طــفــلــ مــات أكــبــرهــمــا
وهـــــــو رضــــــيـع. وكــــــان كــــــ ذو احلـــــــجم
الـــصــغـــيــر والـــنـــحــيل مـــثل ســـلك وداكن
الـبشـرة مثـل غجـرى (وهـو ما كـان يـعتـقد
أنه كـذلك أحيـانـا) مـاهرًا كـذلك كالعب
أكروبـات وفنـان مـا وقادرًا عـلى تمـثيل

ـكن وصــفـهـا ال شك أن هــنـاك قـوة مــا 
بــأنــهــا خـارقــة لــلــطــبــيــعــة تـكــمن وراء أى
ـــــثل ـــــثل جـــــيـــــد أو لـــــنـــــقل وراء أى 
عـظـيم. هـذه الــقـوة تـفـسـر لــنـا اجلـاذبـيـة
الغامضـة والسحـر اخلفى الذى يشع من
ــمــثل وهــو يــقـنــعــنــا بــأنه شــخص آخـر! ا
إنهـا قوة نابـعة من تـوتر مـبهم بـ ما هو
ــــــمـــــــثل) ومـــــــا هـــــــو خــــــيـــــــالى فــــــعـــــــلـى (ا
(الـــشــخـــصـــيــة). كـــلــنـــا نــعـــرف أن مــهـــنــة
ــمـثل - الــتــمــثـيـل مـلــيــئــة بـاالزدواجــيــة (ا
األداة والـــعـــازف - والـــشـــخـــصـــيـــة; عـــلى
سرح الورق واجملسـدة - الواقع (مبـنى ا
والــــــديــــــكــــــور إلـخ) واخلــــــيــــــال (أحـــــداث
ـمـثـلـة). كـمـا ـسـرحــيـة والـشـخـصـيــات ا ا
ـتـنـاقضـات: اإللـهـام مـقابل أنهـا مـلـيـئة بـا
ـــوهــــبـــة مـــقـــابل الـــتـــدريب الـــتـــكـــنـــيك ا
اإلحساس مقـابل التفكير وما إلى ذلك.
ـــتــنــاقـــضــات فـى صــفــة وتـــتــجــمـع هــذه ا
ـمــثل: كـمـا واحـدة البـد أن يــتـحــلى بـهــا ا
ذكرت فـى دراسات سـابـقة أن يـكـون مثل
احلـرباء: كـلمـا دخل بـيئـة غيـر لونه وفـقًا

لها.
والــكــيـنــونــة بـشــكل عــام تـرتــبط بــالـهــويـة
دى اإلنـسـانـيـة وبالـطـاقـات الـبـشـريـة و
ـــــدركـــــات احلــــســـــيـــــة الـــــتى يـــــكــــون من ا
استخدام الـقناع / الدخول فى شخصية
أخـرى/ الــتــمـثــيل وحــاالت الــغـيــبــوبـة أو
الــنـشـوة جــزءًا غـامــضًـا مــنـهـا. وعــلى مـر
ـمــثـلــ عـلى الـعــصـور كــان يـنــظــر إلى ا
أنـهم ليـسـوا أنـاسًـا مثل الـبـشـر اآلخرين
فــــكـــــان أحـــــيــــانًـــــا يــــوصـف بــــأنـه أحــــمق
ومــتـالعب بــاأللــفــاظ وبـــأنه غــامض فى
نـكـاته وقـارص فى مـرحه وفـيـلـسـوف ذو
مـزاج مـتـقـلب. فـالـتـمثـيـل يعـمل مـع وجود
ـمـثل هـو كـائن حى وتـمـازجـهـمـا حـى وا
ليس سهال ومن هـنا تكمن عظمة بعض
مثل ومن هـنا تكمن احتمالية إصابة ا
هــذا الـبــعـض بـ "حــاالت نـفــســيــة" - ولن
أقـــول حـــاالت جــنـــون. وعـــلى ذلك فـــمن
ــمــثل (احلــربـاء الــطــبــيــعى أن يـتــعــرض ا
الـبشـرية) لـبعض الـهزات الـعقـليـة - على
األقل بــــشــــكـل حلـــظـى ومــــؤقت أو عــــلى
األقـل حـــتى تـــســـتـــقـــر طـــبـــيـــعـــة احلـــربــاء
بـداخله فتـصبح متـأصلة فـيه وكأنه ولد
مثل من سيطرت بها. لكن هـناك من ا
عـــلــــيه تـــلـك الـــهـــزات فـــأصـــيـب بـــبـــعض
ــرضـــيــة والــتى قــد ال تــبــ األعــراض ا
لـلجـمـهور إال حـ تؤثـر بـصورة واضـحة

مثل وتلون سلوكياته. على حياة ا

ــثـال األول: كــومـيــديـان أمــريــكى يـدعى ا
(جــــورج واشــــنـــطـن) ل (فـــايــــيت) فــــوكس
1877 -  1825اشـــــــتــــــهـــــــر بـــــــتـــــــصـــــــويــــــره
الـكـاريــكـاتـيــرى لـشـخــصـيـات مــثل مـكـبث
وفــاوست بـطــريــقـة الـ "بــيـرلــيـسك". كــمـا
أنـه رفع الـــــبــــانـــــتــــومـــــا األمــــريـــــكى إلى
مـسـتـوى شـعبـى لم يـحدث مـن قبـل. وقد
اشــتــهـــر بــعــرض عــنــوانه هــمــبــتى دمــتى
وقـــدم أول عـــرض بـــانـــتــــومـــا أمـــريـــكى
يـعرض فى فـصلـ ولم ينافـسه أحد فى

 مارلون براندو

عـظـمـته وأصـبـحت آلـيـة فـقط فـى سـن
انــــــحـــــداره الـــــطــــــويـــــلـــــة. وقــــــد بـــــدأ ذلك
االنـحـدار سـريــعًـا جـدًا فــقـد خـضع كـ
واســــتــــســــلم بـــــســــرعــــة لالســــتــــغــــراق فى
ح الــنــاقــد ويــلــيــام هــازلــيت ــداهـــنــة. و ا
 1830 -   1778فـــقــــدانه لــــلـــتــــركــــيـــز فى
مـــــوســـــمه الـــــثـــــانـى فى "درودى" - 1914 
ــثــيــر 1830عــنــدمــا أضــاف دور مــكــبث ا
لــلــجــدل ورومــيــو الــكــســول أغــلب الــوقت
ألدواره الـشــكــسـبــيــريــة وكـذلك اســتــعـادة
ريـتــشــارد الـثــانى الــتى كــانت مـهــمــلـة فى
ـسرح. وكان كـثيـرًا ما يصـبح مخدَّرًا أو ا
مــذهـــوالً من كــثــرة الـــشــراب غـــالــبًــا فى
صحـبـة اللـيـستـون والذى أصـبح مـتوافـقًا
مـعه بصورة خـطرة وفـقد كـ كل الكبح
اجلنـسى. ووصلت األمور إلى مداها فى
 1824حــ اكـتــشـفت عـالقـته اجلــنـســيـة
بـشــارلـوت كـوكس زوجـة عـضـو فى جلـنـة
"3 وقـدم للمـحاكـمة فى يـناير "درودى ل
 1825وأطــــــلق اجلــــــمــــــهــــــور صــــــيــــــحـــــات
االستهجـان طوال عرض ريتشارد الثالث

فى  24 يناير.
هل كـان مــا يـحـدث لـه "مـسًـا شــيـطــانـيًـا"
س الــشــيــطــانى?" أم ــقــصــود بــا (ومــا ا
نـوعًــا من اإللـهـام أم حـالـة جـنـون مـؤقت
كننا أن أم حالة نفـسية عارضـة? وهل 
نـربط ب عـبـقـريتـه كمـمـثل وتـوهجه فى
ـفـاجئ تـصـويـر الـشــخـصـيـات وانـتــقـاله ا
ـنـخــفض" وبـ مـا حـدث بـ "الـعــالى وا

له من نوبات?

ثم نـــصل إلى مـــثــال لـه أهــمـــيــة خـــاصــة:
ـمثل ا جـون ويـلـكـيـز بووث  1865-1839  
األمــريــكـى شــقـــيق إدوين بــووث - 1833
 .1893بــــــــــدأ احـــــــــتــــــــــرافـه فى  1855فـى
"مـسـرح شــارع شـارل فى "بـالــتـيـمـور" فى
دور "ريــتــشـمــونــد" فى ريــتـشــارد الــثـالث
ولـــعب أدوارًا مــســـاعــدة بـــعــد ذلـك لــعــدة
مـــواسم وبــــشـــكـل رئـــيــــسى فى "مــــســـرح
شارع أرش" فى "فيالدلـفيا" وفى "مسرح
ريــــتـــــشــــمــــونـــــد". وبــــحــــلــــول أوائـل عــــقــــد
الــســـتــيـــنــيــات  1860كــان جنـــمًــا راســـخًــا
ــســرحــيــة. كـان مــوهــوبًــا بال لــلــجــوالت ا
شك ومـسـيطـرًا أحيـانًا لـكـنه كان أيـضًا
ــثالً غــريب األطــوار وغــيــر مـنــضــبط
ــا كـان فى أفــضل حـاالته فى تــمـثـيل ور
الــشــخـــصــيـــات الــرومــانـــســيـــة واألبــطــال
. وكان ظهوره فى يـلودراميـ واألشرار ا
نـــيــــويـــورك ألول مــــرة فى دور ريــــتـــشـــارد
الـــــثــــــالـث فى "مــــــســـــرح واالك" الــــــقـــــد
1862وكـــــــان آخــــــــر ظـــــــهـــــــور لـه هـــــــو دور
ـرتـد فى "مـسـرح فورد" "بـيـسـكارا" فى ا

فى واشنطن دى. سى.
فى  18مــــارس  .1865وبـــــعــــد شــــهــــر (14
ـــــســـــرح قــــام أبـــــريل  1865) فـى نـــــفس ا
بــووث وهــو مــتــعـاطف جــنــوبى بــاغــتــيـال
إبراهام لنكولن   4 أثناء مشاهدة الرئيس
سـرحية تـوم تايلـور ابن عمنـا األمريكى.
ــا كـان دافـع بـووث وطــنــيــة مــضــلــلـة أو ر

رغبة 

 حرباء القرن التاسع عشر 

ضحايا اجلنون

 كوليردج

 جون ويلكيز بووث سارة برنار

 اجلنــون ..
فنـــون

 اجلنــون ..
فنـــون

 اجلنــون ..
فنـــون

 اجلنــون ..
فنـــون

 اجلنــون ..
فنـــون

ب اإليهام وكسر اإليهام.. ب التقمص الكامل واليقظة.. ب احلقيقة
ــزيف اجلـــمــيـل.. بــ الـــعــقل اجلـــامــد.. واحلــلم.. بـــ الــواقـع اخلــشـن وا
واجلــنــون اخلالّق.. بــ ورقـة وقــلم.. بــ خـشــبــة ومــتـفــرج.. وسط كل ذلك
يـذوب دائــمـاً إنـســان أكـثــر رقـة من طـائــر وأكـثـر نــعـومــة من لـون سـمــاء واضـحـة

اصطلحنا جميعاً على تسميته مبدع..
ــكـان خـشـبـة مــسـرح.. والـزمـان.. ال زمـان.. تــواطـأ اجلـمـيع عـلـى عـصـره والـقـذف به إلى ا
هـاوية سحـيقة وقالـوا: يريد اجلـنون.. فليـكن.. إلى اجلنون.. بـداية من قلم الـكاتب وحتى يد
كن أال العامل التى جتذب الستارة.. تصفيق حاد.. تشجيع.. تماسك أيها الفتى الذاهب إلى حيث 
تعـود.. إنهـا حلظـتك التـى تبـتغـيهـا نقـطة ضـعفك احملـببـة ولـكنـها نـقطـة انطالقك إلى األبـد وأين? فوق

خشبة مسرح وأمام أكف لن تكف عن التصفيق أمالً أن ال تنزل وأال يجذب العامل الستارة مرة أخرى.
ـسرحى - يـود أن يحـميك مـن التـقمص الـذى يدفع بك إلى الـغرق ثم هل كـان بريـخت - وهو يـكـسر إيـهام الـعرض ا
.. هل كان يباعد بينك وب احللم أم يسلحك بالعقل اخلائف من ستك تفرج من النوم الهاد ا اجلنون? أم يحمى ا
مـغامـرة الطـيران.. هـل كان يـثوّر مـجتـمعه أم يـبنى حـائـطاً عـاليـاً سمـيكـاً بيـنك وب جـنـتك التى تـود الولـوج إليـها عـبر

سكوكات اجلافة.. ك إلى أسئلة متتالية ال تعرف اإلجابات اجلاهزة وا الساتر الشفاف الذى يحيل عا
كن أن مثل على اخلشـبة إلى حلظته اجملنونـة? هل يستطيع أن يـكون شخصاً آخـر غير نفسه? هل  كن أن يـصل ا هل 
ـمثل.. ذاك ـسـرح اجلـديـد فـقـد جـنونـه وفقـدت اخلـشـبـة سـطـوتـهـا عـلى روح ا تـسـتـحـيل حـيـاته خـشـبة مـسـرح? أم أن ا

اجملنون االفتراضى الدائم.. 
ـثالً - حـتى ال تـخـطـو مـعـجـبـاً بـنـفـسك إلى.. مـسـتـشـفى ـلف حـاول أن تـتـلـمس مالمح هـذه احلـالـة - إن كـنت  فى هـذا ا

األمراض العقلية.

سرح واجلنون   ملف خاص عن ا
أعده: هشام عبدالعزيز
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وسم الصيفى القادم. سرحية انتهى من وضع خطة الفرقة التى تتضمن تقد عدد من العروض اجلديدة خالل ا > محمد صابر مدير فرقة الهوسابير ا
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يل إلى االجتاه عـاصرة  تغيرة احلـديثة وا ـبنى فى أشكالـه ا > إن الـتعبيـر اللفظى ا
طـواعيـة نحـو التركـيب والوصل ولـيس الفـصل. ونفـهم من هنـا تلك احملاولـة اليـائسة

تلفظ وفاعل التلفظ. التى يكون جناحها ثمنه إلغاء اخلطاب لدمج الفاعل ا

سرحي جريدة كل ا

28 من  أبريل 2008 العدد 42
> إن مـخـتلف أجـزاء اجلـسد تـستـخـدم وفقـاً خلصـائص شـبه ثابـتة. الـذراعـان لهـما
نطـلق بتـدفقـها اخلط الـلحنى عـادة حركـات متـواصلـة مترابـطة تـشبه من هـذا ا
ومن ح آلخر من خالل شكل فضائى محدد أو متحرك جندهما يحددان إيقاعاً.

ى مرة أخرى. سرح العا سرح باجمللس األعلى للثقافة طالبت اجمللس القومى للترجمة بدراسة مشروع إعادة إصدار سلسلة ا > جلنة ا

سرحي جريدة كل ا

 ¿ƒæa .. ¿ƒæL
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28 من  أبريل 2008 العدد 42

العالج النفسى
بالدراما: جذور
ة.. تمتد قد
 إلى التطهير
عالج األرسطى وا
مخرج متقمص.. 

 السيكودراما:
أشهر مثال على
التداخل ب

العالج النفسى
والدراما

عالج  يتيح ا
النفسى للمريض
إعادة تشكيل
حياته عن طريق
االستعارات
سرحية ا

التقمص:
رقص 
على حبال
اإلبداع
واجلنون

سمير العصفورى:
اهتزاز

الشخصية..
 أحد أمراض مهنة
التمثيل

عايدة عبد
العزيز: قلة
اخلبرة وراء
الوقوع فى فخ
التقمص الكامل

عندما طارد عطيل
ديدمونة حتى ميدان األوبرا

ويضع سمـير العصـفورى يده مـعنا عـلى النقـطة ذاتهـا مشيرًا إلـى ظهور بعض
مـثل فى مقابالت تليفـزيونية وهم لم يتخلصـوا بعد من آثار آخر شخصية ا
ـيـ - بـعد مـشـاركـتهم فى أفالم ـمثـلـ الـعا قامـوا بـأدائـها بل وجلـوء بـعض ا
ـصـحات الـنـفـسـيـة الستـعـادة ذواتـهم الـتى ذابت فى الـشـخـصـية كـبـرى - إلى ا

الدرامية.
العـصفورى يرى أن أية مهنـة تطبع آثارها على صاحـبها فيد احلرفى تكشف
مـهنـته ويـد النـحـات حتكى صـراعًـا مع خامـة عـنيـفـة.. وهكـذا. وبالـتـالى فمن
ـمــثــلـ حتــوالت بــسـبب تــعــرض تـكــويــنـهم الــوارد أن تـشــهــد شـخــوص بــعض ا
ـمثـل الـكـبار يـواجـهون الـعالم النـفسـى األصلى لـلتـصـدع.. وهنـاك كـثيـر من ا

بشخصيات زجاجية هشة من الداخل.
مـثل الكـوميـدى الذى ـهنـة يـقدم لـها الـعصـفورى صـورًا وأمثـلـة فى ا أمراض ا
ـوقف الذى يل دائـمًـا إلشـاعة جـو من الـبـهجـة الـصـناعـيـة قـد ال تتـنـاسب وا
ـثال شابـا أصيب بـتضخم الـذات بعـد جناح أحد يكون مـتواجـدًا بداخله أو 

أدواره ألنه "مكتوب كويس" فتتغير ضحكته ومشيته وأسلوبه فى احلياة.
ـمـثل قـد يـنتـقل إلـيه مـرض فى الـشخـصـية الـنـاقـدة زينـب منـتـصـر تعـتـقد أن ا
ا التى يـؤديهـا إذا مست داخـله عصـبًا أو كـان لديه نـفس عقـدة الشـخصـية ر
دون أن يدرى وبالتالى تتحرك عـقدته بداخله ح تتماس مع نظيرتها داخل
الشخصية ألن اإلنسـان ال يتفاعل مع الشئ إال لو كان معايشًا له إال أن ذلك
ليس قاعدة عـامة. فى ح  تؤكد الـفنانة عايـدة عبد العزيـز عرفتها حلاالت
ـمثل مـثل وتـعـزو ذلك لـعـدم حـرفـيـة ا انـتـقلـت فيـهـا أمـراض الـشـخـصـية إلـى ا
ـثـلـة وقــدرته عـلى الـســيـطـرة عـلى نــفـسه وتـروى كــيف عـمـلت ذات مــرة مع 
ـا يصيـبها كبـيرة تـزوج زوجها - فى الـعمل طـبعًا - من غـيرهـا لينـجب ولدًا 
ـمــثـلـة الـكــبـيـرة بـاكـتــئـاب فـعالً - ولــيس تـمـثـيال ً - بــاالكـتـئـاب وقــد أصـيـبت ا
الزمــهـا بــعـد انـتــهـاء الــعـمل. ورغم أن الــبـعض يــعـتـبــرون ذلك حـبًــا لـلــعـمل فـإن
ـمــثل اجلـيـد - فى رأيــهـا - هـو الـذى عـايـدة تـراه مــبـالـغـة غــيـر مـطــلـوبـة ألن ا
يؤدى الـشـخصـيـة دون أن يسـمح لـها أن تـدخل إلى عـقله وتـسـيطـر عـليه ومن
ــدرس بـجـامـعــة األزهـر عـلى نـافــذه الـطب الـنــفـسى تــطل د. أمـيـنــة الـعـزازى ا

الظاهرة لتقول:
ط ثابت هذا النـمط هو مجموع الطرق الـتى يتعودها الشخص الشـخصية 
ستقاة إلدراك النفس والعالم وآليات التوافق كـاالستجابة للضغوط والقيم ا
من الثقـافة واألسـرة واخلبـرات الفرديـة. لنـصل فى هذا الـتعـريف أن اإلنسان
: األول فـكــر وســلـوك ومــشــاعـر والــتـقــمص وفــقًــا لـذلك يــنــقـسم إلـى قـســمـ
مـثل الـشخـصـيـة كلـهـا فكـرًا وسـلـوكًا ومـشـاعر تـقمـص داخلى وهـو أن يـعيـش ا

وهذا ما تراه بعض التيارات شرطًا لإلجادة.
والثانى هو التقمص اخلارجى وفيـه يقوم الشخص بدراسة الشخصية فكرها
وسـلـوكــهـا ومـشــاعـرهــا ثم يـقـوم بــتـأديــة الـدور من واقع دراســته تـلك ويــتـوقـعه
واقف اخملتلفـة دون أن تتملكه الـشخصية. وهذا لتصرف الشـخصية حيـال ا
ى عــمـر ــمــثل الــعــا ــمــثــلــ الــكــبـار وقــد صــرح ا الــنــوع يالقى تــرحــيـبًــا من ا

نهج. الشريف ذات يوم بأنه يفضل التمثيل وفقًا لهذا ا
وتـفــرق د. أمـيـنــة بـ الـتــقـمص واحملــاكـاة فـاألول هــو مـعـايــشـة فـكــر وسـلـوك
ومـشــاعــر الــشـخــصــيــة بـالــكــامل بــيــنـمــا الــثــانى هــو مـعــايــشــة جـزء فــقط من
الشخصية أو سلوك واحد منـها. وهذا األخير قد يكون مفيدًا كمحاكاة صفة
ـثل قـدوة والـتـركيـز عـلـيـهـا حـتى تـصـبح جـزءا من تـكوين جـمـيـلـة فى شـخص 

شخصية الفرد. 
وتـواصل د. أمـينـة الـعـزازى: شـخصـيـة الـفرد تـظل تـتـبـلور حـتى تـصل الكـتـمال
ـا تـكونت الـشـخصـيـة وكانت سـويـة فلن تـكويـنـها عـنـد سن الثـامـنة عـشـر وطا
مثل ألحد يؤثر علـيها تقمص أى شـخصية لكـن اخلطورة تكمن فى تـقمص ا
األدوار دون اكـتـمـال شخـصـيـته األصـلـيـة أو إذا كانت غـيـر سـويـة أو تـعانى من

بعض االضطرابات النفسية.
تزن نفـسيًا بالـتمثال الـصلب ال يتـأثر بسهـولة كما وتشبه د. أميـنة الشخـص ا
ـتـزن أشـبه بـالـتـمـثـال الـطـرى ال تـثـبت عـلـيه الـشــوائب بـيـنـمـا الـشـخص غـيـر ا
تـكـفى أيـة هــبـة ريح إلصـابـة تـقـاسـيـمه بـاالعـوجـاج. وفى الـنـهـايـة هـنـاك إبـداع
ـــمـــثل وهـــو احملك فى مـــقـــدرته عـــلـى جتـــســيـــد أى دور مـع احملـــافــظـــة عـــلى ا

شخصيته.
ــمـثل وتـؤكــد د. أمـيــنــة عـلى أنه لــيس كل شــخص مـوهــوب يـصــلح كــمـمــثل فـا
بطـبيـعـة عمـله يخـترق شـخـصيـات كثـيـرة ويدخل جلـوانبـها لـذا يـنبـغى قبل أن
ـارس الــتـمــثــيل أن يـخــضع الخــتـبــارات نـفــسـيــة حتـدد مــدى صالبــة تـكــويـنه

النفسى.
ــمــثل أن يــأخــذ أجــازة بــ احلــ واآلخــر ريــثـمــا يــســتــطــيع مــعــايــشـة وعــلى ا
ـتـزنـة قـد تعـلـق بـها بـعـض لوازم شـخـصـيـته احلـقـيـقـيـة. فـحـتى الـشـخـصـيـات ا
مثل الـنمساوى جـ جورى سيـبرج فى فيلم الشـخصيـة فالدور الذى قـدمه ا
صاب "نوتردام" كـان يستلـزم قيامه بـشهقـة عند حـديثه ألن الشـخصيـة كانت 
ـدة شــهـرين يـشــهق عـنـد ـرض فى الـرئــة وقـد ظل بـعــد انـتـهــاء الـتـصــويـر و

حتدثه حتى استطاع أن يتخلص من تلك الالزمة.
دة  21  يـوماً ارس عـادة مـا  والـتـفسـيـر العـلـمى لـذلك أن الشـخص لـو ظل 
خ جتــعل من هـذه فــإن ذلك يــؤدى إلى تـكــوين وصالت عـصــبـيــة جـديــدة فى ا

العادة جزءًا من آليات الشخصية نفسها.

مـثل نـفـسه.. قـد يـحدث أن ألسـبـاب قد تـتـعـلق بـطـبيـعـة الـعـمل أو اخملـرج أو ا
تـنــقـلب لـعـبـة "الـتـقـمـص" إلى عبء يـؤرق أيـامه ولـيـالــيه يـصل أحـيـانـا إلى حـد
اإلصــــابــــة بــــأمــــراض عــــصــــبــــيــــة وآالم جــــســــديـــة.. فـى الــــســــطــــور الــــتــــالــــيـــة

تتعقب"مسرحنا" لعبة التقمص وهى تتحول إلى لعنة"....
ـسـرحى الكـبـيـر سـميـر الـعـصـفـورى كانت مـحـطـتـنـا األولى لفك عـنـد اخملـرج ا
شـفــرة مـصـطـلح "الــتـقـمص" الـذى ال يــنـكـر الـعــصـفـورى أنه يــسـبب له إزعـاجًـا
شديـدًا مفضالً استخدام مصطـلح استعارة حدود الشخصـية أو قناعها فيما
مثل من ذاتيته كى يدخل فى إهاب يصفه اخملرج محمـود األلفى بأنه جترد ا
الـشخـصـية الـدرامـيـة مفـرقًـا ب الـتـقمص كـحـالة فـرديـة وتـنامـيه كى يـصبح

حالة جماعية تناغمًا تامًا ب فريق العمل.
ـيـة الـفـنـون تـتــوقف عـنـد الـهـدف األسـاسى من د. جنـاة عـلى; األسـتـاذ بــأكـاد
ـسـرح وليـس خلـقـهـا بـشكل فـعل الـتـمـثـيل أال وهو إظـهـار احلـيـاة عـلى خشـبـة ا
مثل تعـلم األسلوب الذى يحقق حـرفى ومن أجل حتقيق هذا الهـدف  على ا
هــذا الــهـدف لــنــر فى الــنـهــايــة أفـعــاالً تــشـبـه من حـيـث الـشــكل فــقط أفــعـال

الشخصية الدرامية. 
ــمـثل يـعـمل من وتـعـرف الــنـاقـدة زيـنب مـنــتـصـر الـتـقـمص بــأنه تـكـنـيك داخل ا
خالله بـوعى شـديـد جـدًا وفى ضـوء دراسـته ألبـعـاد الـشـخـصـيـة الـتـى يـؤديـها
ـوهبـة وحدها كـضمـانة إلتمـام عمـلية وتـشدد زيـنب منتـصر عـلى عدم كـفاية ا
التقمص إذ يـفترض األمر دراسة وتـدريبا وأحيانًـا يحتاج إلى أبحـاث متعمقة

حول الشخصية كما كان يفعل الراحالن محمود مرسى وأحمد زكى.
ـا زيـنب مــنـتـصـر تـضـرب مــثـاالً عـلى الـتــقـمص الـنـاجح من وجــهـة نـظـرهـا - 
قـدمه أحــمـد زكى فى فــيـلم نـاصـر  56اعــتـمـادًا عــلى دراسـة شــرائط خلـطـبه
ـرفـوض بدور آخـر للـنجم ـقابل تـضرب مـثالً عـلى التـقمص ا ورحالته وفى ا
نفسه وهو دوره فى السادات" والذى تصفه بأنه كان مجرد "صورة كربونية".

مثل والقناع.. عالقة خطرة ا
ـمثـلـ األول يـتـدرب طويالً يفـرق اخملـرج سـمـير الـعـصـفورى بـ نـوعـ من ا
وبـصـورة مـكـثـفـة عـلى اسـتـعـارة قـنـاع الــشـخـصـيـة وكـان يـقـدم الـشـخـصـيـة من
ـمــثل خـاللـهــا فى االســتــعــارة حــتى تــخــتـفى اخلــارج ويــرصــد حــاالت تـوغـل ا
ـذاهب شــخــصـيــته داخل الــشــخــصــيـة الــدرامــيــة الـتـى يـؤديــهــا مــشــيـرًا إلـى ا
مـثل وقناعه حتى ـة التى كانت حتبـذ هذا االندمـاج ب ا الكالسـيكيـة القد
ـمثـلـ كان يـعـجز عن "فـرمـلة" هـذا االرتـباط ويـرصـد العـصـفورى إن بـعض ا
ــوذجــيه لــلــمــمــثل عــمــيـق االسـتــعــارة لــقــنــاعه هــمــا الــراحالن جــورج أبــيض
ويوسف وهبى وفى ح كان األول يحرص على اختيار شخصيات قريبة من
شـخصـيـته احلقـيـقيـة ويفـضل الـثانـى شخـصيـات مـغايـرة له فـإن كلـيـهمـا كان
البس الـــشــخــصــيــة ــجـــرد ارتــدائه  يــتــحــول إلى شـــخــصــيــة أخـــرى تــمــامًــا 

سرح. والتأهب للوقوف على خشبة ا
ـمثل "يعـيش" فى الشخـصية الـدرامية وترفـض د. جناة على مـا يقال عن أن ا
مـثل اجليد - فى رأيـها - هـو ذلك القادر لفتـرة بعـد انتهـائه من أدائهـا ألن ا
عــلى اخلــروج من الــشــخــصــيــة فــور خــروجـه إلى الــكــوالــيس مــوكــدة عــلى أن
ـا حـوله ـمــثل إحـسـاسه  ــرة ألنه يـفـقـد ا االنـدمـاج الـكـامل لــيس مـطـلـوبًـا بـا
وسـيـطـرته عـلـى نـفـسه وهـو األمـر الـذى قـد يـتــحـول إلى كـارثـة كـأن يـقـتل من

يلعب دور عطيل زميلته التى تؤدى شخصية ديدمونة!
مثل النـجمة عايدة عبد العـزيز تتساءل: وهل التمثـيل شيطان حتى نقول إن ا
مـثل احملـترف قـد تلـبـسه الدور الـفالنى?!.. وعـلى سـؤالـها جتـيب مـؤكـدة أن ا
تتـزايد قـدرته على السـيطـرة على الـشخصـية الـتى يؤديهـا بازديـاد خبرته فى

بتدئ قد يقعون فى أخطاء التقمص الكامل! ح أن ا
ـاضى لـيـرصـد ازدهـار ويـعـود اخملـرج مـحـمــود األلـفى إلى ثالثـيـنـيــات الـقـرن ا
ـصرى - بـحـسب روايـة الراحل ـسـرح ا حـقـبة الـتـقـمص الكـامل وكـيف شـهد ا
مثلة التى تؤدى دور ديدمونة أحمد البدوى - واقعة طريفة تتمثل فى خوف ا
من جـحـوظ عيـنى جـورج أبـيض الذى كـان يـلعب أمـامـها دور عـطـيل ولم جتد
حالً إال الـفرار من أمـامه فـما كـان منه إال أن طـاردهـا فى الكـوالـيس ويتـندر

البعض قائل إنه استمر فى مطاردتها حتى ميدان األوبرا!!
األلـفى يـعـود لـيـؤكـد أن الـتـقـمص الكـامل عـادة مـا يـتـسـبب فى خـسـائـر فـادحة
خاصة فى مشاهد العنف.. والذاكـرة الفنية حتتفظ بحكايات ال بأس بها عن
مـثل الـذى انـدمج فى دوره وهـو يـضـرب زميـلـته بـ.. الـقـلم.. وتـكون الـنـتـيـجة ا

إصابتها إصابة خطرة!
من االندماج إلى االدعاء

 االدعاء هو الوجه اآلخر لعملة التقمص الكامل.. ويرصد العصفورى ظاهرة
ـسـرح تـتــمـثل فى جنـوم كــبـار وصـغـار  يـنــزل الـواحـد مـنــهم من عـلى خــشـبـة ا
ـكن مـبـاهيًـا بـأنه كـان فـى قمـة انـدمـاجه رغـم أنه قـدم الـدور بأسـوأ شـكل 
ـثل فـعالً فى ح ألنه - والكالم لـلـعصـفورى - نـسى فى خـضم ادعائه أن 
مثل منـها بعـد تدريبات أن الدخـول للقنـاع عملـية طبـيعية وبـسيطـة ويتمكـن ا
طــويـلــة لـتـرويض الــنـفس فـى حـ تـتــوقف الـنــاقـدة زيــنب مـنـتــصـر عــنـد جلـوء
مـثل بـعـد وصوله إلـى مرحـلـة معـيـنـة من الـنجـومـية إلـى االستـسـهال واألداء ا
اطًا جاهزة. مثل إلى حرفى يؤدى أ بحرفية بدالً من اإلبداع وهنا يتحول ا

رحلة.. الستعادة الذات
نطقة الشائكة ومن معنى التقمص إلى أشكاله اخملتلفة ينتقل حتقيقنا إلى ا
ـســاحـة الـرمــاديـة بـ اإلبـداع واالضــطـراب الـنــفـسى.. لـنــسـتـمع إلى أو تـلك ا
مـثل الـذين أصيبـوا بأمراض جسـدية ونفـسية نـتيجة عشرات احلكـايا عن ا
لتقمـصهم شخصيـة درامية ما أو لـعجزهم عن اخلروج من تلك الـشخصية..

العالج النفسى والدراما

احلديـثة بأوربـا فى القـرن التاسع عـشر. فى ذلك الوقت
ــقــاالت الـتـى ركـزت عــلى الــوظــيــفـة نــشـرت الــعــديــد من ا
ـانـيا وفـرنـسا  بـناء الـعالجيـة لـلتـطهـيـر النـفـسى ففى أ
سـارح فى مسـتشـفيـات األمراض الـنفـسيـة بغرض عالج ا

رضى. ا
أمـا فى بــدايـة الــقـرن الـعــشـرين فــقـد اسـتــخـدم الــطـبـيب
" بـعض أساليب وتكـنيكات مسرح الـنفسى الروسى "إجل

"ستانسالفسكى" كأساليب للعالج النفسى.
وفـى فــيـــيــنـــا وحتــديـــدا عــام 1920بـــدأ جــاكـــوب مــوريـــنــو
اثلة ووضع أسس علم السيكودراما. يستخدم مفاهيم 
أمـا فى بريطانيا فـنجد أنه فى الثالثينـيات واألربعينيات
واخلـمـســيـنـيــات من هـذا الـقــرن أن الـعـديـد مـن احملـلـلـ
هـني قد وقفوا على فوائد استخدام الدراما النفسي ا

مع مرضاهم.
وفى الثالثـينـيات واألربـعيـنيات من هـذا القـرن أخذ بـيتر
ســاالد يــنــقـح أفــكــاره عن الــقــدرة الــعالجــيــة لــلــدرامــا من
ـــســـتـــمــرة وأيـــضـــا من خالل خالل جـــوالته الـــدقـــيــقـــة وا
احملــاضــرات وورش الــعـمل وبــلغ هــذا الــتــنـقــيح أوجه فى
اإلصدار الذى قدمه عام   1954فى مجال دراما الطفل.

درس العـديد من الـباحـث "الـلعب" وتـبيـنوا جـميـعا طـبيـعته
ثل ـثيرة والـتمثـيليـة; ففرويـد مثال يرى أن لعـب الطفل  ا
اخلـــطــوات األولـى لــلـــنـــشـــاط اإلبـــداعى وأن الـــلــعـب يــتـــيح

للطفل التنقل ب مستويات مختلفة من الواقع واخليال.
أمـا مــيالنى كـلـ أشـهــر احملـلـلـ لـنـفــسـيـة األطـفـال فـهـو
يـؤكــد عـلى أهــمـيـة الــتـفــكـيــر الـتـخــيـلى "كــمـا لــو كـان" الـذى

ارسه فى أثناء اللعب.
 ويــعــتــبــر بــيــتـــر ســاالد الــلــعب هــو نــقــطــة الــبــدايــة جلــمــيع

األنشطة الدرامية.
وفـى الــســنـــوات األخــيـــرة ركــزت آن كـــاتــنـــاش بــشـــدة عــلى

أهمية اللعب وعالقته بالعالج النفسى بالدراما.

عنـية بـالنـاحية ـؤلفـات ا تـوجد اآلن مـجمـوعة كبـيرة من ا
الـنـظـريـة والتـطـبـيـقـيـة لـلـعالج الـنـفـسى بـالـدرامـا. كـما أن
ــســـتــوى هــنـــاك اهــتـــمــامًـــا مــتـــزايــدًا بـــهـــذا اجملــال عـــلى ا

البحثى.
وكـرد فـعل طـبيـعى لـتـزايد االهـتـمـام بهـذا اجملـال أنـشئت

اللجنة البحثية لفنون العالج النفسى.
حملة تاريخية عن العالج النفسى بالدراما.

بــدأ ظـهـور الــدرامـا كـعالج نــفـسى فى الـثــقـافـات الــغـربـيـة

يـشير مـصطـلح العالج النـفسى بالـدراما إلى تلك األنـشطة
ـعـالج ــريض وبـ ا الـتى تـتــضـمن قـدرا من الــتـفـاهم بـ ا
ــرتــبــة الــنـــفــسى وفــيــهــا حتـــتل أهــداف الــعالج الــنـــفــسى ا
األسـاسـيـة أى أنـها تـكـون مـسـتهـدفـة فى ذاتـهـا وال حتدث

بشكل عرضى أثناء تلك األنشطة.
وقـد اسـتقـرت الـرابـطـة الـبـريطـانـيـة لـلـمـعاجلـ الـنـفـسـي

صطلح على النحو التالى: بالدراما على تعريف ا
يــركـــز الــعالج الـــنــفـــسى بـــالــدرامـــا تــركـــيــزا أســـاســيـــا عــلى
ـسرح ـتـعـمـد لـلـنـواحى الـعـالجـيـة لـلـدرامـا وا االسـتـخـدام ا
وهـو عـبـارة عـن أسـلـوب لـلـتـمـثـيل يـسـتـخـدم الـفـعل لـتـسـهـيل

اإلبداع اخليال التعلم التبصر والنمو.

ة جدًا فى عملـية العالج الـنفسى بالـدراما لها جـذور قد
ختلف اجملتمعات. الطقوس العالجية 

وقـد عرفت هـذه الصـلة بـ الدرامـا والعالج الـنفسى ألول
مــرة عـلـى يـد أرســطـو الــذى اســتـخــدم مـصــطـلـح الـتــطـهــيـر

النفسى ألول مرة.
وهـكـذا  تفـسيـر قـدرة الدرامـا على إعـادة تـنظـيم الوعى

اإلنسانى بشكل فلسفى وبشكل فنى.
ـكن الـقـول إن العالقـة الـتى تربط بـ نـظريـات الـدراما و
والـتطبيق فى العالج الـنفسى بالدرامـا هى عالقة مستمرة

ومتطورة.

ـعـالج الـنـفـسـى عن طـريق الـدرامـا بـاخملـرج ـكن تـشـبــيه ا
ـا ـتـقـمص فـهـو يـشـجع مـرضـاه عـلى خـوض الـتـجـربـة  ا
ـشـاعر يـؤدى إلى تـطـوير قـدرة اإلنـسـان على الـتـعـبيـر عن ا
اخملــتـــلــفــة وزيــادة بـــصــيــرته وكــذا زيـــادة مــعــرفــتـه بــنــفــسه

وباآلخرين.
وتـتم جـلـسـات الـعالج الـنـفـسى بـالـدرامـا عـادة فـيـمـا أسـماه
اخملـرج بيـتر بروك "بـالفضـاء الفارغ"  فـعادة ما يـكون لدى
ريض ذكريات من سـنوات حياته األولى; أحالم مخاوف ا
ـكن ـشـاعر  ـسـتـقـبل. كل هـذه ا ـاضى وأخـرى من ا من ا
ــعـالج جتــســيــدهـا فـى هـذا الــفــضــاء الـفــارغ. حــيث يــتــيح ا
رضاه فـرصة إفراغ طـاقاتهم اإلبـداعية الـنفـسى بالدرامـا 
من خالل األدوار الـتـى  يـلـعــبـونـهــا  وهـكـذا يــتـحـول كل من

ثل. عالج النفسى إلى متفرج -  ريض وا ا
ـعـالج الــنـفـسى بـالــدرامـا لـلـمـريض وبــهـذا األسـلـوب يـتــيح ا
فـــرصـــة تــــشـــكـــيل حـــيـــاتـه بـــاســـتـــخـــدام الـــقــــوالب الـــفـــنـــيـــة

سرحية. واالستعارات ا

داخل اخملـتلفـة للـعالج النفـسى قد انـبثقت من ـا أن ا
عـلم الـنفس االجـتمـاعى وعلم الـنـفس اإلكلـينـيكى فـقد
كـان هـنــاك وعى مـتـزايــد بـأهـمــيـة جـزئــيـة االفـتـراض أو

"كما لو كان" التى تعتمد عليها الدراما.
ولــعل أشــهــر مــثــال عـلـى الــتـداخـل بــ الـعـالج الــنـفــسى
والـــدرامــا هـــو الـــســيـــكــودرامـــا الــتـى وضــعـــهــا "جـــاكــوب
موريـنو" حـيث يسـتخـدم العالج الـنفـسى بالـدراما عددا

شتقة من السيكودراما. كبيرا من األساليب والرؤى ا
كن القول بأن العالج النفسى بالدراما أكثر ومع ذلك 
إثـــارة لــلـــمـــشـــاعـــر نـــتـــيـــجـــة العـــتـــمـــاده عــلـى اســـتـــخــدام
االستعارة واحلبكات الـتخيلية بدال من استخدام السرد

باشر للسيرة الذاتية. ا
ـبــاشـرة هـو وعـلى ذلـك يـكـون اســتـخـدام الــطـرق غــيـر ا
يـز الـعالج الـنـفسى بـالـدرامـا إذ يسـاعـد هذا أهم مـا 
ـــوقف ـــريض عـــلى االنـــدمـــاج والـــتـــوحـــد مع ا اخلـــيـــال ا

الدرامى.
وبــهــذا يــكــون الــعالج الــنــفــسى بــالــدرامــا مــســتــوحى من

أرسطو بصورة أكبر من مورينو.
ومن نـاحية أخرى فـقد تأثرت  مدرسـة العالج النفسى
بـالدرامـا تـأثرا كـبـيرا بـنـظريـات وتـطبـيـقات اجلـشـطلت

ونظرية النظم وغيرها. QOÉ≤dG óÑY óªëe
:áªLôJ

 رحاب محمد اخلياط 

العالج النفسى بالدراما

سرح العالج النفسى بالدراما وا

العالج النفسى بالدراما واللعب:العالج النفسى بالدراما وعلم النفس

ؤلفات والبحوث ا

ريض فك قيوده  كيف يستطيع هذا ا

 عايدة عبدالعزيز

 سمير العصفورى

أحمد زكى 
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وسم الصيفى القادم. سرحية انتهى من وضع خطة الفرقة التى تتضمن تقد عدد من العروض اجلديدة خالل ا > محمد صابر مدير فرقة الهوسابير ا
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يل إلى االجتاه عـاصرة  تغيرة احلـديثة وا ـبنى فى أشكالـه ا > إن الـتعبيـر اللفظى ا
طـواعيـة نحـو التركـيب والوصل ولـيس الفـصل. ونفـهم من هنـا تلك احملاولـة اليـائسة

تلفظ وفاعل التلفظ. التى يكون جناحها ثمنه إلغاء اخلطاب لدمج الفاعل ا

سرحي جريدة كل ا

28 من  أبريل 2008 العدد 42
> إن مـخـتلف أجـزاء اجلـسد تـستـخـدم وفقـاً خلصـائص شـبه ثابـتة. الـذراعـان لهـما
نطـلق بتـدفقـها اخلط الـلحنى عـادة حركـات متـواصلـة مترابـطة تـشبه من هـذا ا
ومن ح آلخر من خالل شكل فضائى محدد أو متحرك جندهما يحددان إيقاعاً.

ى مرة أخرى. سرح العا سرح باجمللس األعلى للثقافة طالبت اجمللس القومى للترجمة بدراسة مشروع إعادة إصدار سلسلة ا > جلنة ا

سرحي جريدة كل ا
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العالج النفسى
بالدراما: جذور
ة.. تمتد قد
 إلى التطهير
عالج األرسطى وا
مخرج متقمص.. 

 السيكودراما:
أشهر مثال على
التداخل ب

العالج النفسى
والدراما

عالج  يتيح ا
النفسى للمريض
إعادة تشكيل
حياته عن طريق
االستعارات
سرحية ا

التقمص:
رقص 
على حبال
اإلبداع
واجلنون

سمير العصفورى:
اهتزاز

الشخصية..
 أحد أمراض مهنة
التمثيل

عايدة عبد
العزيز: قلة
اخلبرة وراء
الوقوع فى فخ
التقمص الكامل

عندما طارد عطيل
ديدمونة حتى ميدان األوبرا

ويضع سمـير العصـفورى يده مـعنا عـلى النقـطة ذاتهـا مشيرًا إلـى ظهور بعض
مـثل فى مقابالت تليفـزيونية وهم لم يتخلصـوا بعد من آثار آخر شخصية ا
ـيـ - بـعد مـشـاركـتهم فى أفالم ـمثـلـ الـعا قامـوا بـأدائـها بل وجلـوء بـعض ا
ـصـحات الـنـفـسـيـة الستـعـادة ذواتـهم الـتى ذابت فى الـشـخـصـية كـبـرى - إلى ا

الدرامية.
العـصفورى يرى أن أية مهنـة تطبع آثارها على صاحـبها فيد احلرفى تكشف
مـهنـته ويـد النـحـات حتكى صـراعًـا مع خامـة عـنيـفـة.. وهكـذا. وبالـتـالى فمن
ـمــثــلـ حتــوالت بــسـبب تــعــرض تـكــويــنـهم الــوارد أن تـشــهــد شـخــوص بــعض ا
ـمثـل الـكـبار يـواجـهون الـعالم النـفسـى األصلى لـلتـصـدع.. وهنـاك كـثيـر من ا

بشخصيات زجاجية هشة من الداخل.
مـثل الكـوميـدى الذى ـهنـة يـقدم لـها الـعصـفورى صـورًا وأمثـلـة فى ا أمراض ا
ـوقف الذى يل دائـمًـا إلشـاعة جـو من الـبـهجـة الـصـناعـيـة قـد ال تتـنـاسب وا
ـثال شابـا أصيب بـتضخم الـذات بعـد جناح أحد يكون مـتواجـدًا بداخله أو 

أدواره ألنه "مكتوب كويس" فتتغير ضحكته ومشيته وأسلوبه فى احلياة.
ـمـثل قـد يـنتـقل إلـيه مـرض فى الـشخـصـية الـنـاقـدة زينـب منـتـصـر تعـتـقد أن ا
ا التى يـؤديهـا إذا مست داخـله عصـبًا أو كـان لديه نـفس عقـدة الشـخصـية ر
دون أن يدرى وبالتالى تتحرك عـقدته بداخله ح تتماس مع نظيرتها داخل
الشخصية ألن اإلنسـان ال يتفاعل مع الشئ إال لو كان معايشًا له إال أن ذلك
ليس قاعدة عـامة. فى ح  تؤكد الـفنانة عايـدة عبد العزيـز عرفتها حلاالت
ـمثل مـثل وتـعـزو ذلك لـعـدم حـرفـيـة ا انـتـقلـت فيـهـا أمـراض الـشـخـصـية إلـى ا
ـثـلـة وقــدرته عـلى الـســيـطـرة عـلى نــفـسه وتـروى كــيف عـمـلت ذات مــرة مع 
ـا يصيـبها كبـيرة تـزوج زوجها - فى الـعمل طـبعًا - من غـيرهـا لينـجب ولدًا 
ـمــثـلـة الـكــبـيـرة بـاكـتــئـاب فـعالً - ولــيس تـمـثـيال ً - بــاالكـتـئـاب وقــد أصـيـبت ا
الزمــهـا بــعـد انـتــهـاء الــعـمل. ورغم أن الــبـعض يــعـتـبــرون ذلك حـبًــا لـلــعـمل فـإن
ـمــثل اجلـيـد - فى رأيــهـا - هـو الـذى عـايـدة تـراه مــبـالـغـة غــيـر مـطــلـوبـة ألن ا
يؤدى الـشـخصـيـة دون أن يسـمح لـها أن تـدخل إلى عـقله وتـسـيطـر عـليه ومن
ــدرس بـجـامـعــة األزهـر عـلى نـافــذه الـطب الـنــفـسى تــطل د. أمـيـنــة الـعـزازى ا

الظاهرة لتقول:
ط ثابت هذا النـمط هو مجموع الطرق الـتى يتعودها الشخص الشـخصية 
ستقاة إلدراك النفس والعالم وآليات التوافق كـاالستجابة للضغوط والقيم ا
من الثقـافة واألسـرة واخلبـرات الفرديـة. لنـصل فى هذا الـتعـريف أن اإلنسان
: األول فـكــر وســلـوك ومــشــاعـر والــتـقــمص وفــقًــا لـذلك يــنــقـسم إلـى قـســمـ
مـثل الـشخـصـيـة كلـهـا فكـرًا وسـلـوكًا ومـشـاعر تـقمـص داخلى وهـو أن يـعيـش ا

وهذا ما تراه بعض التيارات شرطًا لإلجادة.
والثانى هو التقمص اخلارجى وفيـه يقوم الشخص بدراسة الشخصية فكرها
وسـلـوكــهـا ومـشــاعـرهــا ثم يـقـوم بــتـأديــة الـدور من واقع دراســته تـلك ويــتـوقـعه
واقف اخملتلفـة دون أن تتملكه الـشخصية. وهذا لتصرف الشـخصية حيـال ا
ى عــمـر ــمــثل الــعــا ــمــثــلــ الــكــبـار وقــد صــرح ا الــنــوع يالقى تــرحــيـبًــا من ا

نهج. الشريف ذات يوم بأنه يفضل التمثيل وفقًا لهذا ا
وتـفــرق د. أمـيـنــة بـ الـتــقـمص واحملــاكـاة فـاألول هــو مـعـايــشـة فـكــر وسـلـوك
ومـشــاعــر الــشـخــصــيــة بـالــكــامل بــيــنـمــا الــثــانى هــو مـعــايــشــة جـزء فــقط من
الشخصية أو سلوك واحد منـها. وهذا األخير قد يكون مفيدًا كمحاكاة صفة
ـثل قـدوة والـتـركيـز عـلـيـهـا حـتى تـصـبح جـزءا من تـكوين جـمـيـلـة فى شـخص 

شخصية الفرد. 
وتـواصل د. أمـينـة الـعـزازى: شـخصـيـة الـفرد تـظل تـتـبـلور حـتى تـصل الكـتـمال
ـا تـكونت الـشـخصـيـة وكانت سـويـة فلن تـكويـنـها عـنـد سن الثـامـنة عـشـر وطا
مثل ألحد يؤثر علـيها تقمص أى شـخصية لكـن اخلطورة تكمن فى تـقمص ا
األدوار دون اكـتـمـال شخـصـيـته األصـلـيـة أو إذا كانت غـيـر سـويـة أو تـعانى من

بعض االضطرابات النفسية.
تزن نفـسيًا بالـتمثال الـصلب ال يتـأثر بسهـولة كما وتشبه د. أميـنة الشخـص ا
ـتـزن أشـبه بـالـتـمـثـال الـطـرى ال تـثـبت عـلـيه الـشــوائب بـيـنـمـا الـشـخص غـيـر ا
تـكـفى أيـة هــبـة ريح إلصـابـة تـقـاسـيـمه بـاالعـوجـاج. وفى الـنـهـايـة هـنـاك إبـداع
ـــمـــثل وهـــو احملك فى مـــقـــدرته عـــلـى جتـــســيـــد أى دور مـع احملـــافــظـــة عـــلى ا

شخصيته.
ــمـثل وتـؤكــد د. أمـيــنــة عـلى أنه لــيس كل شــخص مـوهــوب يـصــلح كــمـمــثل فـا
بطـبيـعـة عمـله يخـترق شـخـصيـات كثـيـرة ويدخل جلـوانبـها لـذا يـنبـغى قبل أن
ـارس الــتـمــثــيل أن يـخــضع الخــتـبــارات نـفــسـيــة حتـدد مــدى صالبــة تـكــويـنه

النفسى.
ــمــثل أن يــأخــذ أجــازة بــ احلــ واآلخــر ريــثـمــا يــســتــطــيع مــعــايــشـة وعــلى ا
ـتـزنـة قـد تعـلـق بـها بـعـض لوازم شـخـصـيـته احلـقـيـقـيـة. فـحـتى الـشـخـصـيـات ا
مثل الـنمساوى جـ جورى سيـبرج فى فيلم الشـخصيـة فالدور الذى قـدمه ا
صاب "نوتردام" كـان يستلـزم قيامه بـشهقـة عند حـديثه ألن الشـخصيـة كانت 
ـدة شــهـرين يـشــهق عـنـد ـرض فى الـرئــة وقـد ظل بـعــد انـتـهــاء الـتـصــويـر و

حتدثه حتى استطاع أن يتخلص من تلك الالزمة.
دة  21  يـوماً ارس عـادة مـا  والـتـفسـيـر العـلـمى لـذلك أن الشـخص لـو ظل 
خ جتــعل من هـذه فــإن ذلك يــؤدى إلى تـكــوين وصالت عـصــبـيــة جـديــدة فى ا

العادة جزءًا من آليات الشخصية نفسها.

مـثل نـفـسه.. قـد يـحدث أن ألسـبـاب قد تـتـعـلق بـطـبيـعـة الـعـمل أو اخملـرج أو ا
تـنــقـلب لـعـبـة "الـتـقـمـص" إلى عبء يـؤرق أيـامه ولـيـالــيه يـصل أحـيـانـا إلى حـد
اإلصــــابــــة بــــأمــــراض عــــصــــبــــيــــة وآالم جــــســــديـــة.. فـى الــــســــطــــور الــــتــــالــــيـــة

تتعقب"مسرحنا" لعبة التقمص وهى تتحول إلى لعنة"....
ـسـرحى الكـبـيـر سـميـر الـعـصـفـورى كانت مـحـطـتـنـا األولى لفك عـنـد اخملـرج ا
شـفــرة مـصـطـلح "الــتـقـمص" الـذى ال يــنـكـر الـعــصـفـورى أنه يــسـبب له إزعـاجًـا
شديـدًا مفضالً استخدام مصطـلح استعارة حدود الشخصـية أو قناعها فيما
مثل من ذاتيته كى يدخل فى إهاب يصفه اخملرج محمـود األلفى بأنه جترد ا
الـشخـصـية الـدرامـيـة مفـرقًـا ب الـتـقمص كـحـالة فـرديـة وتـنامـيه كى يـصبح

حالة جماعية تناغمًا تامًا ب فريق العمل.
ـيـة الـفـنـون تـتــوقف عـنـد الـهـدف األسـاسى من د. جنـاة عـلى; األسـتـاذ بــأكـاد
ـسـرح وليـس خلـقـهـا بـشكل فـعل الـتـمـثـيل أال وهو إظـهـار احلـيـاة عـلى خشـبـة ا
مثل تعـلم األسلوب الذى يحقق حـرفى ومن أجل حتقيق هذا الهـدف  على ا
هــذا الــهـدف لــنــر فى الــنـهــايــة أفـعــاالً تــشـبـه من حـيـث الـشــكل فــقط أفــعـال

الشخصية الدرامية. 
ــمـثل يـعـمل من وتـعـرف الــنـاقـدة زيـنب مـنــتـصـر الـتـقـمص بــأنه تـكـنـيك داخل ا
خالله بـوعى شـديـد جـدًا وفى ضـوء دراسـته ألبـعـاد الـشـخـصـيـة الـتـى يـؤديـها
ـوهبـة وحدها كـضمـانة إلتمـام عمـلية وتـشدد زيـنب منتـصر عـلى عدم كـفاية ا
التقمص إذ يـفترض األمر دراسة وتـدريبا وأحيانًـا يحتاج إلى أبحـاث متعمقة

حول الشخصية كما كان يفعل الراحالن محمود مرسى وأحمد زكى.
ـا زيـنب مــنـتـصـر تـضـرب مــثـاالً عـلى الـتــقـمص الـنـاجح من وجــهـة نـظـرهـا - 
قـدمه أحــمـد زكى فى فــيـلم نـاصـر  56اعــتـمـادًا عــلى دراسـة شــرائط خلـطـبه
ـرفـوض بدور آخـر للـنجم ـقابل تـضرب مـثالً عـلى التـقمص ا ورحالته وفى ا
نفسه وهو دوره فى السادات" والذى تصفه بأنه كان مجرد "صورة كربونية".

مثل والقناع.. عالقة خطرة ا
ـمثـلـ األول يـتـدرب طويالً يفـرق اخملـرج سـمـير الـعـصـفورى بـ نـوعـ من ا
وبـصـورة مـكـثـفـة عـلى اسـتـعـارة قـنـاع الــشـخـصـيـة وكـان يـقـدم الـشـخـصـيـة من
ـمــثل خـاللـهــا فى االســتــعــارة حــتى تــخــتـفى اخلــارج ويــرصــد حــاالت تـوغـل ا
ـذاهب شــخــصـيــته داخل الــشــخــصــيـة الــدرامــيــة الـتـى يـؤديــهــا مــشــيـرًا إلـى ا
مـثل وقناعه حتى ـة التى كانت حتبـذ هذا االندمـاج ب ا الكالسـيكيـة القد
ـمثـلـ كان يـعـجز عن "فـرمـلة" هـذا االرتـباط ويـرصـد العـصـفورى إن بـعض ا
ــوذجــيه لــلــمــمــثل عــمــيـق االسـتــعــارة لــقــنــاعه هــمــا الــراحالن جــورج أبــيض
ويوسف وهبى وفى ح كان األول يحرص على اختيار شخصيات قريبة من
شـخصـيـته احلقـيـقيـة ويفـضل الـثانـى شخـصيـات مـغايـرة له فـإن كلـيـهمـا كان
البس الـــشــخــصــيــة ــجـــرد ارتــدائه  يــتــحــول إلى شـــخــصــيــة أخـــرى تــمــامًــا 

سرح. والتأهب للوقوف على خشبة ا
ـمثل "يعـيش" فى الشخـصية الـدرامية وترفـض د. جناة على مـا يقال عن أن ا
مـثل اجليد - فى رأيـها - هـو ذلك القادر لفتـرة بعـد انتهـائه من أدائهـا ألن ا
عــلى اخلــروج من الــشــخــصــيــة فــور خــروجـه إلى الــكــوالــيس مــوكــدة عــلى أن
ـا حـوله ـمــثل إحـسـاسه  ــرة ألنه يـفـقـد ا االنـدمـاج الـكـامل لــيس مـطـلـوبًـا بـا
وسـيـطـرته عـلـى نـفـسه وهـو األمـر الـذى قـد يـتــحـول إلى كـارثـة كـأن يـقـتل من

يلعب دور عطيل زميلته التى تؤدى شخصية ديدمونة!
مثل النـجمة عايدة عبد العـزيز تتساءل: وهل التمثـيل شيطان حتى نقول إن ا
مـثل احملـترف قـد تلـبـسه الدور الـفالنى?!.. وعـلى سـؤالـها جتـيب مـؤكـدة أن ا
تتـزايد قـدرته على السـيطـرة على الـشخصـية الـتى يؤديهـا بازديـاد خبرته فى

بتدئ قد يقعون فى أخطاء التقمص الكامل! ح أن ا
ـاضى لـيـرصـد ازدهـار ويـعـود اخملـرج مـحـمــود األلـفى إلى ثالثـيـنـيــات الـقـرن ا
ـصرى - بـحـسب روايـة الراحل ـسـرح ا حـقـبة الـتـقـمص الكـامل وكـيف شـهد ا
مثلة التى تؤدى دور ديدمونة أحمد البدوى - واقعة طريفة تتمثل فى خوف ا
من جـحـوظ عيـنى جـورج أبـيض الذى كـان يـلعب أمـامـها دور عـطـيل ولم جتد
حالً إال الـفرار من أمـامه فـما كـان منه إال أن طـاردهـا فى الكـوالـيس ويتـندر

البعض قائل إنه استمر فى مطاردتها حتى ميدان األوبرا!!
األلـفى يـعـود لـيـؤكـد أن الـتـقـمص الكـامل عـادة مـا يـتـسـبب فى خـسـائـر فـادحة
خاصة فى مشاهد العنف.. والذاكـرة الفنية حتتفظ بحكايات ال بأس بها عن
مـثل الـذى انـدمج فى دوره وهـو يـضـرب زميـلـته بـ.. الـقـلم.. وتـكون الـنـتـيـجة ا

إصابتها إصابة خطرة!
من االندماج إلى االدعاء

 االدعاء هو الوجه اآلخر لعملة التقمص الكامل.. ويرصد العصفورى ظاهرة
ـسـرح تـتــمـثل فى جنـوم كــبـار وصـغـار  يـنــزل الـواحـد مـنــهم من عـلى خــشـبـة ا
ـكن مـبـاهيًـا بـأنه كـان فـى قمـة انـدمـاجه رغـم أنه قـدم الـدور بأسـوأ شـكل 
ـثل فـعالً فى ح ألنه - والكالم لـلـعصـفورى - نـسى فى خـضم ادعائه أن 
مثل منـها بعـد تدريبات أن الدخـول للقنـاع عملـية طبـيعية وبـسيطـة ويتمكـن ا
طــويـلــة لـتـرويض الــنـفس فـى حـ تـتــوقف الـنــاقـدة زيــنب مـنـتــصـر عــنـد جلـوء
مـثل بـعـد وصوله إلـى مرحـلـة معـيـنـة من الـنجـومـية إلـى االستـسـهال واألداء ا
اطًا جاهزة. مثل إلى حرفى يؤدى أ بحرفية بدالً من اإلبداع وهنا يتحول ا

رحلة.. الستعادة الذات
نطقة الشائكة ومن معنى التقمص إلى أشكاله اخملتلفة ينتقل حتقيقنا إلى ا
ـســاحـة الـرمــاديـة بـ اإلبـداع واالضــطـراب الـنــفـسى.. لـنــسـتـمع إلى أو تـلك ا
مـثل الـذين أصيبـوا بأمراض جسـدية ونفـسية نـتيجة عشرات احلكـايا عن ا
لتقمـصهم شخصيـة درامية ما أو لـعجزهم عن اخلروج من تلك الـشخصية..

العالج النفسى والدراما

احلديـثة بأوربـا فى القـرن التاسع عـشر. فى ذلك الوقت
ــقــاالت الـتـى ركـزت عــلى الــوظــيــفـة نــشـرت الــعــديــد من ا
ـانـيا وفـرنـسا  بـناء الـعالجيـة لـلتـطهـيـر النـفـسى ففى أ
سـارح فى مسـتشـفيـات األمراض الـنفـسيـة بغرض عالج ا

رضى. ا
أمـا فى بــدايـة الــقـرن الـعــشـرين فــقـد اسـتــخـدم الــطـبـيب
" بـعض أساليب وتكـنيكات مسرح الـنفسى الروسى "إجل

"ستانسالفسكى" كأساليب للعالج النفسى.
وفـى فــيـــيــنـــا وحتــديـــدا عــام 1920بـــدأ جــاكـــوب مــوريـــنــو
اثلة ووضع أسس علم السيكودراما. يستخدم مفاهيم 
أمـا فى بريطانيا فـنجد أنه فى الثالثينـيات واألربعينيات
واخلـمـســيـنـيــات من هـذا الـقــرن أن الـعـديـد مـن احملـلـلـ
هـني قد وقفوا على فوائد استخدام الدراما النفسي ا

مع مرضاهم.
وفى الثالثـينـيات واألربـعيـنيات من هـذا القـرن أخذ بـيتر
ســاالد يــنــقـح أفــكــاره عن الــقــدرة الــعالجــيــة لــلــدرامــا من
ـــســـتـــمــرة وأيـــضـــا من خالل خالل جـــوالته الـــدقـــيــقـــة وا
احملــاضــرات وورش الــعـمل وبــلغ هــذا الــتــنـقــيح أوجه فى
اإلصدار الذى قدمه عام   1954فى مجال دراما الطفل.

درس العـديد من الـباحـث "الـلعب" وتـبيـنوا جـميـعا طـبيـعته
ثل ـثيرة والـتمثـيليـة; ففرويـد مثال يرى أن لعـب الطفل  ا
اخلـــطــوات األولـى لــلـــنـــشـــاط اإلبـــداعى وأن الـــلــعـب يــتـــيح

للطفل التنقل ب مستويات مختلفة من الواقع واخليال.
أمـا مــيالنى كـلـ أشـهــر احملـلـلـ لـنـفــسـيـة األطـفـال فـهـو
يـؤكــد عـلى أهــمـيـة الــتـفــكـيــر الـتـخــيـلى "كــمـا لــو كـان" الـذى

ارسه فى أثناء اللعب.
 ويــعــتــبــر بــيــتـــر ســاالد الــلــعب هــو نــقــطــة الــبــدايــة جلــمــيع

األنشطة الدرامية.
وفـى الــســنـــوات األخــيـــرة ركــزت آن كـــاتــنـــاش بــشـــدة عــلى

أهمية اللعب وعالقته بالعالج النفسى بالدراما.

عنـية بـالنـاحية ـؤلفـات ا تـوجد اآلن مـجمـوعة كبـيرة من ا
الـنـظـريـة والتـطـبـيـقـيـة لـلـعالج الـنـفـسى بـالـدرامـا. كـما أن
ــســـتــوى هــنـــاك اهــتـــمــامًـــا مــتـــزايــدًا بـــهـــذا اجملــال عـــلى ا

البحثى.
وكـرد فـعل طـبيـعى لـتـزايد االهـتـمـام بهـذا اجملـال أنـشئت

اللجنة البحثية لفنون العالج النفسى.
حملة تاريخية عن العالج النفسى بالدراما.

بــدأ ظـهـور الــدرامـا كـعالج نــفـسى فى الـثــقـافـات الــغـربـيـة

يـشير مـصطـلح العالج النـفسى بالـدراما إلى تلك األنـشطة
ـعـالج ــريض وبـ ا الـتى تـتــضـمن قـدرا من الــتـفـاهم بـ ا
ــرتــبــة الــنـــفــسى وفــيــهــا حتـــتل أهــداف الــعالج الــنـــفــسى ا
األسـاسـيـة أى أنـها تـكـون مـسـتهـدفـة فى ذاتـهـا وال حتدث

بشكل عرضى أثناء تلك األنشطة.
وقـد اسـتقـرت الـرابـطـة الـبـريطـانـيـة لـلـمـعاجلـ الـنـفـسـي

صطلح على النحو التالى: بالدراما على تعريف ا
يــركـــز الــعالج الـــنــفـــسى بـــالــدرامـــا تــركـــيــزا أســـاســيـــا عــلى
ـسرح ـتـعـمـد لـلـنـواحى الـعـالجـيـة لـلـدرامـا وا االسـتـخـدام ا
وهـو عـبـارة عـن أسـلـوب لـلـتـمـثـيل يـسـتـخـدم الـفـعل لـتـسـهـيل

اإلبداع اخليال التعلم التبصر والنمو.

ة جدًا فى عملـية العالج الـنفسى بالـدراما لها جـذور قد
ختلف اجملتمعات. الطقوس العالجية 

وقـد عرفت هـذه الصـلة بـ الدرامـا والعالج الـنفسى ألول
مــرة عـلـى يـد أرســطـو الــذى اســتـخــدم مـصــطـلـح الـتــطـهــيـر

النفسى ألول مرة.
وهـكـذا  تفـسيـر قـدرة الدرامـا على إعـادة تـنظـيم الوعى

اإلنسانى بشكل فلسفى وبشكل فنى.
ـكن الـقـول إن العالقـة الـتى تربط بـ نـظريـات الـدراما و
والـتطبيق فى العالج الـنفسى بالدرامـا هى عالقة مستمرة

ومتطورة.

ـعـالج الـنـفـسـى عن طـريق الـدرامـا بـاخملـرج ـكن تـشـبــيه ا
ـا ـتـقـمص فـهـو يـشـجع مـرضـاه عـلى خـوض الـتـجـربـة  ا
ـشـاعر يـؤدى إلى تـطـوير قـدرة اإلنـسـان على الـتـعـبيـر عن ا
اخملــتـــلــفــة وزيــادة بـــصــيــرته وكــذا زيـــادة مــعــرفــتـه بــنــفــسه

وباآلخرين.
وتـتم جـلـسـات الـعالج الـنـفـسى بـالـدرامـا عـادة فـيـمـا أسـماه
اخملـرج بيـتر بروك "بـالفضـاء الفارغ"  فـعادة ما يـكون لدى
ريض ذكريات من سـنوات حياته األولى; أحالم مخاوف ا
ـكن ـشـاعر  ـسـتـقـبل. كل هـذه ا ـاضى وأخـرى من ا من ا
ــعـالج جتــســيــدهـا فـى هـذا الــفــضــاء الـفــارغ. حــيث يــتــيح ا
رضاه فـرصة إفراغ طـاقاتهم اإلبـداعية الـنفـسى بالدرامـا 
من خالل األدوار الـتـى  يـلـعــبـونـهــا  وهـكـذا يــتـحـول كل من

ثل. عالج النفسى إلى متفرج -  ريض وا ا
ـعـالج الــنـفـسى بـالــدرامـا لـلـمـريض وبــهـذا األسـلـوب يـتــيح ا
فـــرصـــة تــــشـــكـــيل حـــيـــاتـه بـــاســـتـــخـــدام الـــقــــوالب الـــفـــنـــيـــة

سرحية. واالستعارات ا

داخل اخملـتلفـة للـعالج النفـسى قد انـبثقت من ـا أن ا
عـلم الـنفس االجـتمـاعى وعلم الـنـفس اإلكلـينـيكى فـقد
كـان هـنــاك وعى مـتـزايــد بـأهـمــيـة جـزئــيـة االفـتـراض أو

"كما لو كان" التى تعتمد عليها الدراما.
ولــعل أشــهــر مــثــال عـلـى الــتـداخـل بــ الـعـالج الــنـفــسى
والـــدرامــا هـــو الـــســيـــكــودرامـــا الــتـى وضــعـــهــا "جـــاكــوب
موريـنو" حـيث يسـتخـدم العالج الـنفـسى بالـدراما عددا

شتقة من السيكودراما. كبيرا من األساليب والرؤى ا
كن القول بأن العالج النفسى بالدراما أكثر ومع ذلك 
إثـــارة لــلـــمـــشـــاعـــر نـــتـــيـــجـــة العـــتـــمـــاده عــلـى اســـتـــخــدام
االستعارة واحلبكات الـتخيلية بدال من استخدام السرد

باشر للسيرة الذاتية. ا
ـبــاشـرة هـو وعـلى ذلـك يـكـون اســتـخـدام الــطـرق غــيـر ا
يـز الـعالج الـنـفسى بـالـدرامـا إذ يسـاعـد هذا أهم مـا 
ـــوقف ـــريض عـــلى االنـــدمـــاج والـــتـــوحـــد مع ا اخلـــيـــال ا

الدرامى.
وبــهــذا يــكــون الــعالج الــنــفــسى بــالــدرامــا مــســتــوحى من

أرسطو بصورة أكبر من مورينو.
ومن نـاحية أخرى فـقد تأثرت  مدرسـة العالج النفسى
بـالدرامـا تـأثرا كـبـيرا بـنـظريـات وتـطبـيـقات اجلـشـطلت

ونظرية النظم وغيرها. QOÉ≤dG óÑY óªëe
:áªLôJ

 رحاب محمد اخلياط 

العالج النفسى بالدراما

سرح العالج النفسى بالدراما وا

العالج النفسى بالدراما واللعب:العالج النفسى بالدراما وعلم النفس

ؤلفات والبحوث ا

ريض فك قيوده  كيف يستطيع هذا ا

 عايدة عبدالعزيز

 سمير العصفورى

أحمد زكى 
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سرحي 15جريدة كل ا
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 اجلنــون ..
فنـــون

اضى. > مسرحية "ماكبث ليونسكو" وإخراج هشام عطوة عرضتها كلية احلقوق بجامعة حلوان على مسرح الساقية مساء األربعاء ا

18
 ¿ƒæa .. ¿ƒæL

ؤلف اجلسـد متنـبئاً بـتحركاته كان الـذى يغرس فـيه ا > إن الـتدوين يصـبح ا
ـعاصـر قد سـرح الغـنائى ا نـطلق فـإن ا ـسرح. ومن هـذا ا ـتـعددة فى فـضاء ا ا

عاد للتوافق مرة أخرى مع نوع من «التغيير والتبديل» للصوت.

سرحي جريدة كل ا
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كوليردج:
 من يَرَى تمثيل

أدموند كينى كأنه
يقرأ شكسبير

 عبر ومضات البرق

عبقرى
البانتوما

األمريكى فى
القرن  19نوبات
جنون انتهت به
صحة إلى ا

بيتى دافيز
 سوء سلوك

وخيانة وقسوة..
وفوز باألوسكار

مرت

رض نفسى عندما تصاب "احلرباء البشرية" 
مثل واجلنون تساؤالت حول ا

ـكتـملة هارلـيكـان الغـبى وكذلك األدوار ا
ـدن الـصـغـيـرة فى فـرق الـريـبــرتـوار فى ا
والـكبيـرة فى أيرلنـدا وإجنلتـرا. وكان قد
اكـتــسب بــالـفــعل شــهــرة أنه يـعــيش حــيـاة
صاخبة ومـشاغبة. كان واضحًا فى ذلك
احل أن مـسًا شيـطانيًـا يتمـلك عواطفه
والـــذى ســـيـــكـــون مـــوطن قـــوته. وكـــان أن
وجـــد بـــؤرة تـــركـــيـــزه فـى هـــيـــاج عـــطـــيل
وأيــضًـا فـى نـوبــات االنــفــعــال الـعــنــيــفـة لـ
"سـيـر جــايـلــز أوفـرريــتش" فى مـســرحـيـة
ـــة طــــريــــقــــة جــــديــــدة لــــدفـع ديــــون قــــد
ــــــاســــــنــــــجـــــر  .1816وكــــــانت مـالحـــــظـــــة
صـامـويل تـايـلـور كـولـريدج 1834  - 1772
ــــــثـل تــــــشــــــبـه قــــــراءة أن "رؤيـــــــته وهـــــــو 
شـكـســبـيــر بـومــضـات من الــبـرق" حتـوى
. لم يـكن يـعـتـمـد ـنـهج كـ مـؤشـرًا هـامًـا 
عـلى دراســة ثــابـتــة لـلــشـخــصـيــة بل كـان
يـــعـــمل عـــلى "نـــقـــاط" ذات داللـــة بـــشـــكل
مـــــــفــــــاجـئ ومُــــــروَّع. تــــــلـك الــــــتـــــــنــــــقالت
ــفــاجــئـــة من "الــعــالى" إلى والــتـــحــوالت ا
ــنـــخــفض" كــانـت مــثــار إلـــهــام فى أيــام "ا

ذلـك. أصـيب بــنـوبــات جــنـون أدت به إلى
مـصـحــة عـقــلـيــة. واسـتـمــر عـرضه 1200
ليلة. فهل نـربط العبقرية بنوبات اجلنون
ـراجع ال تـمـدنـا الـتى أصـابـتـه? لألسف ا
إال بـالــقــلـيـل عن تـفــاصــيل هــذه الـنــوبـات

وأسبابها.
ثال الثانـى: للممثل اإلجنـليزى إدموند وا
ك  1789-1833 والذى كـان يجـسد روح
احلـركة الـرومـانـسـية فى أوج اضـطـرابـها
مثلة (وعنفها). كـان االبن غير الشرعى 
ـبــكَّـرة ثـانــويــة والـتـى اسـتــغـلـت مـوهــبـتـه ا
ا بـسبب نفوره واستيائه من النضج. ور
ـعــجــزة" انــفـصـل كـ عن دور "الــطــفل ا
أمـه فى حـــــــوالى  1804وقـــــــضى عـــــــشــــــر
ســنـــوات كـــمـــمـــثل مـــحـــلى مـــكــافـح تــزوج
خاللــهــا وأجنـب طــفــلــ مــات أكــبــرهــمــا
وهـــــــو رضــــــيـع. وكــــــان كــــــ ذو احلـــــــجم
الـــصــغـــيــر والـــنـــحــيل مـــثل ســـلك وداكن
الـبشـرة مثـل غجـرى (وهـو ما كـان يـعتـقد
أنه كـذلك أحيـانـا) مـاهرًا كـذلك كالعب
أكروبـات وفنـان مـا وقادرًا عـلى تمـثيل

ـكن وصــفـهـا ال شك أن هــنـاك قـوة مــا 
بــأنــهــا خـارقــة لــلــطــبــيــعــة تـكــمن وراء أى
ـــــثل ـــــثل جـــــيـــــد أو لـــــنـــــقل وراء أى 
عـظـيم. هـذه الــقـوة تـفـسـر لــنـا اجلـاذبـيـة
الغامضـة والسحـر اخلفى الذى يشع من
ــمــثل وهــو يــقـنــعــنــا بــأنه شــخص آخـر! ا
إنهـا قوة نابـعة من تـوتر مـبهم بـ ما هو
ــــــمـــــــثل) ومـــــــا هـــــــو خــــــيـــــــالى فــــــعـــــــلـى (ا
(الـــشــخـــصـــيــة). كـــلــنـــا نــعـــرف أن مــهـــنــة
ــمـثل - الــتــمــثـيـل مـلــيــئــة بـاالزدواجــيــة (ا
األداة والـــعـــازف - والـــشـــخـــصـــيـــة; عـــلى
سرح الورق واجملسـدة - الواقع (مبـنى ا
والــــــديــــــكــــــور إلـخ) واخلــــــيــــــال (أحـــــداث
ـمـثـلـة). كـمـا ـسـرحــيـة والـشـخـصـيــات ا ا
ـتـنـاقضـات: اإللـهـام مـقابل أنهـا مـلـيـئة بـا
ـــوهــــبـــة مـــقـــابل الـــتـــدريب الـــتـــكـــنـــيك ا
اإلحساس مقـابل التفكير وما إلى ذلك.
ـــتــنــاقـــضــات فـى صــفــة وتـــتــجــمـع هــذه ا
ـمــثل: كـمـا واحـدة البـد أن يــتـحــلى بـهــا ا
ذكرت فـى دراسات سـابـقة أن يـكـون مثل
احلـرباء: كـلمـا دخل بـيئـة غيـر لونه وفـقًا

لها.
والــكــيـنــونــة بـشــكل عــام تـرتــبط بــالـهــويـة
دى اإلنـسـانـيـة وبالـطـاقـات الـبـشـريـة و
ـــــدركـــــات احلــــســـــيـــــة الـــــتى يـــــكــــون من ا
استخدام الـقناع / الدخول فى شخصية
أخـرى/ الــتــمـثــيل وحــاالت الــغـيــبــوبـة أو
الــنـشـوة جــزءًا غـامــضًـا مــنـهـا. وعــلى مـر
ـمــثـلــ عـلى الـعــصـور كــان يـنــظــر إلى ا
أنـهم ليـسـوا أنـاسًـا مثل الـبـشـر اآلخرين
فــــكـــــان أحـــــيــــانًـــــا يــــوصـف بــــأنـه أحــــمق
ومــتـالعب بــاأللــفــاظ وبـــأنه غــامض فى
نـكـاته وقـارص فى مـرحه وفـيـلـسـوف ذو
مـزاج مـتـقـلب. فـالـتـمثـيـل يعـمل مـع وجود
ـمـثل هـو كـائن حى وتـمـازجـهـمـا حـى وا
ليس سهال ومن هـنا تكمن عظمة بعض
مثل ومن هـنا تكمن احتمالية إصابة ا
هــذا الـبــعـض بـ "حــاالت نـفــســيــة" - ولن
أقـــول حـــاالت جــنـــون. وعـــلى ذلك فـــمن
ــمــثل (احلــربـاء الــطــبــيــعى أن يـتــعــرض ا
الـبشـرية) لـبعض الـهزات الـعقـليـة - على
األقل بــــشــــكـل حلـــظـى ومــــؤقت أو عــــلى
األقـل حـــتى تـــســـتـــقـــر طـــبـــيـــعـــة احلـــربــاء
بـداخله فتـصبح متـأصلة فـيه وكأنه ولد
مثل من سيطرت بها. لكن هـناك من ا
عـــلــــيه تـــلـك الـــهـــزات فـــأصـــيـب بـــبـــعض
ــرضـــيــة والــتى قــد ال تــبــ األعــراض ا
لـلجـمـهور إال حـ تؤثـر بـصورة واضـحة

مثل وتلون سلوكياته. على حياة ا

ــثـال األول: كــومـيــديـان أمــريــكى يـدعى ا
(جــــورج واشــــنـــطـن) ل (فـــايــــيت) فــــوكس
1877 -  1825اشـــــــتــــــهـــــــر بـــــــتـــــــصـــــــويــــــره
الـكـاريــكـاتـيــرى لـشـخــصـيـات مــثل مـكـبث
وفــاوست بـطــريــقـة الـ "بــيـرلــيـسك". كــمـا
أنـه رفع الـــــبــــانـــــتــــومـــــا األمــــريـــــكى إلى
مـسـتـوى شـعبـى لم يـحدث مـن قبـل. وقد
اشــتــهـــر بــعــرض عــنــوانه هــمــبــتى دمــتى
وقـــدم أول عـــرض بـــانـــتــــومـــا أمـــريـــكى
يـعرض فى فـصلـ ولم ينافـسه أحد فى

 مارلون براندو

عـظـمـته وأصـبـحت آلـيـة فـقط فـى سـن
انــــــحـــــداره الـــــطــــــويـــــلـــــة. وقــــــد بـــــدأ ذلك
االنـحـدار سـريــعًـا جـدًا فــقـد خـضع كـ
واســــتــــســــلم بـــــســــرعــــة لالســــتــــغــــراق فى
ح الــنــاقــد ويــلــيــام هــازلــيت ــداهـــنــة. و ا
 1830 -   1778فـــقــــدانه لــــلـــتــــركــــيـــز فى
مـــــوســـــمه الـــــثـــــانـى فى "درودى" - 1914 
ــثــيــر 1830عــنــدمــا أضــاف دور مــكــبث ا
لــلــجــدل ورومــيــو الــكــســول أغــلب الــوقت
ألدواره الـشــكــسـبــيــريــة وكـذلك اســتــعـادة
ريـتــشــارد الـثــانى الــتى كــانت مـهــمــلـة فى
ـسرح. وكان كـثيـرًا ما يصـبح مخدَّرًا أو ا
مــذهـــوالً من كــثــرة الـــشــراب غـــالــبًــا فى
صحـبـة اللـيـستـون والذى أصـبح مـتوافـقًا
مـعه بصورة خـطرة وفـقد كـ كل الكبح
اجلنـسى. ووصلت األمور إلى مداها فى
 1824حــ اكـتــشـفت عـالقـته اجلــنـســيـة
بـشــارلـوت كـوكس زوجـة عـضـو فى جلـنـة
"3 وقـدم للمـحاكـمة فى يـناير "درودى ل
 1825وأطــــــلق اجلــــــمــــــهــــــور صــــــيــــــحـــــات
االستهجـان طوال عرض ريتشارد الثالث

فى  24 يناير.
هل كـان مــا يـحـدث لـه "مـسًـا شــيـطــانـيًـا"
س الــشــيــطــانى?" أم ــقــصــود بــا (ومــا ا
نـوعًــا من اإللـهـام أم حـالـة جـنـون مـؤقت
كننا أن أم حالة نفـسية عارضـة? وهل 
نـربط ب عـبـقـريتـه كمـمـثل وتـوهجه فى
ـفـاجئ تـصـويـر الـشــخـصـيـات وانـتــقـاله ا
ـنـخــفض" وبـ مـا حـدث بـ "الـعــالى وا

له من نوبات?

ثم نـــصل إلى مـــثــال لـه أهــمـــيــة خـــاصــة:
ـمثل ا جـون ويـلـكـيـز بووث  1865-1839  
األمــريــكـى شــقـــيق إدوين بــووث - 1833
 .1893بــــــــــدأ احـــــــــتــــــــــرافـه فى  1855فـى
"مـسـرح شــارع شـارل فى "بـالــتـيـمـور" فى
دور "ريــتــشـمــونــد" فى ريــتـشــارد الــثـالث
ولـــعب أدوارًا مــســـاعــدة بـــعــد ذلـك لــعــدة
مـــواسم وبــــشـــكـل رئـــيــــسى فى "مــــســـرح
شارع أرش" فى "فيالدلـفيا" وفى "مسرح
ريــــتـــــشــــمــــونـــــد". وبــــحــــلــــول أوائـل عــــقــــد
الــســـتــيـــنــيــات  1860كــان جنـــمًــا راســـخًــا
ــســرحــيــة. كـان مــوهــوبًــا بال لــلــجــوالت ا
شك ومـسـيطـرًا أحيـانًا لـكـنه كان أيـضًا
ــثالً غــريب األطــوار وغــيــر مـنــضــبط
ــا كـان فى أفــضل حـاالته فى تــمـثـيل ور
الــشــخـــصــيـــات الــرومــانـــســيـــة واألبــطــال
. وكان ظهوره فى يـلودراميـ واألشرار ا
نـــيــــويـــورك ألول مــــرة فى دور ريــــتـــشـــارد
الـــــثــــــالـث فى "مــــــســـــرح واالك" الــــــقـــــد
1862وكـــــــان آخــــــــر ظـــــــهـــــــور لـه هـــــــو دور
ـرتـد فى "مـسـرح فورد" "بـيـسـكارا" فى ا

فى واشنطن دى. سى.
فى  18مــــارس  .1865وبـــــعــــد شــــهــــر (14
ـــــســـــرح قــــام أبـــــريل  1865) فـى نـــــفس ا
بــووث وهــو مــتــعـاطف جــنــوبى بــاغــتــيـال
إبراهام لنكولن   4 أثناء مشاهدة الرئيس
سـرحية تـوم تايلـور ابن عمنـا األمريكى.
ــا كـان دافـع بـووث وطــنــيــة مــضــلــلـة أو ر

رغبة 

 حرباء القرن التاسع عشر 

ضحايا اجلنون

 كوليردج

 جون ويلكيز بووث سارة برنار

 اجلنــون ..
فنـــون

 اجلنــون ..
فنـــون

 اجلنــون ..
فنـــون

 اجلنــون ..
فنـــون

 اجلنــون ..
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ب اإليهام وكسر اإليهام.. ب التقمص الكامل واليقظة.. ب احلقيقة
ــزيف اجلـــمــيـل.. بــ الـــعــقل اجلـــامــد.. واحلــلم.. بـــ الــواقـع اخلــشـن وا
واجلــنــون اخلالّق.. بــ ورقـة وقــلم.. بــ خـشــبــة ومــتـفــرج.. وسط كل ذلك
يـذوب دائــمـاً إنـســان أكـثــر رقـة من طـائــر وأكـثـر نــعـومــة من لـون سـمــاء واضـحـة

اصطلحنا جميعاً على تسميته مبدع..
ــكـان خـشـبـة مــسـرح.. والـزمـان.. ال زمـان.. تــواطـأ اجلـمـيع عـلـى عـصـره والـقـذف به إلى ا
هـاوية سحـيقة وقالـوا: يريد اجلـنون.. فليـكن.. إلى اجلنون.. بـداية من قلم الـكاتب وحتى يد
كن أال العامل التى جتذب الستارة.. تصفيق حاد.. تشجيع.. تماسك أيها الفتى الذاهب إلى حيث 
تعـود.. إنهـا حلظـتك التـى تبـتغـيهـا نقـطة ضـعفك احملـببـة ولـكنـها نـقطـة انطالقك إلى األبـد وأين? فوق

خشبة مسرح وأمام أكف لن تكف عن التصفيق أمالً أن ال تنزل وأال يجذب العامل الستارة مرة أخرى.
ـسرحى - يـود أن يحـميك مـن التـقمص الـذى يدفع بك إلى الـغرق ثم هل كـان بريـخت - وهو يـكـسر إيـهام الـعرض ا
.. هل كان يباعد بينك وب احللم أم يسلحك بالعقل اخلائف من ستك تفرج من النوم الهاد ا اجلنون? أم يحمى ا
مـغامـرة الطـيران.. هـل كان يـثوّر مـجتـمعه أم يـبنى حـائـطاً عـاليـاً سمـيكـاً بيـنك وب جـنـتك التى تـود الولـوج إليـها عـبر

سكوكات اجلافة.. ك إلى أسئلة متتالية ال تعرف اإلجابات اجلاهزة وا الساتر الشفاف الذى يحيل عا
كن أن مثل على اخلشـبة إلى حلظته اجملنونـة? هل يستطيع أن يـكون شخصاً آخـر غير نفسه? هل  كن أن يـصل ا هل 
ـمثل.. ذاك ـسـرح اجلـديـد فـقـد جـنونـه وفقـدت اخلـشـبـة سـطـوتـهـا عـلى روح ا تـسـتـحـيل حـيـاته خـشـبة مـسـرح? أم أن ا

اجملنون االفتراضى الدائم.. 
ـثالً - حـتى ال تـخـطـو مـعـجـبـاً بـنـفـسك إلى.. مـسـتـشـفى ـلف حـاول أن تـتـلـمس مالمح هـذه احلـالـة - إن كـنت  فى هـذا ا

األمراض العقلية.

سرح واجلنون   ملف خاص عن ا
أعده: هشام عبدالعزيز
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> إن الـصوت اخلالص يتم اإلحـساس به بوضوح تام عـلى أنه أكذوبة أو خدعة.

ؤلف ال يـستخدمـه سوى بهـدف استشهـادى أو للحـصول على تـأثير بـعينه. فـا
ة. إنه يستغل النَفَسْ وخشونته األصلية والقد 14
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سرحي جريدة كل ا

ركزية للتدريب بهيئة قصور الثقافة. > الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة أصدر قرارًا بتجديد تعي عزة عبد احلفيظ رئيسا لإلدارة ا
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نعالُ الغريب .. تسحق أحالمنا
فى " سابع أرض "

ى  نظام عا
جدير يشترى

اإلنسان 
فى محو هويته

Ú°ùM óªëe

ثلون يحاولون جتسيد تفاصيل العرض الكثيرة   

ى اجلـــديــد رغـــبـــات ذلك الـــنـــظـــام الـــعـــا
ـثـقف يـخـرج خـاوى الـوفاض ال والـشاب ا
يحمل سوى انكساره وإحباطاته فى عالم
ـــادة مــــلىء بــــالــــشــــرور وتـــطــــغـى عـــلــــيـه ا
واآلخرون البسطـاء يجرون أذيال خيبتهم
وأحالمــهم اجملــهــضــة... ويــبــقى الــغــريب
فى عــــــالـم خــــــرب وسـط أقــــــنـــــــعــــــةٍ ودُمى
صـــنــعـــهــا هـــو ويـــبــحث فـى وجــوهـــنــا عن

ناسب لكل قناع.  الوجه ا
"ســـابع أرض" عـــرض مــلىء بـــالــتــفـــاصــيل
ـــام بــــهـــا وقـــد حـــاولت قــــدر إمـــكــــانى اإل
مـثـلـون جـمـيعـاً أن يـصـوروا لـنا اسـتـطـاع ا
تــلك الـــتـــفــاصـــيل ويـــجــســـدونــهـــا بــإتـــقــان
ومـهارة فـ "جالل عـثمـان" - أو الغريب -
اسـتـطـاع بـأدائه اجلـاد الـقـوى أن يـشـعـرنا
بــقـســوة ذلك الـقــادم وخـطــورته وضـرورة
الــــتـــيــــقظ حلــــيل وأالعـــيـب ذلك الــــنـــظـــام
اجلـــديـــد الـــذى ال هم له ســـوى الـــســـيــادة
والــهــيـمــنــة دون الـنــظــر إلى أيــة مـشــاعـر
ـــتـــلك إنـــســــانـــيـــة . فـ "جالل عـــثــــمـــان"  
"نيرف" قوياً وقـدرة أدائية عالية يستطيع
من خاللـــهــا الــتــلــويـن والــتــنــويع فى األداء
إلى حـــد اإلقـــنـــاع بـــاإلضـــافـــة إلى حـــسه
الـكـوميـدى الـذى كـان يلـوح لـنا بـ حلـظة
ـــــهــــزوم أو ــــثـــــقف ا وأخـــــرى . وهــــنـــــاك ا
ـشـاكس دائـمـاً بـفـنه "صـبـرى فـواز" ذلك ا
ـــفـــعم واجلـــيــاش  وعـــيـــنــيه وإحــســـاسه ا
ــعـبـرتـ عن مــرارة ذلك الـواقع  وأزمـة ا
ـعـاصر  والـتى استـطاع بـوعيه اإلنـسان ا
أن يـجسـدها لـنـا من خالل أدائه فى هذا
الـــعـــرض الــــذى تـــراوح بـه بـــ الـــنــــعـــومـــة
أحـياناً واحلدة أحـياناً أخرى  لـيصور لنا
ـــادة ــــثــــقف فى عــــالـم تــــخـــنــــقـه ا أزمــــة ا
وحتـــكــمـه الــقـــوة . كـــمــا تـــفـــاجــئـــنـــا "وفــاء
احلـــكــيـم" أو الــفــتـــاة بــذلك األداء الـــســهل
ـعـبـر فى ذات الـوقت  حـيث مالمـحـها وا
ـصريـة الـتى تمـسنـا من الداخل وبـقوة  ا
والتـى وظفـتـهـا بـبـراعـة لتـشـعـرنـا بـالـبراءة
ــســتـــلــبـــة عــلى يــد والــطــفـــولــة واألنــوثـــة ا
العادات والتقـاليد  وهيمنة األب والنظر
إلى األنثى باعتـبارها إما عاراً يجب وئده
 وإمــا أن يـكــون جـســدهـا ســلـعــةً ومـتــاعـاً
ــعـانى جملــتــمعٍ ذكـورىٍ غــاشم . كل هــذه ا
احـــتــواهـــا وعى تـــلك الـــفـــنــانـــة اجلـــمــيـــلــة
واستطاعت أن تأخذنا إليه تماما بأدائها
ــــــمـــــتـــــنـع . األب أو الـــــثـــــرى أو الـــــســــــهل ا
ـواطن الــبـسـيط خـفـيف الـظل ذو الـروح ا
ـرحة أو من يُـعرف بـ " وائل أبو الـسعود ا
ــغــايـر من ـتــنــوع وا أبــهـرنــا حــقــاً بــأدائه ا
حـــالـــة ألخـــرى حـــيث قـــدم لـــنـــا أكـــثـــر من
شــــخــــصــــيــــة فـى ذلك الــــعــــرض  وأحــــكم
قـبـضـته عـلى كل مـنـهـا  وجـعـلـنـا نـصـدقه
فى كل واحدة من تلك الشخصيات  كما
أفـضى عــلى الـعـرض جـواً مـن الـكـومـيـديـا
الـــتى أحـــيـــانـــاً كـــانت تـــكـــســـر مـــرارة تـــلك
ـسـرحـيـة. وهـنـاك أيـضـاً "صالح احلـالـة ا
اخلــطــيـب" و "ســلــمى حـــافظ" و "مــحــمــد
ديـاب" الــذين عــبــروا عن تــلك الــشــريــحـة
مـن الــبـــســـطـــاء مـــســلـــوبى اإلرادة والـــذين
ــلـــكــون تـــمــلـــؤهم أحالمـــهم  لـــكــنـــهم ال 
حتـقـيـقـهـا  فكـان أداؤهـم مـعبـراً إلـى حدٍ
سـاحـة التى يـتـواجدون كبـيـر وفى إطـار ا
فــيــهــا..... أخـيــراً هــنــيــئـاً لـ "نــاصــر عــبـد
ــــنــــعم" بــــهــــذا الــــعــــرض والـــذى يــــعــــكس ا
سياسته فى إدارة مـسرح الغد  ويحافظ
عـــلى رســـالــــته ومـــنـــهــــجـــيـــته ومــــســـانـــدته

للتجارب الشابة الطموحة.

ويـحــولـهـا إلى مــجـرد سـلعٍ تُـبــاع وتـشـتـرى
فى مـزادٍ عـلـنى إلى مـجـرد تـرس فى آلة
النظـام اجلديد . يجردهم من كل شىء 
ــان بـكل شـىء  وأهم تـلك يـفــقــدهم اإل
األشــــيــــاء هـــــو شــــعــــورهـم بــــاالنــــتــــمــــاء ..
ـشـاعــر .. الـقـيم االنـتـمــاء إلى األهل .. ا
.. الــوطن .. فــكـل شىء يــلــفـــظــهم ولــيس
أمامهم سـوى أن يرتموا حتت أقدام ذلك
الــنـــظــام اجلـــديــد . ويـــســتـــســلم اجلـــمــيع
غـريـات النـظـام اجلديـد وأكاذيـبه وتـبقى
عـــقــــبـــة واحــــدة وهى اإلرادة / الــــعـــقل /
العـلم / الوعى الـذى يتمـثل فى شخـصية
ــهــزوم " شــهــاب " ذلك الــشــاب ــثــقف ا ا
ـعـرفة  ـمـتلئ بـاحلب والـقيم وا ثـقف ا ا
ولــــكــــنه يــــتــــوه بــــهم ومــــعــــهـم فى عــــالم ال
يــعــتـرف بــهــذه األشــيــاء  وأيــضـاً فــهى ال
تـســتـطــيع أن تـقـدم لــلـبــسـطـاء مـن أمـثـاله
حالً وال أجـوبــةً لـغــابـة من األســئـلــة تـؤرق
أحالمـــهم  لــكــنـه يــظل بـــالــرغم من ذلك
مـتمـرداً ورافـضاً لـلـتشـيؤ ورافـضـاً للـبيع 
ى حــتى يــســلــبه الــغــريب / الــنــظــام الـعــا
اجلــديـد إرادته – حتت دعــاوى مـخــتـلــقـة
وشــعــارات كــاذبـة – ويـســلــبه قــلــمه الـذى
كان فى يده  ويعـلق فى رقبته الفتة كُتب
عـلـيـها ( 2 جنـيه) لـيصـبح سـلعـةً مـسلـوبة
اإلرادة وكـأنــهــا قــد حُــنــطت لــتُـعــرض فى
ن يــشـــتـــرى.. ويُــحـــكم اخلــراب / بـــرواز 
الـغـريب قـبـضتـه عـلى ذلك الـعـالم ويـفـقد
اجلمـيع براءته إال قـليال. وحيـنمـا يكشف
ـــطـــاف عن وجـــهه الـــغــــريب فى نـــهـــايــــة ا
ـنــتـهى الــقـسـوة والــسـفـور - الـقـبــيح - و
تــــــصـــــيـب اجلــــــمـــــيـع حـــــالــــــة من الــــــذعـــــر
والكشف ولكـنه الكشف الذى يفتقر إلى
اإلرادة والقوة  وبـالرغم من ذلك يتركون
ــهم اخلـــرب ويـــنـــســحـــبـــون فى هــدوء عـــا
لــيـصــبح الـدور عــلـيــنـا نــحن / اجلـمــهـور
حـيث يــرمـون عـلــيـنـا الفــتـات كُـتب عــلـيـهـا
ســعــر كل واحــد مــنــا لـنُــبــاع ونُــشــتـرى فى
مـــزاد عـــلــــنى  ويـــلـــمـــلـم كل واحـــدٍ مـــنـــهم
جـراحه وذكـريـاته وهزائـمه ويـنـسحب فى
هـدوء  فالفتاة تـخرج حاملة مـعها دُماها
ـصــنــوعـة مـن الـقــمـاش / أو عــرائـســهــا ا
الـبراءة بعد أن سـلبها ذلك الـعالم براءتها
وحـوّلها إلى مجـرد سلعة / راقـصة تشبع

مــــنــــهـــــا حــــبل يـــــحــــكم بـه قــــبــــضــــتـه عــــلى
فـريــسـته – فــهـو يــســحــقـهم وهــو مــجـرد
(خــيـــال مــآتــة) فى مــنــظــومــة كــلــهــا دُمى
ولـــكــــنــــهــــا دُمى بال قــــلب تــــســــحق أحالم
الـــبــســطـــاء جملــرد أنـــهــا تـــمــتــلـك الــقــوة /
الــســلــطــة / الــنــفــوذ ... هــنــاك األغــنــيــاء
الــذين يــتــضــررون ألن أجـســاد الــبــســطـاء
عـاقت مسـيرة عـجالت سيـاراتهم ولـوثتـها
ـادة دمـاؤهم!!! عــالم ال يــعــتـرف ســوى بــا
ادة فـقط... األب الذى يجهض أحالم وا
قلـب حتـابا جملرد أن الـشاب الـذى تقدم
البــنــته ال يــحــمل ســوى الــعــلم / الــعــقل /
الـوعـى فـقط وهـى سـلع ال ســوق لــهـا وال

ادة.  سعر لها فى عالمٍ حتكمه ا
أنـاس كــهـؤالء وعــالم كـهـذا يــصـبح مــرتـعـاً
وأرضـاً خــصـبــة لـذلك الــغـريب / اخلــطـر
ى اجلـديـد  الـذى األكـبـر / الـنـظـام الـعـا
ـحــو هـويـتـهـا يـشـتـرى كـل هـذه الـذوات و

ــا يـــؤكــد تــلك هــذا الـــتــرس الــضـــخم. و
الدالالت وهذا الشـعور باالنسحاق والذل
الـذى يُمـارس عـلى ذواتنـا اإلنسـانيـة هذا
ـــــعـــــلق فى ســـــقف الـــــزوج من األحـــــذيــــة ا
سـرح والذى جنـد واحداً مـنه مسـيطراً ا
عــــــلـى الــــــعــــــالم والــــــوجــــــود الــــــدرامــــــيــــــ
ــسـرح واآلخـر لـلـشــخـصــيـات / خـشــبـة ا
مـسـيـطـر عـلى الـعـالم والـوجـود الـواقـعـي
ــا يـشــيـر لــلــجـمــهـور / صــالـة الــعـرض 
داللياً إلى أن اجلمـهور هو أيضاً جزء من
ـسرحى ومن مـنظـومة مـنظـومة الـعرض ا

سيطرة عليه .  االنسحاق والهيمنة ا
كـل هــذه الـــدالالت تـــتـــزاحم فى أذهـــانـــنــا
وتتفـاعل معنـا منذ الوهـلة األولى لتـتفجر
فـــيــمـــا بـــعـــد تــبـــاعـــاً عــلى يـــد مـــخــرجٍ واعٍ
ـتلـكٍ ألدواته اإلخراجـيـة وبـاقـتـدار هو
اخملـرج "سـامح مـجـاهـد" الـذى اسـتـطـاع–
وبـــوعـىٍ تـــام–  أن يـــبــــلـــور لـــنــــا مـــفــــاهـــيم
ومــــقــــوالت درامــــيــــة تــــرتــــبط بــــاإلنــــســــان
وبـــالــوجـــود اإلنــســـانى بـــاحلــلم واحلـــيــاة
ـــوت واحلـــريـــة بـــاحلب واالنـــكـــســـار.. بـــا
مـــفـــاهـــيـم صـــاغـــهــــا نـــصـــاً عــــقل مـــزدحم
عاصر وحياته ومهموم بقـضايا اإلنسان ا
فى ظـل أنــظـــمـــة اســتـــعــمـــاريـــة وســيـــاديــة
تـــمــــتـــلـك الـــقــــوة  وتــــســـعـى حملـــو ذواتــــنـــا
وحتـويـلـنـا إلى مـجـرد سـلعٍ مُـشـيّـئـة  عـقل
ـبـدع "إبـراهـيم احلـسـيـنى" مـؤلف الـنص ا
ــســرحى "ســابع أرض" - وإن كــنت آخـذ ا
ـلحـة فى أن يـقول كل شىء عـلـيه رغبـته ا
فـى آنٍ واحـــــد فــــــجــــــاء الـــــنـص مــــــلـــــيــــــئـــــاً
بـالتـفـاصـيل واألفـكـار الكـثـيـرة جـداً وكأنه
ــعـــنى الــغـــنــائـــيــة ال قـــصــيـــدة غــنـــائــيـــة (
الطرب) تـريد البوح بكل شىء – فنـجدنا
أمـام أحالم أنـاسٍ بـسـطـاء يـعـيـشـون حـياة
ال آدمــــيـــــة يــــتــــســــولــــون لــــقـــــمــــة الــــعــــيش
ويـنازعـون علـيهـا قطط الـشوارع وكالبـها
ولـــكن بــــداخـــلـــهـم قـــلـــوب تــــنـــبض وأحالم
ـــنــال تــغـــازل قــلـــوبـــهم ولـــكــنـــهــا بـــعـــيــدة ا
وعـصـيـة عـلى التـحـقق. هم أنـاس بـسـطاء
ــــلـــكــــون ســـوى أحـالمـــهـم اجملـــهــــضـــة ال 
ــنــســـحــقــة حتت وطـــأة احلــيــاة وذواتــهـم ا
الـقـاسـيـة يـصـطـدمـون بـأنـظـمـة تـسـيـرهم
وفق مشـيئـتها هـناك  "الـشاويش" - وهو
مـجـرد دمـيـة مـعـلــقـة عـلى احلـائط يـتـدلى

مــــنــــذ الــــوهـــلــــة األولـى لــــنـــا داخـل قــــاعـــة
سرح الغد ونحن فى حالة من العرض 
الــتــفـــاعل واجلــدل الــقـــاسى مع مــفــردات
ــســـرحى حـــيث يــنـــجح اخملــرج ـــنــظـــر ا ا
ــبـدع "ســامح مـجــاهـد" – وبــوعىٍ تـام – ا
ـسـرحـية لـ فى أن يـضـعـنـا داخل احلـالـة ا
"ســـابع أرض" وذلـك من خالل مـــنـــظـــومــة
مـن الــــعـالمــــات والـــــرمــــوز ذات الــــدالالت
تـزاحمـة والتى جتـعـلنـا نشـعر الـكثـيـرة وا
بالـقـيـد والهـيـمنـة الـتـامة.. يـطـالـعنـا الـلون
ا يـشى بالـنـقاء والـبراءة األبـيض الـذى ر
 لـكن ثــمـة إزاحـة قـد تـمـت لـتـلك الـداللـة
وهـــذه الــــبـــراءة من خـالل تـــلك الــــنـــقـــوش
والــــــوجــــــوه ذات الـــــلــــــون األســــــود والــــــتى
تـزاحمت علـيه فلم يعـد األبيض / البراءة
ـنـسـحـقة ـا تـلك الـوجـوه ا هـو اجلـلى وإ
الـتى رُسمت عليه وتـلك السيـادة الطاغية
ــا تـشى بـجـثثٍ لـلــرسـوم الـسـوداء الـتى ر
ــكـان أيـضـاً عـدد ودمى. ويـســيـطـر عـلى ا
ــتــرامــيـة ــتــداخــلــة وا هــائل من احلــبــال ا
ـنطقـة احلضور / اجلـمهور والتى تـمتد 
ومــا تـــعـــكـــسه من إحـــســـاس بــالـــســـيـــطــرة
والـهيـمـنـة والـشـعـور بـالـقـيـد الـذى يُـمارس
عليـنا منـذ الوهلـة األولى وكأننـا مقيدون
بـهـذه احلـبـال أو كـأنـنـا سـجـنـاء داخـلـهـا -
حـيث تـأخـذ شـكل الـسـيـاج أو الـقـضـبان–
مـتدة أو كأنـنـا مربـوطون بـتلـك اخليـوط ا
ــسـرح أمــامــنــا وحــولــنـا . وعــلـى جــانـبـى ا
جنـد مــكـانــ ذوى دالالت خـاصــة  فـفى
ن جند مكتباً صغيراً منزوياً اجلانب األ
ـا يــشى بـوجـود تـتـراص عــلـيه الـكــتب  
عــقلٍ / فــكــرٍ / إرادةٍ / وعىٍ مــا  ولــكــنه
مــكــتب صــغــيـر مــنــزوٍ يــقـابــله فـى اجلـانب
اآلخـــــــر ركـن شـــــــديـــــــد اخلـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة
والـضخـامة والـسطوة والـعلـو  يبـدأ بسلم
يـؤدى إلى مـكـان ملىء بـالـرمـوز والدالالت
علقة على  حيث جند عدداً من الـدُمى ا
ــاســكـات حـائــطه وعـــدداً من الــوجـوه / ا
ــلـــقــاة  وكـــذلك جنـــد إيــقـــاعــاً ضـــخــمــاً ا
كــــالـــذى كــــان يــــســـتــــخــــدم فى احلـــروب /
جـوجن  كمـا جند سـيادةً ال مـتنـاهيـة للون
ــســـلــطــة األحــمــر – من خـالل اإلضــاءة ا
كان – والـذى يشى بـالدمـوية على هـذا ا
والنـاريـة الشـديدتـ . وكـأننـا أمام قـوت
غـــيــر مـــتـــكــافـــئـــتـــ أو أمــام ســـؤالٍ داللىٍ
مـحيـر : أيـهمـا سـينـتصـر? الـقوة أم الـعقل
ــعــلــقــة أمــامــنــا / الــوعى? ولــكـن الــدمى ا
جتـــعـــلـــنـــا نـــشـــعـــر بـــاالنـــســـحـــاق أحـــيـــانــاً.
ويـــداخــلــنـــا ســؤال آخــر: من مـــنــا ســيــؤول
مــصـيــره كــهـذه الــدمى? ومن مــنـا ســيُــعـلق

إلى جوارها???
مـا بــ اجلـانــبـ : الــقـوة – الــعــقـل جنـد
حُفراً تشبه الـلحود. فى اليم جند ركناً
/ حـــفـــرةً / حلـــداً مـــعـــلــقـــاً عـــلى حـــائـــطه
فـــســتـــان عــرسٍ أبـــيض  وعــلـى األرضــيــة
صـنوعة من القماش كتلك بعض الدُمى ا
التى تتعلق بـها البنات فى طفولتهن وفى
ـــســـرح جنـــد حـــفـــرةً / حلــداً مـــنـــتـــصف ا
آخـر. وفـى اخلـلـفـيـة جنــد جـداراً سـحـريـاً
أبـــيض – وظــفه اخملــرج بــشــكل إخــراجى
جــيـــد فـــهـــو تـــارة يــســـتـــخـــدم كـ "ســلـــويت"
وأخرى كشقٍ تخرج منه الرءوس واأليادى
كاألفـاعى وأحيانـا كثيـرة كأبوابٍ مـتعددة
تـخرج وتدخل منـها الشخـوص الدرامية–
يـــشق هــذا اجلـــدار األبـــيض تـــرس كــبـــيــر
وضخم مثبت أعـلى منتصف اجلدار على
أكس حرٍ يسـمح له بالدوران. وفى أسنان
هــذا الـــتــرس مـــثــبـــتــة وجـــوه / مــاســـكــات
ـــا يـــشــــعـــرنـــا بـــاآللـــيـــة ـالمح  ـــة ا عـــد
وانـسـحـاق اإلنـسـان / اإلرادة عـلى أسـنان

وسـيقى فى النصف الـثانى من القرن > إن وجـود اجلسد وحضـوره فى النغم ا
الـعشرين كان يعـنى انطواء على اجلسـد مع وجوه كشبه تـساؤل دائم نرجسية

متعاظمة فى أعمال مكتوبة من أجل الصوت.

نشأة ناصر شاركت مؤخرا فى فعاليات مهرجان مسرح الشارع الذى نظمه اجليزويت بعرض مسرحى من إخراج على سمير. > فرقة مسرح جمعية روح الشباب 
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ثل بووث.. 
اغتال إبراهام
لينكولن - حالة

خاصة جدا!

آرتو: مستشفى
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بعد مسرح
القسوة.. العنف
واجلنسانية
واحملرمات

استوديو
مثل فى  ا

نيويورك معمل
تفريغ األمراض

النفسية

سـتـودع أسلـحة بـواشـنطن. وفى 1869
سلمت رفاته إلى عائلته.

الغـريب أن انـتـشرت بـعض الـقصص عن
وفــاة بـووث: فــزغم أحــد الـكــتـاب أنه رآه
فى 1870بينـما زعم آخـر أنه حصل على
"مــومـيــاء" بـووث بــعــد انـتــحـاره فى 1903
وقـام بجـولـة عروض كـارنـفال مـصـطحـبًا
ـومــيـاء وســجل ذلك فى كــتـاب عــنـوانه ا
هروب وانتحـار جون ويلكيز بووث 1907
وزعم الـــبــــعض أنـه لم يـــكـن بـــووث الـــذى
حوصـر فى مخـزن الـتوبـاكو بل شـبيه به
ــوت - حتــمس له لــدرجـــة الــظــهــور - وا
بـدالً منه! وظـهرت دراسـات تؤكـد هروب
بــووث ووصــوله إلى الــيــابــان ثم عــودته
تحدة ليموت فى .1903. إلى الواليات ا
ــكن لــنــا أن نــطــلق عــلى تــصــرفـات هل 
بــووث "حـــالـــة نـــفـــســـيـــة" أم  أنه حـــمــاس

سياسى?
ســـــارا بــــرنـــــار (ســـــارا هـــــنـــــريـــــيت روزين
ــثـلــة فــرنـســيـة بـرنـار) 1844 - 1923 -
أعــظم جنـمــة فى مــسـرح الــقـرن الــتـاسع
عـشـر الــفـرنـسى بال مـنــافـسـة. اعـتـمـدت
شـــهـــرة ســـارة "الـــربـــانـــيـــة" جـــزئـــيًـــا عـــلى
موهبتها العـظيمة للغاية كممثلة (وبشكل
مــلــحـوظ لــنــقـاء إلــقــائـهــا) وجـزئــيًــا عـلى
"الكاريزما" الـشخصية اخلاصه بها ونوع
أنــوثـتــهـا اخلــاص وجــزئـيًــا عـلى أســلـوب
تـمـيزة. ـبـالغ فيـه وعروضـهـا ا حـيـاتـها ا
وكـــان تـــركـــهـــا الـــعـــاصف لـ "الـــكـــومـــيـــدى
فرانـسيز" فى  1880ومعارضـها الشـهيرة
ـتـحـررة كـمـثـالـة ورسـامـة وتـصـرفـاتـهـا ا
نـطاد) الذى ارتبط بـ وركوبها الـبالون (ا
"فــــــضــــــيـــــحــــــة" فى  1878كـل ذلك جــــــعل
الــــصـــحـــفـــيــــ مـــشـــغـــولــــ عـــلى الـــدوام
(بـأخبـارها). هل تـعتـبر تـصرفـاتهـا شاذة
أم أنــهــا تـــصــرفــات شــخـص يــســعى وراء
ـزيــد من الـشــهـرة حــتى ولــو عن طـريق ا
أن يتهم باجلنون? أم هى تصرفات نابعه
مثل الغارق فى من حالة نفـسية تعترى ا
عــــدة "حــــاالت" مـن اإلبــــداع? هل الــــربط
ب الكاريزمـا وجنون العظمة يفيدنا فى

ا! هذه احلالة? ر

?" وفى  25 أبــريل وصل اجلــنـود الــتـكـر
إلـــيه وهـــو مــخـــتـــبئ فى مـــخـــزن تــوبـــاكــو
ولرفضه االسـتسالم أشعل اجلـنود النار
فى احلـظـيـرة وأطــلـقـوا عــلـيه الـرصـاص
ـــيت فى عـــنـــقه و فـــأصـــيب بـــجـــرح 
سحبه خلـارج احلظيرة ومات فى شرفة
ــزارع عـن عــمــر ســتــة وعــشــرين إحــدى ا
عـامًــا. وكـانت آخـر كـلـمـاته: "ال فـائـدة ال
فــــــائـــــدة". وأحـــــرق جـــــســـــده فى مـــــخـــــزن

فـى الــــيـــــوم الــــتــــالـى حــــيـث عــــالـج ســــاقه
اجملــروحـة وطـارده فــيـلق من  25جــنـديًـا
حـــتى هــنــاك لـــكــنه اســتـــطــاع الــهــرب مع

بعض رفاقه.
تعاطف واندهش بووث الكتـشافه قلة ا
مـــــــعـه. وقــــــبـل أن يـــــــواصل الـــــــهـــــــرب إلى
"فــيــرجــيــنــيــا عــبــر عن يــأسه كــتــابــة فى
اذا? جـريدته فى  21 أبريل مـتسـائالً: "
جملـــــرد أنى فــــعـــــلت مــــا أســـــتــــحق عـــــلــــيه

 حينما تتحول األماكن العامة إلى مسرح وحياتك إلى عرض مسرحى

آرتو

فى شهرة سيئة السمعة.
كــــان لـــنــــكـــولـن قـــد انــــتـــخـب رئـــيــــسًـــا فى
ديسـمـبر  1860 وفى الـشـهر الـتـالى كتب
بووث خـطابًـا شجب فـيه بقـوة ما اعـتبره
"الـشـمالى الـذى أبـطل نـظام االسـتـرقاق"
وأيــد بـــقـــوة ووضــوح لـــلــجـــنـــوب ولــنـــظــام
الـعــبـوديـة! وفى  1861 انـفــجـرت احلـرب
األهـلــيـة وانــسـحــبت إحــدى عـشــرة واليـة
من االحتــــاد. وأعـــلن لــــنـــكـــولـن األحـــكـــام
ـــنــــاصــــرين الـــعــــرفــــيــــة وأمــــر بـــســــجـن ا
لالنسحـاب. ورأى كثيـرون ومنهم بووث
أن هذه اخلطـوة غير دستورية. وكان فى
ـــســرحــيـــة يــعــلن صـــراحــته عن جــوالته ا
تـعاطـفه مع اجلـنوب وكـراهـيـته للـنـكولن.
الحـظـاته ضـد وفى  1862 قـبـض عـلـيه 
ـسرح احلكـومـة. وكان لـنكـولن من رواد ا
واحملـبـ لـشـكـسـبـيـر بـشكـل خـاص وقد
شـــاهـــد بـــووث فى نـــوفـــمـــبـــر  1863وهــو
ــثل فى أحـد مـســارح واشـنـطن. ويـقـال
إن بـووث فى حلـظـة مـعـيـنـة من الـعرض
قـام بـهز إصـبـعه فى اجتـاه لـنـكـولن الذى
قصورة الـرئاسية كان يجلس فى نـفس ا
الـتى ســيـتم اغــتـيـالـه فـيـهــا. وبـعــدهـا بـدأ
بـووث يكـرس مـاله ووقـته وجـهده لـلـتـآمر
خلـطف لـنـكــولن بـعـد إعــادة انـتـخـابه فى
عــــام  .1864وقـــــام بــــجــــمـع عــــصـــــبــــة من
. وفى  4مــارس ــتــعــاطــفــ اجلــنــوبـيــ ا

 1865حضر بووث االحتفال بتدش
لنكولن للرئـاسة الثانية وأعـلن فيما بعد
أنـــــهـــــا كـــــانـت "فـــــرصـــــة رائـــــعـــــة" إلطالق

الرصاص على لنكولن.
وفى  17مــــارس عـــلم بـــووث أن لــــنـــكـــولن
ـسـرحـيات فى سـيـحضـر عـرض إحـدى ا
ــســتــشــفــيــات فـأعــد الــعــدة مع إحــدى ا
عــصــابــتـه الغــتــيــاله لــكن الــرئــيس غــيــر
خـــطــته فـى الــلـــحــظــة األخـــيــرة. وفى 11
أبـــــــــريـل كـــــــــان بـــــــــووث وسـط الـــــــــنـــــــــاس
ــــــزدحــــــمــــــ خــــــارج الــــــبــــــيـت األبــــــيض ا
لــيــســتــمــعــوا إلى خـــطــاب مــرجتل يــلــقــيه
لنكولن من نـافذته وعندما أعلن لنكولن
أنـه يـــؤيـــد حق الــــعـــبـــيـــد الــــســـابـــقـــ فى
الــتـصــويت قـال بــووث إنه ســيـكــون آخـر
خـــطـــاب لـــلــرئـــيس وكـــتب فـى جــريـــدته:
"قــضـــيــتـــنــا كـــادت أن تــخــســـر. ال بــد من
عــمل شىء حــاسم وعــظــيـم" وفـور عــلــمه
بــــحـــــضـــــور الـــــرئــــيـس وزوجـــــته حـــــضــــور
ـســرحـيــة أعـد خـطــته لالغــتـيـال: وضع ا
ــسـرح ورسم حـصــانًـا بــانـتــظـاره خـارج ا
خريطة لـطريق هروبه. كان ينوى اغتيال
جــنـــرال االحتــاد مع لــنـــكــولن. فـــقــد كــان
يــأمل فى إحـداث فــوضى عــارمـة بــحـيث
يـتم حل االحتـاد واحلــكـومـة الـفـيـدرالـيـة
وتستمر احلرب التى كانت قد توقفت.
ــســرح ـــالك ا وألن بــووث كــان صـــديــقًــا 
ومــديـره فــقــد كــان يــســمح له بــالــدخـول
واخلــــروج فـى أى وقت. وعــــلـى ذلك فى
سـرحـية الـعاشـرة مـساءً وأثـنـاء عـرض ا
تسلل بووث إلى مقصورة الرئيس وأطلق
عــــــــلـى رأسه الــــــــرصــــــــاص مـن اخلــــــــلف.
وحــــاول الـــهـــرب لـــكـن أحـــد اجلـــنـــراالت
حــاول مــنـــعه. وقــد أصــيب بــووث بــجــرح
سرح قـصورة إلى خشبة ا وسقط من ا
وجرحت ساقه بسبب اصطدامه بسارية
عــــلم. وســــمــــعـه الــــشــــهــــود وهــــو يــــصــــيح
ـــســرح: بـــالالتـــيـــنــيـــة من فـــوق خـــشـــبـــة ا
"هـــكــذا مع الــطـــغــاة دائــمًـــا" وهــو شــعــار
واليــة "فـيــرجـيــنــيـا". وأضــاف آخـرون أنه
قال: "لـقد  االنـتـقام لـلجـنوب!" ووسط
الفوضى اسـتطاع بـووث الهرب من باب
ـسـرح إلى زقـاقـه حـيث امـتـطى خـشـبــة ا
ìÓ°U ≈eÉ°S .Oجـــواده ووصل به إلى بـــلـــدته "مـــاريالنــد"

 تفاصيل أكثر
بكثير من
شاهد قدرة ا
ام بها على اإل

بيتى دافيز
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> إن اجلـسد الذى يتـخفى بسريـة أسفل الوجه قد  كـشفه من خالل الصفة
االهـتـزازيـة اخلـاصـة الـتى تـشـكلـهـا الـكـلـمـة وكـذلك يـشكـلـهـا الـغـنـاء والـنفس

والصرخات والدموع واآلهات وغيرها من «أصوات» اجلسد.
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مبالغات حركية ولفظية وصراخ

ريتشارد وريتشارد 
ضد بيومى 

واجلمهور أيضا (!)
بالغات الـعرض وسلبيـاته العتماده عـلى ا
احلــركـيــة والــلـفــظـيــة والـصــراخ فــيـنــمـحى
ـعـنـى ويـهـرب وال يــتـبــقى سـوى الــضـجـيج ا
ــــعـــبــــر فـــيــــنــــحـــصــــر بـــ تــــنــــمـــيط غـــيــــر ا
الـشــخــصـيــة الــفـنــيــة وغـلــبــة الـكالشــيــهـات
ـــمـــيــزة أو اجلـــاهـــزة فـــتــهـــرب الـــســـمــات ا
ـعبرة عن صفـاتها الدرامـية كما فى دور ا
ــمـثل ــلك ريـتــشـارد الــثـانـى الـذى لــعـبه ا ا
مـحمد نـد أو ب آليـة األداء وعدم فهم
ــا يـؤثـر عــلى مـعـنى مـنــطق الـشـخــصـيـة 
احلــدث تـعــبـيــريـا وانــفـعــالـيـا كــمـا فى أداء
"عــــــــــبــــــــــد الــــــــــرحــــــــــيـم عـالم" فى دور "دوق
مـوبـراى" "ونــاتـالى سـمـوالنــسـكى" وهـو مـا
ــتـــلـــقى لـــنــمط بـــدائى فـى طــرائق يـــحــيـل ا

األداء.
إنه أداء ال يــــــهــــــتـم بــــــإبــــــراز االنــــــفــــــعـــــاالت
البسيطة لـلشخصية فيسقط فى الصراخ

والتشنجات احلركية واالنفعالية.
ــقــدمــة فـى بــدايــة الـــعــرض الــتى وتــبــقـى ا
ــمــثل بـيــومى فــؤاد الــتى حتـدد يــقــدمــهـا ا
ـمـثل فـيـها تـوجه الـعـرض والـتى يـتـحـدث ا
عن نــوعـيــة الـعـرض الــذى سـوف يــقـدمـونه
ــســرحى فــمـا نــافـيــا أى نــوع من اإليــهـام ا
سـوف يقـدم ما هـو إال حـدوتة تـخص ملـكاً
ـلك ريتشارد فـاسداً ومن ثم تتحـول تيمة ا
إلى ما يـشبه األمـثولة وكـأن العـرض يقول

إن هذه هى نهاية الفساد واالستبداد.
أمــا فــيــمــا يــتـعــلـق بــاجلــزء األول لــلــعـرض
والـــذى يــخص نـص "نــيـــكــســـون نــيـــكــســون"
لـــراسـل لـــيـــز إذ يــــقـــدم بـــوصـــفـه مـــقـــدمـــة
" منـفصالً فلـيس ثمة للعـرض أو "برولـوجاً
ــــ الــــعـــرض عالقــــة واضــــحــــة تــــربـــطـه 
ـبـتـسر لـلـحديث األسـاسى سوى الـتـعـليق ا
عن "أمـــريـــكـــا" وعالقـــتـــهـــا بــالـــعـــرب وهى
تـــعــلـــيـــقـــات لـــهــا طـــابـع صــحـــفى ســـريع ال
تتوقف عـند الظـاهرة أو محـاولة فهـمها أو
: األولى دراسـتـهــا وذلك عـبـر شـخــصـيـتـ
تــــمــــثـل "هــــنــــرى كـــــســــيــــنـــــجــــر" وهــــو وزيــــر
اخلـارجية األمـريكـية فى سـبعيـنيـات القرن
ـاضى وشخصيـة تمثل الـرئيس األمريكى ا
الـــســـابق ريـــتــــشـــارد نـــيـــكـــســـون واحلـــديث
الـــدائـــر بـــ الـــشـــخـــصـــيـــتـــ يـــدور حـــول
فــضـيــحـة "ووتــرجـيـت" أو عالقـة نــيـكــسـون
بــالـرئــيس أنــور الـســادات فى إطـار ســاخـر
ــكن أن نـطـلق عـلـيه ـا  لـفــظـيًـا!!! يـتـسم 
تـــداعـــيًـــا طـــلـــيـــقًـــا أو ارجتـــاالً غـــيـــر مـــعـــد
مـــســبـــقــا وهـــو مــا يـــنــافـى طــبـــيــعـــة الــنص
ـسرحى بـوصـفه بـناءً يـتـخـذ من التـكـثيف ا

والقدرة على الداللة أسلوبا للتعبير.
بـتــيــسـيــر الــتـجــربــة ألنه بــبـســاطــة ضـحى
ـسـرح من لـغـات بـديـلـة بـأثــمن مـا فى فن ا
كـــالـــلــون واخلـــامـــة واإلضـــاءة فال يـــتــبـــقى

سوى الكلمة.
ويـبـقى األداء الـتـمـثـيـلى حـامالً لـكـل عـيوب

قـادر على إثـراء التجـربة فـنيًـا وجمـاليًا أو
يـــــتـــــحـــــول حملض شـــــارح لـــــلـــــغـــــة الـــــعــــرض
ــــــســــــرحى أن األســــــاســــــيـــــة وهـى الــــــنص ا
االعــتـــمــاد عـــلى تـــقــد عـــرض مـــســرحى
يــــطـــرح أفـــكـــار الــــنص عـــبــــر حـــواره فـــقط

تشكيلى يترجم أفكار النص الشهير سوى
ـنـطـقـة من اخلـشـبـة مـرتـفعـة عن أن هـذه ا
ـلك ـســرح داللــة عـلـى تـمــايــز ا مــســتــوى ا
ـــــســـــتــــوى عن بـــــقـــــيـــــة احلـــــاشـــــيـــــة عـــــلـى ا
االجـــتــــمـــاعى وهـى لـــيــــست فـــكــــرة هـــامـــة
البس سـرحى كـما أن ا بالـنـسبـة لـلنـص ا
توحى بالفتـرة التى يدور فيها احلدث دون
ــشــهــديــة أو االهــتــمــام بــخــلـق حــالــة من ا
ـلك الـتـفـصـيالت الـتـشـكـيـلـيـة ويـبقـى تاج ا
ـلك الــقـدرة ــوتـيف الــوحــيـد الــذى  هـو ا
نظـومة احلـكم التى تخص تلـقى  إلحالـة ا

لك مستبد. حاشية 
ومن ثم لم تــــســـتـــطع الــــرؤيـــة اإلخـــراجـــيـــة
لـــلــعـــرض حتــويـل هــذه الـــعــنـــاصــر الـــفــنـــيــة
البـس إلى أن تـــكـــون قــادرة كـــالـــديــكـــور وا
عـلى الـتـعـبـيـر عن مـعـانِى الـنص بـتـقـنـيـاتـها
اخلـاصـة فـيـتـحـول عـنـصـر فـنى كـالـديـكـور
ــثـال لــبــنــيــة تـضــيف أو دال عــلى ســبــيل ا

عـــلى مــســـرح روابط قــدمت فـــرقــة أتـــيــلــيه
ــسـرح عـرض "ريــتـشــارد وريـتــشـارد ضـد ا
بـــــيــــــومـى" عن نـص "ريــــــتــــــشـــــارد الــــــثــــــانى"
لشكسبيـر ونص "نيكسون نيكسون" لراسل
لـيـز عـبـر إعـداد مـسـرحى وإخـراج مـحـمـد

عبد اخلالق.
والـعــرض يـحـاول الـتـعــبـيـر الـفــنى عـبـر نـوع
ــزج بـ نـص شـكــســبـيــر ونص راسل من ا
لــيــز بـصــيــاغــة درامــيــة حتــاول الـربـط بـ
ـلك الذى شخـصـية ريـتشـارد الـثانى وهـو ا
اتسم حكمه بالفساد فى كل دروب احلياة
ــا أوجــد مــنــاهـــضــ له لــتــنــتــهى فــتــرة
حــكـــمه بــالـــعــزل واســـتــيـالء ابن عــمـه عــلى
ــداه فى الــعــرش بــعـــد أن وصل ريــتــشــارد 
االسـتـبـداد الــسـيـاسى الــتى وصـلت ألبـنـاء
عــمـــومــته ومن ثم نــشـــأت فــكــرة الــتــخــلص

منه.
ـسرحى ـ األسـاسى لـلـعـرض ا هذا هـو ا
وهــو يـــقــدم بــاألســـلــوب الـــتــقــلـــيــدى الــذى
ضـمونية يـحاول طرح أفكـاره وهواجسه ا
عــبــر أســلــوب فـنـى يـقــتــرب من روح الــنص
الـشـكـســبـيـرى من حــيث تـقـد الـنص دون
اإلخـالل بــنـــظــامـه الــبـــنـــائى أو األســـالــيب
الــفـنــيــة الــتى تــقــدم من خالله كــاالعــتــمـاد
ـــســـرحى وتـــقــد عـــلى مـــفـــهــوم اإليـــهـــام ا
الـشــخـصـيــة الـفـنــيـة بـحــيث تـنــتج نـوعـا من
الـتـوحـد الفـنى مع مـتـلـقيـهـا بـأفق إيـهامى
يـــــتــــضح بـــــشــــكـل أســــاسـى فى تـــــأمل هــــذه
الــشــخــصــيــة وهى تــســيــر نــحــو مــصــيــرهــا
احملتوم بالسـقوط وهو ما ينتج بدوره نوعا
من التـوحـد مع مـصـيرهـا كـمـا برز ذلك -
أيـــضــا - عـــبــر الـــتـــقــنـــيــة الـــتى اعـــتــمـــدهــا
الــــعــــرض فـى طــــرائق الــــتــــعــــبــــيــــر األدائى
والتمثيلى فيضحى هذا العنصر هو األكثر
بـروزًا فى هذا السياق مـعتمدا عـلى تقنية
فــــنــــيــــة تــــعـــــتــــمــــد عــــلـى اإليــــهــــام وتــــقــــد
الــشــخــصــيــة من داخــلــهــا ومــحــاولــة الــغـور
عـنى الـفنى عـبر تـقنـية بـداخلـها لـيتـرجم ا
مـحددة فى األداء التمـثيلى وتعـطى أهمية
قــــصــــوى لــــلــــوضــــوح احلــــركى والــــلــــفــــظى
اعــتـــمــادًا عــلى طــبــيــعـــة الــشــخــصــيــة الــتى
يـتــنــاولـهــا الـنص بــرغم أن الــرؤيـة الــفـنــيـة
لـلـعـرض لم تـهـتم بـالـقـدر نـفـسه بـأن تـمد
هـــذا اخلـط عـــلـى اســـتــــقــــامــــته فى بــــقــــيـــة
عــنـاصــره الـفـنــيـة كـمــا فى عـنـصــر الـرؤيـة
الــتـشـكـيـلــيـة فـغـدت مـعـتــمـدة عـلى أسـالـيب
تـــــتــــبـــــاين مـع األســــلـــــوب اإليـــــهــــامـى لــــنص
ـنـطـقه اإليـهـامى فـنالحظ أن شـكـسـبـيـر 
هــذه الـــرؤيـــة عــبـــرت عن أفـــكــارهـــا عـــبــر
ـســرح إلى ثالث مـنـاطق تـقـسـيـم خـشـبـة ا
ـنــطــقـة الــوسـطى هى الــتى يــقـدم عــلـيــهـا ا
ــوتــيف نص ريــتــشــارد الـثــانـى دون وجـود 

 أداء ال يهتم بإبراز  االنفعاالت البسيطة للشخصية
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 تعليق مبتسر عن عالقة أمريكا بالعرب
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> إن الــصـوت يـنـتـظم وفـقــا لـتـشـكل الـكـلـمــة والـقـول ثم الـرسـالـة ثم
الــغـنــاء الـذى يــقـحـم شـيــئـاً فــشـيــئـاً حتــويـراً لــلـدال حــتى يـصل إلى

الصرخة وهى احلركة األكثر تناقضاً للدال على وجه التحديد.

سرحي جريدة كل ا
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 سينيكا : أبداً ال
توجد موهبة
عظيمة دون مس
من جنون

 احلب مجرد
جنون يستحق
أن يحبس

 فى بيت مظلم
ويجلد

 أعظم العباقرة
وأكبر الشعراء وأنبغ
وهوب احتفظوا ا
بسالمة عقولهم
 إلى أرذل العمر

اجلنون اخلالق
سـينـيـكا: "أبـدًا ال توجـد مـوهبـة عـظيـمة دون

مس من جنون"
- محاورة سكينة النفس -

(وهــذا يـــؤكــد مـــا قــلـــته يـــا ســيـــدى) فى نص
ــــــشــــــكـالت "هــــــؤالء الــــــذين بــــــهـم قــــــدر من ا
الـسوداء الـباردة يـصيـرون بلـداء حمـقى أما
من تغمرهم الـسوداء احلارة فإنهم يصيرون
مـجانـ أو باهـرى الـذكاء ومـدلهـ باحلب
أو يـتـحـولـون بـسهـولـة إلى الـغـضب والـشـهوة.
والبعض يصير أكـثر ثرثرة وكثيرون أيضا -
إذا بلـغت هذه احلرارة مـستـقر الذكـاء لديهم
س وهى - يتأثرون بـنوبات من اجلنون أو ا
الــنــوبــات الــتى تــفــســر ظــاهــرة الــعــرافـات أو
ـوهـوب حـ يـتـأثرون الـكـهان وكل الـنـاس ا
ـرض ولـكن بـاحلـسـاسـيـة الـفـطـريـة وكان بـا
ماراكـوس الـسيـراكـوزى ح يـغـيب عن عـقله

يصبح شاعرًا أفضل".
أرســطــو (لـم أقل هــذا مــطــلـــقــا وهــذا الــنص

الذى أوردته نسب إلىّ خطأ)

فهوم احلديث - - ا
شكسبير "اجملنون والعاشق والشاعر

" "يؤلف اخليال بينهم أجمع
-حلم ليلة صيف-

"احلب مــــجـــرد جــــنــــون وأنـــا أقــــول لــــكم إنه
يــسـتــحق أن يــحــبس فى بــيت مــظــلم ويــجــلـد

" كاجملان
- كما تهواه"

مورو دى تور: "إن االستعـدادات العقلية التى
تـعــمل بـطـريـقـة يـصـبح مـعـهـا إنـسـانـاً مـتـمـيـزا
عن اآلخــرين بــأصـالــة فــكــره أو بـفــطــنـته أو
بـغــرابـة أطــواره أو بـقــوة عـاطــفـته اجلــامـحـة
ـا نشأت كلها من نفس "أو بذكائه الفائق إ
ـشكالت األخالقية األسـباب العضـوية مثل ا
ـــشـــكالت ــتـــنـــوعـــة الـــتى نـــســـمـــيـــهــا اآلن "ا ا
الــعــقــلــيــة" الــتى يــعـبــر عــنــهــا اجلــنــون والـبــله

تعبيرا كامال".

"إن الـعـبـقــريـة هى ذهـان انـحـاللى حـقـيـقى".
"كـثـرة ظـهـور الـعـبـقـريـة ب اجملـاذيـب وكـثرة

اجملاذيب ب العباقرة"
أسـكيـرول "لقـد قال دريـد أتونـنا إن أصـحاب
الـــعـــبـــقـــريـــة واجملـــانـــ شـــديـــدو الـــقـــرب من
بـــعـــضــهـم الــبـــعض وإذا كـــان مـــعــنـى هــذا أن
الذين يتمتعـون بخيال نشط جدًا ومضطرب
جـدا ولــديـهم أفــكـار رفــيـعــة جـدًا أو مــتـقــلـبـة
جـدًا يـبـدون شـيـئـا من الـتـشـابه مـع اجملـان

ـــــعــــنى فــــإن هـــــذا صــــحـــــيح ولــــكـن إذا كــــان ا
ـــقــــصـــود هــــو أن الــــذكـــاء الــــعـــظــــيم يــــخـــلق ا
االسـتعـداد للـجنـون فإن هـذا خلط. فـأعظم
الـعـبـاقرة فى الـعـلـوم والفـنـون وأكـبر الـشـعراء
صـورين. قد احـتفـظوا وهـوب مـن ا وأنـبغ ا

بسالمة عقولهم إلى أرذل العمر.
) وقــــد وإذا كـــــان أحـــــد قــــد رأى (مـــــبـــــدعـــــ
أصــابـهم مــرض عـقـلى فــإن الـذى حـدث فى

الــذى يـأتـى من ربـات الــفــنــون والـذى يــتــمـلك
النفس الرقيقـة التى لم تمس موقظا ومثيرًا
إياهـا فى جنـون بقـصـيدة غـنائـية وبـأنواع من
الـــشــعـــر (....) لـــكن كل مـن يــأتـى إلى أبــواب
الـشـعـر دون جـنـون ربـات الـفـنـون مـقـتـنـعًـا بأن
الـفـن سـيـجــعل مـنـه شـاعـرًا جــيـدًا يــكـون هـو
يزه نفسه مجدبًا فـشعر ذى العقل السليم 

ويتفوق عليه شعر اجلنون"
- محاورة فايدروس -
أرسطو (مختلفا مع هذا الفهم)

ا هـو عمل رجل موهوب بالفطرة "الشعر إ
وهـوبون أكـثر من كـونه عمـل رجل مجـنون فـا
قابلون للتكيف بينما اجملان غائبو العقول"

- فن الشعر - 17
وهـبة قـريطس يـعـتقـد أن ا هـوارس "وألن د
الـفـطـريـة نـعمـة أكـبـر بـكـثـيـر من الـفن الـهزيل
وألنـه يــحــظـــر جــيل هـــلــيــكــون  2 عــلى عــقالء
الــشـــعـــراء فـــإن الـــكـــثـــيــريـن ال يـــعــنـــون بـــقص
أظــافــرهم أو حلــاهـم بل إنــهم يــبــحــثــون عن
وحشة ويتجنبون طهارة األبدان". األماكن ا

- فن الشعر - 
 2جبل يعليكون فى جنوب اليونان مقر ربات

ُلهمات. الفنون التسع ا
أرســــطـــو "إن الـــعـــقـالء من الـــنــــاس يـــخـــشـــون
االقــتـــراب من شــاعـــر مــجــنـــون ويــتــجـــنــبــونه
جتـنبهم للـوباء (...) ولو كان يـهيم على وجهه
وشعـره اجللـيل يتدفـق منه ثم سـقط فى بئر
أو حفـرة فلن يـكلف أحـد نـفسه بـجذبـة مهـما
طــال صــراخه طــالـبــا الــنــجــدة. ولــكن لــو مـد
إليه أحد حـبال فسأقول له من أدراك أنه لم
يلق نـفـسه عـمدا? أال يـحـتـمل أنه ال يـريد من

أحد أن ينقذه?.
ولسـوف أحـكى لـكم عن مـوت شـاعـر صـقلى
إن أبـــــنـــــاء دوقـــــلـــــيـس وقـــــد أراد من الـــــنـــــاس
االعـتـقاد فـيه بـأنه خـالـد ألـقى بـنـفسه رابط
ـــتــقـــد فـــأتــيـــحــوا اجلــأش فـى بــركـــان أتـــنــا ا
لـلــشـعـراء أن يــكـون لـهم احلـق فى أن يـدمـروا

أنفسهم".
-  فن الشعر -

احملاورة األولى
فهوم الكالسيكى - - ا

أفالطـــون "الـــشـــاعــر مـــخـــلـــوق لـــطــيـف ســام
ومـــقـــدس غـــيـــر قـــادر عـــلى الـــتـــألـــيف حـــتى
سوسًا مغيب العقل فاقد الرشد" يصبح 
عناه احلرفى ولكنه  1الشاعر هنا ليس 

ــفـــهــومه ــبـــدع / الــفــنـــان  يـــنــســـحب عــلـى ا
احلديث.

- محاورة أيون -
ســقـــراط "إن أعــظم نـــعــمـــنــا تـــأتى من خالل
اجلـــــنــــون إذا كـــــان هـــــذا اجلــــنـــــون من قـــــبل
اآللــهـة. (بـافــتـراض أربــعـة أنــواع من اجلـنـون
اإللهى" اجلنون التنبئ الذى يجئ من أبولو
واجلنـون الـشعـيرى أو الـطـقسـى الذى يـرعاه
ديـونيـسيـوس واجلنـون الشـعرى الـذى توحى
به ربــــات الـــفــــنـــون واجلــــنـــون احلــــسى الـــذى

تسببه أفروديت وإيروس".
محاورة فايدروس

أفـالطــــون إن "الـــــشــــاعـــــر مــــتـى جــــلـس عــــلى
احلـامل الـثالثى لـربـات الـفـنـون ال يـكـون فى
وعــيه ولــكــنه كــيــنــبــوع يـدع مــا يــرد إلى رأسه

يتدفق طليقا"
- كتاب القوان -

س أو االسـتـحـواذ واجلـنون سـقـراط  "هـو ا

 صمويل بتلر

الـــواقع أن هـــؤالء الـــنــاس فى ذروة خـــيـــالــهم
أعـتـقـد بـالـنـشـاط قـد سـاروا فى حـيـاتـهم من
الـنــقـيض إلـى الـنـقــيض لـقــد كـانــوا أكـثـر من
غـــيـــرهم من الـــنـــاس عــرضـــة ألن تـــؤدى بــهم

شخصياتهم إلى مثل هذا الوضع.

(أنــا) "بـعــيـدة جــدا عن مــوقف الـقــائـلــ بـأن
ــوهـبــة الــعــظـيــمــة أن الــعـبــقــريــة بـأســلــوبــنـا ا
ــــعــــاصــــر فـى الــــكالم مالزمــــة بــــالــــضــــرورة ا
ـوهوبـ عـلى النـقيض للـجنـون فـإن أعظم ا
من ذلـك هم دائـــــمــــا أعــــقـل الــــكـــــتــــاب ومن
ستحيل على الـعقل أن يتصور أن شكسبير ا

كان مجنونا".
أســــكـــيــــرول ( مــــعك حـق يــــا ســـيــــدى ولــــكن)
السبب فى فقدانهم لعقولهم ال يرجع مطلقا
إلـى أنـــهم مـــارســــوا ذكـــاءهم كـــمــــا ال يـــنـــبـــغى
مـطـلـقًـا أن نـلقى الـلـوم عـلى أعـتـاب الـعلم أو
الـــــفـن أو األدب فـــــالــــــذيـن وهـــــبــــــوا قـــــدرات
عــظـــيـــمـــة فى الـــفـــكـــر أو اخلـــيـــال يـــشـــعــرون
بــاحلــاجــة الـشــديــدة إلى إثــارة أحـاســيــسـهم.
وحتـت إحلـــاح احلـــاجـــة الـــشـــديـــدة إلى هـــذا
) فى ــبــدعــ الــشــعــور يــســتـــســلم مــعــظـم (ا
أسـلـوب حـيــاتـهم لـكـثـيـر من الـتـجـاوزات الـتى
تـــعــتـــبــر بـــالــنـــســـبــة لـــهم أكـــثــر من الـــدراســة

فرطة هى العلة احلقيقية للجنون. ا
بــورتـــر: "مع الــرومـــانــســـيــة بــطـــبــيـــعــة احلــال
ـوهــبـة تــوثـقت عــرى الـربــاط بــ اجلـنــون وا
الـفنـيـة واسـتـرد طـبيـعـته كـتـجـربـة من جتارب

احلياة الشخصية.
بـيكـو (وأؤكد عـلى ذلك) "أن نـسبـة كبـيرة من
العباقرة الـرومانسي بوجه خاص أدوا دورا
أســاســـيــا فى عـــقــولــهـم غــيــر ضـــحــايـــا كــمــا
أوجــدوا عن قــصــد أو غـيــر قــصــد انـطــبــاعـا
أســــــهم فـى فـــــرض اآلخـــــرين عــــــلـــــيه صـــــفـــــة
اجلـنـون وقـد أضـفى الــهـوس عـلى الـعـبـقـرى
خــاصــيــة غــامــضــة وغــيــر قــابــلــة لــلــتــفــســيـر
ســاعـدت عــلى تـمــيـزه عـن اإلنـســان الـنــمـطى
تحضر واألهم من ذلك والبرجوازى وغير ا
ــوهــبــة فــحــسب. أنــهـــا مــيــزته عن صــاحـب ا
ولـــعل الــفــنـــانــ والــكـــتــاب الــرومـــانــســيــ ال

يزالون يحنون لتلك الفكرة.
هـــنــرى مــوديـــزلى (أخـــتــلف مـع هــذا الـــتــصــور)
"احلــقـيـقــة الـتى ال يــرقى إلـيـهــا الـشك هى أنه
حيث توجد سمة وراثية فى أسرة ما فإن أحد
أعـضـائـهــا قـد ُيـظـهــر عـبـقـريــة ضـخـمـة بــيـنـمـا
يـكـون عـضـو آخـر مـجـنـونـا أو مـصـابـًا بـالـصرع.
ولـكن هذه احلـقيـقة ال تـثبت فى احلـالتـ أكثر
من وجـــود حـــســـاســـيـــة طـــبـــيـــعـــيـــة شـــديـــدة فى
الــتــكــوين الــعــصـبـى. وإن هـذه احلــســاســيــة قـد
اخــتــلـــفت فى كل حـــالــة حتت تــأثـــيــر الــظــروف

اخلارجية أو احلاالت الداخلية".
فــرانـســيس جــالـتــون (ولـتــعـمــيق تــلك الـفــكـرة
أقـــول) "لم تـــكن الـــعـــبــقـــريـــة صـــفـــة خـــاصــة
ولــــكـــنـــهــــا قـــدرة فــــطـــريــــة وأعـــنى بــــالـــقـــدرة
ـزاج التى حتفز الـفطرية خـصائص العقل وا
اإلنــســان وتــؤهــلـه ألداء أعــمــال تــؤدى به إلى
الـشهـرة (...) والقـوة الطـافيـة إلجناز أعـمال
شاقـة للـغايـة (....) والطـبـيعـة التى لـو تركت
نبه باطنى (...) ا - مدفوعـة  لـنفسها فـإ
وقـــلـــيل هـم الــذيـن اكـــتـــســـبـــوا ســـمـــة رفـــيـــعــة

واهب اخلاصة" بامتالك هذه ا
كـرتــشــتــمــر "إن الــعــبــقــرى من وجــهــة الــنــظـر
الــبـــيــولــوجــيـــة الــبــحـــتــة يــعــد حـــالــة شــديــدة
اخلصوصيـة فى اجلنس البشرى ومثل هذا
(...) يـــــبــــــدى مـــــيـال قـــــويـــــا لـالنـــــحالل (...)
ـــرض الــــعـــقـــلـى - وبـــصـــفـــة خــــاصـــة تـــلك وا
احلـــاالت الــــصـــعـــبــــة الـــتـى تـــقع عــــلى حـــدود
ـرض الـعـقـلى - هـو بال جـدال أكـثـر ظـهورا ا
بــ أصـــحــاب الــعــبــقـــريــة (...) ومــثل هــؤالء
الـــنــــاس هم أكـــثــــر تـــعـــرضــــا ألنـــواع الـــذهـــان
والعصـاب واألمراض الـنفسـية (...) ويعـتبر 

 سينيكا  سقراط 

تشارز المب  أفالطون توماس زاز
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> إن الـصـوت بوصـفه انبـعاثـاً من جسـد يتم كـبـته: هذا هـو على وجه الـتحـديد مـشروع
ارسة القوة ـوسيقى الغربـية من القرن السـابع عشر حتى مـطلع القرن العـشرين. و ا
ـنطوقة وتـنظيم مادتـها قد تفوقت الـفسيولـوجية للـصوت وقدرته على إصـدار الكلمة ا

من خالل احملاكاة على صحة النغمة. 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج أحمد عبد اجلليل يقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية على مسرحية "ظل احلمار" التى يقدمها لفرقة اإلسكندرية القومية خالل أيام.
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طعم الصبار
أنتيجون فى ثوبها الصعيدى..

العرض يلوى عنق األسطورة لصالح التفسير الواهى?!

ـــــوضـــــوع ـــــتــــــلـــــقـى  مــــــنـــــاسـب وفـــــعــــــال فى ربـط ا
سرحية. ا

كـونة من ـسرحـى ا أمـا عن سـينـوغـرافيـا الـعرض ا
اخلـوص واخلـيـش فـبـدت فـقــيـرة ولم يـنـقــذهـا غـيـر
ــــمـــثـــلــــ اجلـــيـــد وخــــاصـــة ذلك األداء الـــذى أداء ا
ـون ــجـمــوعــة الــقـهــوة: شــريف عــزت ور ارتــبط 
ــنـعم الــقـاضى ألـبــيـر ويــاسـر الــزنـكــلـونى وعــبـد ا
وهــــانـى طــــاهــــر وإسـالم يــــوسف وعـــــمــــر عــــوض
وجــســار جــمـال ومــحــمــود أحـمــد ومــحــمـد جالل

وأحمد أسامة.
أمــا عن األدوار الـهـامــة فـقـد حملــنـا تـمــيـزاً حـقــيـقـيـاً
حلــمـدى أبـو الـعال فى دور الـشــيخ ديـاب فـقـد اهـتم
ــكــيــاج ــنــاســبــة  كــمــا اهــتم بــا ــخــارج األلــفــاظ ا
واحلـــركــة وكـــانـت أدواته كـــلــهـــا مـــطـــوعـــة خلــروج
الـشـخـصـية بـالـطـريقـة  الـتى تـنـاسبـهـا تـمـاماً فال
ـكن أن تفوته حلظة دون أن يـطعمها بـطريقتها
ــــنــــاســــبـــــة فى األداء واحلــــركـــــة  وقــــد جنــــحت ا
اخملـــرجــة تــمــامـــا فى اخــتـــيــاره لــهـــذا الــدور كــمــا
رســمت احلــركــة بـنــاءً عــلى تــواجـده عــلى خــشــبـة
ـسـرح  فـهو من وجـهـة نـظرهـا صـاحب الـوجود ا
الـطــاعن الـذى البـد من إظــهـار جـبــروته وأفـكـاره

تلقى. وعليه الدور الكبير فى نسج خيال ا
وفى مـقــابل تــقف وفـاء حــمـدى بــأدائـهــا الـصـارم
لــشـــخــصـــيــة ورد فـــهى اجلـــمــيـــلــة الـــتى حتب ابن
عـمـهـا ولـكـنـهـا عــلى اجلـانب اآلخـر الـعـنـيـدة الـتى
تـــنـــفـــذ تـــعـــلـــيـــمـــات الـــدين دون أى خـــوف من رب
األسـرة ويــبـدو أنـهــا قـد تـدربت بــقـوة عــلى تـلـوين
مــواقــفـهــا فى حتــوالتــهـا الــصــادمــة بـحــيث تــأخـذ
ـوضـوع كله نـحـو احلق الـديـنى فى نـفس الوقت ا

الذى يظهر فيه مدى حبها البن عمها.
أمـــا بــاسم شـــريف فــبــرغـم اجــتــهـــاده ومــحــاوالته
ـتـلـقى وعـقله إال أن الـكـثيـرة لـلـتـأثـير عـلى قـلب ا
ــدربـة بــشـكل تـكــويـنه اجلــسـمــانى ولـكــنـتـه غـيـر ا
كــــاف حـــــاال دون تـــــأثـــــيـــــره الـــــتــــام عـــــلـى احلــــدث
الــدرامى وكـان عـلى اخملـرجـة أن تـخـتـار له دوراً
ـوضوع يـنـاسب تـكـويـنـه اجلـسدى حـتـى يـخـرج ا

برمته فى صورة الئقة.
ـان شاه  فى دور ست الدار وكذا بدت  إ
ـوازيـة لـلـحدث ـسـتـمـر لـلحـكـايـا ا بـنـسجـهـا ا
ـنـاسـبة المـحهـا ا األسـاسى الئـقة تـمـامـاً 
وحية وصوتها الدافئ للحدث ومالبسـها ا

فى أداء ألوان العديد اخملتلفة.
أمــــا هـــدى حــــمــــدى فـــقــــد أدت دور األخت
بـــطــــريـــقــــة نــــاعـــمــــة ال تـــشــــعــــر بـــوجــــودهـــا
احلـقيـقى وقد ظـلمـتهـا الشـخصـية بـفقـرها
ــؤلـفــ الــثالثـة فال الـتــكــويـنى مـن جـانب ا
تــكـاد تــشــعـر بــأيــة أهــمـيــة لــهــا فى احلـدث

الدرامى.
نـهـايـة إال أن أثـنى عـلى وال يـسـعـنى فـى الـ
يـــان ذلك أنه لــ ـــمــثـل الــذى قـــام بــدور عـــ ا
وبرغم صـغر حـجم شخـصيـته إال أنه كان
نــسـجـهـا بـاالنــفـعـاالت واحلـركـات تـمـا بـ مــهـ
ً فى مـشـهد ا ـنـاسـبة وقـد وجـدته مـبـدعـ ا
ـقهى حـينـمـا عاد لـيحـكى ألصـدقائه عن ا
نـية كبير الـديابة فى قتله حـتى يخفى فعلة
ــشــاهـد يــهــا ويـعــد أفــضل ا (ورد) بــدفن أخــ
سـرحـيـة فتـراه حـيـنمـا يـتـيقن تـهـا ا الـتى قدمـ
مـن عـدم مـسـاعـدة أى مـن أفـراد ذلك اجملـتـمع
بـايـة شـاى بـا مـنه كـ ـقــهى طـالـ يـلـجـأ لـصـاحب ا
ثـقيل فـبدا وكـأنه مات قـبل أن يـتعـرض للـموت
ـــمـــثل صـــوته وحـــركــات يـــقى وقـــد لـــون ا احلـــقــ
ً يـستحق وت فبـدا بارعا وجهه وجـسده بفـعل ا

الثناء.

تتـناول مـسرحـية (طـعم الصـبار) كـثيـراً من العادات
والتقاليد الـتى تتحكم فى مصائر الناس فى جنوب
الـوادى فــالــنص الـذى كــتــبه كل من ســيـد اجلــنـارى
وعـطـيـة درديرى وخـالـد عـبـد الـسـمـيع يـنـطـوى على
تيمـة عامة تخص عـائلة (الديـابة) تلك العـائلة التى
يـتــحـكم كـبــيـرهــا فى كل كـبــيـرة وصـغــيـرة فى الــبـلـد
وعــلـى نــحــو آخــر قــدم الــكــتـــاب الــثالثــة مــجــمــوعــة
تــيــمــات مـتــجــاورة تــخص حتــلــيل أهـل تــلك الــقــريـة
النائـية فى جنوب الـصعيد وأسـقطوا علـيهم قضايا
ـوضوع أهميته فبدا وكأن هناك عامة حتى يأخذ ا
أكثر من نسيج للكتابة كونوا فيما بينهم موضوعات

سرحية. ا
ـوضـوع فـفى الــبـدايــة نـحن أمـام تــفـســيـر جـديــد 
مـأسـاة أنـتــيـجـون ولـكن الـتــنـاول يـظـلم األسـطـورة
ويـظلم مجـتمع الصـعيد مـعاً فالتـفسيـر يقول بأن
أحـــد أفـــراد عـــائـــلـــة الــــديـــابـــة (عـــســـران) طـــالب
بــأرضه الــتى ورثــهــا عن أبــيه وحــاول أن يــحــصل
عـــلى حـــقـه دون فـــائـــدة فـــلـــجـــأ لـــلـــقـــوة وأحـــضـــر
مـــجــمـــوعــة مـن الــرجـــال كى يـــحــصل عـــلى أرضه
عــنـــوة فـــتــصـــدى له عـــمه كـــبــيـــر الـــديــابـــة وأخــوه
(حــــــمــــــدان) ووقـع األخــــــوان فى مــــــعــــــركــــــة أودت
بحياتهما مـعا فكان أن طالب كبير الديابة بدفن
جثـة حمدان الـذى يدافع عن كيـان العائـلة وترك
جـــثـــة أخـــيه عـــســـران فـى الـــعـــراء وأقـــسم أن من
يـــدفن ذلك األخ فـــســــوف يـــلـــقى نـــفس مـــصـــيـــره
وكــانت عــلى اجلــانب اآلخـر أخــتــهـمــا (ورد) الـتى
كانت تستعد لعرسها على ابن عمها وحينما وقع
احلـــادث األلــــيم تـــخـــلـت عن كل شـىء فى ســـبـــيل
ـريرة لـدفن أخيهـا الذى ظـلم مرت مـحاولـتها ا

ـأســاة فـهل ســتـنــجح فى دفن أخــيـهـا وهــنـا تــقع ا
دون أن يصيبها أدنى مـكروه أم أنها بفعلتها تلك
ســوف تــعـرض نــفـســهـا لــلــمـوت حــتى يــعـيش ذلك
ــشى قــســمه عــلى كل الــكــبــيــر مــرفـوع الــرأس و
ا كـانت الـفتـاة مـصمـمـة على الـنـاس من حـوله و
دفن أخـيهـا فإن احملـظور يـقع وجتـد نفـسهـا أمام
ــوت احملـتــوم بــالــدفن حــيــة وال جتـد مـن يـدافع ا
عـنـها مـن العـائـلة أو حـتى من أهل الـقريـة فـالكل
يـخــشى ذلك الـكـبـيـر ويـنـفـذ كالمه دون اعـتـراض
حـقيقى وحتى ابـنه الوحيد (رضـوان) ال يستطيع

فعل شىء البنة عمه ويتركها للموت احملتوم?!
ذلك الــــتـــفــــســــيـــر لــــوى عــــنق األســــطـــورة فـال نـــحن
ـــوضــوع الــيــونــانى شــاهــدنــا وقــائـع حتــلل تــيــمــات ا
وحتــافظ عــلـى تــكـويــنـه الــعـمــيـق وال نــحن شــاهــدنـا
ـعـنى مـجـتـمــعـاً صـعـيـديـاً يـنـفـذ أعـرافه وتـقـالـيـده بـا
مكن أن تـكون هناك جثة الـكامل للكلـمة فهل من ا
كـفولة??! تـترك لـلعـراء جملرد مطـالبـتهـا بحقـوقهـا ا
إن أى جـــثــة فـى الــصـــعــيـــد البــد من دفـــنــهـــا مــهـــمــا
ارتـكـبت من فواحش ومـوبقـات وفى حـالة مـثل التى
شـاهـدنـاهـا فـإن األعـراف تـقـول بـأن أهل جنع آخـر
يــقـــومــون بــعـــمــلــيـــة الــدفن ومـن هــنــا  لـــوى عــنق

! وضوع مرت ا
وعـــلـى جـــانب آخــــر يـــبـــدو أن الـــكـــتــــاب الـــثالثـــة
حاولوا تعميق موضوعهم الدرامى بتيمة أخرى
مـجـاورة فـكـان أن قـدمـوا لـنـا عن طـريق حـكى
(ست الـــدار) قــصـــة األســطـــورة الــفـــرعــونـــيــة
الــــــــشــــــــهــــــــيـــــــــرة (إيــــــــزيـس وأوزوريـس) حتت
ــا لـيـؤسـسـوا مــسـمـيـات وحـكــايـا مـغـايـرة ر
ــوضــوع طـمع أبــنــاء الـعــائـلــة الــواحـدة فى
بـعـضـهم الـبـعض وهـو أمـر يـعـضد مـوقف
كـبـير الـديـابة الـذى طـمع فى أرض أخيه
ــســـكـــ صـــاحب الـــكـــرامــات (ســـلــيـم) ا

والقلب الطيب.
إال أن جنـــاحــــهم احلــــقــــيـــقـى كـــان فى
رسم شخصيات أهل القرية الصغيرة
ثلون وحيـة فهم  ومـواقفهم القلـيلة ا
شـــريـــحـــة حـــقـــيـــقـــيـــة لـــهـــذا اجملـــتـــمع

ـتــجـاورة ولـيس ـكــمـلـة لــلـحـاالت الــدرامـيـة ا صـره ا
هــنــاك شــرط حــقــيــقى فى أن جتــســد كل شىء فى
نـفس الــلـحــظـة كـمــا أنـهـا البــد وأن تـدعم عــرضـهـا
ـسـرحى بأغـان منـاسبـة لـلبـيئـة التـى تتـناولـها فـقد ا
كـــانت األغـــنـــيــة الـــتى بـــدأت بـــهــا الـــعـــرض (ادلع يــا
جــمل) ال تــخـص اجملـتــمـع الـصــعــيــدى من قــريب أو
بــعـيـد وبـرغم األداء الــبـارع لـلـشـيـخ بـدر وفـرقـته فى
تــقــد األغــنـــيــة إال أنــهــا بــدت ال تــنــاسب مــجــتــمع
ــــقـــــدمـــــة وال تــــعـــــبــــر عـن عــــاداتـــــهم ــــســـــرحــــيـــــة ا ا
وتــقــالــيـــدهم أمــا األغــنــيــات األخــرى الــتى قــدمــهــا
الـشــيخ بـدر فــقـد كــانت فى مــكـانــهـا تــمـامــا خـاصـة

حينما قال:
يادنيه الشوم خليت األسوده ناموا

أحوجهم الوقت حدا بيت اخلسيس ناموا
يستاهل اللى بيبنى ع األيام بال أصل
أهل البلد يرحلوا وهم أساس األصل

واللى بال أصل على أحسن فراش ناموا
أو تلك التى يقول فيها:

ورضيت بالهم والهم مش راضى
وقـــد اســتـــفـــادت تـــمـــامــا اخملـــرجـــة من األداء احلى
ـواقف والوقفـات بتلـوين موسيقى للـفرقة ودعمت ا
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مثل الذين ليس لديهم أى وعى بأجسادهم يجدون أنفسهم فى مواجهة > إن بعض ا
وجه الـذى يـتـجـسد من ـمـثل هـو ا مـشـاكل صـوتـيـة أحيـانـاً مـا تـكون بال حل. فـصـوت ا

وصل للفكرة واإلحساس. ؤلف وهو ا خالله نص ا

سرح احلديث. سرحى "السلطان احلائر" للمخرج عصام جناتى إنتاج ا > الفنان سليمان عيد انضم إلى مجموعة عمل العرض ا
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 الفطرة غير
ألوفة عند ا
العباقرة والفطرة
الطبيعية السليمة
عند بقية الناس
كالزوج والزوجة
فى شجار دائم

 ال تتوقف القدرة
العقلية العالية
على الشذوذ

النفسى فحاالت
الذهان والفصام
بوجه خاص ضارة
بالقدرة اإلبداعية

ظهر اإلبداعى  ا
للحياة يستعصى
على كل
محاوالت
الصياغة العقلية

أخـطــأ فى مـعـامـلـة الـفــنـان عـلى أنه عـصـابى
يـــهـــرب من الــواقـع عن طــريـق إشــبـــاع بــديل.
فـرويد افترض أن يـكون محتـوى عمل الفنان
عصـابيـا ألن الـفنـان نفـسه عـصابى وهـذا ما
اخـــتـــلف مـــعـه وأوافـــقه عـــلى نـــحـــو آخـــر. مع
الــتــســلــيم بــأن الــشــاعــر عــصــابى عــلى نــحــو
فــريــد فــمــا هـــو بــالــقــطع غــيــر عــصــابى وال
يــوحى فى الــواقع بــشىء ســوى الــصــفــة هـو
قـدرتـه عــلى اســتـغـالل عــصـابــيــته (...) ومن
اخلــطــأ فــيـمــا أعــتـقــد أن نــبـحـث عن جـذور
مــــقــــدرة الــــفــــنــــان ومــــصــــدر عــــبــــقــــريــــته فى

العصيان".
جـورج بيـكـرجن (أختـلف معـكم وأتـفق مع فهم
فـرويـد) "إن االنـفـعـال هـو الــصـفـة الـرئـيـسـيـة
الـتى أرى أنهـا تربـط أنواع الـعصـاب النـفسى
لــلـــشــخـــصــيــات الـــتى أصــفـــهــا هـــنــا بــالـــعــمل
اخلـالق الـذى أدى بـهم إلى الــشـهـرة. ويــنـشـأ
العصاب النفسى من صراع قائم ب الرغبة

وب محاولة حتقيقها.
وكـلما ازدادت الرغـبة اتقـادًا زاد احتمال أن
يؤدى دور احلافز للتـطهير العقلى الذى ينتج
عـنه عــمل خالق عــظـيم. ويــبـدو أن هــذا هـو
أسـاس الـعالقـة بـ الـعـصـيـان الـنـفسـى وب

اإلبداع.
ـثل الـعـصيـان الـنـفسى انـفـعاال وبـاخـتـصار 
مـكبـوتًا وال يـعبـر العـمل اخلالق العـظيم عن

انفعال متحقق".
ســـــلـــــيـــــتـــــر "إن الـــــعـــــمـل اخلالق يـــــصـــــدر عن
الـعـنـاصـر الـنـشـيـطـة والـصـحـيـة لـلـشـخـصـيـة.
ــكن أن تــضــفى والــســمــات الــســيــكــوبــاتــيــة 
عـلى الـعـمل طـابـعـا أولـويًـا خـاصـا. وعـمـلـيـات
الـتثبيت العـصابية قد تـؤدى إلى اختيار مادة
من نـوع خاص لـلعمل عـليـها وتـطويـرها وقد
جتـبـر األحـزان واحملن الـفـنـانـ علـى البـحث
عن طـريــقـة خالقــة تـسـاعـد عــلى الـتــطـهـيـر.
لـكن العـمل اخلالق نـفسه يـنـبثق من الـقوة ال

من الضعف"
تــومـاس زاز (كل هــذا هـراء) "إن اجملـتــمـعـات
حتــتـــاج عـــادة إلى إيـــجــاد فـــصــيـــلـــة مــعـــزولــة
ومـــكــــروهـــة يـــعــــلق اجملـــتــــمع عـــلــــيـــهـــا نــــتـــائج
اضـيـة كـانت هذه انحـرافـاته وفى األزمـنـة ا
رض البرص صاب  الفصائل تتـكون من ا
أو اجلــذام أو الـزهــرى أو (أعـداء الــشـمس)

وغيرهم.
وفى الـــــعـــــصــــور الـــــوســـــطى أضـــــيـف إلــــيـــــهم
ــشــعـوذون. إن صــفـة اجلــنـون أو الـســحـرة وا
االخــتالل الــعــقــلى أو الــنــفــسى تــعــتـمــد عــلى
ــارســة عــلم الــنـفس مــفـهــوم أضــفت عــلــيه 

ومـعــظم الــشـعــر الـغــنـائـى والـدرامــا بـنــوعـيــهـا
ــلــهــاة. ومـهــمــا تــنــوع الـشــكل ــأســاة وا وهى ا
الـــفــــنى لـــهـــذه األعـــمـــال فــــإن مـــضـــامـــيـــنـــهـــا
مـستمـدة دائمـا من مجال الـتجـربة اإلنسـانية
الـــواعــيــة أو إذا شـــئــنـــا من الـــواقع الــنـــفــسى

اثل للحياة...". ا
فـــرويــــد (ســـيـــدى كـالمك ال يــــتـــسم بــــالـــدقـــة
طلوبة) "إن الشخص السعيد ال يحلم أبدًا ا
ــــا يــــحــــلـم من هــــو غــــيــــر راض (أو غــــيــــر وإ
مـــشـــبع) فـــالــقـــوى احملـــركــة لـــلـــخـــيــاالت هى
رغـبــات غـيـر مـشـبـعــة وكل خـيـال عـلى حـدة
ــا هــو حتــقــيق لــرغــبــة أو تــعــديل لــواقع ال إ
يشـبع حـاجاتـنا إن اخلـيـال وما يـصـاحبه من
أحالم يـقـظة وهـلـوسـة وسـيـلة طـفـولـيـة وغـير
واقـعيـة لالتصـال بعـالم قائم عـلى مبـدأ اللذة
أكثـر من قيـامه على مـبدأ الـواقع. وتصور أن
الـطـفل فى الـبـدايـة يـهـلـوس بـكل مـا يـريد ثم
يــهــجــر بـــالــتــدريج اخلــيــال احملـــلق لــلــرغــبــات

لصالح التفكير العقالنى".
كارل يوجن (سيدى دعنى أوضح وجهة نظرى

على نحو أكثر تفصيال)
"إن الــفـــجـــوة الـــتـى تــفـــصـل بـــ الـــنــوع األول
والـنـوع الـثـانى كـمـا فى "فـاوست" جـوته تـبرز
الـــفــرق بـــ الــنـــمــطـــ الــنـــفــسـى والــكـــشــفى
لإلبـداع الفنى فهـنا; أى النوع الـثانى يعكس
كـل األوضـــاع والــــتـــجــــربــــة الـــتـى تـــقــــدم مـــادة
لـلـتـعـبيـر الـفـنـى لم تـعـد جتـربـة مألـوفـة فـهى
شىء غــــريب يـــســــتـــمــــد وجـــوده مـن مـــخـــزون
ــا بـــرزت من عــصــور الــعــقـل الــبــشـــرى وكــأ
ســــابـــقـــة عـــلـى ظـــهـــور اإلنـــســــان أو من عـــالم
أســمى من عــالم الــبــشـر يــتــصـارع فــيه الــنـور

والظالم".
سيجموند فرويد - (أختلف معك تماما) "إن
تـوقع وجتـربـة خيـبة عدم حـصـول اإلشبـاع ا
ــــتـــــرتــــبــــة عــــلـــــيه هى الـــــتى أدت إلى األمل ا
الـتــخـلى عن االنــغـمـاس فى مـحــاولـة اإلشـبـاع
هـــذه عن طـــريـق الـــهـــلـــوســــة. وبـــدال من ذلك
اضــطـــر اجلــهـــاز الـــنــفـــسى إلـى اتــخـــاذ قــرار
بــتــكــوين تــصــور عـن الــظــروف الــواقــعــيــة فى
الــعـــالم اخلــارجى ومـــحــاولــة إحــداث تـــغــيــيــر
حـــقـــيـــقـى فى هـــذه الـــظــــروف. وبـــذلك وضع
مبدًأ جديداً لألداء العقلى. ولم يعد ما يقدم
لـلـعـقل هـو الـسـار بل هـو الـواقـعى حـتى لـو لم
يــكن سـارا وقـد ثـبت أن تــكـوين مـبـدأ الـواقع

كان خطوة مهمة".
ــــظـــهـــر يـــوجن (ســــيـــدى ال أتــــفق مــــعك) "إن ا
اإلبداعى للحياة الذى يجد أوضح تعبير عنه
فى الــــفن يــــســــتـــعــــصـى عـــلـى كل مــــحـــاوالت
الصـيـاغة الـعـقلـيـة ذلك ألن أى رد فـعل على
ـــكن تــفــســيــره ســبــبــيــا ــثــيــرات  مــثــيــر من ا
بــيـــســر أمـــا الـــفــعل اخلـالق وهــو الـــنـــقــيض
الكامل لرد الفعل احملض فسيظل إلى األبد

مستعصيًا على الذهن البشرى".
روجـر فــراى (أتـفق مـعـك يـا سـيــدى وأخـتـلف
مـع فـرويــد) "إن لــلــمــبــدع من حــيث هــو فــنـان
أهدافا أخرى غير رغبته (...) والبهجة التى
يـشــعــر بــهـا لــيــست لــذلك مــرتــبـطــة مــبــاشـرة
ـا عـلى العـكس من بـالـلـبـيـدو (مبـدأ الـلـذة) إ
ذلك مـسـتــمـدة من تـأمل الــعالقـات الـشــكـلـيـة
ومــا بـــيــنـــهــمـــا من تـــوافق تــلـك هى مــظـــاهــر
ـقـام اإلبـداع الـفـنى الـتى تـتـوقف عـلـيـهـا فى ا

األول أية عظمة".
رد تـــــريــــلـــــيـــــنج (أوافـــــقـك يــــا ســـــيـــــدى) "ومن
ـــدهش أن فــــرويـــد فى أعـــمــــاله األولى قـــد ا

 كارل يوجنفرويد مارسل بروست

الــتـحـلــيـلى صــبـغـة عــلـمـيــة مـزيــفـة عن طـريق
وصـف وتــشــخـــيص احلــالـــة بــأســلـــوب طــبى

وتشبيهها باألمراض اجلسدية العادية.
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــظـــاهــر هـــذا الـــتـــشـــخـــيص بـــأنه
ـريض فإنه فى احلقـيقة يدفع يـتعاطف مع ا
ــريض بـــصــفــة كـــريــهــة ويـــجــعــلـه فى نــظــر ا
اآلخـرين خـطــرًا مـاديـاً أو مــعـنـويًــا أو فـكـريـا
ويـجعله بالتـالى  مذنبا أو خاطـئاً ويأتى بعد
ــــرضى من ذلك دور الــــتــــشــــريع بــــحــــرمــــان ا
حــقــوقـهم الــقــانـونــيــة ومن حــريـتــهم وإنــشـاء
مـــســتــشـــفــيــات حلـــجــزهم وتـــقــيــد حـــريــاتــهم
وظـهـور وظـيـفـة الـطـبـيب الـنـفـسى. وتـلك هى
الــوســائل االجـتــمــاعــيـة - الــقــانـونــيــة - الـتى

يتحقق من خاللها (تصنيع اجلنون)
ميشيل فوكو (نعم أُقر زاز على تصوره)

" تــوظـيف عـلم الـنـفـس بـشـكل سئ خلـدمـة
قتـضاها أغـراض اجتمـاعيـة معيـنة والتـى 
يــحـكم فــيـهــا "الــنـظــام" قـبــضـتـه عـلى عــمـلــيـة
تــصــنــيع الــعــقـلــيــة الــعــامــة أو تــصــنـيـع الـذوق
وضات إلى سلع وحتويل كل الصـراعات أو ا
فـكــريــة ومـعــنـويــة أو مـاديــة إلجــبـار كل أبــنـاء
اجملـتـمع أو قـطاعـات واسـعـة مـنه عـلى إيـقاع
مـا تريده القـوى احلاكمة (احلـزب الشمولى
ــؤســسـة االقــتـصــاديـة الــديــكـتــاتـور.. إلخ). ا
بـحـيث يـفـقـد النـاس حـريـتـهم وقـدراتـهم على
اخـــتــــيــــار أفــــكـــارهـم أو عـــقــــائــــدهم أو حــــتى
مالبـــســـهم وأثــــاثـــهم وأدوات بـــيــــوتـــهم. حـــتى
ـــكن الـــقـــول: إن تـــصـــنـــيـع الـــعـــقل فى هـــذه

احلالة يعادل تصنيع اجلنون!".

 هنرى مودزلى فرانسيس جالتون

 ميشيل فوكو

احملاورة الثالثة
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الـتــحـلل الــداخـلى لــلـبــنـيـة الــعـقــلـيـة بــالـنــسـبـة
ـاط العـبـاقـرة بـدايـة ال مـفـر مـنـها لـبـعض أ
رضى - إن العـامل السيـكوبـاتى - النـفسى ا
ــــا احلــــافــــز جـــــزء جــــوهــــرى وضـــــرورى ور

األساسى لكل أشكال اإلبداع".
فـرانــسس جـالـتـون - (أتـفق مـعك يـا سـيـدى)
"وهى أن العبقرية تنتقل بصورة مستمرة فى
الــعــائالت وقــد انــتــابــتــنى الــدهــشــة عــنــدمـا
اكــتـشــفت ظـهــور الـهــوس أو الـبــله بـكــثـرة بـ
األقارب األدنـ ألنـاس يتـمـتعـون بـقدرة غـير
فـرطون ـغـالون فى  حـماسـتـهم وا عاديـة. فا
فى نـــــشــــاطـــــهم الـــــعـــــقــــلـى ال بــــد أن تـــــكــــون
أمـــخـــاخـــهم فـى الـــغـــالب شـــديـــدة االحـــتـــيـــاج
غـــــريــــــبـــــة األطــــــوار (...) ومـن احملـــــتــــــمل أن
ـا يـتــعـرضـوا لـلـجـنــون فى بـعض األحـيـان ور

أصابهم االنهيار تمامًا".
مـــارسل بـــروست (يـــا ســـيــدى) "إن عـــبـــقـــريــة
الـــــفــــنــــان تــــشــــبـه درجــــات احلــــرارة شــــديــــدة
االرتــــفـــاع الــــتى لـــهــــا الـــقـــدرة عــــلى تـــفــــكـــيك
جتـمعات الذرات ثم جتـميعـها مرة أخرى فى

ترتيب مختلف كلية ومطابقا لنمط آخر".
فـــرانـــسس جـــالـــتـــون "أفـــهم هـــذا عـــلـى نـــحــو

مختلف نسبيًا"
"إذا كـانت العـبـقـرية تـعـنى شـعورًا بـاإللـهام أو
بـتدافع األفـكـار من مصـادر يـبدو عـلـيهـا أنـها
خـارقـة لـلـطـبـيـعــة أو إذا كـانت تـعـنى الـرغـبـة
ــضــطـــربــة الــعـــارمــة فى حتـــقــيق أى هــدف ا
مـحدد فإن ذلك يكـون قريبًا بـصورة خطيرة
من األصوات التى تصيـبهم. إن العبقرية فى
مــثل هــذه احلـــاالت لن تــكــون مــلــكــة عــقــلــيــة
ــرغـوب فـيـه الـعـمل سـلـيــمـة وأن يــكـون من ا

على احملافظة عليها عن طريق  الوراثة".
صـمــويل بـتــلـر - (فى ظــنى) "تـدل الــعـبــقـريـة
عـلـى الـتـغــيـيــر" هـو االشــتـيـاق إلـى عـالم آخـر
جديـد ولهـذا يشك فـيـها الـعالم الـقد أنـها
تـفسـد الـنـظـام وتـزعـزع العـادات والـتـقـالـيد
ولـهذا فهى ال أخالقـية (...) إن الفـطرة غير
ـألـوفـة عـنـد الـعـبـاقـرة والـفـطـرة الـطـبـيـعـية ا
الــســلـــيــمــة عــنـــد بــقــيــة الـــنــاس هى كــالــزوج
والـزوجـة دائـمـا فـى شـجـار دائـمـا الــعـبـقـريـة
شـىء يـــــــبـــــــعث عـــــــلـى الـــــــضـــــــيـق ومـن واجب
ـــدارس والــكـــلــيـــات وضع حــد لـــهــا بـــنــصب ا

ناسبة فى طريقها". الفخاخ ا
 أدلـة يودا (سادتـى) "ال توجد عالقـة محددة
بـ القـدرة اإلبـداعيـة الـفائـقـة وب الـصـحة
رض العـقلى وليس هـناك دليل العقـليـة أو ا
يـدعم االفــتـراض الــقــائل بـأن ظــهـور الــقـدرة
الـعقلية العـالية يتوقف عـلى الشذوذ النفسى
(...) وقـد ثـبت أن حـاالت الـذهـان والـفـصام

بوجه خاص ضارة بالقدرة اإلبداعية".

فهوم السيكولوجى ا
سيـجمـونـد فرويـد (أختـلف مـعك يا سـيدتى)
ــبــدأ وهــو "إن الــفـــنــان انــطــوائى من حــيث ا
ليس بعيدًا عن العصاب. إنه واقع حتت قهر
ــتــزايــدة الــقــوة وهــو احلــاجــات الــغـــريــزيــة ا
يـرغـب فى أن يـنــال الــشــرف والـقــوة والــثـروة
والــشــهـرة وحـب الــنــسـاء ولــكــنـه يـفــتــقــر إلى
الـــوســــائل الــــتى  تــــعـــيــــنه عــــلى إشـــبــــاع هـــذه
احلـاجـات. ونـتـيـجـة لــذلك فـإنه يـنـسـحب من
الـواقع شـأنه شـأن أى إنسـان آخـر يـعانى من
عـدم اإلشـبـاع ويـحـول كل اهـتـمامـه ونشـاطه
احلــيــوى كــذلـك إلى عــالم خــيـــالى يــعــبــر عن
الرغبة وهو طريق قد يؤدى إلى العصاب.
الـفــنــان لــديه قــدرة عــظـيــمــة عــلى الــتــسـامى
وعـلى الــتـراخى بــدرجـة مـعـيــنـة فى عــمـلـيـات
كبت صراعاته االنفـعالية وبخاصة اإلثارات
ـفـرطـة فـى شـدتـهـا بـحـيث يـجـد اجلـنـسـيـة ا
مــتـــنــفـــســا لــهـــا ويــســـتــخـــدمــهــا فـى مــجــاالت

أخرى".
كارل يـوجن - (وأنا أخـتلف مـعك تمـاما) ألنى
"أمــيــز بـــ نــوعــ من اإلبـــداع الــفــنى وهــو
اإلبـــداع الــســـيــكـــولــوجى واإلبـــداع الــكـــشــفى
ويــنـتــمى إلـى الــنـوع األول كـل الــروايـات الــتى
ـــة تـــتـــنــــاول احلب ويـــحـــوط األســـرة واجلـــر
واجملـــتـــمع. إلى جـــانـب الـــشـــعـــر الـــتـــعـــلـــيـــمى

ة بـخـوفـهم والمبـاالتـهم وعشـقـهم لـلحـكـايات الـقـد
ومـحاوالتهم الواهية لـلحاق باحلقيـقة أو كتمانها أو
حــتى الـتـغــاضى عن حـقــوقـهم األولـيــة ويـبـدو لى أن
الـكـتـاب الثالثـة فى نـسـجهـم لهـذه الـشـخصـيـات قد
ط صــغــيـر ومــوح فى تــمــكـنــوا مـن رسم أكــثـر مـن 
ـكنك فـقط أن تقف عـلى حدود كل نفـس الوقت و
ـناسـبـة (فـهذا يـفـكر شـخـصـية وتـعـطيـهـا عالمـتهـا ا
دائــمـاً فى مـصـلــحـته وهـذا يـبــحث عن احلق مـهـمـا
تــكـلف من هــجـوم وهـذا غــيـر مـبــال وهـذا فى حـاله
ـــرض عــــصــــبى) هـــكــــذا تــــنـــوعت وهــــذا مـــصــــاب 
الــتـكــويــنـات لــتـغــزل هــذا الـعــالم الـصــغــيـر بــكل دقـة

وإبداع.
عــــلى أن اخملــــرجـــة عــــزة احلـــســــيــــنى حــــاولت قـــدر
اإلمـكـان تـقـد عـرض شـعـبى مـشـبع بـالـغـنـاء احلى
واإليقـاع السـريع كمـا أنهـا كانت تـلمح دائـماً لـكشف
الـلعـبـة بأدوات اإلضـاءة البـارزة واللـهجـة الصـعيـدية
ـلــتــويـة غــيـر أنــهـا قــدمت مــنـاطق احلــلم بــطـريــقـة ا
سريـعـة لم تأخـذ حقـهـا فى البـناء والـتـفسـير فـبدت
واهــيــة أمـام عــنـاصــر الــعـرض األخــرى ويــبـدو أنــهـا
سـرحية فى عرض كـانت تود لو تقـدم كل األلعاب ا
واحــد فـاخـتـلــطت عـنـدهــا األسـالـيب واالهــتـمـامـات
واقف غـير مبـررة وغيـر مؤثرة فى ووجدت بـعض ا
احلـدث الرئيـسى كأن تسمع غـناء الطفل دون أدنى
حـاجـة أو تــشـاهـد زوج (ست الـبــيت) وهـو مـصـلـوب

اضى. وخارج لتوه من عقل احلكى عن ا
إال أن الــعـرض يــعـد فى مــجـمــله حتــوالً كـبــيـرا طـرأ

عــلى رأس عـزة احلــسـيـنى فــعـرضـهــا األخـيـر
الـــــذى قـــــدم فـى مـــــهــــــرجـــــان اخملـــــرجـــــة

ـسـرحـيـة كـان صـاحب وجـهة ا
ــا شـاهــدنـاه مــغـايــرة تــمـامــا 
فـى قــــاعــــة روابط وأظن أن
ـرة هى األولـى لـعـزة هــذه ا
فـى تـقـد تـيـمـات مـحـلـية
صــــــــعــــــــيــــــــديــــــــة ومـن ثم
فــالـبـدايـة جـيــدة لـلـغـايـة
فـقط حتتـاج للثـقة بأن
ـقـدم كـفيل ـوضوع ا ا
بــــــــــــــالـــــــــــــدفــــــــــــــاع عـن

عـــــنــــا
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> إذا كان هناك خطاب أو كلمة غير مصحوبة بتنفس فذلك يتم اإلحساس به. لذا فإن
مـصممـى الرقصات الـذين أرادوا أن يجـعلوا الراقـص يرقـصون وهم يكـتمون أنـفاسهم
لـم يـصـلـوا بـهم إلى أداء حـركـات رشــيـقـة بـيـنـمـا الـذين أدخــلـوا اإليـقـاع الـتـنـفـسى فى

الرقص استطاعوا أن يخلصوا ويحرروا اجلسد.
سرحي جريدة كل ا
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روميو وجولييت..
توقع  وفاصل للبهجة على غير ا

الـــطـــوب والـــقـــتـــال مع عـــدة أشـــخـــاص بل
ـــتــهـم وهــو مـــعـــصــوب الـــعـــيـــنــ مع وهـــز

وسيقى الصينية. خلفية من ا
وكل هذا ليقـول لنا اخملرج إننا كفريق من
ـهـرج نـرفض االقتـتال والـعنف ونـدينه ا
ونـسـخــر مـنه ونـحــتـفى بـاحلــيـاة وبـهــجـتـهـا
ونـنـتـصـر لـلـحب فـنـجـد رومـيـو حـ يـقرر
االنـــتــــحـــار ويـــبــــتـــاع ســــمـــا فى كــــأس قـــبل
ـقـبـرة جنـده الـذهـاب عــنـد جـولـيـيـت فى ا
«يــتــذوق» الــسـم ويــخــتــبـــر مــذاقه كــذواقــة
الطعام ثم يعطـيه تقديراً متوسطاً بإشارة
من يـده «ألنه بديـهيـاً ال يجرب أحـد السم
ـسة أوالً قـبل تـنـاوله» ثم يـضيف اخملـرج 
أخــرى عـلى هــذه «الــكـأس» حــ يــرفـعــهـا
رومـيـو  اللـتــقـاط صـورة فـيـتــوغـرافـيـة بـهـا
( ـهـرج ـمـثـل / ا ويـهجم عـلـيه بـقـية (ا
اللـــتـــقـــاط الـــصـــور مــــعه رافـــعـــ الـــكـــأس
مــقـــلــدين فــرق كــرة الـــقــدم واالبــتــســامــات
قبرة نتصرة تـعلو وجوههم كذلك فى ا ا
حــ يــجــرع كــأس الــسم بــلــذة شــديــدة ثم
يسـرى فيه السم لـيبدأ بالـتلوى مع خـلفية
مـوسـيقـيـة مـوحـية كـشـخص أصـابه مـجرد
مــغص بـــســيط ال يـــســتـــدعى ســوى دخــول

احلمام.
« كذلك ح تنتـحر جولييت بخنجر «ما
هو اآلخـر وتقع مـرتميـة على صـدر روميو
ـيت» فيـدفـعهـا بـقـوة لتـمـوت بعـيـداً عنه «ا
فى تــفـصــيــلــة هى تـفــصــيــلـة مــهــرجـ وال

موتى.
ــا يــقــول لـنــا اخملــرج (ال تــصــدقـوا أن كــأ
الـــسـم سم وأن اخلــــنـــجــــر خـــنــــجـــر وال أن
وتا نبل إنه رومـيو وجولـييت ماتا أو قـد 
ـوت على خـلفـية مـوسيـقية يـبعـثهـما بـعد ا
نــــاعــــمـــة وصــــوت عــــصـــافــــيـــر وذلـك حـــ
تــصـطـلـح الـعـائــلـتـان ويــنـهى احلب احلـرب
ـريــرة بـيـنــهـمــا ويـنـتــهى الـعــرض بـأغــنـيـة ا
ــعــانى وقــد تــكــون زائــدة عن تــؤكــد هــذه ا
احلــاجـة ألن اجلـمــهـور انـدمـج بـالـتــصـفـيق
ـسرح ثم ثـل يظـهـر بعـد أن أظـلم ا لـكل 
أضـىء من أجل أغـنـيــة اخلـاتـمــة ظـنـا مـنه

أنها التحية.
ـهــرجـ الــذين أعــادونـا فــشــكـراً لــهــؤالء ا
ســــعــــداء بــــالـــتــــمــــثــــيل والــــرقص والــــغــــنـــاء
ومــوســيــقى ولــيــد ســيف الــتى عــمــقت من
روح الـــبــــهــــجــــة والـــرومــــانــــســــيـــة فـى هـــذا
الـعـرض ولـشـادى عـبـد السـالم الذى درب
ـــمــــثــــلـــ الــــهــــواة ألداء أغـــنــــيـــات هــــؤالء ا

العرض التى جاءت بشكل حى.
«رومــــيـــــو وجــــولــــيـــــيت» عـــــرض يــــســـــتــــحق
ــهـتــمــ بــاحــتــضـان ــشـاهــدة ونــنــاشــد ا ا
ورعــايـة هـذا الـعـرض وال نـظن أن مـسـارح
كــالــهـنــاجـر أو الــطــلـيــعــة أو مـركــز اإلبـداع
ــســاحــة من الــنـور من ــكن أن يــضـنــوا 
ــتــمــيــز لــيــراه عــشـاق أجـل هـذا الــعــرض ا
ــســرح وعــشــاق الـــتــجــديــد ألنه عــرض.. ا

يستحق.

ـثالً داخلها ثالث مـكونة من سبـعة عشر 
ــــهـــرجــــ ولم فــــتـــيــــات يــــرتــــدين مالبـس ا
ــســرح طـــيــلــة وقت يـــخــرجن عن خـــشــبـــة ا
الــعـرض يـقـدمن افـتــتـاحـيـة قـصــيـرة بـغـنـاء
ـوســيــقى حــيــة صـنــعــوهـا حـى مـصــحــوب 
بـأصـواتهم وإيـقاعـات مـصاحـبة بـالـتصـفيق
واخلـبـط عـلى أجــزاء من اجلـســد وتـنــويـعـة
أخـرى من أصوات اصـطدام بـعض األشياء
بـــــبـــــعـض (خـــــشب مـع خـــــشب خـــــشـب من
جـــــركن بـالســـــتـــــيـك صـــــغـــــيـــــر أجـــــوف) مع
اســتـــعــراض حـــركى بــســـيط واقــتـــصــاد فى
اإلضـــاءة اســــتـــدرجــــنــــا اخملـــرج بــــكل هـــذه
الـعـنـاصـر لـلـمـشـاهـدة كـأنه يـقـول لـنـا (هـذا
ــنـــهـــجــنـــا فى تـــقــد الـــعــرض) ثم مــوجـــز 
ـــشـــهـــد إظالم تـــدريـــجـى ثم إضـــاءة عـــلى ا
األول لــيــبـدأ ســيــر الــدرامــا ولــتــتــسع رقــعـة

اللعبة.
وطـــوال الــعــرض يـــلــقى اخملـــرج بــلـــمــســاته
ــــتـص جــــو الــــشـــــحــــنــــاء واالقـــــتــــتــــال فى
ـسـرحـيـة ويـخـفف من حـدته ويـبـث روحاً ا
سرحى مـرحة بدال منـها فطيلـة العرض ا
ائـية لم نـر سيـفاً واحـدا فـكل السـيـوف إ
» وفى تنـفيـذه للـحظـة قتـل روميو لـ «مـا
«تــيـــبــالت» اســـتــعـــاض عن صـــوت ارتــطــام
الـسـيـوف بـصـوت ارتـطـام سـكـيـنـتى سـفـرة
عــــاديـــتـــ واســــتـــعـــرض ضــــربـــة «رومـــيـــو»
بــالــســيف فى بــطـن تــيــبــالت من أكــثــر من
زاويـــة حــيث يــوقف الـــضــربــة فى «ســتــوب
هـرج بإدارة كادر» ثـم يسرع اثـنان مـن ا
ــتــحــاربـان طــبـلــيــة وهــمـيــة يــقف عــلــيــهـا ا
لــــيــــكـــــررا الــــفــــعـل من ثـالث زوايــــا أخــــرى
مــخـــتــلــفـــة فى مــحـــاكــاة ســاخـــرة ألســلــوب
ســيـــنــمــا احلـــركــة كــمـــا أن مــوت تـــيــبــالت
نـفـسه «احـتـضـاره بـاألصح» اسـتـغـرق وقـتاً
طـــويـالً جـــداً بـــالـــنــــســـبـــة حملـــتــــضـــر طـــعن
بـضـربة سـيف بل إنه أخـذ يـتـجـول ويدور
ـسـرح ويقع ويـقـوم ويـقع كـأنه يـبحث فى ا
عن بـقـعـة منـاسـبة يـلـقى بـنفـسه فـيهـا كـما
ـنظـر يـقدم جـعل تـيـبالـت فى بدايـة هـذا ا
لـوحـة يــسـتـعـرض فـيــهـا مـهـاراته الــقـتـالـيـة
مــحــاكـــيــاً فــنـــون الــنــيــنـــجــا بــكـــســر قــوالب

كــنــا عــلى مــوعــد مع الــبــهــجــة حــ دعــيــنـا
ـــــســــرحـى «رومــــيــــو ــــشـــــاهــــدة الـــــعــــرض ا
وجـولـيـيت» مـسـرحـيـة شـكـسـبـيـر الـشـهـيـرة
ـــســرح وإخــراج مـــحــمـــد الـــصــغـــيــر وذلك 
جــامـعــة عــ شــمس والــذى يــقـدمـه فـريق
الــتــمــثـيـل بـكــلــيــة احلــقـوق ضــمن فــعــالــيـات
مهرجان مسابقة التمثيل الكبرى للجامعة.
فـــاجــأنــا مــخـــرج الــعــرض بــفـــرجــة جــديــدة
أنـعـشت أبـصـارنا ومـنـبـثـقة مـن نص هو من
سرحية فى العالم كالسيكيات النصوص ا
والـــذى كــان الـــســـؤال مـــطــروحـــاً حـــوله فى
حــــوارات مــــا قــــبل الـــــعــــرض تــــرى هل من
ـثـلـوه ـكن أن يــقـدمه اخملــرج أو  جــديـد 
من خالل قــصـة احلـب الـتــراجــيـديــة هـذه?
ومن هـــو رومــيـــو? ومن هـى جــولـــيـــيت? أمــا
اإلجـابـة عن أسـئـلـتـنـا هـذه فـقـد اسـتـغـرقت
مـا يقل قـلـيالً عن السـاعـة ونصـف السـاعة
ــــســـرحى وهـــو الـــزمن هى مـــدة الـــعـــرض ا
الذى قـررت جلنـة التحـكيم أال يـتجاوزه أى
ــهــرجـان.. وهــو وقت ضــيق جـداً عــرض بـا
ـــــســــرحــــيــــة الــــكـالســــيــــكــــيــــة عــــلى هــــذه  ا

العظيمة.
هــــنـــــاك وجـــــدنـــــا شـــــكــــســـــبـــــيـــــر.. وجـــــدنــــا
الــرومــانــســيــة وجــدنــا كــومــيــديــا تــتــفــجــر..
وجــدنــا ضــحـــكــات تــتــردد ولــكـــنــا لم نــعــثــر
للتراجيديا على أثر ووجدنا رؤية إخراجية
وفــنــاً مـســرحــيــا ضــد احلــزن اعــتــمـد فــيه
ــمـثل ومــهـاراته اخملـرج بــالـكــامل عـلى فن ا
ـد بـجـذوره إلى احلــرفـيـة مــتـبـعـاً مــنـهـجــاً 
ـسرح الـفـقـيـر حيث يـسـتـطـيع فيه مـفـهـوم ا
اخملرج االسـتغنـاء عن العـديد من العـناصر
ـــؤثـــرات ـــوســـيـــقى  ا كـــقـــطع الـــديــــكـــور ا
ــســرح الــصــوتــيــة اإلضــاءة حــتى خــشــبــة ا
ــمــثل أثــنـاء تــواجــده أمـام نــفـســهــا ويـقــوم ا
جـمهـور العـرض بإيجـاد بدائل وحـلول فـنية
حتل محلها. قـدم محمد الصغير ذلك دون
اتـبـاع أعـمى لـلـمــنـهج أو اسـتـغـنـاء كـامل عن
ـنـهج لـيس سـجـنـاً يـعـتقل هـذه الـعـناصـر فـا
خيال الفنان وألنه كـان معنياً - كما بدا لنا
ـــقـــام - بــــخـــلق حـــالــــة من اإلمـــتــــاع - فى ا

األول - للمشاهد وللممثل ولنفسه.

تـفـتح الـستـارة عن الـلـون الـرمادى مـفـروشاً
ـــســـرح ويـــدارى يـــكـــســـو أرضـــيـــة خـــشـــبـــة ا
الــكـوالــيس الــتى ألــغـيـت بـاســتــثـنــاء كــالـوس
عــلى الــيــمــ وآخــر عــلى الــيــســار لــدخــول
وخـروج بـعض موتـيـفات الـديـكور الـبـسيـطة
وقــــطـع اإلكــــســــســــوار ويــــزين هــــذا الــــلــــون
الـوردى قـلـوبـاً صغـيـرة مـنـقوشـة ومـجـمـوعة

 اعتمد اخملرج
بالكامل على
مثل حرفية ا
واستغنى
 عن كثير
 من عناصر
اللعبة
سرحية ا

 مجموعة
هرج من ا
عمقوا فينا
روح البهجة
والرومانسية

> فرقة "حالة" تقدم فى اخلامسة من مساء اليوم مسرحية "كستور" للمخرج محمد عبد الفتاح بجزيرة القرصاية باجليزة.
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مـارسات اجلـسدية > إذا كـان اجلسـد قد اسـتعاد مـكانـته فى العـلوم وا
فـإنه كثـيراً مـا يغـيب فى التدريـب الصوتى إال أنه مـنذ الـلحـظة التى

ال يكون فيها اجلسد فى حالة رن فإن الصوت ال يعود طبيعياً.

سرحي جريدة كل ا
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«قراءة فى
اخلصائص
السيكولوجية
لشخصية
مثل» ا

شخصية
انبساطية: أصدقاء
وحفالت.. حب
التغيير. نشاط
وحيوية وميل

للعدوان

انفعالية: نشاط
زائد فى االستجابة
العاطفية
والوجدانية وشعور
باخلوف والقلق

اضطراب الشخصية وفوضى األداء
ضــرورة الـــتــنـــويه بــأنـه ال تــوجـــد شــخـــصــيـــة إنــســـانــيـــة تــكــون
انـبساطية فقط مـعظم الوقت وال انطوائـية معظم الوقت كل
مـيزه للشخص والسلوكيات الغالبة ما هنالك هو أن الطابع ا
عـلـيه فى مـواقف عـدة هى ما تـضـعه فـيـها ضـمن هـذا الـنمط

أو ذاك.
ـرتفـعـون فى االنـفعـالـية االنـفـعالـيـة: حـيث يتـسم األشـخـاص ا
بـالـنشـاط الـزائد فـى كل استـجـاباتـهم الـوجـدانيـة والـعاطـفـية
فـيــشــعــرون بــاخلــوف والــقــلق وســرعــة االســتــثــارة واألعـراض
الهـستيرية على نحو كـبير لكنهم يتسـمون أيضاً بالقدرة على
ـرتفـع ومن ثم فهم الـتـقـمص أو التـوحـد والـتـفهم الـوجـدانى ا
ـشـاعـر اآلخرين بـدرجـة كـبـيـرة كـمـا أنـهم قادرون حـسـاسـون 
علـى التـوحـد مع الـشـخـصـيـات التى يـؤدونـهـا عـلى نـحـو يـتسم

باالتساق والقابلية للتصديق.
اإلثــاريــة: وهى صـــفــة تــرتــبط بــاخلــاصــيــة الــســابــقــة ونــعــنى
ـمــثل الـبــارع يـسـعى بـاإلثـاريــة الـبـحـث عن الـتـنــبـيه الــدائم فـا
دومـا ألن يسـتـثيـر حـواس اجلمـهـور وانـفعـاالته وأفـكاره فـنـجد
االنــدفــاع وعـــدم االنــصـــيــاع لــلـــمــعــايـــيــر االجـــتــمــاعـــيــة وعــدم
ـمـثـلـون من أدوار الـتـعـاطف مع اآلخــرين رغم مـا قـد يـلـعــبه ا
مـســرحـيـة أو تــلـيـفــزيـونـيــة.. إلخ تـتــسم بـالـرومــانـسـيــة والـرقـة
واالهـتـمـام بـالـقـضــايـا االجـتـمـاعـيـة واإلنــسـانـيـة هـكـذا وجـدنـا
مـثلـ الـذين يتـورطون فى قـضـايا خـاصة بـاخملدرات بـعض ا

أو العنف أو حوادث السيارات أو حتى القتل.
ـمــثــلـون عــمـومــاً ألن يـكــونــوا انـبــسـاطــيـ ــيل ا الــعـصــابـيــة: 
وانــــفــــعــــالــــيــــ مـع وجــــود نــــزعــــات خــــاصــــة بــــاالنــــدفــــاعــــيـــة
واالسـتعـراضيـة لكن عـامل اخلبـرة قـد يلـعب دوراً مهـماً هـنا
ــمــثل بــعـــالم الــدرامــا والــعــرض وذلك ألنه مع تــزايــد خـــبــرة ا
ـتـأمـل واالنـطـوائـي ـيل ألنه يـصـبح أكثـر من ا واألداء قـد 
واالكتـئـابـ فإذا جتـاوزه الـزمن وجتـاوزته األدوار وأصـبحت
هنـاك أجيـال جديـدة حتتـل اخلشـبة وأصـبح هو مـوجوداً فى
زوايا النسيـان أو أصبح يؤدى أدواراً ال تقنع اآلخرين ويسخر
رور الزمن مـنها النقـاد أو أصبح غير قادر عـلى االعتراف 
ـحــاوالت مــســتــمــيــتــة إليــقــافه وتــثــبـيــتـه عـنــد ذاته بل يــقــوم 
وقدراته ولزماته وايفـيهاإه التى لم تعد تضحك أحداً ومن ثم
يصبح وقوعه فى براثن العصابية واالكتئاب أكبر هكذا جند
صـفــات بــعــيــدة عن االتــزان االنــفــعـالـى مـثـل: الــقـلـق الـســريع
ـــشـــاعــر احلـــســـاســـيــة الـــنـــفـــســيـــة الـــتــقـــلب ســـهـــولــة جـــرح ا
مثل يحاول أن يبحث عن االنفعالى.. إلخ. وهكذا جتد هذا ا
أدوار أخـرى مضـافة ألدواره وتـاريـخه هكـذا جنده يـحاول أن
ناسبـات االجتماعـية اخليرية يشارك مشـاركات خاصة فـى ا
أو أن تكـون له بـعض الـتعـلـيقـات الـسيـاسيـة - الـتى أحـيانـا ما
تـكـون تـافــهـة وتـسـتـدعى االسـتــهـجـان - عـلى بـعض األحـداث
الـسـيـاسيـة إنه يـريـد أن يكـون دائـماً فـى الصـورة فى الـبؤرة
ــشــهـد حتـت الـعــ والــســمع وفى الــفــؤاد إنه نــرجـسى فى ا
هسـتيـرى فإذا لم يـتوافـر له الـوعى الكـافى واإلدراك العـميق
بــطــبـيــعــة احلــيـاة فـى عـالم الــفن واحلــيــاة كــان سـقــوطه فى

رض أكبر. قبضة االضطراب وا
الـنـزعة االسـتـعـراضيـة والـنـرجسـيـة: حـيث إن فن التـمـثـيل هو
فن عـــرض وأداء وحــــيث إن هـــذا الـــعــــرض واألداء يـــتم أمـــام
مثل الذى اجلمهـور فإن هذا اجلـمهور البـد من أن يعجب بـا
يــؤدى أى البـد أن يـقــدم له احلب واإلعـجــاب واالسـتــحـسـان
ـؤدين وحـيث إن بـعـض نـظـريـات الـتـحـلـيـل الـنـفـسى تـقـول إن ا
عموماً (فى الفن والسـياسة واحلياة..إلخ) تكون لديهم حاجة
غـيــر نــاضـجــة لالســتــعـراض أمــام اآلخــرين فـقــد يــكـون ذلك
ألنـــهم حــرمـــوا من االهـــتــمــام واإلطـــراء الــكـــافــيـــ من جــانب
الوالدين والكبار عامـة خالل طفولتهم وكان ما حصلوا عليه
هـو الـتـجــاهل والـنـبـذ وأحــيـانـاً الـعــقـاب ولـذلك تـتــولـد لـديـهم
حاجة غالبـة ال تنتهى لـلبحث دائمـاً عن االستحسـان والقبول
االجـتمـاعى وكـلـمـا كـان األداء أفـضل كان االسـتـحـسـان أكـبر
ــمــثل نــرجـسـى مـتــمــركــز حـول ذاته والـعــكس صــحــيح وألن ا
غالـباً فإنه يحاول نقل االنـفعال والشعور بـاإلثارية التى يشعر
بــــهـــــا وهــــو يـــــؤدى أمــــام اآلخـــــرين كـى يــــحـــــظى بـــــإعــــجـــــابــــهم
واســــتــــحــــســــانــــهـم فـــإذا لـم يــــحــــدث ذلك كــــانـت احــــتــــمـــاالت
االضـطـراب أكـبـر خـاصـة مع شـخـصـيـات نـرجسـيـة ال تـنـاقش
أسـبـاب إخـفاقـهـا عـلى نـحـو مـوضوعى بل هـى غيـر مـسـتـعدة
ــشـهـورين ـثـلــيـنـا ا لـتــقـبل أى نـقــد أو انـتـقــاد كـمـا فـى حـال 
الـذين يـقـولـون إنـهم ال يـهمـهم رأى الـنـقـاد بل شـبـاك الـتـذاكر.
مـثل واجلـمهـور على شهـدى علـى ا هكـذا يشـتمل اجملـتمـع ا
نـحو خاص وهو مجـتمع يعمل من خالل آلـياته اخلاصة على
.  وجتسـد الـفـكرة تطـويـر ظـهـور مجـتـمع نـرجـسى كبـيـر أيـضـاً
تعلـقة باجملتمع الـنرجسى كمـا يشير نيـكوالس أبروكرومبى ا
سرح"  2003 وبـريان لوجنـهرست فى كـتابـهما عن "جـمهـور ا

اخلصـائص الـسيكـولوجـية الـتى كـشفت عـنهـا دراسات حـديثة
ــمــيــزة لــلـمــمــثــلــ ولــعل أبــرز هـذه حــول بــعض اخلــصــائص ا

اخلصائص ما يلى:
االنبسـاطية: ويـقصـد بالشـخصيـة االنبـساطيـة ذلك الشخص
الــذى يــتــسم بـــأنه اجــتــمــاعى ولـه أصــدقــاء كــثــيــرون ويــحب
احلـفالت والــصـخب والـضـوضـاء ويــتـوق دومـا إلى االسـتـثـارة
والـتــنـبــيه وهــو سـريع االســتــجـابــة ومـغــرم بـالــتــغـيــيـر ويــتـسم
ــمـثــلـ ـيل إلى الــعــدوان.  وأغـلب ا بـالــنـشــاط واحلـيــويــة و
ينـدرجـون حتت الـتـصـنيـف اخلاص بـالـشـخـصـية االنـبـسـاطـية
ـــيل إلى االنــــطـــواء أكـــثـــر هـــذا مع رغم أن الــــبـــعض مـــنـــهـم 

ـمثلون من شـهرة ومجـد واهتمام ـا يحظى به ا على الرغم 
ــا يـوزعـونـه من ابـتـســامـات وحــوارات وأخـبـار وعـلـى الـرغم 
وصور فإنـهم وبسبب حـاجتهم الدائـمة لإلعجـاب واالهتمام
ـسـرح فى يـظـلــون يـحـتـفـظـون بـاألقـنـعـة الــتى يـرتـدونـهـا عـلى ا
احلياة أى يـأخذون مـعهم الـشخـصيات الـتى يتـوحدون مـعها
إلى خـارج تلك اخلـشبـة السـاحرة إنـهم كمـا لو كـانوا يـبحـثون
دائـمـاً عن احلـمـايـة ألنـفـسـهم ومن أنـفـسـهم فى تـلك األقـنـعة
اخلـاصة بأدوارهم.  ومن ثم كان ذلك االهـتمام الكـبير لديهم
ظهـر والصورة والشـكل العام واإلطار اخلارجى. بـالعرض وا
ـمــثل فى صـراعــات دائـمــة بـ األدوار الـتى  هـكــذا يـعــيش ا
سـرح أو على الشاشة وب األدوار التى يؤديها يؤديها على ا
فى احلـيـاة ب رؤيـته لـنفـسه كـممـثل ورؤيـته لنـفـسه كإنـسان
بـ مـا يــريـد أن يـراه الـنــاس عـلـيه ومـا يــرى هـو نـفـسه "ذاته"
ــمــثــلــ وجـودا عــلى حــقــيــقــتــهــا.  هــكــذا يــعــيش عــديــد مـن ا
فـصـامـيـاً بـ ذواتهـم أثنـاء األداء وذواتـهم أثـنـاء احلـياة وألن
األداء قــد يــصــبح حـيــاة وتــتـحــول احلــيـاة إلـى نـوع من األداء
فـقـد يــزدوج هـذا الـوجــود ويـتـعـدد عــلى أنـحـاء شــتى فـتـحـدث

االضطرابات واألمراض.
ـمـثـل هـتـم بـسـيـكـولـوجـيـة ا يـقـول عـالم الـنـفس الـبـريـطـانـى ا
ـمـثل (1987) إنـنـا جــمـيـعـاً "بـريـان بــيـتس" فى كــتـابه "طــريق ا
ـثلـون فـفى كل يـوم نـلـعب أدواراً عـديـدة بدرجـات مـتـنـوعة
ـهـارة واالنـدمـاج وتـكـون "اخلـشـبـات" الـتى نـؤدى أدوارنـا من ا
علـيـهـا متـنـوعة فـتـكون مـرة هى الـبـيت ومرة هى الـسـيارة أو
ـتــاجـر أو األحـزاب ـطــاعم أو ا الــقـطــار أو مـكــان الـعــمل أو ا
الـسـياسـيـة..إلخ أحـيانـاً يـكون دورنـا كـبـيراً وأحـيـاناً صـغـيراً
أحـياناً نكشف عن جوانب من أنـفسنا ونخـفى بعضها اآلخر
ـــــا يــــتــــفـق مع أدوار اآلخـــــرين فـى كل مــــوقـف من كـل تــــلك و

واقف. ا
ــواقف اخلـاصــة بـ"درامـا احلـيــاة" نـشـعــر بـأنه من فى بـعض ا
الـضرورى أن "نظهر" علـى نحو مختلـف عن "ذاتنا" العادية أو
احلـقـيـقــيـة فـنـتـظـاهـر بـأنـنـا أكــثـر كـفـاءة وأكـثـر صـدقـاً وأكـثـر
ـواقف نـحن نـقوم جـاذبـية وأكـثـر إقـنـاعـاً..إلخ فى مـثل هـذه ا
وقف" وجودة فى ذلك "ا بـلعب الدور اخلاص "بـالشخصيـة" ا
سرحى" فى احلياة إننـا هنا نرتدى أقنعة خاصة أو األداء "ا
وقف إننا هـنا نرتد من "الذات" احلقيقية إلى األنا تناسب ا
"الـواقـعـيـة إذا سـتـخـدمـنـا مـصـطـلـحـات يـوجن فى تـمـيـيـزه بـ
األنـا التى هى أقل اكتمـاالً    و"الذات" التى هى أكثـر اكتماال
وينتـهى لدى كثيـر منا هـذا االنفصال بـ األنا والذات أو ب
ــوقف "احلــقـــيــقـى" وبــ مـــا يـــنــبـــغى أن يـــؤدى عــنـــد حـــدود ا
اخلاص الـذى  فيه "ذلك األداء" أمـا لدى آخـرين فيـحدث
ذلك االختالط اخلاص ب األدوار فال يـستطيع الشخص أن
ـسـرحـية أو ـشـاهد ا يـفـصل بـ الـدور الذى يـؤديه فى تـلك ا
التـلفـزيونـية أو الـسيـنمـائيـة..إلخ وب األدوار الـتى يؤديـها فى
احلـيـاة فإذا كـان ذلك الـشخص من الـهـشاشـة الـسيـكـولوجـية
بـحــيث يــظل فى حـاجــة دائــمـة إلى اإلعــجـاب واالهــتـمــام كـان
تــمـســكه والـتــصـاقه بــدوره الـدرامى أكــثـر قــوة وأشـد صالبـة.
ـرجع أو الـسـبب فى ذلك هـو صـعـوبـة الـفـصل ب ـا كـان ا ر
األدوار اخملـتــلـفـة فى احلــيـاة وداخل عــالم الـدرامـا وذلك ألن
احلـدود بينـهمـا شديدة الـرهافة والـدقة إلى احلـد الذى جعل
ــثالً كـبــيــراً مـثل "مــارلـون بــرانــدو" يـقــول ذات مـرة "يــعـتــقـد
معظم الـناس أن التـمثيل هـو شىء ال يقدرون عـليه هذا رغم
أنـهم يقومـون به وبشـكل يومى من الـصبـاح حتى الـليل".  فإذا
كان الـتداخل بـ هذين الـعـا عـالم احليـاة وعالم الـدراما
بهذه القوة وهذه احليـوية فإنه يكون موجوداً على نحو أكبر
ـــمــثــلــ والــدرامــا خــاصـــة إذا نــظــرنــا إلى بــعض فى عــالم ا
اخلصـائص الـسيكـولوجـية الـتى كـشفت عـنهـا دراسات حـديثة
ــمــيــزة لــلـمــمــثــلــ ولــعل أبــرز هـذه حــول بــعض اخلــصــائص ا

اخلصائص ما يلى:
االنبسـاطية: ويـقصـد بالشـخصيـة االنبـساطيـة ذلك الشخص
الــذى يــتــسم بـــأنه اجــتــمــاعى ولـه أصــدقــاء كــثــيــرون ويــحب
احلـفالت والــصـخب والـضـوضـاء ويــتـوق دومـا إلى االسـتـثـارة
والـتــنـبــيه وهــو سـريع االســتــجـابــة ومـغــرم بـالــتــغـيــيـر ويــتـسم
ــمـثــلـ ـيل إلى الــعــدوان.  وأغـلب ا بـالــنـشــاط واحلـيــويــة و
ينـدرجـون حتت الـتـصـنيـف اخلاص بـالـشـخـصـية االنـبـسـاطـية
ـــيل إلى االنــــطـــواء أكـــثـــر هـــذا مع رغم أن الــــبـــعض مـــنـــهـم 
ضــرورة الـــتــنـــويه بــأنـه ال تــوجـــد شــخـــصــيـــة إنــســـانــيـــة تــكــون
انـبساطية فقط مـعظم الوقت وال انطوائـية معظم الوقت كل
مـيزه للشخص والسلوكيات الغالبة ما هنالك هو أن الطابع ا
عـلـيه فى مـواقف عـدة هى ما تـضـعه فـيـها ضـمن هـذا الـنمط

أو ذاك.
ـرتفـعـون فى االنـفعـالـية االنـفـعالـيـة: حـيث يتـسم األشـخـاص ا
 نشاط زائد فى االستجابة العاطفية بـالـنشـاط الـزائد فـى كل استـجـاباتـهم الـوجـدانيـة والـعاطـفـية

 اخلبرة وحدها هى التى تبقيه على قيد احلياة

> كلية الفنون التطبيقية حصلت على جائزة العرض األولى على مستوى جامعة حلوان عن مسرحية "كيوبيد فى احلى الشرقى" للمخرج إسالم إمام.
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ــتـداخـلـة فى الـتـحــكم اإلرادى فى احلـركـة تـكـون فى ـعـرفـيـة ا > إن األنــسـاق ا
مـعظم األحيان غيـر واعية وبسيـطة وإن كانت أحياناً مـكثفة حيـنما يتحتم أن

ؤداة. يتم تنفيذها على نحو مستمر كى تقود احلركة ا 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرحى اجلديد «روميو وجولييت» للمخرج د. سناء شافع. اضى فى تصنيع ديكورات العرض ا سرح القومى بدأ األسبوع ا >ا
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سرحى والفضاء الثقافى االلتباس ب الفضاء ا
عرض مالمحنا:

 تضخم
مساحة
األيديولوجيا
على
حساب
الرؤية

 عالم مكتمل الصنع وسابق التجهيز

والـفن الـقـومى وجـمـاع هـذه الـتـغـيـرات والـصور
ــســرح تــتــراوح فــيــهــا الــتى دارت عــلى خــشــبــة ا
الــلـغــة بـ اإلقـصــاء واالسـتــجـابــة بـ الـتــخـفى
ـتــفـرج صــمـته الــوجـودى والــظـهــور تـوقظ فـى ا
والـقيـمى  ويـحاول الـعرض فى الـنهـاية أال يـغرق
ـــســــتـــقـــبل عـــبـــر فـى الـــتـــشـــاؤم ويـــراهـن عـــلى ا
ثـلون األمل إلعـادة األمور إلى األطـفال الـذين 
كـافـحـة الغـزو الـثـقافى ويـنـجـحون فى نصـابـهـا 
ـــشـــهـــد األخــــيـــر فى تــــشـــكـــيل ذلك ويــــتـــجـــلـى ا
اجملــمــوعــات الــثالث عــلـى هــيــئــة الــهــرم وتــمــثل

. مثل نهضة مصر بواسطة أجساد ا
ـسـرحى "مالمـحنـا" ظـاهرة لـقد طـرح الـعرض ا
الــعــنف الــرمــزى الــذى يــتــعــرض له اجملــتــمع من
قـــبل اآلخــر وحـــوله إلـى عــنف مـــادى وجنح فى
ذلك من خالل جـمـاليـة تـشـكـيـله عـبـر مـجـمـوعة
ـــؤدين إال أن اخملــرج رائــعـــة من الـــراقــصـــ وا
اسـتــخـدم شــكالً غــربـيًــا فى تـأصــيـله إلشــكـالــيـة
الــهــويــة وقـد يــرجع الــبــعض أن غــيــاب الــكــلــمـة
ـاهـيـة أو -بـصـيـغـة أخـرى- أن نـتـيـجـة لـغـيـاب ا
الــكــلـمــة تــمــثل قــيــمـة روحــيــة لــديــنـا. ولــكن وقع
الـعـرض فى تـنــاقض بـ الـفـكـرة الـتى يـطـرحـهـا
ــســتــخــدمــة وهـى الــغــزو الــثــقــافـى والــتــقــنــيـــة ا
بـالــتــالى لم يــطــرح بــديالً عــلى مــسـتــوى الــبــنــيـة

عنى. سرحية وعالم ا ا
ـسرحى "مالمـحـنا" فى الـنهـايـة حاول الـعـرض ا
أن يجعل الفن منفتحًا على اجملتمعى لكن بدالً
من أن يـــعــيــد إنـــتــاجه فــقـــد وقع فى مـــضــاهــاته
فـــــوتـــــوغــــرافـــــيــــا  وقـــــد تـــــضــــخـــــمـت مــــســـــاحــــة
األيـديــولـوجــيـا عــلى حــسـاب الــرؤيـة فــراح يـروج
لـلــمـفــاهـيـم الـســائـدة عـن الـهــويـة وتــعــامل مـعــهـا
بـوصـفـهـا ذات خـصـوصـيـة اسـتـثـنـائـيـة أو مـغـلـقة
عـلى نـفسـهـا فى جتاهـل أن الثـقـافة بـاعـتبـارها
مــحـــصــلــة صــراع عــدة تــواريخ وأن الــثــقــافــة ال
تعـرف االسـتقـرار حـيث إن سمـتـها الـكـبرى هى
الـتــوتـر. لـذلك لم يـتــجـاوز الـعـنــصـر الـفـنى رؤيـة
اجملــتــمــعى الــسـائــد بــأن هــنـاك غــازيًــا يــريـد أن
يــقـــضى عــلـى هــويــتـــنــا وقع الـــعــرض حتت أمــر
األيـديــولــوجــيــا الــعـاتــيــة حتت األرضــيــة الــهــشـة
وتــــســـلـح الـــعــــرض بـــأفــــكـــار عـن واقع اخــــتـــزالى
ـــــســـــرحى شـــــبــــــحى لـــــذلـك أصـــــبح الــــــعـــــرض ا
"مالمــــحـــــنــــا" بــــوصــــفـه عالمــــة تـــــدور من خالل
مــنـطـق اتـصــالى مع هــذا الـواقـع مـغــفالً مــنـطق
االتــــصــــال - االنـــفــــصــــال مـــعـه ودُمـــر الــــعـــرض
ــســرحى كــعالمـــة ألنه وقع حتت أســر الــصــور ا
والـتـأويالت ولم يـســائل الـوعى نـفـسه من خالل
ــركــزيـــة. فــحــاول الــعــرض إغـــواء اخلــروج عن ا
مــحـاكـاة عــالم مـكـتــمل الـصـنع وســابق الـتــجـهـيـز
سـاهـمت فى حتقـيـقه. ولـذلك نلـمح فى الـعرض
ـرجع الـواقعى ـبـاشـرة والتـقـريـريـة عالقـته بـا ا
هى عالمـــة انـــفــــعـــال ال فـــعـــالـــيـــة وعالمـــة عـــلى

السكون ال احلركة.

ــعــرفـة صــفــات الـشىء تـرتــبط كــلـمــة "مالمح" 
ـــســـرحى ـــراد تـــعـــيـــيـــنه.لـك يـــطــرح الـــعـــرض ا ا
"مالمحنا" للـمخرج محمد عـشرى إشكالية فى
غـــايــة األهـــمــيـــة وهى الـــهــويـــة أو هــويـــتــنـــا الــتى
تـتــعـرض لــهـجــمــة مـعــرفـيــة من قـبل اآلخــر. لـذا
فــالــســـؤال األســاسى الــذى نــنــطــلق مــنه لــقــراءة
ــسـرحى (مالمــحـنــا) هـو كـيـف تـعـامل الـعـرض ا
ــسـرحـى مع قـضــيــة ثـقــافـيــة بــصـيــغـة الــعـرض ا

مسرحية?.
ــســرحى واقــعًــا فى الــبـــدايــة يــشــكل الــعـــرض ا
مـستـقالً بـذاته بل هـو أيـضًـا عالمـة حتـيل على
مرجع غائب قد يـكون واقعيًا أو متخيالً. ولقد
ــــنـــظــــرون األوائل لــــفن الـــدرامــــا رصـــد حـــاول ا
فـهوم ـرجعه الـغائب فـأسسـوا  سـرح  عالقـة ا
كن احملاكاة واإليهـام بالواقع خـاصة أن الفن 
ا أن يقدم أحداثًا ووقـائع وشخصيات شـبيهة 
يـحدث فـى احليـاة الواقـعيـة. وقـد تعـرضت هذه
الـنــظـرة لــلـفـحـص الـنـقــدى فـيــمـا بــعـد. لـذلك ال
ــارسـة ــســرح - بــوصــفه  يــحـال اخلــلط بــ ا
فــنــيــة - وبــ الــواقع مــهــمــا كــان حــجم الــشــبه
ـــتــفـــرج عــلى الــشـــكــلى بـــيـــنــهـــمــا. فـــمــا يـــدركه ا
اخلشبة ليس واقـعًا ماديًا بل هو تـضعيف لهذا

الواقع وهو ما يعمل على نشوء التخييل.
ـــســرحى "مـالمــحـــنــا" فى لــقـــد طــرح الـــعــرض ا
الــبـدايــة ظـاهــرة الــعـنف الــرمـزى الــتى يـعــيـشــهـا
اجملـــتـــمع من قـــبـل غــاز يـــحـــاول أن يـــســـلب مـــنه
ـــســرحى خـــصــوصـــيــته فـــنالحظ أن الـــعــرض ا
يـــتـــكــون مـن أنــســـاق ســـمــعـــيـــة تـــســتـــبـــعــد فـــيـــهــا
نطوقة مـستبدالً بها أنـساقاً سمعية األصوات ا
ــــؤثـــرات ــــوســــيـــقـى وا ــــكــــان مــــثل ا تــــرتــــبط بــــا
الصـوتية (أغـنية وقف اخلـلق) وأنساقـاً بصرية
اء ـؤدى حيث يـغلب عـلى العـرض اإل ترتـبط با
ــــســــرحـى الـــذى والــــرقـص بــــجــــوار الـــفــــضــــاء ا
يسيطر على تشكيله قطعة جرى توظيفها أكثر
مـن مـــرة بـــأشـــكــــال مـــخـــتــــلـــفـــة. يــــبـــدأ الـــعـــرض
سـرحى بـقطـعـة قمـاش عـلى شكل هـرم يـغطى ا
ـــصـــرى ـــســــرح بـــأكـــمــــله داللـــة عــــلى الـــرمــــز ا ا
ثل الـتـاريخ حيث األصيـل الشـهيـر بـالعـراقـة و
تقف على قمته فـتاة دليالً على القيمة الروحية
ـثل وكـأن تـكـوين الـهـرم هـو امـتـداد لـهـا والذى 
ادية مع وجود أغنية "وقف اخللق" ألم القيمـة ا
ــــســــرح ثالث كـــلــــثــــوم وتــــوجــــد عـــلـى أرضــــيـــة ا
ـصرى من مـجـموعـات تـمـثل الـفضـاء الـثـقـافى ا
شــــــمـــــالـه إلى جــــــنـــــوبـه ومن شـــــرقـه إلـى غـــــربه
فــانـــصـــهـــرت فـى كـــيـــان واحــد يـــشـــكـل هـــويـــتـــنــا
ـنـحـدرة من أصول ثـقـافـية مـتـغـايرة الثـقـافـية وا
واســتـطــاعت الـتــعـايـش اجملـمــوعـة األولى تــمـثل
الـصـعيـد واجملمـوعة الـثانـيـة فتـمثل الـنوبـة أما
اجملـمـوعـة الـثــالـثـة تـمـثل بـورســعـيـد حـيث تـقـوم
باستعراض رقصاتـها الشعبية بصورة كرنفالية
ا ثم يأتى اآلخر الغـربى وتقوم بأدائه فـتيات 
حتـمـله من رمـز الـغـواية واإلغـراء ويـعـتـبـر جـسد
ــرأة رمــزًا لــلـســلــعــة االســتــهالكــيــة لــدى اآلخـر ا
الـغربى ويـهدم مـفهـوم التـاريخ الذى تـتشـكل منه

وبــالــتـــالى أعــاد تــشــكــيــله مــرة أخــرى مع اآلخــر
الغازى حيث دخـلت مجموعة فتيات من أضعف
ـــســـرح وهى من أمـــام الـــبــانـــورامــا نـــقــطـــة فى ا
األســـاســيـــة حــتى وصـــلت إلى أقـــوى نــقـــطــة فى
ـركـز ـنـتـصف فـتــحـول الـهـرم / ا ـسـرح وهـى ا ا
إلى أخـطـبـوط. لتـبـرز انتـصـاب أخـطبـوط الـغزو
الـثـقـافى الــذى هـو مـقـدمـة لالغــتـراب والـشـقـاء
الــرمـزى واالحــتـجــاز الـثــقــافى وكـشف الــصـراع
سـرح وعن طـريق األغانى الـدائـر على خـشـبـة ا
ـمـسـوخـة الـتى ال تـعـرف لـهـا جـنـسـيـة أو هـويـة ا
مـــحــــددة كـــأن األمـــر يــــتـــعـــلـق بـــإرهـــاب ثــــقـــافى
حــضــارى مــعــولم يــهــدف إلى تــقــويـض الــثــقــافـة

ــتـــعــة هـــويــتـــنــا الـــثــقـــافــيـــة ألنه يـــعــتـــمــد عـــلى ا
الــــلـــحـــظـــيـــة ويــــنـــفى الـــتــــاريخ وبـــالـــتــــالى يـــدمـــر
الــعـالقــات اإلنـــســـانــيـــة ويــصـــور ســـطــوة الـــغــزو
ـرأة - على تسليع تـمثل فى جسد ا الثقافى- ا
الـعالقـات اإلنسـانـية الـتى تـفقـد الـتاريخ قـيـمته
بـوصــفه أقـوى ســلـعـة. وعــنـد مــغـادرة الــفـتـاة من
عــلى الــهـرم بــوصــفـهــا تــمـثـل الـقــيــمـة الــروحــيـة
وخــاصـــة أن الـــهــرم صُـــنع من مـــادة هـــشــة وهى
الــقـمــاش مـعـنــاه أن الـهــرم كـمــاهـيـة فـى الـفـراغ
بــدون قــيــمــة روحــيــة وافــتــقــد شــكــله كــصــفــات
تـكـسـبه مــاهـيـته كـهـرم يـرمـز لـلـصالبـة والـهـويـة.
فــعـنــدمـا فــقــد صـفــاته أصــبـحت الــهــويـة هــشـة

 متعة
حلظية
ونفى

للتاريخ..
النتيجة:
تدمير
العالقات
اإلنسانية

Ö«£^ÿG ô«ª°S óªëe

> إن الـقفـزة فى األصل ليـست سوى عنـصر حـركى شمولى ذلـك الذى يسـتلزم
تـفـعـيل الطـاقـة والـقدرة الـعـضـليـة الـقصـوى لـلـفرد حـيث إنـهـا تتـطـلب جتاوز
اجلـاذبـية األرضـية تـلك الـقوة األزلـية واحلـتمـية الـتى جتـتذب و/أو تـبقى كل

جسد ملتصق باألرض.

سرحى بقصر ثقافة التذوق باإلسكندرية. > فى الفترة من 1 إلى 3 مايو تنعقد فعاليات مهرجان التذوق ا

سرحي جريدة كل ا
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نرجسى
هستيرى.. إذا لم
يتوافر له الوعى

الكافى سقط 
فى االضطراب

رض وا

تشوش الهوية
ب  ارتداء
األقنعة..
وصعوبة خلعها!

نزعة استعراضية.. 
توق عارم للحب..

واالكتئاب
 إذا تراجعت الشهرة

وال يــعـززه فــخالل حــيـاته أظــهـر ســتــرنـدبــرج مـعــظم أعـراض
فـصــام الـبـارانـويـا وهـو مــصـطـلح غـالـبـاً مــا يـسـتـخـدم لـوصف
ـرضى الـذين يـبـدو الـتـفـكـير مـن النـاحـيـة الـظـاهـرية هؤالء ا
نـطقية ويبدون كمـا لو كانوا فى حالة تكيف لديـهم متسماً با
ـواقـف الـتى تــســتـثــيـر مـعــقــولـة مع الــبــيـئــة فــيـمــا عــدا خالل ا
ســـلـــوكـــهم اخلـــيالئـى أو االضـــطـــهـــادى واألعـــراض الـــكـــبـــيــرة
للبـارانويا هى الهـذاءات الفردية فـالفرد تـتحكم فيه من وقت
كـن أن يتصـف سلوكه آلخـر هذه الـهذاءات وفـيما عـدا ذلك 
بالنظام واالتسـاق والفرد الذى يعانى من هذاءات االضطهاد
غـالـباً مـا يصـبح شكـاكـا وغامـضاً كـمـا لو كـان يتـشكك فى أن
كل إنـســان يـبــحث عن طـريـق لـتـدمــيـره وعــادة مـا يــكـون لـديه
بـعض األسس لـسـوء اإلدراك هـذا فـقـد يـكـون هـذا الـفـرد قد
نــشــأ فى أســرة مــهــشـمــة أو شــديــدة الــتــزمت أو كــان ضــحــيـة
مــبـكــرة خلـبــرات حـادة من الــتـعـصـب الـديـنـى أو الـعـرقى وإذا
كانت هـذه الـنزعـة لرؤيـة االضـطهـاد لـدى كل شخص وفى كل
ـكن فهمـها فى ضوء مـاضى الفرد ولـكنهـا غير واقـعية شىء 
ـكــنــنــا الــقــول بـأن ــواقف احلــالــيــة فـإنـه  تــمــامــاً فى ضــوء ا
الــــشـــخـص يـــعــــانى من ذهــــان بـــارانــــويــــا.  والـــنــــسق الــــهـــذائى
لـلـبارانـويـا قـد يظـهـر فى كل الـسـلوك االجـتـماعـى للـفـرد وقد
تـأخــذ هـذه االضــهـادات شــكل هـذاءات اإلحــالـة حــيث يـعــتـقـد
الــفـرد أن اآلخـرين يــراقـبـونه دائـمــاً ويـتـدخـلــون فى نـشـاطـاته
فـهـو يرى الـتـهديـد واخلـطر الـكـامن فى كل مـا يفـعـله اآلخرون
أمــامه.  وألنه كــمــا يــقـول ســلــفــرمــان: يــكـون أســاســاً مــتــســمـاً

بالعدوانية فإنه يقوم بإسقاط عدوانه على اآلخرين.
ولـد الــكــاتب الــسـويــدى أوجــست ســتــرنـدبــرج فى مــســتــهل عـام
 1849فى مـديــنـة سـتــوكـهـولم وكــان مـولـده فى مــحـيط صـاخب
حيـث تلقفته أمواجه الـعاتية من كل صوب فمن الـناحية العامة
كـانت الــســويـد تــرزح حتت تــأثـيــرات الــثـورات الــســيـاســيــة الـتى
تـفجـرت فـيهـا خالل الـعام الـسابق 1848 فـخلـقت فيـهـا مجـتمـعًا
يــضــطــرب بـالــدمــاء والــقــلق ومن نــاحــيــة اخلــاصــة جـاء مــيالد
سـترندبـرج مع إفالس أبيه الذى كـان يشـتغل بالـتجارة كـما كان
معظم إخوته مصاب بلوثة عقلية وكانت حياته عمومًا سلسلة
من الـتــقــلــبـات االضــطــرابــات ولم يــكن غــريـبــًا "أن يــعــانى هـذا
عقد من األمـراض العقليـة ما ال يقل عدداً عن أفكاره ـتقلب ا ا
وحاالته" فخالل حـياته أظهـر سترنـدبرج معـظم أعراض فصام
الـبـارانـويـا فـقـد ذكـر أن أعـداءه يـخـتـرقـون حـوائط حـجـرته من
خالل غــاز سـام وتــيــارات كـهــربــائـيــة وكــذلك إن هـنــاك أنــواعـا
مـجـهـولــة من الـذبـاب واحلـشـرات الـطــائـرة ذات الـبـقع احلـمـراء
ــلــتــهــبــة تــقــوم بــغــزو حــجــرتـه أيــضــًا وقــد زعم أنه يــعــانى من ا
هالوس سـمـعـية مـخـتلـفـة ومـثله مـثل د.هـ. لـورانس فـقد رفض
أدلــة الـــعــلم واعــتــقـــد أن الــنــجــوم مــا هـى إال خــداعــات حــســيــة
بــصـــريــة وأن األرض لــيــست كــرويـــة وكــانت كــراهــيـــته لــلــنــســاء
مـتـطـرفـة وانـتـهت زيـجـاته الـثالث كـلـها بـالـطالق ومن الـواضح
من فــــحص تـــاريـخ حـــيــــاته أنه اقــــتـــرب مـن حـــاالت كـــثــــيـــرة من
األعراض الذهانية وأن قدرته اإلبداعية قد قامت بحمايته فى
حاالت كثيـرة كما قال لوكاس  F.L.Iucas عنه فإن سـترندبرج
ـسـاندة لـلفن وقـد كانت دعـمة وا يـكـشف عن القـوة النـفـسيـة ا
قـدرته عـلى اإلبـداع هى الـشـىء الـوحـيـد الذى مـنـحـه عـبـر فـترة
طـــويـــلـــة من حـــيـــاته هـــدوءًا ونـــوعـــًا مـن الـــســـعـــادة وكـــمـــا قــال
ســتــرنــدبــرج نــفــسه ذلـك والــشىء احلــقــيــقى هــو أنه دون هــذا
ـا انتـهى به األمر إلى مـستـشفى تـنفس اخلـيالى - الـفن - ر ا
لألمـراض الـعـقـلـيـة ولـيس هـنـاك شك فى أن عـالـم سـتـرنـدبرج
اً ذهـانياً ولكن استكـشافه لهذا العالم اخليـالى الداخلى كان عا
كان مـتـعـمـدا ومتـرويـا وإلى حـد مـا متـحـكـما فـيه وكـمـا قـال هو
نــفــسه فى كــتــابه "دفــاع رجل مـجــنــون" لــيس كل شــخص بــقـادر
عــلى اجلــنـــون ومن بــ هــؤالء الــذين يـــكــونــون مــحــظــوظــ
بـدرجـة كـافيـة بـسبب قـدرتـهم عـلى اجلنـون لـيس هـنالك إال
الـقلـيل فـقط الـذين لديـهم الـشـجاعـة عـلى مـواجهـة اجلـنون"
وكـــتب ســـتـــرنــدبـــرج أيـــضــاً يـــقـــول "إنــنـى أكــتـب جــيـــداً أثـــنــاء
ه لـــكـــتــاب الـــهـــلــوســـة" وقـــد أدرك "ســبـــرنـــكـــورت" فى تــقـــد
سـتــرنـدبـرج "دفـاع رجل مــجـنـون" أن جـنــونه لم يـكن من ذلك
الذى يؤدى بـصاحبه إلى مـستشـفى لألمراض العـقلية وذلك
ألن األنـا لديه كـانت ال تـزال تـتمـتع بـقـدر منـاسب من الـقوة
كــمــا ظـلـت لـديـه قــدرة مـنــاســبــة عــلى الــتــحـكـم فى األشــيـاء
وخالل فـترة االضطراب العـقلى األكثر حدة فـيما ب عامى
1894 1896 م كـــتب ســـتـــرنـــدبـــرج ســــيـــرته الـــذاتـــيـــة وخالل
الــســنــوات الــســبـع الــتــالــيــة أنــتج مــا يــقــرب من ســبع عــشــرة
مـسرحيـة وكمـا الحظ "لوكـاس" فإن إنـتاجه األسـاسى تكون
"إمـا من قصـة خيـالـية" هى إلى حـد كبـيـر سيـرة ذاتيـة وأما
من سيـرة ذاتيـة هى إلى حد كـبـير قـصة خـيالـية.  ورغم أنه
ـيـز دائـمـاً بـ اخلـيـال والـواقع ورغم أن تـخـيالته الـتى لم 
أنـتـجـها كـانت دون شك فى حـاالت كـثـيـرة فصـامـيـة فإنه لم
يجـهل تمـاماً قـدرته على الـتحـكم فى مادته فـقد كـانت هذه
ادة كـما يـقول "أنـطونى سـيوزر" ذهـانيـة لكـنه ذاته لم يكن ا

كذلك.

ـمـثل من هـذه اخلـصـائص كـلـمـا تـزايـد مـقــدار مـا يـوجـد لـدى ا
ـرض وبالـطبع تزايـد احتـمـال وقوعه فى بـراثن االضطـراب وا
هـناك عـوامل أخـرى تسـهم فى مـثل هـذا االضطـراب بـعضـها
ـمثل وبعـضها يـرتبط بـاجملتمع الـذى يعيش يرتبط بـشخصـية ا
فـيه وبـعضـها يـرتـبط بالـتـوقعـات اخلـاصة بـاجلـمهـور وبـعضـها
يـرتـبط بـظـهـور وسـائط ومـيـديـا أخـرى كـالـسـيـنـمـا والـتـلـيـفـزيـون
وهى وســــائط قــــد تــــلــــعب دورهــــا فى إحــــداث االضــــطـــراب أو
ـمـثـلــ أو لـدى غـيـرهم الــبـشـر مـا دمـنـا حتـقـيق االتــزان لـدى ا
ـعـطى ـمـثـلـ كـمـا ذكـر الـشـاعـر أحـمـد عـبـدا جـمـيـعـاً أمــة من ا
حجـازى فى إحدى مقـاالته.. فى إحدى الـدراسات التى قـام بها
ـتـحـدة وجد جـيمـسـون عـلى بـعض مؤلـفى الـدرامـا فى الـواليات ا
أن نــــســـبـــة ال تــــقل عن 63% مــــنـــهم قـــد تــــلـــقـــوا عالجــــاً لـــبـــعض
االضــطـــرابــات الــنـــفــســيــة الـــتى عــانــوا مـــنــهــا وكــان مـــعــظم هــذه
االضطـرابات متعلـقًا باالكتئاب وقـد وجد ذلك الباحث نفسه فى
دراســته حــول الـشــعــراء أن نـصــفــهم عــوجلـوا من مــرض الــهـوس
واالكتئـاب وهو مرض يشـتمل على انـتقاالت على هـيئة دورات ما

ب االبتهاج الشديد واحلزن الشديد دون أسباب واضحة.
ـثـلـى الـكـومـيـديـا قـد وفى دراسـة أخـرى وجـد أن  15% من 

جلأوا إلى العالج النفسى فى وقت ما من حياتهم.
الفن هو العالج:

ــتــمـــيــز نــفـــسه قــد يـــكــون هــو الـــعالج وقــد ذكــر لــكـن األداء ا
بيـتهـوفن مـثالً - الذى يـنتـمى إلى حـقل آخر من حـقول األداء
ــوســيــقى - أن مــا مــنــعه من االنــتــحــار عــنــدمـا أصــيب وهـو ا
ــرض كــان هــو الــفـن وحــده وهــو مــا لــوحـظ من دراســتــنــا بــا

حلالة سترندبرج والتى نقدمها هنا باختصار.
حالة سترندبرج: 

ـسـرحى الـسـويـدى أوجست لـلوهـلـة األولى قـد يـبـدو الكـاتب ا
سترندبرج استثناء لـلقاعدة القائلة بأن اجلنون يفسد اإلبداع

بدع يستطيع تعليق هذه األصابع فى الهواء  من غير ا

 توق عام للحب واالكتئاب

 نرجسى يرتدى قناع مهرج

فكـرة أخرى فحواها أن النـاس عموماً يسلـكون كما لو كانوا
ـشـاهـدة من اآلخـرين أو أنـهم فى يـخـضـعـون دومــاً لـلـرؤيـة وا
بــؤرة االهـتـمــام اخلـاصــة بـجـمــهـور واقـعـى أو مـتـخــيل.  هـكـذا
تكون الـنرجسـية بدرجـاتها صـفة لـلبشـر بشكل عـام بل صفة
للحيـوان أيضاً كمـا فى حال القطـة التى تلوك ذيـلها كى تلفت
االنـتــبـاه وهى صــفـة قــد تــعـمل بــشـكل إيــجــابى عـنــدمـا يــقـوم
اإلنـسـان بـالـعـمل اجلـاد لـتـعـزيـز فـكـرته وصـورته اخلـاصـة عن
نفـسه بوصـفه شخـصاً فـعاالً مـؤدياً جديـراً باالهـتمـام ولكـنها
قد تعمل أيضاً بشـكل سلبى ح يبالغ الشخص فى اهتمامه
بـذاته ويـطـالب اآلخـرين بـاالهـتـمـام نـفـسه ويـكـثـر من اإلحـالـة
واقف واحلـوارات اخملـتلـفة فـيقـول دائمـاً "أنا إلى نفـسه فى ا
كــــنـت.. أنــــا فــــعــــلت..إلـخ" حــــتى فـى األمــــور الــــتـى ال تــــتــــعــــلق
شــخـصـيـته أو اهــتـمـامـاته بــهـا فى الـواقع من قــريب أو بـعـيـد.
هــكــذا تــنــطــوى الــنـــرجــســيــة فى جــوهـــرهــا عــلى حب لــلــذات
وكراهـية غـير مدركـة لها أيـضاً وعنـدما يدرك الـنرجسى أنه
ال يــحــصل عـلـى حـبه اخلــاص لــنـفــسه والــذى يـكــون فى أكــثـر
درجـاته فاعلية مـتجسداً من خالل حب اآلخـرين فإن كراهية
الـــذات حتـل مـــحـل احلب لــــهـــا ومـن ثم يــــظـــهــــر االضــــطـــراب
الـنـفـسى الـذى قـد يـصل إلى أشـد درجـاته فى حـاالت تـدمـيـر
الـذات بـفـعل اخملــدرات أو االنـتـحـار أو غـيـرهــمـا من أسـالـيب

واجهة السلبية. ا
ـمثـلـ للـحب بحث دائم إدمان احلب: هـناك تـوق عـارم لدى ا
عن االسـتــحـسـان والـقــبـول الـذى يــؤكـد حـضـور الــذات وأمـانـهـا
وتقـديرها أما غياب احلب وتـراجعه فيرتبط بـحضور التهديد
لــهــذه الــذات وغــيــاب كـل مــا يــرتــبط بـــاحلب من شــهــرة ومــال
ـفاجىء للشهرة قد يعنى التراجع وقبول ولذلك فإن التراجع ا
ـفاجىء للحب واألمن وحضـور خاص للتـهديد للذات ومن ثم ا
غــيـابــهـا أو مــوتـهـا الــرمـزى الــذى قـد يــكـون بـالــنـســبـة لــهـا أشـد
ـادى ومـن ثم فـهى حتـاول دائــمـًا احلـضـور إيالمـا من غـيــابـهـا ا
والـظهور بطريقـة أو بأخرى هنا أو هنـاك هكذا وجدنا صورة
تكـررة فى تاريخ فنون الدراما عامة ووجدنا هرج احلزين" ا "ا
ــثــلى الــكــومــيــديــا عــنــدنـا ــأســاويــة لــبــعض أشــهــر  الــنــهــايــة ا
(إسـمـاعـيل يس وعـبـدالـفـتـاح الـقـصـرى وعـبـدالـسالم الـنـابلـسى
) ووجـدنـا عالمـات االكـتـئاب الـتى ال تـخـطـئـهـا الـعـ على مـثًال
مالمح عـــادل إمـــام رغـم مـــا يـــتـــظـــاهـــر به من مـــرح والمـــبـــاالة
ــتـحـدة ـثــلى الـكــومـيــديـا فى الــواليـات ا ووجــدنـا الــعـديـد مـن 
أمـثـال ســبـايك مــيـلـيــجـان وتــونى هـانـكــوك ولـيــنى بـروس وجـون
بيلوشى يـعانون من االكتـئاب ويلجـأون للعالج النـفسى وبعضهم
يـــنـــتــــحـــر (هـــانــــكـــوك وبـــروس وبــــيـــلـــوشـى مـــثًال انــــظـــر كـــتـــاب
سـيـكولـوجـية فـنـون األداء تـأليف جـلـ ويلـسـون من تـرجمـتـنا

عرفة بالكويت يونيه 2000 ص 268. سلسلة عالم ا
تـشـوش الــهـويــة: تـســهم الـعــوامل الــسـابــقـة كـلــهـا إضــافـة إلى
مثل وطريقـة تنشئته وعالقته عوامـل أخرى خاصة بطفـولة ا
بوالـديه وإخوته..إلـخ فى وصوله إلى نـوع من التـوازن أو عدم
ـمثـل أوالً وقبل الـتـوازن بـ أدوار الدرامـا وأدوار احلـيـاة.  فـا
كـل شىء هــو إنــســان ويـــســعى كل إنـــســان كــمــا تـــشــيــر بــعض
الـنظريات السيـكولوجية إلى الـبحث عن هويته وحتقيق ذاته
ـهمة فى حتقيق هذا الهدف وقد ويكون العمل من اجلوانب ا
كـان فرويد يقـول إن السعـادة هى أن حتب وأن تعمل.  وبدون
احلب والـــعــمـل يــكـــون اإلنــســـان واجملــتـــمع بــؤرة لـــلــصـــراعــات
ــمــثل ســعــادته فى عــمــله قــد واألمــراض وعــنــدمــا ال يــجــد ا
يبحث عنها فى حياته وعندما ال يجدها فى حياته قد يبحث
عــنــهـــا فى عــمـــله وعــنــدمـــا يــكــون هـــنــاك تــفــاوت بـــ الــعــمل
واحلــيـاة فــإن مـنــطـقــة الــعـمل قــد تـتــداخل أكــثـر فى احلــيـاة
ـمـثل الـشخـصـيات الـتى كـان يؤديـهـا مـعه من موقـعـها فـيـنقل ا
فى عالم الـدرامـا إلى عالم احلـيـاة وكأنه ال يـسـتطـيع اخلروج
من حـالة االنـدمـاج الـتى تـلـبسـته وكـأنه يـريـد أن يـستـمـر فـيـها
وتـســتـمـر مــعه وكـأنه ال يـريــد أن يـواجه ذاته احلــقـيـقــيـة بـكل
مـظاهـر فـشلـها وإخـفـاقاتـها أو يـعـود إليـها ويـعيـش معـها لـقد
اكــتـسب هـويـة جـديـدة كـان يـبـحـث عـنـهـا وال يـريـد أن يـنـفـصل
عـنـهــا وقـد تــسـتـمــر هـذه احلــالـة بـدرجــات مـبــالغ فـيــهـا لـدى
ـمـثـلـ بـحـيـث تـعـوق دخـولـهم فى أدوار أخـرى هـكـذا بـعض ا
ـمـثل يـريد ـرتـبـطة بـالـنـجاح األول ألن ا جنـد تـلك الـنمـطـية ا
ــمــثل دائــمـــاً ذلك اإلعــجــاب الــذى ارتــبط بــهـــا لــقــد انــتــقل ا
"بـقـنـاعه" من عـالم الــدرامـا إلى عـالم احلـيـاة ومن ثم انـفـصل
عن ذلك العالم األخـير اخلاص بـاحلياة.  لـقد أصبـح يتحدث
شى مـشية أخرى ويتـوقع من اآلخرين توقعات بـلغة أخرى و
ـثــلـة أمـريـكــيـة لـيـست مــشـهـورة مـثل خـاصـة هـكــذا وجـدنـا 
ـمــثـلـة "مـيل مــارتن" تـقــول عـنــدمـا طــلب مـنــهـا أن تــؤدى دور ا
ــشــهــورة "فــيــفــيــان لى" تــقــول إنــهــا حتــدثت مــعــهــا وســمــعت ا
صــوتــهــا وتــقــول أيــضــاً ال أنــا لم أمــثل دور "فــيــفــيــان لـى" أنـا
أصـبـحت إيـاهـا.. لـقـد اسـتـولت روحـهـا عـلى ولـست عـلى ثـقـة

أننى سأحترر منها أبداً".
ال تــوجــد اخلـــصــائـص الــثــمـــانى الــتـى ذكــرنـــاهــا ســابـــقــًا وهى:
االنبساطية  – االنفعالية  –اإلثارية  – الذهانية  – العصابية –
ــمـثـلـ االســتـعـراضــيـة - الــنـرجــسـيـة  – تـشـوش الــهـويـة لـدى ا
 ó«ª^◊GóÑY ôcÉ°T .Oجــمـيـعـهم بـالـدرجـة نـفـسـهـا بـل بـدرجـات مـتـقـاوته ومن ثم فـإنه
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سرحية التى  تصويرها مؤخراً خالل مايو القادم. صرى قررت تقد جميع العروض ا تخصصة بالتليفزيون ا > القنوات ا
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 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ 12

 «مالمحنا» االلتباس ب الفضاء
سرحى والفضاء الثقافى ا

صـ 10

ومـن كــلــمـــته داخل بـــامــفــلـت الــعــرض يـــقــرر اخملــرج
مــحـسن رزق "هــذا هــو الــتـاريـخ احلـقــيــقى الــصـادق
جلـرائم "اسرة آل مانـون" وكأنه يقصـد بهذه األسرة
داخل العـرض أسرة أخـرى خارج سيـاق العـرض لها
أيـــضًــا جـــرائـم كــثـــيـــرة تـــنـــتـــظـــر من يـــكـــشف عـــنـــهــا
ـتــكـررة ويــفــضـحــهـا وبــالـرغـم من أفـعــال اجلــرائم ا
صاحبة لها إال أن العرض داخل العرض والقسـوة ا
ـشـاعـر تـلـعب فـيه كـله يـظـهـر كـسـيـمـفـونـيـة رقـيـقة ا
ــوســيــقى دورًا هـامًــا فــالــلـحــظــة األولى واألخــيـرة ا
ـوسـيـقى فـهى تـقف لـلـعـرض تـظـهـر لـنـا من خالل ا
كــشــاهـد عــلى كـل األحـداث وشــخــصــيــة "الــعــازفـة"
الـتى أدتها بنـعومة كبيـرة أمانى حس ومن دون أية
كــلـمــة تــقــرر هــذا فــهى مــوجـودة ومــتــداخــله مع كل
األحداث شاهدة عليـها تارة ومتشابكة معها أخرى
هــنــاك عـــازف آخــر يــقـــوم هــو اآلخــر بـــنــفس الــدور
تـقـريـبًـا "شـريف حـســنى" ولـيـست الـنـعـومـة وحـدهـا
ـسـرحى كـكل ولكن هـى التى تـغـلف حـالـة العـرض ا
حــالــة االهــتــمــام الــكــبــيــرة بـــالــتــفــاصــيل اإلنــســانــيــة
وبـدواخل ومـشــاعـر الـشـخــصـيـات وبـحـالــة الـغـلـيـان
ــكــتــوم لــدى كـل مــنــهم والــتى تــســيــطــر عــلى شــكل ا
األداء الـتـمـثـيـلى وكـذا تـصـمـيم احلـركـة والـتى بـدت
قـلـقـة ومـتـوتـرة مـعـظم الـوقت تـمـامًـا كـقلـق وتوتـر كل
ــثــلـــو الــعــرض شـــخــصــيـــات الــعــرض وقـــد ظــهـــر 

برشاقة أدائية متميزة:
ـــان عــبـــد الــعـــزيــز مـــحـــمــد صالح ســارة عـــزت إ
الدين خالد عبد الكر إسالم اجلزار طاهر أبو
الـــعــزم إسالم صالح نــرمـــ عــادل مى مــحــمــود

محمد مختار مصطفى عرفة دنيا محسن.
وقـد حـافظ مـحـسن رزق عـلى روح الـنص األمـريكى
وقـدمه بـأسـمـاء شخـصـيـاته األمـريكـيـة وكـذا أمـاكنه
و... و.... وصمم محـمود سامى ديكوراته ومالبسه
ـا أظهـر ذلك العرض فى ا يـوحى بهـذا الفهم ر
حلــظـة من حلــظــاته بــأنه شىء غــريب عــنـا وبــأنــنـا
نـنـظـر إلى قـطـعـة من احلـيـاة األمـريـكـيـة عـبـر نـافذة
ـشـاعر اإلنـسـانيـة التى اجلـدار الـرابع ولوال كـمـية ا
عـبرت بـنا األمكـنة واألزمنـة والشخـصيات لـتخاطب
وجــدانـنـا بــلـغـة إنــسـانـيــة وشـعـوريــة ال تـعـتــرف بـهـذه
ــاهـا احلــواجــز وهى مــا حـافـظ عـلــيــهــا الــعــرض و
بـقـوة لـشعـرنـا بـاالغتـراب ونـحن نـشاهـد هـذا الـعمل

تميز. ا
ـاض الـلذيـن شاهـدتهـما وكـمـا ظهـر فى عرضـيه ا
له قـبالً "اإلكلـيل والعـصفـور" "دعاء الـكروان" يـظهر
مــحـسن رزق فى عــمـله الــثـالث مــواصالً عـمــله عـلى
تـطـوير أدواته تـلك التى تـهتم بـالـتفـاصيل اإلنـسانـية
ــــعـــــقـــــدة داخل إطـــــار عـــــالم درامى ــــتـــــداخـــــلـــــة وا ا
مــتـمــاسك وداخل أجــواء تـولى لــلـكــلـمــة ولـســحـرهـا
أهـميـة خـاصة ويـظهـر أيضًـا شغـفه بإعـادة صيـاغة
سـرحى جمالـيًا وتشـكيلـيًا وموسـيقيًـا عبر الفـضاء ا
ــا يــظـهــر أعـمــاله فى الــنـهــايـة كل مــشــهـد جــديـد 

كوحدات جمالية متمايزة عن غيرها.

ـــســــرح اجلـــامـــعى لـــيـس إلى كـــونه تـــرجـع أهـــمـــيـــة ا
سرح والفن سـئول عن تخـريج العديد من جنوم ا ا
التمثيلى عمومًا فقط ولكن تأتى أهميته وخطورته
من انــتـشـاره اجلـغـرافى فى مـحـافـظـات مـصـر كـلـهـا
بـــ شــــبـــاب اجلـــامـــعـــات عــــلى مـــخـــتـــلـف أهـــوائـــهم
ـسرح من وانـتـمـاءاتهـم وتوجـهـاتـهم اخملـتـلـفـة فـفن ا
ــفـــتــرض أنه هــو الــذى يــربـط بــ هــذه الــتــيــارات ا
اخملـــتــلـــفـــة ســـواء بـــالـــتـــوحّــدْ داخـل كـــيــان فـــنـى هــو
ـــســـرحى يـــعـــمل اجلــــمـــيع عـــلى إخـــراجه الـــعـــرض ا
ـشــاهـدة هـذا الـعـمل ومـحـاولـة بـأحـسن صـوره أو 
ـــســرح فـك رمــوزه وإشـــاراته.. وكـــثــيـــر من مـــحــبى ا
داخـل اجلامعة سـواء أحبوه عن قـصد أم عن طريق
صـادفة قـرروا أن يتـخذوه بـعد ذلك طـريقًـا للـعمل ا

والتحقق والنماذج كثيرة.
ـــســرحى ـــســرح احملـــبــ لـــلــعـــمل ا ومن مـــخــرجى ا
داخـل إطــار اجلــامــعــة اخملـــرج مــحــسن رزق والــذى
ـاضـى بـعـرضه "اإلكــلـيل والـعــصـفـور" حـصل الــعـام ا
ـهـرجـان الــقـومى لـلـمـسـرح فى عــلى إحـدى جـوائـز ا
دورته الــثـانــيـة وحــقق الــعـرض بــعــيـدًا عن اجلــائـزة
قـيمة فـنية وفـكرية الفـتة عنـدما عرض عـلى مسرح
"مـتروبول" فى هذه الـدورة هذا العام يـقدم محسن
ـسرح اجلـامعى أيـضًا رزق عـمالً جـديدًا من إنـتاج ا
- كـليـة الـتـربيـة جـامـعة عـ شـمس - وهـو "احلداد
يــلــيق بــألــكــتــرا" لــلــكـــاتب األمــريــكى يــوجــ يــونــيل
تميزة ألسطورة ألكترا عاجلـات ا والنص هو أحد ا
اإلغـريـقـيـة والـتى عـاجلـهـا مـسـرحـيًـا بـعض الـكـتاب
اإلغــريق الـكــثـيــرين أمــثـال جــان جـيــرودو جـان بـول
ــــعــــاجلــــات الــــكــــثــــيــــرة ســــارتــــر .... ووسط هــــذه ا
عـاجلات قربًا إلى تبـقى"ألكتـرا" يوج يـونيل أهم ا
ـــعـــاجلـــة األجـــرأ ـــأســـاة اإلغـــريـــقـــيــــة فـــهى ا روح ا
واألعمق فى تـفسـير شـخصيـة ألكـترا بكل تـعقـداتها
وتــشــابـكــاتــهـا الــنــفـســيــة اخلـطــرة هــذا بـالــرغم من
ابــتــعــاد يــونــيل عـن األجــواء اإلغــريــقــيــة لألســطــوره
ـعـاصرة فـتـظـهر واسـتبـدالـهـا باألجـواء األمـريـكيـة ا
بذلك كما لو كـانت األسطورة حدوتة واقعية حتدث
فى أمـــريــــكـــا وقت كـــتــــابـــتـــهـــا فــــقـــد تـــخــــلـــصت من
صـراعـات الفـوقيـة اإللـهيـة اإلنسـانـية إلى صـراعات
إنـسانيـة فقط. وأعطى يـونيل لبـطلته ملـمحًا نـفسيًا
ـتعـددة فالـفـتاة تـعانى يـتمـيز بـالـعمق فى تـأويالته ا
من قــلـق نــفــسـى كــبــيـــر بــســبـب عالقــة أمــهـــا بــأحــد
األشــخـــاص لــذا فــهى تــشـك أن أمــهــا ومــعــهــا هــذا
الــشـــخص قــد قــتال أبــاهـــا وهــو اإلحــســاس نــفــسه
الـذى تـسر به إلى أخـيـها وهـو مـا يجـعلـه يقـتل هذا
الشـخص عشـيق األم لنعـرف بعـد كل هذه احلوادث
أن أحـد الـدوافـع الـقـويـة لـسـلـسـلـة الـعـنف هـذه الـتى
كانت حتـركها االبنـة هى ارتباطـها العـاطفى الفاشل
قـــبالً بـــهـــذا الــشـــخص الـــذى فـــضل أمـــهـــا عــلـــيـــهــا.
ـعقـدة والتى ال مجـمـوعة من الـتشـابـكات الـنفـسـية ا
نـتـبـ تـفـاصـيلـهـا إال مع الـنـهـايـة وشـكل بـنـاء النص
يـظهر كـما لو كان يـعتمـد لعبة الـبازل فاألسـرار كلها
ال يــتـم اكــتـــشـــافــهـــا إال مع حلـــظــات الـــنـــهــايـــة هــذا
بالرغم من أن شكل احلـكى يتم بطريقة االسترجاع
ـسـكوت ـسـرحى عـندمـا يـقـدر "أورين" أن يـحـكى ا ا

عنه من تاريخ عائلته "عائلة آل مانون".

على مسرح جامعة ع شمس

«احلداد يليق بألكترا» 
ثلى العرض  رشاقة أدائية متميزة لكل 

إبراهيم احلسينى

سرح اجلامعى تكمن فى انتشاره  أهمية ا
اجلغرافى فى كل محافظات مصر

سرح التجريبى القادم. سرحى انتصار عبد الفتاح يستعد لتقد عرض مسرحى جديد فى  مهرجان ا > اخملرج ا
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ـظـاهر اآللـيـة للـحـركة تـسـتنـد من نـاحيـة عـلى مراكـز نـخاعـية > إن ا
مـنظمة لـلنموذج احلـركى ومن ناحية أخـرى على اخلصائـص البدنية

للجهاز احلركى.

سرحي جريدة كل ا
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قد يفقد
مثل ذاكرته ا

إذا أهمل
العناية بها

شرب اخلمور
وتعاطى
اخملدرات..
كيف يتقمص
مثل دوره? ا

ثل يكمل
دوره على
قارعة

الطريق..
جنوووون

مثلون عرضة للجنون ا
مهنة التمثيل وأخطارها

ـــســــرح تـــتـــعـــدد عن أحـــداث حتـــدث عــــلى ا
باشـرة غير أن سـببًا رئيـسيًا يقف أسبابـها ا
وراءهــا جـــمـــيـــعًـــا وهـــو مـــحـــاولـــة الــتـــقـــمص
ــسـرح... ـمــثل عـلى ا الــعــمـيق فــيـمــا يـؤديـه ا
ـمــثـلـ ومن هــذا مـا كـان يــلـجــأ إلـيه بــعض ا

كـــــــشــــــرب اخلـــــــمــــــر وتـــــــعــــــاطـى اخملــــــدرات..
ـسرح واحلوادث الـتى من هذا الـقبـيل على ا
ـثـليـنا من صـرى كثـيـرة.. كمـا أن من ب  ا
راح ضــحـيـة بــعض اخملـدرات الــقـتــالـة ويُـرى
ـة. الـيــوم يــتــســكع فى الــطــرقـات بــحــالــة مــؤ

ــمـثل الــشـهــيـر "رســيـوس" تـعــمق كـثــيـرًا فى ا
ـثـلـهـا ـلك "هـسـتـرى" الـتى كـان  شـخـصـيـة ا
فـــقــد قــتـل أحــد الــعـــبــيـــد أو أحــد زمالئه إذا
شـئت بـضـربـة قـاضـية مـن صوجلـانه.. وعـلى
ـثل مـشـهدًا ثـل  ـسـرح بـيـنـمـا كـان  نـفس ا
صــامــتًــا اعــتـــرته نــوبــة هـــيــاج وأخــذ اجلــنــون
يـــتــــســـرب إلى عــــقـــله رويـــدًا رويــــدًا كـــمـــا هـــو
ـثـلهـا فـشق مـفـروض فى الـشـخـصـيـة الـتى 

ثل أمامه!. رأس زميله الذى 
ويـواصل مـحـمـد عـلى حـمـاد حـكـايـاته الـنادرة

لــــــكـل مـــــــهــــــنـــــــة ال شك أخـــــــطــــــارهـــــــا أو قل
أمــراضــهــا وهــو مـا يــصــطــلح عــلــيه أســاتـذة

هنة. صطلح: أمراض ا الطب النفسى 
ـتــخـصــصـون فى دراسـة وهـو مـا تــنـبه إلــيه ا
اإلبداع الـبشـرى منـذ نهايـات الربع األول من
ـبـدعون الـقـرن العـشـرين  وتـبـعـهم الـنـقـاد وا
الــــعــــرب فـى تــــطــــبــــيــــقه عــــلـى مــــا يــــرونه من
بـدعـ الـعـرب فى شـتى مـناحى شـطـحـات ا
اإلبداع وعلى رأس ذلك دارسو فن التمثيل..
وأقــدم مـــا وقـع حتت أيـــديـــنـــا من مـــتـــابـــعــات
صــحــفـيــة فى ذلك الــشـأن مــا نـشــرته مـجــلـة
ـسـرح فى عـدد أول أغـسـطس سـنة 1927 ا
بــقـــلـم كــاتـــبـــهـــا مـــحـــمــد عـــلـى حــمـــاد وحتت

عنوان:
مـثلـون عرضة "مهـنة الـتمـثيل وأخـطارهـا.. ا
لـــلــــجـــنـــون.. بــــحث وحتـــلــــيل مع ســــرد بـــعض

احلوادث احلقيقية".
يبدأ الكاتب مقاله قائالً:

"لست أدرى أأشـكر الـظروف أم أتـبرم مـنها?
أأ شـكرهـا ألنهـا ساقـتنى إلى مـطالـعة إحدى
بــدائع هــنــرى بــرنــشــتــ فــدفــعــنى ذلك إلى
ـوضوع أم أتـبرم مـنها ألن الـتفـكيـر فى هذا ا
ًا فوق ألم وعذابًا فوق عذاب.. ذلك سبب أ
قــرأت لــبـرنــشــتـ روايــة تــنــتـهى بــأن يــصـاب
بـطلـهـا بـلـوثـة فى عقـله فـيـجن وعـنـدمـا كنت
ـــــشــــهـــــد األخــــيـــــر أخــــذنـى الــــوجــــوم أراجع ا
ــا أحــطت بــجـو واالضـطــراب وشــعــرت وكـأ
غـريب مـخـيف فـفزعـت من وحدتـى وسويت
ــســلــوب ـــأخــوذ ا صــحــائف الــقـــصــة وأنــا بــا

أشبه..
ـمثل سـاءلت نفـسى تـرى ما يـكون إحـساس ا
ـؤلم وأى ــوقف ا إذ يــقف فى الــقـصــة هـذا ا
شــعـــور يــداخــله ويــفــعم قــلــبه? احلق إن هــذه
ـهن وأشـقـها ـهـنة; مـهـنـة الـتـمـثـيل من أدق ا ا
ويكفى أنها توجب عـلى محترفها الظهور كل
مرة فى هيـئات متبـاينة وإحـساسات مخـتلفة
تــــخــــالـف جــــد اخملــــالـــــفــــة هــــيــــأتـه الــــعــــاديــــة

وإحساسه الطبيعى".
هـكذا بدأ مـحمـد على حـماد مـقاله بـالسؤال
ـــؤلم فى وجــهــة نــظــره  –عن اجلــوهــرى  –ا
ـمـثل وهـو يـقف كل لـيـلـة مـتـحـمالً إحـسـاس ا
ًـــا مــحـــزنًــا وعـــلــيه أن شـــعــورًا قـــد يــكـــون مــؤ
يتـقـمص هذه الـروح الـتى قـد تتـلـبسه ولم ال
وقـد تــلــبـست مــحـمــد عــلى حـمــاد وهـو يــقـرأ

ن يؤديه. نصًا فما بالك 
مثل ثم يسـتطـرد الكـاتب عارًضا ألهـم أدوات ا

ارسة مهنته.. وهى ذاكرته.. يقول: فى 
ــمـثل تـتــحـمل مـجــهـودًا شـاقًـا من "إن ذاكـرة ا
ــسـتــمــر فى إخــراج أدواره وحـفــظــهـا عــمــله ا
وعــمل الــبــروفــات واالســتـعــداد لــلــتــمــثــيل كل
مـســاء.. ومـهـمـا كـانت قـوته فالبـد أن تـخـونه
أخـيرًا وقد يـفقـدها تـمامًا إذا أهـمل العـناية
ا يـذكر فى بهـا أو حمّـلهـا فـوق طاقـتهـا.. و
ـثالً فى مـســرح الـكـومـيـدى هـذا الـبــاب أن 
فـرانـسيـز تـفـوه فى أحـد أدواره بهـذه اجلـمـلة

ثم سكت وهى:
كنت عندئذ فى روما..

لقن فلم ولم يـتذكر كلمـة بعد هذا وانتـظر ا
يـســمع مـنـه شـيــئًـا فــكـرر جــمـلــته عــلّه يـتــذكـر
بقـيتـهـا ولكن دون جـدوى وأخيـرًا قـرّ بعـجزه
ـــوقف بـــدعـــابـــة أرضت وإن يـــكـن قـــد خـــتم ا
ـلقن وصرخ اجلمهـور فقـد نظر إلى مـخبأ ا

به بكل جالل:
ماذا كنت أفعل فى روما?

ثم يـخرج الكـاتب بعـد ذلك إلى لب موضوعه
وهــو تــقــمص الــدور حــتى لــيــمـكـن أن حتـدث
من جـراء ذلك الـتقـمص كـارثة.. "فـقـد حدث
ـسيح أن ًا قـبل ا فى أحـد مـسارح رومـا قـد

 كيف تقمصت هذه الفتاة دورها

ــثــلـــيــنــا إذ كــانــوا وحــدث لــثالثــة مـن كــبــار 
ـنـصـورة" أن هـيـأ ـثـلـون فى روايـة "أبـطـال ا
لـهم اخملـدر أنـهم مـغـاربـة فـأتـمـوا مـشـاهدهم
عـــلـى هــذه الـــصـــفـــة مـن احلــديـث والـــلـــهـــجــة

واإلشارة..
مـثل فى حياته الفنية ظروف وقد تصادف ا
قـاسـيــة عـلـيه أن يــتـحـمـلـهــا فى صـبـر ورضـا
ـمثل الـكوميك فى أحد ولـقد حدث ألحد ا
شاهد مـسارح باريز أن اضـطر إلى القيـام 
مــتـتــابـعــة إلثـارة الـضــحك بــيـنــمـا هــو يـنــتـظـر
نــــتـــيــــجـــة عــــمـــلــــيـــة خــــطـــر تُــــعـــمل البــــنه فى
ــــســـتــــشـــفـى وكـــان األمـل فى جنــــاته مـــنــــهـــا ا
ـتـفـرجـون أن يـلـمـسـوا ضـعـيـفًـا ولم يـسـتـطع ا
مثل كـما لم يتـبينوا عبء احلالة الـتى فيهـا ا
ا يطابق برح.. و ما على كاهـله من األلم ا
هـذا من احلـوادث الـتى أعـرفـهـا عن الـوسط
ــعــروف عــبـده ــصــرى مــا حــدث لــلـمــغــنـى ا ا
احلــمـولـى إذ كــان يــزف ابـنـه وحــدث بــعـد أن
زف الـعــريس فى مــنـتــصف الـلــيل كـمــا جـرت
الــعـادة ورجع إلى الــصــيـوان يــغـنى لــلـضــيـوف
بــلــغـة نــبــأ وفــاة ابــنه الــعــريس!! فــكــتـم األمـر
وظل على ما كان عـليه حتى الصباح وارجتل
ـشـهـور وفــيه "كـبـدى يــا ولـدى يـا نـور مـوالـه ا
". وعندما أشرقت الشمس وأراد القوم الع

ا حدث قائالً: االنصراف أخبرهم 
فـــلـــتـــشــــاركـــونـــا أحـــزانـــنـــا كــــمـــا شـــاطـــرتـــونـــا

أفراحنا..
هنـة الشاقـة سببًا فى وكثيـرًا ما كانت هـذه ا
جـنـون بـعض مـحـتـرفيـهـا فـقـد حـدث فى عام
 1890أن أحضر إلى أحد دور اجملان فى
البــسـه الــرســمـــيــة يـــحــمل بـــاريس جــنـــرال 
وســـام الــلـــجــيـــون دونــيـــر وكــانت تـــبــدو عـــلــيه
مــظــاهــر الــهــيــاج والــغــضب وبــعــد الــتــحــقــيق
ـثل دور اجلـنـرال فى ـثل كــان  اتـضح أنه 
إحــدى الـروايــات فــفــقـد صــوابه وأ تــمــثـيل
دوره عـلى قارعة الـطريق حيث قـبض عليه..
ـمثل كـان يقـوم بدور كـوبو فى إحدى وحدث 
روايات زوال وهى شـخصيـة سكَّـير تـنتابه من
حـــ إلى آخــر أزمــات عــصــبــيــة شــديــدة من
وطـأة اخلمر أن مات بـنفس العـلة التى كانت

تصيب هذه الشخصية..
ة أن نقص بعض ؤ وقد يكون من الفـكاهة ا
ـسـرح وهم فى ـثـلـ اعـتـلـوا ا حـوادث عن 
حـــــالـــــة جــــنـــــون فـــــمن ذلـك أن "مــــســـــز فــــان
بـروجن" اإلجنلـيزية كـانت أصابـتهـا لوثـة غير
ـــــــدى فـــــــحـــــــجــــــــزت فى إحـــــــدى بـــــــعـــــــيــــــــدة ا
ــســـتــشــفــيــات ولـــكــنــهــا عــلــمـت فــجــأة أنــهم ا
ساء روايـة هامـلت وكانت قد سيـمثلـون فى ا
مـــــثــــــلت هـى دور "أوفـــــيـــــلــــــيـــــا" قـــــبـل أن جتن
فصممت عـلى الهرب وفعالً غافلت احلراس
ــــــســــــرح وخــــــرجـت ثـم قــــــصــــــدت تــــــوًا إلى ا
واخــتـــبـــأت فـى أحـــد األركـــان وعـــنـــدمـــا جــاء
ــشـهـد الـذى تــدخل فـيه أوفـيــلـيـا كـمــجـنـونـة ا
ــثـلـة الــدور وقـفـزت إلى داخل ســبـقت هى 
شـهد أمـام اجلمـهور تـمثيالً ـسرح ومثـلت ا ا
سـكيـنة بـعد أثار إعـجابـهم وفزعـهم ومـاتت ا

هذا احلادث بأيام..
مـثل "برفيل" كان قد أُبعد وحدث أيضًا أن ا
ــســرح لــتـــعــبه الـــذهــنى ولــكـن ســمح له عـن ا
بــالـعــودة إجــابــة إلحلــاح زمالئـه وشــعـر ذات
ـسـرح بـالنـوبـة تـعـاوده ولـكنه لـيلـة وهـو عـلى ا
َّ مشاهده اسـتطاع أن يتـمالك نفسه حـتى أ

ّ الله عليه نعمة اجلنون". وخرج وقد أ
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« طعم الصبار» أنتيجون
 فى ثوبها الصعيدى
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صرى يحتضر سرح ا  ا

سـتسـاغ الـنظـر فى عيـون الشـخص الذى > عـلى عـكس اجملتـمعـات الغـربـية حـيث من ا
نـتـحـدث معه فـإن هـذا الـسلـوك ذاته ال يـوصى به عـلى اإلطالق فى الـيابـان. فـيجب أال

ننظر إلى عيون اآلخر إذ إن ذلك يعد سلوكاً عدوانياً ووقحاً إلى أقصى حد.

> د. أشرف زكى «رئيس البيت الفنى للمسرح» يدرس حاليا خطة لتقد عروض مسرح الدولة باحملافظات.
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ــمـثل هــو الالعب بـاعــتــبـاره هــاويــا ..!! وا
األساسى فى مسرح  الثـقافة اجلماهيرية
... الــسـبب الــثـالـث هـو مــوسـمــيـة احلــركـة
ـعروف بـنظام سـرحية فى األقـاليم .. وا ا
الـــشـــريـــحـــة . أمـــا أكـــبـــر مـــعـــوق لـــلـــحـــركــة
ـــســرحــيـــة فى األقــالــيـم إلى جــانب عــدم ا
ـســرحـيـة االسـتــمـراريـة هــو تـعـدد الــفـرق ا

بدعوى توصيل الفن إلى كل مكان .. !! 
واحلل ? 

ـــســــرحى فى احلـل هـــو تــــركـــيــــز الــــعـــمـل ا
احملـافــظــة فى فــرقـة أو فــرقــتــ .. تـوجه
إليـهـمـا كل االعتـمـادات بل وأطـالب بـزيادة
االعــتـمـادات إلنــتـاج عــروض جـيــدة تـغـطى
كل أرجـــــاء اإلقـــــلــــيـم لـــــقــــد جنـح مـــــســــرح
ــؤلف الــثـــقـــافــة اجلـــمــاهـــيــريـــة فى خــلـق ا
الــــنــــجـم .. واخملــــرج الـــــنــــجم .. ومـــــصــــمم
الديكور النجم .. لـكنه لم يحقق النجومية
لـــلـــمـــمــــثل .. لم يــــخـــلق مـــســــرح الـــثـــقـــافـــة
ـمــثل الـنـجم فى اإلقـلـيم .. اجلـمـاهـيـريـة ا
وال يــــــــتـــــــأتـى هـــــــذا إال بــــــــالـــــــتــــــــركـــــــيـــــــز ..
واالســتـمـراريـة .. البــد أن تـتـحــول الـفـرقـة
ــــســـرحــــيـــة بــــاحملـــافــــظـــة إلـى بـــيـت فـــنى ا
ــارس عـمــلـه فى صــورة ورشـة لــلــمــســرح 
مسـرحيـة تضم كـافـة التـخصـصات وتـعمل

باستمرار .  
ــسـرح لـنــســتـكــمل الـصــورة . كــيف تـرى ا

صرى اآلن ?  ا
ــصــرى يــحــتــضـر .. فــهــو يالقى ــســرح ا ا
مـــنـــافــســـة غـــيـــر مــتـــكـــافـــئــة مـع الــوســـائط
األخــرى . وشـــعــورنــا بـــهــذا يــتــعـــاظم ألنــنــا
ــــســــرح فى نـــــشــــأنــــا فى فــــتـــــرة صــــحــــوة ا
سرح الـستينـيات . وإذا أردنا أن ننـهض با
ــصـــرى فالبــد من الــتــخــلى عن ســيــاســة ا
مـــســـرح  (الــــنـــجـم) .. جنم الـــتــــلـــيــــفـــزيـــون
والـسـيـنـمـا .. تـلك الـسـيـاسـة الـتى يـسـتـأثر
ــالــيـة ــعـظم االعــتــمـادات ا فــيــهـا الــنــجم 
شغولياته فى عدم استمرار وقد يتسبب  
ـاليــ .. البــد أن الــعـــرض الــذى تـــكــلف ا

سرح جنومه ..  يخلق ا
تـابعت ـ الشك ـ جريدة مسرحنا .. ما أهم

انطباعاتك عنها ? 
فى ظل خلو الساحـة من مجلة متخصصة
ـــســــرح جـــاءت جـــريـــدة (مـــســـرحـــنـــا) فى ا
لـــتـــســد هـــذا الـــفـــراغ .. ويــصـــبح األمل أن
ـكـانـة التـى كانت حتـتل جـريـدة مـسـرحـنـا ا
سرح التى توقفت . وقد حتتلها مـجالت ا
الحـــظـت أن اجلـــريـــدة تــــعـــطـى اهـــتــــمـــامـــا
ـســرح الــثــقـافــة اجلــمـاهــيــريـة .. خــــاصــا 
وهذا حـقـها .. بل واجـبـها ..  ولـكن عـليـها
ـسـرح فى مـصـر كـافـة.. أن تـهـتم أيـضـا بــا
أنـا مـع: أن تـكـون مـسـرحـنـا .. جـريـدة لـكل

سرح فى مصر ..  ا
هل أنت راض عـــمــا حــقــقـــته طــوال هــذا

شوار الرائع ?  ا
من الـنــاحـيـة الـفــنـيـة واألدوار الـتى لــعـبـتـهـا
..نعم .. أنـا راض فـنيـا ..!! لكن مـا حتقق
من مـردود جمـاهـيـرى ورسـمى ال يـتـناسب
مع 45 عــامـــا من الـــتــضـــحـــيــات .. أشـــعــر
ـســافـة شـاسـعـة بـ بـإحــبـاط شـديـد ألن ا
مــا حتــقق .. ومــا كــنــا نـــتــمــنى أن يــتــحــقق
ضنى متع .. ا شوار ا حينما بـدأنا هذا ا
. ومــا يـحـز فى الــنـفس ويـجــعل فى احلـلق
غصة .. أن إدارات الثقافة فى هذه األيام
ـنـافع .. وال تـأخذ نـطق تـبـادل ا تـتـعـامل 
فى االعتـبار تاريخ الـفنـان وتختـلط لديهم
أوراق اجملــامالت بـأوراق اإلبــداع .. وهـذا
ما دفـعنى فى الـفترة األخـيرة إلى مـحاولة
إقناع نفسى باالبتعاد .. فالوضع أصبح ال

يتناسب مع وقار الشيخوخة .

طلقة . ماذا تقول ?  ا
الـفـنــان البـد أن يـكـون نــرجـسـيـا .. وإال لن
يــحـقق ذاته فــنـيـا .. لــكن لـيس مــعـنى هـذا
أن هذا االتـهام صـحيح .. فـأنا لم اقـتصر
طلقة سرحيات الـتى بها البطـولة ا عـلى ا
ـــمــــثل واحــــد فـــقـــد شــــاركت فـى أعـــمـــال
كــثـيــرة تـعــد الـبـطــولـة فــيـهــا جـمــاعـيــة مـثل
(الـــنــد فى هـــوجــة الــزعــيـم).. و(خــالــتى
.. ( صــفــيـــة والــديــر) .. و(وابـــور الــطــحــ
و(الــــــــنــــــــاس واألرض) .. و(أبــــــــو عــــــــجـــــــور
ســـلــطـــان).. وأخــيـــرا (حــكـــايــة أبـــو الــنـــجــا
ـــنــصــور) .. وكـــلــهــا مـــســرحــيـــات بــطــولــة ا

جماعية .. 
كـدنا نـصل إلى نهـاية احلـوار .. هل ترانى
غـــفــــلت عن ســــؤال كـــنـت تـــعـــد نــــفـــسك

لإلجابة عليه ?
نـــعم .. الـــســـؤال عـن مـــســـرح الـــثـــقـــافــة

اجلماهيرية ? 
سرح لم أقل له أنـنى ادخرت الـسؤال عـن ا

فى مصر خلتام احلوار .. استمر... 
مـسـرح الـثـقـافة اجلـمـاهـيـريـة فى فـترة من
الـفــتـرات حـتى عـام  1970 كــان هـو األمل
احلـقـيـقـى فى نـهـضـة مـسـرحـيـة مـصـريـة 
ولــــكن تــــبــــخـــر هــــذا األمـل .. بـــفــــعـل عـــدة
عـوامل أهـمــهـا من وجـهـة نــظـرى هـو تـولى
مجمـوعة من قيـادات الثقـافة اجلمـاهيرية
بـاحملــافـظـات يـغـلب عــلـيـهم الـفـكـر اإلدارى
أكـثر من الـصفـة الفـنية .. والـسبب الـثانى
ــســرحى فى .. أن كل عــنــاصــر الـــعــرض ا
مــســـرح الـــثـــقـــافـــة اجلـــمـــاهـــيـــريـــة صــارت
ـؤلـف .. اخملـرج ..مــهــنـدس مـحــتــرفــة..  ا
ــــمـــثل مــــا زال يـــعـــامل الــــديـــكـــور .. عـــدا ا

شـريـت ورفـعت حــســ وصــبـرى الــســيـد 
وكـنا من كـلـيـات مـختـلـفـة  وهـناك تـعـرفـنا
عــلى مــؤسـسى الــفــرقـة مــثل عــبــد الـسالم
ى وعــبــد الــنــبى فــرغـلـى وإبـراهــيم الــكــر
فؤاد وصـالح حسـوبـة وغـيـرهم .. وقـدمـنا
مــســرحــيــة (الــشــبك)  من تــألــيـف مــحــمـد

الشناوى وإخراج عبد الغفار عودة . 
هـل تـذكــر أول عـمل مــسـرحى شــاهـدته ..
وأول عمل مسرحى شاركت فيه كممثل ? 
أول مـــــســـــرحـــــيـــــة شـــــاركـت فـــــيـــــهـــــا كـــــانت
ــســـرحــيــة الــتى مــســرحــيــات مـــدرســيــة وا
شاركت فيها بـدور أساسى كانت مسرحية
(عمر مكـرم) تأليف فوزى شاه وإخراج
ـرحلـة الثـانوية ى . وكـنا فى ا سـعد الـكر
نــأخـــذ مـــشـــاهـــد من مـــصـــرع كـــلـــيـــوبـــاتــرة
ى أيـضـا.وفى ويـخـرجــهـا لـنـا ســعـد الـكــر
عــــــام  1968 قـــــمـت بــــــبـــــطــــــولــــــة وإخـــــراج
مـــســــرحـــيـــة (أغـــنـــيـــة الـــتـم) لـــتـــشـــيـــكـــوف
وشـاركـنى فى تـمـثـيـلـهـا (مـسـعـود فـلـتـاؤس)

سرحى .  شوار ا والذى لم يكمل ا
ــــســـرحـــيـــة ــــعـــنى ا أمـــا أول مــــســـرحـــيـــة 
شاهدتـها فـكانت عدة مـسرحيـات ليوسف
وهـــــبى حـــــيــــنـــــمــــا أعـــــاد تـــــقــــد أعـــــمــــاله
ــــســـرحــــيـــة مـع أمـــيــــنـــة رزق فـى الـــفــــتـــرة ا
من 1965 حـتى 1967 ومـنـهـا رأيت (بـنات
الريف) ثم (بـيومى أفـندى) والـتى عرضـها

على مسرح قصر الثقافة بأسيوط . 
ـرحلة الـثالثـة والتى انفردت مسـرحيات ا
بـبــطــولـتــهــا والـتـى أخـرجــهــا لك اخملـرج
رشـدى إبراهـيـم  جعـلـت البـعـض يتـهـمك
بـالنرجسيـة  وأنك ال تشارك فى عمل إال
إذا كــــان به دور يــــرضـــيك أو الــــبـــطــــولـــة

ســامى وشــاكــر نــوح .. والــذى ال شك فــيه
سرح اجلـامعى كان مـفرخة لـلممـثل أن ا

سرحية فى مصر . الذين أثروا احلركـة ا
تـــخــيل فـى أســيــوط كـــانت فــرق اجلـــامــعــة
تـــعـــرض أعــمـــالـــهـــا عــلـى مــســـرح االســـتــاد
ــــتــــفــــرجــــ وكــــان والــــذى يــــتـــــسع آلالف ا
سرح مفتوحاً مجانا أمام أبناء أسيوط  ا
بـل إن بـــــعض الـــــعـــــروض كــــان يـــــخـــــرج من
ــديــنــة اجلـــامــعــة إلى مــســارح أخــرى فى ا
مــثل مـســرح مـدرســة الــزراعـة الــثـانــويـة ..
ـــــشــــــاركــــــة فـى أســــــبـــــوع أضف إلـى ذلـك ا

شباب اجلامعات .. 
اذا ال نرى هذا اآلن فى جامعة أسيوط ?

أعـتـقــد نـظـام االمــتـحـانــات الـذى ال يـتـرك
فـرصة لـلـطـالب للـمـشـاركة فى األنـشـطة .
كـمــا أن غـيــاب فـاعــلــيـة احتــاد الـطالب له
أثره . أيـضا الـسيـاسـات التى صـار يتـبعـها
رئــيس اجلـــامــعــة بــانـــغالق اجلــامـــعــة عــلى
نـــفــســـهـــا وتـــخـــلـــيــهـــا عن الـــقـــيـــام بـــدورهــا
االجـتــمـاعى والـبـيـئى الـذى هـو من صـمـيم

أهداف إنشاء اجلامعات اإلقليمية . 
لـنــنـتـقل إلى احملـطـة الــثـانـيـة : كـيف بـدأت

سرح الثقافة اجلماهيرية ?  عالقتك 
سـرحية فى بداية تـشكـيل فرقة أسـيوط ا
واسـتـعــدادا الفـتـتـاح قـصـر ثـقـافـة أســيـوط
والـــذى حــضـــره الــوزيـــر الـــفــنـــان الــدكـــتــور
ثــروت عــكـاشــة أعـلن الــفــنـان هــبـة عــنـايت
مــديــر قــصـــر الــثــقــافــة أيـــامــهــا عن قــبــول
أعـــضــــاء جـــدد مـن اجلـــنــــســـ فـى فـــرقـــة
ـســرح وتـقـدمت مع مـجـمـوعـة من شـبـاب ا
ـــســـرح اجلــامـــعى وقـــتـــهــا مـــنـــهم أحـــمــد ا

(سقف بيتى حديد.. ركن بيتى حجر
فاعصفى يا رياح..  وانهمر يا مطر) 

من الذاكرة استدعى الـفنان محمد قراعة
هـذه األبـيـات  ليـقـول لى إنـهـا كـانت بـوابة
ـــــــســـــــرح  فــــــهـى من دخـــــــوله إلـى عـــــــالم ا
مسـرحيـة (بـيت صفـصافـة) أول مـسرحـية
ـــدرســـة وعــــاد إلى بــــيـــته شـــاهــــدهـــا فـى ا
لـــيـــجـــمع أطــــفـــال اجلـــيـــران وعـــلى ســـريـــر
بأربـعة أعـمدة وسـتائر من مـالءات البيت
قـدم أول مــسـرحـيــة فى حـيــاته . كـان هـذا
عـام  1955 وكــان الـدكـتـور مــحـمـد قـراعـة
ـــرحــلـــة االبـــتـــدائـــيــة . اليـــزال تـــلــمـــيـــذا بـــا
ـولود فى أكـتوبر الـدكتـور محـمد قـراعة وا
من عـام  1946 بـأسـيوط واحلـاصل عـلى
درجــة الــدكــتـــوراة فى االقــتــصــاد الــزراعى
ـــؤسس عـــام  1987 واحــــد من الـــرعــــيل ا
ـســرحــيــة فى أســيــوط . يـطــلق لــلــحــركــة ا
عـــلــــيه الــــزمالء واألصــــدقــــاء من أعــــضـــاء
ــســـرح . فـــالــفـــنــان الــفـــرقــة لـــقب وحـش ا
ـسرحى الـعـبقـرى وقدرته الكـبيـر بـصوته ا
عــلـى اســتــخــدامـه وتــلــويــنـه ال يــبــاريــهــا إال
قـــــدرته عــــــلى اســــــتـــــخــــــدام مالمـح وجـــــهه
الــطــيــعــة  هـو وحــده الــقــادر عــلى الــقــيـام
بــأصـعب األدوار  ال تــسـقط ذاكـرته كــلـمـة
واحـدة من كـلـمات احلـوار وال يـغـفل إشارة

رسومة من قبل اخملرج .  من احلركة ا
مـحـمـد قـراعـة يـفـخـر بـأنه تـتـلـمـذ علـى يد
ى  الـفنـان األسيـوطى الـرائد سـعد الـكر
ى مـن تالمـــــيـــــذ ورغـم أن ســـــعـــــد الـــــكــــــر
سرحى  درسة الكالسيكية فى األداء ا ا
 إال أنه كــــان كـــثـــيــــرا مـــا يــــوقف الــــبـــروفـــة
ـسرحـية لـيقـدم معـلومـة مسـرحيـة موثـقا ا
ــدارس تــاريــخـــهــا شـــارحــا وجـــهــة نـــظــر ا

سرحية األخرى فيها  .  ا
ـسـرحـى الـطـويل ـ  45 عــامـا ـ مـشــوارك ا
يصـعب اإلحـاطة به لـكن بالـتأكـيد هـناك
ـكـن التـوقـف عـندهـا . مـا هى مـحـطات 
أهم مـــحــطــات مــســيـــرة مــحــمــد قــراعــة

سرحية ?  ا
نـعم .. هناك عـدة محطـات احملطة األولى
سـرح اجلـامـعى ..ثم  احملـطة الـثـانـية هى ا
ـسـرحيـة  ثم هى تـأسـيس فـرقـة أسـيـوط ا
احملــطــة الـــثــالـــثــة هى مـــســرحـــيــات رشــدى
إبــراهــيم ... ـ وكــنت فى كل هــذه احملــطـات
ألــــــعب دور اجلـــــــان أو الــــــفــــــتى األول ـ أمــــــا
الـــرابـــعــة واألخـــيـــرة فـــتــشـــمل مـــســـرحـــيــات
(خـــالــــتى صـــفــــيـــة والـــديــــر) و (أبـــو عـــجـــور
نصور) سـلطان حاير) و(حـكاية أبو النـجا ا
حــيث أحـســست أنه يــجب الـتــخـلى عن دور

الفتى األول ..  ولعب أدوار الشيوخ . 
مـتى أحـسـست أنك يـجب أن تـتـحـول إلى

لعب أدوار الشيوخ ? 
فى مـسرحـيـة (دون كيـشـوت) شعـرت أننى

رحلة السنية .  يجب أن أحترم ا
ـسرح فى لـنتـوقف أمـام احملطـة األولى : ا
ـسـرح جــامـعـة أسـيـوط . كـيف كـان حـال ا

اجلامعى وقت أن كنت أحد أعمدته ? 
فى الــــفــــتــــرة من 1968 حـــتـى عـــام 1972
كـان هــنـاك ازدهـار لـلـمـسـرح اجلـامـعى فى
أســيــوط  كــانت هــنــاك مــســابــقــة ســنــويـة
جتـرى ب جـميع كـلـيات اجلـامعـة  وكانت
ية مثل فرق الكـليات تـقدم مسـرحيات عـا
(فى انتـظـار جودو) لـبـيـكيت ( مـسـافر بال
ـــســــرحــــيـــات مــــتــــاع) ألنــــوى إلـى جـــانـب ا
ــــصــــريـــــة أللــــفــــريــــد فــــرج والــــشــــرقــــاوى ا
ومصـطفى بهـجت مصـطفى وحلـمى عزيز
وغـــــيـــــرهم . وكـــــان يـــــقـــــوم بـــــإخـــــراج هــــذه
األعـمال مجمـوعة من كبـار اخملرج مثل
أحــمـــد طــنــطــاوى والــســـيــد طــلــيب ورأفت
الــدويــرى ورءوف األسـيــوطى.. إلـى جـانب
طـالب اجلــــامـــــعــــة أنـــــفــــســـــهم . وكـــــان من
الطالب الذين قـدموا جتارب فى اإلخراج
ــســـــرحى مــحــمــد قـــراعــة وكــمــال الــدين ا

ثالً  محمد قراعة 

 لقد جنح مسرح األقاليم فى خلق الكاتب النجم 
واخملرج النجم لكنه  لم يحقق النجومية للممثل

سرحية  موسمية احلركة ا
 فى األقاليم من أهم 

أسباب تدهورها 

سرحية   كل عناصر العملية ا
فى مسرح األقاليم محترفة 

مثل  عدا ا

: إدماج > إن احلـركة ليست مركز تعبير اآلليات اخملتلفة بقدر ما هى مركز إدماجها معاً
ـعرفـية وإدمـاج الـتطـورات احلسـية ـكتـسـبة وا الـتـطورات اآللـية الـغريـزيـة والتـطورات ا

واحلركية ومن هنا فإن قضية اإلدماج تعد نظرياً ومعرفياً ذات أهمية أساسية.

وسم القادم من إنتاج الفرقة. سرحيات القصيرة اجلديدة خالل ا نعم مدير مسرح الغد قرر تقد عدد من ا > ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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فى سياق
العالقات

االجتماعية..
يصبح اجلنون

مفهوما

"ديفز" يخاطب
العامل
بالصحة
العقلية: عليكم
سرح با

العالج بالدراما..
رض ألن وصف ا
العقلى فى الكتب

ليس كافيا

فـرويـد لهـذه الـصـراعـات وأثـرها فـى دينـامـيـات الـعـصاب
ـرض الــنـفـسى رغم عـدم تـطــبـيـقه لـلـفــكـرة عـلى حـاالت ا
سرحـيات مثل: "هاملت" و الـعقلى الكـبرى وفى دراسته 
ـرض مـرجــعـا إيــاهـا إلى "روزمــر شـولم" قــلص أعــراض ا
عـــقـــدة أوديب وهـــو مـــا يـــغـــفـل وجـــهـــة نـــظـــر االبن وكـــذا
ـتـعــلـقـة بــأسـرة كـامــلـة وكـان عــلـيه أن يـضع الــسـيـاقــات ا
الـعـائـلـة بـكـامـلـهـا فى مـجـال الـرؤيـة لـيـرى خـوف األب من

اإلطاحة به من على العرش.
ــعــاجلــ الــنـفــســيــ فى لــقــد تــشــاركت مــجــمــوعــة من ا
زيد سرحيـات بدافع ا سـرح والتفتـوا إلى ا االهتمـام با
من االســـتــنـــارة فــيــمـــا يــتــعـــلق بــالـــعالقــات األســـريــة الــتى
يالحـظـونـهـا من خـالل مـرضـاهم لـذا فـقـد بـدأت مـعـظم
أبـحاثهم التى ساهـموا بها بسؤال مـحورى: ما هو الضوء
الـــــذى ألـــــقـــــته االكـــــتــــــشـــــافـــــات الـــــتى حـــــدثـت فى غـــــرف
ـسـرحـيات? لـكن مـؤلف الـكـتاب االسـتـشـارة عـلى معـانى ا
يـطرح سـؤاال آخـر: ما هـو الـضـوء الذى ألـقـته اكتـشـافات
الحظ فـى الـعــائـلـة ـســرحـيــ عـلى اجلــنـون ا ـاب ا الــكـتـَّ
ــرضى لـيس فى غـرف ـعـارف ا األصــدقـاء اجلـيــران ا

االستشارة فقط لكن فى حياتهم اليومية?
ـسرحيات إن منـهج ديريك يتـلخص فى جمـعه لعدد من ا
كتوبة عبر أزمنة مختلفة وجتمع أمثلة متنوعة للسلوك ا
ــســرحــيـة الــذى يــقــدم عــلى يــد شــخــصــيــة أو أكــثــر فـى ا
ـؤلف لـيـعـكس اجلـنـون أو مـا يـشـبـهه من هـنـا فـلم يـبـدأ ا
بتـقـد تعـريف للـجنـون لكـنه بـدأ بتـعريف الـسيـاق الذى
يــتم فـــيه الــســلـــوك اجلــنــونى لـــيــقــوم بـــدراســته من خالل
الــنص الـــذى قــدمه الـــكــاتب ثم يـــطــابق بـــ الــعــمـــلــيــات
ــتـداخــلــة ودورهـا فـى تـطــور اجلــنـون وفى الــشــخـصــيــة ا
الــشــفــاء مــنه ومــا يـتـم شـفــاؤهم
قـــــــلـــــــيـــــــلــــــون جـــــــدا ألن مـــــــعـــــــظم
ـــســـرحــيـــات تـــنـــتــهـى بــنـــهـــايــات ا
مـأساويـة لكن الـهدف األساسى
ـاهـية هـو الـوصـول لـفـهم أعـمـق 
كن الوقوف على اجلنون حـتى 
سـرحـيات عالجه عـبـر معـايـنـة ا

التى تتناوله فنيا.
ـــســـرحـــيـــات إن مـــجـــمـــوعـــة مـن ا
ـعلـومـات التى تـكـشف عـددا من ا
جتــعل اجلـنــون مـفـهــومـا بـطــريـقـة
تـدريـجـيـة فـشـكـسـبـيـر فى مـعـظم
مـــســرحـــيـــاته يــثـق فى اجلــمـــهــور
ويـــــــضـع بــــــــ يــــــــديه احلــــــــقــــــــائق
ــرتــبـطــة بــاألحـداث وهــو يــفـعل ا
ذلـك غــــالـــبــــا مـن خالل مــــنــــاجـــاة
كـــاشــفـــة أو من خـالل تــعـــلـــيـــقــات
شــــخـــصـــيــــة أخـــرى فـــيــــتـــعـــاطف
اجلـــمـــهــور مع هـــامـــلت بـــيــنـــمــا ال
يــتــعــاطف مع كــلــوديس فــشــخــصــيــتــا هــامــلت وأوفــيــلــيـا -
مـثـلـهـمـا مـثل أبـطـال تـراجيـديـ آخـرين- تـثـيـران الـشـفـقة
ـسـرح" بــهـذا الــفـهم يـنــطـلق كــتـاب "مــشـاهـد جــنـون عــلى ا
قـدمـة الضـافـية يـعـرض ألسـطورة أوديب كـنـموذج فـبـعـد ا
ثم يـقـدم الـطرق الـعـائلـيـة ومـنهج الـكـتاب لـيـلـقى بعـده بـنا
سرحيات مؤكدا أن ما تمدنا به النصوص اذج من ا فى 
يـخـتـلف عـمـا جنده فـى كتب األمـراض الـعـقـلـية والـنـفـسـية
ألن هــــذه الـــنــــصــــوص نــــتــــاج إبــــداع يــــدرك مـــا تــــشــــعــــر به
ـبــتالة ومــا يــعــبــر عــنه اآلخــرون عــنـهــا وهم الــشــخــصــيــة ا
ـقـدمة ثـمانـية فـصول هى: يتـحـدثون والـكتـاب يضم بـعد ا
ـسرحـيات ـاذج اجلنـون مـا تقـصه ا ـسرح  دروس فى ا
اضى الواقـع والوهم اخلـصومـات العـائلـية الـتحـرر من ا
أنــواع من الــشـفــاء ثم اسـتــنــتـاجــات وجـمــيـعــهــا تـصب فى
ـسـرح الـفــكـرة اجلـوهــريـة الــتى يـطــرحـهـا الــكـتــاب فى أن ا
يقـدم للعلم مـجموعـة من العالمات واإلشـارات التى غيرت
مـفهوم اخملـتصـ عن اجلنون بل جـعلت فهـمه أكثر عـمقا
تخصص بعيدا عن الفهم الضيق الذى حتتشد به كتب ا
فى األمـراض النفـسية والـعقلـية لكن الـلغة الـتى ترجم بها
الــكـتـاب تــعـانى من االرتــبـاك الـصــيـاغى الــذى يـقف حـائالً
دون فـهم الـسـيـاقـات الـلـغـويـة الـتى يـنـبـنى عـلـيـهـا فـإذا كان
ــســرح لــيــصـل إلى فــهم أعــمق ــؤلـف قــد اســتــعــان بــفـن ا ا
ـاهية الـعلوم فـإن هذا الكـتاب قد ضل الـطريق بصـياغته
ــؤلف ــربـــكــة دون الــوصــول بــنــا إلـى الــعــمق الــذى أراده ا ا
والذى كـان يصلنـا عبر جهـد مضن فى إعادة الـقراءة وبناء

وتركيب اجلمل من جديد.   

ـشتغل بالعالج شكالت العـقلية كما يهم ا الـتى تعالج ا
الــنــفــسى وكــذا من يــعــاجلـون بــالــدرامــا ويــركـز عــلى أن
يـــبــدأ اإلكـــلــيــنـــيــكـــيــون من الـــبــحـث فى الــتـــشــابـــهــات بــ

سرحيات. مرضاهم وشخوص ا
ـؤلف دعــوة لإلكــلـيــنـيــكـيــ إلعـادة اكــتـشـاف كـمــا يـقــدم ا
ــســرح ويــركــز عــلى إنــســانــيــتــهم الــفــنــيــة بــالــلــجــوء إلى ا
قـروءة فاحلـوار ب الـعلم ُمـثلـة بدال مـن ا ـسـرحيـات ا ا
ــمــارســة والــفن ســيــســـهم مــســاهــمـــة جــلــيــلــة فـى تــقــدم ا
العالجـية فالـفن يسـتطيع أن يـخبرنـا بأشـياء ال يسـتطيع
كن سرح حيث  العلم أن يكشفها خاصة فيما يتعلق با
أن يـقــدم - أيـضـا - عالجــا لـلــجـمـهــور وكـذا الـتــعـامل مع
ـرضى بطـريقـة إنسـانـية وفـنيـة فى آن فالـفهم مـثـل ا ا
ـشـاهـد ـسـرحـيــات عن اجلـنـون سـيــمـنح ا الـذى تـغـطــيه ا

شاعر ومثيرا للشغف الثقافى. احليوية موقظا ا
ــرض الـــعــقــلـى لم يــكن يــؤكـــد ديــريك راســـيل أن وصف ا
كـافـيــا فى الـكـتب حــيث تـتـعـرض لـألعـراض دون وضـعـهـا
فى ســيــاق كــمــا لـو كــانت إشــارات عــصــبــيــة بــســيــطـة أو
خ عن مــسـارهـا مــجـرد انــعـكـاســات النـحـراف عــمـلــيـات ا
الـطبيعى لكنـها البد من رؤيتها فى سـياقها الذى تولدت
فـــيه ومن وجـــهــة الـــنــظــر هـــذه بــدأ الـــتــعـــرف عــلى أوجه
ـســرحــيـة ـرضـى وبـعض  الــشــخـصــيــات ا الـتــشــابه بــ ا
الــشـهــيـرة مــثل أوزوالـد وهــلـ أولــيـفــيـنج فـى (األشـبـاح)
أيـــلــــدا ود.واجنل فـى (الـــســــيــــدة الـــتـى أتت مـن الـــبــــحـــر)
ـلك وبـالنش دى بـوا فى (عــربــة اسـمــهـا الــرغــبـة) وكــذا ا
ـسـرح كـفن لـلطب ـا يـؤكـد أهمـيـة ا لـيـر وأوريسـتـيس و
الــنــفـسى كــعــلم هــو الـتــوسـعــة الــتى حــدثت لـبــعض أفــكـار
سألـة الصـراع األوديبى فـقد أشار فرويـد فيـما يـتعلـق 

قــد يـتـخـيل الــقـار لـعـنــوان كـتـاب "مـشـاهــد اجلـنـون عـلى
ـــؤلــــفه ديــــريك راســــيل ديــــفـــز أنـه يـــتــــوجه إلى ـــســــرح"  ا
ـسرحـيـ وحـدهم راصدا مـا يـتـعلـق بصـور االضـطراب ا
الـنـفسى وضـمـنـهـا اجلـنون بـالـطـبع مـقـتطـفـا مـشـهدا من
هـنا وآخـر من هـناك جـامـعا هـذه الـصـور لكـنه يـتجه فى
األسـاس إلى العـاملـ فى مـجال الـصـحة الـعقـلـية مـؤكدا
ـسرحـي من أنهم يـسـتطـيعـون تعـلم الكـثيـر من الكـتَّاب ا
ــرض خالل الــتـــعــرف عـــلى الــطـــرق الــنـــفــســـيــة وتـــطــور ا
ـسـرحـيـات الـتى رسـمت الـعـقـلى وكـيـفـيـة الـشـفـاء مـنه فـا
صـورا للـجنـون قد وضـعته فى سـياق األحـداث والظروف
اذج من اجلنون التى تصيب الشـخص كما أنها قدمت 
ن يـقابـلـون اجلـنون فى حـيـاتهم مـثـيرة لـالهتـمـام خاصـة 
ـســرح مـنـهــا بـالـقـدر ــكن أن يـتـعــلم رواد ا ــهـنـيــة كـمـا  ا
الـذى تـمـنـحه إيـاهم كـتب األمـراض الـنـفـسـيـة فـضال عن
ـسـرحيـات يـعـد فـهمـا حـيـويا أن فـهم اجلـنون الـنـابع من ا
ــشــاعـر حــيث تــقــدم األحــداث بــطــريــقـة درامــيــة تــثــيــر ا

والشغف الثقافى فى آن واحد.
إن هـذا الـكـتــاب يـقف عـلى مــشـاهـد اجلـنـون الــتى كـتـبـهـا
ـسـرحـيون ويـطـرح أفـكـاره حـول عـدد من الـشـخـصـيات ا
ـلك لـير دكـتور ـسـرحيـة مـثل أوديب هامـلت عـطيل ا ا
فــــاوست إيــــفــــانــــوف.. إلخ ويــــعــــرض بــــجالء "مــــشــــاهـــد
اجلـنون" طـارحا الـسؤال الذى يـسعى لإلجـابة عـليه وهو:
ـد ـسـرحـيـات أن تـكـون مـصـدرا مـهـمـا  كـيـف تـسـتـطـيع ا
ـرض العقلى ببـصيرة أعلى وخبرة احملـترف فى مجال ا

ا تمنحه الكتب وحدها. أعمق 
ارسة ثلـة و ى جيـننز وهـى  قـدمت للـكتاب د. سـو إ
ـشـتركـة ب لـلعالج بـالـدراما مـؤكـدة أن معـرفـة احلدود ا

ـســرح والـعالج يـجــعـلـنــا نـبـدأ فى ا
فـهـم الـتـيــمـات الــكـبــرى عن احلـال
ــــســــرح اإلنـــــســــانى ويـــــجــــعل مـن ا
وسـيـلـة لـفـهم اجلـنـون وال يـشـترط
ـنحنا ة  سرحـيات قد أن تـكون ا
هــذه الــبــصــيــرة وتــمــدنــا بـالــفــهم
فــــالـــــكالســـــيــــكـــــيــــات الـــــيــــونـــــانــــيــــة
ومـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر تـعـد أمـثـلة
دالـة فضال عن بـعض مـسرحـيات
فـــــــورد إبـــــــسـن هـــــــار بـــــــريـــــــخت
إلـــيــوت ألــبـى فــتـــقــدم مــســـاهــمــة

حقيقية فى فهم ماهية اجلنون.
ـــســرح يـــعــطى عـــلم األمــراض إن ا
الـنفسـية شكال من أشـكال التوسع
كـى نرى العـلم فى سيـاق العالقات
ــعـايــيـر الــعـائــلـيــة واالجـتــمـاعــيـة وا
الــثـــقــافـــيـــة ويــتـــأكــد ذلك بـــإشــارة
ـؤلف لــتـفـســيـر فـرويــد ألسـطـورة ا
ـهمة أوديـب ح أغفل الـقصص ا

التى سـبقت قتـل الوالد اليـوس على يد ابـنه أوديب فقد
أدى تـركــيـز فــرويـد عــلى قـتل األب بــيـد ابــنه والـزواج من
األم إلى إهـمال الـعائـلـة كوحـدة كـليـة فهـذا الـفهم وغـيره
كـان أحد األسـبـاب فى التـحـول لـلمـسـرح بوصـفه مـصدرا
ـكـاشفـة والـبـصـيرة ـسرح يـقـدم لـنـا كجـمـهـور ا لـلـفـهم فـا
فـنـدرك كــيـفـيـة جـنـون هـامـلت فـحـ نـقف عـلى الـسـيـاق
ــعـرفى الــذى يـتــيح لـنــا الـتــفـاصــيل فـإن اجلــنـون يــصـبح ا
مــفـــهــومــا فـــكــتب عـــلم الــنـــفس وكــذا الـــطب الــنـــفــسى ال
حتـتوى تـفـاصيل عـن األحوال والـظـروف التى تـنـشأ فـيـها
نــوازع الــقـــتل وكــذا الــتــأثــيــرات الــتـى تــظــهــر بــجالء عــلى
ــســرحــيــات ــة من هــنـــا فــا الــقـــاتل بــعــد ارتــكــابـه اجلــر
تـخـبرنـا بل تتـحدانـا وتـمدنـا بنـماذج مـضـطربـة السـلوك
ة وتمـكنـنا من الوعى ـؤ وبالـتالى تـعيد تـرتيب الـتجارب ا

بها والتعامل معها.
ــــاذج اجلــــنــــون عــــبـــــر حــــبــــكــــات من يــــعــــرض الـــــكــــتــــاب 
ـسرحـيات الـشهـيرة كـما لـو كانت حـاالت تاريـخيـة وهو ا
مــا يــجـــذر الــطــريـق لــلــعالج عـــبــر الــدرامـــا أو عــلى وجه
سرح وسيلة للدرس الطبى الدقة بالدراما وقـد أصبح ا
ففـى نهـاية الـسنـة الدراسـية األولى يـتنـاول طالب العالج
ثل ويعـلق عليه من بالـدراما مشـهدا يوضح "مرضـا" ثم 
خالل مالحـــظـــة احلــالـــة وفى الـــســنـــة الـــتــالـــيـــة يــتـــنــاول
الـطالب تــاريخ حـالــة من احلــاالت ويـقـدمــونـهــا فى شـكل
درامى كـمـا لـو كــانت مـسـرحـيـة بـعــدهـا يـتم الـفـحص من
خـالل ما عايـنوه من خـالل التمـثيل الـدرامى وفى الـسنة
األخــيــرة يــقــدمــون إبــداعــهم من خالل عــرض درامى من

حصاد الرحلة مستعين بطالب الدراما فى التدريب.
ـصـحـات ـشـتـغـلـ بـا فـالـكـتـاب يـعـد نـصـا أسـاســيـا لـكل ا

فهم أعمق للجنون ..
سرح  عن طريق ا

¿Éeƒ°T Oƒ©°ùe

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

اضى مسرحية «موت فوضوى صدفة». > جمال إبراهيم اللهو «رئيس مهرجان الكويت للمونودراما» شاهد األسبوع ا

26
 ¿ƒæa .. ¿ƒæL

ـراجع: > إن بـعـض أنظـمـة تـدوين الـرقص قـد جلـأت إلى نـوعـ من ا
ـسرح) عالوة ـمـثل أو الـرقص) واخلـارجى (خـشـبـة ا ـركـزى (جـسـد ا ا

. مثل على فضاء العالقات ب مختلف ا

سرحي جريدة كل ا

28 من  أبريل 2008 العدد 42

مثل كمروض  ا
الوحوش..
والوحش هنا
عشرات  الرؤوس
تمالء الصالة

 عرض الذات
الدائم للمجهول
يؤثر بالتأكيد
على السالمة
النفسية

 بعضهم يفرط
تعة في طلب ا
تعويضا عن
األرق واإلرهاق
العصبي

األمراض الناجتة 
عن فن التمثيل

حــ تـطــفـأ األنــوار في الـصــالـة ويــعـود ألعــمـالـه الـواقــعـيـة
وحلــيـاته الــيـومـيــة بـيــنـمـا تــظل أنت في أعـمــالك اخلـيــالـيـة
التي هي جميعها مـتعلقة برضا ذلك الوحش الكاسر عنك
كن أن نطـلق عليه صفة اجلمهور هو ذلك الوحش الذي 
صـانع الــنـجـوم وهــو دافع أجـورهم الــبـاهـظــة وهـو صـاحب
مثل طوال حياته يبحث القرار في كل شىء ولذلك يـظل ا
عن رضــا ذلك الــوحـش عــنه وهــو الــرضــا الــســامي الــذي

مثل عملية تستحق اإلعجاب. يجعل من أداء ا
إن عـرض الذات الـدائم للـجمـهور انـتظارًا لـلنـتيـجة مـسألة
ـمـثل في حـالـة تـؤثـر بـالـتـأكـيــد عـلى الـسالمـة الـنـفـســيـة فـا
اخـــتــبـــار دائم ومـع كل عـــمل جـــديــد هـــو في حـــالـــة عــرض

للذات على اجلمهور. 
وعــرض الــذات مـســألــة مــرتــبــطــة بــالــكــفــاءة طـوال الــوقت
والــكــفـاءة مــســألـة مــرتـبــطــة بـالــصــحـة الــعــامـة وبــالــتـدريب

وبحسن اختيار األعمال الفنية.
أمـــا مـــا يـــظل مـع احلـــفـــاظ عـــلى اجلـــديـــة في األداء فـــهـــو
مـثل إذا سيطـر على النص اسـتمـرار إعجاب اجلـمهور فـا
والــدور وعــلى عالقــته بــفــريق الــعـمـل فـكـل ذلك ال يــسـاوي

شيئًا إذا لم يهتف له اجلمهور ويصفق إعجابًا.
ومــسـألـة اجلــمـهــور واحلـصـول عــلى إعـجــابه مـســألـة تـظل
غـامضـة ومرتـبـطة بـظروف مـوضـوعيـة عـديدة ولـذلك فإن
ـثل عـبـر سـلم النـجـاح نـحـو قـمة الـنـجـومـية رحـلـة صعـود 
ــتــاعب والــقــلق والــتــوتــر ــصــاعب وا مــحــفــوفــة بــاإلرادة وا
ـمثالت ـمـثـلـ وا الـنـفـسي وهـذا سر إفـراط الـعـديـد من ا
ـــتــعــة كــتـــعــويض عن األرق واإلرهـــاق الــعــصــبي في طــلب ا
ـمـثل خلـفضه الـشـديد كـمـا أن ذلك الـتـوتـر الذي يـحـتـاج ا
طــوال الــوقت هــو الــدافع إلدمــان الــعــديــد مــنــهم لــلــكــحـول
ــتــراوح عــلى ــهــدئـات واالعــتــيــاد الــدائم أو ا واســتــخــدام ا
تــعـاطي اخملـدرات بـأنــواعـهـا بل إن تـعــدد بـعض الـعالقـات
الــعـاطــفــيــة هــو أحـد مــظــاهــر إدمــان مــصـادر خــفض ذلك

التوتر.
واألمـــر الـــذي يـــســـاهم في طـــلـب جـــلب االســـتـــرخـــاء عـــبــر
وسـائل أخرى للممـثل خاصة ح يصـبح جنمًا هي مسألة
مثل بـعد الشهـرة يدخل سوق العرض عـرفة فا للحـصار با
والطـلب  وهنا يـصبح اإلنسـان عالمة جتاريـة عالمة على
أن اجلمهور سيشاهـد سلعة يحبها ويدفع ثمن التذكرة من
مثل وهو أجلها وبالتالي فليس اإلعجاب فقط هو هدف ا

يؤدي في بورصة النجوم إنه صراع من أجل البقاء.
ـمثل - كعالمـة جتارية- يـتم الضغط ومع صعـود وهبوط ا
عـلى جـهـازه الـعـصبي بـشـكل مـؤثـر وبـالتـالي يـهـرب الـنـجوم
لألمـــاكن اخلــالــيــة من اجلــمــهــور بــعــيــدًا عن فــكــرة عــرض

ستمرة.. الذات ا
بــيــنـمــا يــظل من غــربت شـمــســهم في حــالـة عــرض لــلـذات
بــالـنــوادي الـعــامـة وأمــاكن الـســهـر الــعـمــومـيــة وغـيــرهـا من
ـنــتــديــات الــثـقــافــيــة مــحــدودة الـتــأثــيــر بــهـدف األمــاكن كــا
احلصول على اإلعجـاب الذي ال يحصل عليه في األعمال

الفنية.
أمــا الـنـجـم الـعالمــة في حـالـة تــألـقه فــهـو مــحـاصـر بــتـوتـر
ـثـال ـشـاهـيـر عـلى سـبـيل ا آخـر فـإن الــكـتـاب الـكـبـار من ا
ــكن لــهـم الــتــجــول بـــحــريــة نــســـبــيــة في الـــشــارع وأمــاكن
قـاهى والـنوادى والـفنادق ـتعـة العـامة كـا الـتسـوق وأماكن ا
ـــمــثل احملـــاصــر بــحـب اجلــمــهــور الـــكــبــرى أمـــا الــنــجم / ا

العريض / الوحش الكاسر فهو ال يستطيع ذلك.
إنه مـسـجـون في قـفص الـشـهـرة الـتي تـقـضي عـلى احلـرية
الـشخـصية فـلك أن تتـخيل أنك ح تـخرج من بـاب بيتك
وكل من تقابله يعرفك معرفة تامة وأنت ال تعرف من هو?
ـــهـــاويس بـــالـــنــجـــوم من أعـــضـــاء اجلـــمـــهــور بل إن بـــعض ا
الــعــريض / الــوحش الــكــاسـر كــثــيــرًا مـا يــحــبــون الــنـجم أو
الـنــجــمـة لــدرجــة تـعــريـضــهم لــلــقـلق ولــلــتـهــديــد ولـلــدعـاوى
الــقــضــائـــيــة من أجل الــبـــقــاء مــعــهم ولــو قـــلــيالً في دائــرة 

لك أن تـتــخـيل أنك ذات صـبــاح مـشـرق خــرجت من بـيـتك
وأثــنــاء مــرورك مـن الــشــارع الــذي تــســكن فــيه الحــظت أن
اجلـمـيع يلـقـون عـلـيك حتـيـة الصـبـاح فال يـأخـذك الـعجب
ــودة الــتي أصـــابت جــيــرانك فـــجــأة ولــكن مــا نــوع لــتـــلك ا
الــرعب الــذي يــصــيــبك إذا مــا خـرجت لــلــشــارع الــرئــيـسي
فــوجـــدت اجلــمــيع يــعــرفــونـك ومن فــرط اإلعــجــاب حتــلق
حــولك مــجـمــوعـة من الــشــبـان والــشـابــات لـلــحــديث مـعك

بعضهم يتصرف كأنه صديقك الشخصي.
هل ســتـطــلق سـاقـيك لــلـريح هــربًـا أم سـتــفـرح ألنك صـرت
جنـــمًــا?!! الــبــعـض يــدخل قـــفص الــنــجـــوم الــذهــبـي ويــعــبــر

مشواره بسالم والبعض يدخل دائرة التوتر.
إن األســود والـنـمـور الــشـرسـة في حــلـبـة الـســيـرك لن تـأكل

مدربها إال إذا فقد الثقة في نفسه.
أمـا الـذي سـيـفـقـده تـلك الـثـقـة فـهـو الـوحش الـكـاسـر الذي
يـقبع في صالـة العرض وهـو الوحش صاحب الرؤوس الال
ــنـدهــشــة فـإذا مل أحــدهم فــأخـذ نـهــائــيـة بــتــلك الــعـيــون ا
ـدرب ســيـفــقـد ســعـادته أسـرته وتــرك الـبــنـوار األول فــإن ا
ـكن أن ـقــدرة الــتي  وقــدرته عــلى جـذب اجلــمــهـور تــلك ا
يــغـــامــر بــحــيــاتـه مع األســود والــنــمــور مـن أجل أن يــحــصل
عـلـيهـا مـقدرة حـصد إعـجـاب اجلمـهـور وتصـفـيقـهم احلاد
ـهـارته لـذلك فـجـزء رئيـسي مـن التـنـبـيـهـات لـلـجـمـهور في

مثل  إدمان التقدير أحد أهم األمراض التى تصيب ا

الــسـيــرك هي أال يـقــتـرب األطــفـال من الــقـفـص احلـديـدي
ـتفرج حرصًـا على سالمتـهم كما ال يجـوز خروج أحد ا
ـفتـرسـة حـرصًـا على من الـصـالـة أثـناء عـروض الـوحـوش ا

درب. سالمة ا
ــنـحه تــلك الـســعـادة ويــدفـعه فــتـعــلق اجلـمــهـور به هــو مـا 
ـفتـرسة ومـغادرة غـامـرة التـضحـية بـحيـاته مع الـوحوش ا
أحـدهم لـلـعـرض تـسـاوي عـدم أهـمـيـة مـا يحـدث وال شيء
ــفـتــرسـة إال غــيـاب ــة مـروض الــوحـوش ا يــقـدر عــلى هـز
درب ويؤثر على ثقته اهتمام جمهـور الصالة الذي يربك ا
ـفـرطـة بـنفـسه والـتي يـسـتـمد مـنـهـا تـأثـير الـسـيـطـرة على ا

فترسة. الوحوش ا
هـكذا كل فنـون األداء ومنهـا بالطـبع فنون الـسيرك بـألعابه
اخلـطرة وأحـد فنـون األداء اخلطـرة هي فن التـمثـيل فهو
ــمــثل من أجل الــكــثــيـر كـي يـحــصل من الــفن الــذي يــدفع ا
فرط الذي يؤدي لتقدير ذلك األداء على فكرة اإلعجاب ا

اجلمهور.
ـمــثل هي وواحــد من األمــراض الـرئــيــســيــة الــتي تــصـيـب ا
إدمـان ذلك التـقـدير وهـو اإلدمـان الذي يـؤدي به لـضرورة

احلفاظ على النجاح.
عـروف يطـلق صـفة الـوحش على إن إيـريك بـنتـلي النـاقـد ا
اجلــمـهـور الـعــريض فـهـو اجلــمـهـور الــعـريض الـذي ال نـراه

هرجان اخلتامى للمسرح اجلامعى حتى يوليو القادم بعد انتهاء امتحانات الطالب. > اجمللس األعلى للشباب قرر تأجيل ا

خ آلـية من اخلاليـا العـصبيـة التى تـتيح تـوجيه النـظرة بـأن تقوم > إن لدى ا
تـتـابـعـة» حـ تـنظـر إلىَّ فـإنك ال تـقـوم بـحـركات ـا يـدعى «بـاالرجتـاجـات ا

مستمرة (إنك ال تستطيع أن تقوم بها سوى إذا تابعت حركة إصبعى).
سرحي جريدة كل ا
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 موت فوضى صدفة 

 عادل حسان 

áaó°U âÁ ºd iòdG ziƒ°VƒØdG{ äÉjÉµM
حكاية طليانى عن قتيل فى قسم  شرطة

ــــســـرحى «مــــوت فـــوضـــوى يـــســــتـــمـــد الــــعـــرض ا
صـــدفـــة» خــصـــوصـــيـــته من احلـــالـــة اإلنــســـانـــيــة
اخلــــاصـــة جـــداً الـــتـى يـــروى الـــكـــاتـب اإليـــطـــالى
«داريــو فــو» حــكــايــتــهــا مع الــقــهــر الــبــولــيــسى ..

وصوالً إلى االنتحار أو القتل.
الــفــوضــوى هــنــا هــو كل مــتــمــرد صــاحب رؤيــة
مـبــدع فــنـان ثــائــر أو حـتى إنــســان عـادى يــحـلم
فــقط بــلـــحــظــة الـــتــغــيــيـــر يــدفــعه جـــنــون احلــلم
ـواجهة قـبضة الـسلطـة احلديديـة فتكـون نهايته
ـا إجبـارية من شـرفة الـقسم قفـزة اخـتيـارية ور

حيث يجرى التحقيق معه.
ـــســاحـــة بــ الـــعــقل واجلـــنــون يـــتــحــرك فـى تــلك ا
فـوضوى داريو فـو الذى اختار اخملـرج عادل حسان
ه فى جتــــربـــته األولـى مع مـــســــرح الـــدولـــة تـــقــــد
لـينـجح فى الهـروب من فخ التـمصيـر مقـدماً عمًال

باشرة. يالمس الواقع بعيدًا عن فجاجة ا
ـــثــــلـــ فى مــــغـــامــــرة مـــســــرحـــيـــة مــــخـــرج و7 
كن ا  وذجـاً  حتتـضنهـا قاعـة يوسف إدريس 

أن يقدمه مسرح الشباب.

أشرف فاروق: كثرة التفاصيل وتعدد احلاالت أصابانى بالرعب

 أشرف فاروق 

يـقـدم أشـرف  فـاروق شـخــصـيـة الـفـوضـوى الـذى يـبــدو مـجـنـونـاً إال أن جـنـونه
كـاشـف لـلــحــقــائق ولــفـضــائح ســلــطــة رجـال  الــبــولــيس مــقـدمــاً ذلك فـى قـالب
كـومــيـدى فـانــتـازى وعن جتـربــته يـقـول : عـنــدمـا قــرأت الـنص ألول مــرة خـفت
كثيـراً واعتذرت للمـخرج فى أول جلسة لـكثرة التفاصـيل وتعدد احلاالت التى
تـمر بـهـا الشـخـصـية بـ اجلـنون والـعـقل واخلـروج والدخـول من كل حـالة دون
خـلط بـيـنـهـا مـخـلـفاً كل ذلـك فى قـالب الـكومـيـديـا الـشـعـبـية. ورغم أنى درست
ــرة األولى الـتى أقـدم هــذا الـقـالب وقـدمــته فى أكـثـر من 47 عــرضـاً إال أنـهـا ا
ـسـرحى لـهذا ـثالً. ويضـيف أشـرف: أسـتشـعـر فى اخلـطاب ا فـيـهـا هذا الـلـون 
تـلـقى وخاصـة فى اجلزء األول من بـدايـة العـرض باإلضـافة النـص صعـوبة عـلى ا
كشـوفة» لـلمـشاهد بـأن مايـقدم له ما هـو إال تمـثيل مع احلـفاظ على إلى «اللـعبـة ا

اجلـديـة والـكـومــيـديـا فى نـفس الـوقت كـل هـذه الـعـوامل جـعـلـتــنى أتـريث قـلـيالً فى
قبول العرض.

إال أن وعى اخملــرج أخـرجــنى من هــذه احلــيـرة. ورغم خالفــاتى الــكـثــيــرة مـعه
طـوال الـبـروفـات فى جـمـيع تـفــاصـيل الـشـخـصـيـة إال أن هـذه اخلالفـات نـقـلت
ــمـتـعــة لـكل مـن يـشـاهــد الـشــخـصــيـة; حـيـث إنـنى طـوال هــذه احلـالــة الـفـنــيـة ا
الــعــرض أقـدم ست شــخــصـيــات مــخـتــلــفـة أصــعــبــهـا شــخــصـيــة الــنـقــيب ألنــهـا
كـاريكـاتوريـة إلى حدمـا ألننى أظـهر فـيهـا بيـد ورجل خـشبـيتـ وع زجـاجية
ــتـلــقى أنـنى أقــو م بـالـتــمـثــيل إلى جـانب أن طــبـقـة وهـنــاك اتـفـاق ضــمـنى مع ا
الـصـوت البد أن تـكـون مـزيـجـاً بـ الـعنـف والهـدوء واألداء أيـضـاً مـزيـجـاً ب

شاهد. الكوميديا واجلد ولو أديتها بشكل ضعيف فلن يصدقنى ا

 أقدم ست
شخصيات
مختلفة

 فى قالب 
من الكوميديا
الشعبية

أحمد احلناوى :
استخدمت موسيقى
«كارتونية» وحرصت

على أال تكون «مجوفة»
 أحمد احلناوى

ـوسـيـقى وتــلـحـ أغـانى قـام أحـمــد احلـنـاوى بـاإلعــداد ا
العرض وعن جتربته يقول:

نـصب عـينى أنـنى أقـدم عـرضـاً جاداً فى قـالب كـومـيدى
ــضــمـون ولــذلك كــان مـحــور اهــتــمـامى هــو رؤيــة اخملـرج 
جــــاد تـــــدور أحــــداثه داخـل أقــــســــام الــــشــــرطــــة فى ثــــوب
ـوسـيقى كـومـيدى ولـذلك كـنت حـريصـاً عـند اسـتـخدام ا
الـكـارتـونـيـة أال تكـون مـجـوفـة وال تـثـيـر الضـحك فـقط بل

شاهد وتكون مكملة للحدث. تثير تساؤالت لدى ا
الـشىء الـثـانى الـذى راعـيـته هـو البـيـئـة الـتى تـدور فـيـها
أحـداث الــنص فالبــد أن نـؤكـد أنــنـا فى إيــطـالــيـا والـتى

ــوسـيــقى ــانــيــة وا تــخــتـلـف اخــتالفــاً كـلــيــاً مع الــروح األ
ـعـبـرة عـنـها مـثالً واسـتـخـدمت األحلـان الـنـابـولـيـتـانـية ا
ـــســــتـــوحــــاة من نــــابــــولى»; إلى جــــانب حــــرصى عــــلى «ا
ـرش داخل جــمـيع أجـزاء الــعـرض حـتى لـو اسـتــخـدام ا
كان اسـتخـداماً غـيـر واضح ألن العـرض باجلـملـة يدور

داخل قسم البوليس.
ورغم أن الـعرض يـتحـدث عن جتربـة إنسـانيـة قد حتدث
فى أى بــــلـــد حــــتى مـــصــــر إال أنـــنـى جتـــنــــبت اســــتـــخـــدام
ـوسـيــقى الـشـرقـيــة حـتى يـظل حـرصـى عـلى االحـتـفـاظ ا

وجودة فى النص. بالروح اإليطالية ا
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ـــفــــتش ديــــلى يــــقــــدم كــــمـــال عــــطــــيــــة دور ا
ــــتـــهــــمـــ ــــســــئـــول عـن الـــتــــحــــقـــيـق مع ا ا

ـــتــــهــــمـــ من ــــعــــروف عـــنه أنـه يـــرمـى ا وا
الـشـبـاك ورغم هـذه الـقـسـوة فى طـبـعه إال
أنـه شـــــخـص تـــــافـه من داخــــــله وعـن هـــــذا

الدور يقول كمال :
لـم أتــردد حلــظـــة عــنــدمــا قـــرأت الــنص ألنه
نص مهم ويـتـمـاس مع واقـعنـا كـثـيرًا بل وواقع
ه فى كثير من الدول إلى جانب أن تقد
رجتـلة جعـلنى أحتمس له قالب الكـوميـديا ا
ـسرح كـثيـراً فـقـد درست فى إيطـالـيـا فنـون ا
وخــاصــة هــذا الــنــوع من الــعــروض فـهــو فى

إيطاليـا أكثر شعبـية وقربًا من الـناس ومختلف كـثيرًا عما

سمية اإلمام

وازى» سمية اإلمام : لم تستهونى الشخصية.. إلى أن وقعت فى غرام «النص ا

ـمـثل يقـوم بـالـتدرب نـقـدمه هـنـا فى مصـر فـا
على هـذا النـوع من بدايـة حيـاته الفـنيـة ولكـننا
هـنـا ال نــتـدرب إال عـلى الــطـرق الـكالســيـكـيـة
ونادرًا ما نـقدم عرضـًا على طريـقة الكـوميديا
الـشـعـبـيـة أو بريـخت مـثًال رغم أن الـكـومـيـديا
ــرجتــلـة هـى أقـرب لــشــعــبــنـا فــالــتــشــخـيص ا
ـمارسته كثيراً فى وتـقليد الشخـصيات نقوم 
حياتـنا وبشـكل تلقـائى إال أننا عـلى غير وعى
ــســرح وقـد حــاولــنــا أن نــقــتـرب كــامل بـه فى ا
ــا يــقـدم فى إيــطـالــيـا كــثــيـرًا من حــيث هـذا

التكنيك.
ورغم أنـــنى تـــمـــنـــيت كـــثـــيـــراً أن أقـــوم بــدور

فتش ديلى.     الفوضوى إال أننى سعيد جداً بدور ا

 كمال عطية
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قدم سيد الـفيومى أربعة عروض فى
إطـار الكوميـديا الشعـبية وفى "موت
فــوضـوى" يــقـدم دور رئــيس الــشـرطـة
الــذى يــعــلم تــمـامــاً مــا يــقـوم بـه ديـلى
فتش ويسـاعده على نزع اعترافات ا
كـاذبـة من األشـخـاص األبـريـاء بـطرق

ال آدمية. عن العمل يقول : 
عـندما رشـحنى اخملرج هـشام عطوة
لـــعـــادل حـــســـان لم أتـــردد فـى قـــبــول
الـدور فـأنـا أرى فى نـفـسي شـخـصًا

ـثالً جـيــداً وأشـعـر أن مـجــتـهـدًا جــيـدًا ولـسـت 

بـداخـلى طاقـات كـبيـرة جـداً وأنا فى
مـرحــلـة حتـد لـنــفـسى ولــذلك سـأقـبل
أى دور أيـــــــاً كــــــــان حـــــــتـى أخـــــــرج كل

طاقاتى اإلبداعية.
هــــذا إلى جــــانـب أنــــنى أحب كــــثــــيــــراً
عـروض القاعة حـيث أشعر بحـميمية
كــبـيــرة بــيــنى وبــ اجلـمــهــور وكــأنـنى
أجـــــــلس مـــــــعه وأرى بـــــــوضــــــوح مــــــدى
تـــفـــاعـــله مـــعى فى تالحـم رائع فـــأنــا
فـى هذا العـرض بطل حـتى ولو أديت

جملة واحدة. 

 سيد الفيومى

تـقدم سميـة اإلمام دور الصحـفية التى
حتاول كـشف حـقـيـقة مـوت الـفـوضوى
وأنه تـعــرض لـلـضــغط الـنــفـسى وصـوالً
لـالنــــــتـــــــحــــــار يــــــســـــــاعــــــدهــــــا فـى ذلك
الـفوضوى ذاته والذى تـكتشف حـقيقته
وبأنه ليس نقيباً وال قسيساً كما حاول
إيـــهـــامـــهــا. وهـــو أول عـــرض مـــســـرحى
تقدمه سمية على مسرح الدولة وعنه

تقول :
عـــنــــدمـــا قـــرأت الــــنص لـم تـــســـتــــهـــونى
الـشـخـصـيـة كـثـيـراً ولم أقـلق مـنـهـا رغم
أنــــنى الــــعــــنـــصــــر الــــنـــســــائى الــــوحــــيـــد
ــا جـــعــلـــنى أكــثـــر ظــهــوراً بــالــعـــرض 
ولكن اخملرج أضفى الـكثير على النص
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ــشــاركــة فى أكــد بــاتـع خــلــيل ســعــادته بــا
هــذه الــتـــجــربــة وقــال إنــهــا أضــافت إلــيه
كـمـمثل الـكـثـيـر مـشـيراً إلى حـقـيـقـة أنـها
رة األولى التى يشـارك فيها كممثل فى ا
دور له مــســاحــة وأهــمــيــة داخل الــعــرض
ــــســــرحى فى عــــمل مـن إنـــتــــاج مــــســـرح ا
الـــدولـــة بــعـــد عـــدد كـــبــيـــر من الـــتـــجــارب
ـــهـــمـــة فى مــــســـارح الـــهـــواة بـــالـــثـــقـــافـــة ا

اجلماهيرية واجلامعة.
بــــاتع خــــلــــيل الــــذى شــــارك فى عــــدد من
األعـمال السـينمائـية والتـليفزيـونية يـعتبر
ثـابة «الـنقلـة» فى مشواره هذا الـعرض 

الفنى.

أبــدى بــاتع قــلــقه وتــخــوفه مــنــذ الــبــدايــة
فتش جوفانى عندما  تـرشيحه لدور ا
فـى هـذا الـعــمل إال أنه ومع الــوقت وبـعـد
عــدد من الــبــروفــات اســتــطـاع أن يــوظف
أدواته كـــــمـــــمــــثـل ألداء الـــــدور بــــالـــــشـــــكل

قبول. ا
وعـبــر بـاتع خــلـيل عـن سـعــادته الـكــبـيـرة
بــــهــــذا الــــعــــمـل الــــذى يــــشــــارك فـــــيه مع
مجموعة من الفنان الشباب بداية من
مـخرج الـعـرض ومرورا بـطـاقم التـمـثيل:
أشـــرف فـــاروق كــمـــال عـــطـــيــة ســـمـــيــة
اإلمــام ســـيــد الـــفـــيــومى والـــشــرطـــيــ

مصطفى الدوكى ومحمد سمير. 
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ــكــتـــوب وعــنـــدمــا حـــضــرت جـــلــســات ا
الــقـراءة وجـدته يـخـلـق نـصـاً مـوازيـاً فى
إطــار جـــعل الــنص يــقــتــرب من واقــعــنــا
وواقع العديد من البلدان وحتولت إلى
مـتيمة بالـشخصية التـى أقدمها لدرجة
ــــدة شـــهـــر لـم أ خالل الـــيـــوم أنـــنى و
ســوى ســـاعـــتـــ الرتـــبـــاطـى بـــبـــروفــات
مـسلـسل ولـكنـنى حـاربت حتى ال أفـقد

سرحية. بروفاتي فى ا
ومن كــثــرة إعـــجــابى بــالــنص اآلن فــقــد
تـــــمــــنـــــيت أن أجــــد كـــــاتــــبـــــاً يــــكـــــتب عن
شخصية نـسائية فوضوية وأن أقوم أنا

بآدائها.
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ـخ يشكـل تصوراً لـلفـضاء ولـلحـركة. إذ لـدينـا بالـفعل عـدد من اجملسات > إن ا
احلـسـية اخملـصصـة على قـدر قـياس احلـركة وتـوجد مـستـقـبالت عضـليـة تقع

داخل ألياف عضلية صغيرة متخصصة.

سرحية سوف تبدأ تقد عروضها اجلديدة خالل أيام. سرح بهيئة قصور الثقافة أكد أن عدداً من فرق األقاليم  ا > د. محمود نسيم مدير عام ا

سرحي جريدة كل ا
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مخاوف من ارتكاب
أخطاء بسيطة

ولكن اخلوف األكبر
هو فقدان
النجومية

هدئات.  الكحول. ا
 تعدد العالقات
العاطفية.. مظاهر
إدمان مصادر
خفض التوتر

هويته األصلية ال
يكاد يعرفها أحد..

إنه السبب
الرئيسى للضغط

العصبى

ـبـدع ـمـثـل ا وكـل تـلك اخلــيـاالت تـبــقى فى الال شــعـور فــا
يــعــيش مـئــات احلــيــوات لـشــخــصـيــات عــديـدة مــثل مــئـات
ــا يـأتى له بـخـبـرة ـثـلـهـا  الـشـخـصــيـات اخملـتـلـفـة الــتى 
إنـسـانـيـة كـبـيـرة ويـأتى مـعـها بـتـهـديـد لـهـويـته الـشـخـصـية
ـــؤثــر عــلى جـــهــازه الــنـــفــسى والـــعــصــبى وهــو الــتـــهــديــد ا

وبالتالى على ضحته العامة بشكل طبيعى.
وكمـا هو مـعروف فـإن الهويـة هى ماهـية الـشخـصية وهل

هناك أخطر على النفس البشرية من تهديد هويتها.
هــويــتك هى مــاهــيــتك وهى صــورتـك عن نــفـسـك وصـورة

اآلخرين عنك.
مـثل / النـجم فتـلك الـصورة مـتنـوعة وهـويته وفى حـالـة ا

. الي معروضة للتقدير من ا
أى ضــغط عـصــبى هــذا الـذى يـضــطـر الــبـعض مــنـهم ألن
يـــســـأل من أنـــا? أو ألن يـــضـــبـط نـــفـــسه يـــتـــحـــدث كـــأحـــد

الشخصيات التى مثلها.
كــثـيـر مـنــهم يـتـحــول لـشـخص مـفــرط احلـسـاسـيــة وكـثـيـر
قـارنة بـحياة مـنهم ال يـجد سـعادته الشـخصـية فـحياتـه با

ثلها تظل حياة باردة. الشخصيات التى 
كثـير مـنهم دخـلوا مـنطـقة اخلـلود وكـثيـرون دخلـوا منـطقة
االضــطـــراب الــنـــفــسى والـــعــصـــبى إن مــرحـــلــة انـــســحــاب
األضـواء بـالتـحـديـد تـسـاهم فى تـفـجـير مـنـاطق إكـتـئـابـية
فــالـبــعض مــنــهم ال يــسـتــطــيع أن يــعــيش بال اهــتــمـام وبال

تصفيق ودون أن يشار إليه بالبنان. 
والــبـعض تــظل حــيــاته مــزدحــمـة لــدرجــة ال يــتـقــبل مــعــهـا
فاجئ الـناجم عن  انـسحاب األضـواء ومع بقاء الفـراغ ا
عاناة ومع ذهاب النجومية ـال تأتى ا الضوء والشهرة وا
رهق بعد عاناة وكـثيرًا ما يستـسلم اجلسد ا تـتضاعف ا
أن  عـرضه لــلـجــمـهـور الــعـام فــتـرة طـويــلـة لــلـمـرض ألن
يــضـعف الـقـلب اجملـهـد ألن تـفــسـد بـعض اخلاليـا بـسـبب
اإلضـاءة السـاخـنة ومـساحـيق الـتـجمـيل ألن يـقوم اجلـهاز
ــتـوتـر بــخـفض مـنــاعـة اجلـســد ألن يـضـطـرب الــعـصـبى ا
الـــعــــقل اجلـــمـــيـل فـــيـــفـــقـــد الـــذاكــــرة ألن يـــدخل اجلـــهـــاز
ـفرط فى احلـساسيـة منطـقة احلزن الـعصـبى احلساس ا
االكتئابى العميق. ألن تضيع الهوية الشخصية فال يعرف

من هو?
واألمـثـلـة عـلى ذلك كـثـيـرة من رونـالـد ريـجـان ألحـمد زكى

وسعاد حسنى..
أال يـنـظـر لــهم اجلـمـهـور الـعــام نـظـرة أكـثـر حــبًـا وتـعـاطـفًـا
هـؤالء الذيـن قدمـوا أنـفـسـهم أضحـيـة عـلى مـذبح اإلبداع
والـشـهــرة وأسـعـدوا اجلـمــيع وأمـتـعـوا اجلــمـيع.. عـلى أقل
بدع على الـتقديـر علينـا أن نفهم جـنونهم النـبيل جنـون ا
وجه الـتــحـديـد يــحـتـاج لــلـحـنــو ولـلـفــهم ال لـسـيـف الـعـدالـة
بدع والـقانون وال للنـفى االجتماعى علـينا أن ندرك أن ا
احلقيقى هو شخص مفرط احلساسية مهدد بأن يرتكب
فـهومة إال أنه فى النـهاية طيب الكثـير من األفعـال غير ا
الــقــلب نــبــيل الــقــصــد مــهــدد بــفــقــدان الــهــويــة واحلــريــة

الشخصية والصحة العامة.

صرى بالطبع فاجملتمع يعرف الشخص ومنها اجملتمع ا
بـــهــويـــة واحــدة وبـــطــريـــقــة واحـــدة فى الـــكالم والــســـلــوك
ـمـثل فـهـو شـخـصـيـات افـتـراضـيـة ـالبس أمـا ا وارتـداء ا
ـبــاد وهـو الـلص مــتـنـوعــة  هـو الــبـطل اجلـاد صــاحب ا
ـربيـة الـفاضـلة والـزوجـة اخلائـنة فى ذات احلـقـير هى ا
ـــمــثـل الــنـــجم عـــبـــر أدواره  يــدخـل فى هـــويــات الـــوقت ا
ـلـيـونـيـر ـتـسـول وا ـتـعـلم واجلـاهل الـصـعـلـوك ا مـتـنـوعــة ا
الــقــادر أفــخــر الـثــيــاب وأحــقــرهــا مـلـك وخـادم صــاحب
سلطة وصوجلان وصحية مسلوبة اإلرادة فأين هو إذن?
ـداعــبـة من وفى كــثــيـر من األحــيـان يــســمع الـنــجم تــلك ا

أقرب الناس إليه أنت ها تمثل علىَّ.
إن هـويته األصـلية فى حـقيقـة األمر ال يكـاد يعرفـها أحد

إال الدائرة الضيقة احمليطة به.
وتـلك الـفـكـرة الـسـلـبـيـة عن مـسـألـة مـصـداقـيـة هـويتـه قد
ـمـثـلة ـمـثل / ا جتـاوزهـا اجملـتـمع ولـكنـهـا عـلى مـسـتوى ا
مثل فى حقـيقة حـياتهم الـيوميـة تظل مسـألة حقـيقة فـا

يعرض هويته احلقيقية للخطر رغم إرادته.
سألة (غـياب هويته) تظل مع كل ما سبق السبب وتلك ا

الرئيسى لوقوعه فريسة للضغط العصبى.
وفى كل بالد الـــدنــيــا تــوجـــد مــعــامل وورش فـــنــيــة تــدرب
ـمـثل عـلى تــدعـيم هـويـته وتـســاعـده عـلى الـتـخـلص من ا
الـشـخـصـيــات الـتى يـتـقـمـصـهــا ومن أشـهـرهـا مـدرسـة لى
سـتراسبـرج األمريكيـة التى تسـتخدم ما يـعرف بالـطريقة
ــمـثل الـشـخـصـيـة فى الـتـقـمص عــبـر اسـتـدعـاء ذكـريـات ا
بهـجة واحلقيـقة ح يقوم بـتجسيد اخلاصة احلـزينة وا
ـغادرة الـتقـمص فـكما أن دور ما وكـذلك توجـد طريـقة 
مثل فى إهـاب الشخـصية مـسألة مـرهقة نـفسيا دخـول ا

فإن اخلروج منها مسألة عويصة ومرهقة للغاية. 
والكـثيـر من النجـوم يعـانون فتـرات طويلـة من شخـصيات
تـقـمـصـوهـا ولم يـسـتـطـيـعـوا طـردهـا من حـيـاتـهم الـيـومـية
بـسهولة وبـعض حاالت احلزن الشـديد تالزمهم إذا كانت
الــشــخـصــيـة حــزيــنـة وبــعض حـاالت اإلحــســاس بـالــفـراغ
الداخـلى والفقـد الشديـد حتاصرهم حـ يغادرون إهاب
شـــخــصـــيــة أحــبـــوهــا والـــكــثـــيــرون مـــنــهم يـــقــدمـــون عــلى
تـصـرفـات يـومـيـة غـريـبـة أثـنـاء مـرورهم بـحـاالت االمـتالء

بالشخصية أو التفرغ من أجل اخلالص منها.
عـذاب وخيـاالت وضبط انـفعـالى وتركـيز عـلى الال شعور

والشعور معًا ومشاعر متنوعة ومتناقضة.
ـمـثل وخـاصـة الـفـذ الـعـبـقـرى كـثـيـرًا مـا يـفـقـد جـزءًا من ا

حياته اخلاصة فى حياة الشخصية التى أحبها.
وكل ذلـك يؤثر بالطبع عـلى هويته وعلى كيـنونته وبالتالى

على استقراره النفسى.
سـيطـر على األداء واجلـزء األسـاسى من العـقل الـواعى ا
يــــظل الــــدرس األول لـــلــــمـــمـــثـل أمـــا الـالواعى فــــهـــو ســـر
ـذهل وهــو سـر الـتـعـرض لإلرهـاق الـعـبـقــريـة واحلـضـور ا
الــنــفــسى والــبــدنى الال مــحــدود والــكــثــيـرون مـن أعــضـاء
فـريق الوحش الـكاسـر الذى يـدعى باجلـمهـور العريض ال

يعرفون عن ذلك اإلرهاق الكثير.
ـثلـو اإلكلـيشـيهات بـدع أما  واحلـديث هنـا عن الـفنـان ا
أو الـصـورة الـواحـدة فـهم أصـحـاب الـنـمط الـواحـد الـذين
ــتــعــة الــفــنــيــة ال يــهــددون هـــويــتــهم وال يــحــصــلــون عـــلى ا

الكبيرة وال متعة كبيرة بال عذاب كبير.

كن أن نطير معاً  هل 

الضوء.
وهـكـذا يـصـبح سـلـوك الـنجم الـيـومى مـحل اخـتـبـار وتـقـييم
يـومى ســلـوكه إن بــاع وإن اشـتـرى ســلـوكه لـو أراد أن يــلـهـو
قـلــيالً ســلــوك اإلنـســان مــحـســوب عــلــيه مـرة أمــا ســلـوك

الشخصية العامة فمحسوب عليها ألف مرة.
إن الـنجم كشخصيـة عامة محل مراقبـة وتقييم دائم من

جميع الناس ما هذا األرق?
مـــا هــذا الـــســجن الـــذى وضع اإلنــســـان نــفـــسه فــيـه بــيــده
قـــفـص الـــشـــهـــرة الـــذهـــبـى يـــقـــضى تـــمــــامًـــا عـــلى احلـــريـــة

زيد من التوتر. الشخصية ويدفع 
إن ذلك الــضــغـط الال شــعــورى الــنـــاجت عن الــشــهــرة يــؤدى
بـالفعل حلـالة نفسـية ضاغطـة ومستـمرة تؤثر عـلى النجوم
كن ا  فـتدفعهم خملاوف ذهنـية متنوعة واخملـاوف تنتمى 
بـالغ فيه تـسمـيته فى عـلم الـنفس "بـالـفوبـيا" وهـواخلـوف ا
ـا يــؤدى لـقــضــيـة كــبـرى.. ــرور الــذى ر من كــســر إشـارة ا

اخلوف من السهر فى مكان مفتوح خشية الشائعات.
أمــا الـفــوبـيـا الــدائـمــة فـهى اخلــوف من فـقـدان الــنـجــومـيـة

وغياب النجاح.
ــعـتـزلـ طــوعًـا بـعــد تـاريخ مـشــرف فـالـسـبب وإذا سـألت ا
الـرئيـسى اخلـفى هـو اخلـوف من فقـدان الـصـورة اجلمـيـلة

التى صنعها النجم لدى جمهوره.
كـمـا أن إدمــان الـبـقــاء بـهـدوء أمــام شـاشـة الــتـلـيــفـزيـون فى
نزل أو التمتع بنـهارات الشتاء الدافئة وأمسيات الصيف ا
الــــرائـــعــــة بـــعــــيـــدًا عن وهـج اإلضـــاءة واإلرهــــاق الـــعــــصـــبى
الشديـد فى األعمال الفـنية فهـو السبب احلقـيقى فجميع
الــنـــجــوم الــكــبــار بــعـــد أن انــســحــبــوا بـــهــدوء أدركــوا مــتــعــة
ستمر. األعمال العادية بعيدًا عن عرض الذات احلارق ا
إن عـرض الـذات هذا فى مـرحلـة مـعيـنة يـصـبح فى منـتهى
مـثلـة يعتـمد فى عرض ذاته ـمثل / ا الـقسـوة خاصة أن ا

على فكرة استخدام اجلسد.
وعـــرض الــذات / اجلـــســد أمـــام اجلــمـــهــور الـــعــام فـــكــرة
يختلف تقديـرها من مجتمع آلخر وفى بعض اجملتمعات
ــغـلـقــة وفى بـعـض الـثـقــافـات احملـافــظـة يــظل اإلعـجـاب ا
زدوج كمـا يحدث بـالنـجم / النجـمة نوعًـا من اإلعجـاب ا
اآلن فى مـــعــظـم اجملــتـــمــعـــات الـــعــربـــيـــة وهــو اإلعـــجــاب
ـشوب بنوع من الـرفض األخالقى الذى يطـارد الفنان ا
فى مخـتلف اجملـتمـعات ويـصل ببـعض احملامـ البـاحث
عن الشـهرة لرفع دعاوى قـضائيـة بسبب دور مثـلته يسرا
ـصرى ـثـال  إن اجملـتـمع ا فـى أحد األفالم عـلى سـبـيل ا
اآلن يـــحب الــنــجـــوم لــكــنه يـــرفــضــهـم فى الــســر يـــتــســلى
ــشــاهــدة الـتــلــيــفــزيـون ويــخــشى عــلى أوالده من الــتــأثـر
ــصــرى بـــهــؤالء الالمـــعــ والالمـــعــات ومـــا زال الــبــيـت ا
احملـافظ شـأنه شأن مـعظم الـبيـوتـات العـربيـة يتـعامل مع
ـمـثـلـ بـتـلك االزدواجـيـة الـتى حتـمـل اإلعـجاب الـنـجـوم ا

والريبة معًا.
ــة فى الـعــالم كـله عن تــلك الـنــظـرة وريـثــة الـفـكــرة الـقـد
ــــكن أن حتــــصل عــــلى شــــهـــادتـه أمـــام ـــمــــثل الــــذى ال  ا
احملــاكم فـهـو يـبـدل هــيـئـته وأدواره مـثـلــمـا يـبـدل مالبـسه
ــنــطــقـــة الــضــغط الـــعــصــبى األصـــلــيــة وهى وهــنــا نــصـل 
مــنـطــقــة مـرتــبـطــة بـفــكـرة الــهــويـة وهى الــسـبـب فى تـلك
ــة لـــلــمــمــثل والـــتى جتــاوزتــهــا ــتــعــالـــيــة الــقــد الــنـــظــرة ا
ــتـحــضـرة احلـضــارة اإلنــسـانــيـة فى مــعــظم اجملـتــمــعـات ا

 ب اإلبداع واألضطراب النفسى
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> إن الـعـالم والفـنـان يعـلـمـاننـا كـيفـيـة التـعـرف عـلى جسـدنـا على
نحـو أفضل والـتحـرر من القـيود الـسلـبيـة والتـخلص من الـظواهر

غلوطة. اجلسدية النفسية ومقاومة وسائل التعليم ا 6
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سرح  نقاد ومسرحيون يضعون أيديهم على "ثالوث" أزمة ا

> مسرحية «سوء تفاهم» للمخرج لوسيان بورجيلى يتم عرضها خالل مايو القادم ببيروت.

 حزين عمر

حزين عمر:
سرح أمراض ا
صرى نتاج ا

«أحوال مجتمع»

 عاطف النمر

عاطف النمر:
السيد راضى بدأ
سياسة
استقطاب جنوم
سرح اخلاص 
الدولة

 أشرف زكى

أشرف زكى:
تفرج العربى ا
أصبح أكثر
وعيًا.. وجمهور
اخلليج برىء
من انهيار
سرح اخلاص ا

 محمد الروبى

محمد الروبى:
شروع القومى ا
فى إيران أنتج
سينما ومسرحًا
وقنبلة  نووية

بــارتـــفــاع تــكــلـــفــة إنــتـــاجه قــائالً: إذا
أخــذنـــا فى االعــتــبـــار ارتــفــاع إيــجــار
سـرح وارتفـاع أجور الـنجوم خشـبة ا
وتـــكـــلـــفــة الـــدعـــايـــة فى اجلـــرائــد أو
الـــتــلـــيــفـــزيـــون فــكـم تــصل الـــتـــكــلـــفــة
ـسرحـى? األمر اإلنـتـاجـيـة لـلـعـرض ا
نـتج لرفع سعر التذكرة الذى يدفع ا
حـــتى وصـــلت إلى  200جـــنـــيه فـــأى
أســرة مـــصـــريــة تـــســتـــطــيـع أن تــدفع
 1000جــنــيـه ثــمــنًـــا لــدخــول عــرض
ــسـرح اخلـاص لـهـذا هـرب واحـد بـا
ـسـرح اخلـاص وليس اجلـمـهـور من ا
لــســـوء مـــا كــان يـــقــدم فـــلم يـــكن مــا
يــــقـــدمـه صـــبــــحى أو الــــشـــرقـــاوى أو
ــتــحــدين ســيــئًــا لــكن تــوالى فــرقــة ا
اخلـسـائـر مع عدم دعم الـدولـة لـهذا
ــســرح هــو ســبب تــوقــفه ونــتــيــجــة ا
ــســرح اخلـاص لــســقــوط أو تــوقـف ا
جلـأ جنومه إلى مسـرح الدولة بـينما
لـو ظـلت هـنـاك  16فـرقـة مـسـرحـيـة

ا حدث ذلك. خاصة 
ويــــشـــــيــــر عـــــاطف إال أن ســـــيــــاســــة
ــســرح الــدولــة اســتــقــطــاب الــنــجــوم 
بــــدأت مـع تــــولى ســــيــــد راضى إدارة
مـسرح الـدولة قـائالً: راضى هو أول
مـن اســــتـــــقــــدم جنـــــومًــــا مـن اخلــــارج
ـــســـرح الـــدولــــة  مـــتـــبـــنــــيـــاً فى ذلك
عـقـلـية الـقـطـاع اخلاص وال شك أن
ـســتـمــر حـتى اآلن أدى هـذا الــنــهج ا
إلـى انــــطـــــفــــاء أبـــــنــــاء فـــــرق مــــســــرح
الــــدولـــــة وأدى إلى ظــــهـــــور مــــســــرح
الـنـجم بــعـد أن كـان اسم مـخـرج مـثل
ســـمـــيــر الـــعـــصـــفـــورى عـــلى األفـــيش
ـلك كــافـيًـا جلـذب اجلــمـاهـيـر. إن (ا
لـــــيــــر) الــــتى يــــدلل بــــهــــا د. حــــمــــدى
إبــــراهـــيم عــــلى ذهــــاب اجلـــمــــاهـــيـــر
لـلعروض اجلـادة كان عنـصر اجلذب
فـيـهـا هـو الـنــجم (يـحـيى الـفـخـرانى)
ــلـك هــو مـــثـــلـــمــا كـــان ســـبب جنـــاح ا
ـــــــلـك وجــــــود الـــــــنـــــــجـــــــمـــــــ صالح ا
السعدنى ومحمد منير والدليل على
ذلك أن عـــرض (اإلســـكـــافى مـــلـــكًـــا)
تأليف يسـرى اجلندى وإخراج خالد
جالل فـشل فـشالً ذريـعًـا وكـذا فـشل
عــرض (الــشــبـكــة) رغم وجــود ســعـد
أردش وســـمـــيــــحـــة أيـــوب ومــــحـــمـــود

حميدة.
خــمــيس عــز الــعــرب: أحب أن ألــفت
الــنـظـر لـبـعـض األخـطـاء الـتى شـابت
أداء مــســرح الــدولــة مــنــهــا مــجــامــلــة
ــسـرح الــنــجـوم عــلى حــســاب أبـنــاء ا
الـقومـى ومنـحهم أجـور ال يـحصـلون
ـــســــرح اخلـــاص مــــثل عـــلــــيــــهـــا فـى ا
سعيـد صالح الذى حصل فى عرض
ثل وأجر (قـاعدين لـيه) على أجـر 
مــــلـــــحـن إضـــــافــــة ألجـــــر أداء يـــــومى
ألغــــــنـــــــيــــــات فـى الـــــــعــــــرض رغـم أنه

استخدمها فى مسرحيات سابقة.
مـــا حـــدث فى مـــســـرحـــيـــة (ذكى فى
الــــوزارة) من ســــطـــوة الــــنـــجـم والـــتى
ــا دفع امـــتــدت أيــضًــا إلـى زوجــته 
فـنــانـة مـثـل هـالـة فــاخـر لالنــسـحـاب
من الــعــرض وحتـدثـت الـصــحف عن

ــشــكــلــة فـى بــعض أعــدادهــا ثم  ا
جتـــــاهـل األمـــــر دون اتـــــخـــــاذ إجــــراء

للحد من سطوة النجم.

السهولة.
ـلك ورغم أنى مــؤمن بـأن أحــدًا ال 
تــــوصـــيــــفًـــا كــــامالً لــــلـــحــــالـــة لــــكـــنى
ســـأطــرح رأيى بـــهــذا الـــشــأن والــذى
مـــؤداه أن اجملــتـــمــعـــات تــعـــمل وفـــقًــا
ــســتــطـرقــة وذلك لــنــظــريــة األوانى ا
فى كل اجملـاالت من سـيـنـمـا ومـسرح
وفن تــشــكــيــلى وكــرة قــدم. وبــالـتــالى
ـسرح فـقط بل فـاألزمـة لـيـست فى ا
فى النسق العام رغم بعض العروض
اجلـــيـــدة والــــســـبب فـى ســـوء حـــالـــة
الــنـسق الـعـام أنــنـا دولـة بال مـشـروع
نـــحن ال نــعـــرف مــا الــذى نـــريــده من
بـلـدنا وسـأضـرب مـثالً عـلى ذلك هو
إيـران اختلف مع إيـران كيفـما شئت
ولــكـن ال جــدال أن لــديــهــا مــشــروعًــا
يــجـعـلـهــا - فى ظل رقـابـة مــصـنـفـات
أكـثــر قـســوة من تــلك الـتى عــنـدك -
تـــنــتج ســـيــنـــمــا حتـــصل عــلـى جــوائــز
ـهـرجـانات الـدولـيـة ومـسـرحًـا جادًا ا

ومشروعًا نوويًا.
ثـم حتــــدث عـــــاطف الـــــنــــمـــــر قــــائالً:
ــا كــان يــكــتب فى الــصــحف ــتــابـع  ا
ـــصـــريـــة من عـــشـــريـــنـــيـــات الـــقــرن ا
ـاضى حـتى اخلــمـسـيـنـيـات سـيـجـد ا
فـــيــهـــا حـــديـــثًـــا مـــتـــصالً طـــوال تـــلك
ــصــرى ــســرح ا الــفــتـــرة عن أزمــة ا
ورأيى أن األزمـة لـيـست فـى عـنـاصر
اإلبداع لـكنـها فى عـقـولنـا أكثـر منـها
فى واقعـنا فالـعقل الـعربى دائـمًا ما

يتخيل أنه مستهدف.
ــثـال فى الــعـشـريــنـيـات عـلى ســبـيل ا
مـــــثالً حتــــدثت الـــــصــــحف عن أزمــــة
ـــســـرح عــــلى إثـــر ســــقـــوط مـــســـرح ا
أبـــيض وطــــلـــيـــمـــات اجلــــاد عـــلى يـــد
مـــــســـــرح (الـــــريـــــحـــــانى والـــــكـــــســـــار)
الـكوميـدى وذهب طليـمات يكتب
فـى الــــــصـــــــحف مــــــهـــــــاجــــــمًــــــا
الـريــحــانى فـرد عــلـيه األخــيـر
بـــــــــعــــــــمـل إعالنـــــــــات فى تـــــــــلك
الـــــــصـــــــحف حـــــــتـى ال تـــــــنـــــــشــــــر
ـا اضـطـر لـطـلــيـمـات 
أبــــــــــيـض أن يــــــــــكــــــــــتب
مـنـشـورات ويـوزعـهـا
فــى الــــــــــــشـــــــــــوارع
مـــــــــهــــــــاجـــــــــمًــــــــا
ـــــــــــــســـــــــــــرح ا
الكـوميدى

.
وفــــــســــــر
عــــــاطف
انـــهـــيـــار
ــســرح ا
اخلـــاص

عــنــدمـا أســأل عن كـونى راضــيًـا عن
أحــواله دائـمًـا مـا أرد بــأنـنـا سـائـرون
فى االجتاه السـليم ألن الفيصل هو
اجلمهور وح يـنصرف عنا نصبح
فى أزمـة واجلمهـور حاليًـا بدأ نوعًا
صـاحلة مع مـسرح الـدولة بـعد من ا
أن كــــان عــــازفًــــا عــــنـه وبــــالــــنــــســــبـــة
للـمسرح اخلـاص فإننـى لست متـفقًا
مع الــرأى الـذى يـقـول إنـه كـان يـقـدم
لــــلــــمــــتـــفــــرج الــــعــــربى ذلـك أن هـــذا
ــتـفــرج أصـبـح أكـثــر وعـيًــا وثـقــافـة ا
وح أزور بعض الـدول العربية أرى
أبـــنـــاءهـــا اآلن من احلـــاصـــلــ عـــلى
درجـة الدكتـوراه من فرنسـا وإجنلترا
ـسـرح ـشـاهـدة ا وهـنـاك من يــذهب 
فى بـــرودواى لــكـــنى أعــتـــقــد أن من
أسـباب أزمة مـسرح القـطاع اخلاص
مثل لم يعد لديه اإلغراء للعمل أن ا
ــادى قـيــاسًـا به خــصـوصًــا اإلغـراء ا
بـــــأجــــره الـــــذى يـــــحـــــصل عـــــلـــــيه من
السينمـا أو الفيديو. وح يعمل فى
ــــــســـــرح فـــــإنه يــــــفـــــعل ذلـك بـــــدافع ا
الــهـوايــة والـرغـبــة فى تـقــد جتـربـة
تضـاف إلى رصيـده وتشـبعه كـممثل
ـــلك حــــدث ذلك مع عـــروض مــــثل "ا

لير" و "أهالً يا بكوات".
بـعــدهــا أعـطـى حـزين عــمــر الـكــلــمـة
لـلناقـد محمـد الروبى الذى قال: من
حـــ آلخــر تـــعــقـــد نــدوة حـــول أزمــة
سـرح ودائمًـا ما يـقال نـفس الكالم ا
الـذى سـنـقـولـه دون أن يـتـغـيـر شـيـئًـا.
الــعــنــوان الـذى أُخــتــيــر لــهــذه الــنـدوة
ـــصــرى ـــســـرح ا كـــبـــيـــر عـــلى حـــال ا
اآلن. هـــنــــاك كــــتــــاب لـــفــــاروق عــــبـــد
الـــقـــادر بــــعـــنـــوان "ازدهــــار وســـقـــوط
قولة بدت صـرى" ختمه  سرح ا ا

لـى وقـت قــــــــــراءتــه شــــــــــديــــــــــدة
الـقــسـوة هى كــيـفـمــا يـكـون
واقــعــكم يـكــون مـســرحـكم
لـكــنى بـعــد سـنـوات تــبـيـنت
أن مـقـولـته هـذه تـقـترب من

احلـــــقــــيـــــقــــة ولــــو
اكـــتـــفـــيت بـــهـــا
كإجابة سهلة
عـن ســــــــؤال
حــــقـــــيـــــقــــة
أزمــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــســـــــرح ا
ــــــــصـــــــرى ا
جلـــــوبــــهت
بـــــــــــــــــــــــأن
احلــقـيق
ة لـيست

بــــــــــــــــهـــــــــــــــذه

عــقـدت مـؤخــرا بـنـقــابـة الـصــحـفـيـ
بالـقاهرة نـدوة بعـنوان مسـرح الدولة
بـــ االنــهــيــار والــنـــهــوض حــضــرهــا
د.مـــحــمـــد حــمـــدى إبــراهـــيم أســـتــاذ
ـــــســـــرح الــــيـــــونــــانـى ونــــائـب رئــــيس ا
جـــامــعـــة الــقـــاهــرة األســـبق وعـــضــو
ـية الفنون ود. أشرف مجلس أكاد
زكى رئــيس الـبــيت الــفــنى لـلــمــسـرح
وأدارها الـشـاعر حـزين عـمـر بيـنـما
غــــاب مـــديـــرو مـــســـارح الـــدولـــة رغم

دعوتهم.
حضـر الندوة أيـضًا الـناقدان مـحمد
الــروبى وعــاطـف الــنــمـــر والــشــاعــر
خميس عز الـعرب والفنانان هشام
إبـراهيم والروائى نـبيل عبـد احلميد
نـائب رئـيس نادى الـقـصة والـقـاصة
هـــالــة فـــهــمى عـــضــو مــجـــلس احتــاد

الكتاب.
بـــــدأ حـــــزين عـــــمـــــر الــــنـــــدوة قـــــائالً:
اجلـــمـــيع يــــخـــتـــلـــفـــون حـــول واقـــعـــنـــا
الثقافى ويبـدون بشأنه آراء معظمها
فـــردى وأنـــا أرى أن ثـــقـــافـــة الـــوطن
لــيـــست مــلــكًـــا لــفــرد - ولـــو كــان هــو
سـئـول عـنـها - أو فـئـة - ولـو كانت ا
ـتـخــصـصـ فــيـهـا - ولــكـنـهـا تــضم ا
ـصرى ولألسف ثـروة لكل الـشعب ا
لـم يـــعـــد لـــديـــنـــا ثـــروة ســـواهـــا. وفى
ــســرح أبــو الــقــلـب من هــذه الــثــروة ا
ـثل العباءة الواسعة الفنون والذى 
الـفــضـفـاضــة الـتى تــضم كل أطـيـاف
الــعــمل الــثــقــافى من تــمــثـيـل وإخـراج
وتــــألـــــيف وشــــعـــــر ومــــوســــيـــــقى وفن
تــشــكـيــلى لــهــذا خــصــصــنـا مـن أجـله
احلــلـقــة األولى من سـلــسـلـة حــلـقـات
حتـلـيل الـواقع الــثـقـافى واخـتـرنـا لـهـا
عـنـوانً «مــسـرح الـدولـة بــ االنـهـيـار
والـنــهـوض" ذلك أنــنـا حـ نــتـحـدث
ــســرح فى مــصــر فــإنــنــا نــعــنى عن ا
سرح مسرح الدولـة بعد أن سقط ا

اخلاص ولم يعد كيانا مؤثرًا.
وحـــ نــتـــحــدث عن مـــســرح الـــدولــة
البـــــد أن نـــــتــــذكـــــر أن أمـــــراض هــــذا
ـــســرح بـــصــفـــة خـــاصــة والـــثــقـــافــة ا
ــــصــــريــــة بــــصــــفــــة عــــامــــة لــــيــــست ا
مــســئــولــيــة فــرد بـعــيــنـه لــكــنــهــا نــتـاج

مجتمع بأكمله.
أعطى حـزين الكلـمة للـدكتور مـحمد
حــمــدى إبـــراهــيم الــذى بـــدأ حــديــثه
بــالـتـعـلــيق عـلى قـلــة احلـضـور قـائالً:
رب قــلـــة مــصــطـــفــاة خــيـــر من كــثــرة
ـــعــرفـــة. ثم انــتـــقل إلى عــازفـــة عن ا
ـسـرح لـيـقـول: هـنـاك مـشـكـلـة أزمـة ا
ـــســـرح وإال مـــا كـــنـــا جـــئـــنـــا تـــواجـه ا
سرح لـنناقـشها وأريـد أن أقول إن ا
ليس نبتًا أصيالً فى تربتنا بقدر ما
هـو مـســتـمـد من أ أخـرى حـتى لـو
زعــــمـــنــــا أن لـــديــــنـــا بــــذورًا درامـــيـــة
ـــســــرح اآلن يـــعــــانى مـن أزمـــة فى وا
اإلبـداع وفـى احلـركـة الـنــقـديـة وفى
اجلـــمــهــور وســأحتـــدث عن كل ضــلع

من أضالع هذا الثالوث.
حتـــدث بــعـــده الــدكــتـــور أشــرف زكى
قـــــائالً: كـل فــــتـــــرة يــــحـــــدث نــــوع من
ــسـرحــيــة والـتى الــتــقـيــيم لــلــحـركــة ا
تـــتــــراوح بـــ االزدهـــار والــــســـقـــوط
حـقـيــقـة هـنـاك مــسـرح رسـمى وآخـر
ـــســرح خـــاص ولــكن هـــنــاك أيـــضًــا ا
ـســتــقل الــذى ال يـنــتــمى ألى جــهـة ا
ـــســـرح الـــدولـــة فـــإنـــنى وبـــالـــنـــســـبـــة 
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سـرح اإلغـريـقى الـقـائم على الـفـكر اإلسالمـى حال دون تـرجـمـة ا
الوثنية.

ـعـابـد ولـم تـأخـذ شـكل ـصـريــة رتـلـهـا الــكـهـنـة داخـل ا األسـاطــيـر ا
سرحية ا

ًا ولم يـخـلـفـوا فـيه تراثًـا مـثـلـما ـسـرح قـد لم يـعرف الـعـرب فن ا
ـقــامـات واخلـطب... خــلـفــوه فى فـنــون األدب األخـرى كـالــشـعــر وا
ــســرح الـعــربى ال يــعـفى من ــتــحـدث عن ا إلخ وبــرغم هــذا فـإن ا
ـكن أن يكـون لهـذا الـفن من آثار أو أصـول تـاريخـية الـبـحث عمـا 
ــصـريـ الـقـدمـاء أو الـعـرب وتـوضـيح األسـبـاب الـتى بـعـيـدة عن ا
حـالـت دون ظـهـور هــذا الـفن عـنــد الـعـرب الـقــدمـاء أو حـالت دون
أخــذهـم هــذا الـفـن عن الــيــونــانــيــ كــمــا أخــذوا عــنـهـم الــفــلــســفـة

نطق والعلوم األخرى. وا
ــا ال شـك فــيه أن بــعض الـــفــنــون الــشــعــبــيـــة مــثل خــيــال الــظل و
واألراجـوز وصـنــدوق الـدنــيـا قــد أعـدت الــشـعـوب الــعـربــيـة بــصـفـة
ــصـرى بــصـفــة خـاصــة السـتــيـعــاب وتـقــبل الـفن عــامـة والــشـعب ا
ـســرحى; بـعـد أن تـأثــر هـذا الـفن بــفـنـون األدب الــتـقـلـيــديـة عـنـد ا
ـسرحيات أو يقـتبسونها أو العـرب عندما أخذ العـرب يترجمون ا
سـرح وفى الـنهـاية ثـلونـهـا فيـما أنـشـأوا من دور ا يعـرَّبونـهـا ثم 

سرحيات الشعرية والنثرية. أخذوا يؤلفون - هم أنفسهم - ا

ـسرح" آثـار هـذا الـفن ويـتـتـبع الـدكـتـور مـحـمـد مـنـدور فى كـتـابـة "ا
سرح صري الـقدماء والعرب فأول فصول هذا الكتاب "ا عند ا
" وفـيه يؤكـد د. مـنـدور أن علـمـاء اآلثـار قد صـريـ عنـد قـدمـاء ا
صري الـقدماء لهـذا الفن وتبعـية اليونان اختلفـوا حول معرفـة ا
فى ابـتــكـاره مــعـتـمــدين فى ذلك عــلى بـعض الــنـقـوش والــنـصـوص
عـابد مـحاولـ إظهـار عنـصر الـدراما التى وجـدت على جـدران ا
ـسـرح الــعـتـيق الـقـائـم عـلى األسـاطـيـر الـديــنـيـة وتـركـيـز فى ذلك ا
الــصــراع - الــذى هــو عـــنــصــر الــدرامــا - فــيـــمــا حتــمــله أســطــورة
ــوت واجلـبـر "أوزوريس" من صـراع بــ اخلـيــر والـشـر واحلــيـاة وا

ة والعقاب. واالختيار واجلر
ــة قـد تـوفــر فـيــهـا عــنـصـر ـصــريـة الــقـد والــواقع أن األسـاطــيـر ا
ـسـرحى ولـكن; الـدرامـا وبـذلك وجـد مــا يـصـلح مـضـمـونًـا لـلـفن ا
ـضـمـون شــكل هـذا الـفن أم ال? وهل اسـتـطـاع أن هل اتـخـذ ذلك ا
يـتطـور بـحيث يـتـخلص من دائـرة الـدين الضـيـقة ويـدلف إلى حـياة
اإلنــسـان واجملـتــمع كـمـا حــدث عـنـد اإلغــريق الـقـدمــاء الـذين أخـذ
عـنهم الـعـالم األوربى صـور هذا الـفن وأصـوله? ذلك مـا نـشك فيه
عابد كن أن تُقص وتُرتل فى ا صرية  أكبر الشك; فاألسـاطير ا
ـسرحـيـة التى ظـهرت بـواسطـة الكـهـنة دون أن يـتـخذ ذلك شـكل ا
ـسـرح كــفن شـعـبى بل ــا فن ا عــنـد الـيـونــان; فـفى بالد الــيـونـان 

كنظام من نظم الدولة.

ـيـز فنًـا عـن غـيره كـمـا أكـد د. مـندور عـلـى أن الـشـكل هـو الـذى 
ـصـريـ فـيـشـهـد بـوجــوده أو عـدمه; وعـلـيه ال يـكــفى أن نـعـلم أن ا
القـدمـاء كانـت لهم أسـاطـير درامـاتـيـكيـة لـنسـتـنـتج أنهم قـد عـرفوا
ــسـرح ولــكــنـنــا لم نــتـأكــد من أن هـذه األســاطــيـر قــد أخـذت فن ا
سرحية ومُثـلت أمام اجلماهير دون االكتفاء بترتيل الكهان شكل ا
ــعـبـد أو ـغــلـقــة عـلى أثــر مـوكب شــعـبـى أمـام ا ــعـابــد ا لــهـا داخل ا

حوله.
وأشار فى الفصل الثـانى إلى أن العرب القدمـاء قد عرفوا أنواعًا
من الـقـصص صاغـوهـا من تاريـخهـم الواقـعى واألسطـورى لـكنـنا

ـمــثل / الـراقص الــغـربى الــذى ارتـكـز طــويال عـلـى الـتـدريب > إن تــدريب ا
ـبـارزة أو عـلى بـدائل الـفـنـون الـقـتـالـيـة يـسـتـنـد الـيـوم عـلى الـعـسـكـرى وا
هارة بل ارسات ال تعلمه أن يؤدى تدريبات على نحو سليم أو  نظريات و

تعلمه أن يعيش داخل جسده. 28
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> مهرجان الدار البيضاء االحترافى للمسرح تنطلق فعالياته فى الفترة من 8 إلى 15 مايو القادم.

الـعـربـيـة فى مــصـر أو فى غـيـرهـا من الـبـالد الـعـربـيـة إال قـبـيل
منتصف القرن التاسع عشر.

ـسـرح الـغـنـائى مـؤكـدًا عـلى ـؤلف تـاريـخ ونـشـأة ا كـذلك أورد ا
أن الشـيخ سالمـة حجـازى قـد جدد فى الـغنـاء الـعربى جتـديدًا
ـسرح خـطـيـرًا لم يـكن يـسـتـطـيع - الـغـنـاء - بـدونه أن يـدخل ا
وأن يـصبـح جزءًا من احلـوار أو مـتـمـمـا له أو عـلى األقل جزءًا

سرحية. من ا

كـما وضح كـيفـية انـتـشار فن الـتمـثيل فـى مصـر مؤرخًـا لنـشأته
ـسـرح فى مـصـر وانـتـشـاره وأهم الـفـرق الـتى ظـهـرت بـظـهـور ا
سرح وكيف أسـست فرقة قـومية بعد وكيف اهـتمت الدولة بـا
سـوء حـالـة الـتـمـثـيل وانـهـيـار جـمـيع الـفـرق وكـيف تـطـور األدب
الـتـمــثـيـلى مـنـذ عـهـد رواده األوائل الـيــونـان إلى عـهـد عـمـالـقـته
احملــدثـــ مــثـل إبــسـن وبــرنـــاردشــو - الـــذى تــراكـم تــراثه عـــنــد
الــغـرب الــذين وضــعــوا أصـولـه وفـرَّعــوا فــنــونه ووصـلــوا به إلى

درجة النضوج.
ويــنـهـى د. مـنــدور كــتــابه بــإيــضــاح أهم ســمــات ومــعــالم مــسـرح
أحـمـد شـوقى وعـزيـز أبـاظـة وتــوفـيق احلـكـيم ومـحـمـود تـيـمـور
ــســرح - كـفـن - والـنــظــر إلـيه مـشــيــرًا إلى اعـتــراف الــعــرب بـا

ا ساعد على ربطه بالتراث األدبى. نظرة جدية 
وبـــالـــرغم من أن هـــذا الـــفن يـــحــتـل مــكـــانـــةً رفــيـــعـــةً فى الــدول
ـنا الـعـربى عدة عـقـبات ـتقـدمـة; إال أنه ال يـزال يلـقى فى عـا ا
وصـــعــوبــات مــنـــهــا مــا يــتــعـــلق بــعــدم تـــوفــر عــدد كــاف من دور
دن; فـضالً عن الـقرى كـما أنه يـعانى ـسرح فى الـعـواصم وا ا
مـعــانــاة شــديـدة مـن مـنــافــســة الـســيــنــمـا لـه وأوصى بــأن تـولى
الدولة عنايتهـا لهذا الفن وتعتبر دوره معاهد تثقيف وتوجيه
يزانيات الـكافية على بحـيث تخصص إلنشائـها االعتمـادات وا
عاهد واجلامعات وعندئذٍ دارس وا نحو ما تفعل فى إنشاء ا
سيـكـون أمـام األدباء والـفـنـانـ مجـال واسع لـلـعـمل عـلى جذب
ـــســرح الــرفــيــعــة اجلــمــهــور وتــعـــويــده عــلى اســتـــســاغــة فــنــون ا

واإلفادة منها.

عنى ال نستطيع أن نرى فى كل ذلك فـنًا قصصيًا أو دراماتيكيًا با
األوربى احلديث الذى تقـوم فيه تلك الفنـون على أسس ومقومات
ــسـرحــيـات وأن ثـابــتـة يــكــتب بـهــا الـكــتــاب احملـدثــون الـقــصص وا
ــسـرح اإلغــريـقى الــقـائم الـدين اإلسـالمى قـد حــال دون تـرجــمـة ا

على الوثنية وآلهتها وأساطيرها.
ـكن القـول بأن هـذا الفن كـان موجـودًا فى مصـر والبالد وعـليه; 
العربية قبل اتصالنا بالغرب وأخذنا عنهم; وذلك فى صورة بعض
فـنــون الـتـسـلـيـة الـشـعـبـيـة الــتى كـانت مـعـروفـة وال تـزال لـهـا بـعض
اآلثار كخـيال الـظل واألراجوز; على نـحو مـا جند الشـعب قد كتب
الحم والـسـيـر التـى لم يـجدهـا فى أدبه لـنفـسه وبـلـغـته الـعـامـيـة ا

الفصيح.

ويـقــوم د. مـنـدور بــتـتــبع هـذه الـفــنـون الـشــعـبـيــة من حـيث الــنـشـأة
مؤكدًا على أن خيـال الظل قد عرف فى مصر والعالم العربى فى
ـؤرخـ يـزعـمـون بـأنه كـان مـعـروفًا الـقـرون الـوسـطى وأن بـعض ا
ـكـتـوبة الـتى لـديـنـا ترجع إلى ; لـكن الـبـابات ا فى عهـد الـفـاطـميـ
ـوصلى فى عـهد الـظـاهر بـيـبرس وهى بـابـات محـمـد بن دانيـال ا

كتاب "طيف اخليال".
ـــعـــنى االصـــطالحى لـــلـــكــلـــمــة ثم يــنـــتـــقل إلى األراجـــوز لـــيــوضح ا
وجـــذورهــا وأصـل تــســـمـــيـــتــهـــا ومـــتى وكـــيف وصل هـــذا الـــفن إلى
ــصـرى كـمــا يـصف صـنــدوق الـدنـيــا كـأحـد أهم الــفـنـون الــشـعب ا
الشـعبية مؤكـدًا على أن هذه الفنـون التى قد يكون بـينها وب فن
سـرح شـبه لم تـخـلق أدبًـا ولم تـخـلق تـراثًـا أدبيًـا ولـكـنـهـا مـهدت ا
ـــســـرح الــذى أخـــذنــاه عن الــعـــقــول واحلـــواس لإلقـــبــال عـــلى فن ا

العرب بعد أن اتصلنا به وتأثرنا بثقافته وفنونه.

وعـبـر بـقــيـة فـصـول هـذا الــكـتـاب يـؤرخ د. مـنــدور لـلـمـسـرح فى
ـؤرخون عن الـعـالم العـربى احلـديث ورواده طـارحًـا مـا أورده ا
سرح وخـاصة فى مصر وأن الـفرنسيـ قد أقاموا - نشـأة ا
ــسـارح اخلـشـبـيــة لـتـمـثـيل أثـنـاء حــمـلـتـهم عــلى مـصـر - بـعض ا
بـعض الـروايات بـالـلـغـة الفـرنـسـيـة للـتـرويح عن جـنـودهم ولكن
ــؤرخـ لـم يـحــدثــونــا عن ظـهــور أثــر لــلـتــمــثـيـل بـالــلــغـة هــؤالء ا

الكتاب:
سرح  ا

الكاتب: 
د. محمد مندور

الناشر:
عارف  دار ا

األراجوز وخيال الظل
وصندوق الدنيا
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عنصر الدراما فى األساطير

فنون التسلية الشعبية

تمهيد العقول واحلواس

التأريخ للمسرح العربى

صرى سرح ا ا

س التواصل غـير اللفظى ال يـستطيع أال يحـدث تأثيره على > إن كل ما 
ـسـرح وهنـاك أنـاس بـالـفعل حـاضـرون فى إطـار عـرض ما ـتـهنـى فنـون ا
ويعبرون عـما وراء الكلـمات مرسلـ إشارات ودالالت تنتـمى إلى شبكة بارا

لغوية معقدة.
سرحي جريدة كل ا
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سرح الهواة بتونس. اضى فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولى  > انتهت األسبوع ا

 عرض « جان دارك» كلية اآلداب

 iôÑµdG IõFÉ÷G íHôj ô«Ñ°ùµ°T
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حتت رعـــــايــــة د. أحـــــمــــد زكـي بــــدر رئـــــيس
جــــامـــعــــة عــــ شـــمـس. أقـــيـم حـــفـل تـــوزيع
جوائز مسابقـة التمثيل الكبري على مسرح
اجلامـعة بدأ احلـفل بكلـمة ألقـاها د. تامر
راضي مسـتشـار اللـجنـة الفنـية الـعلـيا أشاد
ــــتـــبــــارين وجـــهــــدهم الــــذي أنـــتج فــــيـــهــــا بـــا
مـجـمـوعـة مـتـمـيـزة من الـعـروض كـمـا أشاد
بــعـمل جلـنـة الــتـحـكـيم الــتي رأسـهـا د. عـلى
فوزي وضمت د. عـبد الرحمن دسوقي ود.
سـيد اإلمـام. فـاز عـرض "روميـو وجـولـييت"
لـولــيم شــكــسـبــيــر إخــراج مـحــمــد الـصــغــيـر
ـركز والـذي قـدمته كـلـيـة احلـقوق بـجـائـزة ا
ركـز الـثاني عـرض "جان األول وجـاء في ا
دارك" إعـداد متولي حـامد عن مسـرحيتي"
جـان دارك" لـبـرنــارد شـو" و "الـقـبـرة" جلـان
آنـــوي إخــــراج تـــامـــر كــــرم وقـــدمــــته كــــلـــيـــة

اآلداب.
ــــــركـــــــز الــــــثــــــالـث عــــــرض وحــــــصـل عــــــلـى ا
"شـيــخـوخـة مـلك" تـألـيف مـتـولي حـامـد عن
لك لير" لوليم شكسبير من إخراج باسل "ا

دوح وقدمته كلية طب بشري.
وفــــاز بـــــجــــائــــزة أفــــضـل مــــخــــرج "مــــحــــمــــد
الـــــصـــــغـــــيـــــر" عن إخـــــراج عـــــرض "رومـــــيـــــو

وجولييت" لكلية احلقوق.
ـــركــز الـــثــانـي: "تــامـــر كــرم" عن وجـــاء في ا

إخــراج عـــرض "جــان دارك"
لكلية اآلداب.

ــركــز الــثـالـث فــكـان لـ أمــا ا
ــدوح" عـن إخــراج "بـــاسـل 
عــــرض "شـــيــــخــــوخـــة مــــلك"

لكلية الطب البشري.
جـائـزة أفـضل ديـكـور حـصل
عــلــيـهــا مــحـمــد أبــو احلـسن
عن تــصـمـيـم ديـكــور "رومـيـو

وجولييت".
ـركـز الثـاني: مـحـمد سـعد ا
"عن تــصـــمــيم ديــكــور" جــان

ــــركــــز الـــثــــالـث: "رشـــا لــــطــــفي" عن دارك ا
تصميم ديكور عرض "هاتشيخوف". جائزة
أفـــضل تـــمـــثـــيل فـــتـــيـــات كـــانت من نـــصـــيب
الـــطـــالــبـــة "رانــيـــا خـــالــد" عـن دور جــان في
عرض "جان دارك" كلية اآلداب. وتقاسمت
ــــركــــز الــــثــــاني "ســــارة دنــــدراوي" عن دور ا
ـوضوع "عـواطف" في عـرض "ربع ساعـة وا
ــلـكـة األم" يــتـحـل" وسـهـا عــادل "عن دور "ا
فـي عـــرض "جــان دارك" "ريـــهـــام دســـوقي"
عن دور "جـــــولـــــيـــــيـت "في عـــــرض" رومـــــيـــــو
ــركـز الــثـالث تــقـاســمـتـه أيـضًـا وجـولــيـيت" ا
ثـالث طــالـــبــات هن: ســـمــر يـــحــيي عن دور
"مـاريا" في عـرض" مـهاجـر بـرسبـان" رانـيا
ـــنـــيــاوي عن دور "مـــوظـــفــة الـــفـــنــدق" "في ا
عـــــرض" "أمــــيــــر األراضي الـــــبــــور". أمــــيــــرة

فــتــحي عن دور "لــوسي" "في عــرض" مـوتي
ثل نالها الطالب بال قبور" جائـزة أفضل 
مـــحـــمـــد الـــدمــــراوي عن دور "الـــشـــاب" في
ـــركــز عـــرض "شـــخـــوخـــة مـــلك" وتـــقـــاسـم ا
الــثـاني مــحـمــد إبـراهــيم "عن دور" تـيــبـالت"
فـي عـــرض "رومـــيــــو وجـــولـــيــــيت" وشـــريف
عـلي" عن دور "لــيـر" في عـرض "شــيـخـوخـة
مــلك"  إســمــاعــيل الــســيــد عن دور" الــرجل

الطائر" في عرض "الرجل الطائر".
: أحـمد ـركـز الثـالث مـناصـفـة ب طـالـب ا
بيـنو عن دور "بيـكالـوجا" في عرض مـهاجر
بـــرســـبــان" أحـــمـــد عــبـــد الـــرســول عن دور
"الــنــائب الــعـام" في عــرض "أمــيـر األراضي
الـبور".جائزة تـصميم اإلضاءة حـصل عليها
أحـــمـــد رجب عـن تـــصـــمـــيم إضـــاءة عـــرض
ـركـز الـثـاني مـنـاصـفة "رومـيـو وجـولـيـيت" ا
: محسن رزق عن تصميم إضاءة عرض ب
احلـــداد يـــلـــيف بـــألـــكـــتـــرا" وتـــامـــر كـــرم عن
تـصمـيم إضاءة عـرض "جان دارك" وجـائزة
ـوسـيـقي األول: ولـيـد يـوسف عن اإلعـداد ا
إعــداد مـوســيـقى عــرض "رومـيــو وجـولــيـيت
ـركـز الـثـاني مـنـاصـفـة بـ تـامـر سـيـنـجـر .ا
عن عـرض "شيخـوخة مـلك" و "كـر كمال"

عن "جان دارك".
ـــعـــبــود عن ـــركـــز الــثـــالث "أحـــمـــد عــبـــد ا ا
عــــــــــرض "احلـــــــــــداد يـــــــــــلــــــــــيـق
بــألـكــتــرا". أمـا جــائــزة أفـضل
أداء جــــــــمـــــــاعـي فــــــــمـــــــنــــــــحت
مـناصـفة لـفريـق كلـية الـتجارة
عن أدائهم في عرض "الرجل
الــطـائــر" وفـريـق كـلــيـة الــعـلـوم
عن أدائــــــهـم في عــــــرض "ربع
ـــــوضــــوع يـــــتــــحل". ســـــاعــــة وا
ـنح شـهـادة وأوصت الـلـجـنـة 
تقدير خـاصة لـ متولي حامد
عن إعــداد "شــيـخــوخــة مـلك"
ـــلك لـــيـــر" عن مـــســـرحــــيـــة "ا
الــذي قـدمـته كـلــيـة طب بـشــري ومـسـرحـيـة
"جــان دارك" عن مـــســرحــيــتي "جــان دارك"
لــبــرنــارد شــو و "الـقــبــرة" جلــان آنــوي "الـتي

قدمتها كلية اآلداب.
وشــهــادة تــقــديــر خـاصــة لــلــطــالب مــحــمـود
جــــمـــال عـن تـــألــــيف مــــســـرحــــيـــتـي "الـــرجل
الـطـائـر" الــتي قـدمـتـهـا كــلـيـة الـتـجـارة و"ربع
ـوضـوع يـتـحل" التـي قدمـتـهـا كـلـية سـاعـة وا
الـعلـوم. شـهـادة تقـديـر خـاصة لـ "هـبـة عـبد
احلــمــيــد " عن مالبس عــرض "جـان دارك"
كـــلـــيــة اآلداب. وشـــهـــادة تـــقـــديـــر خـــاصــة لـ
"هـــالــة زهـــوي" عن مالبـس عــرض "رومـــيــو

وجولييت" كلية احلقوق.

 محمد الصغير
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أنـا ال أعـرف األستـاذ مـحـمـد دسوقى كـمـخـرج وهذه أول
مـرة أشـاهـد له عـرضـاً وقـد طـلب مـنى صـديـقى األسـتاذ
ـــا خـــلى» يـــســـرى حـــســـان مـــشـــاهـــدة عـــرض «فـى الـــلـــيل 
فـبـادرت خـاصـة وأنـا أعرف مـن فنـانـيه د. عـبـد الـرحمن
دســوقى ود. مـــصــطــفى ســـلــيم وقــد شـــاهــدت عــمالً من
إضــاءة أبــو بــكــر الــشـريـف ولم يــكن بــفــريق الــتـمــثــيل من
أعـرفه.. أقـول هـذا ألن مـشهـيـات الـذهـاب لـقـاعـة مـسرح
الــغــد; حــيث قــدم الــعــرض كــانت: يــســرى حــســان عــبــد
الـرحـمن دسـوقى مـصـطـفى سلـيم «أبـو بـكـر الـشريف»..
أقول هذا ببساطة وطـبيعية.. وافتراضى أن قاعة مسرح
ـادى د. عـبد الـرحمن الـغد قـام بـإعادة صـياغـة إطـارها ا
ـيــة.. افـتـراض دسـوقـى أسـتـاذ الــسـيــنـوجــرافـيــا بـاألكــاد

ا أن طـبيـعى ال مـبـالغـة وال مـجـاملـة فـيه إ
يــشـاركه فــيه اخملـرج - حـسـب قـول األسـتـاذ
مـحمـد دسـوقى - فهـذا جـائز ولـكن كان من
ـفروض أن يكـتب ذلك فى البامـفليت حتى ا
يــعـلم الــقـاصى قـبل الــدانى ويـتم االحــتـفـاظ
لــــكـل ذى حق بــــحــــقه?!.. وهــــذا لـم يــــحـــدث
فـكـيـف لـنـاقـد فـقـيـر مـثـلى ال يـقـرأ الـكف أن
يـــعــرف أن األســـتــاذ دســـوقى شــارك أســـتــاذ
الــسـيــنــوجــرافـيــا فى إعــادة صـيــاغــة اإلطـار
ـــادى لـــلـــقــاعـــة وتـــصـــمــيـم وتـــنــفـــيـــذ كـــافــة ا
ـشهـد البـصرى كـونة لـسواكن ا التـفاصـيل ا
ـسرحى.. كيف لى أن أتنبأ?!.. نظر ا فى ا
واســـتــفــاضــتى فى شــرح وحتـــلــيل تــفــاصــيل
ــشــهــد كــانت خلــدمــة الــقــار - وحتــسب ا
ــا لـلــمــخـرج لــيس لــلــسـيــنــوجـراف فــقط وإ

صــاحب الـعـرض كـكل! - ولـيس فى هـذا أى افـتـئـات عـلى
أحد وخاصة على إبداع األستاذ محمد دسوقى!?..

ـبــادرة - ولـكن كالً حــسـبـمـا لــفـتـنى - وقـد بــادرت نـفس ا
ـوســيـقـى والـرقص وتــصــمـيم بـالــنــسـبــة لـفــنــون الـشــعــر وا
الــضــوء.. إلخ.. وهــذه الــفــنــون هى فى الــنــهــايــة مــفـردات
ـسرحى وأى إشـادة بهـا حتسب طـبيـعيـة فى فن اخملرج ا
ـاذا لــلــمــخــرج األســتــاذ مــحــمــد دســوقى الــذى ال أعــرف 
ـثـال قـلت فى مـقـالى: «سـاهمت يـغـضب!?. وعـلى سـبـيل ا
ـشـهـد وإضـفـاء اجلـو إضـاءة أبـو بـكـر الـشـريف فى رسم ا
ـــنـــاسب وخـــلـق احلــالـــة» ألـــيـس فى هـــذا تـــكـــامل مع فن ا
د.عـــبــد الـــرحــمن دســوقـى أم فى هــذا عـــدوان عــلــيه?!..
وعــنـــدمــا قـــلت: «اســتـــطــاع اخملـــرج رسم خــطـــة لــلـــحــركــة

ـــشــاهــدة من أكــثــر من ســمــحت بــسـالســة وســهــولــة فى ا
ـشـاهـدة كـانت تتم جانـب فى رشاقـة ودقـة» - الحظ أن ا
فى الـــقــاعـــة من أكــثـــر من جـــانب - .. ألــيـس يــعـــنى هــذا
ســيــطـــرة تــامــة من قــبـل اخملــرج عــلى تــفـــصــيل الــبــصــرى

رئى لصالح إيقاع العرض بشكل عام..!. وا
وقــد أشـدت بــقـيــادة اخملـرج لــلـمــمـثل: «اســتـطــاع أن يـقـود
مثل فى إحـكام ودقة لـتحقيق مـقاصده الـفنية» هل فى ا
هـذا تقـليل من إبداع األسـتاذ مـحمـد دسوقى كـمخرج!?..
ـاذا يـغــضب? هل ال نـتـفـادى لــبـعض سـلـبـيـات فال أعـرف 
الــعــرض بــديــهى يــا أســتــاذ مــحــمــد أن هــذا حــقى وعــلى
صدرك وعـقـلك أن يـنفـتح ويـؤمن «بـحق االخـتالف» الذى
.. أمــــا اخلالف هـــو مـن حـــقــــوق اإلنــــســـان قــــبل الــــنــــاقـــد
الــنـظـرى فـلن أخــوض فـيه - حـول الـفـرق
ناظر.. إلخ ب السينوجـرافيا وتصميم ا
- خـــــــــاصــــــــة وأن زمـالئـى مـن أســــــــاتــــــــذة
ية الـكرام قد أفـاضوا فى شرحه األكـاد
عــلى صـفــحــات «مـســرحـنــا» وغـيــرهـا من
نابر ولـيس األستاذ محمد دسوقى فى ا

حاجة إلعادة شرحه..!.
أمـــا كـــون ابـــنـــتى - وقـــد أشـــار األســـتــاذ
يــــســـرى حـــســـان إلى ذلك - فى الـــســـنـــة
ـعــهـد الـفـنـون الـرابــعـة بـقـسم الــديـكـور 
ـــســـرحـــيـــة وأن د. دســوقـى أســـتـــاذهــا ا
فـهــذا من أسـبــاب الـفـخــر واالعـتـزاز لى
ــعـــلـــومــات ولـــهـــا فـــقط أود أن أضــيـف 
األســـتــاذ مـــحــمـــد ولـــلــقـــار الــعـــزيــز أن
ابــــنــــتى كــــانت األولى عــــلـى دفـــعــــتــــهـــا -
ن الله عـليـها بأن ويـبقى لـها فـصل دراسى واحد وقـد 
تـظل عـلى ترتـيـبـها - وهـو مـا يـعـنى أنهـا وكـذلك والـدها
ليسا فى حاجة جملـاملة أحد..!? أما موضوعية األستاذ
الـكــاتب والـنـاقـد واخملــرج أمـ بـكـيـر فــهى لـيـست مـحل
بـحث أو نقـاش وال عالقـة لهـا بى من قـريب أو بعـيد!..
وفـى الـنــهــايـة أذكــر األســتـاذ مــحـمــد دســوقى بــأنى قـلت
«إنـــنى قـــضــيت لـــيــلـــة مــفـــيـــدة» وهــذا يـــعــنى أنـه يــنـــتــمى
ـبدعـ وأنه ليس فى حـاجة إلى تـأكيـد هذا لفـصيـلة ا

إال عبر إبداعه.

 محمد دسوقى

 جالل الشرقاوى

هرجان كرّم جالل الشرقاوى ود. حسن عطية ا
سرحى «على الزيبق».. يفوز بجائزة مهرجان جامعة طنطا ا

وأخـــــرجه أســـــامــــة شـــــفــــيـق لــــكـــــلــــيــــة
احلــقـوق والــديـكــور لــشـريف حــسـ
جـاد وبطولـة تامر عـبد السالم آالء
ان شفيق محمد أحمد إبراهيم إ
ثـم «مـــامـــا أمـــريــــكـــا» تـــألــــيف مـــهـــدى
يـــوسف أخـــرجه تـــامـــر عــزو لـــكـــلـــيــة
العـلـوم ديـكور شـريف الـوقـاد وأحـمد
الكى الـبحارى وبطـولة: مصـطفى ا
مـــحـــمــود عـــبــد احملـــسن مـى رفــعت
عــمــر بــغــاغــو وأمــا الــعــرض األخــيــر
ـــواطن مـــهــرى» من فـــقـــد كــان هـــو «ا
تـألـيف ولــيـد يـوسف وقــدمـتـهــا كـلـيـة
الــــزراعـــة من إخـــراج حـــســـام الـــدين
ـغـاورى مـصـطـفى وبـطـولـة مـحـمـد ا
أحـــمـــد عـــبــد الـــقـــادر عــادل ســـامى

محمد زكريا.

وديـكور سميـر زيدان وبطـولة: أحمد
عــلــوانـى وســعــيــد رمــضــان وشــريف
الفـقى ونـسمـة الـشـيخ وقدمت كـلـية
اآلداب أيـضاً مـسـرحيـة مـاكبث لـوليم
شـكسبـير من إخراج وائل مـصطفى
وبـطــولـة: مى مــحــمـد شــبل; ومـحــمـد
زكــــريــــا حـــشــــيش حــــازم مــــصـــطــــفى
ـــــان عـــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح إبـــــراهـــــيـم وإ
السـويدى ومحـمد صبـحى أما كـلية
الــتـــمــريـض فــقـــد قــدمت عـــرضــاً من
تـأليف الـسيـد حافظ بـعنـوان «حكـاية
ـــــــطــــــــيع» إخـــــــراج الـــــــفـالح عـــــــبـــــــد ا
مــصـطـفى الـبــنـدراوى وديـكـور حـسن
خـــلـــيل وبـــطــولـــة عـــزيـــزة نــور الـــدين
سمـر أحـمـد هنـد يـوسف هـالـة عز
لك وهـند عـبد الـعـاطى مسـرحيـة «ا
جون» إخـراج أحـمـد عـصام قـدمـتـها
كـليـة الـهـندسـة من بـطـولة مـصـطفى
صالح مـــيـــادة الـــشـــشـــتـــاوى أحـــمــد
عاشـور هـديـر فـراج وإبـراهـيم عـبد
ـعــطى أمـا «الـدرافــيل» الـتى ألــفـهـا ا
خالـد الـصاوى فـقـد أخـرجهـا إلـهامى
سميـر لكلـية الصـيدلة وبـطولة رامى
مـــنـــصــــور وجنـــوى إبـــراهـــيم وولـــيـــد
حـــنــوت ومــحـــمــد الــدريـــنى وقــدمت
كـــلـــيــة الـــتـــجـــارة مـــســرحـــيـــة «مـــأســاة
جــــمــــيــــلــــة» تـــــألــــيف عــــبـــــد الــــرحــــمن
الشـرقاوى وإخـراج محـمد فـتح الله
وديـــكــور أحـــمــد الـــبــحـــارى وبــطـــولــة
مـــحـــمـــد نــــوفل أحـــمــــد مـــوسى آيـــة
كــــمـــــال ســــارة سـالمــــة تـاله عــــرض
«على الـزيبق» تـأليف يـسرى اجلـندى

ـسـرحى «عـلى الـزيـبق» فـاز العـرض ا
ــركــز األول فى مــهــرجــان جــامــعــة بـــا
سـرحى بـيـنمـا حـصل عرض طنـطـا ا
«مــاكـبـث» الــذى قــدمـتـه كــلــيـة اآلداب
ـــــركـــــز الــــثـــــانـى أمـــــا عــــرض عــــلـى ا
«الدرافيـل» لكلـية الصـيدلة فـقد حاز

ركز الثالث. على ا
ـمــثل تــامـر عــبـد الــسالم عـلى وحــصل ا
مـثل محمد ـثل وجاء ا جـائزة أفضل 
ــركــز ــركــز الــثــانى أمــا ا صــبـــحى فى ا
الثـالث فـكـان من نـصيب أحـمـد عـاشور
ــان الــسـويــدى عــلى جــائـزة وحـصــلت إ
ــركـــز الــثــانى من ـــثــلــة وكــان ا أفــضل 
ـركـز الـثـالث نــصـيب آالء إبـراهـيم أمــا ا
فقد تقاسمته نسمة الشيخ وآية كمال.
كــان لــقـــاء شــبــاب اجلـــامــعــة احلــادى
والثالثـون والـذى أقيم فـى الفـترة من
9/4 إلى 14/4/2008 بـــدأ فـــعـــالـــيـــاته
بـــــتـــــكـــــر الـــــفــــنـــــان الـــــقـــــديـــــر جالل
الـشــرقـاوى والــدكـتــور حــسن عـطــيـة
عـهد العالى سـرحى ووكيل ا الـناقد ا
ــسـرحــيـة فى حــفل حـضـره لـلـفــنـون ا
األستاذ الدكتور عزيز محمود كفافى
نائب رئـيس اجلـامعـة لـشئـون التـعـليم
والطـالب نيـابـة عن األسـتـاذ الـدكـتور
عــبــد الـفــتــاح صــدقــة رئــيس جــامــعـة
ــشـرف طــنــطــا وإلـهــام أبــو الــيـزيــد ا
ـــــهــــرجـــــان ثم تـــــوالت الـــــعــــام عـــــلى ا
ـــســــرحــــيـــة الــــعــــروض الــــتى بــــدأت 
«أحالم مـيتـة» لفريق كـلية اآلداب عن
نص «حـلم يـوسف» لـبهـيج إسـمـاعيل
من إعــداد وإخــراج مـحــمــد رمــضـان
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> إن مـختـلف أسـاليـب «التـدريب» تـسعى نـحـو االستـرخـاء والتـركيـز وتـتبع وضـبط اإليـقاع
ـا شـوهته مـارسـة تـضبط وتـعـيـد تشـكـيل جـسد  ـثابـرة. تـلك الـتدريـبـات فى ا والـتـدفق وا

العادات االجتماعية دون أن تتمكن على الرغم من ذلك من محوها كلياً.

ركز فنون مكتبة اإلسكندرية خالل يونيو القادم. ها  سرح بآداب اإلسكندرية يتم تقد > مشاريع التخرج لطالب قسم ا

سرحي جريدة كل ا
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ــاءات الــوجــهــيـة > إن فن الــبالغــة كـثــيــراً مــا جــنـد فـى أوربـا اإل
وحـركـات الـذراعـ أو األيــدى. ولـقـد الحظ عـالم األنـثـربـولـوجـيـا
الـيـابـانى مـاسـاوو يا مـاجـوشى أنه فى بـعض الـعـصـور فـإن الـكـتاب

الغربي كانوا يهملون أقدام وسيقان شخصياتهم. 4
É¡«a Éeh É«fódG 
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 مشهد من عرض «العثرة» 

سرح احلر يكرم «العانى» مهرجان ا
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> مسرحية «مشاجرة» ليونسكو واخملرج زهير البقاعى قدمتها مؤخرا فرقة شبيبة القنيطرة ضمن فعاليات مهرجان الشام.

 مشهد من عرض «بال مالمح» 

سـرح الكويتى أعـلنت جوائز مـهرجان ا
الـــــعــــــاشـــــر فـى حـــــفـل أقـــــيـم األســـــبـــــوع
سرح الـوسمة بـحضور وزير ـاضى  ا
اإلعالم الـكويـتى الـشـيخ صـبـاح اخلـالد
الـصــبـاح. ود. بــدر ســيـد عــبـد الــوهـاب
الـــرفـــاعى أمـــ عــام اجملـــلس الـــوطــنى
نظم للمهـرجان والسيدة كاملة العياد ا
ــهـرجـان الــتى اسـتــهـلت احلـفل رئـيس ا
بكلمة دعت فيها أعضاء جلنة التحكيم
ـــنـــصـــة ثم أعـــلـــنت اجلـــوائـــز من إلـى ا
خالل تـقــلـيـد جــديـد حـيـث  تـمت دعـوة
ـهـرجـان ليـفـتح مـظـروفًا أحـد ضـيوف ا
مـغـلقًـا يـعلن من خالله إحـدى اجلـوائز
وقــد فـــاز عـــرض "بــوخـــريــطـــة" تـــألــيف
ــــــســــــلم بــــــثالث وإخـــــراج د. حــــــســـــ ا
جــــوائــــز.. هـى جــــائــــزة أفـــــضل إخــــراج
ـثل ـسـلم وأفــضل  لــلـدكـتــور حـســ ا
وفـاز بــهــا عـبــد الــله الــتـركــمــانى بـيــنــمـا
فــــازت أحـالم حــــسن بــــجــــائــــزة أحــــسن
ثـلة أمـا جائـزة التـمثيـل الثـانيـة نساء
فكـانت من نـصـيب فـاطـمـة الصـفى عن
عرض "بال مـالمح" تألـيف عـبد األمـير
شــمــخى وإخــراج عــبــد الــعــزيــز صــفــر

لفرقة مسرح الشباب.
ـثل  ثـان  ٍنـصار وفاز بـجـائـزة أفـضل 
النصار من عرض سـفر العميان تأليف
وإخـــراج جـــمـــال جنف لـــفـــرقـــة مـــســرح

اخلليج العربى.
فــــاز بـــجـــائــــزة: أفـــضل ديــــكـــور حـــســـ

الـــبــهـــبـــهــانـى عن عـــرض "بال مالمح"..
بينما فـازت بجائزة أفضل أزياء غزالن
عـــبــــد الــــعــــزيــــز عن عــــرض "الــــشــــاعـــر
والعجوز" تألـيف يوكيو ماشيما وإخراج
عــبــد الـــعــزيـــز احلــداد لـــفــرقـــة مــســرح

احلداد.
وحـصـل عـرض "الـعـثـرة" تـألـيف مـحـمـد
الـفـرج وإخـراج ولـيـد سـراب عـلى ثالث
جـــــوائــــز هى جــــائـــــزة أفــــضل مــــؤثــــرات
صــوتــيــة لــولــيــد ســراب وجــائـزة أفــضل
ن عـــبـــد الـــعــزيـــز والـــعــرض إضـــاءة أل
ـــســرح الـــكــويـــتى وفــاز قـــدمــته فـــرقــة ا
أيــضًــا بـــجــائــزة أفـــضل تــألـــيف حملــمــد
الــفــرج كــمـا فــاز عــبــد الــله الــتــركــمــانى
بجائزة الفنان الراحل كنعان حمد. عن
عـــرض "بــــوخــــريــــطــــة" لــــفـــرقــــة اجلــــيل

الواعى.
ـــقـــدمـــة مـن جـــريــدة وفــاز بـــاجلـــائـــزة ا
األنــبـاء الــكـويــتـيــة لـلــمـمـثــلـ الــواعـدين
الـــــطـــــفــــلـــــة أريج الـــــعـــــطــــار عـن عــــرض
"الـــعـــثــرة" ويـــوسف الـــبـــغــلـى عن عــرض
"بــوخـــريـــطــة". بـــيــنـــمـــا حــجـــبت جـــائــزة
أفــضل عـرض مــتــكـامل وحــسب تـقــريـر
جلــنـــة الــتـــحــكـــيم الـــتى ضـــمت مـــانــويل
جيـجى رئيـسًا و شـايع الشـايع و فاضل
اجلـاف ويـحى احلــاج ود. حـسن رشـيـد
ود. مـــؤيــد حـــمــزة ود. عــمـــر عــبـــد الــله

صـــــالح. وجـــــاء احلــــجـب لــــعـــــدم وجــــود
عـرض مـتـكـامل الـعـنـاصـر. وقـد أوصت
الـلـجـنـة بـاحلـرص عـلى انـتـقـاء نـصـوص
مــتــمـيــزة واالهــتــمـام بــعــنـاصــر الــعـرض
ــســرحـى وتــرســيـخ تــقــالـــيــد الـــفــرجــة ا
ـســرحـيــة لـدى اجلــمــهـور إضــافـة إلى ا
ضـــرورة تـــشـــكـــيل جلـــنـــة مـــتـــخـــصـــصـــة
ـــــشــــــاركـــــة فى الخـــــتـــــيــــــار الـــــعـــــروض ا

هرجان فى دوراته القادمة. ا
وأشــادت الــلـجــنـة بــدور الــفـنــان مـحــمـد
ـنـيع الــذى شـارك فى عـرض "الـعـثـرة" ا
ـهـدى وعـبـير وكـذلك الـفـنـانـتـ حنـان ا
ـــشــــاركـــتـــهـــمــــا فى عـــرض "بال يــــحـــيى 

مالمح".
ـهرجان قدم ثـمانيـة عروض وأعقبت ا
كل عرض نـدوة شـارك فـيـها مـتـحـدثون
من مــخــتــلف الــدول الــعــربــيــة مــنــهم د.
خـــلـــيل مـــرسى وجنـــوى أبــو الـــنـــجــا ود.
عـــمــــرو دوارة وعــــصــــام عـــبــــد الــــله من
مــصـر ود. مــنى الـعــمــيـر ولــيـلى أحــمـد
ود. زهـــرة حــــســــ ود. عـــبــــد الـــعــــزيـــز
حــافـظ ود. دخــيل الــدخـــيل وأمل عــبــد
الــله من الــكــويـت ود. حــبــيب عــلــوم من
اإلمـــــــــارات وســــــــــوزان جنـم الـــــــــديـن من
ســــوريـــــا ومــــنى احلـــــسن ود. مـــــشــــهــــور
مـصطفى من لـبنان. لـذلك قدمت ندوة
ــــقـــراطى ـــســــرح الـــد رئـــيــــســـيــــة عن ا
ـــنــاقـــشــات تــمـــيـــزت بــالـــســخـــونـــة فى ا
خــاصـة فى الــورقــتــ الـلــتــ قـدمــهــمـا
الـــدكــتـــور أحــمـــد ســخـــســوخ من مـــصــر
والدكتور نادر الـقنة من الكويت إضافة
إلى أحــمــد الــديــ من الــكــويت وعــلى
مـــــــهــــــــدى من الــــــــســـــــودان ود. ســـــــيـــــــد
إسـمــاعـيل من مــصـر وأنـور مــحـمـد من
سـوريــا ويـوسـف حـمــدان من الـبــحـرين
قـراطية فى ـسرح والـد وقدم مـحور ا
الــــوطن الــــعـــربـى - جتـــارب وشــــهـــادات
لـعزة الـقصـابى من سلـطنـة عمـان فهد
ردة احلـارثى ود. عـواد على من الـعراق
ود. خالد عبـد اللطيف من الكويت ود.

وطفاء حمادى.
ــــهــــرجـــان مــــجـــمــــوعـــة من رواد وكـــرم ا
ـــســرحـــيــة الـــعــربـــيــة وهم د. احلـــركــة ا
أحـمد عـتمـان من مـصر وعـلى البـريكى
وغـا السلـيطى وصالح مـوسى وسعاد
حـــســ وعـــبــد األمـــيــر مـــطــر وحـــســ

غلوم ود. أسمهان توفيق.
وتـــمــــيـــز الــــدور الـــذى لــــعـــبـه األســـاتـــذة
ـــعـــهـــد الــــعـــالى لــــلـــفـــنـــون ـــصـــريــــون ا ا
ـســرحـيـة بـالـكـويـت وخـاصـة الـدكـتـور ا
حــــمــــدى اجلــــابــــرى ود. ســــيــــد خــــاطـــر
إضـــــافــــــة إلـى األســـــاتــــــذة الـــــســــــوريـــــ
ـشاركة والـلبـنانيـ باحلـضور الـقوى وا

الفاعلة.

مديره اعتبره إضافة للمهرجان

فى خـــطـــوة نـــحــو أفـق أكــثـــر اتـــســاعـــاً يـــكــرم
ـسـرح احلر بـاألردن الفـنان مـهرجـان لـيالى ا
الـعراقـى الكـبيـر يوسـف العـانى كأول تـكر
ـــهـــرجـــان لــفـــنـــان عـــربى فى دورته يــقـــدمه ا
ـهرجـان على الـساحة الثـالثة.. الـتى ترسخ ا
ــــســـرحــــيــــة وتـــرسـخ مــــعه قــــيم االعــــتـــراف ا

سرح العربى. بالفضل لرواد فن ا
الـــفــنـــان «عــلى عـــلــيـــان» رئــيس
ـــســــرح احلـــر ومـــديـــر فــــرقـــة ا
ــســرحــنـا» ــهــرجــان حتــدث « ا

قائالً:
تــشـــتـــمل الـــدورة الــتى تـــنـــطــلق
فعاليـاتها فى العـاشر من شهر
مــــايـــــو الـــــقـــــادم عــــلـى عــــروض
مـــســـرحـــيـــة مـــوجـــهـــة لـــلـــكـــبـــار
ــشــاركــة عــربــيــة واألطــفـــال و
ــــغـــرب وتــــونـس وســــوريـــا مـن ا
ولـــبـــنـــان واإلمــــارات الـــعـــربـــيـــة
وعــــــروض ســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة من
أســبــانـــيــا وأفالم شــبـــابــيــة من
ـلـكــيـة لألفالم خالل الـهــيـئــة ا

وعروض مسرحية أردنية.
ـسـرح احلـر كـعـادتـهـا وأضـاف: دأبت فـرقـة ا
فى كل عــام عـلـى تـكــر نـخــبــة مـتــمــيـزة من
الـــفــنــانـــ األردنــيـــ الــذيـن أثــروا الـــســاحــة
الفـنـية األردنـية والـعربـيـة إبداعـاً وتمـيزاً فى
سرح أم السينما كافة الصعد الـفنية سواء ا
ــسـرح احلــر فى أم الــتــلــيــفـزيــون وقــد كــرم ا
ــاضـيـة الــفـنـانــ شـعـبـان دورات مــهـرجـانه ا
حميد وبكـر قبانى وماهر خماش وسميرة

شينى وحمدى أبو غربية. خورى ونبيل ا
ويـأتى تـكر الـفـنـان يوسف الـعـانى فى هذه
ـاً لــلـمـهــرجـان بـتــكـر صـاحب الــدورة تـكـر
الــتـاريخ الــطــويل والــذى بــلــغت شــهـرتـه عـلى
مــســـتــوى الــعــالـم وهــذا أول تــكـــر له عــلى
ـثل جـيالً بأكـمله السـاحـة الفـنيـة األردنـية 
عــاصـره وتـشـرب الـفـن واإلبـداع عـلى يـديه
وهو الـذى عـاصـر الـفـنـان الـعـمـالـقـة أمـثال
يـــــوسف وهـــــبـى وإبـــــراهـــــيم جـالل وســـــعــــد
أردش وسـامى عـبد احلـمـيـد وعـبـد الـكر
بــرشــيــد حـيـث بـدأ الــفــنــان فى أربــعــيــنــيـات
ــاضى وال يـزال يـعــطى ويـثـرى الـفن الـقـرن ا
ــســرح إبــداعـــاً وتــألــقــاً حــيث يــرأس فــرقــة ا
الــفـــنى احلـــديث مــنـــذ عــام 1952 حــتى اآلن
وهــــــو عــــــضــــــو مــــــؤسـس فى احتــــــاد األدبــــــاء
والكـتـاب فى الـعراق وكـتب مـا يقـارب ثـمانـية

وخمس عـمالً مسرحياً قـدمت فى مختلف
بـلـدان الـعـالم الـعـربى وتـرجـمت مـسـرحـيـاته
إلى عـــدد مـن الـــلــــغـــات مـــنــــهـــا الــــفـــرنــــســـيـــة
ـانية وقام بالتمثيل فى اثنى واألسبانية واأل
عــشـــر فــيـــلــمــاً ســـيــنــمـــائــيــاً مـــنــهـــا أول فــيــلم
سـيـنـمـائى عـراقى قـدم فى الـعـام 1957 وهـو
فــــيــــلـم ســـعــــيــــد أفــــنــــدى من إخــــراج يــــوسف
شـــــاهـــــ وكـــــان آخــــــر فـــــيـــــلم
سيـنـمائى قـد شـارك فيه فـيلم
(غــيـر صــالح لــلـعــرض) والـذى
نـــال جـــائـــزة أفـــضل فـــيـــلم فى
مـهــرجـان هـولــنـدا الـسـيــنـمـائى
وجــائــزة أفــضل ســـيــنــاريــو فى
مـهـرجــان وهـران الـســيـنـمـائى
ـــســرح فـــقــد أمــا فـى مــجـــال ا
ــــســــرح قــــدم 21 كــــتــــابـــــاً فى ا
والـــشـــئـــون الـــثـــقـــافـــيـــة وأسس
ـــســرح مــديـــريــة الـــســـيــنـــمــا وا
الــعـراقـيـة وكـان أول مـديـر لـهـا
ونــــال الــــعــــديــــد من شــــهـــادات
الـتـقـديـر فى الـعـراق ومـختـلف
الـبـلـدان الــعـربـيــة ونـال جـائـزة
رائد مـسرحى وسيـنمـائى فى مجـال التـمثيل
ـــــثـل فى والــــــتـــــألــــــيف والــــــنـــــقــــــد وأفـــــضـل 
مسـرحـيـات عـديدة مـنـهـا مـسرحـيـة «بـونـتوال
وتـــابـــعه مـــاتى» عـــام 73 ومـــســـرحـــيـــة «زيـــنــة
الـــنــســاء» وتـــوج رائــداً مــســـرحــيــا لـــلــمــســرح
الـــعـــربى واألفـــريـــقى فـى مـــهـــرجـــان قـــرطــاج
ـــســـرحى بـــتــونـس عــام 1985 ونـــال جـــائــزة ا
سرح التجريبى فى التكر رائـدا من رواد ا
ـــهــــرجـــان الـــدولـى لـــلــــمـــســـرح الــــتـــجــــريـــبى ا
بــالــقــاهــرة عــام 2000 وجــائــزة الــتــكــر فى
مـهـرجـان الـرواد الـعـرب حتت رعـايـة جـامـعـة
الـــدول الــعــربـــيــة وكـــرم أيــضـــا فى مـــهــرجــان
ـسـرحى عـام 2006 وشـارك فى 61 دمـشق ا
مـــهــرجـــانـــا مــســـرحــيـــا وثـــقــافـــيـــا فى كـــيــيف
باالحتاد السوفييتى واليبرغ وتشيكوسلفاكيا
وبـــرلــــ وتـــونس ودمــــشق وعـــمــــان وبـــيـــروت
والـقاهرة واجلزائـر وهنغـاريا وكوبـا والكويت
وهــلــســنــكى وكــان آخــر تــكــر له فـى الــعـام
ـــاضـى فى مـــهـــرجـــان اإلعـالم الـــعـــربى فى ا
ــسـرح الـقــاهــرة رائـداً ومــبــدعــاً فى مـجــال ا

والسينما.

يوسف العانى
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ــسـرح أن يـسـتـعـرضـوا ـهـتـمـ بـا لـلـكـثـيــر من ا
ــسـرحــيــة بـشــكل مــرتب بــعــيـداً عن جتــاربــهم ا
ـسرح فـوضى االرجتـال التى كـان يـتصف بـها ا
ـسارح فى الـفـتـرات السـابـقة كـالـعروض عـلى ا
ـسرحـي ـكـشوفـة والـترابـيـة والتى أصـابت ا ا

بالكثير من اإلحباط عمن يتبنى مسرحياتنا. 
سـرحـية وطـالب مديـر فـرقـة مواهـب للـفـنـون ا
اخملـرج مـاهــر الـغـا بـتــوفـيـر مــكـان مـخـصص
ـسرحـيات وذلك من مـبدأ لـلـعائالت حلـضور ا
تــوفــيـــر اخلــيــارات الــتـــرفــيــهــيـــة جلــمــيع أفــراد
العائلة وعـدم اقتصارها على اجلانب الذكورى
ـسـرحـيات فـقـط مع احلـرص عـلى أن تـكـون ا
ـقـدمة ذات قـيمـة فنـية وثـقـافيـة وحتقق أكـبر ا

قدر من الفائدة والتسلية فى آن واحد. 

ــســرحـــيــة بــجــمــعــيــة نــاقــشت جلــنـــة الــفــنــون ا
الــثـــقــافـــة والــفـــنــون بــالـــدمــام فـــكــرة فـــتح بــاب
ـنطـقة تـواجـدة با ـسـرحيـة ا ـشاركـة للـفرق ا ا
من خالل عـــرض مـــشــــاركـــاتـــهم عـــلى خـــشـــبـــة
ــقـر اجلـديـد مــسـرح اجلـمــعـيـة بـهــدف إحـيـاء ا
ولــتـــعــريف اجلـــمــهــور واجملـــتــمع بـــالــنـــشــاطــات
ـــوجـــودة فى اجلـــمــعـــيـــة. وحـــضــر االجـــتـــمــاع ا
مـــنـــدوبــو فـــرق مـــواهب وأفـــان وفــرقـــة أجـــيــال
ــعـادن ــلك فـهــد لــلــبـتــرول وا وفــرقــة جـامــعــة ا
وفـرقـة جنوم الـشـرقـيـة وفرقـة الـنـورس وفـرقة
أذواق وفـــرقــة رمــوش والـــذين حتــمـــســوا لــهــذه
ـــســرحـــيــة الــفـــكـــرة والــتـى ســتـــثـــرى احلــركـــة ا
ــسـارح اجملـهـزة ـنـطــقـة خـصـوصــا مع قـلـة ا بــا

للعروض اجلماهيرية. 
ـسرحى محـمد حالل من فرقة وعـبر اخملرج ا
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 ميريل ستريب

والزمان واألحـداث .. ويتكـفل هو وفريـقه بهم .. ومن أكثـر أعماله روعة"
" وكذلك "مالئـكة فى أمـريكا" وغـيرهـا .. وقد اختـار لعرض "األم كـارول
ـثـلث كـوشـنـيـر ـوسـيـقـيـة والـتـى تـمـثل الـضـلع الـثــالث  شـجـاعـة" الـفــنـانـة ا
ثلـ يعد كل منهم وولف وهى جن تيـسورى ..واختار أيـضا مجمـوعة 
فـرقـة مــسـرحـيـة بـذاتـهـا ومـنـهم شــريك مـيـريل األبـدى كـفـ كـلـ .. وهـو
ثل رائع لم يكتف بوسامته فـاجتهد كثيرا واشتغل على نفسه وطور من
موهبته .. وكون ثنائيا متـجانسا مع ميريل وهو يشبهها كثيرا فى سالسة
أدائه وقـدرته عـلى الـسـيـطـرة وقــيـادة الـعـمل .. وتـشـعـر أنه عـنـدمـا يـلـتـقى
ـكـنه ـيــريل  تـتـرك نـفــسـهـا وحتـلق بــأدائـهـا وهى عــلى يـقـ بـأن كــلـ 
ــسـرحــيـة مالحــقـتــهـا والــتــحـلــيق مـعــهــا .. ولـكــلـ الــعـديــد من األعــمـال ا
ـا اثن ثل ركـنا ور والسـينـمائـية الـرائعـة .. وفى كل عمل يـشارك فـيه 
من أركـانه .. ومن أهم أعمـاله سمكـة أسمـها وندا.. وغـرب شريـر شرير

وغيرها ...
وقــد حتــدث الــكــثــيــر من الــنــقــاد عـن عــرض "األم شــجــاعــة" فــذكـروا أن
اخملـرج قـد أعد لـلعـرض إعدادا جـيـدا .. جعـله يتـفـوق فى السـيطـرة على
كل الــعـنــاصـر ويــخــلق بـيــنـهــا جتــانـســا كـبــيـرا .. وكــعــادته فـاجــأ اجلـمــهـور
يزة ومناسبة للمـكان الذى اختاره للعرض وهو مدينة طهران البس 
فى فـتـرة احلـرب بـ إيـران والـعـراق .. وغـيـر فى األحـداث كـمـا غـيـر فى
ن قـرأ أو شـاهـد ــكـان فـلم يـكن هــنـاك أى شىء مـتـوقع حــتى  الـزمـان وا
هــذا الـعـرض من قـبـل عـلى يـد الـثــنـائى وولف كــوشـنـيـر .. وكــعـادته أيـضـا
كـانت الـديـكـورات دقـيـقــة جـدا فـتـشـعـر مـعـهـا وكــأنك بـالـفـعل فى صـحـراء
يـز الـعـرض أيـضـا الـدينـامـيـكـيـة غـير الـطـبـيـعـية طـهـران .. ومن أهم مـا 

والتى أكملها بانسيابية وتوازن نفسى دقيق ...
سـرحيـة على قـبول اجلـماهـير .. فى جـوالتهـا خارج أمـريكا وقد حـازت ا
وخاصـة عـنـد عـرضـها بـطـهـران .. وعن الـعـرض اجلـديد حتـدث كـوشـنـير
فـأكـد أن وولف كـمـا فـاجــأ اجلـمـاهـيـر بـاخـتـيــاره لـطـهـران مـكـانـا ألحـداثه
ـرة ــعـبــرة والـتى قـدم فــيـهــا الـعـرض بــعـد ذلك .. فــإنه هـذه ا اجلـديـدة وا
كان آخـر حلرب أكـثر سـخونة.. وكمـا وعد كـوشنـير سيـفاجئ جـمهـوره 
وأن الغرض من العرض هو تأكـيد على دور األم جتاه أبنائها دائما وليس
وقت احلـرب فــقط  واجلــديـد هــو الـتــأكـيــد أيــضـا عــلى دور األبـنــاء جتـاه
األم.. وكذلك دور األسرة ككل  كوحدة بـناء للمجتمع  خاصة  أن العالم
ـسـرحـية كـنه أن يـعـد بـعرض ا فى حـاجة لـذلك اآلن وذكـر أيـضـا أنه ال 
ـا يـكـون مــسـتـحـيال فـى مـكـان األحـداث مـســتـقـبال .. ألن ذلك صــعب ور

 ...!!..

ـولـد فـنانـة ذات مـوهـبـة غـيـر عاديـة وقـدمت دور لـيـنـدا فى فـيـلم صـياد
الغزال عام  1978 وسط كوكبة من النـجوم على رأسهم النجم روبرت دى
نيرو ورشحت مبكرا جلائزتى أوسكار والكرة الذهبية .. ثم حصلت على
مثل األوسكار فى العام التالى عن الفيلم الشهير كرامر ضد كرامر مع ا
ـمـيـزة والـتى اخـتـلـفـت فـيـها الـقـديـر داسـ هـوفـمـان .. وتـوالت أدوارهـا ا
عـن غيـرهـا كـثيـرا فـكـانت تمـثل خـطـا تمـثـيـليـا غـيـر مسـبـوق.. ولم يـنافس
خالله غيـرها حـتى اآلن .. وعادت لـتحـصل علـيهـا مرة أخـرى عام 1982
فـى فيـلم اخـتـيـار صوفـيـا أمـام شريك حـيـاتـهـا فنـيـا الـنـجم كيـفـ كـل ..
وعند استالمها للجائـزة قال النجم القدير كيرك دوجالس للحضور "قد
ينـسانا التاريخ جميعـا ولكنه لن يستطيع أن يـتناسى ميريل" .. واستمرت
مـيزة والـتى بلـغت حتى اآلن  60 فيـلما فى تـقد األعـمال الـسيـنمـائيـة ا
مــنــهــا  20 من أفـضل  100 فــيــلم فى تــاريخ الــســيــنــمـا وقــدمت  28عـمال
ى مـــرتــ عـــامى  1978و2004 تــلـــيـــفـــزيـــونــيـــا ونـــالت خاللـــهـــا جـــائـــزة إ
ـسـرح ورمـوزه  .. عدد وقـدمت أيـضـا  20عـرضـا مـسرحـيـا ألكـبـر كـتـاب ا
كـبير مـنها كـان قبل عام  1981والـذى شهد آخر عـمل مسرحى لهـا كفترة
أولى  وهـــو عــرض "نــهـــايــة ســعــيـــدة" .. ثم عــادت لـــتــســتـــعــيــد نـــشــاطــهــا
ـسـرحى عـام  2001 وبـعـد عـشـرين عـامًا مـن االبتـعـاد والـعـرض اجلـميل ا
سـيـجـول لـلـكـاتب الـكـبـيـر أنـطوان تـشـيـكـوف .. وشـاركـهـا شـريـكـهـا األبدى
وهـوبة نتـالى بورتمان .. وكذلك النـجمة الـسينمـائية الـشابة وا كف كلـ

.. حتى كان عرض "األم شجاعة"  فى أواخر عام ... 2006.
"األم شـجـاعـة" مـسـرحيـة مـلـحـمـيـة كـتـبـهـا بـرتـولـد بـريخـت عام  1938عن
سـرحيـة فى القـرن العـشرين وقـائع حقـيـقيـة وتعـد من أعظم الـنصـوص ا
.. وتــعـد كــذلك أعـظـم مـســرحـيــة ضـد احلــرب صــاحلـة لــكل الـعــصـور ..
سـرحـية تـدور وقائـعهـا فى أثـناء فـترة حـرب الثالثـ عـامًا بـ بولـندا وا
انيـا وذلك أوائل القرن السـابع عشر .. وهى فى أحـداثها االجتـماعية وأ
ـكن أن تعانيـه أى منطقة مـن جراء احلرب .. فقد واإلنسانيـة تشبه ما 
ـية .. وقـد تكـون أحد احلـروب األهلـية فـى أفريـقيا أو تكـون احلرب الـعا

لبنان ...
ـنـتـج الـكـبـيـر تـونى كـوشـنـيـر صـاحـب تـاريخ طـويل فى الـكـتـابـة واإلنـتـاج وا
ـسرحى واجلـوائـز الكـبرى أيـضا .. خـاصة الـتونى الـتى اعتـبرهـا النـقاد ا
ـفـضـلة والـوحـيد الـذى نـالـها فى أربع مـجـاالت مـختـلـفة جـائزة كـوشـنـير ا
تألـيف موسـيقى وتـأليف درامى وإنـتاج مـوسيـقى وإنتـاج درامى وكان أهم
مــا كـتب وأنـتـج هى رائـعـتـه اجلـدلـيــة الـسـاخــرة  "مالئـكـة فى أمــريـكـا !! "

تدة لسنوات طويلة ... والصداقة بينه وب جورج وولف طويلة و
ـتنـاهية ومـراجعـة كل صـغيرة ن تـميـزوا بالـدقة ا واخملرج جـورج وولف 
وكـبــيـرة .. واخــتـيـار الــنص بـعــنـايـة وقــراءته بـعــمق شـديـد .. وفــهم كل مـا
ـكـان ـا قـرأ وفــهم .. بـعـيــدا عن ا ـانـا مــنه  ـؤلـف فـيـلـتــزم به إ يـعــنـيه ا

ـنـتـج اخملـضـرم تـونـى كـوشـنـيــر بـاخـتــيـار اخملـرج الــعـبـقـرى عــنـدمـا يــقـوم ا
وواحـد من أجنح أبـنـاء جـيـله وهـو جــورج وولف .. ويـقع اخـتـيـارهـمـا عـلى
ـمثـل ملـحمـة بريـخت "األم شـجاعـة".. ثم يخـتارا مـجمـوعة مـنتـقاة من ا
عـلى رأسـهم جنمـة هولـيود  ذات الـشخـصـية الـقويـة والبـارزة ..وصاحـبة
ـسـرح الـعائـدة" مـيريل يـة وجنـمة ا أقوى حـضـور فى تـاريخ السـيـنمـا الـعـا
ـــر مــرور ـــكن أن  ســـتــريـب" .. إذن فــنـــحن عـــلى مـــوعـــد مع عـــرض ال 
الكـرام .. عـرض من تـلك النـوعـية الـتى يـخـلدهـا الـتاريخ .. والـتى جتـتمع

فيها كل جنوم السماء لتتألأل معا فتحول ليل الدنيا إلى نهار ...
وردت هــذه األيــام أخــبــار عـن إعــادة تــقــد عــرض "األم شـــجــاعــة" عــلى
مسرح رويـال كورت بإجنلـترا مرة أخرى عـلى يد كوشنـير وولف ..وبنفس
ن ضاعت ن فـيهم مـيـريل .. وكأنـها فـرصـة جديـدة  مـجـموعـة العـمل  
ـرة الـسـابـقة عـنـدمـا قـدم هـذا الـعـرض ألول مـرة فى نـهـايـة عام مـنه  فـا
سرحى سرح ديالكـورت بسنـترال بارك فى مهـرجان نيـويورك ا  2006 
واســتــمــر عــرضه بــنــاء عــلى طــلب اجلــمــاهــيــر لــفــتــرة أخــرى بــعــد نــهــايـة
ــســرحـــيــة عــدت مــرات .. ــهــرجـــان .. وشــاهــدت أجــزاء مـــصــورة من ا ا
ورحت أتــخـيل أنـى كـنت فى نــيـويـورك أشــاهـدهــا عـلى الــطـبــيـعـة وأدركت
ــســرح احلــقـيــقى وكــنت أجــد فـيــمــا قــرأت قـبل مــشــاهــدتى هـذه مـعــنى ا
األجـزاء مبـالـغـة فى وصف روعة كل عـنـاصـر العـرض .. وأنه عـرض لكل
وذج فى الـتجـانس ب الـعنـاصر .. ولـكن وبعـد مشـاهدتى العـصـور .. و
أدركت أن هـناك كالمًـا وكالمًـا كـثيـرًا لم تـقله األلـسن وتـكـتبه األقالم عن
ذلك الــعـرض .. وأدركت أيــضـا قــيـمـة فــنـانــة تـنــتـمى لــزمن الـفن اجلــمـيل
سرح أكثر تألقا بالفعل  فمن شاهدها عبر الـسينما أقول له إنها على ا
وإحـساسـا .. وتـعبـيـراتهـا ال مـثيل لـهـا .. ومع قوة أدائـهـا قد تـظـنهـا امرأة
فى الثالث  بـقوتهـا وعنفـوانهـا وعذوبتـها رغم أنهـا على أبواب الـست
مـثل على األداء .. ولديـها سالسة غـير طبيـعية  تـساعد من معـها من ا
كـنه أن يقف وتسـهل علـيهـم األمور كثـيرا  حـتى أنى أعـتقد أن أيًـا منـا 
أمـامـهـا ويـؤدى بــبـراعـة .. وهـذا ال يـقـلـل من قـيـمـة وجنـومــيـة بـقـيـة جنـوم

العرض ...
ــثــلــة أمــريــكــيــة ولــدت فى نــيـو ن ال يــعـرفــهــا .. هى  ومـيــريـل سـتــريـب 
ـدينة سـوميت  أو كمـا يطلـقون علـيها مـدينة احلب  جيرسى  الـهادئة 
ة .. ـتـحـدة ضجـيـجـا وأقـلـهـا فى نـسـبـة اجلـر فـهى أقل مـدن الـواليـات ا
وقـد ولـدت ألب هـولـنـدى أسـبـانى .. وأم أيـرلـنـديـة إجنـلـيـزيـة ذات أصول
ـدينـة ثم رحلت إلى نـيويورك ـسرح ا سويسـرية .. وقـد درست الفـنون 
وكافـحت حـتى شـاركت فى رائعـة تـنيـسى ويـليـامـز سقـوط عربـات الـقطن
عـام  1976وفى نـفـس الـعـام شــاركت أيـضـا فى رائــعـة آرثـر مــيـلـر وعـرض
سرحية " ورشحت عن دورها جلائزة تونى ا "ذاكرة اثن من يوم األثنـ
ثم حـصـلت  على فـرصـة للـعمـل بالـسيـنـما.. وأنـبـأت منـذ بـداياتـها األولى
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كـتسبة ثـقافيـاً سواء العرقـية أم من النمـاذج االجتمـاعية والتـابو تشكل > إن الـعادات ا
اإليـقاعات الـبيولوجـية وردود األفعـال واآلليات العـضلية. واجلـسد فى الشـرق متضمن

فى إطار أنظمة فكرية وتقاليد فنية موغلة فى القدم وتعود إلى أمد بعيد.
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ســـؤال قــد دائــمًـــا مــا يـــتــجــدد: هل
سرح اإلقليمى يتابع قضايا األقاليم ا
التى ينتمى إلـيها? وهل يقوم بتشغيل
الـعــنـاصـر الـتى تـنـتــمى مـكـانـيًـا لـهـذا
ــسـرح? ســؤال قـد يــراه الـبــعض ضـد ا
الـــــفـن ومـــــبــــــررهم أن الـــــفـن أى فن
ـســرحى ال بـد أن وضــمــنه الـنــشــاط ا
يخرج من حواجز األقاليم لكننى أرى
األمــر مـخـتــلـفًـا ولـيـس ضـد اجلـمـال
الـــــفــــنـى حــــيث ال تـــــعــــارض بــــ أن
كان وفنونه يستلـهم الفن ما يخص ا
ويـتـسـلح بخـصـوصـيـة تمس الـقـضـايا
ــــكــــان الـــــتى تــــشـــــغل الـــــنــــاس فـى ا
وحتـويــلـهـا إلى عـنــاصـر جـمـالـيـة دون
قـصـد أو تـعـمد  يـجـعل الـعـمل دعـائـيًا
واكـبة بـ الفن واجملـتمع وحكـمـيًا فـا
ال بـد أن تكون ضـمن حسـابات الـفنان
مخرجًا أو كاتـبًا مسرحيًـا أو مهندسًا
لـلـديـكـور وتـمـتـزج هـذه الـعـنـاصـر مع
الــرؤيـة الــتى تــتـصـل بـأهم مــا يــشـغل
ـكـان فـتـصــبح الـعـنـاصـر الـنــاس فى ا
عـبـر حـبـكة فـنـيـة مـتسـقـة مع طـبـيـعة
كان وحتقق اللقاء بينهما. الناس وا
إنــنـى أدعــو كل فـــنــان أن يـــضع ضــمن
تــصـوره اجلــمــالى حــ يـقــدم عــمـله
ـكـان وعـنــاصـره وقـضـايـاه ـسـرحـى ا ا
وتــراثه وال يـــتــوقف األمــر عــنــد هــذا
احلد بل اكتـشاف مواهـبه من شعراء
وفنـان لـيشـاركوا بـفاعـليـة فى عرض
ـام بهـذه العـناصـر التى يخـصهم واإل

تلكونها ويعرفون أسرارها.
إن الــسـؤال عن عالقــة الـفن بــقـضــايـا
ًـــا لــكــنه اجملـــتــمع لـــيس ســؤاالً قــد
يـــتــجـــدد كـــلــمـــا طـــالــعـــنـــا عــددًا من
الـتـغـيـرات االجــتـمـاعـيـة والــسـيـاسـيـة
ــــــوج والـــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة فـى عــــــالم 
بـــاالضــطـــرابـــات ويــحـــتـــاج إلى طــرح

السؤال من جديد.

غرب تنظم منتصف مايو القادم مهرجان فاس للمسرح اجلامعى. > كلية احلقوق بجامعة سيدى محمد بن عبد الله با
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> جمعية النهضة العلمية والثقافية تنظم خالل هذا األسبوع ورشة للتدريب على فنون اإلدارة الثقافية.

ن عـداه هـو ذلك الذى لـه حضـور أقـوى وأكـثر ـؤدى الـذى يـفـرض وجوده أكـثـر  > إن ا
مثـل «يغرّب» فـاألداء البـريخـتى يؤدى بـحيـوية وحتى اقـتنـاعاً وتـركيـزاً حتى وإن كـان ا
لك من مثل الـشرقى يكـرر حركات مشـفرة فإنه يـعيد ابتـداعها بـأقصى ما  وإن كـان ا

. تاح وسائل وبكل القوة والتكثيف ا

"شكلها باظت".. يحصد جوائز "مهرجان الهواة"
حصل على جوائز أفضل عرض وأفضل مخرج وأفضل ديكور

 äÉcôH âØY

أحمد إبراهيم يرقص إسكندرانى

سامح عثمان وسحر الگلمة 

أگرم نادى.. صاحب رسالة
أكـرم مدرس ثـانـوى "صـنـايع" أقـنـعه من
ـسـوه فـيه ـا  ـمـارسـة الـتـمـثـيل  حـوله 
من مــوهـبـة فــنـيــة فـغــامـر وقـدم نــفـسه
للـمـسرح.. وشـارك مع اخملرج رائـد أبو
الــشـــيخ فى عـــرض "الـــزنــزانـــة" لــيـــقــوم
بــــدور احلـــــارس ومع اخملـــــرج عـــــصــــام
الفـولى شارك فى عـرض تعـليـمى لرفع
مــســـتــوى الـــوعى الـــثــقـــافى لـــدى بــعض
هنـية وانضم ليـصقل موهبته الـفئات ا
ـمـثل مـع اخملـرج أحـمد لـورشة إعـداد ا
كـــمــال كـــمـــا انـــضم لـــورشـــة أخـــرى مع

إيهاب صبحى.
أكــرم لـم يــكــتِف بـــالــتــمــثـــيل فــأخــرج عــدة
أعـمـال لـلــمـسـرح الـكـنـسى وقـدم الـعـديـد
ــســـرحــيــة الــتى يـــنــتــجــهــا من الــعــروض ا
ـعـاجلـة بعض صـندوق الـتـنـمـية الـثـقـافيـة 
الـقـضـايــا االجـتـمـاعـيـة مـثل خـتـان اإلنـاث

بكر. والزواج ا

أسامة جميل ..
 هبط فى بابل

.. أسامة شاه
 يحب العروسة

ســامـح عــثـــمــان كــاتـب مــســرحـى جــرىء إلى أقـــصى مــراحل
اجلــرأة وشـاعــر رومـانــسى حــالم بــعـالـم مـثــالى هــكـذا حتس

وأنت تقرأ له أو تشاهد عرضًا مسرحيًا قام بتأليفه.
جذبه سحر الكلمة فى بـداياته فقام وهو فى مرحلة التعليم
اجلامـعى بـكـتـابة الـشـعـر الـغنـائى لـعـدة فـرق مسـرحـيـة سواء
فى جـامعة اإلسـكندريـة أو الثـقافة اجلـماهيـرية ووصل عدد
العـروض الـتى نظم أشـعـارها إلى  22 عرضًـا مـسرحـيًـا كان
أهـمـهـا (الــغـوايـة) إلبـراهـيم احلـســيـنى إخـراج عـبـد الـسالم
عــبـــد اجلــلــيل و (أنت حــر) لــيـــنــ الــرمــلى وإخــراج مــحــمــد

الزينى.
ومـن طـول مـعـاشــرته لـلـمـســرح كـوَّن وجـهـة نــظـر خـاصـمت كل
النصـوص التقلـيدية وراح يبـحث عن كلمات أخـرى وصياغات
ــســرحى اخلـاص فى تـشــكــيـلــيــة مـخــتــلـفــة كـون بــهــا أسـلــوبه ا
الـكـتـابـة فـكـتب أولى مـسـرحـيـاته (١+١=١) وهـو نـص يـتـعرض
ــرأة من إخـراج أحـمـد راسم وكــان وقـتـهـا أول نص ـشـاكل ا
ـشاكل داخل اإلسـكـندريـة وحـصل على جـائزة يـتعـرض لهـذه ا
الـتأليف األولى فى مهرجـان إسكندراما ومن هـنا تشجع قلمه
فـكـتب (حـدث أثنـاء الـغنـاء) لـلمـخـرج سامح احلـضـرى وحصل
سـرح ومهـرجان العـرض على  12جـائزة فى مـهرجـان نـوادى ا
إسكنـدراما وعرفت نصـوصه طريقهـا للجوائـز إذ حصر نصه
الـثــالث (الــقــطــة الـعــمــيــا) لـ سـامـح احلـضــرى أيــًضــا عـلى 14
امة بيضا) التى حصلت هرجانات اخملتلفة ثم ( جائزة فى ا
ـسـرح كـذا مـسـرحـيـة عـلى ست جـوائـز فى مـهــرجـان نـوادى ا
(تسمـحيلى بالـرقصة دى) مع اخملـرج محمد الـزينى وحصلت
ـسرح عـلى أحـسن ثـانى عـرض مـسـرحى فى مـهـرجـان هـواة ا
الـعربى وأحسن مؤلف فـى مهرجان شـبرا وكذلك عرضت له
ـسـرح الـكـومـيـدى فى مـهـرجان مـسـرحـيـة (أتـيـلـيه) من إنـتـاج ا
الكاتب األول.  ومن مسرحياته الـتى يعتز بها (الظل واحملتمل)
ـديـنـة والــطـوفـان) و (مـائـة ســنـة تـنـويـر) مع عــبـيـر عـلى فى و (ا
ورشـة كــتـابـة مـشــتـركـة مع مـحــمـد عـبـد الـعــزيـز إشـراف لـويس
جـريس. قدم سامح للجامـعة باإلسكنـدرية (آخر حبة ألوان) مع
مـحـمـد الـزيـنى و (مـحـاكمـة خـوفـو) مع رامـى نادر و (حـدث فى
مـرسم فــنـان) مع مـحــمـد وجـيـه كـمـا قــدم (هـامـلت مــؤقـًتـا) مع
سـامح احلـضرى لـقـصـر ثـقافـة مـصـطـفى كـامل وهى حـوار حر

مع مسرحية (هاملت) لشكسبير.
ـصرى ويـتخلص من ـسرح ا يـأمل سامح عـثمان أن يـزدهر ا
قـيـوده الـتـقـلـيـديـة ويـخرج عـن الـعلـبـة اإليـطـالـيـة الـبـالـيـة كـما
يـتــمــنى إلــغــاء جلـان قــراءة الــنــصــوص الـتى هـى الـســبب فى

صرى. سرح ا تخلف ا
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تــطــاع أن يــة واســ ــســرحــ يــاته ا ثــانــويــة بــدأت حـــ لــة الــ ــرحــ فـى ا
يـ فى بـيت ثـقـافة ـسـرحـ يـؤسس مع مـجـمـوعـة من أصـدقـائه ا
لـيـة ــسـرحـيـة وفى جـامـعــة عـ شـمس بـكـ تـيـم فـرقـة بـهـتـيم ا بـهـ
ــسـرح وشــارك فى عـروض اجلــامـعـة تــجـارة اعــتـلى خــشـبـة ا الـ
ـهـزلـة األرضـيـة" حملـمد "باب الـفـتـوح" لـنـادر صالح الـدين و "ا
دســوقى و "زيــارة الــســيــدة الــعــجــوز" ألســامــة فــوزى و "قــصـة
نـــة "حملــسن رزق ــديــ ســلـم" لــســامـح عــبــد الـــعــزيـــز و "حــريـــة ا

يـــاف حـــكـــايــة" الك فى بـــابل" لـــرضـــا حـــســـ و "أطــ و"هـــبط ا
لناصر عبد التواب.

شـارك أســامــة أيـضًــا فى عــروض الــطـفـل: "جـزيــرة الــقـمــر" و"إنــسـان
الــغــلـبــان" و "رحــلــة ورد" لــنـاصــر عــبــد الـتــواب كــمــا شـارك فـى "بـيت
الوقت" و "بـيت الـفن" لـلـمـخرج حـسن فـرو و "أبـو الـفوارس" لـلـمـخرج

درسى ثم اجته أسـامة إلى ـسـرح ا تعـرف عـلى موهـبته فى ا
سـرح ومراكز الـشباب ليـنهل أكثـر من متعة العـمل فى نوادى ا
ـسرح يـشارك أسـامة شاهـ فى عروض قـصر ثـقافة عالم ا
ـلك لـيـر" مع اخملـرج الـعـمـال بــشـبـرا اخلـيـمـة وقـد بـدأهـا بـ "ا
حـــســــ جـــودة ثم "عــــلى الـــزيــــبق" مع حــــسن ســـعــــد و "مـــلك
" مع الــراحل بـهـائى " مـع مـحـمـد اخلــولى و "اجملـانـ الـزبـالـ
ـــيــرغــنى كــمــا شـــارك فى "ســعــد الــيــتــيـم" لــلــمــخــرج زغــلــول ا

" مع حسن يوسف. الصيفى و "ملك الشحات
ـصرى مع اخملرج شارك شاهـ فى تأسيس فـرقة األراجوز ا
نــاصـر عــبــد الــتـواب ويــشــارك فى كل األعــمــال الـتـى قـدمــتــهـا
ومـنـهـا "كلـنـا هـنـروح احلـضانـة" و "أحالم عـصـافـيـر" و "جـزيرة
الـقـمـر" مع نـاصـر عـبـد الـتـواب كـمـا شـارك فى "أحالم الـقـرد

هـــشــــام جــــمـــعــــة و "األرمــــلـــة
ـركز ـاكـرة" لعـادل سـعـيـد بـا ا

الثقافى اإليطالى.
وحــصل أســـامــة جـــمــيـل عــلى
ثـل ثالث فى جـائـزة أفـضل 
"الـهـالفـيت واحملـاكـمـة وهـبط
ـالك فــى بـــــــــــــــابـل وزيـــــــــــــــارة ا
الـسـيـدة العـجـوز" كـمـا حصل
مثل الثانى على على جائزة ا
مــسـتــوى اجلــامـعــات. ومـازال
يــــــحـــــلـم بـــــأداء الـــــعــــــديـــــد من

األدوار.

الـعـجـوز" مع أحـمـد رأفت
و "مــديــنـة الــســكــر" لــعـادل

بركات.
أســـــــــــامــــــــــــة لــه جتــــــــــــربـــــــــــة
تــلــيـــفــزيــونــيـــة أيــضًــا حــيث
شـــــــــــــارك فــى بـــــــــــــرنـــــــــــــامـج
"حـواديت" مع اخملرج حازم
عـيـسى. وهـو يـعـشق الـعمل
مـع األطــــــــــفــــــــــال وجتــــــــــذبه
"الـعـروســة" ويـتـعـامـل مـعـهـا
بــــــاعــــــتــــــبــــــارهـــــا ابــــــنــــــته أو
صديقـته ولن يتـنازل عـنها
ـسـرح ويـتــمـنى االهــتـمــام 

العرائس فى مصر.

طفل يشع موهـبة وبداخله طـاقة ال تنتهى
ـسـرح يـتـنـبـأ له كل من يـراه عـلى خـشـبـة ا
بـــنــــجـــومـــيــــة مـــبـــكــــرة يـــشـــارك بــــالـــرقص
والـتـمـثـيل فى مـعـظم مـسـرحـيـات الـثـقـافـة
اجلمـاهـيريـة باإلسـكـندريـة قـدمته بـسنت
ــــثالً فى مــــســــرحــــيــــة (األراجـــوز) فــــرج 
ــدوح حــنــفى وعـــنــدمــا شــاهــده اخملـــرج 
ــوهـبــته فــأشــركه فى مــسـرحــيـة أعــجب 
(مديـنة الـسـكر) من تـأليف الـراحل مؤمن
عــبــده ثم تـــتــابــعت عـــروضه فــشــارك فى
(اآللــــهـــة غــــضــــبى) والــــتى حــــصـــلـت عـــلى
ركـز األول عـلى مسـتـوى مدارس مـصر ا
ثم (مـــديـــنـــة األحالم) لـ مـــؤمن عـــبــده ثم

(الــصـيـاد وأمـيـرة الـبـحـور) فى أحـد أدوار
سرحـية ولكن طـاقة أحمد ال البـطولة بـا
تـقف عند حـد التمـثيل فقط بل تـمتد إلى
شاركة فى فرقـة الفنون الشعبية بقصر ا
ثـقــافـة احلـريــة حـيث يـقــدم عـدة رقـصـات
منها (الـرقصة اإلسكـندرانى) و (الرقصة
الــصـــعــيــديـــة) ويــتــألق فـى (الــبــمـــبــوطــيــة)
ويــــتــــمــــايـل فى (الــــنـــــوبــــة) و (احلــــجــــالــــة)

ويشارك فى (فرح العروسة).
أحـمـد يـتـمـنى أن يـأتى إلى الـقـاهـرة لـيمـثل
فى السينما والـتليفزيون ولـكنه ينتظر إلى
سرحية. عهد الفنون ا أن يكبر ويلتحق 

ــانه يــرجع أكـــرم تــوجـــهه لإلخـــراج إلى إ
بـدور الـفن فى مــعـاجلـة مـشـكالت الـواقع
ويـستـعد حـاليًـا لتـقـد عرض لـلمـكفـوف
مثل ورقة شعوره معتمدًا عـلى إحساس ا
معترفًا بأن هـذا سيتطلب إجراء تدريبات
شاقة ومتواصـلة جملموعة العمل حتى يتم

توصيل كلمتهم.
أنــشـأ أكــرم نــادى ورشــة مـتــنــقـلــة لــتـنــمــيـة
الـــوعـى لـــدى األطـــفـــال والـــشـــبـــاب حـــيث
يؤمن بـأن الفن رسـالة البد من الـقيـام بها
من خالل أقـــنـــعــــة الـــتـــمـــثـــيل الـــتى يـــراهـــا
ضـــروريــة وجـــمـــيـــلـــة فــقـط فى الـــتـــمــثـــيل

ولكنها فى احلياة ليست كذلك.
مـثله األعـلى فى اإلخـراج السـيـنمـائى نادر
ـسـرح مـحـمـد صـبـحى وفى جالل وفى ا

السينما خالد صالح.
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ثل طول العمر محمود على محمود .. نفسه 
بــدأ مــحــمـود عــلى مــحــمـود
يـــاتـه الـــفـــنـــيـــة مـــنـــذ كــان حــ
مـوظـفًــا فى مـركـز الـشـبـاب
والرياضـة بالسويس وعند
اسـتقـدام اخملرج أحـمد أبو
ـــركـــز لـــيـــقــوم ســـمـــرة إلى ا
بــــإخــــراج عــــرض مـــســــرحى
وتــكــويـن فــرقــة مــســرحــيــة
يه مـحمـود ليـصبح انضم إلـ
أحــد أبـطــال هــذه الــفــرقـة
ويـــقـــدم أول عــروضـه "حــلم
يوسف" الذى شارك به فى
ية مـهرجـان سمـنـود بالـغربـ
بـــــــعــــــدهــــــا جــــــذبـه مــــــســــــرح
الـشــارع فـانــضم إلى ورشـة
اجلناينى وشارك فى بعض

يــــة من ـــســــرحـــ الــــعــــروض ا
مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا إخـــــــــــــــــراجـه 
"اإلنـــكـــشـــاريـــة" و "الـــبــرش
يــــضـــحك لــــيه" و "عـــبـــده بـــ
يــــلــــة مــــصــــرع شــــنــــاكل" و"لــــ

جيفـارا" و "شبورة" التى 
عـرضهـا فى مهرجـان شبرا
ــــــــــاضـى" و يــــــــــمــــــــــة ا اخلــــــــــ
"عــــــــــــصــــــــــــفــــــــــــور وجـــــــــــرادة"

لألطفال.
يـــؤكــــد مــــحـــمــــود أن مـــحــــمـــد
اجلـــنـــايــــنى صـــاحب الـــفـــضل
عـلــيه مــازال يـتــدرب ويـتــمـنى
أن يصبح ذا قدرة عالية على
ـسرح كـمـا يتـمنى أن خـشبـة ا

ثل طول العمر. يظل 

جبر وقيمة اجلائزة  2000جنيه.
ـهرجـان أوصت بإقـامة دورت فى جلنـة حتكيم ا
الــــعـــــام شــــمــــال وجـــــنــــوب الــــوادى وذلـك إلتــــاحــــة
الـــفـــرصـــة أمـــام الـــعـــدد األكــــبـــر من فـــرق الـــهـــواة

هرجان. للمشاركة فى فعاليات ا
ـــشـــرف عـــلى وأكــــد الـــشـــاعـــر مـــحـــمـــد كـــشــــيك ا
هرجان ومدير عام اجلمـعيات الثقافية بالهيئة ا
ــهــرجــان هــذا الـــعــام شــهــدت مــشــاركــة أن دورة ا
ــتـمــيـزة بــجـانب تــكـر عـدد عـدد مـن الـعـروض ا
ــــصــــرى وأشـــار ــــســـرح ا مـن أهم رمــــوز حـــركــــة ا
ألهـمــيــة دعم الــفـنــان د. أحــمـد نــوار لــلـمــهــرجـان

وحرصه على جناح فعالياته.

وذهـبت اجلائـزة الثـانيـة وقيـمتـها  600جنـيه ألبو
العال صابر عن تصمـيمه ديكور مسرحية "عرس

زهران".
كــمـــا مـــنــحـت الــلـــجــنـــة جـــائــزة اإلخـــراج الـــثــالـــثــة
وقـيـمـتـها  600جـنـيه خلالـد الـعـيـسوى "مـسـرحـية

صراوية. العمة والعصايا" لفرقة ا
وذهـــبت جـــائـــزة اإلخــراج الـــثـــانـــيــة حملـــمـــد جـــبــر
وقــــيــــمــــتــــهـــا  1000جـــنــــيه عـن مــــســـرحــــيــــة "مـــا

بنحلمش".
وفازت مسرحية "الـعمة والعصايا" للمؤلف رجب
سـلــيم واخملـرج خـالـد الــعـيـسـوى بــجـائـزة الـعـرض

الثالثة وقيمتها  1000جنيه.
ــســرحــيــة "مــا وذهــبت جــائــزة الــعــرض الــثــانــيــة 
بـنحلمش" للـمؤلف محمود جـمال واخملرج محمد

حـصدت مسرحيـة "شكلها بـاظت" لفرقة اجلراب
هرجان احلادى ية الفـنون معظم جوائـز ا بـأكاد
عـشــر لــفـرق الــهـواة الــذى تـنــظــمه سـنــويـا اإلدارة
العامة للجمعيات الثقافية بهيئة قصور الثقافة.
ـسـرحـيـة بـجـائـزة أفـضل عـرض وقـيـمـتـها فـازت ا
 2500  جـنــيه وجـائــزة اإلخــراج األولى وقـيــمـتــهـا
 1500جنيه لدعاء طعيمة مخرجة العرض وفاز
مـــحــمـــد جـــابـــر مـــصــمـم ديــكـــور الـــعـــمل بـــجـــائــزة
الديـكـور األولى وقيـمتـها  1000جـنـيه كمـا ذهبت
جــــائـــزة الــــتـــمـــثــــيل األولى رجــــال ألحـــمــــد زكـــريـــا

معروف أحد أبطال العرض.
ـهـرجـان بــعـضـويـة د. حـسن كـانت جلـنـة حتــكـيم ا
عـطـيـة د. فـوزى الــسـعـدنى مـخــتـار الـعـزبى قـد
شــاهــدت ســبــعــة عــروض مــســرحــيــة شــاركت فى
ــســـابــقــة الـــرســمـــيــة لـــدورة هــذا الــعـــام قــبل أن ا
تــقــرر.. مــنـح الــطــفل فــادى يــســرى جــائــزة جلــنــة
ـشـاركـته الـتـحـكـيـم اخلـاصـة كمـوهـبـة اسـتـثـنـائـيـة 
بالـغـنـاء والـعـزف والـتـمثـيل فـى مسـرحـيـة "شـكـلـها
بـــاظـت" واســـتـــحـــداث جـــائـــزة مـــالــــيـــة قـــيـــمـــتـــهـــا
500جـــــنـــــيـه تـــــســـــلـــــمـــــهـــــا فى احلـــــفـل اخلـــــتـــــامى

للمهرجان.
كـمــا قـررت الــلــجـنــة مـنح شــهــادتى تـقــديـر لــعـادل
ــتـــمــيــز فى درويش ومــحـــمــد خـــيــرى لــدورهـــمــا ا

حركة مسرح الهواة..
ى وذهبت اجلـائزة الثـانيـة وقيمـتها  1000جـنيه 
عــبـــد الـــرازق عن دورهــا فـى مــســـرحــيـــة "الــعـــمــة

صراوية. والعصايا" لفرقة ا
وفازت وفـاء عبـد السمـيع بجائـزة التمـثيل الثـالثة
وقـــيــمــتــهــا  750جــنــيه عن دورهـــا فى مــســرحــيــة
عـرس زهــران لـفــرقـة جــمـعــيـة رواد قــصـر ثــقـافـة

شبرا اخليمة.
وعن أدائــهـا لــدور عـزيــزة فى مــسـرحــيـة "حــصـاد
الشك" لفـرقة جمعـية أبناء الـدقهليـة فازت أميرة
كــامل بــجــائــزة الــتــمــثــيل األولى وقــيــمــتــهــا 1250

جنيهاً.
أمــا جـــوائـــز الــتـــمــثـــيل رجـــال  فــقـــد فـــاز بــاألولى
ـيـرى "مــسـرحـيـة حـصـاد الـشك" وقـيـمـة ـدوح ا
اجلائزة  750جنيهاً و حجب اجلائزة الثانية.
وفـاز مـحمـد أبـو احلـسن بجـائـزة الديـكـور الثـالـثة
وقيمتها  400جنيه عن مسرحية "ما بنحلمش".

 مسرحية شكلها باظت 

 جــائــزة اســتـثــنــائــيــة لــلــطــفل "فــادى يــسـرى"..
وجلنـة التـحكـيم توصى بـإقامـة دورت فى الـعام

 السعيد منسى

عاهد العليا "بيرجنت" فى مسابقة ا
ـــيــة الـــدلــتـــا لــلـــعــلــوم تــســـتــعـــد أكــاد
ـسرحى نـصورة لـتـقد الـعرض ا بـا
ـعـاهـد "بـيــرجـنت " ضـمـن مـسـابـقــة ا
العليا إخـراج السعيد منسى تأليف
هـــــنـــــريـك إبـــــسن ديـــــكـــــور مـــــحـــــمـــــد
. قطامش أحلان ضياء عبد الكر
بطولة أحمـد فؤاد سمر سمير مروة
مــــــجــــــدى كــــــر عـــــثــــــمــــــان حــــــامـــــد
احلـسينى مـحمود عـوض باسم عبد
اخلـــــالق بـــــيــــتـــــر مــــيـــــخـــــائــــيل هـــــنــــد
احلــديــدى نــيــفــ الـســعــيــد مــحــمـد
السيد. السـعيد منسى مخرج العرض
سرحيـة تتناول فكرة البحث ذكر أن ا
عن الذات وسط مـجتـمع غيـر مكـتمل
ـعــالم به خـيـاالت وشـطـحـات وبـقـايـا ا
جــسـد وعــيــون تــنــسج أحـالًمــا وأيـدى

 سعيد طرابيك تتشبث بخيوط الشمس.
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ــســرحـى "زى الــفل" شــهــدت فى الــلــحــظـــات األخــيــرة قــبل ارتـــفــاع الــســتــار عـن الــعــرض ا
كوالـيسـها تـغيـيًرا مفـاجًئـا حيث حل "أحـمد صـيام" بـدًال من "سعـيد طـرابيك" الـذى اعتذر
ـؤتـمـر الـصـحـفى الـذى عـقـدته أسـرة الـعـمل قـبل عـقب مـشـاركـته فى الـبـروفـة اجلـنـرال وا
افتـتاحه بأيـام قليـلة. اعتـذار طرابيك جـاء استجـابة لنـصائح أطبـائه الذين أخبـروه أن قلبه
يـحـتــاج جلـراحـة دقــيـقـة السـتــبـدال ثالثـة شــرايـ فى قـلـبـه و تـرشـيح صــيـام بـدًال مـنه
ــوقف عـقـب اتـصـالـه بـطـرابــيك واالطالع عــلى مالبـســات االعـتـذار والـذى بــادر إلنـقـاذ ا
وبـعد بـروفـة واحدة شـارك صـيام فـريق الـعمل فى تـقـد العـرض مـعتـمًدا عـلى خـبرته فى
ـسرحـية الـصعـبة. كـان صيام قـد اعتـذر قبل أقل من شـهرين عن واقف ا الـسيـطرة عـلى ا
ــسـرحـى "روايح" الرتــبـاطه بــتــصــويــر دوره فى مــسـلــسل "ظل اسـتــكــمــال تـقــد الــعــرض ا

احملارب" الذى استلزم منه اإلقامة فى سوريا ألكثر من شهر.

 مسرحية الدرافيل
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ــسـرحــيـة بـاإلســكـنـدريــة بـروفـات بـدأت فــرقـة "حـلم" ا
ــســرحى بـالــعــربى الــفــصـيـح تـألــيف لــيــنـ الـعــرض ا
الـــرمــلى وإخـــراج إســمـــاعــيـل اجلــمل بـــطــولـــة حــامــد
الــســحــرتى رشــاد عــاطـف أحــمــد حــسن مــصــطــفى
نعم فـاروق أدهم احلبشى خالـد محمد نـهى عبد ا
ـنـعم وجتـرى الـفـرقــة حـالـيـا ورشـة عـمل سـمـر عـبــد ا
إلعــداد الـــنص واخــتـــيــار األشـــعــار واســـتــكـــمــال بـــقــيــة
عـناصر الـعمل الفـنية. ويـقول إسـماعيل اجلـمل مخرج
ـوارد الــعـرض إن الــفــرقـة تــعــتـمــد فى إنــتــاجـهــا عــلى ا
الـذاتـيــة من األعـضــاء وسـبق لــهـا أن قــدمت عـرضـ
مـسـرحـي هـمـا: "أنت حـر" تألـيف لـينـ الـرمـلى على
قــصــر ثــقـــافــة األنــفــوشى و"الــدرافــيـل" تــألــيف خــالــد
الــصـاوى أشـعــار أمـان صــقـر أحلـان أدهـم احلـبـشى

و عرضه على مسرح قصر اإلبداع باإلسكندرية.
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فى أعدادنا القادمة 

غنى / الـراقص مرغم على إعادة اكتشاف ذاته واسـتكشاف جسده فقرة مثل / ا تدرب ا > إن ا
بـفقـرة وكل مـفصل وكل عـضـلة إلخ.. فـاآللـة التى سـوف يـتحـتم علـيه أن يـعزف عـلـيهـا ما هى
سوى جـسده ولذلك فـعليه أن ينـمى قدراتهـا ويجعـلها أكـثر مرونـة وأن يحكم سـيطرته عـليها

وحتكمه فيها.
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

> فاطمة فرحات مدير عام ثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة انتهت من تنفيذ خطة إدارتها للموسم احلالى.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرح واللغة دراسة حملمد حامد السالمونى عباس عبد الغنى يكتب من العراق عن السينمسرحأوسكار والسيدة الوردية.. ا

28  من  أبريل 2008  العدد 2842  من  أبريل 2008  العدد 42

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

2007
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سارح الـغربية. فـاالهتمام > لقد اسـتعاد اجلـسد بالفـعل دوراً مرموقـاً فوق خشبـة ا
باجلسد وهـو ظاهرة سياسـية واجتماعـية وفنية عبـرت القرن العشـرين بأكمله قد
ـاط الــتـعـلـيم ـسـرح خالل تــلك الـعـقــود الـثالثـة األخـيــرة حتـديـثـاً أل ولـدت فى ا

والتقنيات وأساليب األداء.

سرحية فرقة «حسن البارودى» ا
نـافسـة أمام لم تسـتطع الـفرقـة مـواجهـة ا
ـسـرحـيـة الـكـبـرى فى هـذا الـوقت الـفـرق ا
ومن أهــمـــهــا فــرق: رمــســيـس الــريــحــانى
الكـسـار فاطـمـة رشـدى فتم إحـيـاء بعض
ــســرحــيـــة الــقــصــيــرة حــتى عــام ــواسم ا ا

.1944
اجلـدير بالذكـر أن الفرقة بـعد عودتها من
الـســودان قـد حــلت وعــاد حـسن الــبـارودى
السـتـئــنـاف نــشـاطه بــفـرقـة «رمــسـيس» مع
انـــتــهـــاز فــرصـــة تــوقف فـــرقــة «رمـــســيس»
إلعـداد عـروض جـديـدة فى إحـيـاء مـواسم

مسرحية قصيرة بفرقته.
تــوقـفت الــفـرقـة نــهـائــيـا عـام 1944 بــسـبب
الـــكــســـاد االقــتـــصــادى وعـــلى أثــر حتـــقــيق
ــاديـة وهــو نـفس الــعـام بـعض اخلــسـائــر ا
الذى تـوقفت فـيه فرقـة «رمسـيس» وبعض
الــفـــرق الـــكــبـــرى أيــضـــا وانـــضم أغـــلــبـــيــة
أعضاء هذه الـفرق ومعهم حسن البارودى

وسيقى. صرية للتمثيل وا إلى الفرقة ا
تــعــود قــيـمــة هــذه الــفــرقـة وأهــمــيــتــهـا إلى
ــمــيــز وإلى مــوهــبــة مــؤســـســهــا وأســلــوبه ا
ـسـرحـيـة دورهـا الـهـام فى نــشـر الـثـقـافــة ا
بـــالـــســودان الـــشـــقـــيق وإن كـــان تــأثـــيـــرهــا
ـصـر ليـس كبـيـرا حـيث اعـتـمدت احملـلى 
ــهــا عــلى تــقـــد مــســرحــيــات ســبق تــقــد
وبـإنتاج ضعيف نـسبياً ومـتواضع فنيا وإن
كـان يـحـسب لـهـا مـسـاهـمتـهـا فى فـتـح باب
ـمـثـلـ والـفـنـي رزق وتـشـغـيل عـدد من ا
وكذلك قدرتها على التجوال بعروضها.

قــدمت الــفــرقــة فى رحــلــتــهــا إلى الــســودان
وت سرحيات الـتالية: عاصفة فى بيت ا ا
دنى عبد الستـار أفندى غادة الكاميليا ا
احلالق الـفيـلسوف دخـول احلمام مش زى
ــــســـرحــــيـــات من خـــروجـه ومـــعــــظم هـــذه ا
ـسرح سـرحـيـات التى قـدمت قـبل ذلك بـا ا
ـــــســــرحـــــيــــة ـــــصـــــرى من خـالل الــــفـــــرق ا ا
ـــصـــرى) ـــســـرح ا اخملـــتـــلـــفـــة (ريـــبـــرتـــوار ا
وخــاصـة لـفـرقـة رمــسـيس وإن كـان هـذا لم
ـسـرحـيات ـنع الـفـرقـة مـن تـقد بـعـض ا

اجلديدة أيضًا.

ـــســـرحـــيــــات بـــفـــرقـــة رمـــســـيس ومن من ا
أهـمـها: مـلك احلـديـد الـقاتل الـكـوكـاي
الــــعــــدالــــة الـــســــارق الــــذبــــائح تــــوســــكـــا
البـؤساء قـهوة الـذوات الكـونت دى مونت
كـريسـتـو صنـدوق الـدنيـا عـطيل مـجـنون

ليلى رجل الساعة هوا اسبور.
قــــــــام «الــــــــبـــــــــارودى» فى 24 أبـــــــــريل 1935
بـتـنـظيـم رحلـة فـنـية لـفـرقـته إلى الـسودان
وقدم هـناك عـدة مسـرحيـات القت جناحا
ــوســيــقى والــرقـصــات من طــيــبــاً وكــانت ا
أهم أسباب اجتذاب اجلمهور السودانى.

الـكاميـليـا» عنـدما اضطـر إلى القـيام بدور
الـفــنـان سـتـيـفـان روســتى وقـد اسـتـمـر فى
فرقـة رمسـيس أكثـر من عشريـن عاما ثم
عــمل بــبــعض الــفــرق األخــرى ومن بــيــنــهـا:
ــصــريـة ــمــثــلــ الــفــرقــة ا فــرقــة احتــاد ا
ـسرح القـومى) وقد وسـيقى (ا لـلتـمثـيل وا
نـال وسـام الــفـنـون عـام 1962 كـمـا شـارك
فى بـطولة الـعديد من األفالم الـهامة ومن
بــيـــنـــهــا بـــاب احلـــديــد الـــزوجـــة الــثـــانـــيــة

األرض بالل مؤذن الرسول.
شارك حـسن الـبـارودى فى بـطولـة الـعـديد

قـام بـتـأسيس هـذه الـفـرقـة الـفـنـان الـقـدير
حـــسـن الـــبـــارودى فـى أواخـــر عـــام 1934 
ـوسـم الـشـتـوى وبـالــتـحـديــد عـقب انـتــهـاء ا
وضم إلـيـهـا ثـمـانـيـة عـشـر فـنـانـا من بـينـهم
ــلــيـــجى عــبــاس فــارس جنــمــة مــحــمــود ا
إبـــراهــــيم عــــبـــد الــــعــــزيـــز أحــــمـــد ســــيـــد
ـطـرب سـيد سـلـيـمـان سـريـنـا إبـراهـيم وا
فـــوزى وأحـــمــد عـــبـــد الـــله وذلك بـــخالف

راقصة وفرقة موسيقية.
الفـنان حـسن البـارودى موالـيد عام 1890
ـــنـــا عــام 1974 بــعـــدمــا وقـــد رحل عـن عــا
ــــســــرحـى كــــمـــــمــــثـل ومــــعــــد أثـــــرى الــــفـن ا
ومـقتـبس ومـتـرجم وذلك بخالف تـأسـيسه
ــسـرحــيـة وكــذلك إشــرافه عـلى لـفــرقـته ا
ـسـرح الشـعبى خالل الشـعبـة اخلـامسـة با

الفترة من 1950 إلى 1954.
ــــيـــز أجش وأداؤه وهـــو صــــاحب صـــوت 
اإللـقـائى ال تخـطـؤه األذن وقد بـدأ حـياته
ـيـة األولى كـهـاو الـفـنـيــة أثـنـاء احلـرب الـعـا
ـعــارف األدبـيــة وكـان هــذا الـنـادى بــنـادى ا
من أهم مـــراكــــز هـــواة الـــتـــمـــثــــيل فى ذلك
ارس هـوايته ويتدرب حتت الوقت وظل 
إشـراف اخملرج القديـر عزيز عيـد أحياناً
حـــتـى انـــضـم إلى فــــرقـــة «حــــافظ جنــــيب»

اجلوالة عام 1920.
انضم فى عام 1921 إلى فرقة عـزيز عيد
وسـافر معـها فى رحلـة إلى بالد الشام ثم
انــضم إلى فـرقــة رمـسـيس لــيـوسف وهـبى
عــنــد افـــتــتــاحــهــا عــام 1923 وإن كــان قــد
عــ كـمــلــقن فى الــبــدايـة ثم اســتــطـاع أن
يــؤكـــد مــوهــبــته كــمـــمــثل فى عــرض «غــادة
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نشرت الثقافة
سرحية  ا
فى السودان
وكان تأثيرها
فى مصر
محدوداً

نيل خالل األسبوع القادم. سرح العائم با > اخملرج هشام عطوة مدير فرقة مسرح الشباب قرر افتتاح عرض "حتت السيطرة" للمخرج عصام سعد على خشبة ا

يسرى اجلندى .. عاشق التراث
الـبريـطانى إلى أحـضان مخـلص العـصر األمـريكى. هـكذا يتـنبـأ يسرى
اجلــنـدى فـى مـســرحــيــة الــيـهــودى الــتــائه بــأن مــسـيح هــذاالــعــصــر هـو
ـسيح هـذا الـعصـر "يدخل األمـريـكان تـعـالوا مـعًا نـتـأمل وصفه الـذكى 
ــسـبح ــنــتـظــر عــلى مــحـفــة بــأعالهــا لـوحــة حتــمل اســمه.. ا ـســيح ا ا
األمــريـكى الـوجـه مـرتـديــا حـلـة بــيـضـاء ونــاصـعـة الــبـيـاض تــغـطى يـديه
قـفازات بـيضـاء بـالغـة الوسـامـة والرقـة على رأسـه غار من الـشوك من
الــذهب فى خــدمـته اجلــنــراالت واألسـاتــذة يـعــرف مـتـى يـســتـخــدم أيـا
مـنـهم ومـتى يـسـتـخـدم اآلخـر يـأتى مـعـلـنـا أنه جـاد لـيـتـحـمل مـسـئولـيـته
مـبـشرا بـعـهـد قادم من الـسالم الـدائم والـرخاء وبـعـد أن ينـصب نـفسه
ـدافع مـسـئـوال عن الـعـالم ال بـاحلق اإللـهى طـبـعا ولـكن مـن حيـث هو ا
األكبر عن احلرية فى هذا العـالم" والكلمات هنا واضحة بقدر ما هى
ـعـظم الـعـبـارات سـيـجـدهـا هى نـفس أكـاذيـب بوش ـتـأمل  فـاضـحـة فـا
االبن لـكى يـحـتل الـعـراق ولـكى يـعـيـد تـقـسـيم خـريـطـة الشـرق األوسط
ـؤلم فـى األمر أن الـنص كـتب وفق مـصـالح الـلـوبى الـيـهـودى. بـالطـبع ا
عام  1968ولم نحرك ساكنا أو متحركا حتى اآلن.. إن من يتأمل عالم
ًـا زاخـرًا بـالـقـضايـا الـسـاخـنـة يـبنى يـسـرى اجلنـدى الـفـنى سـيـجـده عا
ـا هـو بـداخـلـهـا الـكـاتب أبـنـيـة درامــيـة يـتـصـارع فـيـهـا مـا هـو مـلـحـمى 
ـمـتنع تـراجـيدى فى خـطـاب مـسـرحى يـنـتمـى إلى ما يـسـمى بـالـسـهل ا

فى لغة شاعرية حتمل الكثير من القضايا اإلنسانية.
ـسرحى يـحـتاج إلى واحلـقيـقة أن احلـديث عن إنـتـاج يسـرى اجلنـدى ا
ضـيئة فى إبداعه صفحـات مطولـة بل إلى دراسات عديدة لـلجوانب ا
ثـال ال احلـصـر بعـضًـا من عـناوين ـسـرحى لـكنـنـا نـذكر عـلى سـبـيل ا ا
مـــســـرحـــيـــاته: "رابـــعـــة الــــعـــدويـــة" "واقـــدســـاه" "حـــدث فى وادى اجلن"
" "عـنـترة"  "دكـتـور زعـتـر" "سـلـطـان زمانه" ـداحـ "الـسـاحـرة" "عـاشق ا
اضى على ها له العام ا "اإلسكافى ملكًا" وهى آخر مسرحية  تقد
سرحى تأمل إلنتاج اجلندى ا سرح القومى إخراج خـالد جالل . وا ا
سـيجـد أن مـفتـاح السـر هو الـتراث فـهو عـاشق لـلتـراث وللـتاريخ أيـضا
ــســـرح فى أواخــر وتــبـــقى قــضـــيــة هـــروبه مع عـــدد كــبــيـــر من كـــتــاب ا
الـثـمانـيـنيـات إلى الـدراما الـتلـيـفزيـونـية قـضـية نـقـدية خالفـيـة وشائـكة

حتتاج إلى ملف خاص.

إطالق ســرحــان بــشـــارة رصــاصــاته عــلى روبـــرت كــنــيــدى فى الــذكــرى
سـرحيـة كمـا هو واضح تـأتى استـجابة من ة 1967وهـذه ا األولى لـهز
سـرحية ـا حدث عام  1967ولـقد جـاءت ا ذات الفـنان يـسرى اجلـندى 
رغم أنـها تـعد من بـواكيـر أعمـاله من حـيث بنـائهـا الفـنى فاجلـندى فى
ــتـعــددة فـكـرة مــسـرحـيــة الـيــهـودى الــتـائه يــنـاقش فى بــعض لـوحــاتـهـا ا
ـاضى وفـى احلـاضــر من بـخــتــنـصــر إلى هـتــلـر اضــطـهــاد الــيـهــود فى ا
مـرورًا بـالـرومـان وأوربـا وأيضـا احلـروب الـصـلـيبـيـة إذ يـنـاقش اجلـندى
ــة من بـ أرفف الـتـاريخ لـيـرى كـيف تـسـتـخــرج هـذه احلـكـايـات الـقـد
قـيــام إسـرائـيل. كــمـا نــزع الـكـاتـب فى إحـدى لـوحــاته بـالــيـهــودى الـتـائه
األقـنـعــة عن احلـركــة الـصـهــيـونـيــة حـيث نــرى كـيف بـدأت الــصـهـيــونـيـة
كـثـمــرة زواج شـرعى بــ كـبـار الــرأسـمـالــيـ الـيــهـود واألمـبــراطـوريـات
االستعـمارية أمثـال "روتشيلـد" ووايزمان وهرتـزل. ويدرك القار كيف
ـذابح التى تـواطأ فـيهـا هؤالء تـعمل لـتقد كـانت أفكـار الال سامـية وا
ـــدون أيــديـــهم لـــكل الـــفـــكــرة وحتـــويـــلـــهـــا إلى أرض الـــيــهـــودى الـــتـــائه 
ــشـــتـــغــلـــ فى كل فـــتـــرات الــتـــاريخ من الـــبـــابــلـــيـــ حــتـى هل األســد ا

ــسـرحـيـة وأشــاهـد إبـداعـاته مــنـذ نـعـومــة أظـفـارى وأنـا أقــرأ أعـمـاله ا
الـتـلـيفـزيـونـية الـتى يـحـرص من خاللهـا عـلى بث قـيم الـعدالـة واحلـرية
ـسـاواة داخل إطار فـنى. لـذلك لم تـكن شخـصـية "عـلى الـزيبق" أول وا
ـه السـحـرى كـدراما شـعـبيـة مـسـتوحـاة من حـكـايات مـا جـذبـنى إلى عا
ألف لـيلـة ولـيـلة وكـذلك لم تـكن شـخـصيـة عـبـد الله الـنـد كـشخـصـية
ـسـتـمـر فى الـتـاريـخ والـتراث تـاريـخـيـة أول مـا لـفت نـظـرى إلى نـبـشه ا
لكى يسـتخرج لنا فى النـهاية مجمـوعة من الشخصـيات الدرامية التى
مـازالت حــيـة فى قــلـوبــنـا وحـتــمـا تــرانـا وكـان أيــضًـا وهــو طـفل صــغـيـر
ـارس فن الـرسـم بل وله مـجـمـوعـة من الـلـوحـات الـفـنيـة هـى آخـر ما
عـرفت عـنه لـهـذا أؤكد أنـه جلمـلـة تـلك األسـبـاب - وهى قـلـيـلة اآلن -
بدع الـكبير "يسرى اجلـندى" كعاشق للتراث أسـتطيع أن أحتدث عن ا

ولتراب هذا الوطن.
ى: سرح العا البداية من ا

لـقد جاء يـسرى اجلـندى إلى القـاهرة وهو يـحمل ب جـوانحه أحالما
كبيرة يود لو ترى النور فـإذا به يفاجأ وهو فى بداية فترة السبعينيات
بـسـيـطـرة تـكـاد تـكـون طـاغـيـة من كـتـاب كـبـار. لـذلك لم يـكن أمـامه فى
ذلـك الــوقـت هــو وزمـالؤه إال طـــرق أبــواب مـــســـرح األقـــالـــيم وفى ذلك
وقـف لذلك قام يـة هو سـيد ا الوقت كـان اإلعداد عن الـنصـوص العـا
انى بـرتولد ى  للـكاتب األ يـسرى اجلـندى باإلعـداد ألكثر من نص عـا
بـريشـت فقـدم "حـكـاية جـحـا عن "دائـرة الـطبـاشـيـر الـقوقـازيـة" وأيـضا
"بــغل الــبــلــديــة" عن "الــســيــد يــونـتــيل وتــابــعه مــاتى" ثـم قــدم له مــسـرح
الـثـقـافـة اجلمـاهـيـرية "عـلى الـزيـبق" واحملـاكـمة" و"حـكـاوى الـزمان" من
تألـيفه وفى هـذه الفـترة الـتقـط اخملرج الـكبيـر سمـير الـعصـفورى نص
"عنترة" وقدم عـلى مسرح الطليعة عام  1977بعد أن كاد اجلندى يعود
ا يـحدث بالعـاصمة بعد أدراجه مرة أخرى إلى مـدينة دميـاط يأسا 
ــــســـرحـى " الـــذى جـــاء بـه من دمــــيـــاط وهـــو أن  تــــأجـــيل الــــعـــرض ا
ـسـرحـيـة وأشــهـرهـا عـلى اإلطالق كـمـا "الـيـهـودى الـتـائـه" درة أعـمـاله ا
يؤكد الـناقد الكبـير فاروق عبد الـقادر فى كتابه "الفـرسان الصاعدون

نهارة". إلى اخلشبة ا
حــيث يــقـول "ال تــزال عــنـدى هـى أهم وأفـضـل مـســرحــيـاتى - يــقــصـد
الـيــهــودى الـتــائه - وهى مــســرحـيــة طــمـوحــة وطــمـوحــهــا هـذا هــو سـر
ـتـعـددة امـتـيـازهـا وتـفـردهــا من جـانب كـمـا أنه سـر مـشـاكــلـهـا الـفـنـيـة ا
هـا كـاملـة من اجلـانب اآلخـر لقـد أراد يـسرى اجلـندى وصـعـوبة تـقـد
ـاضى األسـطـورى الـسـحـيق حـتى حلـظـة أن يـقـول فـيــهـا كل شىء من ا

 يسرى اجلندى
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 لوحة الغالف

فك الشفرة
سرحي بوابة الدخول السحرية والذكية إلي عالم العروض فهو نـظر ا ا
تـفرج من اللـحظة األولى لـتقبل أو رفض النـافذة األصلـية التي تـؤهل ا
ـسئـولـة عـن تـناول رئـيـة هـي ا ـسـرح فـالـصـورة ا مـا يـدور عـلى خـشـبـة ا
ـسـاعــدة لـفك شـفـرات الـعـرض ـكـمـلـة وا ــفـردات والـعـنـاصـر الـدالــة وا ا

تفرج إلي ما يرمى إليه فكر ومضمون هذا العرض. سرحي وتأهيل ا ا
البس واإلكسسـوارات إلي دراسة دقيقة قبل الشروع نظر وكذا ا يخـضع ا
ـصـمم في الـتـنـفـيـذ كـمـا تـدور مـنــاقـشـة دءوبـة مع اخملـرج حـتى يـصل ا
ـرئي إلي الـرؤية األصـيـلـة التي يـنـطـلق مـنهـا مـحـلقًـا بـخـياله لإلطـار ا
سـرح كمـا تعـتمد ـساعـدة في فراغ خـشبـة ا مـحقـقًا لـكثـير من األبـعاد ا
صـمم على الـتأثـير الـنفـسي للـمتـفرج سواء رئيـة من خالل ا الصـورة ا
كـان إيهـامًـا أم كـسرًا لإليـهـام فـالدراسـة الـنـفسـيـة لـلمـكـونـات والعـنـاصر
رئـية لـها دور بارز في اخـتيـار الشـكل واللون ـكونـة للصـورة ا تراكـبة وا ا
تـفرج ومدى الئمـة للـمنـظر ويـنتـقل بالـدراسة إلي نـوعيـة ا ـساحـة ا وا
ـبدع في ثـل هذه الـرموز والـدالالت الـتي يطـرحـها ا اسـتـيعـابه وثـقافـته 
سـرح والتي يتـرتب عليـها الكـثير من الـتواصل مع العرض فراغ خـشبة ا

سرحي. ا
ــيـة (مــيــريل ســتـريـب) من عـرض "األم وصــورة الـغـالف لـلــفــنــانـة الــعــا

شجاعة" للمخرج (جورج وولف) على مسرح رويال كورت بإجنلترا.
صـمم أن التـيمـة األساسـية لـنص بريـخت منـاهضـة احلرب لقـد راعى ا
ــنــظــر بـالــلــون (الــكــاكي) األخــضــر األولـيـف بـدرجــاته فـقــد اصــطــبغ ا
تـفاوته وبرع في دقـة اختـيار إكسـسوار "األم شـجاعة" ومـالبسهـا الدالة ا
ــعــبـرة عـن كـونــهــا تــعـيـش في أجــواء احلـرب وأن مــفــردات مالبــســهـا وا
مستـمدة من الرحلة القاسية التي جتر فيـها عربتها الشهيرة من موقعة
البس واألحــزمــة واألحــذيـة ألخــرى وأنــهــا جــمــعت هــذه الــقـطـع من ا
ـا تــنـتــفع به وتـســتـخـدمه لــيـصـبـح إطـارًا أسـاســيًـا داالً عـلى وغـيــرهـا 

مغامرة األم وسط هذه األهوال.
ــفــردات الـــدالــة جــزء من كـل مــتــفـــاعل مع الــرؤيـــة األســاســيــة وهـــذه ا
ـطـروحـة للـعـرض عـلى الرغم مـن أن هذا الـعـرض يـقدم حـديـثا إال أن ا
ـيًا وهي دالالت احلـرب لم تتـغـيـر ولم تـتـغيـر مـفـرداتـها الـتـشـكـيلـيـة عـا
ـثـقف تلـقـائـيًا لـيـفك بـناء الـعـرض ويـقدمه شـفرات يـتـرجمـهـا الـناقـد ا
للـمتـلقي الـقارىء أمـا إذا ضل طريـقه في فك شفـرات العـرض ولم يكن
لديه مـلكة فهم األسلوب الذي ذهب إليه فريق العمل فإنه يضل ويضلل

. تلقي القار ا
أمـا فـي "األم شـجـاعــة" فـوضـوح الــصـورة وتــشـبع داللـتــهـا كــانـا كـفــيـلـ
شبع جـماليًا وفـنيًا ويـزيد من طاقـته اإلبداعية بتوضـيح رموز العـرض ا

سرح. بدع على خشبة ا بريق تألق الفنان ا

ó«°ùdG ≈ëÑ°U

سرح واجلنون» ملف خاص يرصد أمراض التمثيل «ا
ودور الدراما فى العالج النفسى ويعرج على اجلنون
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مجرد بروفة

 يسرى حسان
إلـيه ولـكـنه تـوقف بـعـد شـخـطـة واحـدة مـنى وقال
نـتـهى اجلديـة والـتجـهم: الـثانـيـة فى طوكـيو لى 
لـهـا ثمـنـها يـا سيـدى وعـندمـا أقول الـثـامنـة وسبع

دقائق فأنا أعنى ما أقول.
وعـد احملـدد ويتـلـو علىّ بـرنامج يأتى « كـاكـاو» فى ا
الـــيــوم.. أقــول له: فــلــنــؤجـل كــذا ونــفــعل كــذا. فال
ضى فى برنامجـه وكأننى غير موجود.. يعـبرنى و
سـرح الـطـفل فطـلـبت منه أن كان هـنـاك مهـرجـان 
نذهب إلـيه فاعـتذر.. قـلت: فلـنمـر فى الـشارع الذى
رور بـهذا سـرح. قـال: خط سيـرنا ال يـتضـمن ا به ا
الشـارع.. لدينا أشياء البد أن نفـعلها لها األولوية..

وبعد أن ننتهى افعل ما شئت.
أصـارحك بــأن األيـام الــتى أمــضـيــتـهــا فى طـوكــيـو
تناهية دن اليابانية وبـفضل الدقة ا وغيـرها من ا
لألخ «كــاكـاو» جـعــلـتــنى أسـأله: فـى مـنّك كــتـيـر فى
الـــيــابــان يـــا «كــاكــاو»?.. وقـــبل أن يــدخـل فى نــوبــة
الضـحك التى اعـتاد أن يدخـلها كـلما سـألته سؤاال
ـسـرح تبـعـنا من هذا الـقـبـيل أو حدثـته عن إدارة ا
شخـطت فيـه: اثبت يـا كاكـاو فثـبت وقال: كـلنـا كده

يا سيد!
أقول لك إنـنى تمنيت أن أستنسخ كاكاو أو غيره من
ا كـلهم زى بعض وأحضره إلى مصر اليـاباني طا
ـــســــرح.. صـــحـــيح أنـه لن يـــكـــون وأزرعه فى إدارة ا
يــابـانــيــاً أصـلــيــاً لـكــنه ســيــحـمـل جـزءاً كــبــيـراً من
الــتــركـــيــبــة الـــيــابــانـــيــة.. ومــثـل هــذه الــتـــركــيــبــة
ــوذجـاً بـاســتــطـاعــتـهــا أن جتـعـل من هـذه اإلدارة 

ysry_hassan@yahoo.com
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اســـمه «تــاكـــاو» كــنت أنـــاديه - عـــلى ســبـــيل الــدلع -
«كاكـاو» ورغم أنه يعرف عربى مكسر فقد أوهمته بأن
الـعـربـيـة لـيس فـيـهـا حـرف الـتـاء وعـنـدمـا أفـاق من
الـوهم وبـدأ الـشك يـتـسـرب إلى نـفـسه أفـهـمتـه أننى
من قبـيلـة تنـطق التـاء كافـاً ثم إننى قـبل أن أستقل
الطـائرة متجهاً إلى اليابان كنت أحضر اجتماعاً فى
ـنف فـتـلـخـبط لـدىّ كل شىء.. فـقـرر ــسـرح  إدارة ا
مـرافــقى فى رحــلـتى إلـى الـيــابـان أن يــتـعــامل مـعى

ككائن منقرض!!
هبـطت فى مطار «نـاريتا» قـبل طوكيـو بشويـة.. وبعد
خــمس دقـائـق كـنت فى الــشـارع مع «كــاكـاو» كل شىء
جـاهز وسـريع ال عقـد وال كالكيع.. وال تـهاون أو دلع

أيضاً.. لكنها الدقة والنظام.
وصلت الفندق فى الثالثة فجراً بتوقيت اليابان بعد
طـيـران 14 سـاعة وقـال لى كـاكـاو الـظـريف يـا سـيد
يـسـرى أتـمـنى لك نـومـاً هـادئـاً ونـلـتـقى فى الـثـامـنة
وسبـع دقائق صبـاحاً فدخـلت فى نوبـة ضحك حتى
ظنـنى الرجل «شارب حاجة» فذكرته بأننى قادم على
«مــصــر لــلــطـــيــران» وهى شــركــة إسالمــيــة ال تــقــدم
مـشـروبـات روحـيـة ثم إنـنى لـيس لى فى «روحـيـة» أو
غـيـرهـا.. مــرة شـربت «بـيـريل» فـتـطـوحت.. طـوحـنى

الهوا مثلما فعل مع العندليب األسمر!
هم أنـنى كـنت أضـحك عـلى حكـايـة الـثامـنـة وسبع ا
دقــائق هــذه وعـنــدمـا انــتـهت الــنـوبــة قـلت لــلـســيـد
«كــاكـاو»: ربـنــا يـهــدك - لم يـفــهـمــهـا - فــلـنــجـعــلـهـا
الـثـامـنـة والنـصف مـثالً.. فـانـتقـلت عـدوى الـضحك

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

لــهم اشــتـغــلــوا عـايــزين الــعـرض يــطـلـع بـســرعـة..
الـلــجـنـة فى الــطـريق.. فــيـضـطــر اخملـرج إلى سـلق
ه بـــأقــصى ســرعـــة - يــقــدمه فى الـــعــرض وتــقــد
الغـالب فى شـهر يـونـيه أو يولـيـو - يسـتـمر الـعرض

ولد. يوم أو ثالثة ثم ينفض ا
ـهرجـانـات الـنـوعـيـة مـطـلـوبة.. ـؤتـمـرات جـيـدة وا ا
وإصدار مـطبوعة مـسرحيـة علميـة معمـلية ال ضرر
ـعامل حتتاج إلـى هذه النوعيـة.. لكن هناك منه.. ا
أولويـات بعد أن ننتهى منـها نفعل ما نشاء وندخل

أى معمل نريده.
سرحى فى األقاليم - رغم أية مالحظات الـنشاط ا
حـوله - هـو أهم مـا تـقـدمه هـيـئة قـصـور الـثـقـافة..
لـكـن االنـشــغــال عــنه والــتــفــرغ ألشــيـاء أخــرى من
مـكن أن يـصيـبه فى مقـتل.. ويحـول هؤالء الـهواة ا
ــوهــوبــ فى أقــالــيـم مــصــر إلى ســكك أخــرى ال ا

نرجوها لهم.
ـمـكن أن  الـسـيـد «كـاكـاو» أصـبح صـديـقـاً لى ومن ا
أوجه إلــيه الــدعــوة لــلــحــضــور والــتــعــاون مع إدارة
ــسـرح لــكن مـن يـضــمن لى أن يــعــود «كــاكـاو» إلى ا
اليـابان بعد شـهر أو شهرين وكـلما قالـوا له موعدنا
فى الــثـامـنـة وسـبع دقـائـق يـا«كـاكـاو» دخل فى نـوبـة
ضـحـك وقـال لــهم: ربـنــا يـهــدكم ثم أقــنـعــهم بـأنه
يـة فذة ترفـع شعار ينـتمى إلى قـبيـلة عـلمـية أكـاد

«اللى يحب النبى يزق»!!

فعالياته تنطلق 8 مايو القادم

ـمكن أن يـتأثر للـدقة والـنظام.. شـحتـة نفسه من ا
ويـتـحــول إلى شـخص آخـر ويـنـسى تـمـامـاً مـوضـوع

الدراجة واألسانسير!!
ـثلون فى أقالـيم مصـر لدينـا مخرجـون جيدون و
أكثـر جودة ولـدينـا نصوص ومـيزانـيات وكل مـا يلزم
إلنـتــاج عـروض جـيــدة.. لـكـنـنــا فى الـغــالب نـفـشل
بــســبب غــيـاب عــنــصـرى الــدقــة والــنـظــام.. هــنـاك
عـنـاصـر كثـيـرة غـائبـة لـكن هـذين الـعنـصـرين هـما

األهم وبدونهما لن نحقق أى قدر من النجاح.
فى كل مـوسم يـطـالب الـنـاس وتـبح أصـواتـهم بـأن
تكـون هناك مواعيد صارمة ومحددة لبدء العروض
ــسـرحـيــة.. الـسـنــة فـيـهـا 12 شـهـراً وامــتـحـانـات ا
الطالب من شهر خمسة لشهر سبعة.. إذن أى عاقل
فى الـدنـيــا ولـيس شـرطـاً أن يـكـون يـابـانـيـا واسـمه
«كـاكاو» يقول إن العروض البد أن تبدأ فى مارس أو
ـهــرجـانـات أبـريل عــلى أقـصى تــقـديــر ثم تـعــقـد ا
اخلتـاميـة فى شهـور الصـيف أغسـطس أو سبـتمـبر
والفـترة التى بـينهمـا تخصص لـلتدريب والـتثقيف
.. مـسـألـة ليـست فى حـاجـة إلى عبـقـريـة أو عقـلـية
ـيـة فذة.. أى مـوظف عـلى عـلـمـيـة مـسـرحـيـة أكـاد
كنه أن ينظم األمـور بشكل دقيق.. ليس باب الـله 
مــهـمــا أن يـنـظــمـهــا بـالــدقـائق والــثـوانى.. فــلـتـكن

هم أن يكون هناك «سيستم». باأليام أو الشهور.. ا
اذا لـيس هنـاك «سيـسـتم» ألننـا مشـغولـون بأشـياء
أخــرى غـيـر إنــتـاج الــعـروض.. نـظل نــؤجل ونـؤجل
وفــجـأة وعـلى حــ غـرة من اخملــرج وفـريــقه نـقـول
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سرح وحش ا
سرح األسيوطى: ا
صرى يحتضر!! ا

«اجلنون فنون»..
 ملف خاص
سرح واجلنون  عن ا

«طعم الصبار»..
أنتيجون فى ثوبها

الصعيدى

يوسف العانى..
تكر واحتفاء
 فى األردن

«شكلها باظت» 
و فى  البر
مهرجان الهواة

ميريل ستريب..
األم شجاعة

مهرجان الدار البيضاء للمسرح األمازيغى يبدع ويتواصل

هرجان   شعار  ا

سـينوغرافـيا محمـد عمر أيوب «مادوكى
ـغـربـية هـوالـلى» لـفـرقـة مـسرح دهـاوسـا ا
تــألــيف مـايــتى فـيــزنــيـيك ســيـنــوغـرافــيـا

وإخراج أحمد حمود.
«أين الــهـنـاك» لـفـرقـة «مـونـو» الـهـولـنـديـة
تـــألـــيـف شـــعالن شـــريـف وصـــالح حـــسن
فـــــارس إخــــــراج صــــــالح حــــــسـن فـــــارس
«حـجر وطـوب» لفـرقـة مسـرح «تافـوكوت»
تـألـيف عــبـد الـله أصــوفى سـيـنــوغـرافـيـا
وإخــراج خــالــد بــويـشــو «أنــشــودة احلب»
سـرح اجلهـوى اجلزائريـة تأليف لفـرقة ا
خديـجـة أولبـشـير إخـراج جمـال عـبدلى
ســيــنـوغــرافـيــا طـاهــر خــلـفــاوى «أجـنــحـة
ـصـرية ـسرح ا األقوال» لـفـرقة فـرسـان ا
أشعـار صالح عبـد الصـبور رؤيـة درامية
وإخــــراج د. عــــمــــرو دواره «ســـــنــــديــــانــــة»
لـفـرقـة سـنـديـانـة الـتـونـسـيـة سـيـنـوغـرافـيا

وتأليف وإخراج زهيرة بن عمار. 
«كـــوالــــيس» لــــفـــرقـــة مــــحـــتــــرف الـــرمـــوز
ـــغـــربـــيــــة تـــألـــيف وإخـــراج نـــور الـــدين ا
قريـنع سـيـنـوغرافـيـا مـراد درس ويونس
غـــايــطى «الــكـــعــكــة اجلـــريــحــة» لـــفــرقــة
اســتــرادا تــألــيف وإخــراج عــبــد الــعــالي
أفــنـيــنـة ســيـنــوغـرافــيـا يـوسـف لـغـلــيـفى
«األمـــيــــرة والــــوحش» لــــفـــرقــــة كـــوالــــيس
ــغـربــيـة تـألــيف جـون مــارى لـوبـرانس ا
إخـراج إبـراهــيم وارفـعـنــا سـيـنــوغـرافـيـا
مــحـمــد صــابـر «واحــد من زوج» لـفــرقـة
ــــغـــربـــيـــة فــــضـــاء إبـــداع مـــســــرح الـــغـــد ا
اقـتـبـاس عـبـد الـله مـغـازى عن مـسـرحـية
اإلمــــبـــراطـــور إخــــراج فـــتـــيــــحـــة هـــنـــون
ســيـــنــوغـــرافــيـــا ســعــيـــد مــغـــازى ورشــيــد

لبزار.

مسـرح تافـوكت تألـيف على مـبارك على
إخـراج خالـد بـويشـو سـينـوغـرافيـا أحـمد
حــــمـــود «كـالم فى ســــرى» لـــفــــرقـــة نـــادى
مـــســـرح األنــفـــوشـى تــألـــيف عـــز درويش
إخـراج ريهام عـبد الرازق «عـودة الغائب»
سـرحـيـة الـعراقـيـة تـأليف ـدى ا لـفـرقـة ا
عـلى حـيـنى سـيـنـوغـرافـيـا وإخـراج حـيـدر
منـعثـر «بنـجاتـيف» لفـرقة «مـسرح أبـعاد»
ــغـــربـــيــة تـــألـــيف أثـــول فــوجـــارد إعــداد ا
وإخــــــراج د. عـــــبـــــد احلـــــمــــــيـــــد شـــــكـــــيـــــر
ســيــنـوغــرافـيــا عـبــد الــلـطــيف مـفــيـد «دم
ـاركـيـة شـرقى» لـفـرقـة مـسـرح أنـانـا الـدا
تــألــيف طالل نـصــر الـدين إخــراج هـادى
ــهــدى ســيــنــوغـــرافــيــا ســبــاهى مــرسى ا
ـغربية «البرشـمان» لفرقـة جمعـية الفتح ا
تـألــيـف وإخـراج ســعــد الــله عــبــد اجملــيـد
ســـيــنـــوغــرافـــيــا حـــمــوال مـــنــتى «حـــلم فى
ـستـحيل الـعراقـية بغـداد» لفـرقة مـسرح ا
تـــألــــيف وإخــــراج أنـــسى عــــبـــد الــــصـــمـــد

ــــــســـــــتــــــيـــــــرى إخــــــراج قـــــــارون أزنــــــاط ا
ســيـنـوغــرافـيــا حـفــيظ خـضــيـرى «أبـيض
وأسـود» لفرقـة دراماتيك تـأليف وإخراج
جــمـال تـاعــمـرت سـيــنـوغـرافــيـا احلـسـان
الـــطــاهـــرى «عــروس من حـــجــر» لـــفــرقــة
تفـسـوين تـأليف سـعـيد أبـرنـوص إخراج
قـارون أزنـاط سـيـنـوغـرافـيـا عـبـد احللـيم

سمار.
ـســابـقــة الــرسـمــيـة يــشـارك 17 وخــارج ا
عــرضــاً مـســرحــيـاً هـى: «الـظالم» لــفــرقـة

سوكاسنـا تأليف وإخراج عبد الله أوزاد
س ســيـــنــوغــرافـــيــا اخلـــالــدى مــحـــمــد «ا
الـصــامت» لـفــرقــة «تـاكــفـاريــنـاس» تــألـيف
مـحـمـد الكـرانـى إخراج حـسـن أزضوض
ســيــنــوغــرافــيــا بــراهــيم بــطــا «الــشــمــعــة»
تـــألــــيف وإخــــراج عــــبـــد الــــواحـــد الــــزوكى
ـــرآة» لــفــرقــة لــفــرقـــة «أجــاج» «وجه فى ا
«فــضـاء تـاسـوتــا» لإلبـداع تـألــيف مـحـمـد
حــنـــصــال إخــراج جـــلــول أعــرج «الـــقــمــر
الـــعــاشق» لــفــرقـــة أســام تــألــيـف بــنــعــيس

تـــنـــطـــلق يــوم 8 مـــايـــو الـــقــادم فـــعـــالـــيــات
مـــهـــرجـــان الــــدار الـــبـــيـــضـــاء االحـــتـــرافى
الـثـالـث لـلـمـسـرح األمـازيـغى الـتى تـسـتـمـر
ـــــســــرح إبــــداع أســـــبــــوعـــــاً حتت شـــــعــــار ا

وتواصل.
ـهـرجـان ينـظـمه فـضـاء تـافوكـت لإلبداع ا
بالتعاون مع مجـلس مدينة الدار البيضاء
ومـــــؤســــســــة أغالل لإلنــــتــــاج ومــــؤســــســــة

تمازغا فيزيون لإلنتاج الفنى.
خــالــد بــويــشــو صــاحب فــكــرة وتــصــامــيم
ـهـرجــان قـال إن فـضـاء تــافـوكت يـهـدف ا
من خالل هذه التـظاهرة إلى جمع الفرق
ـغـربيـة فى مـوعد ـسرحـيـة األمازيـغـية ا ا
يـشكل مـحـطة مـهمـة تـساهم بـفـاعلـية فى
ـغرب ترسـيخ الـتـواصل بـ كل مـنـاطق ا
كــــمــــا أنــــهــــا تـــســــيــــر عــــلى درب تــــكــــريس
سـرح أمازيـغى ينشـد الوصول التـأسيس 
ـسـرحى األمـازيـغى عـمـومـاً إلى بــالـعـمل ا
مستـويات احترافـية بخـصوصياته الـفنية
واجلـمــالـيـة وتـقـالـيـده فى تـقـد الـفـرجـة

الدرامية.
وهـــذه الـــدورة تـــتــــمـــيـــز - حـــسب تـــأكـــيـــد
بـويـشـو - بـأنـهـا سـتـفـتح الـبـاب أمـام فرق
مــســرحــيـة مــحــتـرفــة من الــدول الـعــربــيـة
واألجــنـــبـــيــة وهى خـــطــوة تـــزكى الـــتــوجه
الــعــام لــلــتــظــاهـرة مــنــذ أول تــصــامــيــمــهـا
والــتـى تــهـــدف إلى إعـــطــاء إشـــعــاع أكـــبــر
لـلـمـسـرح األمـازيـغى من خالل االحـتـكـاك
ـسـرحــيـة الـعــربـيـة والــدولـيـة بـاخلـبــرات ا
بـــعــيــداً عن الــتــقـــوقع أو االنــكــمــاش عــلى

الذات.
سابـقة الرسميـة سبعة عروض تـتضمن ا
مــغـربـيـة هى: «حـلم رقــيـة» لـفـرقـة مـسـرح

7 عروض
مغربية داخل
سابقة ا

الرسمية و17
عرضاً عربياً
وأجنبياً
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