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 يسرى حسان
ـسـتـجـدين فى فى سـرى - وذهـبت إلى غــيـر ا
السينما ألتمس منهم إجابة تهد من روعى
ــثـل كـان فــكــانــوا "ألــعن وأضل ســبــيالً".. وبــا
الــعـامــلـون بــاإلذاعـة والــتـلــيـفــزيـون وأجــهـزة
الـكـاسيـت وغيـرهـا من األجـهـزة اإللـكـتـرونـية

والتنفيذية والشعبية.
 تدميرى تماماً بـسبب هذا السؤال الغبى..
أصبحت مسـخة.. ال أعرف رأسى من قدمى..

احتار دليلى.. احتار وحيرنى!
ـــشــــرف عـــلى الــــطـــريف فـى األمـــر أن اسـم ا
مـسـاعـدى اإلخـراج كـان مـكـتوبـاً بـنـفس بـنط
ـــؤلـف والـــنــــاس الـــكــــبـــار فى اسـم اخملـــرج وا
سرحـية.. قلت يـاربى ما هـذه البرجـلة بحق ا

السماء?١
البــد إذن أنـه نــوع من الـــتــطــويـــر.. نــوع من
الــتــجــديــد.. حــاجــة لم تــرد ال عــلى بــال وال
خـاطــر أى مـسـرحى.. مــسـتـجــداً كـان أم غـيـر
مـستـجـد.. إذن هى بـشـرى لـكل الـعـامـل فى
ـشــرف عــلى مـســاعـدى ــسـرح.. اهــتـمــوا بــا ا
اإلخراج تـكتب لـكم السالمـة... ركزوا فى هذه
ـلــحـوقــة أكـيـد ـ ـســبـوقــة ـ وال ا ــهـنــة غـيــر ا ا
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اآلن.. فوراً : عـلى أشـرف زكى أن يـنشئ شـعـبة
للمشرف على مساعدى اإلخراج فى نقابته
ـسرحية أن ينشئ قسماً وعلى معهد الفنون ا
ـشـرفــ حـتى يُــخـرج لــنـا كل عـام لـهــؤالء ا
الـعـدد الـذى يـحـتـاجه الـسـوق.. وعـلى أقـسـام
سرح فى كـليـات اآلداب والتربـية النـوعية أن ا
ـعهـد يـفعل ـعهـد.. حـرام أن نتـرك ا تسـاعـد ا

كل شيء لوحده..
ــنـــظــرون فى ــؤلـــفــون وا والبـــد أن يــنــشـط ا
شرف تأليـف الكتب والـنظـريات عن ضـرورة ا
عــلى مــســاعــدى اإلخــراج... والبــد من عــقـد
ــؤتــمـــرات واحلــلــقـــات والــدوائــر الــنـــدوات وا
ــثـــلــثــات الــبـــحــثــيــة.. لـــبــحث هــذا األمــر وا

اخلطير.
يا قوم.. نـحن أمام حدث جـللى.. من ليس له
مـشـرف علـى مسـاعـدى اإلخـراج فـلـيـتـخذ له
ـشرف.. به مشـرفاً.. ال عـاصم لكم الـيوم إال ا
تضمنون النجاة.. وتصبح حياتكم.. وآخرتكم

أيضاً.. زى الفل.

 بدعة ابتكرها مسرح الدولة 

ـدعـو حتـقـقـون من الـنــجـاح مـا لم يـحـقـقه ا
ــدعــو بــيـتــر بــروك. وال حـتى بــريـخت.. وال ا

دعو سمير العصفورى.  ا
ـشـرف عـلى مـسـاعدى اإلخـراج أنـتم فى مع ا
"الـسـيف صـايـد" تـضـمـنـون عرضـاً زى الـفل..
ــشـرف عــلى مــســاعــدى اإلخـراج مش ح مع ا
تقـدر تـغمـض عيـنـيك.. إذا جئت بـنص يـقول
فــيه صــاحــبه "ريــان يــا فــجل" ال تــقــلق.. مع
شـرف على مـسـاعدى اإلخـراج سيـكون ذلك ا
شرف على مساعدى أفضل.. ال تضطهدوا ا
اإلخراج.. دعـوهم يعـملـون فى هدوء وسـكيـنة
ـسـرح والـتلـيـفـزيون ثل هـؤالء مـلـكوت ا فـإن 

والسينما والراديو!
هـنة وتُزهر الذى أخشـاه بعد أن تـنتشـر هذه ا
ـشــرفـ عـلى وتـزدهــر.. أن حتـدث أزمــة فى ا
مـسـاعــدى اإلخـراج.. أن تـرتــفع أسـعـارهم فى
الـــســـوق مـــثل الـــبــنـــزين والـــســـجـــائــر واألرز
ــكـرونــة.. وسـاعــتـهــا لن نــضـمن لــلـمــسـرح وا

صرى أن يستمر.. ا
أزق اخلـطير ونسقط وحتى ال نقع فى هذا ا
سقوطاً تراجـيدياً مدويـاً البد أن نتصرف من
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شرف على مساعدى اإلخراج.. مصطلح جديد زى السينوغرافيا بالضبط!!  ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  مش ح تقدر تغمّض عنيك!!

 «مربى اخلنازير» 
نص مترجم لـ بريخت

أول مـرة فى حـيــاتى أعـرف أن هـنــاك مـهـنـة أو
ـــســـرح اســـمـــهــا "أشـــرف عـــلى وظـــيـــفـــة فى ا
مساعدى اإلخراج".. سمعت - مثل حضرتك -
ــســاعـد عن مــهــنــة اخملــرج ومــهــنــة اخملــرج ا
ـــنـــفـــذ.. أمـــا أشـــرف عـــلى ومـــهـــنــــة اخملـــرج ا
ـرة األولى التى مسـاعدى اإلخـراج والله هى ا

! "أشرف" بسماعها ورؤيتها رأى  الع
لـيـست نـكـتـة وال اخـتـراعـاً من "أم خـيـالى" وال
حــــتى من "أبــــوه".. فـــقــــد رأيت فـــيــــمـــا يـــرى
الصـاحى أفيـشات دعـاية مـسرحيـة "زى الفل"
الـــتى يــقـــدمــهــا قـــطــاع الــفـــنــون الــشـــعــبــيــة
واالستعراضيـة على مسرح الـبالون.. وهالنى-
ـــشـــرف عـــلى مـن الـــهـــول-ـ وجـــود وظـــيـــفـــة ا
مساعدى اإلخراج.. اعتقدت أننى مستجد فى
ـســتـجـدين: مـاذا ـ ـسـرح ورحت أســأل غـيـر ا ا
شرف عـلى مساعدى أكرمكم الـله ـ عن مهنـة ا
اإلخـراج? ظـنـونى عـبـيـطـاً وتـوقـعوا لـى ولـهذه
اجلريـدة البـائـسة مـستـقـبالً مظـلمـاً. وأن نرى
أيـامـاً لن يـنفع فـيـهـا مـسـاعـد أو حـتى مـشرف

على مساعد.
ظننت هؤالء حاقدين علىّ.. لـعنتهم جميعا -
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 مسرحى مجهول
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ــــا خــــلق فـى الــــقــــطــــاع ضــــمن فــــريـق اإلخــــراج 
صعوبـة فى أن يتقـبل أبناء الـقطاع مـخرجا مـنفذاً

"غريباً"!
شـكـلـة.. يـقول نـاصـر - ولـعـله يـعنى وهـنـا كـمنـت ا
ـشكـلة -  وهـنا اجـتـمع فريق الـعمل هنـا ظهـرت ا
لـيـبـحث عن "مـسـمى مـقـبـول" وكـان االقـتراح األول
هــو "مــشــرف عــلى هــيــئــة اإلخــراج" ولــكــنه رفض
ألنــهم وجــدوا كـلــمــة هــيـئــة ضــخـمــة جــداً  بـرضه

ناصر اللى بيقول.
يضيف ناصر: بـالنسبة لى كنت قابالً للعمل حتت
ـهم أن أشـارك فى هـذا الـعـمل الذى أى مـسـمى ا

تنبأت له بالنجاح اجلماهيرى.
ويـتسـاءل: نـقـرأ كـتـبـاً شـارك فى تـألـيـفـهـا أكثـر من
كاتب ونـسمع "دويتـوهات" يـشارك فـيهـا اثنان من
ــانع من وجــود عـــدة مــخــرجــ ـــطــربــ فــمـــا ا ا

منفذين لعرض بضخامة "زى الفل"?!
ـلك تـفـسـيـراً آخر.. عـادل عبـده مـخـرج الـعـرض 
ـصـطـلح اجلـديد "تـقـلـيـعة" ابـتـكـرها فـهـو يرى أن ا
ــســـرح مــثــله فـى ذلك مــثل وأضــافــهـــا لــقـــامــوس ا
مـصطـلح سيـنوغـرافيـا الذى لم يـكن موجـوداً قبل

سنوات قليلة!
ــــثالً ويــــضــــيـف: الــــعــــرض به مــــائـــــة وعــــشــــرون 
ـثــلـة وديـكــورات ضـخـمـة تــتـغـيــر أكـثـر من مـرة و
ـشـهد الـواحـد ويـحتـمل خـمـسة مـخـرج خالل ا
مــــنـــفــــذين وأنــــا مــــعى ثالثــــة فــــقط.. اثــــنـــان عــــلى
اخلـشـبـة أثـنـاء الـعـرض ونـاصـر فى الـصـالـة يتـابع
.. وأعــتــبــره عـيــنى ـتــفــرجــ الــعــمل من مــقــاعــد ا

داخل الصالة..
- أفادكم الله يا أستاذ عادل.

فى السطور التالية محاولة للفهم..
لـــلـــبـــحث عن إجـــابـــة لــســـؤال قـــد يـــراه الــبـــعض ال
أهـــمــيــة له.. خـــطــأ إدارى أو تــقـــلــيــعــة بـال مــعــنى
سألة من وجهة ا هى "رؤية" جديدة أهمية ا ور
نـــظــــرنـــا تــــكــــمن فـى داللـــتــــهـــا عــــلـى كـــيـف يـــفــــكـــر

سرحيون وكيف يعملون. ا
الــســؤال أعـقب صــدمــة الـتــلــقى.. فــعـلى أفــيــشـات
ـســرحى "زى الــفل" الـذى ومــطـبــوعــات الـعــرض ا
بـشـر مـخـرجـه ومـنـتـجه - قـطـاع عـام - بـأنه عـودة
لـلـمـسـرح الـغـنـائى واالسـتـعـراضى وعـلى أفـيـشات
الــعـرض ومــطــبــوعـاتـه كـتــبت أســمــاء فــريق الــعـمل
وبيـنهم اسم "نـاصر عبـد احلفـيظ".. حتت مسمى
"أشـرف عـلى مــسـاعـدى اإلخـراج" وهـو مـسـمى لم
سـرح الـعـربى - غـالـباً يـسـبق اسـتـخدامه ال فـى ا

سرح الغربى. - وال فى ا
قـــائـــمـــة الـــتــســـاؤالت تـــضم.. مـن الــذى ابـــتـــكـــر هــذا
اذا لم يكتب كمخرج اذا? ومـا هو دوره? و سمى? و ا

مساعد أو منفذ أو حتى ضمن فريق اإلخراج?!
ـشـرف عـلى مـسـاعـدى إخـراج نـاصـر نـفـسه.. أو ا
ــــســــألـــة ــــســــرحـى "زى الـــفـل" فــــســــر ا الــــعــــرض ا
ببـساطـة.. قال إنه تعـرف على اخملرج عـادل عبده
ـهمـا أوبريت "يـوم وتاريخ".. وقـتهـا كان أثـناء تـقد
نــاصــر مــخــرجــاً مــســاعــداً - زى مــخــالـيـق ربــنـا -
وبـعـدهـا عـرض عـلـيه عـادل الـعـمل فى "زى الـفل"
شـاركـة فى أحد ويعـتـرف ناصـر أنه كـان يتـمـنى  ا

أعمال قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية!!
هم أن اذا كان نـاصر يـتمـنى هذا.. لـيس مهـما ا
ـشاركة أمنيـته حتققت وتـعاقـد معه القـطاع على ا
فى "زى الفـل" كمخـرج منفـذ - برضه زى مـخاليق
ربــنــا - لـــكن هــذا لـم يــســهل تـــطــبــيـــقه عــلى أرض

اذا?! الواقع.. 
يقول ناصر: جـدت أمور تقتضى إشـراك العامل
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عادل عبده
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الناجح أقبل
أى مسمى!!

 äÉcôH áÑg

مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!

وحيد سيف وأحمد صيام فى عرض «زى الفل»

 «مربى اخلنازير» 
نص مترجم لـ بريخت
 «مربى اخلنازير» 
نص مترجم لـ بريخت
 «مربى اخلنازير» 
نص مترجم لـ بريخت
 «مربى اخلنازير» 
نص مترجم لـ بريخت
 «مربى اخلنازير» 
نص مترجم لـ بريخت

 مسرحيو األقصر:
 ال لتهميش الكبار
واستيراد القاهريات

 مسرحيو األقصر:
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واستيراد القاهريات
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 مسرحيو األقصر:
 ال لتهميش الكبار
واستيراد القاهريات

cyan magenta yellow black File: 1-32 new�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـمثل الـذى يـؤدى أدواراً مكـتوبـة فى فـترات تـاريخـيـة مخـتلـفـة يواجه مـشاكل > إن ا
سـرحية فى السياق أداء خاصة فيمـا يتعلق بالصـوت واللغة واحلركة والـتقاليد ا

التاريخى . االجتماعى. احلضارى اخملتلف.

ـدرسة أو تلك أو من هذا مثل يـحاول استخـدام تقنيـات تمثـيل مختلـفة تعلـمها من هذه ا > ا
درس أو ذاك أو قرأ عنها من كتـاب أو آخر. وهو يفعل ذلك إما ألنه مهـتم وجاد بشأن مهنته ا

أو ألنه يريد أن يحقق تقدماً فى مستواه.

فى أعدادنا القادمة 

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

ركز الثقافى األسبانى بالقاهرة. > مسرحية كرنب زبادى للمخرجة ببياديا ثميكو عرضت حديقة ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرحيةأفراح القبة .. نص مسرحى للكاتب محمد الشربينى ونودراما وحتدياتها ا  ا

19  من  مايو 2008  العدد1945  من  مايو 2008  العدد45

مثل والتمثيل باألسلوب  من كتاب  التمثيل بشخص ا
- ج ١ - تأليف : جيرى  د. كروفورد - ترجمة وتقد د.
سامى صالح- مراجعة : د. نبيل راغب - مهرجان

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى -  2007.

√QGhO hôªY  .O

سرحية فرقة «النهار» ا

محمد نوح يقود الفرقة فى أحد عروضها

 قدمت األغانى احلماسية
فى التجمعات الشعبية

اضى جروب خاصاً لعرض أنشطتها على موقع ألفيس بوك. > جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" أطلقت األسبوع ا
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ا يـضمن لها البقاء حتفل عروض ولـيم شكسبير 
واالسـتـمـرار فى جتـديـد الـتنـاول عـبـر حـقب زمـنـية
مـــتـــعـــاقـــبـــة ومن أهـم ســـمـــات مـــســـرح الـــشـــاعـــر
متدة فى ؤلـفات العـظيمـة وا اإلجنليـزى صاحب ا
سرحى البقاء ألنه اعـتمد فى كثير بـدع ا وجدان ا
من مــؤلـفـاته عـلى تــيـمـات إنـسـانــيـة عـامـة وسـجل
تاريخـاً طويالً من السـلوك البـشرى أصاب به كـثيراً
لك واخلرافة ا استـمر مع اإلنسان فى عالقته با
ـلك لـيـر ومـا والـسـحـر والـذات فـكـانت مـسـرحـيـة ا
كـبث وهـامــلت واتـبع جــانـبـاً آخـر فى حـل كـثـيـر من
ـشـكالت االجـتـمـاعيـة فـكـانت رومـيـو وجـولـييت أو ا
تمـاس فى مواضع اإلنس واجلن والعـفاريت كما فى
حـلم لـيـلـة صيـف موضـوع الـغالف الـذى ذهب فـيه
مـبـدعـوه إلى البـحث عن طـريـقة مـغـايـرة للـمـألوف
ـا يعـرفـها مـن صور حـلم لـيـلة صـيف واحـتفـظـوا 
ــســرحــيـة ولــست فـى مـوضع بــخــصــوصــيـة هــذه ا
تقـيـيم ألعمـال شكـسبـير بـقدر مـا أود طرح تـساؤل
ــاذا تــســتــمـر بــعض الــنــصــوص فى الــتـداول وهــو 
ـوجب عـرضـهـا بل قـد ال وتـخـلـد وأخـرى تــنـتـهى 
تعرض وهـل هى عروض مغـرقة فى احمللـية وتعالج
تــيــمــات خــاصــة وفى حــيــز زمــنى مــكــانـى مــحـدد

وتنتهى بنهاية احلدث.
فمسارح الـعالم كثير منهـا ما زال يقدم أعمال وليم
شكـسـبيـر هل عـلى اعـتبـار أن أعـماله تـراثـية أم أن
أعــمــاله حتــمل مـــا يــؤهــلــهــا ومــا الــدافع إلقــامــة
مـهرجـانات سـنوية فـى كثيـر من البـلدان فى الـعالم

لتقد أعمال وليم شكسبير?!

حينما يكون
اللمس
مضطرباً
وغامضاً فى
مسرح يصطنع
الفكاهة عند
مناقشة قضايا
احلرية والعدل

صـ28

مباريات طرح الرؤىلوحة الغالف

لوحات عرائسية تعليمية تأتينا
عبر "رحلة ورد" صـ 10

فى "بيتنا فأر" فوضى منظمة
نتيجة األداء التمثيلى صـ 11

شعبان يوسف
يسأل الواقع
سرحى: هل ا
نص "يوسف
الصديق" مجهول

حقاً أم 
التواطؤ على

جتهيله?! صـ 26

فى سابع أرض "ال طلنا
سما وال أرض" صـ13

د. كمال الدين عيد يرصد "فنون
يات" وكيف حتولت ساحة معهد األكاد

لعب كرة قدم صـ 27 سرح  ا

مسرحية ظلية بطلها يواصل
أسئلته الغريبة صـ 24

أمـا التـسـاؤل الثـانى وهـو كيف تـقـدم هذه األعـمال
وبــأى تــصــور تــشــكــيــلى هـل هـنــاك قــواعــد وأسس
لتقد هـذه األعمال التراثية والتاريخية أم هناك
مـباريـات دائـبـة فى طـرح الرؤى واألفـكـار اإلبـداعـية
ـا اسـتـمـر عـبـر الـتى تـتـولـد مـنـهـا طـاقـات مـجـددة 
ـبـدع سبـيالً إلثراء السـنـ الطـويـلة وكـيف يـجد ا
سرح وما الدور تمثل فى خشبة ا سرحى ا فراغه ا
الــذى يــلــعـــبه الــســيـــنــوغــراف فى تـــطــويــر آلــيــات
ـتـحـدة ـرئـيـة فـفى الـواليـات ا ومـفـاهـيم الـصـورة ا

هرجانات السنوية. األمريكية يقام العديد من ا
ـهرجانات اخلـاصة بالعـروض الشكسـبيرية وتمتد ا
لــتــغـــطى جــمــيـع الــواليــات بــخـالف مــا يــقــام من
مـــهــرجـــانــات فـى بــاقى دول الـــعـــالم الــتـى حتــظى
بـجمـهور مـسـرح مدرب ومـتذوق لـتـؤكد أن نـصوص
كن وليم شـكـسبـير حتـتـمل كثـيراً من الـتـطويـر و
ـا يالئم كـثـيراً من الـقـضـايا اإلنـسـانـية ـها  تـقـد
ــكــان" ـ الــعــامــة والــتى ال يــؤثــر فــيــهــا "الــزمــان وا
ـسرحيـة أثناء كـتابتـها ـ كمـا أنها اخلـاص بأحداث ا
بدع التشكيلى ليضع تصورات مبتكرة حتث خيال ا
كـان والـزمان دائـماً يـواجه بـهـا حتديـات اخـتالف ا
كــمــا يـــواجه أيــضـــاً حتــديــات اخــتـالف الــفــراغــات
ـبـدع دائـمـاً إلى ـسـرحـيـة وتـعـددهـا كـمـا يـطـمح ا ا
الـتــحـدى األكـبــر وهـو طـرح رؤى إبــداعـيـة مــبـتـكـرة

تفرج الذى هو سيد احلفل. وآثرة خليال ا

 لوحات العدد 
 جملموعة من الفنان

قـام  بتـأسـيـسـهـا الـفنـان مـحـمـد نـوح عام 1978 وقـدم
أول عروضها بعـنوان «احلب فى الصندوق» من تأليف
بـهيج إسماعـيل وإخراج السيـد راضى واستعراضات
ــوسـيــقى عــصــمت يــحــيى وقــام مــحــمــد نــوح بـوضـع ا
واألحلـان والـبــطـولـة وشـاركه بــالـتـمـثــيل وحـيـد سـيف
نتـصر بالله وجمال إسـماعيل وسـهير طه حسـ وا
ــــيــــرغــــنـى وقـــدم الــــعــــرض عــــلـى مــــســـرح وضــــيــــائى ا

«متروبول».
ـحـافـظـة الـفـنـان مـحــمـد نـوح من مـوالـيـد عـام 1937 
البحيـرة (مدينة دمـنهور) وقد تـعلق بهوايـة التمثيل من
ــــــدرسـى ثـم بــــــعـــــــد ذلك مـن خالل ــــــســـــــرح ا خـالل ا
ـسـرح اجلــامـعى بــاإلسـكــنـدريــة وقـد حـصل حـفـالت ا
على بكـالوريوس التـجارة كمـا حصل على دبلـوم معهد
ـوسيـقى العربـية عام 1960 كمـا درس دراسات حرة ا
ـوسيـقى من جامـعة سـانفـورد بالـواليات فى التـأليف ا
ــارس الـتــمـثــيل والــتـلــحـ ــتـحــدة عـام 1984 وهـو  ا
ـــعـــهـــد والــــغـــنـــاء وقـــد عــــ أســـتـــاذاً غــــيـــر مـــتـــفــــرغ 
الكونـسيرفتوار عام 1990 وكذلك أستـاذاً غير متفرغ

عهد السينما للصوتيات احلديثة عام 1993.
ـسـرح احلـديث بـفـرق عـ فى بـدايـة حـيـاته الـفـنـيـة بـا
ـسرحـيـة وذلك عام 1963 ولفت األنـظار التـلـيفـزيـون ا
إلـــيه بـــأدائـه لـــدور خـــالـــد الـــذكـــر ســـيـــد درويش (عـــام
ــــســـرحــــيـــات األخــــرى الـــتـى شـــارك فى 1964) ومن ا
بــطــولـــتــهــا «الــزوبــعــة» (1966) «بـيــر الــقــمح» (1967)
«بـــلــدى يــا بــلــدى» (1968) «زهــرة من دم» «أنت الــلى

قتلت الوحش» (1969).
قـام عام 1967 وبـالـتـحـديـد بـعـد نـكـسـة يـونيـه بـتكـوين
فــرقــة «الـنــهــار» الــتى قــدمـت األغـانـى احلــمـاســيــة فى
الـتـجـمــعـات الـشـبــابـيـة والــشـعـبـيــة كـمـا شــارك بـفـرقـته
بـبـعض عـروض مـسـارح الـدولــة ومن أهـمـهـا مـسـرحـيـة
«مـدد مـدد شـدى حـيـلك يـا بـلـد» من أشـعـار زكى عـمـر

فى أكتوبر 1973.
ـسرح ـشـخـصـاتـيـة»  شـارك فى بـطـولـة مـسـرحـيـات «ا
الــطـلــيـعــة عـام 1971 «أوبـريـت حـلم لــيـلــة صـيف كالم

وسيـقى عن أحلان وموسيقى الـدولة التشجيـعية فى ا
«أوبرا انقالب».

ـسرحية واتـخذ مسرح أعاد عام 1992 تـكوين فرقته ا
يـوسـف الـسـبــاعى (بـالــكـلــيـة احلـربــيـة) مــقـرا لـلــفـرقـة
وقــدم أول عــروضــهــا «ســحــلب» من تــألــيــفه وتــلــحــيــنه
سـرحية أول مسرحيات فرقة وإخراجه وكانت هذه ا
ـسـرحـيــة» الـتى  أحـيت مـوســمـا كـامال وقـد «الـنـهــار ا
شارك فى بطولتهـا كل من: حس فهمى ليلى علوى
سـماح أنـور أشرف عـبد الـباقى عـزيزة راشـد جمال

إسماعيل محمد كامل.
ــســـرحـــيــة» ثـــانى عـــروضـــهــا قـــدمت فـــرقـــة «الــنـــهـــار ا
بـتـشكـيـلـهـا اجلـديـد بـعـنـوان «سوق احلـالوة» وذلك عام
1993 وهى من تـألـيـف أحـمـد هـيـكـل وإخـراج الـسـيـد
راضى وديــكـور زوســر مــرزوق واسـتــعــراضــات حـسن
ـوسـيـقى واألحلان عـفـيـفى وقـام مـحمـد نـوح بـوضع ا
وشـارك فى بطولة هـذا العرض كل من: نـيللى يوسف
ـنــعم مــدبـولى لــطـفى مـنــصـور مــيـمـى جـمــال عـبــد ا

لبيب محمد الشرقاوى محى الدين عبد احملسن.
تــوقــفـت الــفــرقـــة بــعــد عـــرض «ســوق احلالوة» والــذى
ــرجــو ــادى ا لــضــخــامـــة إنــتــاجه لـم يــحــقق الــعـــائــد ا
وبـالتالى لم يحقق مـحمد نوح أحالمه وطـموحاته نحو
تــقـد مــســرح غـنــائى اســتــعـراضى أو تــقــد أوبـرات
شـعبـية وتـبـقى جتربـة أوبـرا «انقالب» عالمـة مـضيـئة
فى مـسـيـرته الـفـنيـة خـاصـة وأنه قـد جنح فى تـسـجيل
أحلـانهـا باسـتديـوهات لـندن وقـام بعـزفهـا األوركسـترا

السيمفونى بالعاصمة البريطانية.
وتـفــرغ مــحـمــد نـوح فى الــســنـوات األخــيـرة من الــقـرن
ــاضى وبـدايــة الـقــرن اجلـديــد لــفـريق «ربــاعى نـوح» ا
والـذى يــتــكــون من أبـنــائه الــثالثــة ويــشــاركـهم بــالــغــنـاء
والـتــلــحـ ولــيـقــدمـوا إبــداعـاتــهم اجلــديـدة من خالل

احلفالت العامة.

فـارغ» لـلـمـسـرح احلـديث عام 1974 «كالم فـارغ جداً»
لــفـــرقــة «الـــريـــحــانى» (1975) «أوكــازيـــون» لـــلــمـــســرح
ـــطــلــوب» إلحـــدى الــفــرق الــكـــومــيــدى (1977) «أنت ا
الــتـجـاريـة كـمـا اشـتـرك بـالـتــمـثـيل والـغـنـاء فى أوبـريت

«الشخص» من أحلان الرحبانية عام 1982.
ـسـرحـيـات ـوسـيـقى لــعـدد من ا قـام بــوضع األحلـان وا
فى الــنــصف الــثـانـى من الــثـمــانــيــنـيــات (بــعــد دراسـاته
ــــتــــحـــدة) ومـن أهــــمـــهــــا أوبــــريت احلـــرة بــــالــــواليــــات ا

«انــــقالب» لــــفــــرقــــة مــــســـرح الــــفـن من تــــألــــيف صالح
جـــــاهـــــ وإخــــراج جـالل الــــشـــــرقـــــاوى (عــــام 1988)
«بـياع الهـوا» للمـسرح احلديث عام (1990) و«سوق

احلالوة» (1993) «سحلب» (1992) لفرقة النهار.
وسـيقى الـتصـويرية لـعدد من قام مـحمـد نوح بوضـع ا
األفـالم وفــــــاز بــــــجـــــائــــــزة أفــــــضـل مــــــوســـــيــــــقـى ألفالم
ـهـاجـر» لـيـوسف شـاهـ «إسـكـنـدريـة كـمـان وكـمـان وا
و«مــرســيــدس» عـام (1992) كــمــا حــصل عــلى جــائــزة

 توقفت بعد عرض«سوق
احلالوة»لضخامة إنتاجه

سرح الغربى الوافد سرحية فى القرن 19 وا البيئة ا
(مـيــنـو) الـذى يــبـدو أنه تـوقع مــكـثـاًَ طـويالً
فى مــصــر فــقــام بــتــشــيــيــد مــســرح ســمـاه

"مسرح اجلمهورية للفنون"
ومن ثم فـــــقــــد انــــهــــارت آثــــار مـــــا قــــدمــــته
احلـملة الفـرنسية وإن كـانت قد بعثت فى

نفوس الناس التطلع إلى هذا اجلديد.
ولــــقــــد اجتـه مــــحـــــمــــد عــــلـى - الــــذى آلت
إلـيــهــمــقــالــيــد األمــور بــعــد رحــيل احلــمــلـة
الــفـــرنـــســيـــة بــأربع ســـنـــوات ـ إلى فــرنـــســا
يـستـع بـها فى بـناء مصـر التى تـطلع إلى
إقـامتهـا وازدحمت البالد بـالوافدين  وال
شك أنـهم كـانـوا فى حـاجـة إلى إقـامـة نوع
مـن الـــتــوازن بـــ حـــيـــاتـــهم الـــســـابـــقـــة فى
بـالدهم واحلــيــاة اجلــديــدة الــتى انــتــقــلــوا
إلــيــهــا. ومن هــذا الــتــوازن إقــامـتــهم بــعض

سرحية. العروض ا
هــذا الـتالحـم بـ الــقـادمــ واخملـالــطـ

ــاً وهــو حــاجــز اخلــوف أزال حــاجــزاً قـــد
مـن هـؤالء "الـفــرجنـة" خـاصــة بـعـد أن رأوا
ـــشــــاركـــة فى بــــنـــاء فـــيــــهم رغــــبـــتــــهم فـى ا
دولتـهم ورأوا أيضـاً مـدى ما هم عـليه من
تــــــــقــــــــدم ومــــــــعـــــــــارف. إذن فال بـــــــــأس من
ــســرحــيــة. ــعــارف ا االســـتــزادة من هــذه ا
فـفيها فـائدة تضاف إلى تلـك الفوائد التى
ـــلـــمـــوســـة فى ـــاديـــة ا حـــوتـــهـــا الـــوســـائل ا
ـشـروعـات ـصــانع وا ـعـاهـد وا ــدارس وا ا
الــــــكـــــــثـــــــيـــــــرة كـل هــــــذا أدى إلـى نـــــــوع من

شاركة. االطمئنان والرغبة فى ا
وكـان لـتــحـطــيم هـذين احلــاجـزين أثــرهـمـا
فـى اإلقــــــبـــــــال فــــــإذا أقـــــــامت اجلـــــــالــــــيــــــة
الفـرنسـية الـكبـيرة مـسرحـاً حدث امـتزاج
واخـتالط ومن ثم فـهو اخـتالط يؤدى إلى

صرية لهذا اجلديد. تقبل التربة ا

أرسـل إلـيك فــرقــة الــكـومــيــدى فـرانــســيـز
وتــلك فــكـرة أحـرص عــلـيــهـا. أوالً لــتـســلـيـة
جــيــوشــنــا وثــانــيــاً : لــتــغــيــيــر عــوائــد هــذه
الــبالد بـإثــارة عـواطـفــهـا - (هــذا مـا أشـار
إلــيـه إبـــراهــيـم سالمـــة فى كـــتـــابه تـــيــارات

أدبية ب الشرق والغرب).
ونـريد أن نـقف قلـيالً عنـد مقـولة بـونابرت
عن تـــغـــيـــيــر عـــوائـــد الـــبالد ذلـك أن هــذا
الــقـول لم يـكن إال ذراً لـلــرمـاد فى الـعـيـون.
ـسـرح من وظـائـفـه األسـاسـية حـقـيـقـة أن ا
تــغـــيــيــر عـــادات الــنــاس االجـــتــمـــاعــيــة إلى
األحــسـن واألكــمل بـــيــد أن هـــذه الــعــادات
التى يريد تغييرها ويريد لها أن تظهر فى
الـتـربة اجلـديـدة الـتى حضـر إلـيـهـا لم يكن
له أن يـحـدث فـكـيـف تـتـغـيـر عـادات الـناس
إن لم يــــحـــدث مــــنــــهم إقــــبـــال وتـالحم مع
اجليـوش وهـو تالحم لن يـحـدث ما دامت

غازية ومعتدية.
ــســرحــيــة أيـام واســتــمـرت هــذه احلــركــة ا

جلنة الفنون يتـولون تنظيمها. ولقد ارجتلت
الـــبــداهــة احلــاضــرة فى بــاد األمــر ألــوانــًا
ــقـاهى ومــنـهــا الـنــادى الـصــغـيـر كـثــيـرة من ا
عروف باسم (تيـفولى) وهو مكان يخصص ا

للضباط دون غيرهم ليسمروا فيه.
ــســرحى الــذى ومــعــنـى هــذا أن الــنــشـــاط ا
سـمح به نـابـلـيون كـان لـتـسـليـة جـنـوده الذين
انحـصـروا فى الـبالد إثـر حتـطـيم أسـطوله
مـباشـرة فى مـوقعـة أبى قـير الـبـحريـة بـعد
وصـوله إلى مـصـر واسـتـقـراره فـيـهـا بـقـليل.
ـا كـان يـقوم به وال شك أن هـذا الـنـشاط ا
فـنانـون هواة أو فـنانـون من الدرجـة الثـانية
أو الــثـالــثــة إذا مــا قــيـســوا بــفــنــانى احلــركـة

زدهرة بفرنسا آنذاك. سرحية ا ا
ومـــــهـــــمـــــا يـــــكن مـن أمـــــر فـــــإن احلـــــفالت
ـســرحـيـة اســتـمـرت بــعـد رحـيـل بـونـابـرت ا
من مصر أيام خليفته "كليبر" الذى أرسل
له نــابـلــيـون من فــرنـســا بــعـد عــودته إلـيــهـا
رســالـة جــاء فــيــهـا:- "لــقــد عـولـت عـلى أن

عــدد كــبــيــر من تــلك الــفــرق تــرسخ الــشــكل
ـصـريـة وقـد ـسـرحى الـغـربى فى الـبـيـئـة ا ا
واطـنـ األجـانب وهـروبًا وفـدت لـتسـلـيـة ا
ـــوطن من مـــنـــافـــســـة الـــفــــرق الـــقـــويـــة فى ا
األصــلى وجــلـبــًا لــلـربح عـن طـريق الــهــبـات
الـتى كـنت تـأتـيـهم مـن الـطـبـقـة اإلجـتـمـاعـية
اجلــديـدة الــتى نــشـأت بــالـضــرورة مع هـذه
التغييرت الضخمة التى واكبت هذا القرن.
فإذا عدنا إلى احلملة الفرنسية حيث بداية
الــتــأثـــيــر احلــقـــيــقى لـــلــمـــســرح األوروبى فى
بالدنــا وجــدنـا أن فى الــســنــة الـتى قــضــاهـا
نـابــلــيــون عــلى رأس احلــمـلــة الــفــرنــســيـة فى
سرحية ومن ناشط الفنية وا مصر بعض ا
ناشط يتضح أن أول إشارة إلى وجود هذه ا
مـسـرح فـنى فى تـاريـخـنـا احلـديث هى الـتى
نــقع عــلـيــهــا فى كــتـاب (حــمــلـة مــصــر) الـذى
وضعه (الكونيكـيير) إذ جاء فيه أنه كان يؤثر
عـن بـــونــابـــرت تـــشـــجـــيـــعه إقـــامـــة احلـــفالت
ـوســيـقـيـة. وقـاعــات الـتـمـثــيل وكـان أعـضـاء ا

ـسـرح الـغـربى الـذى وفـد إلى مـصـر هـو  ا
ثانى العوامل التى عملت على تهيئة البيئة
الـعـربـيـة لـنـشـأة هـذا الـفن واسـتـمـراره مع
الـظروف التى مرت بـها مصـر والتحوالت
الـكـبرى الـتى أصـابت مـجـتـمـعـهـا مع نـهـاية

القرن ١٨ وبداية القرن ١٩.
فـــهـــنـــاك احلـــمـــلـــة الـــفـــرنـــســيـــة الـــتـى كــان
ـا أحـدثته تـأثـيـرهـا أكبـر من مـدة بـقـائهـا 
هــذه احلــمــلــة من نــقــلــة حــضــاريــة كــبـرى
وهــنـاك عــصــر مــحـمــد عــلى الــذى أحـدث
ـصـرية لـطول حتوالً عـظـيمـاً فى احلـياة ا
مــدة حـكــمه ولـتــطـلــعـاته الــواثـبـة ولــثـورته
الــتــعــلـيــمــيــة وهــنـاك انــفــتــاح هــذا احلـاكم
الـذى يـوصف بأنه مـؤسس مـصر احلـديـثة
عـلى فـرنسـا واحلـيـاة األوروبـية واسـتـعـانته
بـــــاألوربــــيـــــ فى نـــــظــــام حـــــكـــــمه وإدارته
وتـــأســــيس جــــيـــشـه وإقـــامــــته لــــلـــمــــصـــانع
ـتـعــددة كل هـذا ــشـروعــات ا الـكـثــيـرة وا
أدى إلى وجــــود جـــالــــيـــات مـن جـــنــــســـيـــات
ـصـريــة خـاصـة تـلك مـتـعـددة فـى الـبالد ا
اجلنـسيـات الـتى تنـتـمى إلى حـوض البـحر
ــصــريـة ــتـوسط الــقــريب من األراضى ا ا
وقد أتـاحت لـهم هـذه االستـعـانة امـتـيازات
ضـخــمــة غـيــرت من بــنــيـتــهم االجــتـمــاعــيـة

األصلية التى كانوا عليها فى بالدهم.
فــفى اإلسـكــنـدريــة والـقــاهــرة كـانت تــقـيم
جـــالــيـــة إيــطـــالــيـــة ضــخـــمــة وإلـى جــوارهــا
. وهؤالء الـكثير من الفـرنسي واليـوناني
كــانت لـهم مــتـطـلــبـاتـهم الــفـنـيــة فى مـسـرح
ـــا يــــهــــذب ويـــعــــلم أو قل يــــســـلـى أكـــثــــر 
مـسـرح له من الـوجـاهـة اإلجـتـمـاعـيـة أكـثـر
سرح فهـوم الصادق أو هو ا ا له من ا
الــــذى نـــال حــــظـــوة عــــنـــد الــــشـــخــــصـــيـــات
سئولة التى وجـدت فيه متنفساً للهو لم ا

صرية. يكن متاحاً فى بيئتهم ا
ومع فتـح البـاب عـلى مـصـراعـيه أمـام تدفق

نابليون محمد على باشا 

 كيف حدث
التأثير
احلقيقى

للمسرح األوربى
فى بالدنا

ójôa É°VQ

  عزاء واجب
وداعاً مجدى اجلالد

ــسـرحى الـكــبـيـر تــنـعى أسـرة حتــريـر مـســرحـنـا  الــكـاتب ا
ــرض وكــانت لــلــفــقــيـد مــجــدى اجلالد بــعــد صــراع مع ا
إسهامـات ملحوظة حيث عرضت له فرق األقاليم نصوصاً
مـهـمـة لــفـتت أنـظــار الـنـقـاد.. رحم الــله اجلالد وألـهم آله

الصبر والسلوان.

ووداعاً موريس أيوب
صرى قـبل أيام مـهندس الـديكـور الشاب سـرح ا كـما فقـد ا
ـنـيـة إثـر حـادث ألـيم ونـتـقـدم مـوريس أيـوب الـذى وافـته ا
بـخـالص العـزاء ألسـرته وأصـدقـائه وزمالئه الـذين هـزتهم
الفـاجعـة.. الفـقيد شـارك فى تصـميم وتـنفـيذ الـعديد من
الـديـكـورات فى مـسارح الـقـطـاعـ العـام واخلـاص ومـسرح
التـليفـزيون ومـسرح الـثقـافة اجلمـاهيـرية وعـمل مهـندساً
للديكور بالتليفزيون كما سافر للعمل بدولة الكويت وعاد
مــنــذ أيــام لــيـلــقـى حــتــفه فى وطــنه.. وإنــا لــله وإنــا إلــيه

راجعون.

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

مثل عـلى أن يحكى قصصاً كأنها حدثت > شـخصنة الدور هى أن يتدرب ا
لـه. وهذا يـعـنى أنه ليس ضـروريـاً أن يـحفظ أو يـسـتظـهـر الكـلـمات بل أن

يحفظ أو يستظهر التجربة.
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ــهـام يـظـل تــخـلــيــد رمــوز الــوطن أحــد ا
الوطـنـية الـتى ال يـضطـلع بـها إال عـشاق
األرض والــــنــــاس مـن الــــذين جتــــرى فى
عــروقــهم دمــاء الــوطـنــيــة والــقــدرة عـلى
إيـقـاظ الذاكـرة الـتى تـكـاد تـنمـحى حتت
ــــتــــواصل لــــرمــــوزنـــا مــــعــــاول الـــهــــدم ا

التاريخية.
إن "ذاكــرة الــوطن" ال يـنــشــغل بــتـخــلــيـد
رموز مصـر العظيمـة وحسب لكنه يطمح
عنى إلى تثقيف الع بالرؤية وتعميق ا
الـتاريـخى عبـر العـناصـر اجلمـاليـة ولعل
ــثــقــفــ هــذه الــذاكــرة تــقـــود كــتــيــبــة ا
الوطني من أدباء ومـفكرين وتشكيلي
الستعادة الـرمر لقراءته من جديد قراءة
مــنـــصــفــة مـن خالل الــتـــقــاء الــكـــتــابــة
والـتـشـكـيل الـتـاريخ واحلـاضـر لـيـدفـعـنا
ـسـتقـبل بـإعـداد ذاكـرة تـليق احلـلم إلى ا
صر التى أجنبت عدداً كبيراً من القادة
والـعلـمـاء والفـنـان والـكُـتَّاب والـشـعراء
وذاكــرة الـــوطن خــطـــوة مــهــمـــة فى هــذا

عرفى واجلمالى. السياق ا
إنـــنـــا بــــحـــاجـــة إلى "الــــذاكـــرة" فى زمن
الـنسيـان للحفـاظ على أحد أهم مالمح
تـميـز وطـنـنا وخـصـوصيـته وتـعـميق دوره
الــتــاريـــخى ويــقع ضــمـن طــمــوحــنــا أن
جتـوب "الـذاكرة" أقـالـيم مـصـر بـحـثاً عن
رمــوزهـا الــتى أضـاءت مـنــاطق تـاريــخـيـة
وعلـمـية وفـنـيـة كنـا بـحاجـة إلـيهـا لـيظل
الوطـن منـيراً متـوهجـاً بأفـكارهم ورؤاهم

وفنهم.
إن "الـذاكـرة" ستـظل شـاهـداً لـنا وعـلـيـنا;
لــنـــا إذا أولــيــنــاهــا عــنـــايــة  وعــلــيــنــا إذا
أهملـناها وقـصرنا فى تـعريف الـناس بها
ــســتــوى الــوطــنى ومــا وبــقــدرهـــا عــلى ا

قدمته من عطاءات.
ولعل هذا يقودنا إلى أن نطمح إلى ذاكرة
ــســرحـيــ الـذين لــكـبــار فــنـانــيــنـا من ا
ـسرح قـدمـوا إضـافـات بـالـغـة فـى حـركـة ا

والثقافة فى مصر والوطن العربى.

سرحية التى يقوم بإخراجها وليد طلعت. ستقلة انتهت من إعداد فيلم تسجيلى قصير عن أعمال الفرقة ا > فرقة هارمونى ا
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غرب. دينة مراكش با اضى  > مسرحية «لير بروفة أخيرة»  للمؤلف واخملرج د. سامح مهران عرضت األسبوع ا

> الـكلمة تعـنى كما نعرف تـصنيع شىء ما أثناء الـقيام به. أن تنطـلق لكى جترب شيئاً
ـزيد عن ـمثل يـستـخدم االرجتـال ليـحرر إبـداعه ويكـتشف ا جـديداً ومـثيـراً ومشـوقاً. ا

ثله. النص الذى 
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ية محمدالصغير.. أحسن مخرج: نظرة يا رئيس األكاد
طــفالً أحب قــطه الــصــغــيــر الـذى تــربى مــعه
يـومــاً بـيـوم وكــان صـديــقه األول الـذى حتـاور
مــــعـه وتــــبـــــادال اآلراء فــــأحـب من بـــــعــــده كل
الكائنات الصـغيرة تقليده جلارته الست «أم
عايدة» بصوتهـا اجلهورى وبدانتها وحركاتها
ــتـــوعـــدة جلــاراتـــهــا أثـــنـــاء عــراكـــهـــا الــدائم ا
مــعـــهن أثــار ضــحك والــديـه فــتــحــمس أكــثــر
وقــلـد إخـوته وبـاعــة الـشـارع وفى اإلعـداديـة
كـان صـوته الرفـيع مـثـاراً لضـحك زمالئه فى
حـصص القراءة بالـفصل وفى الثـانوى العام
ـدرسة كـان الـعـضـو الـوحيـد بـفـريق اإللـقـاء 

«خليل أغا».
وفى اجلــامـعـة الــتـحق بــفـريق الــتـمـثــيل ومـثل
ـــوذج تـــسع مـــســـرحـــيـــات وحـــلـم بـــتـــحـــقـــيق 
» الـذى رأس فـريق الــتـمـثـيل «مـحــمـود يـاســ
ــعــهـد بـكــلــيـة احلــقــوق ثم تــخـرج والــتــحق بـا
ــسـرحـيـة وكـان له مـا تـمـنى الـعـالى لـلـفـنـون ا
فـــرأس الــــفــــريق لــــثالث ســــنـــوات وفـى عـــام
2002 تـخـرج وكـان واحداً من 185 من حـمـلـة
ـؤهـالت الـعـلــيـا الــذين تـقــدمـوا الخــتـبـارات ا

ـسـرحيـة ثم واحـداً من سـتة مـعهـد الـفـنون ا
تأهلوا الختبار الورشة ثم كان الوحيد منهم
ـعـهــد لـلــعـام الـدراسى الـذى جنح والــتـحق بــا
2003/2002 وفى ســــــــنـــــــة 2004 فــــــــصـل من
عـهد ألسبـاب مضـحكـة وخالل سنة 2003 ا
الـــتــحق بـــورشــة مـــركــز اإلبـــداع وتــخـــرج فــيه
2005 إذا سألته من هو الفنان الذى تعشقه

أكثر سيقول لك: «شارلى شابلن» .
شـارك الــصـغـيــر فى عـدد من األعــمـال الـتى
يـراهـا مهـمـة كـممـثل مـنهـا: «جـمهـوريـة زفتى
لك لير الغريب» كما أخرج ياس وبهيـة ا
«الـــــــضــــــيـــــــوف» «احلـــــــضــــــيـض» و«رومـــــــيــــــو
وجـولييت» الـتى حصلت عـلى اجلائزة األولى
كـأحـسن عـرض وأحسن إخـراج من مـهـرجان

ع شمس للمسرح اجلامعى هذا العام.
الـصـغـيــر يـرى أن عـرضه الــفـائـز يــلـعب عـلى
احلالـة اجلـماعـية حـيث أراد أن يـنـفذ فـكرة
الــعـودة لألصل لــلـمـمــثل خـاصــة وأن مـسـرح
ــمــثل غــيـر اجلــامــعـة يــعــتــمــد عـلـى الـهــواة وا
ـكن أن يترك العمل فى أى حلظة متفرغ و

وكـــان ذلك هــــو حتـــديه األســــاسى أن يـــقـــدم
ـسرح تـمثل مجـموعـة متـرابطة عـلى خـشبة ا
ــؤثـرات وتــغــنى وتــرقص وتــصــنع الــديــكــور وا
الصوتية وقـبل كل ذلك لديها الرغبة وقادرة
ـــتــــواصل عـــلـى حتـــمـل اجلـــهــــد الــــعــــنـــيـف وا
وحتدى اإلحباط طوال شـهور تنفيذ العرض
ــســاعـــدة فــريــقه الــذى وهــذا مــا جنـح فــيه 

استطاع أن يشكل حالة جماعية ناجحة.
الـصغيـر فضل تـقد «رومـيو وجـوليـيت» بعد
أن تـراجع عن تـقـد هـاملت ألنـهـا شـخـصـية
آســـرة حتـــتـــاج لــــوقت كـــاف ال يـــســــمح عـــامل
ـهـا غـير ـسرح اجلـامـعى بـتـقد الـوقت فى ا

ها ح تسمح له الظروف. أنه ينوى تقد
ويـتـوجه اخملـرج الـصغـيـر الـفـائز بـجـائـزة هذا
الـــعــام فـى مـــهــرجـــان عـــ شـــمس بـــالـــشـــكــر
للدكتور محـمد عنانى الذى ساعدت ترجمته
لـنص «رومـيـو وجـولـييـت» الفـريق عـلى تـنـفـيذ
فكره حيث اقتـربت كثيراً من فكر الفرقة أو
لعل فكرة الفرقـة حول العرض وجدت بغيتها
ـقـاطع فى هـذه الـتــرجـمـة لـدرجــة أن بـعض ا

ـغـنـاة فـى الـعـرض والـتى ظن الــبـعض أنـهـا ا
أُلـفت خـصـيـصـاً له كـانت من نص الـتـرجـمة
نـــفــسه ولم يـــضف إلـــيــهــا كـــلــمـــة واحــدة من

اخلارج.
كـمـا يـشـكـر الـصـغيـر أسـاتـذته «خـالـد جالل
وشــــادى ســـرور» ويــــنــــاشـــد الــــســــيـــد رئــــيس
ية الفـنون والفنان فاروق حسنى وزير أكاد
الـثقافة الـنظر إلى حالـته حيث  فصله من
ـعـهـد بـسـبب عـشر درجـات كـانت من حـقه ا
ولم يــحــصـل عــلــيــهــا - كــمــا يــقــول - بــســبب

التعنت.
الـــصــــغـــيــــر احلـــاصل عــــلى جــــائـــزة اإلخـــراج
األولى وأحـــــــسن عـــــــرض ال يــــــنـــــــسى فـــــــضل
ـيــة ويـقـول إنـهــا فـتـحت أمــامه أبـوابـاً األكـاد
ـعـرفة كثـيـرة نـحـو عـالم رحب من االطالع وا
واإلبـداع ويـتـمــنى أال تـغـلق هـذه األبـواب فى

وجهه إلى األبد.
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أحمد سراج.. رجل مسرح
   فى نـهـايـة أكـتـوبـر 1994 ذهب أحـمـد سـراج
أخيـرًا للـجامـعة بـعد طـول امتـناع رافـقه عمه
ـــا اطـــمـــأن ـــدرج وأدخـــله احملـــاضـــرة و إلـى ا
ـضى ــا اطـمــأن هــو  جلـلــوسه ولى مــغــادرًا و
درج بـدوره بعد محاضرته األولى عمه ترك ا
ليـتوجه إلى احلجـرة اخملصـصة لنـشاط فريق

التمثيل ليبقى فيها سنوات الدراسة.
بـــدأ بــجـــمــلـــة واحــدة فـى مــســـرحــيـــة «احلــيــاة
ـديـدة للـمـلك أوزوالـد» والـتحق بـعـد سـنوات ا
سرحـية وهو ما كان عهد الـفنون ا الـدراسة 
يـرغـبه ابـتداء وهـنـاك قـدم أعـمـاًال يـعـتـز بـها
دور «جـونز» فى مسرحـية «اإلمبـراطور جونز»

ومثل ««الدرس» ليونـسكو وقدم مسرحية عن
روايـة أحـبـهـا هى: «451 فـهـرنـهـايت» ولـضـعف
ـتـاحـة له فـيـهـا يـعـتـبـرهـا عـرضًا اإلمـكانـيـات ا
ه مـازال مؤجًال و«بروفة» لـعرض يحـلم بتقد

يوما.
ــســرح مع وحتــدث نــقــلــة فى مــفــاهــيــمه عن ا
ـــســرحــيــة «مــوت ه تــمـــثــيًال وإخــراجــًا  تــقــد
فـوضوى صدفة» لـلكاتب اإليـطالى «داريو فو»
ـــرة األولـى الـــتـى يـــقـــدم 2004 وتــــلك كــــانت ا
فــيــهــا هــذا الــكــاتـب فى مــصــر وعــلى خــشــبــة
ــســرحــيــة «داريــو فــو» رجل مــعــهــد الــفـــنــون ا
ــــســــرح.. الــــذى يـــســــتــــطــــيع تــــقــــد عـــرض ا

مــســرحى فى اســتــاد لــكــرة الــقــدم وتــكــون كل
تلئة وقد فعلها. مقاعد االستاد 

أن تكون رجل مسـرح.. لذلك فأحمد يرى أنه
«رجل مــســـرح» مــازال فى حــجم «الـــفــتــفــوتــة»
ثل ويصمم الديكور واإلضاءة ويضع يخرج و
ــوســـيــقى يــذوب ويـــهب كل حــصـــيــلــة فــكــره ا
وجــهـده فـى الـعــرض الـذى يــقـدم. وهــو مـازال
فى الــــثـــانـــويــــة أثـــر فــــيه بـــشــــدة أداء «لـــورنس
أولــيـــفـــيـــيه» لـــهـــامـــلت.. اســـتـــكـــشف بـــعــده أن
أداءات» «مارلون براندو» وينحنى سراج لكل
ما يفعله «انييل داى لويس» والذى يحقق أكبر
ــــنـــحــــهـــا نــــســـبــــة من االنــــفـــصــــال عن ذاته و

لـلـشــخـصـيـة. مـن األمـور الـتى يـعــشـقـهـا سـراح
ـكــافـأة الـتى ــسـرح: أول لــيـلـة عــرض وا فى ا
يـحصل عـلـيهـا من عـيون اجلـمـاهيـر وأيـاديهم
شاهـدة داس هـوفمان كـما يسـتمـتع بشـدة 
فى فــيــلم «هــيــرو». حــصل أحــمــد سـراج عــلى
ــنـســتــيـر ــثل من مــهـرجــان ا جــائـزة أحــسن 
لـــلــمــســـرح اجلــامـــعى فى تـــونس كـــمــا شــارك
كــمــمـثـل فى عــرضـ يــعــتــز بــهـمــا جــداً هــمـا:
» و«أرض ال تـنــبت الـزهـور» «مـلك الــشـحـاتــ
وقـدم كـمـخـرج عـرضـ أحـبـهـمـا جداً مـن ب
مـــا قــدمه; هـــمــا: «جـــمــهــوريـــة زفــتى» و«زواج

فيجارو».

عالء سيد عمر.. «إيزادورا»
حلظة ميالده احلقيقية

مـــنـــيــاوى شـــديـــد الـــتــعـــصب
ركز مـلوى (بلـد الباشوات)
رغم كـــــــونه مـن طــــــبــــــقــــــة ال
تــمـلـك سـوى الــســتـر واحلب
الــشــديــد لــكل الــنــاس.. قـام
بــالــتـــمــثــيل فى مـــســرحــيــات
(وحوى - خـسارة اجلـدعان
ــــــــــــــــــــــــوال - - عــــــــــــــــــــــــاشــق ا
الصفـصافة) إخراج الراحل

طه عبد اجلابر.
 اعـــــــتــــــــمـــــــاده لـــــــدى إدارة
ـــــــــــــــســــــــــــــــرح فـى عـــــــــــــــرض ا

ــسـرح «إيــزادورا» وكـان قــدم قــبـلــهـا عــدة جتــارب فى نـوادى ا
هى (التعـرى قطعـة قطعـة - طبول ورصـاص - نهضـة مصر)
سـرح اإلقـلـيمـى عروض (مـاراصـاد - الـندم ثم أخـرج لـفـرق ا
الئـكـة - مـصـيـدة الـفـيـران) لـفـرق ديـرمـواس - أبـو - صالة ا

تشت - الوادى اجلديد.
حصل عالء على عدة جوائـز فى السينـوغرافيا واإلخراج فى

نصورة وشب الكوم.. مهرجانات ا
كــمـــا قــدم لـــلــمـــســرح اجلـــامــعى عـــدة عــروض هـى (بــكــرة -
الــنــاعـســة - أحالم مــطــمــورة) فى اآلداب والــزراعـة.. وألنه
يهـوى الـتألـيف أيـضـا فقـد قـدم عدة نـصـوص مسـرحـية هى
(دمـــوع وخـــنــاجـــر - عــذراء قـــرطـــاج - لــيـــلـــة زهــران) نـــشــر
بـــعـــضـــهـــا فى مـــجالت مـــتـــخـــصـــصـــة وفى مـــشـــروع الـــنـــشــر
اإلقـليـمى وسـلسـلة نـفرتـيـتى. يحـلم عالء بـرفع الوصـاية عن
ـي وأصـحاب االقـتراحات سـرح من سطـوة األكاد إدارة ا

إياها.

حسن رشدى صعيد جداً
فى أوائل الـثـمـانـيـنـيـات درس
ــعـهــد  الــعـالى اإلخــراج فى ا
ـســرحــيــة وبــسـبب لــلــفــنــون ا
مــــــشـــــكـــــلــــــة  فـــــصـــــلـه رغم
اشـــتــراكه فى فـــيــلم «اجلــوع»
لــــلـــــمــــخـــــرج الــــكـــــبــــيـــــر عــــلى
بــــدرخـــان وكــــان طـــالــــبـــاً فى
الــــــســــــنــــــة الــــــثـــــــالــــــثــــــة وألنه
(صـــعـــيــدى وكـــرامــتـه غــالـــيــة
نـيـا وأخرج عـليه) رجـع إلى ا
عـــــدة عـــــروض مــــــســـــرحـــــيـــــة
لــــلـــتــــربـــيــــة والــــتـــعــــلـــيـم مـــثل:
ــقــنع هــوجــة الـزعــيم» «الــغـربــاء ال يــشــربــون الــقـهــوة الــنــبى ا
وصــمـم بــعــد ذلك عــلـى إخــراج جتــربــة خــاصـــة لالعــتــمــاد فى
الـــثــقــافـــة اجلــمــاهـــيــريــة وكـــانت «الــوثـــيــقــة 1993» ثـم أخــرج
لـلجـامعـة عـروضاً مـتمـيـزة منـها: «عـريس لـبنت الـسـلطـان باى
بــاى عــرب احلــامى واحلـــرامى» ثم أدرك أن مــراكــز الــفــنــون
ديـرية الشـباب والريـاضة لديـها شعـبة مسـرح قائمـة فأخرج
لهـا «نص نـصيص سـنـدباد مـشهـد الشـارع) شـارك بالـتمـثيل
مع الــفـــرقــة الـــقــومـــيــة فـى عــروض «عـــلــيه الـــعــوض مـــلــحـــمــة
» وعـمل مـخرجـاً مـنـفـذاً مع الـراحـل (طه ـداحـ الـسـراب ا
ـيرغـنى جمـال اخلطـيب) وحـاليـاً يشرف عـبد اجلـابر بـهاء ا
سـرح بـفـرع الـثقـافـة بـتـكـليف من عـلى الـورش الفـنـيـة لـنـوادى ا
اإلدارة الــعـامــة لــلــمــســرح ويــقـوم بــتــدريب الــعــنــاصــر اجلــديـدة
لـلـفرقـة الـقومـيـة ويخـتـار من بيـنـهم من يعـمل مـعه فى عروضه
لـلـجـمـعيـات األهـلـيـة اخلـاصـة والـتى قـدم مـنـهـا: «جواز عـرفى
ــقــ مع ســلــو بـــلــدنــا» وهى عــروض تــعــتـــمــد عــلى االرجتــال ا
جمـهور النـجوع والـكفور فى الـريف كأحـد أساليـب التعـبير من

وجه للمجتمع. الفن ا
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محمد سليم.. 
يغازل الغريب فى بيته

ـــيــــة الـــفـــنـــون بـــعــــد تـــخـــرجـه فى أكـــاد
ـسرحيـة - قسم دراما ونـقد مسرحى ا
- بــثالث ســنــوات قـدم عــرضــاً بــعــنـوان
«ألـف حـبـيب وحـبـيـبـة» عـلى قـاعـة عـبـد
سرح القومى وهو الرحيم الزرقانى با
ـادة إبداعه يـدور حـول عالقـة الفـنـان 
مـن خالل فنان نـحت تمـثاالً وحوّله إلى
بشـر ولقد أخـذ تلك الـفكرة األسـاسية
وحـــولــهـــا إلى عــرض فى ثـالث لــوحــات
قـدم خاللـها عـالقة الـشاعـر أو الـكاتب

ـوســيـقى بــالـكــلـمــة وا
بــــالـــنــــغم والــــنـــحـــات
بـــالــكـــتـــلـــة والـــعــرض
بــــــــطــــــــولـــــــــة شــــــــريف
صــــــــبـــــــحـى وأمــــــــانى
الــــبـــحــــطـــيــــطى قـــام
مـحـمد سـليـم بتـنفـيذ
ـسرحـيات عـدد من ا
مــنــهــا: «خط أحــمــر»
إخـراج أسـامـة فوزى
وبـــــــطــــــــولـــــــة حـــــــنـــــــان

شوقى.
بـاإلضافـة إلى تـنفـيذ
مــــســــرحــــيــــة «إكــــلــــيل
الغار» بطولة وإخراج

شـــادى ســـرور ومـــنـى حـــســـ وخـــلـــيل
مـــرسى و«الـــرقـص مع الـــزمن» إخـــراج
أحــمــد إبـراهــيـم بـطــولــة: مــنــيــر مــكـرم

ومحمود مسعود.
ـا كــمــا قـام بــتـنــفــيـذ مــسـرحــيــة «الـلــيل 

خـلى» بــطـولـة شــادى سـرور ومـجــمـوعـة
من الشباب.

يـنتـظـر سـليم حـالـيـاً قرار جلـنـة الـقراءة
ـســرحى «غــريب فى بــيـته» فى الــنص ا
الذى قدمه إلى مـسرح الشباب ومديره
اخملـــرج هــشـــام عـــطــوة.. الـــنص إعــداد
وأشــــعــــار د. مــــصـــــطــــفى ســـــلــــيم وهــــو
مــأخــوذ عن نص بــعـنــوان «اجلـنــة تــفـتح
أبــوابــهـا» لــلــمـؤلف الــعــراقى فالح شـاه
كــمـــا قـــام بــإعـــداد مــســـرحـــيــة «أشـــبــاح
إبــسـن» إخـراج شــريف
صـــــــــبـــــــــحـى.. شــــــــارك
محـمد سـليم بـالتـمثيل
فـى أكــــــثـــــــر مـن عـــــــمل
«فـيـديـو» مـثل مـسـلسل
«جــذور» إخــراج إنــعـام
اجلـــريـــتــــلى وبـــطـــولـــة
حــــلـــقــــة من مـــســــلـــسل
«هــو جـــرى إيه» إنـــتــاج
ـتــخـصـصـة الـقــنـوات ا
بـــطـــولـــة مـــهـــا أحـــمـــد
وحـنــان شـوقى وعالء

مرسى.
ـوعد ويـنـتظـر حـالـيـاً ا
النهـائى لسفر العرض
ــــا خـــــلى» إلى ــــســـــرحى «فى الـــــلــــيـل  ا
اإلسـكـنـدريـة لـلـعـرض فى مـركـز اإلبداع

الفنى.

"الــرهـــائن". وعـــلى مــســـتــوى األداء
الــتـمــثــيــلى نـســاء فــازت فــاتن إمـام
ــــــــركـــــــــز األول عـن درامـــــــــا فى بـــــــــا
ــــركـــز مـــســــرحــــيـــة "إنت حــــر" وبـــا
الثانى شيمـاء حمدى فى مسرحية
ــركـز الــثــالث ديــنـا "الـرهــائن" وبــا
فـــــؤاد فـى مــــســـــرحـــــيــــة "الـــــعـــــدالــــة

والقمر" .
أمـا عن الــتـرتـيـب الـعـام لــلـمــشـاركـ
فى األداء الــــــتـــــمــــــثـــــيــــــلى الــــــذين زاد
عـددهم عن الـتسـع عـنـصراً أدائـياً
ركز فى الـعروض الستـة فقد فـاز با
اخلـــامس مـــعـــتـــز رجب ـ رجـــال ـ فى
مــســرحـــيــة "الـــدنــيـــا روايــة هـــزلــيــة"
وجنـالء جـــــــــــمــــــــــال - نـــــــــــســــــــــاء ـ فـى

مسرحية "الرهائن".
ــهــرجـان مــجــمــوعـة من شــارك فى ا
مـــصــــمــــمى الــــديــــكــــور والــــشــــعـــراء
وسيقيـ ومصممى احلركة كان وا
من أبـرزهم أحمد الـبحارى ومـحمد
خـبـازة فى الـديـكـور ومـحـمـد عـباس
وأمــــــــــانـى إســــــــــمــــــــــاعــــــــــيـل فى األداء
احلـــــركى  وخـــــالــــــد جـــــودة ورفـــــيق
وسيقى. جميل وعمرو متولى فى ا

 أقـــامت جـــامــعـــة بــنـــهــا مـــهــرجـــانــهــا
ــسـرحى األول عــلى خـشـبــة مـسـرح ا
قـــــصـــــر ثــــقـــــافــــة بـــــنـــــهــــا ومـــــدرســــة
السـعيـدية ومـركز شـباب طوخ حتت
رعـاية د. حسـام الدين العـقاد رئيس
اجلــــامــــعــــة ود. شــــعــــبــــان طه نــــائب
رئــيس اجلـــامــعــة لـــشــئـــون الــتــعـــلــيم
تشكلت جلنة التحكيم من د. فاطمة
ــســرح بــكــلــيــة يــوسـف رئــيس قــسم ا
الـتـربـيـة الـنـوعــيـة والـشـاعـر والـنـاقـد
يـسرى حسـان وكاتب هذه الـسطور
ـــركــز األول عــرض "الــعــدالــة فــاز بــا
ـــأخـــوذة عـن مـــســـرحـــيــة والــقـــمـــر" ا
"الــعــادلــون" لـلــفــرنـسـى ألـبــيــر كـامى

الذى أخرجة أسامة شفيق.
وحـصل عرض "الـرهائن" تـأليف د.
عـــبـــد الــــعـــزيـــز حــــمـــودة وإخـــراج :
مـــحـــسن رزق والـــذى قــدمـــته كـــلـــيــة
ــركــز الــثــانى وعـرض اآلداب عــلى ا
"إنت حــر" تــألـــيف: لــيــنــ الــرمــلى
وإخـــراج: مـــحـــمــــد الـــغـــبــــاشى عـــلى
ـــــركــــز الـــــثــــالـث وقــــدمـــــته كـــــلــــيــــة ا
التـجـارة وعرض "بـاى.. بـاى عرب"
تـأليف: نـبيل بـدران وإخراج: وجيه
ـركز الـرابع وقـدمته جرجس عـلى ا
كـــلــيـــة الــتـــربــيـــة الــنـــوعــيـــة وعــرض
مــســـرحــيــة "الـــدنــيــا روايـــة هــزلــيــة"

وعــلـى مـــســـتـــوى األداء الــتـــمـــثـــيـــلى
ـــركــز رجـــال فـــاز إسالم ســـيـــد بـــا
األول عند دوره فى مسرحية "إنت
ركـز الثانى أحـمد حجاج حـر" وبا
فى دور كــلــيـــيــاريف فى مــســرحــيــة
ـركز الـثالث "الـعدالـة والقـمـر" وبا
يـــاســـر إســـمـــاعـــيـل فى مـــســـرحـــيـــة

تـألــيف : تـوفـيق احلــكـيم وإخـراج :
ـــــركــــز أحـــــمـــــد الـــــســــمـــــان ـ عـــــلـى ا
اخلــامـس وقـــدمـــته كـــلـــيـــة هـــنـــدســة
الئـكة" شبـرا وعـرض مـسـرحـيـة "ا
ـأخـوذ عن نص "عـلى بـاب اجلـنـة" ا
تـألـيف : حـسـن أبـو الـعال وإخـراج :

محمد هزاع..

هرجان شاركة فى ا مشهد من العروض ا
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محمد جمال الدين 

تـتواصل حـالياً بـروفات العرض
ــــســــرحى "عــــلــــشــــان مــــامـــا".. ا
لــلـمــخـرج مــحــمـد جــمــال الـدين
والـذى تـقـرر عـرضه فى افـتـتاح
مـهرجـان الـقراءة لـلـجمـيع بـفرع
ثـــقـــافـــة اجلـــيـــزة فى مـــنـــتـــصف

يونيو القادم.
الــعــرض تــألــيف وأشــعــار عـادل
اخلــــــطــــــيـب ديــــــكــــــور جــــــوزيف
نــــســـيم اســــتـــعـــراضــــات خـــالـــد
شـــــلــــــبى مـالبس كـــــرم أحـــــمـــــد
والـبطـولـة جملـدى سعـد مـحـمد
فـــــاروق آيـــــة ســـــامى  وشـــــهــــد

أشرف.
جــــمــــال الــــدين أشــــاد بــــرعــــايـــة
دكـتـور محـمـد زيـدان مـديـر عام
ثـقــافـة اجلــيـزة ومــحـمــد فـوزى
مـــــديــــر مــــركــــز أحـــــمــــد عــــرابى
لـثقافـة الطفل واللـذين يدعمان
الــعـرض ويــوفـران مــا يـحــتـاجه

للخروج بالشكل الالئق..

سابقة اخلتامية بدمياط فنون مسرحية ومناهج.. فى ا
حتت رعاية محـمد محمود عـمران وكيل وزارة التربـية والتعلـيم بدمياط وعبد
ــسـرحـيـة ـديـريـة ونــاهـد الـغــواج مـوجه عـام الــتـربـيـة ا احلـمـيــد مـوسى وكـيـل ا
رحلة ومشرفى اإلدارة فوزية عيسى وإجالل بدمياط ووفاء شطا مـدير عام ا
ـناهج فى ـسـرحيـة ومـسـرحـة ا ـسـابـقة اخلـتـامـيـة لـلفـنـون ا احلـناوى. أقـيـمت ا

مركز سوزان مبارك االستكشافى العلمى بدمياط اجلديدة.
نـهجـية "كمـبوركو ـسرحـية ا قدمت مـدرسة اجملـد اخلاصة بـدميـاط اجلديدة ا
ـان بـلـيغ تـألـيف وإخـراج عـبد ـدرسـة إ فى الـكـمـبـيـوتـر" حتت إشـراف مديـرة ا
ـان اخلـاصـة بـرعـايـة مـديـرها حـسن الـله أبـو الـنـصـر. كـمـا قـدمت مـدرسـة اإل

الدسوقى مسرحية "الشاويش محمد" تأليف أحمد الهندى.
ـرحلـة الـتعـلـيم األساسى مـلـحمـة "عـظيـمـة يا دمـياط" ـدارس  وقدم مـنـتخب ا

عن تاريخ دمياط مواكبة الحتفاالت دمياط بعيدها القومى.
كـمـا قـدمت مـدرسة الـزيـات مـسـرحـيـة "الدواء" أمـا مـدرسـة تـامـيـاتس اخلـاصة

درسة نبيل عمر. فقدمت "هيمو فى البستان" برعاية مدير ا
دارس الثانوية عرض "سيوف احلق" تأليف صبرى فواز. وقدم منتخب ا

عـدنية الصـناعية أوبريت دارس الفنيـة بنات والعـسكرية وا كمـا قدم منتـخب ا
ـشرفـ شادى ـعـاونة ا "والدك يـا بـلدى" إعـداد وإخراج عـبد الـله أبـو النـصر 

 صبرى  فوازشطا وإيناس البراوى.

¿É£«°ûdGh ¿É°ùfE’G ´Gô°U .. ÚL ≈J
نصورة لتقد مسرحية سرحية با تستعد فرقة بداواى ا
" تألـيف إيريك والـكوت وإخـراج السـعيـد منسى  "تى جـ
مــوســيـــقى الــدكــتـــور ضــيــاء عــبـــد الــكــر  بـــطــولــة هــانى
شالطــة  مـحــسن اخلــيــاط   أســمــاء الـســيــد   مــحــمـود

الديسطى  محمد البغدادى  هشام حسنى .
يـــدور الــعــرض حــول عـــائــلــة تـــتــكــون من أم وثـالثــة أبــنــاء
يعيـشون فى غابـة يسـكنهـا الشيـطان الـذى يعرض عـليهم
رهانـاً إذا جنحوا فى إخـراجه عن شعـوره فسوف يـكونوا
أثريـاء وإذا جنح هـو فى إخـراجـهم عن شـعـورهم فـسوف

يلتهمهم.
يقول الـسعـيد منـسى مخـرج العرض إن الـفرقـة معظـمها
من الـشباب اجلدد الذين ضـمهم قرار إعادة الـهيكلة فى
ـتمـيزين نـصورة ا الـثقـافة اجلـماهـيريـة وطلـبة جـامعـة ا
ــســـرحى الـــذين اعـــتــمـــدت عــلـــيـــهم فــرق فى الــنـــشـــاط ا
الــثــقــافــة اجلــمــاهــيـــريــة بــالــدقــهــلــيــة هــذا الــعــام وهــؤالء

الشباب إضافة حقيقية.

IOƒ°ûfCGh ájÉµM ±É«WCG

•É«eO iOGƒf ≈a ájhôc
يـسـتـعــد اخملـرج حـسن الـنـجـار هــذه األيـام لـتـقـد عـرضه
سرح بدمياط هذا "أطياف حكاية" ضـمن شرائح نوادى ا

العام.
الـعــرض تـألـيف وأشــعـار يـاســ الـضـوى مــوسـيــقى هـيـثم
مـراد سـيـنـوغـرافـيـا مـحـمد الـسـعـيـد أداء تـمـثـيـلى مـحـمد
عـبد الـوهـاب شـادى عـبد الـكـر أسـماء الـبـلـتـاجى عزة
اجلـزار هـيـثم مراد حـسن الـنـجار ومـحـمـد بلح مـحـمود
الــزنـــاتى عــلى الــزيــنـى. فى حــ بــدأ اخملــرج حــا قــورة
اإلعـداد لتـقد مـسـرحيـة "أنشـودة كرويـة" تـأليف وأشـعار
مـحــمـد الـذكى أحلــان تـوفـيـق فـودة  ديـكــور أحـمـد أمـ
أداء تـمثـيلى : مـحـمد الـبحـرى كـر خلـيل شادى أحـمد

جنالء حسن النجار.
والـعــرض يـدور حــول الـضــغـوط والـصــراعـات الــتى تـواجه

محمد احلنفىاإلنسان منذ ميالده وحتى وفاته.

äÉcôH âØY
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ـمثل ذاته إلى مـا يـقوله فـى النص وأن يـرى ما > الـشـخصـنـة تعـنى كـذلك أن يجـلب  ا
ا فـيهـا من أفكـار وانفـعاالت (اقـتنـاعاً شـخصـياً تـعـنيه الـسطـور ويحس بـها ويـقتـنع 

وليس مجرد فهم عادى). 4
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرح القومى قريباً من إخراج سناء شافع. >  د. عاطف عوض انتهى من تصميم استعراضات مسرحية "روميو وجولييت" التى يقدمها ا
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 مشهد من عرض زنوبيا 

ΩÉàN ≈a ..á«fÉªãdG ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG
iOƒ©°ùdG ≈°SQóŸG ìô°ùŸG IQhO

فى منطقة عسيـر بجنوب السعودية اختتمت
ــدرسى وأســاســيــات اإلخـراج ــسـرح ا دورة ا
والــتى أقـيــمت عــلى مــدار األسـابــيع الــقــلـيــلـة

اضية. ا
ــــشــــرف عــــلى الــــدورة أحــــمــــد اســــتــــعــــرض ا
ـــشـــروعــات إبـــراهـــيـم عـــســيـــرى الـــبـــرامـج وا
ـقـدمـة خالل الـدورة وهى عـبـارة عن تـاريخ ا
ــســرح ومـفــهــومه وآلــيــة تــكـوين وجـغــرافــيــة ا
ـتدرب على الـتمثيل سرح وتدريب ا فـريق ا

بـاحملـاكــاة واالرجتـال واخلــيـال وتــعـلـيـم فـنـون
ـدرسى ـسـرح ا اإللـقـاء والـتـعـريف بـأشـكـال ا
والـتـدريب عــلى اخـتـيـار الـنـصـوص والـتـحـلـيل
والتـطـبـيق وتهـدف الـدورة إلى تـأهـيل وصقل
دارس مواهب مـشـرفى الـنشـاط الـثقـافى بـا
والبالغ عددهم ٢٩ مـتدرباً من مدارس تعليم
ـــتــدربــون عــســيـــر وفى نــهـــايــة احلـــفل قــدم ا
مـشـروع الــتـخـرج  مـســرحـيـة الــشـاعـر صالح

حسن "أيام األسبوع الثمانية".

زهرة اخلريجى

iOÉ°TƒHCG iOÉ°T

≈≤«°Sƒe ¢VôY ...'É«HƒfR'
IôgÉ≤dG ≈a á«fÉÑMôdG ™«bƒàH

 تـنـطـلق فى الـقـاهــرة مـنـتـصف شـهـر  يـولـيـو
ـوسيقـية (زنـوبيا) ـسرحـية ا ـقبل عروض ا ا
لــلــمــوســيــقـــار الــلــبــنــانى مـــنــصــور الــرحــبــانى

صرية. برعاية وزارة الثقافة ا
ـــلــحــمـــيــة أضـــخم إنــتــاج ــســـرحــيــة ا وتـــعــد ا
مـسرحى عربى حيث يـشارك فيهـا العشرات
من الفـنانـ والفـنيـ بيـنهم كـارول سمـاحة
وغـــســـان صــلـــيـــبـــا وأنــطـــوان كـــربـــاج ويــتـــولى
إخـراجها مروان الرحـبانى وأنتجتـها حكومة
اضى. وقالت دينا أبو إمارة دبى قبل العـام ا
ـنــظـمـة زيــد مـديــرة شـركـة (مــيـديـا فــيـجن) ا
لـلعـرض (إنه يجـرى حالـياً اختـيار مـوقع على
طــريق الـــقــاهــرة اإلســـكــنـــدريــة الـــصــحــراوى
إلقـامة مـسرح ضـخم فى الـهواء الـطلق تـزيد
مــــســـاحــــته عن 20 ألف مــــتـــر مـــربـع ويـــتـــسع
ـــســـرحـــيـــة الـــتى لـ 3000 مـــتـــفـــرج لـــعـــرض ا
عــرضـت لــلــمــرة األولى فى أبــريل  2007 فى

حفل افتتاح مدينة دبى لالستديوهات.
وأضــافت أن الـهـدف من اسـتــضـافـة الـعـرض
فى مــصــر تــقــد جتــســيــد واقــعى لــلــتــاريخ
الــذى غـالــبـاً مــا يـعـيــد نـفــسه حـيث نــاضـلت
ــلــكـات زنــوبــيــا الــتى تــعــد أحـد أهـم وأبـرز ا
الـقـادة عـلى مـر الـتـاريخ الـعـربى لـلـتـحرر من
االســـتــبــداد والـــظــلم تــمـــامــاً مـــثــلــمـــا يــنــاضل

العديد من شعوب العالم اليوم.
صـرى بتجربة وقـالت دينا : (نعد اجلـمهور ا
فـريــدة وغـنـيـة فـعـلـى مـدى سـاعـتـ ونـصف
ــشـاهـد فـى رحـلــة نـحـو الـســاعـة ســيـســافـر ا
ـــاضـى الســـتـــكـــشــــاف الـــتـــاريخ مــــصـــحـــوبـــاً ا
باستعراضات مـوسيقية جتعل العرض وكأنه
ــعــاش عـلى الــرغم من أن جــزء من الــواقع ا

األحداث جرت قبل أكثر من ألفى عام.

 مسرحية بو دى جارد

≈HO ≈a OQÉL iOƒH
يـعـرض النـجم عـادل إمـام مسـرحـيـة "بـودى جارد" فى دبى
ـــســـرح ـــدة 3 أيــــام عـــلـى ا بـــدايـــة من  22 مـــايـــو اجلـــارى و
ــمـزر بـدبى بـحـضـور أكـثـر من 3000 الـثـقـافى فى حـديـقـة ا

متفرج.
يـشارك عـادل إمام فى "بـودى جارد" شـيرين سـيف النـصر
ـسـرحـيـة والـفـنـان عـزت أبـو عـوف وسـعـيـد عـبـد الـغـنى وا

من تـألـيف يـوسـف مـعاطـى وسـميـر خـفـاجى وإخـراج رامى
إمام.

وقد عرضت فى األردن والبحرين.
نظمة للعرض إن عددًا كبيرًا من وقال مسئول فى الشركـة ا
ـقيـمة بـاإلمارات واجلـالـية الـهنـدية أبنـاء اجلـاليـات العـربيـة ا

الذين يتحدثون العربية أقبلوا على شراء تذاكر العرض .

¬∏dG ΩGQ ´QGƒ°T ≈a ¢übGQ ≈°ùfôa ¢VôY
قـــدمـت فـــرقـــة (اريـــكـــتـــوس) الــــفـــرنـــســـيـــة عـــرضـــا
مـسرحيـا صامـتا فى أحـد شوارع رام الـله بالـضفة
ـاضـى وسط جـمــهـور لم يــعـتـد الــغـربــيـة األســبـوع ا

على رؤية عروض مسرحية فى الشارع.
وقـال لـيـونل ريـو عـضـو الـفـرقة الـتـى تضـم عـازف
وراقــصــة إن اجلــمــيع  بــدوا وكــأنــهم مــهـرجــون من
كـثــرة الــرســوم عــلى الــوجه والــعـيــنــ "نــحن فــرقـة
ـــســرح الـــشــارع ونـــنــظـم مــهـــرجــان مـــتــخـــصــصـــة 
ـوسيـقى الـصامت نـقدم أعـمـالنـا فى الـشارع هـنا ا

أو فى أوربا".
وأضـاف "أحــيـانــا نــقـدم قــصـة مــســرحـيــة وأحـيــانـا
ــوسـيــقى أخــرى نــسـتــخــدم احلــركــات الى جــانب ا
ــرة األولى الـتى نـكـون إلضـحـاك اجلــمـهـور وهـذه ا
ــاضـيـة قــدمـنـا فــيـهـا فـى فـلـســطـ وخالل األيـام ا

عرضا وسط الشارع فى عمان".
ويـــتـــمـــيـــز عـــرض الـــفـــرقــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــاأللـــعــاب
واحلـركات الـبـهلـوانـية إضـافـة إلى حركـات راقـصة

يتم إشراك اجلمهور فيها أحيانا.

 اريكتوس

≈àjƒµdG ìô°ùŸG ƒfÉæa
'áHÉ≤f' `H ¿ƒÑdÉ£j

 على رجب 
أقـامت إدارة األنشطة الثقـافية والفنيـة بجامعة الكويـت ندوة مسرحية شارك
فـيـهـا الـفـنـانـان عـلى جـمـعـة وجـمـال الـردهـان والـفـنـانـة زهـرة اخلـرجى والـذين
عمق سـرح باإلضافـة إلى احلديث ا أجابـوا عن أسئلـة حول أسباب تـدهور ا
ـسرح ومن سـرح وتـأثيـره على اإلعـالم مؤكـدين معـاناة الـفـنان فى ا عن دور ا
جـهـته أكد عـلى جـمعـة أن الـكويـت بحـاجـة إلى نقـابـة للـفـنانـ كى تـساهم فى
ـشاكل التى قد تـواجه الفنان وحتل قـضايا اإلنتـاج واإلخراج والتأليف حل ا
كن إنـشاء مسـارح جديدة ـستقـبل ومن خاللهـا  كن أن يـطرأ فى ا وكل ما 

وتلبية أمور كثيرة.
ــشـاكل الــتى تـعــرضـوا لــهـا خالل وتـمـنـت الـفــنـانــة زهـرة اخلــريـجى أال تــؤثـر ا
مشـوارهم الـفـنى عـلى حـماسـهم فى الـدخـول إلى هـذا اجملـال السـامى مـعـربة
عن سرورها من التطور الـتكنولوجى الذى ساعـد فى نشر فكر الفن ورسالته

 األصيلة.

بتدئ يقـوم على فكرة أنهم البد أن يكونوا مـثل ا > هـناك فهم خاطئ لدى معظم ا
ـسرح ـسـرح. لكـن واقع األمر أن واقـع خشـبـة ا " عـلى خـشبـة ا " أو "حـقيـقـيـ "واقـعـيـ

ر بتجربته عادة كواقع فى احلياة. ا  يكون شكالً مكثفاً 

وريس مترلينك وإخراج لينا أبيض. > اجلامعة اللبنانية األمريكية ببيروت تقدم حالياً مسرحية "العميان" 
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أحمد: يـا بيه الواحد مـنا يحب مراته مـتنورة كده بـالعالم اللى يخلى
عيز الواحد كده منور دانا كل ما أبص لها أالقيها مع البط والوز وا

حتس إنها واحدة منهم بطيبتها.
دنيا: خدها.. خدها كده بالراحة.

أحمد : حلد إمتى?
دنيا: حلد ما تفهم.

ا بـيتفـرج على الـتليـفزيـون وال قناة أحـمد : يـا ست ها الـواحد منـا 
اإلل.بى وال اسمها إيه دى..? الواحد بيتحسر على روحه.

سـيـدة : يــا بـيه شــيل الـتـلــيـفـزيــون ده يـا بـيه.. من ســاعـة مـا اديــته لـنـا
وحاله متغير.

ا باسمع كالم البيه اجلميل. أحمد : ليه ما تقوليش 
نـعــيم : (يـضــحك) يـعــنى أنـا الــسـبب.. مــا هى الزم تـلف تــلف وتـرجع

عندى. يا دنيا.
دنيا: أفندم يا بابا.

نــعـيـم: خـدى ســيـدة وعــلـمــيـهــا الــكالم والـلــبس وكل شئ. ومش عــايـز
أشوفها إال وهى حاجة تانية.

سيدة: قال أشوفها قال.
أحمد : بتقولى إيه?
سيدة : وال حاجة.

نعيم : أهى دى اللى هاتخلينى أعمل العملية.
احلـــوار فى مـــجــمـــله يـــبــرز درجـــات الــتـــبــايـن الــثـــقــافـى واالجــتـــمــاعى
واالقـتـصـادى بـ الشـخـصـيـات ويتـفـجـر هـذا الـتبـاين مع جـمـلـة نـعيم
رجـعى" الـتى ال تـفـهمـهـا سيـدة وال أحـمـد وال حتـى دنيـا ابـنة "إطـاره ا
نعيم بيه الشاعر التى تدرس فى اجلامعة األمريكية حيث إنها تبدو
عــلى أطــراف احلــديث مــحــايــدة ولم تــتــدخل بــقــدر ولــو قــلــيل يــظــهـر
ثـقــافـتـهـا أو فــهـمـهـا. حـتـى نـعـيم نـفـسـه ال يـسـتـطـيـع أن يـقـنع سـيـدة أو
ــا زلف به لــســانه ويــكــتــفى بــأن يــأمــر دنــيــا أن تــعــلم ســيـدة أحــمــد 
الكالم واللبس وكأن مجرد الـكالم بطريقة ما واللبس بشكل ما كافٍ
ألن تـكــون سـيــدة عـلى درجــة من الـوعـى والـثــقـافـة جتــعـلــهـا عــلى قـدم

سواء مع اآلخرين.
تـلك ناصـية الـكلـمة غـير قادر من الـواضح أن نعـيم (الشـاعر) الـذى 
ـنـهجى أن يـتـفـوه بكالم ال عـلى الـتـواصل مع أهل بـيـته فمن اخلـطـأ ا
يستطيع توصيله جـيداً إلى مستمعيه األمر األكثر دهشة أن الوحيدة
الـقادرة عـلى شرح مـصطـلحـاتهـا فى يسـر وذكاء هـى سيـدة اخلادمة
الـبسيـطة الفالحة الـتى وجدت جلملـة نعيم مـعنى تفهـمه جيداً ولذا
فـإنـها اسـتـطـاعت أن تـشـرح مـضـمون مـا فـهـمـته من اجلـمـلـة فى إطار
ثــقـافـتـهــا الـتى تـعــرفـهـا جـيــداً وتـتـداولـهــا.. رسـالـة اسـتــقـبـلــتـهـا حـسب
ا فهمته رجعى" ففهمـتها ومن ثم أرسلت مضمـوناً صادقاً  "إطـارها ا
من اجلــمـلـة فـى إطـار مـرجــعـيـتــهـا الـثــقـافـيــة عـلى عـكس حــمـد الـذى
يـتظـاهر بـأن كالم نعـيم بيه "حـلو" هذا احلـكم القـيمى عـلى لغـة نعيم
يعـنى أن أحـمد أكل وهـضم الكالم فـوجـده حلـواً بالـرغم من أنه على
درجـة من الـوعـى والـثقـافـة ال تـرقـى بحـال عـلـى وعى وثـقـافـة سـيدة..
لــذا فـإنـه كــان من األرجح أنه يــتــوجه الــتــعــلـيـم إلى أحــمـد ألنـه تـخــلى

رجعى". بحكمه هذا عن "إطاره ا
هـذا احلـوار - وغيـره كـثـيـر - يـؤكـد أن هـناك أزمـة لـغـويـة تـتـفـجر من
خالل الــســرد وهـذه األزمــة نـاجتــة - فــيـمــا أعـتــقــد - عن اسـتــخـدام
مستويات متفاوتـة من اللغة للشخصيات بال منطق درامى وفى غيبة
من اسـتخـدام لغـة مسرحـية خـاصة قادرة عـلى تطـويع أنساق مـختـلفة
من الـلـغة فى نـسيـجهـا. وال أحـسبـنى أرفض حقـيقـة الـتبـاين فى اللـغة
احلواريـة التى جل مـبتـغاهـا أن حتقق أحالم وطمـوحات الـشخـصيات
وتـعــبــر عن اخـتـالف ومـســتــوى ثـقــافـتــهم بل أؤكــد عــلى هـذا الــتــبـاين
شـريطـة أن يـتحـقق هـذا من خالل لـغة مـسـرحـية خـاصـة يسـتـطيع أن
يـتـواصل مـعـهـا الـنـاس وهـذه الـكـلـمـة األخـيـرة (الـناس) تـسـتـدعى إلى
شاهد/ ـتأثر / ا تلقى/ ا أذهاننـا صوراً شتى لتحـققها: اجلمـهور/ ا
ـســتـمع... إلخ كل هـؤالء صـور لألفـراد الــذين  يـجـلـسـون فى صـالـة ا
ــسـرح يــشــاهـدون ويــســتـمــتــعـون ويــتــأثـرون بل الــعــرض أمـام خــشــبـة ا
ويؤثرون أيضاً. فأنت ال تستطيع اختالق مشهد كوميدى أو تراجيدى
ـكن جتـاهـله ـتـلـقى إذن فال  من دون عـمـلـيـة تـأثـيـر وتـأثـر من قـبل ا

مثل وتعليمه. لغوياً وإعداده مسرحياً كما تتم العناية بإعداد ا

تسع مسرحيات بحالها لداود

وكب ومسرحيات أخرى الكتاب : ا
ؤلف : عبد الغنى داود ا

الناشر : مركز احلضارة العربية

ؤلف اخملرج يسطو على سلطة ا

الكتاب مسرح اخملرج
تأليف : ديفيد بردبى
: ديفيد وليامز
ترجمة : أمير سالمة

الناشر : الهيئة العامة لقصور الثقافة

 يـــتــــنـــاول هــــذا الـــكــــتـــاب واحــــداً من أهم
الــقــضـايــا الــفـنــيــة فى مــسـرح الــيــوم وهـو
مـوضـوع هـيـمـنـة اخملـرج وقـد بـرزت هذه
الـقضـيـة خالل النـصف الـثانى من الـقرن
ـاضـى مع مــا نــسـبـه الــنـقــاد إلى بــعض ا
اخملــرجـــ من أنـــهم أصـــبــحـــوا يــقـــومــون
ــــؤلــــفــــان فى ــــؤلف وقــــد أشـــــار ا بـــــدور ا
ــهــمـــة الــتى حتــدد مــقـــدمــتــهــمـــا إلى أن ا
بـكــلـمــة "مـخــرج" ال يـتــعـدى عــمـرهــا قـرنـًا
واحــــدًا وجـــاء ذلـك مع تــــغـــيــــرات حـــولت
ـسرح األوربى الراسخ من وسيط اجتاه ا
يسـعى لـتلـبـيـة حاجـة الـبالط إلى وسيط
جـمــاهـيــرى يـســتـجـيـب لـرغــبـات مـخــتـلف

اجلماعات االجتماعية.
ـبادرة فى هذا التطور وقد كان صاحب ا
ـــمـــثل ـ مــــديـــر الـــفـــريـق فى الـــقـــرن هــــو ا
الــتـاسع عـشـر ـ الــذى بـدأ بـاإلصـرار عـلى
ــوحــد ــنـــضــبــطــة والــنــمط ا الــبــروڤــات ا
ــؤلــفــان لــلـــمالبس والــديــكـــور وقــد عَّــد ا
"إدوارد جــــــــوردون كــــــــريـج" أول شـــــــــخص
ـسرحى" بـعد ما يسـتخـدم اسم "اخملرج ا
نـتج" على كان من الـشائع إطالق كـلمـة "ا
ــسـئــولــيـة الــشـخص الــذى يــقـوم بــكــامل ا
سرحى الـفنية عن كـل مظاهر الـعرض ا

ــمــثل األول أو مــديــر والـــذى هــو غــالــبــا ا
ــاضى الـــفــرقــة وفـى مــنــتـــصف الــقـــرن ا
اسـتــقـر بـشــكل نـهـائـى اصـطالح "اخملـرج"
ـــــصــــــطـــــلح ــــــا كـــــان ذلـك بـــــتـــــأثــــــيـــــر ا ر
السينمائى. وفى مقدمتـهما أيضاً حتدث
ــؤلــفــان عن اجلــيل األول من اخملــرجـ ا
بـدءًا من "سـاكس مـيـنـا جنم" الـتى طـافت
عروضه أوربـا ما ب 1874-1880  حتى
ــــســــرحى والــــكــــاتب الــــشــــهــــيـــر اخملـــرج ا
"برتـولت بريـخت" مروراً بـتجـارب (أندريه
أنـطــوان وكـونـســتـانـتــ اسـتـانــسالفـسـكى

وفيسفولد ميرهولد وجاك كوبو).
ثم  يـــعـــرض الـــكـــتــــاب فى بـــاقى فـــصـــوله
السـبعـة لـسبـعة مـخـرج من أبـرز رموز
ــعــاصــر فى اجلــيل ــســرحى ا اإلخــراج ا
الـــثــــانى تـــرتــــبط بـــهـم ـ حـــسب مــــقـــدمـــة
ـتـرجم ـ اجتـاهات مـخـتـلـفـة فى أسـاليب ا
ـــــســــــرحى وهـــــؤالء ومــــــنـــــاهج اإلخــــــراج ا
الــــســــبــــعـــة هـم "جـــون لــــيــــتــــلـــوود روجــــيه
بـالنــــشــــون أريــــان مــــنـــــوشــــكــــ يــــيــــجى
جـرتـوفـسـكى  بـيـتـر شـتـاين بـيـتـر بروك

وروبرت ويلسون.
الكـتاب صدر ضـمن سلـسلة الـشباب رقم

(60) الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ألفريد فرج.. طالب عدل
حتـلــيل مـسـرح ألــفـريـد فــرج مـثل «الــثـيـمـة»
ــوضــوع األســاسى وقــد عـــرضــهــا بــأنــهـــا «ا
ـسرحيـة مشيراً إلى أن الـذى تدور حوله ا
ـــســرحـى الــذى يـــتــصـــدى إلبــراز الــكـــاتب ا
فــكـــرة أو ثــيــمـــة البــد من أن يــخـــتــار فــكــرة
خالفية يـختلف عـليهـا الناس ويـدور حولها
الـــصـــراع حتت عـــنــوان «اجلـــنـس الــثـــالث»
ـــــــؤلف إلـى أن «هــــــنــــــريـك إبــــــسن» أشــــــار ا
اسـتــطـاع فى مـســرحـيـته «بــيت الـدمـيـة» أن
يـجمع ما ب الفـكرة أو الثيمـة والشخصية
حـــيث جـــاءت الـــفـــكـــرة قـــويـــة مـــســـتـــقـــيـــمـــة
واضــــحــــة قـــــادرة عــــلـى اإلقــــنــــاع ولـم يــــفح
ـصـداقـيـة شـخـصـيـاته فـجـاءت أقـرب ما
ـــؤلف تـــكــون إلـى الـــواقع وهـــذا مـــا يــعـــدّه ا
«ميزة» مسرح ألـفريد فرج حيث يجمع معاً
الــــثـــيـــمــــة الـــقـــويـــة والــــشـــخـــصــــيـــة احلـــيـــة

احلاضرة فى آن.
ــؤلف فـى فــصـــوله أو مـــقــاالته وقـــد قـــدم ا
حتـليالً وافـيـاً ألعمـال ألفـريـد فرج مـنـطلـقاً
من فكرته التى طـرحها فى العنوان «احللم

بالعدل».
الكتاب: صادر ضمن سـلسلة كتابات نقدية

(156) الهيئة العامة لقصور الثقافة

يز ألفريد فرج هو أنه طالب عدل.
وتــنـاولـت عـنــاوين الــكـتــاب بــعـد ذلـك بـعض
ـصـطـلـحـات الـفـنـيـة الـتى اسـتـخـدمـهـا فى ا

احلــلـم بــالــعــدل والــشــوق إلـى حتــقــيــقه هــو
مدار الـبـحث فى هـذا الـكتـاب الـذى اتـخذ

من مسرح ألفريد فرج موضوعاً لبحثه..
وقــد انــطــلق الــكــاتب د. زكى مــحــمــد عــبــد
الــــله إلى مــــوضــــوعه بــــاســــتــــعـــراض بــــعض
مـــســـاعى األدب هــــنـــا وهـــنـــاك نـــحـــو طـــلب
الـــعـــدل فــــذكـــر بــــرديـــة الــــفالح الـــفــــصـــيح
ــــة واإللـــــيــــاذة وأغــــانـى احلــــصـــــاد الــــقـــــد
واألوديـــســـا وبــعـض األدب الــرومـــانى مـــثل

«إينيادة» فرجيل.. إلخ.
كــمــا خــصص الــكــاتب فــصالً عن «ألــفــريـد
فــرج اإلنـســان» تـنــاول فـيـه حـيــاته وقـراءاته
وأعــــمـــالـه وجتـــريــــبه ألشــــكـــال مــــســـرحــــيـــة
ـــــؤثـــــرات الـــــتى أســـــهـــــمـت فى عـــــديـــــدة وا
مــــســــرحه ومــــوقــــفه مـن قــــضـــيــــة الــــشــــكل
ــضــمـــون مــعـــتــبـــراً أن «الــعـــدل» كــان هــو وا
الــقــضــيــة األســـاســيــة الــتى شــغــلت مــســرح
ـطــلق.. والــتــنـاقض ألــفــريــد فـرج الــعــدل ا
بــــ الـــــعـــــدل والـــــقــــانـــــون أو بـــــ الـــــعــــدل
والـتقاليـد كما فى «حالق بغـداد وسليمان
احلـــــلـــــبـى والـــــزيـــــر ســـــالم وعـــــلـى جـــــنــــاح
الــتـبــريــزى وقـاضى إشــبــيــلـيــة» وغــيـرهم..
ولــهـذا فـقــد تـوصل الـكــاتب إلى أن أهم مـا

الكتاب: حالم بالعدل مسرح ألفريد فرج
ؤلف: د. زكى محمد عبد الله ا

الـنـاشـر: الـهـيـئـة الـعـامـة  لـقـصـور الـثـقـافة

تــسع مـســرحـيـات بــحـالـهــا ضـمـهــا كـتـاب
"الــغـــرق ومـــســرحـــيـــات أخــرى" لـــلـــكــاتب
والــنـاقــد عـبــد الــغـنى داود هى "الــغـرق
الــزمن الــوغـد : (مــونــودرامــا إعـداد عن
قـــصـــة لــــســـعـــد مــــكـــاوى) نـــداء األرض
ـســبــحــة (إعـداد ورؤيــة درامــيـة حــبــات ا
عـن فـــــــــتـــــــــوى جالل الـــــــــديـن الـــــــــرومى)
ـوكب وادى النـمل  وتصريح احلـلقة ا
سـرحيـات فى أغلـبهـا قصـيرة خـروج "وا

من فصل واحد أو تدور فى مشاهد.
ـســرحـيــات يـغـطى تـاريخ كــتـابـة هــذه ا
فـتــرة زمــنـيــة تـقع مــا بـ 1970 وحـتى
1985 والـتــأمل لـتـرتــيب ورود األعـمـال
ا فى الـكـتـاب سـيـلـحـظ مـفـارقـة مـا ر
ـكن اكـتــشـافه من خالل تـعـنـى شـيـئــاً 
فارقة هى قراءة األعمال مجـتمعة وا
أن الكاتب رتب نـصوصاً داخل الكتاب
بــاألحـــدث كـــتــابـــة ثم األقــدم فـــاألقــدم
بــــادئـــا بـ "الــــغـــرق" 1985 مــــنـــتــــهـــيـــاً بـ
ــؤلف "تــصـــريح خــروج" 1970 يــقـــول ا
عــلى الــغالف اآلخــر لــلــكــتــاب إن هـذه

الــــنــــصـــــوص ظــــلت حـــــبــــيــــســــة األدراج
ســنـوات وســنـوات واألسـبــاب واضـحـة
فـاألبــواب مــغــلـقــة وال تــفــتح إال لـذوى
احلــــظـــوة ومـن نـــالــــوا رضى أصــــحـــاب
األمر فى دولة اإلقطاع البيروقراطى.
أمـــا غــــيــــرهم فــــقــــد كـــتـب عــــلـــيــــهم أن
يـعـيـشــوا فى الـظالل وراء الـغـيـوم وفى

دهاليز العتمة..
الــنــصـــوص مــحــاولـــة لالقــتـــراب من لــغــة
مـــــســــرحــــيــــة تــــخــــتــــلف عـن تــــلك الــــلــــغــــة
االستـهالكـية فى احلـيـاة اليـوميـة هى لـغة
أقرب إلى لغة االحتفـاليات الشعبية تقوم
عـــلى الـــعــامــيـــة  الــراقـــيــة فـى مــفـــرداتــهــا
ــتـلـقى وتـراكــيـبـهــا ولـيـست غــريـبـة عن ا
ــهـم الـذى تــكــمن وتــبــرز اجلــانب األدبى ا
ـــســــرح والـــتى بـــدونـه يـــصـــبح فـــيه روح ا
ـسرح مـجرد آليـات وتقـنيـات شكـلية بال ا
كن أن ـتعـة  روح. وال شك أنهـا رحـلة 
يـقــضـيـهــا الـقـار مع هــذه الـنـصـوص فى
لــغـتــهـا ومــوضــوعـاتــهـا الــدرامــيـة الــنـثــريـة

تنوعة. وا
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سـرح بالقـاهرة شاركت فى فـعاليات ـسرح التـابعة جلـمعيـة هواة ا فـرقة فرسان ا
غـرب بالـعرض مهـرجان الـدار الـبيـضاء االحـترافى الـثـالث للـمسـرح األمازيـغى بـا
عد عن أشـعار صالح عبد الـصبور ورؤية وإخراج د. ـسرحى "أجنحـة األقوال" ا ا
عـمـرو دواره وبـطولـة أحـمـد حـمدى سـيـنـوغـرافيـا تـامـر الـقاضى تـنـفـيـد اإلخراج

عصام عبد الله.
ثقف الـذى يعمل بالصـحافة وله فكره اخلاص يـدور العرض حول سعيـد الشاب ا
فـى إصالح اجملتـمع الـذى يـعـيش فـيه وال يـنضم ألى من األحـزاب أو الـثـوار فـهو

وطنى يحب بلده ويريدها فى أحسن حال.

 مهرجون من كثرة الرسوم
 على الوجه والعين

عادل إمام وشيرين سيف النصر وعزت أبو عوف وسعيد عبدالنى فى عرض « بودى جارد»
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> مسرحية "عزف اليمام" للمؤلف واخملرج ياسر مدخلى  عرضها مؤخراً على مسرح بيت الشباب بجدة.

سرحي جريدة كل ا
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مثل مسرحـياً معناه أن يكون ! وأن يكون ا الً > الـواقع بدون "مسرحة" يكـون 
ـمـثل نـفسه نـفـسه لـكنـه أكبـر قـليـالً من احليـاة. إن األسـلوب يـعـنى أن يـكون ا

لكن من أجل غرض ما. 28
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سرحي جريدة كل ا

> مسرح  Monnol The atre ببيروت يشهد حاليا تقد مسرحية "صفحة 7 " فكرة وتمثيل عصام أبو خالد وفادى أبو سمرة.
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من ذلك حـيث سـلـبت ذاكرتـه وفقـد الـنـطق واحلـركة.. يـقـول مـدير
ـعــداوى شـاعـرنــا الـكــبـيــر فـاقـد الــنـطق ـنـصــة : "هـذا هــو نـعــيم ا ا
واحلـراك ال يــســتــطـيـع أن يـنــبس بــبــنت شــفـة لــكــنه عــلى أيــة حـال
أصـبح يـرى" لــيـثـبت أن اجلـمـاهـيـر الـبـسـيـطـة كـانت أكـثـر وعـيـاً من

قايضة. الشاعر فى رفضها تلك ا

لـقـد بــرزت لـغــة احلـوار شــديـدة الـتــبـاين بــ الـشــخـصــيـات األمـر
الـذى دفع إلى اسـتـخـدام مـسـتـوى من الـفـصحـى لم يـكن مـنـسـجـماً
ا أحدث ـستـخدمـة  فى كثـير من األحـيان مع مـستـوى العامـية ا
ثال اضطراباً واضحاً فى اللغة على العموم ولنلحظ على سبيل ا
ال احلـصر الـقـصائـد الـتى أنشـدهـا الشـاعـر ـ أثنـاء حـواره - والتى
تتمتع بلغة مسـتغرفة فى الغموض ال تتواءم مع مستوى ثقافة ولغة
الـشـخـصيـات الـتى حتـاوره إذ تبـدو مـنـغـلقـة عـلى فـهـمهم كـمـا أنـها
ـضــمــون الـذى يــدور حـوله فى بــعض األحـيــان تــذهب بـعــيــداً عن ا

تحاورة. احلديث فيما ب الشخصيات ا
ـسرحى ـهـمـة التـى يعـانـيـهـا الـعـمل ا وقـضـيـة الـلـغة مـن القـضـايـا ا
وقـد تـكـون عـامـالً قـويـا لـسـقـوط الـعـمل كـمـا أنـهـا قـد تـكـون عـامالً
قـويـاً أيـضـاً لـنــجـاحه واسـتـمـراره إذ إن الــلـغـة هى احملك الـسـحـرى
الـذى يأخـذ بـألبـاب اجلـماهـيـر فكـلـما كـانت هـذه اللـغة قـريـبة من
األفهـام ـ على اخـتالفها وتـبايـنها - واضـحة جـذابة بحـيث تسـيطر
عـلـى اآلذان وتـســتــقــر فى الــنــفـوس كــان لــهــا بــالغ األثــر فى جنـاح
نـتـقاة هى ـتلـقى. ولـيست األلـفـاظ ا الـعمل واسـتـقراره فى ذاكـرة ا
ـفتاح السـحرى لتـلك اللغـة فقد تـكون قوية جـذلة شديـدة الصلة ا
ـعجـمـية لـكن يـظل جـمـالهـا ووقـعـها فى الـنـفس أسـيراً فى داخل بـا
الـلــفظ ذاتـه ال يـتــعــداه وال يــخـرج عن كــونه رونــقــاً شــكـلــيــا يــطـرب
السمع ويحرك الوجدان وترتشفه النفوس غير أنه ال يتسق واللغة
ــنـشـودة وقـد تــكـون األلـفـاظ ضــعـيـفـة هــزيـلـة شـديـدة ـسـرحـيـة ا ا
الصـلة بالسوقـية ويظل أثرها يـزعج السمع وينفـر الوجدان وتعافه
نشـودة. ولم يكن اتباع سرحيـة ا النفـوس وال يتسق بحـال واللغـة ا
أســلـوب بــعــيـنـه من األسـالــيب الــتى اســتـقــرت فى تــاريخ الــلـغــة هـو
ــعـاجم احلل الـعــبـقــرى لإلمــسـاك بــزمـام الــلــغـة فــكم جلـأنــا إلى ا
مثل فى وكثير من الكتب العتيـقة لفهم جملة ألقاها علينا أحد ا
عمل (مـسرحى ـ سـينـمائى ـ تـليفـزيونى) واسـتطـاع أحدنـا الوصول
ـراد بــيـنـمــا لم يـسـتــطع اآلخـر الـوصــول إلـيه بل كـانت ــعـنى ا إلى ا
اجلـمـلـة دافـعاً ألن يـهـمل الـعـمل ولم يـسـتـطع الـتـواصل معـه وظلت
تـلك اجلـملـة حـاجزاً شـديـد الـضخـامـة بيـنه وبـ تـلك النـوعـية من
سـرح إذن يـحـتـاج إلى لـغـة مـفـهـومـة تـعـبـر عن ثـقـافة األعـمـال.. فـا
تباينة فى صالة العرض فاجلمهور فى الصالة ما ب اجلماهير ا
ثـقف العادى (احلاصل على ) وا ـثقف (القار ثقف (الكاتب) وا ا
ـــــوظف والـــــعــــامـل والــــفـالح واحلــــرفـى.. إلخ وفى ) وا مــــؤهـل عــــالٍ
ـشـاهدة ـشـاهـد الـذى أتى من أجل االسـتمـتـاع بـا الـصـالـة أيضـاً ا
ـــشــاهــد فى ــشــاهـــد الــذى أتى هــربـــاً من هــمـــومه وأحــزانه وا وا
ـسرح بشـكل منتظم..إلخ. كل حالته الـطبيعـية الذى اعـتاد ارتياد ا
هــؤالء يــحــتـــاجــون إلى لــغـــة واحــدة (غــيــر مـــتــعــددة) تــســـتــطــيع أن
ـا إسـفــاف أو ابـتـذال.. لـغـة تـخـاطب اجلــمـيع وتـتـواصل مــعـهم دو
ـتـلقى فى سـرح وا ـمـثل فوق خـشـبـة ا تـسـيطـر عـلى الـعالقة بـ ا

صالة العرض يفهمها القاصى والدانى .
ولــنـقـتــطع ـ مـثـالً ـ  جـزءاً من احلـوار نــحـاول حتــلـيـلـه لـنـرى إلى أى
مـدى يـخلق اسـتخـدام اللـغـة شرخـاً من الفـهم ويـتسـبب فى إحداث

شهد الرابع : انفصال لدى وعى اجلماهير.. ففى ا
" أحـمـد : يـا بـيه كل مـا أقـول لـهـا اسـمـعى كالم األسـتـاذ نـعـيم بـيه

احللو ده ما تسمعش الكالم.
سيدة : يابيه.. يابيه.. والله باسمعه لكن مابفهموش.

رجعى". نعيم : اسمعى يا سيدة.. لكل واحد منا "إطاره ا
سيدة : هه.. بتقول إيه?
رجعى". نعيم : "إطاره ا

ا البط رجعـى ده? أيوه.. أيوه فـهمت بـالك يا بـيه..  سيـدة : إيه ا
بـيسـرح فى الـتـرعة أصـرخ عـليه وأقـول له: بـيـتك.. بيـتك.. بـيتك..

ارجعى.. ارجعى إنتى وهيه.
أحمد (يركلها) : كسفتينى الله يكسفك .

نعيم : بالراحة عليها يا أحمد.

ـشـهـد الــرابع إلى اخلـامس ـ من صــالـون قـصـر يـتـم االنـتـقـال مـن ا
قهى الشـعبى (احلارة التى نـشأ بها الـشاعر) من مكان نعـيم إلى ا
فـــاحش الـــغــــنى إلى مـــكـــان فـــاحـش الـــفـــقـــر ـ لـــيـــبـــدو لـــنـــا الـــفـــارق
شـهـدين  وهـو من شـأنه - عـلى مـسـتوى االجتـمـاعى الـقـوى بـ ا
الرؤية - خلق جدار عازل فى تصورات اجلماهير وما يطمح إليه
الـنص من فــكـرة الـبـطـولــة والـزعـامـة الــتى يـأمل فى حتـقــيـقـهـا فى
شـــخص الـــشـــاعـــر الـــذى ذهب لـــيــتـــبـــنى طـــمـــوحـــات وآمـــال هــؤالء
الـبـســطـاء هـذا من اخلـارج حـيث اجلـمــاهـيـر فى الـصـالـة أمـا من
ـشـهد الـداخل حـيث اجلـمـاهـيـر عـلى اخلـشـبـة فـإنه تـبـدو ركـاكـة ا
مــنـذ الـبـدايـة فى مـحـاولــة الـشـاعـر إلثـبـات أصـالــته والـتـأكـيـد عـلى
جـذوره فى احلـارة الـتى نـشـأ بـهـا بـذكـر بـعض الـذكـريـات التـى كان
قد عاشها بينهم ويبدو أن حكاية الشرقاوى التى يحكيها الشاعر
ـقـهـى وكـأنـهـا لم تـسـمع بـهــا احلـارة من قـبل رغم أنه شـخص فى ا
.. ويتـحـول الـشـرقـاوى من خالل من احلـارة ويـعرفـه اجلـمـيع جـيـداً
تــعــلــيــقــات أهل احلــارة إلى شـــخــصــيــة أســطــوريــة تــتــجــســد فــيــهــا
ـصـيـر احملـتـوم لـنـهــايـتـهم وهى بـذلك تـعـد أكـثـر أحالمـهـم وتـمـثل ا
مـصداقـيـة فى حيـاة هؤالء الـبسـطاء مـن الشـاعر نـفسه رغم إيـهام

الكاتبة بالعكس.
ــســرحــيــة حـتـى يـتـم خـداع الــشــاعــر بــإعــطـائه وتــســتــمــر أحـداث ا
زوجـ من العـيون لـيرى بـهمـا العـالم ولكن الـثمن كـان أكبـر بكـثير

يــحـــكى عن قـــصــة شــاعـــر فــقـــد بــصــره فـــأراد أن يــنـــاضل الــظالم
بـبـصـيـرته ويـقــهـر فـكـرة الـعـجــز بـرسم مـشـاهـد الــطـبـيـعـة اخلالبـة
والـغــنــاء لـلــجـمــال الــذى يـبــدو فى مالمح الــربــيع واخلـريف.. وإزاء
تـوقه لـلـحـريــة الـتى يـنـشـدهـا تـتـوحــد مـعه أحالم وآمـال اجلـمـاهـيـر
العـريضة فى اجملـتمع وتـتنـفس من خالله - وهو أقـدرهم - أنسام
احلرية ويعبـر عن أحالمهم وطموحاتهم.. وال جتد قوى الشر حالً
مـعه إال التـفكـيـر فى قطع لـسـانه ظنـاً مـنهـا أن قوته تـكـمن فى تلك
ــعـانى احلـالوة الـتى تــقــطـر من لــسـانـه. هـذه - بــاخـتــصــار- أبـرز ا

التى يطمح إليها النص.

يبدو من قراءة النص أنه يـركز على طرح قضـايا هى أكثر وضوحاً
ـا تـسـبب فـى ارتـباك فى ثـوب الـتـراجـيـديـا مـنـهـا إلى الـكـومـيـديا 
ــشـــاهــد فـــجــاءت وكـــأنــهــا ـــطــروحـــة فى ا ــواقف الـــكــومـــيــديــة ا ا
مدسـوسـة عـلى الـنص بشـكل مـتـعـسف فالـفـكـاهـة تبـدو بـعـيدة عن
ــســرحــيــة ويــبـــدو أنــهــا صــيــغت لــغــرض جــمــاهــيــرى أو مــوضــوع ا
جتـــارى.... إلخ وفى جـــمــيع احلـــاالت لم تــخـــدم الــدرامـــا بل عــلى
ــشـــهــد فى حــديـــقــة قــصــر ــســرحـــيــة  الــعـــكس من ذلك.. تـــبــدأ ا
األستـاذ نـعـيم (الشـاعـر) ويـظهـر أحـمـد وزوجته سـيـدة (اخلـادمان)
وهمـا يـقـومان بـتـقـليم أشـجـار احلـديقـة أحـمـد فوق الـسـلم وسـيدة
تمـسك به حتى ال يسـقط على األرض ويـدور بينـهمـا  حوار هدفه
سرحية إلثارة الضحك منذ خلق مشهد كوميـدى يتصدر أحداث ا
الـبدايـة تهـرب سيدة خـوفاً من أحـمد الـذى يجـرى وراءها بدوره..

شهد على ذلك....  ثم ينتهى ا
ــشـهـد كـله ال يــتـعـرض أليـة فــكـرة من األفـكـار الــتى طـرحت بـعـد وا
ذلك وال حـتى مـهَّـد لـها فـقـد صُـنع خـاصـة لطـرح جـو فـكـاهى مـنذ
فترض أنه ينـاقش قضايا مثل احلرية البداية ليتـصدر عمالً من ا
والـــعـــدل االجــــتـــمـــاعى ومـــقـــاومـــة االســـتـــبـــداد والـــتـــحـــرر من قـــيـــد
ـشهـد احلديـقة اإلحـساس بـالـقهـر والظـلم.. فمـا عالقـة ذلك كله 
الـسابـق والذى ال يـعـبـر إال عن مـشـاكـسـة يـومـيـة حتـدث بـ أحـمد
ـا تـأثـيـر ـشـهـد دو ـكـنـنـا االسـتـغـنـاء عن ذلك ا وزوجـته لـذا فـإنه 

على بنية النص.
ــشـهــد الــثـانـى فى صـالــون األســتـاذ نــعــيم بـقــصــره حـيث ثم يـبــدأ ا
يـنتـظر الـصـحفى األسـتاذ إلجـراء حوار صـحفى مـعه يتـناول مـعظم
ـهـمـة الـتى يـدور حولـهـا الـنص. وإذا كـان االسـتـغـناء عن القـضـايـا ا
ــشــهــد األول ال يــخـل بــانــســجــام الــنص بل يــعــد اســتــغــنــاءً أنــسب ا
شهد الـثانى جاء أكثـر داللة على تعسف النسـجامه واتساقه فـإن ا
الكوميديـا حيث يتم اختالق "خناقة الكالب" فى وقت احلديث عن
احلضـارة الغربيـة والغربـي جملرد اإلشارة إلى وصـفهم بالكالب..
ـشــهـد كـله يـعـبــر عن رأى الـشـاعـر فى احلـضــارة الـغـربـيـة وكـيف وا
ـــريـخ أيـــضـــاً فــــجـــاءت تـــلك أنـــهــــا دمـــرت األرض وســـوف تــــدمـــر ا
"اخلـناقـة" إسقـاطـاً على الـغرب ومـوقـفا ال يـتمـتع بـعمق فـكرى ولم
يـــكن عـــلى مــســـتــوى احلـــوار بــ الـــشــاعـــر والــصـــحــفـى وبــدالً من
صناعة احلوار خللق مـوقف كوميدى صادق فى التعبير درامياً يتم

استدعاء هذه "اخلناقة الكالبية".
أضف إلـى ذلك أن الـــنص لم يـــفـــلح فـى رسم مـــشــاهـــد كـــومـــيـــديــة
ـناخ اجتـماعى وسـياسى يـتمتع سوداء تـؤكد وتـبرز معـانى االفتـقاد 
ــقــراطـيــة الــتى تــنــشـدهــا اجلــمــاهــيـر / جــمــاهــيـر بــاحلــريـة والــد
اخلـشـبـة لـتـتـوحـد مـعـهـا جـمـوع جــمـاهـيـر الـصـالـة مـثـلـمـا حـدث فى

عروض سابقة مثل التى قدمها لنا جنيب الريحانى وغيره.

ـــشــهـــد األول إلى الــثـــانى لــيس مـــقــبــوالً أو إذا كــان االنــتـــقــال من ا
ـكن قـبـوله من حـيث الـشـكل كـتـمـهـيد مـنـاسـبـاً بـدرجة مـا - حـيث 
ـــشــهـــد الــثـــانى إلى لــلـــدخـــول فى األحــداث - فـــإن االنـــتــقـــال من ا
ـشـهد الـثـالث ـ من صالـون األسـتاذ نـعـيم فى قصـره حـيث احلوار ا
بيـنه وب الـصحـفى إلى صالـة مؤتمـرات اجلامـعة األمـريكـية حيث
ــؤتــمــر حـول ــنـصــة وبــ اثــنــ من أعــضــاء ا احلــوار بــ مــديــر ا
االحـتــفـال بــالــشـاعــر إثـر فــوزه بـاجلــائــزة - لم يـكـن انـتــقـاالً مــبـرراً
دراميـاً فـضالً عن أنه  بـصـورة مـفـاجـئة مـحـدثـاً خـلالً ـ صـدمة ـ
هداً فى التصعيد الدرامى لألحداث وعلى كلٍ فلم يكن  انتقاالً 

له.
يتـكرر ذلك مرة أخـرى وفى صورة أكثر وضـوحاً من سابقـتها حيث

 الكتاب: اللمس 
ؤلف: ملحة عبدالله ا

الناشر: سلسلة اجلوائز الهيئة العامة للكتاب

 حينما يكون «اللمس» مضطرباً وغامضاً

تعسفة الكوميديا ا

 مستوى الفصحى لم يكن
منسجماً مع احلوار بالعامية

 اصطناع جو فكاهى عن نص
يناقش قضايا احلرية والعدل

شاهد االنتقال ب ا

لغة احلوار

مثل يعرف أن عليه أن يجذب انتباه اجلمهور على الفور. ولكى يفعل ذلك فهو يبدأ > ا
مثل هى ما يدفعه شهد - يجب أن تكون طاقته هناك مـنذ البداية. فطاقة ا مـن قمة ا

ويحفزه يجب أن يكون مليئاً باحلرارة واحلياة عندما يبدأ.

QÉÑNC’G ¬jEG..? لغة مسرحية شديدة  التباين

 أشرف زكى
يـتـردد داخل كــوالـيس الـبــيت الـفـنى لــلـمـسـرح
حالياً أن تغـييرات قادمة فى عدد من مديرى
فــرق مــســـرح الــدولــة بــعـــد انــتــهــاء فـــعــالــيــات
الـدورة الـثــالـثـة لــلـمـهـرجــان الـقـومى لــلـمـسـرح
صرى الـذى يبدأ أول يـوليو الـقادم ويسـتمر ا
ـدة عشرة أيـام. مصادر داخل مـسرح الدولة
ذكرت أن د. أشرف زكى "رئـيس البيت الفنى
ـجمـوعة وجوه لـلمسـرح" استـقر عـلى الدفع 
ـســرحـيــ لـتــولى مـســئـولــيـة فـرق شـابــة من ا

مسرح الدولة.

 على احلجار
> عـلى احلـجـار قـرر عـدم الـتـعامـل مع أحـمد
ــسـرح ـديــر احلـالـى لـفــرقـة ا عـبــد الــعـزيــز "ا
الــكــومـيــدى" فى أيــة أعــمـال مــســرحـيــة يــقـوم
بـــإخــراجــهـــا. يــعـــود الــســـبب إلى إعـالن عــبــد
ــفـاجئ عـن تـوقف مــشـروع الــعـرض الـعــزيـز ا
سـرحى "الشومـة والبـارومة" التى كـان ينوى ا
عـبــد الـعــزيـز إخــراجـهــا لـلــمـســرح الـكــومـيـدى
الـذى يديـره بـعـد فتـرة إعـداد اسـتمـرت ألكـثر
مـن أربـعـة أشــهـر وبـعــد انـتـهــاء الـشـاعــر سـيـد
ـعد حـجـاب من كـتـابـة درامـا وأشـعـار الـنـص ا
عن نص "سـمك عسيـر الهضم". احلـجار أكد
أنـه اعــتــذر عن عــدة أعــمــال مــســرحــيــة رشح
لـبطـولتـها بـسـبب اتفـاقه مع عـبد الـعزيـز على

شاركة فى "الشومة والبارومة". ا

 سعيد صالح
> الفنـان سعيـد صالح يقوم حـاليا بـالتفاوض
مع مـــســئـــولى مـــســرح الـــدولــة لـــتــقـــد عــمل
مـسرحى من بطولـته للموسم الـصيفى القادم

ومرشح إلخراجه خالد جالل.
مـسرحـيـة "قاعـدين ليـه" هى آخر عـمل قدمه
ـــســرح الـــدولــة وعـــرض عــلى ســـعــيـــد صــالح 
خـشـبـة مـسـرح الـسالم وعـدد من احملـافـظات

ه. وحقق إيرادات عالية عند تقد
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ـوسـوعى دكتـور ثروت طـبعـة خاصـة من مـؤلفـات الـكاتب ا
عكاشـة أصدرتهـا الهـيئة الـعامة لـقصـور الثقـافة وأقامت
ـدنى بـاجلـزيـرة ـركـز الـتــعـلـيم ا حـفالً لـتـدشـ الــطـبـعـة 
حــضــره الــدكــتــور عــكــاشـــة والــدكــتــور أحــمــد نــوار رئــيس
ثقـف وتالميذ الكاتب الهـيئة وعدد كبيـر من الكتاب وا

الكبير.
تتضمن الطبعـة التى صدرت ضمن سلسلة إصدارات خاصة

أربعة من مؤلفات الدكتور ثروت عكاشة هى..
ـعـارف" البـن قـتـيـبـة - حتــقـيق ودراسـة.  وافـيـة أوالً: كـتـاب "ا
روزى عـارف" ألبى محـمد عـبد الـله بن مسـلم بن قتـيبـة (ا "ا
الـديـنـورى) الـذى عـاش فى الـقـرن الـثـالث الـهـجـرى عـبـر عن
بـيـئته وعن الـصـراعات الـسـياسـيـة فى ذلك العـهـد كمـا قدم
ـعرفـة جمـعهـا وضـمهـا فى موسـوعة لنـا ألـواناً مـختـلفـة من ا

تتصف بالتنسيق وحسن االختيار ودقة التبويب.
وتـــتــــضـــمـن أيـــضــــاً كـــتــــاب "مـــولـع حـــذر بــــفـــاجــــنــــر". وفـــيه
وسـيقى فى عـهود استـعراض تـاريخى لـلتـطور الـدرامى وا
مــا قـبل فــاجـنـر يــقـدم الـدكـتــور ثـروت عـكــاشـة من خالله
ـوسـيـقـار فـاجـنـر الـتى وصـفـهـا بـأنـهـا "حـياة سـيـرة حـيـاة ا
عاصـفة" كما يقـدم الكاتب مراحل تطور مـوسيقى فاجنر

من الـنضج إلى صيـاغة "الدرامـا الفـاجنريـة" مقارنـاً بينه
وبـ شوبنـهاور ونيـتشه كـما تضم كـتاب "الـفن اإلغريقى"
وفيه يـضع الدكـتور ثـروت عكـاشة بـع الـفاحص اخلـبير
ــوسـوعى إصــبـعه عــلى خالصـة هــذه الـتــجـربـة ــثـقف ا وا
الــرائــدة حـــيــنـــمــا وصف هـــذا الــفن الـــعــظــيـم بــأنه "زفــاف
ـــؤلف فى كــتــابه الـــنـــحت إلى الـــفـــلــســـفــة". وحــ يــتــتــبع ا
ؤسس من ينابيع احلضارة اإلغريقية بدايات هذا الفن ا
المح تـعـاقـبة ومـتـوقـفـاً أمام ا مـروراً بعـصـور احلـضـارة ا
الــفــكـريــة والــفــلــســفـيــة وأثــرهــا عــلى الــفـنــون اإلغــريــقــيـة.
وأخـيراً كتاب "الزمن ونـسيج النغم". وهو رحـلة النغم عبر
أزمــان عــدة وتــأمالت وجــدانــيــة تــمــزج الـلــحـن بـالــتــاريخ.
ـوسـيـقى الـبيـزنـطـية فـمن موسـيـقى اإلغـريق والـرومان وا
يـنـبع ولع د. ثـروت عـكاشـة بـالـترتـيالت ومـوسـيـقى األديرة
ـغـن واإلنـشـاد الـكـورالى وأغانى الـتـروبـادور والـشعـراء ا

ـانـيا ثم يـعـبر عـصـر الـنـهضـة لـيـبـرز إسهـامـات إيـطـاليـا وأ
ــوســيــقى مـتــوقــفــا أمـام وفــرنــســا وهـولــنــدا فى الــتــطـور ا
ـوسـيقى مـنـذ الـقرن عـصـر البـاروك وراصـداً ألهم رواد ا

الثامن عشر حتى القرن العشرين.
 ثروت عكاشة

 أحمد عبده

تـنـظم مـؤسـسة انـعـكـاس لـلـفـنون والـتـدريب والـتـنـمـيـة ورشة
ــنــتــدى ــقــهــورين تـــقــنــيــة مــســرح ا تــدريــبـــيــة عن مــســـرح ا
ـدة  10أيــام حتت إشــراف اخملــرج لــلــفــتــيــات والــســيــدات و

أحمد صالح.
قـهورين وتقـنية ـسرح ا ـشتركـات فى الورشة  يتـم تعريف ا
ــدة لـيـلـة ـنـتــدى وسـوف يـتـم تـقـد عـرض صــغـيـر  مــسـرح ا
ــشـــتــركـــات فى هــذه أوثالث لـــيــال كـــنــتـــاج لـــهــذه الـــورشــة. ا
الـورشة سـوف يـشتـركن فـيـما بـعـد فى عـرض مسـرحى كـبـير

اخملــــرج أحـــمـــد عــــبـــده اســـتــــأنف بـــروفـــات
مــســرحــيـة "احلــذاء األحــمـر" تــألــيف هــانـز
أنـــدرســـون بــــعـــد فــــتـــرة تــــوقف اســــتـــعـــداداً
ــســرح لــلـــمــشــاركـــة فى مــهــرجـــان نــوادى ا
ديـــكــور مـــحــمـــد قــطـــامش بـــطــولـــة أحــمــد
الــعــمــوشى أحــمـــد مــصــدق هــيــثم جــنــاح
ـــــــان ســــــــوزان مـــــــدحـت كـــــــر رفـــــــعـت إ
عــاطف مـــعـــتــز الـــشــافـــعى زيـــنب هـــشــام

حسنى محمود حلمى أدهم عفيفى.. 
عن الـعـرض يـقـول أحـمـد عـبده إنـه ينـاقش

فى العرض فكرة استغالل احللم.
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حـنـان شــلـبى "رئـيس إقــلـيم غـرب ووسط
الدلتا الثقافى" قررت مشروع مسرح بال
إنــتـاج الــتى نـفـذهــا قـصــر ثـقـافــة الـتـذوق
ـواقع الـثـقـافـيـة بـاإلسـكـنـدريـة عــلى كل ا
الــــــتــــــابــــــعـــــة لـألقــــــالــــــيم والــــــتــــــعــــــاون مع
" "Creation group فــى كــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــة
ــسـرحـيـة والـفـنــيـة الـتى يـتم الــفـعـالـيـات ا

تنفيذها باإلقليم.
كـان قـصـر التـذوق بـسـيدى جـابـر قـد قام
مـــؤخـــراً بــــتـــنــــظـــيم مــــهـــرجـــان مــــســـرحى
بــــاجلــــهــــود الـــــذاتــــيــــة بــــإشــــراف اخملــــرج
ـشـاركـة عـدد ـسـرحى جـمـال يـاقـوت و ا
سـرحية التى قدمت عروضاً من الفرق ا

مسرحية متميزة دون ميزانيات.

 سعد الدين وهبة  سمير العدل

سبع سواقى.. فى قومية دمياط
الـــفــنـــان مــصـــطــفى بـــدوى يــشـــارك حــالـــيــاً فى
ــــســـرحـى "ســـبـع ســـواقى" بــــروفــــات الـــعــــرض ا
لــسـعــد الــدين وهـبــة مع اخملــرج ســمـيــر الــعـدل
ـســرحـيــة بـدمــيـاط تـدور بـالــفـرقــة الـقــومـيــة ا
أحـداثها عن احـتجاج من شـهداء ٧٣ على دفن

شهداء ٦٧ معهم.
ـسرحـية سـتـعرض بـقـصر ثـقـافة دمـياط من ا
أحلـــان تــوفــيق فـــودة وســيــنـــوغــرافــيـــا مــحــمــد
قـطـامش وبـطـولـة رضـا عـثـمـان وعـبد الـلـه أبو
الــنـصــر هـشــام عـز الــدين حــا قـورة عــبـده
عرابى ولـيد نـقطـة محـمد أبـو الفـرج محـمد

البحرى أسماء البلتاجى.

¿É°ùM ∫OÉY

استئناف بروفات
احلذاء األحمر

محمد احلنفى

ـشــروع فى ديــسـمــبـر ويــقـدم فى سـيــتم إنـتــاجه فى نــهـايــة ا
ـدة سـبـعـة لـيال. ال يـشـتـرط ـنـيـا  اإلسـكـنـدريـة والـقـاهـرة وا
للـمـشـاركـة فى الـورشـة وجـود خبـرة فى الـتـمـثـيل كـمـا تـشجع
ـــدنى واالجــــتــــمـــاعى ـــؤســــســــة الـــنــــاشـــطــــات فى الــــعـــمـل ا ا
ــرأة ــهــتــمــة بــقــضــايــا ا ــنــظــمــات األهــلــيــة ا ــؤســســات وا وا
ـشـاركـة ـكن لـلـراغـبـات فى ا بـتـرشـيح مـتـدربـات لـلـورشـة. و
ـــــــؤســــــســـــــة عـــــــلى الـــــــبـــــــريـــــــد اإللــــــكـــــــتـــــــرونى: مــــــراســـــــلـــــــة ا

info@reflectionart.or
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ـصرى دون تـصـويـرهـا لـلـتـلـيـفـزيـون ا

إبداء أسباب أو مبررات صريحة.
الـفنـان مـحـمد مـحـمـود مديـر مـسرح
الـطـلـيـعـة قـال لـيـست لـدى مـعـلـومات
مـــؤكـــدة حــول أســـبـــاب هـــذا الــرفض
ــــا يــــعــــود ذلك إلى تــــنــــاول ولــــكـن ر
العـرض لـعـدد من األزمـات احلـيـاتـية
الــتـى تــتــشـــابه مع واقـــعــنــا اآلن وهى
مـصـادفــة خـاصـة أن روايـة فــيـكـتـور
هـوجــو  كـتــابـتــهــا مـنــذ زمن وجـاء
اخـــــتـــــيــــــار اخملـــــرج هـــــشــــــام عـــــطـــــوة
ـسـرح ـهــا اآلن عـلى خـشــبـة ا لـتــقـد
حلــرصه كــمـخــرج عـلى تــقـد روائع
ى بعد جناح جتربته مع سرح العـا ا

رائعة ألبير كامى "كاليجوال".
يــذكـــر أن عــرض "الـــبــؤســـاء" تــوقف
ــــــاضى بــــــعــــــد جنــــــاحه األســــــبــــــوع ا
ــسـرحــيـة الــنـقــدى واجلـمــاهــيـرى ا
بــطـــولـــة كــمـــال ســـلــيـــمـــان نــيـــرمــ
زعــزع أمــانى الــبــحــطــيــطى خــالـد

النجدى وآخرون.

قـدمـتـها فـرقـة مـسـرح الـطـلـيـعـة على
ـــســــرح الـــقـــومى ورفـــضت خـــشـــبـــة ا

رقـابـة التـلـيـفـزيون شـاهـدت األسـبوع
ــاضى مـــســرحــيــة "الـــبــؤســاء" الــتى ا

 البؤساء 
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. ولذلك فـهو يـعمل حلـظة ـمـثل العـظيم يـكون مـؤثراً ومـستـجيـبـاً عظـيمـاً > ا
بـلحظة. وهـذا يعنى أن يحافظ عـلى حواسه مفتـوحة ومتيقـظة وال يتوقع ما

مثل اآلخر. سيفعله ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرحى "مكتب رقم ١٣" دينة تلمسان بالعرض ا سرح اجلامعى  سرحية بالوادى فى اجلزائر شاركت مؤخراً فى مهرجان ا >  جمعية عشاق اخلشبة ا

19 من   مايو 2008  العدد  45
تفرج مثل عند عبارة معينة متـوقعاً تصفيقاً أو ضحكاً من ا > ال يـجب أن يتوقف ا

مثل اآلخر. عليه أن وأيـضاً ال يجب أن يستـعد إللقاء دوره فى اجلزء األخيـر من كالم ا
وقف بكل طاقته وأن يكيف أداءه وفقا لذلك. يكون "داخل" ا

غرب. هرجان طاطا با > تعقد فى الفترة من 12 إلى  18يونيه القادم فعاليات الدورة اخلامسة 

سرحي جريدة كل ا
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 اللوحة للفنان «أم محمد على ريان»
 هناك
دراسات
حديثة
تربط ب
السمات
والعالقات
وسلوك
الشخصية

 حتولت
الساحة

أمام مدخل
معهد
الفنون

سرحية  ا
إلى ملعب
لكرة

القدم!!

 ارتباطها
وثيق
بالعلم

والفلسفة
وحتتاج

جهداً 
من

الدارس

األولى
 فى
الشرق
األوسط

يات فنون األكاد
. األولى عـام 1998حــيث كــنت أســتــاذا لـلــدرامــا واإلعالم بـكــلــيـة ذرفتُ الـدمــوع مـرتـ
ـلك سـعــود ـ الـريـاض عـنـدمـا طــالـعت مـقـاال قـاسـيــا كـتـبه أحـد كـبـار اآلداب جـامـعـة ا
عـرض الكـتـاب الدولى ثـقـف الـسـعوديـ فى إحـدى اجملالت بعـد عـودته من زيـارة  ا
طاعم الشـعبية التى فى القاهرة حتت عـنوان (معرض الـكُشرى الدولى ـ إشـارة إلى ا

اجتاحت ساحات معرض الكتاب).
يـة الفـنون إلحدى اضى وأنـا فى طريـقى إلى أكاد رة الـثانـية فى األسبـوع ا وكانت ا
مــحــاضــراتـى ألجـد مُــلــصــقــات دعــايــة عــلى أحــد الــتــمــاثــيل الــتـى تــنـتــشــر فـى ســاحـة
ية الداخلية. يا لآلسف! وعدد كـثير من الشباب ـ وأمام معهد التمثيل تماماً ـ األكاد
يـلـعب كـرة القـدم ويـصـيح وُيزمـجـر. ومـتى? بعـد الـثـانيـة ظـهراً مـيـعـاد بدء مـحـاضرات

عهد. الدراسات العليا بهذا ا
ـية). عُـدت إلى بـيتـى ـ بعـد احملـاضـرة ـ مـكـتئـبـاً. ثم دعـانى الـتـفـكـير فى لـفـظـة (أكـاد
الـلــفـظــة تُـطــلق عــلى مـكــان الــدراسـات الــرسـمــيـة اخلــاصــة بـاآلداب والــفـنــون.. وهـذه
الدراسـات حتديداً تقوم على تقليـد فنى أو فلسفى لعلم مع من الـعلوم أو مشتقاتها

الفنية والسيكولوجية.
يـة فى الشرق األوسط. دخلتُ إلـى معهدها صـرية هى أول أكاد ية الـفنون ا وأكاد
األول عام  1965  صبـاحاً عنـد انتـقال معـهد التـمثـيل إليهـا فى مكـانها ومـكانه احلالى
مع العميد - آنذاك - األستاذ سعيد خطاب وزميلى الراحل الفنان نبيل األلفى. هذا
ـية الـفنون الـبناء الـشامخ لـلمـعهد هـو أقدم األبـنيـة التى تبـعتـها أبنـية سـتة تـمثل أكاد
ـعـهـد جـديـدا كـالـبـنـاء يـسـتـعـد لـقـاعـات فـنـيـة تـشـرح صـدر احملـاضر عـاصـرة. كـان ا ا
ــثل إجنــازا لــرؤســاء ــا كــان  وبــعــدهــا دخــلت أجــهـــزة الــتــكــيــيف لــقــاعـــات الــدرس 
ـيـة من سـمـحـة اخلـولى إلى رشـاد رشـدى إلى عـز الـدين إسـمـاعـيل إلى فـوزى األكـاد

فهمى إلى هانى مطاوع.
ية) األولى ـ صرية االقـتراب من فلسفة أو تعريف لفظة (األكاد ية ا حاولت األكاد
يـة فـى الـتاريـخ  ـ الـفـيلـسـوف أفـالطون (427ـ 347 تـقـريـبا الـتى أنـشـأهـا كـأول  أكـاد
ق.م) خــــرجـت الــــلــــفـــظــــة مـن فــــكــــرة األرســــتـــقــــراطـى ـ مــــجــــازا ( لم يــــكن مــــصــــطــــلح
األرستـقراطيـة قد وُلد بـعد) فى انتمـاء إلى والديه األب آريسـتون واألم باريـكتيون من
ى حـ يلتـصق أفالطون فى الـعشرين ـية. يـتقدم الـفكـر األكاد الـطبـقة األثيـنيـة العا
من عـمــره بــالـفــيـلــســوف اإلغـريــقى ســقـراط لــيــظل مـخــلــصـا ألســتــاذه ـ رغم اخـتالف
وجهات النظـر الفلسفيـة عندهما ـ وليـمجد أفالطون أستاذه طـوال حياته كاشفا عن

العبقرية السُقراطية فيما وضعه من آراء فى ديالوجاته الفلسفية التربوية.
ـدة أربـعـ سـنـة مـتــتـالـيـة ُيـدرس أفالطـون فى الــعـاصـمـة الـيـونـانـيـة مـنـذ عـام 386 ق.م 
ة أثيـنا. ومن فلسفـته العبقريـة ومن طول فترة التـدريس ومن رصانة اخلريج القد
ــيـة). ولـعـل خـريـجى من فالســفـة وأدبـاء وشــعـراء ومــوسـيـقــيـ خــرجت لـفـظــة (األكـاد
ــنـاهج ــيـة أفالطــون وفق تــخــصــصــاتـهم هــذه يــقــتــربـون أو ُهـم يـؤســســون نــفس ا أكــاد
صـرية (دلـيلى على ذلك (25) محـاورة بقوا من يـة الفنـون ا التـعلـيمـية فى معـاهد أكـاد
ى األول) ســواء من نــاحـيــة اآلداب أو الـنــقـد أو الــفــلـســفـة أو جــمـالــيـات الــتـراث األكــاد
الـفنـون بل لعـلنى أجزم أن الـتيـار الفلـسفى فى عـلم الفـلسـفة (وكانت اجلـمالـيات تدرس
آنذاك حتـت ردائه وإبطه) هـى هذا الـتـيـار الـصاعـد عـلى مـر الـعـصور حـتى وقـتـنـا هذا
. إذن يت كونيت عاصرة بعد حرب عا كان العلمى فى دول أوربا ا وحتى رغم بعد ا
ية ترتبط ارتباطا وثيقا ال مناص منه بالعلم والفلسفة نترجمها اليوم فى نقطة األكاد
وسيقـى والباليه والفنون صـرية فى معاهد علـيا للتمثـيل واآلداب والنقد وا ية ا األكاد
الشعبـية وفنون الـطفل مقررات دراسـية ليـست بالسهـلة أو الهيـنة والتى تقـتضى جهدا
من الدارس والدارسات وزمنًا مستـفيضًا لالستيعاب اجلاد ليس للماضى التاريخى
ـستـقـبلى ونـحن نـعيش عـصـر العـلـوم واآلليـة والـتكـنـولوجـيا. لـكن للـحـاضر الـتـجريـبى وا
هذه اجلدية أو ألقل جهامة العلم احلاملة للقدسية والتى رغم جهامتها فإنها أعظم ما
ية فى اآلداب سـتقبل وظنونه فى اجتـاه نهضة علـمية أكاد تكون شفـافية حتمل روح ا
والـفلـسفـة والفنـون واجلمـاليات. تـبدو هـذه اجلهـامة فى تمـثال ألفالطـون أعده الـنحات

ـيالد). بـورتـريه ألفالطـون اإلغـريـقى سـيالنـيـون فـى مـنـتـصف الـقـرن الـرابع ق.م (قـبل ا
جـالسًا ارتـفاع التـمثال 35,5 سم مـوجود فى متـحف فيـتز ولـيام كامـبردج إجنـلترا أو
هم صورة طـبق األصل مـنه بعـد أن تعـددت بورتـريـهات كـثيـرة لنـفس الـتمـثال لـكن أين ا
ـيــة اإلغــريـقــيـة األولـى تـتــضح أكــثـر مــا تـتــضح فى كل هــنـا? هــذه الــصـرامــة فى األكــاد
جنبات الـتمثال.. اجلـمجمة ضـخمة الوجه عـريض بنائى مـعمارى تكـتونى متعـلق بتشوه
ـؤديـة إلـيه واألشــكـال الـنـاشـئـة عــنه (وهـو الـوجه الـذى حـفظ روح أد األرض والــقـوى ا
علم الـرياضيـات الذى كان صـاحبه مغـرمًا به) شعـر الرأس والذقن فى تـمشيط مرتب.
أمـا األنف والفم فـهـما جـميالن يـحـمالن نبـالة الـشـخصـية األفالطـونـية وبـصورة عـامة
فـإن أعــظم مــا فى الــتـمــثــال أنه يـبــرز عــيـنــ يـعــلــوهـمــا حــاجـبــان ال  يـفــصــحـان إال عن
ــكن لــنــا - تــفــســيــرًا أو حتــلــيًال - أن نــقــول إن مالمح شــخــصــيــة جــادة وحــازمــة هل 
الشـخصيـة كما استـوحاها الـنحات سـيالنيون أو كـما أحسهـا - إذا أردنا التـعبيـر السليم
ـيـة)? أظن ذلك خاصـة وقـد أفـاضت دراسات حـديـثة فى - تـكـشف عن مـعنى (األكـاد
الربط بـ القسـمات والـعالمات وتقـطيب الوجه  وجـحوظ الـعينـ بسلـوك الشخـصية
ـوسـيـقى الـكـبـيـر مـحـمد حـسن ـا يـؤكـد ظـنى أن ا الـتى حتـمل بـعض هـذه الـعالمـات و
ـعـهد الـتمـثيل أثـنـاء دراستـنا حـتى عام 1952 كان مـتجهم وسـيقى  الشـجـاعى أستـاذ ا
ـظـهر وسـيـقى كـانا هـمـا سبـب هذا ا الـوجه عـلى الدوام لـكن اجلـديـة والعـمق الـعـلمـى ا
ــصـريـة يـقـيم ــتـجـهم الـرائع كـان أســتـاذنـا يـعـمل مــسـتـشـارًا لـلــمـوسـيـقى فى اإلذاعـة ا ا
اخـتبـارا كل عـام لألصوات الـغـنائـية العـتـمادهـا باإلذاعـة وال تـعجب من الـتـاريخ. يتـقدم
ـتجـهم وال ينجح إال وسـيقى ا مـئات ومـئات إلى االخـتبار أمـام جلنـة يرأسـها الـعبقـرى ا
عدد يقل عن عدد أصابع اليد الواحـدة خلف هذا التجهم كانت هناك جمجمة وعقل

عاصرة. وفن وخبرة وجدية تغيب منذ أمد بعيد عن احلياة الفنية ا
ية) ـقاطع من هـنا ومن هنـاك ألحدد معـنى لفظـة (األكاد أذكر كـل هذه الشذرات وا
ـال واجلـهـد والـعـرق ومـا تـتـطـلـبه الــدراسـة فـيـهـا من تـفــان وبـسط زمن وتـضـحـيــة بـا
صـرية الـتى حـظرت عـليـنا فى ـية الـفنـون ا ـية وأكـاد وانتـباه شـديد  لـلـعلـوم األكاد
الـسـتيـنـيات إدخـال سيـاراتـنا إلى سـاحتـهـا وسعـدنـا بالـقرار تـأيـيداً لـلصـورة اجلـمالـية
التى تليق بفن وبدارس للـفنون وأشهد أن د. فوزى فهمى قد زرع احلديقة الواسعة
ية فى مواجهـة معهـد التمـثيل واضعـا برجوالت عـلى النمط اإليـطالى وتظل األكـاد
ــيـات الــفــنــون الــتى شـهــدتــهــا: فى لــنـدن; ــصـريــة بــصــورتـهــا هــذه ال تــقل عن أكــاد ا
ـيـة الفـنون لـكـية لـفنـون الـدراما وفى لـينـنـجراد سـان بطـبـرسبـرج; أكاد يـة ا األكـاد
ـسـرح الـقومى الـنـمـساوى ـلحق بـا ـسرحـيـة وفى فـيـينـا; مـعـهـد ماكس رايـنـهـاردت ا ا
يات أخرى للفـنون يعكس معمارها وسلوكيات طالبها كل مناهج وفى عديد من أكاد

. الدراسة واستفادتها حيث يظهر هذا وذاك على جباه الطالب والدارس
سرحية عـهد الفنـون ا دخل  اذا? هذه الـساحة - وحتديـداً أمام ساللم ا أقول ذلك 
- أصبـحت - بعد الثانية ظهـراً - ملعباً لكرة القـدم والصياح والصراخ طبعا من حق
الالعــبــ الــتــمــتع بــالــلـعـب والــصـيــاح لــكن لــيس أوقــات الــدراســات الــعــلــيــا فــلـتــؤمن

ية لهم مالعب يزاولون فيها رياضتهم وصياحهم كما يريدون. األكاد
ـيـة من كبـار الـفنـان فى الـتـمثـيل (يوسف ثم هـذه التـمـاثيل الـتى زيـنت ساحـة األكاد
ثال) وغـيرهم من شعراء وأدباء أليس من الوقاحة وقلة األدب أن وهبى على سبيل ا

تلصق عليها إعالنات النتخابات?
ـية? أليس الهدوء واالحتـرام والتقدير ألصحاب ئات من حرس األكاد ثم ماذا يـفعل ا
هـذه الــتــمـاثــيل وخــلــفـهـم مـاضٍ قــديــر جـديــر بــاحلــرس وحـفظ الــنــظــام? ال أحتـدث عن
سـافـات اجلـمـالـيـة الـتى أهـدرها عـابـثـون بـالـفن واآلداب والـعـلوم. الـنـظـافـة والـتـرتيـب وا
ــيــة لــكن األمــر كــان البــد من مــقــال يــعــز عــلىّ أن أكــتــبه حــانــقــًا وأنــا ابن هــذه األكــاد
الـتـوجـيه بـالكـلـمـة حتـى ال يسـتـفـحل أكثـر من ذلك حـرصـا عـلى قـدسيـة الـفن وبـدرجة

أكبر حرصا على مستويات التعليم الفنى وخريجيه.
والله ولى التوفيق
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صر احلديثة افتتاح أكبر مشاريع توثيق الذاكرة الثقافية واإلبداعية 
"ذاكرة الوطن".. فى عهدة الثقافة اجلماهيرية

تفاصيل
حتويل
مخزن
بقصر
ثقافة
اجليزة
إلى
"مركز
ثقافى"
يرسم
مالمح
مصر
الثقافية 

افـتــتح الــدكــتــور أحــمـد نــوار مــســاء األحـد
ــــاضى واحــــداً مـن أضـــخـم مــــشــــروعـــات ا
ــعــنـى حتــديـداً هــيــئـة قــصــور الــثــقــافــة وا

صر إبداعياً.. بتوثيق التاريخ الثقافى 
فـ "ذاكـرة الـوطن" لـيس مـجـرد جـمع وتـوثيق
لـسيـر وشـخـوص أسهـمت فى صـنـاعة وعى
الــوطن بل "إســـهــام بـــارز فى تــعـــمــيق الــدور
الـــتـــاريـــخى الـــذى اضـــطـــلـــعت بـه الـــثـــقـــافــة
المح الثـقافية اجلمـاهيرية لـلحفـاظ على ا
والـــفـــنـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة واإلبـــداعــيـــة لـــلـــوطن
ـصرى بـكافـة أقالـيمه وهـو ما يكـتسب به ا
فى جـوهـره ذاكـرة جــمـالـيـة إبـداعــيـة تـكـتـنـز
بـدالالت شـتى تــصب فى مـجــمـلـهـا فى روح
مصـر القـوية".. حـسب رؤية دكـتور نوار فى

شروع. كلمته التى صدر بها ا
ـــشـــروع الـــذى اتـــخـــذ من قـــصـــر ثـــقـــافـــة ا
اجلــيـــزة مــوقــعـــاً يــســتـــهــدف - كــمـــا يــؤكــد
شـرف عـليه دكـتور أحـمـد عبـد العـزيز - ا
إيــقـــاظ الــذاكـــرة الــقـــومــيـــة لــتـــدعــيم روح
ـصــريـة وبث االنــتـمــاء لـلــهـويــة الـوطــنـيــة ا
احلــــيـــويــــة فــــيـــهــــا من خـالل إعـــادة صــــقل
عرفة التاريـخية لرموز مصر وعظمائها ا
بــإنــشـــاء الــقــاعـــدة الــعــلــمـــيــة الــتـــاريــخــيــة

وثقة وإتاحتها للجمهور إلكترونياً. وا
شروع بتحوالت تستحق فى حد مر موقع ا
ذاتـهــا أن تـروى حـيث اخـتــيـر "مـخـزن" وجـد
ـــواصـــفــات ـــشـــروع فـــيـه ا ـــشـــرف عـــلى ا ا
ـطـلـوبـة و حتـويلـه إلى "مـوقع" لـلـمـشروع ا
تـتـكـامـل فـيه عـدة نـشـاطـات ثـقـافـيـة لـتـرسم

فى النهاية صورة لـ "ذاكرة الوطن".
يـقـول دكـتــور أحـمـد عـبـد الــعـزيـز: واجـهـنـا
ــوقع الـذى صــعـوبــات عـديــدة فى حتـويل ا
كـــان مـــخـــزنـــاً إلى مـــركـــز إشـــعـــاع ثـــقـــافى
ــسـانــدة مـســئـولى الــهـيــئـة وتــعـاون كــبـار
ــوظـفــ الـذيـن آمـنــوا بــالـفــكـرة وصـغــار ا
ــشـروع ــشـاركــة فــيــهــا دعــمــاً  واعــتــبــروا ا

وطنى قبل أى شئ آخر.
وبــعــيــداً عن الــشــعـارات الــضــخــمــة يــتـبــنى
مــشـــروع ذاكـــرة الـــوطن إقـــامــة عـــمل فـــنى
يــخــلــد أحــد الــرمـــوز الــوطــنــيــة ســواء كــان
ـــاً أو مـــفـــكــراً أو قـــائـــداً عـــســـكـــريـــاً أو عـــا
مـبـدعـاً لــيـوضع هـذا الـعــمل عـنـد مـداخل
ـدن أو الـقرى ـبانى الـهـامـة أو ساحـات ا ا

التى عاش فيها هؤالء الرواد.
ويـتم تـنفـيذ هـذه األعـمال الـفنـيـة نحـتاً من
ــثـــبت عــلـى قــواعــد من خــامـــة الــبـــرونــز ا
اجلـــرانــيـت أو الــرخـــام بـــســواعـــد وعـــقــول
شـبــاب الــفـنــانــ حتت إشـراف نــخــبـة من

رواد فن النحت.

ومن بـاب الـتحـيـز تـتـوقف "مسـرحـنـا" عـند
ــــصــــرى ـــــســــرح ا عــــدد من رمــــوز ورواد ا
شروع من إقامة منحوتاتهم انتهى فنانـو ا
الــتــخــلــيــديــة وهـم يــوسف وهــبى وتــوفــيق
احلـكـيم إضــافـة إلى الـشــيخ سـيـد درويش
ـسـرح صــاحب الـلـبـنــة األولى واألهم فى ا

صرى . الغنائى ا
ــشـــروع يــضـم أيــضـــًا شــخـــصــيـــات أدبــيــة ا
وثقافية وعلـمية مهمة مثل جنيب محفوظ
طه حــســ أحــمــد زويل ســمــيـرة مــوسى
أحـمــد مــسـتــجــيــر وأسـمــاء كــلـهــا تــســتـحق
االنــــحــــنــــاء إجـالًال لــــدورهــــا فى صــــنــــاعــــة

صر. المح الثقافية واإلبداعية  ا
ــــشــــروع يـــــشــــارك فــــيـه مــــجــــمـــــوعــــة من ا
تمـيزين منهم د. شمس الـفنان الـشبان ا
القـرنفـلى باسم فاضل سـيد أسـماء على
عبد احلميد إسالم السيد عبادة محمد
ســيـد مـحــمـد أحـمــد حـامــد مـوسى رشـا
حــسـام الــدين مـصــطـفى شــعـبــان مـحــمـد
عـبـاس.. مـهـمتـهم األسـاسـيـة أو دسـتورهم
فى الـعـمل اســتـلـهـام فى الــدراسـة الـشـاقـة
المح ســيــرة حــيــاة الــشــخــصــيــة بــهــدف
الـــتـــعـــرف عـــلى خـــصـــائـــصـــهـــا لـــلـــبـــدء فى
تـنـفــيـذهـا نـحـتـيـاً بــالـطـ حـسب الـقـواعـد
الــفــنـــيــة ثم تــبــدأ بــعـــد ذلك مــرحــلــة صب
ـــصــيـــصى" وتــنـــقــيــتـه وتــهــيـــئــته "الـــقــالب ا
وإجــراء الـتــرتـيــبـات الالزمــة والـتى تــشـمل
صب القالب الالمطاطى من السيلكون أو
البـوليسـتر تـمهيـداً لتـنفيـذ أعمـال السبك
من الـــبـــرونـــز أو الـــنـــحـــاس ثـم عـــمـــلـــيــات
اإلنــهـاء بــالـورشــة والـتى تــنـتــهى بـاألكــسـدة
ـنــاسـبـة لــيـصـبـح الـتـمــثـال بـعــدهـا مـعـداً ا
لـلتـثبـيت على قـاعدة الـرخام أو اجلـرانيت

كان اخملتار. فى ا
وإذا كـانت مــجـمــوعـة الــفـنــانـ تــمـثل روح
ــــشـــروع فــــإن عـــقــــله يـــتــــكـــون مـن جلـــنـــة ا
تــاريــخـيــة عــلــيــا تـضـم نـخــبــة من الــعــلــمـاء
والـبـاحـثـ مــنـهم د. مـحـمـد عــفـيـفى عـبـد
اخلــــــالق وأحــــــمــــــد زكــــــريــــــا د. حــــــمــــــادة
إسـماعيل د. سـلوى على ميالد د. لـطيفة
ــــنـــــعـم عـــــامــــر ـــــان عـــــبـــــد ا ســـــالم د. إ
ــدوح كــمــال.. ومــهــمــتــهم وضـع الئــحـة و
ـستـهدفة وتـرتيـبها بأسـماء الـشخصـيات ا
فى مجـموعـات واقتـراح اجملمـوعة األولى
الـتى تــمــتــد حـقــبــتـهــا الــتـاريــخــيــة من عـام

١٨٠٠ وحتى اآلن..

 د. نوار ود. أحمد عبدالعزيز يفتتحان «الذاكرة»

 توفيق احلكيم

 محاولة إليقاظ الذاكرة الوطنية
 واحياء ذكرى رموز مصر

¥RQ ≈∏Y 

 يوسف وهبى

 عمل دائب التمام الشخصيات
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ـشـاهـد إلى مـقـاطع - نـبـضـات - ويـرسى تـنـوعـاً لـكل مـقـطع ـمـثل أن يـقـسم ا > عـلـى ا
ـكن الـسعى وراء الـتـنوع فى إبـراز أو تأكـيـد كلـمة مـعيـنـة أو فى احلركـة أو فى درجة و

الصوت أو فى مستوى احليوية.

سرحي جريدة كل ا
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وسم الصيفى. > الفنان األردنى حس طيبيشان قرر تقد مسرحية:"كاز وغاز وثالثة فاز" خالل ا

ــمـثـل هـو الــرتـابـة ــمـثل الــتـنــوع فى حـركــة اجلـسـم. أحـد أعـداء ا > يــجب أال يــنـسى ا
ـمـثل فى ذهـنه أن مدى انـتـبـاه اجلمـهـور يـكون قـصـيراً. والـتـمـاثل. لـذا يجب أن يـضع ا

والتنوع يعتبر تقنية مضمونة جلذب انتباهه باستمرار. 26
 áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

رحلة القادمة. سرح والتفرغ له خالل ا > الكاتب يسرى اجلندى أعلن اعتزاله الكتابة التليفزيونية والعودة إلى مسقط رأسه ا

19 من   مايو 2008  العدد 45

نص مسرحى مجهول عن (يوسف الصديق)

 اللوحة للفنانة « أميرة سليم»

 هـل الــــــــنـص مــــــــجــــــــهـــــــــول حــــــــقــــــــاً 
أم   الــــتـــــواطــــؤ عــــلى جتـــــهــــيــــله!!

∞°Sƒj ¿ÉÑ©°T

ــصــرى ــســرح ا رغم أن الــكــتــابــة عـن تــاريخ ونــشــأة ا
كــثــيــرة جـداً وأيــضــاً وافــيــة وهى مــتــوافــرة جــداً فى
ـســرح وهـنـاك كــمـا يــعـلم اجلــمـيـع مـشـادة مـكــتـبــات ا
ـسـرح حـول نـشـأة هذا تـاريـخـية بـ نـقـاد ومـؤرخى ا
ـســرح وهل هـو يـعــقـوب صـنــوع أم غـيـره? وكـان أول ا
من نـــفى هــذا الـــزعم هـــو الــشـــاعــر الـــكـــبــيـــر الــراحل
صالح عـبد الصبـور وإذا كان هناك من نـسب لنفسه
إعادة هـذا الـقـول أو الـزعم إال أن هـذا الـقـول قد
وأكـــثــر مـن دق عــلـى بــابـه هــو صـالح عـــبــد الـــصـــبــور
ورغم ذلك يـظل هــذا الـقـول أو الـزعم غــيـر مـحـسـوم
ــســرح فى مـــصــر مــحل جــدال واحلــديث عن نـــشــأة ا
ـسرح دائم وإذا كـان اجلـمـيـع اتـفـقوا عـلـى أن نـشـأة ا
ـصـرى جـاءت عـلى أيــدى الـشـوام فـإن هـنـاك بـعض ا
الـنتوءات النـقدية التى تشـكك فى ذلك القول.. لذلك
قـامـت فـكــرة إنـشــاء سـلــسـلــة فى وزارة الــثـقــافـة حتت
ـصـرى).. وحتت يدى ـسرح ا عنـوان (سـلسـلة تـراث ا
اجلـزء الـسـادس وهـو يـحـتـوى عـلى ثالث مـسـرحـيـات
كتبها إسماعيل عاصم وهى: (حسن العواقب وهناء
احملــبــ وصـــدق اإلخــاء) وال أعــرف مــاذا نــشــر فى
ــقــدمــة الــتى األجــزاء األخــرى من الــســـلــســلــة لــكـن ا
ركز القومى كتبها الفنـان محمود احلدينى - رئيس ا
وسـيقى  آنذاك - جتـزم بريادة إسـماعيل للمـسرح وا
عاصم إذ يكتب احلدينى قائالً: ولقد اخترنا الكاتب
إســمــاعـيل عــاصم بـاعــتــبـاره أول مــؤلف مـصــرى كـتب
لـلمسرح فى بداياتـه وهى الفترة التى سـميت بالعصر
الـــبـــدائى فـــلـــقـــد اســـتـــجـــاب لــدعـــوة الـــشـــيخ سـالمــة
صريـ أن يكتبوا للمسرح حيث إن حجازى لألدباء ا
ـــصـــريـــة لـم تـــكن مـــوجـــودة ألن األدبـــاء ـــســـرحـــيـــة ا ا
ـسـرحى فـأغلب ـصـريـ ال يقـبـلون عـلى الـتـأليف ا ا
ــسـارح فى هـذا ـســرحـيــات الـتى كــانت تـقــدم عـلى ا ا
ى سـرح العا صـرة على ا الوقت كانـت مترجـمة أو 
هـذه الفقـرة أو الفكـرة تكاد تـكون قاسـماً مشـتركاً فى
سرح قبالً وبعداً.. وال الدراسات التى تخص نشأة ا
ـقــولـة أى تـمــصـيـر يـخـتــلف كـبــار الـنــقـاد حـول هــذه ا
ـسـرحـيات واجلـديـر بـالـذكـر أن مـسـرحـيـات عاصم ا
صـرية كـتـبت فى أواخـر القـرن التـاسع عـشر وأوائل ا
الــقــرن الــعــشــرين وال مــجــال هــنــا الســتــدعــاء أقــوال
وأفـكـار الــنـقـاد مـحــمـد مـنـدور ومــحـمـد يـوسف جنم
وعـلـى الـراعى وفــؤاد رشــيــد وغـيــرهم حــول ظـروف
ومالبـــســـات فـــتـــرة الـــتـــأســــيس إال أنـــنى الحـــظت أن
ـســرحـيـة أو روايــة (يـوسف الــصـديق) هـنــاك إغـفــاالً 
وهى حتت يـدى اآلن وأرجـو أن أكـون مخـطـئـاً ويأتى
ـسـرحـيـة لـيسـت مـجهـولـة وهى واحـد ويـقـول لى: إن ا
مـنـشـورة هـنـا أو هـنـاك.. سـأكـون سـعـيـدا بـحق ألنـنى
أزعم أن هـذا الـنص اجملـهـول سـيـضـيف الـكـثـيـر حـول
ــصــرى ونــشــأته.. وقـــد جــاء عــلى الــغالف: ــســـرح ا ا
تـشـخيـصـيـة (ذات خمـسـة فصـول) ويـليـهـا: موشح عن
قـصـة يـوسف نـظم أحـد األدبـاء وهـنـاك تـنـبيـه يـقول:
(حـيـث إن بـعـضــهم طـبـع هـذه الـروايــة نـاقــصـة مـوشح
ســيـــرة يــوسف وذلك من بــاب الــوفـــر فــكل نــســخــة لم
وشح فتعـد ناقصة وغـير كاملـة) ثم طبعة يوجد بهـا ا
ـصـر سـنة ـوسـكى  ـطـبـعـة اخلـديـويـة بـا ثـانـيـة ثم بـا
1903 وال أعــــرف بـــالــــطـــبـع وال تـــوجــــد إشـــارة إلى
ـتــخـصــصـ أن يــكـونـوا الــطـبــعـة األولى وأرجــو من ا

أدرى منى فيدلونا على أية إشارة لذلك.
ـؤلف أغـفل اسـمه أو وأول مـا يـلـفت الـنـظـر هو أن ا
آثـر جتهـيـله ولـكنه أصـر فى الـغالف أن يـلزم الـنـاشر
ـوشح اخلـاص بسـيـرة يـوسف وعنـدمـا نصل بإدراج ا
ـــوشـح جنـــده: (من نـــظم جـــنـــاب الـــفـــاضل إلى هـــذا ا
الــقس مـراد احلــداد) وأزعم أن عـائـلــة احلـداد كـانت
عـائــلـة مــثـقــفـة ومــؤثـرة مـنــهـا نــقـوال احلــداد وجنـيب
احلــــداد وظـــافـــر احلـــداد الــــذى كـــتب قــــصـــيـــدة عن

النخيل مطلعها:
والنخيل كالغيد احلسان تزينت
ولبسن من أثمارها قاليدا

أمـا جنـيب احلـداد فـكـتب قـصيـدة عن مـحـطـة مـصر
يقول فيها:

يا حسن عصر بعباس العلى ابتسما
حتى احلديد غدا ثغراً له وفما
طرائق فى ضواحى القطر تبلغنا

أقصى البالد ولم تنقل به قدما
مصر كصفحة قرطاس بتربتها
غدا القطار عليها اخلط والقلم
أرض بها كان خصب النيل منتشر
حتى أتاها قطار النار فانتظما

وشح لذلك أعتقد أن صاحب النص هو ذاته كاتب ا
«مــراد احلـداد» ومــســألــة جتـهــيل مــؤلف الــنص نـاجت
ــســرح وحــسـاســيــة الــكــتــابـة عن اخلــبــرة الــقــلــيـلــة بــا
الـتـشـخـيـصيـة عن األنـبـيـاء رغم أنه فـيـمـا بـعـد جتاوز
الـــكــثـــيــرون هـــذه احلــســـاســيـــة وعــلى رأســـهم تـــوفــيق
احلـكــيم الـذى كــتب نص (مــحـمــد) وإذا كـان احلــكـيم
قـــد اعــــتــــمــــد الـــنـص الــــشـــريـف ولم يــــتــــرك خلـــيــــاله

ـعـالج إال أن يـكـون نـابـهـا وقـادراً عـلى تـشغـيل كل أو ا
ـتسلسلة هـذه العناصر وربط األحداث الـتاريخية ا
ـسـرحـيـة الـبـدائـيـة الـتى وإضـفـاء قـدر من الـتـقـنـيـات ا
ــشـاهــد بـأدوار كـانـت مـتــوافـرة آنــذاك مـثل تــطــعـيم ا
موسيقية وإعطاء إرشادات للمخرج أن يلتزم بأحلان
مـعيـنـة تـصحب اإلنـشـاد.. مثـل: (حلن عروضـا يـا بدر

طالت أوعادى) عند إنشاد يعقوب:
أبكى على فقد العزيز الغالى
ولدى الذى ضاعت به آمالى
مالى ولأليام تفيض به

صائب مالى والدهر لى كأس ا
ؤلف للمخرج.. فعند إنشاد زليخا: وتتكرر تعليمات ا

استمع نصحى لتحظى بالكرم
وتنال اخلير منى والنغم
وإذا خالفت تبلى بالنقم

وتعض الكف من فرط الندم
ـــؤلف يــقـــتـــرح (حلن عــروضـه عــلى نـالحظ هــنـــا أن ا
وزن أيــهــا الـفــتــاح) وبـالــتــأكــيـد أن هــذه األحلــان كـانت
شــهـــيـــرة - آنــذاك - وبـــعــضـــهـــا كــان لـــلـــشــيـخ سالمــة
سرحية وهو حـجازى الذى كان راعيا فـنياً للحركـة ا
الـذى دفـع جـورج أبــيض لـلــتـمــثـيـل بـإيــعـاز من اخلــديـو
عـــــبـــــاس الــــثـــــانى لـــــذلـك ســــنـــــجـــــد أن نص (يـــــوسف

الصديق) ينهيه مؤلفه بنشيد يشيد باخلديو يقول:
يا سامعا الندا 

بامر ويا عن الصدا
احفظ لنا عباسنا

لوك األسجدا.. إلخ. تاج ا
وكـان عبـاس الـثـانى مـتـحـمسـاً جـداً  إلنـهـاض احلـركة
ـسـرحيـة وهـو الذى أرسل جـورج أبـيض إلى باريس ا
ـسـرح ويـقـيم هــنـاك عـلى نـفـقـته اخلـاصـة لـدراسـة ا
وعاد جـورج من باريس دارسـاً وعارفـاً بفـنون اإلخراج
اكـياج.. كما كـتبت سعاد أبيض البس وا والـديكور وا

عنه.
ـسـرحيـة يـتـراوح بـ الـشعـر والـنـثـر ولـغته -  ونص ا
كمـا يالحظ - لـيسـت صارمـة بل تـكاد تـكـون دارجة
ــا تــركه عـــبــد الــله نــد فـى تــراثه.. مــثل ومــتـــأثــرة 

إنشاد زليخا:
يا ساعة األنس دومى
ويا هنائى جتدد
سرات وفى وقت ا
وعاد والعود  أحمد
بالبل الرأس صامت
على غصون التهانى
وجنمة السعد الحت
فى أفق نيل األمانى

ـؤلـف عـلى تــبـطــئــة وتـســريع اإليـقــاع الـلــغـوى ويـعــمل ا
ـا حــسب كل مــوقف ويــســتــخــدم الـشــعــر واإلنــشــاد 
يتناسب أيـضا مع احلال القائم فى النص وال أعرف
ـــوشـح األخـــيــــر فى ــــؤلف عــــلى نــــشــــر ا ـــاذا أصــــر ا
ــســرحــيـــة إال من بــاب نــشــر إنــتـــاجه وأزعم أنه لم ا
ـــوشـح عـــلى ـــؤلـف تـــشــــخـــيـص ا يــــكن فى مــــخــــيـــلــــة ا
اخلــشـــبـــة إذ كــان من اجلـــائــز تـــمــثـــيل هـــذا الــنص -
آنـــــذاك - وأظن أنـه لم يـــــحـــــدث.. مــــا دام أن الـــــنص
ــــعــــنى أصـح  مــــتـــواطــــأ عــــلى ــــؤلف أو  مــــجـــهــــول ا
ــــمـــكـن أن فى ذلك الــــزمـــان كــــانـــوا جتــــهـــيــــله.. ومن ا
يــعــرفــون مــؤلـفه احلــقــيــقى وأريــد أن أثــيــر أن الـنص
ـة لشـعراء عرب يـورد بعض األبيـات الشـعريـة القد
ـكـتوب وألن الـلـغة وبـالـطبـع هنـاك تـنويع فى الـشـعر ا
لـيــسـت صـارمــة - كــمــا أســلــفــنــا - فال يــوجــد هــنـاك
إصــرار عـلى سالمــتــهـا تــمــامـا لــذلك ســنالحظ أنــهـا
تــخـــطئ أحــيـــانــاً وتـــتــجـــاوز أحــيــانـــاً أخــرى الـــقــاعــدة
الــنــحــويـة ألن الــتــركــيـز كــان عــلى الــتــجـســيــد الــعـالى

سرح. للمشهدية والبعد اإلنشادى فى ا
وأتـمــنى أن يـكــون هـذا الــنص اكـتــشف من قــبل حـتى
ـسرحى لم تـرتاح سـريـرتى وأطـمـئن علـى أن تراثـنـا ا
يــعـــد مــجــهـــوالً أو مــجــهـــوراً أو مــلــقى بـه فى مــخــازن

النسيان.

الـتــصـرف فى األقـوال الـنـبـويــة فـإن هـذا الـنص يـأتى
بــأقــوال مــتــخــيــلــة بــتــصــرف عـن الــنــبى يــوسف عــلــيه
الـــــسالم ونــــســـــتــــطــــيـع أن نــــلـــــمس اخلــــيـط الــــدرامى

التقليدى منذ أول منظر والذى ينشد فيه يعقوب:
أشكو إلى الله آالمى وأحزانى
وما بقلبى من نيران أشجانى

مذ غاب عنى أوالدى بدا سقمى
وخاننى جلدى والصبر أعيانى

إلى آخــر الـصــراع الـدائـر بــ اخلـيــر احملض والـشـر
ؤلـف أن يشـخـصه بـوضوح احملض والذى اسـتـطـاع ا
نــاصع خـاصــة أن الـقــصـة الــتـاريــخـيـة - فـى ذاتـهـا -
تـنطوى عـلى كل العـناصـر الدراميـة وما عـلى الصائغ

سرح  سيضيف الكثير  حول حركة ا
صرى ونشأته ا

حلمى سراج: دفنت أمى.. وتوجهت للمسرح ألضحك الناس
سرح الدمياطى لـ.. "مسرحنا" أبو ا

عن رحـلــته الـطــويـلـة يــقـول حــلـمى سـراج:
مـنـذ عـام 65 وأنـا أدرب وأكـتـشف وجـوهاً
واقف الـتى مررت جـديدة ومن أصـعب ا
بــــهـــــا وفــــاة والــــدتـى فى أول أيــــام عــــرض
"أدهـم الـــشــــرقــــاوى" من إخــــراجى وكــــنت
أؤدى فــيــهــا دوراً كــومــيـديــاً يــومــهــا قــمت
ــســرح ومــارست بــدفن أمى وعــدت إلى ا
دورى فى إضـحاك الـناس كعـادته وبكيت

بعدها بكاءً مراَ.
بـعـدها عـرض عـلىّ حافظ أحـمـد حافظ
وســــعــــد أردش ونــــاديــــة ســــالم مــــراراً أن
أذهب إلى القاهرة لـكنى لم أستطع فقد

وجدت نفسى فى دمياط.
وكــنـا نــتــجـول بــالــعـروض فى احملــافــظـات
ولـم يـكن لـديــنـا مــشـكالت إنــتـاجـيــة وكـنـا
نـــقــيم داخـل وخــارج قـــرى دمــيــاط لـــيــالى
ثقـافية تـضم عروضـاً مسرحـية من فصل
واحد ثم نـقدم مـجمـوعة من الـشعراء ثم
ـوسـيـقى بـالـقـصـر وهذا فـقـرات شـعـبـة ا
مـا حتاول الهـيئة إحـياءه من خالل مسرح
ــفــروض أن تــفـعل "اجلــرن"  مع أنه من ا
فــرق الــثــقـافــة اجلــمــاهــيــريـة هــذا فى كل

مكان .

ويكـمل حلـمى سراج حديـثه منـدهشاً: ال
أدرى مـــــا الـــــذى يــــحـــــدث فـــــالـــــثـــــقـــــافــــة
اجلـمــاهـيـريــة مـقــصـرة فى حــقى فـبـدالً
من أن يـــحــتــفى بى بـــعــد جــهــد أكــثــر من
ـدة أربـعـ عـامـاً حــرمـتـنى من اإلخـراج 
ـــاضى طـــلـــبــوا 4 ســـنـــوات وفى الـــعـــام ا
مـنى فى الــثـقـافـة أن أقــيم ورشـة بـقـصـر
ثــقـافــة دمــيــاط اجلــديـدة لــتــكــوين فــرقـة
كان وبـالفعل اقـيمت ورشة مسـرحية بـا
ـــثالً لــســتــة أشــهــر كـــانت نــتــاجــهــا 85 
ــثـلـة أخـرجـت لـهم مـسـرحــيـة "بـكـرة" و
حملــمــود الــطـوخـى و تـنــفــيــذ وتــصــمـيم
الــديــكـــور وانــتـــهــيـــنــا من األحلـــان وقــبل
الـعـرض بـأربعـة أيـام ورغم تـوقيع اإلدارة
لــلــمـقــايــسـة جــاء رئــيس اإلقــلـيم وأوقف
الـعـمل نــهـائـيـاً بـحــجـة أن مـسـرح دمـيـاط
قاول اجلديـدة لم يفـتتح رسـميـاً مع أن ا
سـلـمه مـنـذ 4سـنـوات وبــلـغت تـكـلـفـته44

مليون جنيه.

سـرحنا قائالً يـنهى حلـمى سراج حواره 
سرحى : مـازلت أحلم بأن يـعود العـمل ا
فى الـثـقـافة اجلـمـاهـيريـة جملـده الـقد

فـــعــنـــدمــا كـــنـــا نــدفع مـن جــيـــوبــنـــا كــانت
عروضنا أكثـر إيجابية وتأثيراً. ورغم ما
حــدث لى من اإلقــلـيـم إال أنـنى مــتــواجـد
سـرح أدرب الـشبـاب الذى عـلى خـشبـة ا
يـفـتقـد إلى الـورش.. ألنه فى النـهـاية لن
ــسـر٥ح الـدمـيـاطى سـوى يـحـافظ عـلى ا
أبـنـاؤه فأى مـخـرج وافد سـتـنـتهى مـهـمته
بــانــتــهـاء الــعــرض. وســأظل عــلى خــشــبـة
ــة لــتـــعــلــو ــســـرح بــنــفـس روحى الــقـــد ا
ضـــحـــكـــاتى عـــلى اخلـــشــبـــة مـــهـــمــا كـــنت

اً. متأ

واجتهنا للمـحافظ وبعد موافقته بنينا
ــســـرح والـــكـــوالــيـس وانــتـــهى خـــشـــبـــة ا
اً فـقط" كـان ـبــنى كـامالً فى "12 يـومـ ا
أعـــضـــاء الـــفـــرقــة يـــعـــمـــلـــون مع عـــمــال
ــدة ٢٤ سـاعــة يــومـاً الــبـنــاء واخلــشب 
وعـرضنـا علـيه "عسـكر وحـراميـة" عام
66. وبــــــذلك بــــــدأت فــــــرقــــــة دمــــــيـــــاط
ـــســتـــقـــر عــلى ـــســرحـــيـــة نــشـــاطـــهــا ا ا
مــــــســـــرحــــــهــــــا الـــــقــــــومـى وكـــــنـت أحـــــد
ــــســــرح أعـــــضــــائــــهــــا بــــجــــانـب فــــرقــــة ا
العمالى الـتى أسستها وأخرجت جميع

أعمالها.

ـسـرحـى هـكـذا بـجـهـودنـا اســتـمـر الـواقع ا
الـذاتــيـة حـتى عـام 70 مع بـدايـة الــثـقـافـة
اجلماهيـرية بدمياط رشحت إلخراج أول
مــسـرحــيـة بـقــصـر الــثـقــافـة ولم يــكن بـنـاء
الـقـصر قـد اكـتمل إال أنى بـدأت بـروفاتى
ـسرحية "أبـو زيد فى بلـدنا" لـ"أبو العال
الـــسـالمـــونى" والــــتى تــــعـــبــــر عن مــــعـــانـــاة
الــــفـالحــــ مع اجلــــمــــعــــيــــات الــــزراعــــيــــة
وجتــولــنــا بــهــا فى قــرى احملــافـظــة والقت
إعـجـابـاً كبـيـراً من الـنـاس الـذين آمـنوا أن
ـــســــرح جــــاء لــــيـــعــــبــــر عن مــــشــــكالتــــهم ا

ومشاعرهم.
ثم تــوالـت أعــمــالى لــفــرقــة قــصــر ثــقــافــة
" تـألـيف دمـيـاط فـقـدمت: "الـغـفـارى بـطالً
ـنعم سراج" ثم "ثمن احلرية" أخى "عبد ا
له أيــضــاً والـذى فــضـل الـعــودة لــلــقــاهـرة
لــلـعــمل الـصـحــفى والـفــنى بـيــنـمــا اخـتـرت
البـقاء فى دمـياط مع فـرقتى الـتى عانيت

فى تكوينها.
بــــعـــد ذلك أوقــــفت فـــرقــــة الـــعـــمــــال الـــتى
تـــكــونت من الــعــمـــال والــطــلــبــة  وانــتــجــنــا
عــروضــهــا من جــيــوبــنــا واعــتــمــدنــا عــلى
فــرقـة الـقــصـر وضـمــمـتـهم إلــيـهـا وصـاروا
ـــســـرح بــدمـــيــاط ومـــنـــهم رضــا أبـــطــال ا
عــثـمـان زغــلـول الـبـابــلي جـونـيــا الـعـربى
ســهـيـر أبــو سـلـيــمـة رضـا حـســنى أحـمـد
شبكـة محمـد الشريـف عبده اجلـنتيرى

فايزة أبو عبده وغيرهم.

عن أهم عــــروضه يــــقـــول حـــلــــمى ســـراج:
ســـرحــــيـــة قـــمـت بـــإخــــراج أكــــثـــر من  30 
لــفــرقــة دمــيــاط الــقــومــيــة بـاإلضــافــة إلى
سـرحـيـات الـتى قـدمـتهـا فـرق فـارسـكود ا

نصورة. وكفر سعد وا
مـن أهم هـــــذه الــــعـــــروض: "أبــــو زعـــــيــــزع
والــلـــحــظــة احلـــرجــة ومـــآذن احملــروســة

الــنـاس الـلى فى الــبـلـد الـصــفـقـة الـرجل
الــلـى أكل الــوزة الــنــاس الــلى فى الــســمــا
الـــــثــــامـــــنــــة الـــــرجل الـــــذى ضــــحـك عــــلى
ـــطــار أرض اليـــكـــة الـــكالب وصـــلـت ا ا
وت النـفـاق نقـول إيه الـزوبعـة أغـنيـة ا

ملوك جابر دم السواقى". رأس ا

سرح فى عام 68 دمـجت السـينمـا مع ا
ــمـــر" لــعــلى فى عــرضه "أغـــنــيــة عـــلى ا
ســالم مـن خالل تــقــد مـــادة فــيــلـــمــيــة
ـدفـعـيـة أثـنـاء احلـرب على لـلدبـابـات وا
شــاشـات الــعـرض وسط الــديـكــور وهـو
ما كـرره سيد بـدير عـلى مسرح الـبالون
عـــام 71 فـى عـــرض مــــســــرحى غــــنــــائى
بــطــولـة زوجــته شـريــفـة فــاضل وحـصل
مـر" على اجلـائزة األولى "أغنـية عـلى ا
عــــلى مـــســــتـــوى اجلــــمـــهـــوريــــة وقـــدمت
بعـدها مسـرحية "الـفنار" والـتى ناقشت
قـضــيـة الـصــيـادين ومــعـركـتــهم مع جتـار
"الــرأســمـالــيــة" وكـان الــعــرض الـتــجــربـة
ـســرح الـشــارع فى دمـيــاط عـام األولى 
69 عرضنـاها فى مـنطقـة "الكارنـتينة"
بــعـزبــة الـبــرج الـتـى بـنــاهـا مــحـمــد عـلى
ــراكب بــالـــعــزبــة لـــيــتم فـــيــهــا تـــصــنــيـع ا

وسميت بالترسانة.

ــسـرح فى دمــيــاط يــطــلــقــون عــلـيـه "أبــو ا
الدمياطى" كان حلمى سراج أول من كون
رحـلة الـثانـوية فرقـة مسـرحيـة وهـو فى ا
ـــــســــرح الـــــعــــمـــــالى" أصـــــبح أســـــمـــــاهــــا "ا
ــــســـرح أعـــضــــاؤهـــا فــــيـــمــــا بـــعــــد جنـــوم ا
ــــــســــــرح الـــــــدمــــــيـــــــاطى (وأول مـن دمـج ا
بالسـينما عام 68 فى عرضه "أغـنية على
ـمـر" لــعـلى سـالم وأول مـن قـدم مـسـرح ا
الـــــشـــــارع فـى دمـــــيـــــاط من خـالل عــــرض

"الفنار" الذى عرض فى قرية البرج.
ومـازال حـلـمى سـراج يـدرب ويـعـلم ويـؤكـد

سرح فن وليس وظيفة. أن ا
لم تـكرمه الـثقـافة اجلـماهـيريـة يوماً رغم
كل اجلـوائـز الــتى حـصـدتــهـا عـروضه بل
تـقـوم اإلدارة بــتـرشـيـحه كل عـام لإلخـراج
ويــعــتــرض اإلقــلــيم وهــكــذا أربع ســنــوات

وحلمى سراج متوقف بدون أسباب..
ـحـافـظـة اجلـيـزة ولـد حـلمى فى أوسـيم 
إبـراهــيم عـبــد احلــمـيــد الـشــهـيــر بـحــلـمى
ــكث فى أوسـيم طـويالً قـبل سـراج ولم 
أن يـــنـــتــقـل مع أســـرته إلى دمـــيـــاط حــيث
ـدرسـة االبـتـدائـيـة عـمل والـده والـتــحق بـا
هـناك ليـكتشف أسـتاذه موهـبته التـمثيـلية
درسى وتتـأكد موهبته ـسرح ا فـيلحقه با
عـــامـــاً بـــعـــد عــام يـــتـــخـــرج من الـــثـــانـــويــة
ـــســـرح الـــزراعـــيــــة وال يـــجـــد بـــديـالً عن ا
ــدرسى إال مــســرح اجلــامــعــة الــشــعــبــيـة ا
الـــــتى كـــــانـت الـــــنـــــواة األولى لـــــلـــــثـــــقـــــافـــــة
اجلـــمــاهــيـــريــة فى ذلك الـــوقت ولم يــكن
في دمـيـاط فى ذلـك الـوقت سـوى مـسـرح

درسة الثانوية العسكرية. وحيد با

بــدأ حـلــمى ســراج عـمــله كـمــمـثل عــلى يـد
مـخــرج دمــيـاط األول "جــمـال الــبـســيـونى"
الذى دربه وزمالءه ورغم أن أسـلوبه كان
طياً إال أنهم تعلموا منه قواعد التمثيل
وبــعــد إنــهــائه اخلــدمــة الــعــســكــريــة عـ
ســــراج فى مــــدرســــة الــــزراعــــة مــــوظــــفــــاً
سرح العمالى" لتكون أول فأنشأ فرقـة "ا
فـرقـة مـسـرحـيـة مـسـتـقـلـة بـدمـيـاط وكان
معه اخملـرج رضا حـسنى والفـنان مـحمد
الـشـريف واخملـرج فـوزى سـراج الـذى كـان
مـــعـــتـــمــداً وأبـــطـــال فـــرقـــته عـــلـى اإلنـــتــاج
الــذاتى ولم تــمـنــعه الـظــروف من الــتـجـول

بعروضه فى القرى والنجوع.
عن تلك األيام يحكى حلمى سراج:ـ

ـسرح الـقـومى التـابع لـلمـحافـظة كان ا
ـجـلس وقـتـهـا صــالـة مـغـلـقــة خـاصـة 
ـديـنـة حـتى جـاء اخملـرج نـبـيل األلـفى ا
إلى دمـيــاط لـيــقـوم بـإخــراج مـســرحـيـة
"مـــــلـك الـــــقــــــطن" لــــــيـــــوسف إدريـس ثم
" عـام 64  وتـاله نــور ــهــكــعــ "غـرام ا
الـدمـرداش عـام 65 لـيــخـرج مـســرحـيـة
"ست الـبنـات" ألمـ يـوسف غراب ثم
جــــاء ســـــعـــــد أردش عــــام 66 م يـــــخــــرج
مـسـرحيـة "عـسكـر وحـرامـية" أللـفـريد
فـرج قبل إنتاجـها بالقاهـرة وكنا نقوم
بـــبــــروفـــات هـــذه الـــعــــروض فى صـــالـــة
ـــــديـــــنــــة ونـــــقــــدم ــــجـــــلس ا ـــــزادات  ا
الـــــــعـــــــرض فـى "مـــــــســـــــرح وســـــــيـــــــنـــــــمــــــا
اجلـمـهـوريـة" بــرأس الـبـر حـتى حتـدث
مــعـنـا سـعــد أردش وأقـنـعـنــا بـأنه يـجب
اسـتـغالل هـذه الـقـاعـة خـاصـة وأن بـها
حـــديــقـــة كـــبــيـــرة لـــنــقـــيم بـــهـــا "خــشـــبــة
ـــســـرح" وبــالـــفـــعـل تـــلـــقـــفـــنـــا الـــفـــكــرة ا

 حلمى سراج

سرح".. فى عام 68 قدمنا ألول مرة  "السينما داخل ا
وأيام الهواية كنا نقدم أعماالً أكثر تأثيراً

اإلقليم يتجاهل مشوار 45 سنة.. 
لكنى لن أهجر جذورى

äÉcôH âØY

البداية

الثقافة اجلماهيرية

أول مرة

نتاج الرحلة

أين تاريخى

ماذا يحدث?

اخلتام
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ط مثـل أن يكون ملـتزماً بـشكل كامل بـاختيـاراته: فال رجوع عمـا اختاره من  > عـلى ا
األداء واحلـركة وال رجوع عن مالبس الشخصية أو جـسمها أو حركاتها إلخ. حتى مع

اإلقدام على اخملاطرات ليكون ذلك فى سياق ما اختاره من عناصر الدور. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> فرقة اجليل الواعى الكويتية تقوم حاليا بتقد مسرحيات قصيرة من إنتاج الفرقة بحديقة جمال عبد الناصر.

19 من   مايو 2008  العدد 45
مثل العـظيم يبـرز. يجب أن يكون > الـرغبة فى اإلقـدام على مخـاطرات هى ما جتعـل ا
ثال: ـمثل راغـباً ومـستعـداً ألن يقع من عـلى شفا حـفرة بـ ح وآخر. عـلى سبـيل ا ا

أن يجازف بحركة جديدة مرجتلة عنت له وأحس أنها فى السياق.

اضى تقد عرض خيال الظل اليونانى (اإلسكندر األكبر واألفعى). > مركز إبداع الغورى التابع لصندوق التنمية الثقافية شهد األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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 «السلويت»
انتقل 
إلى

مسارحنا
من خيال
الظل

منـه موقفـاً نقديـاً ويسهم كـذلك فى عملـية التـنوير
الــثــقـــافى االجــتـــمــاعى. ونـــصــوص ـ خــيـــال الــظل ـ
تــدخـل فى بــاب األدب ويــتــسم الــتــألــيف ـ الــبــابى ـ
بالهوية العـربية التى عرفت فنون القص منذ وقت
مـبكر جداً عن طريق مـا عرف كما قلـنا آنفاً بأدب
ــــقــــامــــة) كـــــمــــا أن الــــشــــعـــــراء اتــــخــــذوهــــا مــــادة (ا
ألشعارهم... على أنه من احملتمل أن يكون ـ خيال
ـتـاز بـأصـالته ـاريـونـيت وهـو  الـظل ـ وجـد قـبل ا
الــشـرقــيـة الــنـقــيـة وفى اســتـطــاعـة هـذا الــنـوع من
االنــــــفــــــعـــــاالت والــــــقـــــصـص اخلــــــيـــــالــــــيـــــة وكــــــذلك
األسـاطــيـر.. وشـخــوص اخلـيـال عــبـارة عن أشـكـال
مـسـطـحـة Flat مـفـصـلـيـة مـثـبـتة بـبـعـضـهـا الـبـعض
بــواســطــة مـــفــاصل تــســـاعــد عــلى ســهـــولــة حتــقــيق
احلركة االنـسيـابية لـلشـخوص (الـظليـة) وغالـباً ما
كـانت تـلك الـشـخـوص مـصـنـوعـة من اجلـلـد والورق
ـعـدنـيـة. وتــوضع أمـام وسـيـلـة ـقـوى أو الـرقـائـق ا ا
الضوء ليصبح االنـعكاس الظلى على الشاشة فال
ـقصوص بالـشكل اخملصوص وذج ا يُـرى  غير األ

للشخصية  الظلية.

ـفـرغة ـقـصـوصـة وا وكـمـا هـو مـعـروف بـأن النـمـاذج ا
حسب ما يـشير النموذج 3,2,1 أنها هـيئة من الدمى
مـثبـتة عـلى قـائم وتظـهر كـرسيـاً (ظل) مـطروحـاً على
سـتـارة بـيـضـاء يـحركـهـا العب مـاهـر ويـعـيـرهـا صوته
وذج أى أنـها تتكلم بـلسانه وتتـصل أجزاء الشكل لأل
قوى الذى يشبه الظلى بأسياخ من احلديد الرفيع ا
جــــسم ســــيـف (الــــشــــيش) ولـه مــــقــــبـض من اخلــــشب
يـــتـــحـــكم الالعـب مـــنه فى حـــركـــة ـ الـــدمـــيـــة ـ وكـــانت
( ـــوضـــوعـــات الـــتى تُـــطـــرح عـــلـى لـــســـان (اخملـــيـــلــ ا
موضوعـات انتقاديـة حتمل فى أعطافـها قيمـة تراثية
وقــصــصــاً خــيــالــيــة يــنــتــقــد فــيــهــا الــظــلـى كــافــة أمـور

السياسة واالجتماع بحرية وسخرية.
ولـعـل من أهم األشـكـال الـتى انـتـقـلت من خـيـال الـظل
ــعــاصـرة (الــســلـويت) والــذى أتت به إلـى مـســارحــنـا ا
ـــشـــاركـــة ضـــمن فـــعـــالـــيـــات ـــســـرحـــيـــة ا الــــتـــجـــارب ا
سرحـية منها مهـرجان القاهرة الدولى ـهرجانات ا ا
ـوذج الـظـلى فى لــلـمـسـرح الـتـجــريـبى ومـيـكـانــيـزم األ
تـلك الـعــروض قـد اسـتـعـاض بـاجلـسم الـبـشـرى بـديالً
ــوذج الـظـلى الـقـد (هى مـفـردة فـنـيـة إذن) عن األ
امـتـد إلـينـا تـأثيـرهـا واسـتُخـدمت فى أكـثـر من عرض

ياً. مسرحى حديث. سواء كان محلياً أو عا
ولـقد عـاش فـنـان اخلـيـال الـظـلى تـمـامـاً مـثـلـمـا كان
احلـال بـالــنـســبـة لـفــنـان الــقـراقــوز حـيـاة اجــتـمــاعـيـة
صـعـبـة فـلـقـد كـان يُــطـارد من الـشـرطـة مـثل احلـواة
والـقـرادين بـينـمـا هـؤالء الـفنـانـون الـتلـقـائـيـون كانت
لـهم بصـمـاتـهم الواضـحـة إذ قـدموا حـكـايات عن أن
احليـاة مـراوحة بـ لـعب وعـمل ب ضـحك وبـكاء
ب حب وكـراهية بـ أن يحـيا هؤالء الـناس ونحن
ـوت ونـحن مـنـهـم وال نـتـذكـر مـا قـدمـوه مـعــهم وأن 
لـــنــا مـن بــصـــمـــات بـــارزة عـــلى جـــســـد هــذا الـــوطن
ثنائيات ـ األرجواز مع الالعب الذى يضع ـ األمانة ـ
قــرب حـــلــقه فـى ســقـف حــلـــقه لـــكى يــخـــرج صــوت
الـدمـية ويـوهـمنـا بـتحـريك الـدمـية فى أصـابـعه على
أنـها تـمتـلك هـذا الصـوت ثم عروسـة (شـيكـو بيـكو)
ـوالـد والــسـرادقـات الـشـعــبـيـة لـدمـيـة ــعـروفـة فى ا ا
رجل أسمر الـبشرة غلـيظ الشفـاه يرتدى حُلـة أنيقة
ـتــلـقى ــهـارة فــائـقــة لـدرجــة أن ا ويــحــركه الالعب 
يـــظـن أن هـــذا الـــشـــيـــكـــو بـــيـــكـــو قــــادر عـــلى الـــنـــطق
والـضـحك وإلـقاء الـنـكـات. ثم ثـنـائـيـة من هـذا الـنوع
كـانت تقتضى أن يـكون الالعب قادراً عـلى أن يتكلم
(من بطنه) وال ترى شفتـيه هما تتحركان باأللفاظ.
ـمثل ـثل بـكل مواصـفـات ا أمـا العب اخلـيال فـهـو 
ـسرحى بل هو يـعتـبر فنـاناً شامـالً يكتب احلـكاية ا
ويجسدها ويحاكى شخوصاً يبتكرهم ويوجدهم من
قصهم مـن مسطـحات جلـدية أو ورقيـة أو ما شابه.
إنه عـالم ملئ بـالسحـر قدم لـنا اجلـمال مـصاغاً فى
شــكـل فـرجــة شــعــبــيــة عــاشـت بـ ظــهــرانــيــنــا حــتى

أصبحت من تراثنا العريق.

 فنان
اخليال
عاش
مطارداً
مثل
احلواة!

 «شيكو
بيكو»
العجيب

يكاد ينطق 
والد فى ا

وهبون يبتهجون بالغناء األطفال ا

سرح يتوهج بأغانى الفرقة القومية لألطفال ا
ـــتــشـــعب فـى شــتـى الــنـــواحى بـــقــدر انـــتـــشـــار الــفـــســـاد ا
االجـتـمـاعـية واالقـتـصـاديـة والـثـقافـيـة وحـتى الـعـقـائـدية.
ــسـتــشـرى.. وإن هـنــاك جـهــاد لــلـحــد من هـذا الــفــسـاد ا
ا أنه كانت خـطواته بـطـيئـة إال أنه موجـود ومـلحـوظ. و
مــــوجــــود فــــاألمل فـى اإلصالح قــــائـم ومــــطــــروح واألمل
ـعـدات يـحـتــاج إلى مـشـروع قـومى نـشــحـذ من أجـله كل ا

واألسلحة حلمايته وبنائه.
وال أمل أعــظم من أطــفـالــنـا الــذين يـجب أن جنــاهـد من
أجـلـهم. ليس فـقط بـإطعـامـهم وكسـائـهم وتعـليـمـهم ولكن
اجلـهـاد األعظم ضـد إفـسـاد براءتـهم ومـشـاعـرهم وضد
إفــســاد انــتــمــائــهم ووطــنــيــتــهم وضــد تــهــجــ أصــالــتــهم
ـدى. إذ أن وثـقــافــتـهم ومــصـريــتـهـم. وهـو جــهـاد طــويل ا
نـتيـجـته حتـتاج إلى عـشـرات الـسنـ حـتى تـزدهر وتـنـمو
وتـرسخ فى تــربـة اجـتـمــاعـيـة مــتـمـاســكـة وغـنـيــة بـدعـائم
وأسس تؤمن هذه الـنبتـة حتى تكـتمل وتؤتى ثـماراً غضة

ومتألقة تقود اجملتمع والدولة إلى الرفعة واالستقرار.
ومشروع الـفرقة الـقوميـة ألغانى األطفـال مشروع قومى
حـقــيــقى يــأتى فى إطــار الــتــنــمـيــة الــثــقــافـيــة والــبــشــريـة
لــلــمــحــافــظــة عــلى مــجــتــمـع الــطــفل الــذى لم نــنــتــبه إلى
اسـتالبه بـراءته عـندمـا تـركـناه يـتـربى عـلى أغانى الـكـبار
ـيالد ـدرسـيـة وأعـياد ا من خالل الـرحالت واحلـفالت ا
وحــتى األعـيـاد الــقـومـيـة لــلـدولـة كــان يـردد فـيـهــا الـطـفل
أغـانى الـكــبـار فـسـلـبــنـاه خـصـوصــيـته ومـفـرداتـه الـبـريـئـة

نطلقة من ذاته الشفافة. عبرة وا ونغماته البسيطة ا
لــقـــد اســتــمــتــعــنــا عــلى مــدار ثـالثــة أيــام بــثالث حــفالت
متـنوعة للفـرقة القومية ألغـانى األطفال. قدمت خاللها
حـوالى 52 أغــنـيــة بـواقع 27 أغــنـيــة فى احلـفل الــواحـد.
حـيث أعـلن د. أحــمـد نـوار مــولـد هـذه الـفــرقـة فى حـفل
ضـخم ضم كـوكـبـة كـبـيـرة من الـكـتـاب والـفـنـانـ والـنـقـاد

. واإلعالمي
هذه الفرقة شارك فى نسيجها الفنى كبار شعراء مصر
ــتــمـــيــزين عــلـى رأســهم : فــؤاد حـــداد صالح چــاهــ ا
سـيد حجاب محـمد كشيك حمـدى عيد أحمد زرزور
سـميـر عـبـد الـبـاقى بـديع خيـرى رجب الـصـاوى كـتـبوا
ألطـفـالنـا : اخلـطـوات األولى ـ لـو طـلع الـسـمـا ـ مـصـر يا
حـتـة ســكـرة ـ األراجــوز ـ يـابـابــانـا يــامـامـانــا ـ عـلم بــلـدنـا
وجميعها من أحلان قائد الفرقة وأحد مؤسسيها الفنان

حمدى رءوف .
كــمـــا شــارك يــاســر عــبــد الــرحــمـن بــلــحن "يــابــو الــريش"
والسـيد درويش بـأحلان " مـصـرنا وطـنا ـ طـلعت يـامحال
نـورها". وكـذلك  عـمار الـشـريعى وكـمـال الطـويل وأحـمد

منيب وجمال عطية ومحمد فوزى وغيرهم.
ورغم أن هذا احلـفل هو األول للـفرقـة رسميـاً إال أن لها
حـفالً سبق وقدمته فى مـعرض كتاب الـطفل أثناء إجازة
نـصف الــعـام الــدراسى وكـنـت قـد تــابـعت هــذه احلـفالت
الـتـجــريـبــيـة لـلــفـرقــة حـيث كـان اجلــمـهــور من األطـفـال 
وكــان اإلقــبــال شـــديــداً جــداً لــدرجـــة أن األطــفــال كــانــوا
سـرح وصعـدوا عدة مـرات على يجـلسـون حتت خشـبـة ا
اخلشـبة. بل قـام حمدى بـاستقـبال عدد كـبير مـنهم أمام
يكروفون وتعرف عـليهم وسألهم انطباعهم عن الفرقة ا
ومـا تـقـدمه ورغـبـة بـعـضـهم فى االنـضـمـام إلـيـها. وكـانت
فـقرة غـايـة فى الـبراءة واحلـمـيـميـة واحلـمـاسة فـقـد كان
لــهــذا الـعــرض دهــشــة رائــعـة حــيث وصـل الـعــدد إلى 80
طـفالً أو أكثـر يغنـون جمـاعة وفـرادى فى انتـظام وتوافق

وحــيــويــة تـــصــاحب أداءهم الـــصــوتى تــعــبـــيــرات حــركــيــة
وتـيفات بـ احل واآلخر تـلقائـية ويسـتخدمـون بعض ا
ـلونـة وأخـيراً كـاألراجـوز والزهـور واألشـكـال الهـنـدسيـة ا
ـفـاجــأة فى ظـهـور عــلم مـصـر بــأحـجـام مـخــتـلـفـة كــانت ا
والــذى مـا أن تــراه مــتــكــرراً بـهــذه الــكــثـافــة عــلى خــشــبـة
ـســرح يـدق قـلـبك مع نـغـمـات الـنـصـر لـلـبـراءة والـبـهـجـة ا
صـريتك. وحـينـها تشـعر أنك تـطهرت وخف واالعـتزاز 
وزنك وسـبـرت أغوار طـفـولـتك لتـنـتزعك نـفـسك الطـفـلة
الـبـريـئـة وتـمـنـحـهـا حلـظـات انـطالق ومـتـعـة بال رقـابـة أو

حسابات أو عقد.
ـالبس الـــتى تـــنـــوعت وقـــد كـــانت لـــنـــا مالحـــظـــة حـــول ا
تـعددة ب األصفـر واألحمر واألخضر واألزرق ألـوانها ا
والـبرتقـالى واألبيض من خالل خامـة الستان الالمع فى
تـشــكــيالت وتـصــمــيـمــات أفـقــدت الـشــكل الــعـام لــلـفــرقـة
الذوق والشـياكة. بـينمـا فى عرض األوبرا مـنذ عدة أيام
البس بـسـيـطـة عــبـارة عن بـنـطـلـون مـوحـد أسـود كـانت ا
الــلــون وتى شــيــرت أبــيض وآخــر أحـمــر وبــغــطــاء الـرأس
اكتـمـلت ألوان عـلم مـصر لـكل طـفل وال شك أنه كـان زياً
أكــثـر بـسـاطـة وذوقــاً وتـعـبـيــراً أمـد الـعـ بــطـاقـة جـذابـة
ـتابعة ما يـقدمه األطفال على مـدار ساعت فى احلفل
ــشـــروع الـــقـــومى احلـــقـــيــقـى احــتـــشـــدت من أجل هـــذا ا
ـبـدعـ فى عـالم الـطـفـولة تـنـفـيذه كـتـيـبـة مـنـاضلـة من ا
ـعلـمة فضـيلـة توفيق على رأس هذه الـكتـيبة اإلعـالمية ا
الـتى غـرست االنـتـماء وحب الـوطن ومـشـاعـر احلـمـيـمـية
داخل األسـرة عـبر أجـيـال عـدة من خالل بـرنامج إذاعى
ـصـريـة عـلى مـتابـعـته يـومـيـاً لـسـن حـرصت كل األسـر ا
ـشـاعـر الذى ـناضـل رقيق ا طـويلـة ويـتـبعـهـا فى الـركب ا
عرض الـفـكرة وحتـمس لـها وقـام بـتشـكيل الـلـجنـة الـعلـيا
للفرقة وشارك فى بـرنامج الفرقة بأغنيتى "األراجوز" و
"مـصـر يــا حـتـة سـكـرة" فال أقل مـن أن نـقـول له "تـعـظـيم
سالم" عـلـى الـفـكـرة واجلـهـد واإلصــرار واخـتـيـار حـمـدى
رءوف زمـيالً لـهـذا اجلـهـاد وقـائـداً ومعـلـمـاً لـلـفـرقـة الذى
ــة والـــصــبـــر لـــيــنـــقب عـن درر غــالـــيــة وهـــبه الـــله الـــعـــز

وجمعها فى عقد من اللؤلؤ ندعو الله أال ينفرط.
وفى احلـــقــيــقـــة لــفت نـــظــرى أثـــنــاء مــطـــالــعــتـى ألســمــاء
ـنظـم لـهذه الـفرقـة أن معـظمهم ـلحـن وا الشـعراء وا
يـنتمـون إلى جيل أكتـوبر سنة 73 الذى لعب دوراً بـطولياً
وجاهـد كل أنـواع اجلـهـاد من أجل مـصـر. وال غـرابة فى
أن نـراهم الـيـوم يـسـتـأنفـون أدوارهم مـدة أخـرى مـؤمـن
جــمـيــعـاً بـأن الــفـعـل احلـقـيــقى يــقـوم به الــشـبــاب أطـفـال

اليوم.
وال عـــجـب إذن أن يـــقــدم هـــذه الـــكـــتـــيـــبـــة عـــ الـــصـــقــر
وقــــنـــاص أكــــتـــوبــــر د. أحـــمــــد نـــوار ـ الــــذى وإن تـــعـــددت
إجنازاتـه بهـيـئة قـصـور الثـقـافـة ـ سيـظل مـشروع الـفـرقة
الـقــومـيـة ألغـانى األطـفـال أهم وأعـظم إجنـاز له وبه قـد
أصـــبح نـــوار جـــزءاً من ثـــقــافـــة هـــؤالء األطــفـــال وأولـــيــاء
ـا يـتولـى مسـتـقـبالً أحدهم أمـورهم ووعـيـهم بـالفن. فـر
قـيـادة هـذه الـفـرقـة الـتى نـطـمح فى تـعـمـيـمـهـا بـاألقالـيم.
وال يـتــوقف كـيـانـهـا عـلى مـركـزيـتـهـا بـالـقـاهـرة حـتى يـأتى
شروع بثماره فى مختلف أقاليم ومحافظات مصر..  ا
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ــكن إغــفـالـه فــهـو عــلـى سـبــيل له من الــعــيــوب مــاال 
ثال ال احلـصر ال يسـمح بقيد أعـضاء جدد بـالفرقة ا
عـــلى الــرغم مـن أن مــعـــظم األعــضـــاء الــقــدامـى غــيــر
ــسـرحــيــة ألسـبــاب مــخـتــلــفـة مـشــاركــ فى احلـركــة ا
ـمــعن فى الـعــروض األخـيـرة لـلــفـرقـة يــكـتـشف ذلك وا

بسهولة.
يزانيات ? مسرحنا: وماذا عن ا

يـزانيات فقيرة ولـم تتغير منـذ سنوات طويلة وأمام  ا
غـول الـغـالء أصـبـحت غـيــر مـنـاسـبــة لـشـراء اخلـامـات
الــــضـــــروريــــة وأصـــــبح عــــلـى اخملــــرج أن يـــــكــــون العب
ــيـــزانــيــة أكــروبـــات لــيـــوازن بــ مـــتــطـــلــبــات عـــمــلـه وا

تاحة . الضئيلة ا
ثـلى الـفـرقة أولى ـمثل نـاصـر سـنبـل أن  ويـرى ا
بـالتـعـي فـى الهـيـئـة ويطـالب الـدكـتور أحـمـد نوار
بــــأن يــــصــــدر قــــرارا ً بــــأن يــــكــــون رواد الــــثــــقــــافــــة
والـــعــامــلــون بــأنـــشــطــتــهـــا اخملــتــلــفــة أولـى بــالــعــمل

بالهيئة من غيرهم .
وطالب أحـمد اجلـمل بزيـادة تعـاون إدارات الفروع مع
سرحى دون إعـمال الروت ووضع الـعامل بـاحلقل ا
الـعــقــبــات الــتى قـد تــصل إلـى حـد الــتــعــجـيــز فى وجه
ــســرح بـأن تــوضع ــبــدعــ ويــطــالب اجلــمل إدارة ا ا
ــســرحــيــة وأن يــكــون األقــصــر عــلـى خــارطــة الــورش ا
ـشروع لـفـرقـة األقـصـر حظ فـى االستـفـادة مـن هـذا ا

الهام .
ـــســـرحى مــحـــمـــد عــبـــد الـــله أزمــة ويــطـــرح الــكـــاتب ا
ثـقفـ فى مـصر وخـلـو السـاحـة من دورهم احملورى ا
وغـياب اآللـيات الـتى تـسمح بـالتـفـاعل ب مـا يعـرفون
ويــؤمـــنــون ومـــا يــفــعـــلــون ويـــســاهـــمــون  وكــيـف أخــلــوا
الــسـاحـة لــلـمـتـطــرفـ والـرجــعـيـ وأصــحـاب األفـكـار

الهدامة.

فى ضـيـافـة «مـسـرحـنا».. اجـتـمع مـسـرحـيـو األقـصر
طـرحــوا هـمـومـهم وقــضـايـاهم وحتــديـداً تـلك الـتى
تتـعـلق بـ «فـرقة األقـصـر» وبـدون خطـوط حـمراء دار

احلوار.. وهذه وقائعه.
بـداية استنكر الـفنان الشاب محـمد احلاوى تقارير
ـوجبها سرح الـتى تقرر  شـاهدة بنـوادى ا جلان ا
تـــصـــعــيـــد بـــعض الـــعـــروض وعـــدم تــصـــعـــيـــد أخــرى
لـلمهـرجانـات دون إعالن األسس التى تـستـند إلـيها
هـــذه الــتـــقــاريــر وطـــالب احلــاوى بـــأن تــرسل إدارة
ـسـرحى الـذى تـمت ـسـرح تـقـريـرا حـول الـعـرض ا ا
مــشــاهــدته خملـــرجى الــعــروض لالســـتــفــادة مــنــهــا
ـــوعــد الــســنــوى الــثــابت طــالـب أيــضــاً بــااللــتــزام بــا
ــسـرح  حـيـث إنه يـعــتـبـر إلقــامـة مــهـرجــان نـوادى ا
ــــواهب احلـــدث الــــوحــــيــــد اخملــــصص الكــــتــــشـــاف ا

سرحية . ا
وفى اسـتياء واضح بدأ أنـور عبد العـاطى جنم الفرقة
ـتــعــمـد وأحـد مــؤســســيـهــا حــديــثه رافــضـاً الــتــغــيـيـب ا
ـسـرحـيـة فى لـنـجـوم الـفـرقـة الـقــدامى عن الـعـروض ا
ن هم الـسـنـوات األخـيـرة وتـهـمـيـشـهم وإسـنـاد األدوار 
أدنـى مــوهــبــة حــسب أهــواء مــخــرجى الــعــروض ودون

سرحية . مبرر فنى تستدعيه الضرورة ا
ــا كــان هــذا من أجل تــقــد مــواهب مــســرحــنــا: ر
جــديـدة وضخ دمـاء فى عـروق الــفـرقـة حـتى ال تـصل

إلى الشيخوخة. 
ــــســـرحـــيـــة ــــكن أن تـــتـــطــــور احلـــركـــة ا رد أنـــور : ال 
بـالــوجـوه الــشـابــهـة دون االتـكــاء عـلـى خـبـرة الــقـدامى
ــسك ـن  ـــســرحـــيــ فى حـــاجــة  وســيـــظل شـــبــاب ا
ــســـرحى بـــيـــدهم  لـــلـــتـــعـــرف عــلـى مـــفــاتـــيـح الــعـــالـم ا
والــقـــبـض عـــلى أدواته وظـــهـــور هـــؤالء الـــشـــبــاب دون
ــثــابــة الــتـــضــحــيــة بــهم وحــرقــهم وجــود اخلــبــرة هــو 
ـسرح ولـكـنـنا مـسرحـيـا ً  نـحن ال نـتسـول الـعـمل فى ا
ننظر بأسى للجن الذى شاهد احلياة على أيدينا .
ـسرحـية: لم تـكن لنـا سبـوبة وال لـقمة فرقة األقـصر ا

عيش  لكنها رسالة آمنا بها ووطن لذنا به .  
ــمــثــلــة صــبــاح فــاروق وهــنــا تــدخــلـت فى احلــديث ا
ارسات بعض اخملرج الذين معلنة غضـبها من 
ــمــثالت الــقــاهـريــات رغم يـفــضــلــون الــتــعــاقــد مع ا
ـــثالت بـــالــــفـــرقـــة يـــســـتـــطـــعن أداء األدوار وجـــود 
بـــشــــكل ال يـــقـل عن غــــيـــرهن إن لـم يـــزد فـى بـــعض
ـمثالت يـجـعلـنى أشـعر األحـيان وقـالت:  اسـتيـراد ا
ــثــلــة مـن الــدرجــة الــثــانــيــة ويـــكــاد يــقــتــلــنى بــأنى 

اإلحباط. 
ـسرحـية أو مسـرحنـا: قـد يكـون ذلك إثـراء للـحركـة ا

لطبيعة األدوار.
ـسرحـيـ يرغـبون فـى الشـهرة قالت : بل ألن هـؤالء ا
ــثالت ــمــثـالت ويــظــنـــون أن  عــبــر أســـمــاء هـــؤالء ا

الفرقة لن يحققن لهم مثل هذه الدعاية اجملانية. 
ـيـاء الـنـاصح : أرفض وهـنـا أضـافت الـفـنـانــة الـشـابـة 

مــبــدأ االسـتــعــانــة بــفـنــانــات من خــارج الــفــرقـة إال فى
ــــثل تــــقــــلــــيالً مـن شـــأن أضــــيق احلــــدود  فــــهــــذا ال 
سرحي ثالت الفرقة فحـسب  ولكن إهانة لكل ا

سرح فى األقاليم. ومن يهمه أمر ا
ـــســـرحـــيـــة األخـــيـــرة ـــيـــاء عن جتـــربـــتــــهـــا ا وحتـــدثـت 
كـمـخرجـة وشـعـورهـا أن كـثـيـرين لم يـرغـبـوا فى إجناح

سرحى رغم تعاون البعض.   مشروعها ا
ـيـزانـيـة خـاصة لـنـقل وطـالب اخملـرج أشـرف الـنـوبى 
واقع أخرى عن ميزانيات إنتاج العروض . العروض 
مسرحنا: أيهما أفضل استمرار الفرقة مع مخرجيها

أم التعاون مع مخرج من مواقع مختلفة ?
ـؤتــمـر الـعــلـمى أجـاب اخملــرج عـمــاد عـبــد الـعـاطـى : ا
نيا أوصى بعدم احتكار اضـية با للمسرح فى دورته ا
ــواقع إال أنه ولـألسف الــشــديــد اخملـــرجــ لــبــعـض ا
هـناك بعض اخملـرج ألسبـاب ال نعـلمهـا (أو نعلـمها)
ــواقع واجلــمــيع يــعــرف أســمـاء قــد احــتــكــروا بـعض ا

هؤالء اخملرج ومواقعهم.
مسرحنا: وماذا عن التصنيف اجلديد للفرق ?

ـيـزاته  ولـكن أجـاب عـمـاد : الـتـصـنـيف اجلـديـد له 
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 مصطفى وبكرى واحلجاجى   يطرحون األسئلة

 أعضاء فرقة األقصر خالل الندوة
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«رحلة  ورد» لوحات عرائسية 
تعليمية يتوجها الفن
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سرحي جريدة كل ا

صـ11

الدنيا مكدسة داخل عرض
« فى بيتنا فأر»

صـ 10

ـمـثل أن يـتـجـول حـراً فـسـوف يـركـز عـلى الـعـصـبـية. عـلى > لـو سـمح لـذهن ا
ـمثل أن يستـرخى عن طريق التركيـز على استعداده وحتـضيره وعلى النص ا

مثل اآلخرين. وعلى ا 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية األطفال "تروس الدنيا" للمؤلف حس إسماعيل واخملرج حس عوض يتم عرضها خالل الصيف باحملافظات.
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مسرحية ظلية بطلها قزم يسأل أسئلة غريبة

خيــال الظــل.. 
وفنـــون الفـرجة الشعبية

ألف مـــــحــــــمـــــد بن دانــــــيـــــال الـــــكـــــحـــــال حــــــوالى عـــــام
  1260-77 ثالث مـســرحـيـات خلــيـال الــظل لـيـؤدى
احلــوار عــلى ألــســنـــة الالعــبــ بــلــغـــة عــربــيــة نــثــريــة
ــقـــفــاة ـ وتـــبــدأ هــذه مــطـــعــمـــة بــالــشـــعــر واألغـــانى  ا
ــقــدمـة يــشــكـر فــيــهـا صــاحب اخلــيـال ـســرحــيـات  ا
احلــضــور بــعــد الــبــســمــلــة والــصالة عــلى رســول الــله
سرحيات الظلية "صلى الله عليه وسلـم" وأول تلك ا
كـانت بعـنـوان (طيف اخلـيـال) وفيـهـا يريـد الـبطل أن
يتزوج عن طريق اخلاطبة التى جتد له عروسة ويتم
الـــزفـــاف فى عُـــجـــالـــة ألنه لـم يـــعُط الـــفـــرصـــة لـــكى
يــشـاهــد من تــزوجــهـا. وفى لــيــلـة (اجلــلــوة) وحـيــنــمـا
ُعدة لـلنوم ويرفع اخلمار يـنفرد بزوجته فى الـغرفة ا
عن وجه الزوجة فإذا به يـصرخ هلعاً ألن من تزوجها
المح ومــفــاد هــذه الــفــرجــة دمــيــمــة الــوجه بــشــعــة ا
الـظليـة هو الـسخريـة من عادات وتـقاليـد الزواج. أما
فى الـفـرجـة الظـلـيـة الثـانـية البن دانـيـال فـهى (غريب
وعــــــجـــــيـب) أو (الـــــغــــــريـب والـــــرائـع فى الــــــتـــــرجــــــمـــــة
اإلجنــلـيـزيــة) وكـان ابن دانــيـال الـكــحـال يُــظـهـر فــيـهـا
أنـواعـاً مخـتـلفـة من الـشخـصـيات إذ اتـكأ عـلى إظـهار
عــــــدد كـــــبــــــيــــــر من عــــــروض احلــــــيــــــوانـــــات بــــــجــــــانب
. أســـيب ـ أو ـ غــريب ـ الـــشــخــصـــيــتــ الـــرئــيــســـيــتــ
وعــجـيب ثم مـسـرحــيـة ظـلـيـة اشـتــهـر بـهـا ابن دانـيـال
ـتـيم) وبطل هـذه الـفـرجة قـزم يـسأل الـكحـال وهى (ا
أسـئلـة غريـبة ومـضحكـة. وكل روايات أو مـرويات ابن
ــا تـقــوم عــلى (ثــيــمـة) أن يــنــتــصـر دانــيــال الــظـلــيــة إ
تـيم تدور احلرب ب ن يحب. وفى ا الـبطل ويفـوز 
الــقـزم والــديــوك والــكـبــاش يــنــتـصــر عــلــيـهم جــمــيــعـاً
ـكــان الـذى نـعـيش ويـكـون فى مــقـدوره أن يـصل إلى ا
ـــغـــنــاة فــيـه مـــحــبـــوبـــته وقـــد اشـــتـــقت هـــذه الــنـــمـــر ا
وحـصـلت عـلى شـيوعـهـا وانـتشـرت فـيـمـا بعـد بـالـقرى
ــدن وإنـنــا إزاء إرسـاء قـاعــدة عـلــمـيـة وفى عـواصم ا
وتـاريخية لفن خـيال الظل البد وأن نقف عـند مفهوم

الثقافة الشعبية ومقوماتها.
إن دراسـة االنثـربولـوجيـا الطـبيـعيـة منـوط بهـا دراسة
اجلـــسم الــبـــشــرى مـن جــمـــيع نــواحـــيه الـــبــيـــولــوجـــيــة
والــفـسـيـولـوجـيـة أو بـتـعــبـيـر آخـر دراسـة كل مـا عـلـيه
الـــنـــاس من أحــــوال وأشـــكـــال احلـــيــــاة ذلك ألن عـــلم
اإلنــسـان الـثــقـافى أو (األنــثـربـولــوجـيــا الـثـقــافـيـة) هى

دراسة ما يقوم الناس بصنعه.
إن مـا يــصـنــعه اإلنــسـان يــسـمـى (ثـقــافـة) بــاسـتــخـدام
ــعــنى اخلـاص الـكــلــمـة فى أوسـع مـعــانــيـهــا. ولــيس بـا
للـتربـية األدبـية أو الفـنيـة ذلك أن الثـقافـة ألى شعب

من الشعوب البد تشمل فى أعطافها:
عتقدات. > البناء الكامل من األفكار وا

> األخالق.

. > القوان
> الفنون.

> اللغة.
وهـذه الثـقـافـة التـى يتـلـقـاها جـيل من بـعـد جـيل  إرثا
ــــاً بـــأن لــــلـــتــــراث االجــــتـــمــــاعى ولــــعل مــــا قـــيـل قـــد
اإلنسان"حيوان ثقـافى" يكمن فى حقيقته أن اإلنسان
مـهما يكن مناخه وبـيئته فإنه قد اسـتطاع التكيف مع
ــتــاح له الــعــيش فــيـه وفــنــونه قــانــون يــعــتــنــقه ــنــاخ ا ا
ــنــاخ ويــحــاكــيـه ويــحــتــضــنـه. وإذن فــهــو يــتــكـــيف مع ا
والـبـيـئـة وأبـداً ال يـنـفى هـذا بـأن هـنـاك أجـزاءً قـلـيـلة
جـــداً من الـــكـــرة األرضــيـــة لم يـــســـتـــطع  اإلنـــســان أن
يـــســتـــقــر فـــيــهـــا ويــعـــول نــفـــسه عــلـى االنــتـــقــاد لألمن
ــــهــــدد ولــــقــــد جنـــحـت فــــنـــون بــــعض االجـــتــــمــــاعى ا
اجلـمــاعـات فى الـتــكـيف مع بــيـئـتــهـا بـدرجــة أكـثـر من
ــعــروف لــدى غــيــرهـــا وإن كــانت عــفـــويــة وإنه مـن ا
الـدارسـ واحملـقـقــ بـأن مـواد الـتــراث الـشـعـبى قـد
رحـــلت وال تــــزال تـــرحل عــــبـــر مـــنــــاطق شـــاســــعـــة من
الـعالم وهى بهذا كـما يقولـون وقد الحظ الدارسون
ـواد ال تـعـوقـهـا احلـواجـز الـلـغـويـة بـالـصـورة أن هـذه ا

ادة األدبية. التى تعوق بها هذه احلواجز ا

وإذا كــان الــبــطل الــظــلى من الــفــرجــة الــشــعــبــيــة وأن
الـقـزم بـطل أحـبه الـنـاس ولقـد قـيل بـأن خـيـال الظل
فى تـــركــيـــا قـــد تــأثـــر بــأعـــمــال ابـن دانــيـــال الــكـــحــال
ـوضـوعــات الـظـلــيـة الـتى كــانت تـدور حـول وخـاصــة ا
(الصراع على اجلائزة) ولذا فمسرحيات ابن دانيال
ــوضــوعــات وأن قــد زخــرت بــهـــذه الــشــخــصـــيــات وا
خـيــال الـظـل الـتــركى قـد اقــتـبـس األشـكــال الـنــمـطــيـة
ـصرية. وهذا ال يـعود فقط إلى التـشابه فى الشكل ا
وطــريـقـة الـعـرض واألفــكـار األسـاسـيـة بـيــنـهـمـا ولـكن
وجـودة فى مـسرحـيات ابن دانـيال يـعود إلى األدلـة ا
ـســرحـيــات مـا والــتى مــا زالت بـاقــيــة. وإحـدى هــذه ا
زالت مـوجـودة فى مـكـتـبـة اخملطـوطـات فى اسـطـنـبول
Hekimogiu Aipasa - Millet Ku- فى كتاب
ــــــــتب فـى عـــــــام 1425-1424 tuphanesi وقـــــــد كُ
وهــذا يــعــنى أن األتــراك قــد ســمــعــوا عن ابن دانــيــال
الـكـحــال مـنـذ عـام 26/25 مـيالديــة عالوة عـلى ابن
ــصــرى الــذى ذكــر مــعــلــومــات إيــاس وهــو الــكــاتـب ا
تـفــيـد عن الــطـريــقــة الـتى انــتـقـل فـيــهـا مــسـرح خــيـال
ـصـرى إلى تـركـيـا فى بـدايـة الـقـرن 16 وهـو الـظـل ا

ــــســـئــــول عـن اقــــتــــبـــاس أجــــزاء كــــبــــيــــرة من أيــــضــــا ا
ـسرح خـيـال الظل إذ مسـرحـيات ابن دانـيـال األولى 
إن مسرحـيات ابن دانيـال مفعـمة بعـروض احليوانات
ــصـارعــة احلـيــوانــات الـتى تــعـتــبــر كـمــا أكـدنــا بـأن و
خاصيـة مسـرح خيال الـظل (مصرى األصل) صـناعة
ـصـرى قد ـسـرح الـظـلى ا مـصـريـة صـرفـة وأن هذا ا
سـاهم فى تـكـوين مـسـرح خـيال الـظل الـتـركى بل إنه
ال يـوجد أى دلـيل على وجـود عروض ظـليـة فى تركـيا
قـــبل هـــذا الـــتــاريـخ وأن هــنـــاك مـــصـــدراً هـــامـــاً بــأن
مــســـرح خــيــال الــظـل فى مــصــر قـــد جــاء من جــزيــرة
جـــاوا عن طـــريـق الـــعـــرب. إذ كـــان لـــلـــعـــرب تـــبـــادالت

ناطق. جتارية مع هذه ا

سرحية اخلاصة "القبانى والشيخ سالمة إن الفرق ا
حـجــازى والـشـيخ سـيـد درويش والـريـحـانى ويـوسف
وهـبى والكـسار" كل هـؤالء قد جـعلـوا منا ثـواراً على
ــا وضــعـــوه لــنــا من بــنــيــة الــقــد ولــكـــنــنــا نــهــتــدى 
أســاسـيــة فى فــنـون الــقـول والــفـرجــة الــشـعــبـيــة وقـد
ــة كـمـا وضح جــلـيـا فى حتــدوا أهم الـتــقـالـيــد الـقـد
ـثـال مــخـتـار ذلك الـذى الـتـجــديـد فى الـنـحـت عـنـد ا

عتقدات الديـنية اخلاطئـة الشائعة فى زمنه حتـدى ا
التى كانت حترم هذا اللون من الفن. ومن كان يعيش
فـى زمن الـفـن اجلـمــيل فى حى عــمــاد الـدين أو حى
روض الـــفـــرج البـــد يـــعـــرف أن هــــؤالء الـــفـــنـــانـــ قـــد

ميزهم إتقانهم لصناعاتهم.
ـوسـيـقى بـعـد الـتـطـورات الـتى > عـبـد الـوهـاب طـور ا
ن تأثروا أحدثـها كل من سيـد درويش وأبنـاء جيـله 
بـاحلـداثـة الـتى ذهب إلـيـهـا وأتـقن صـنـعـهـا وحـدثـتـها
بـعــد ذلك إطالالت مــحـمـد عــبـد الــوهـاب عـلـى الـنـغم
ـوسيـقى والغـناء الذى كـان يعـتبر فى اجلـديد والفن ا

زمنه حديثاً.
ـسرح وسيد احلوار الـعربى والعامى > ثم لـدينا أبو ا
ــســرحى تــوفــيق احلــكــيم الــذى أتــقـن صــنـعــة األدب ا
فــقــدم "أهل الــكــهف" و"الــســطــان احلــائـر" و"شــمس
ــســرحــيـة حــتى أنه الـنــهــار" والــعــديـد مـن األعـمــال ا
حـاكى مـسرح الـعبـث حيـنمـا كـتب مسـرحيـته الـشهـيرة

"يا طالع الشجرة".
ـسـرحى من عـزيـز عيـد إلى زكى > وتطـور اإلخـراج ا
سـرحى ال يسمع عن طلـيمات  بـعد أن كان الـوسط ا
ـــســـرحى. ولـــقــد طـــفـــرت الــتـــجــارب مــهـــنـــة اخملــرج ا
ــســرحــيـــة لــتــخــرج عـن عــبــاءة ابن دانـــيــال الــكــحــال ا
صــاحب خــيــال الـظـل الـذى كــان الــبـدايــة فى تــقـد
فـنـون الـفـرجـة فى حالـة من الـتـمـسـرح حـتى وإن كان

تمسرحاً ـ ظلياً ـ أى من خلف ستارة اخليال.
عــلى أن الــصــنــعــة عــنــد كل من تــعــاطى هــذه الــفــنـون
الـقـولــيـة والـفــرجـويـة أنـهم كــانـوا أبـنــاء اجملـتـمع الـذى
ـكن خـرجـوا مـنه وأغـلـبـهم  من أبـنـاء الـطـبـقـة الـتى 
أن نـــطـــلق عـــلـــيـــهـــا الـــطـــبــقـــات الـــدنـــيـــا والـــطـــبـــقــات
ــتـوسـطــة. وبـعض أبــنـاء األسـر األرســتـقـراطــيـة مـثل ا
يـــوسف بك وهـــبى عـــلى ســـبـــيل الـــتــحـــديـــد وإن كــان
ـثـلـون فى مــرحـلـتـهم نــضـجـاً فـنـيـاً الـفـنـانــون األوائل 
ـشاكل وأمنيات أبناء الطبقة وفكرياً أثرت وتأثرت 
تـوسـطة لـيعـكسـوا بفـنونـهم مرحـلة أخـرى من تاريخ ا

حياة الفن اجلميل فى الزمن اجلميل.

الــطــيف هـــو الــفــكــرة لــشىء واخلـــيــال هــو الــتــخــيل
ـناظـر تـدهـشهم واخملـايـلـة هى شـغل عيـون الـنـاس 
وجتـعــلـهم يـتــطـلـعـون  إلى صــورة من الـتـراث األدبى
وفى األمــثـــال الــشـــعــبــيـــة ومع الــتـــطــور االجــتـــمــاعى
وإيــقــاع احلــيـــاة الــذى أصــبح مــتـــســارعــاً انــحــســرت
اهــتــمــامــات الـنــاس عن مــشــاهــدة خــيـال الــظل. وال
نـنـسى أن جتـسـيــداً لـلـخـيـال أتـى فى مـسـرحـيـة "ابن
البلد" للدكتور عـبد العزيز حمودة و"بلدى يا بلدى"
لــــلـــدكــــتـــور رشــــاد رشــــدى و"الـــغــــازيــــة والـــدراويش"
لـلـدكـتـور مـحـمـد عـنـانى و"الـليـلـة فـنـطـزيـة" لـلـشـاعر
سـمـيـر عـبـد البـاقى و"احـتـفـالـيـة بـنى شـعب" لـكاتب
هذه الدراسة. كلهـا استوحت شكل خيال الظل عند
ــشــهـد ابن دانــيــال الــكــحــال فى مــحــاولــة إلســراء ا
ـعـنى إنــسـانى  شـمـولى ـسـرحـى الـتـراثى حتـقــيـقـاً  ا
يشـى بأنـنـا نـسـتفـيـد من تـراثـنـا لنـصـنع زمـنـا جـميالً
بــهم لـنـا. ولـهم بـنـا.!? وكـمــا يـقـول الـشـاعـر الـكـبـيـر ـ
ناظم حـكمت ـ إن أجـمل األيام لم تـأت بعـد. وأن ما
هـو آت نحن له. على أمل أن نهـارنا ـ صناعـة يومية
ـ نـأخذ خاللـهـا بـأسبـاب كل جـديـد وكل تطـور يـطرأ
عــلـيــنـا ولــكن لـيس قــبل أن تـعــرف الـفــضـاءات الـتى
لــعب فـــيـــهــا أجـــدادنــا مـن رواد الــفـن. فــأدب خـــيــال
ــــــقـــــامـــــات ـ وهــــــو أدب قـــــد جـــــداً الــــــظل أدب ـ ا
والبابات التى قدمهـا ابن دانيال تأثر بها عمنا بيرم
قـامات وليدة تراث الـتونسى وكلهـا أى البابات وا
عــــريق فـى هـــذا الــــفن فــــهى نـــصــــوص تــــطـــورت من
ـكن اعـتـبـاره أدبـاً رفـيع الـتـسـلـيـة والـتـرفـيه إلى مـا 
ـــــســـــتـــــوى ألنـه يـــــتـــــجـــــادل مـع اجملـــــتـــــمع ويـــــأخـــــذ  ا

«القبانى» و«الشيخ سالمة» و« سيد درويش»
جعلوا منا ثواراً على القد 

التأثير والتأثر

الفنون الظلية وتأثيرها

طيف اخليال

موت فوضوى صدفة مالءمة الراهن عبر التشخيص
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عـشر متـرا.. أى مقـبرة لـلسيـنوجـرافيا!?..
ولـكنه صاغ بـجانب جدران الـقاعة جدران
ــــبـــــدع فــــبــــدت هــــذه قــــاعــــة مـن خــــيــــالـه ا
اجلدران كقفص أوكـسجن يحاصر أبطاله
فى داخـله وأجـلس جـمهـوره ـ الـقـليل ـ فى
ــــوضـــوع مـــواجــــهــــة الــــنــــافـــذة الــــتـى هى "ا
كـانى" األصلى فى الـعمل : حـيث منـها.. ا
قــــفــــز الـــفــــوضــــوى أو  حتـــريــــضه عــــلى
الـقـفـز أو ألـقى مـنـهـا ليـتـم اغتـيـاله ولـيس
انتحاره كما  االدعاء?! وجعل ألوان هذا
الــقــفـص زاهــيــة بــ األبـــيض والــفــيــروزى
والـــبـــرتــقـــالى ودرجـــة مـن األخــضـــر وضع
مـكـتبـاً ذى طبـيـعة وظـيـفيـة مزدوجـة لـيعـبر
عن غـرفـة حتـقـيق الـشـرطـة فى مـيالنـو أو
رومـــا.. واســــتــــخـــدم ـ مع اخملــــرج طـــبــــعـــا ـ
أسلوب وضع مالبس التـغيير أمام النظارة
البـسه أمام ـمـثل  ليـتم من خالل تـغـيـير ا
شاهـد فى ليونـة مدهشة ناظريـنا تتـابع ا
ويحقق مع ذلك الـقدر الالزم من "اإليهام"
ــــصــــداقــــيــــة" فـى األداء.. كــــذلك قــــام و "ا
ـوهـوب بـتـصـمـيم مالبـسه الـسـيـنـوجـراف ا

تـذكرت وأنا أشـاهد عرض "مـوت فوضوى
صـدفة" تألـيف اإليطالى داريـو فو وإخراج
ـسـرحـية عادل حـسـان كـيف أن مـوضوع ا
كان حدثاً حقـيقياً بالفعل وأنه قد وقع فى
مــــيالنــــو فـى إحــــدى مــــحــــطـــــات الــــســــكك
احلــــديــــديــــة فـى وقت كــــانـت حتــــدث فــــيه
ــــدن ســـــلــــســـــلـــــة من الــــتـــــفـــــجــــيـــــرات فى ا
اإليــــطـــالــــيـــة وكــــانت قـــضــــيـــة اســــتـــخـــدام
الـتــنـظــيــمـات ـ خــاصـة الــيـســاريــة ـ لـلــعـنف
واســـتـــخـــدام الــــسالح ـ بـــدال مـن الـــفـــكـــر ـ
لــلــتــعــبــيــر عن الــرأى والــذات وكــســبــيل ال
مـفــر مــنه لــتــحــقـيـق الـوجــود خــاصــة عــنـد
إســـتـــفـــحـــال الـــقـــبـــضـــة األمـــنـــيـــة والـــدولــة
الــبـــولــيــســيـــة "تــذكــرت كل هـــذا وأنــا أتــابع
ـعــد عـادل حــسـان الــعـرض الــذى صـاغـه ا
أيـضـاً بـحـيـث يالئم الـراهن ويـحـافظ عـلى
الطابع احملـلى للنص األصلى ـ دون إغراق
ـ بــهـدف حتــقــيق مــصـداقــيــة ضــروريـة فى
ى لــكــاتـب حــاصل عــلى الـــطــرح لــنص عـــا
عد عن جائزة نوبل.. وكيف عبر حسان  ا
قــضـــايــا شــائـــكــة مــثـل قــضــيـــة "الــفــوضى"
ســيــاســيــاً وفــلــســفـــيــاً وعالقــة ذلك بــاحلق
ـعد اإلنـسـانى فى الـتـعـبـيـر والـذى جـعـله ا
ـؤلف األسـاسى "اجلـمـاهـيرى" ومن قـبـله ا
لــلـعــرض بــاإلضــافـة إلى مــوضــوع تــعـذيب

الشرطة للمتهم..
عـد أثر الكاتب فى احلفاظ على واقتفى ا
أســالـــيب كــومــيـــديــا الــفن اإليـــطــالــيــة ذات
صرية أيضا ناسبة للطبيعة ا الشعبية وا
حـافظ على أسـلوب الـتـشخـيص أو "تمـثيل
الـتــمـثـيل" لــبـيــان تـعـدد مــسـتـويــات الـرؤيـة
ثل وخاصة فيمـا يتعلق باجملنون والذى 
ـواطن اإلنـســان الـشـعب.. ثم رجل هـنــا ا
ـــثـــلـــة الـــشـــرطـــة ثم رجـل الـــقـــضـــاء ثم 
ــثـــلــة الــرأى الـــعــام وطــبـــيــعــة اإلعالم أو 
عد بأن وضع اجلميع نبضه.!?.. وانتـهى ا
"رجـل الــــــــــشـــــــــرطـــــــــة رجـل الــــــــــديـن رجل
القـضاء" فى الـشبـكـة?! فى نهـاية مـفتـوحة
وإن كــانت تـشى بــإدانـة األوضـاع الــفـاسـدة
فى اجملـاالت الـثالثـة بـتـجــلـيـاتـهـا اخملـتـلـفـة
ـعد بـتكثـيف النص فى الواقع.. وقـد قام ا
األصـلى وتهـذيب محلـيته"طـليـنته" وتـقريبه
ــصــريـة الــراهــنـة وقــد ســاعـدت لــلــحـالــة ا
ــهـداة ـ ـوهــوب يــسـرى حــسـان ـ ا أشـعــار ا
فى إحـــداث هـــذا األثــــر بـــتـــوفـــيق كـــبـــيـــر..
ولـلـحق فـإنـنى عـنـدمـا دخـلت قـاعـة يـوسف
ـــســـرح الـــشــبـــاب أدركت إدريس الـــتـــابـــعــة 
الـقاعـدة الـيونـانـية الـتى تـقول : كل صـغـير
ـتــعـلق جــمـيل وأيــضـا الــطـمــوح الـيـابــانى ا
هم فى بإبداع صغـير وجميل..! أى ليس ا
الـتـكـبـيـر والتـضـخـيم بال مـعـنى!.. وخـاصة
عــنــدمــا واجـهــنـى الــســيـنــوجــراف صــبــحى
الــســـيــد بـــصــيــاغـــة مــبـــهــرة لـــلــقــاعـــة الــتى
حـجمـهـا تـقـريـبـا خـمـسـة أمـتـار فى ثـمـانـية

عــلى هــيــئـة مــربــعــات ومــسـتــطــيالت لــعــبـة
"الــبـازل" وفى ألــوان وأسـلـوب "مــسـتــقـبـلى"
الطابـع فى تهكم عـلى الطـابع التكـنولوجى
زعوم" للعصـر ولـ "العلمية" التى ترتكب "ا
ــة خــنق بــاســمـــهــا اجلــرائم وخـــاض جــر
األفـكـار واغــتـيـال الـتــعـبـيــر حتت سـتـار من
"أدجلــة" شــرعـــيــة الـــفــكــر أو االعـــتــقــاد!..
وكــانت "الـبـالــتـة" الـلـونــيـة لـصـبــحى الـسـيـد
مـعـبـرة غـايـة الـتـعـبـيـر عن الـتـراتب الـفـئوى
والطبقى حيث بدأ من أسفل باألبيض ذى
اخلــــطــــوط الـــبــــرتـــقــــالـــيــــة وهـــكــــذا كـــلــــمـــا
تـصــاعــدنــا حــاصــرتــنــا الــقــتــامــة والــسـواد
ــغـــزى الــنص وإن وذلك فـى رؤيــة ثــاقـــبــة 
انـــتــــهـى بـــالــــلــــون الــــرمــــانى ذى اخلــــطـــوط
الـنـبـيـتـى ـ فى شـبه تـفـاؤل ـ دفـعه إلى ذلك

البناء الدائرى للعمل..!
ولـــعــبت اإلضـــاءة الــتى صـــمــمـــهــا صـــبــحى
الــســـيـــد أيـــضـــاً ومـــعـه عـــادل حـــســان دورا
ــطــلــوب لــكل حــاســـمــاً فى حتــقــيق األثـــر ا
مـشــهـد سـواء من الـلـون أو درجـة الـسـطـوع
ــنـــبع الـــضـــوئى فى أو اخلـــفــوت أو وضـع ا

دقــة وإحـــكــام. كــمـــا لــعــبت أشـــعــار يــســرى
ـبـدعة ألحـمـد احلـناوى حسـان واألحلـان ا
ا رسوم بـعنـاية فائـقة  دورها الـدرامى ا
سـاهم بقوة فى خـلق اإلطار النـفسى العام
ـميز لـلغـرض وفرض طـابعه "الـتهـكمى" ا
ــغــنـاة ــوســيــقى واألحلـان ا ولــلـحـق كـانت ا
درامـيـة لــدرجـة ذكـرتـنى بــأحلـان "اإلنـسـان
الــطـــيـب" تـــألــيـف بـــريـــخت وإخـــراج ســـعــد
أردش التى شـاهدتـها عـلى مسـرح احلكيم
فـى الــســتــيـــنــيــات وكـــانت من إبــداع صالح
جــاهـــ وأحلـــان ســيـــد مــكـــاوى..!! كــذلك
ســاهــمـت خــطــة احلـــركــة وأســلـــوب قــيــادة
ـــمــثـــله فى خـــلق إحـــســاس فـــريــد اخملــرج 
بــاتــسـاع احلــيــز وحتـقــيق مــقــولـة "صــغــيـر

وجميل"..!
وكان فـريق التـمـثيل سـلة فـاكـهة الـعرض
من حـــيـث االلـــتـــزام واالنــــضـــبـــاط ســـواء
عـد أو بلـحظـات االرجتال التى بالـنص ا
لـم تــكن خــارجـــة عن الــســـيــاق وهــو أمــر
ــــــســــــرحــــــيـــــة!.. نــــــادر فى عــــــروضــــــنــــــا ا
واسـتــطــاع أشـرف فــاروق أن يـلــعب عـدة

شخصيـات فى العرض :اجملنون قاضى
حتــــــقــــــيق أســــــقـف.. إلخ.. فـى بــــــراعـــــة
مـــطـــلــقـــة وكـــان أداؤه درســـاً بـــلـــيــغـــاً فى
الــــلــــيــــونــــة وســـهــــولــــة ويــــســــر الــــتـــقــــمص
والــــــــــــدخــــــــــــول واخلــــــــــــروج مـن "إهــــــــــــاب"
الـشـخـصـيـة كـالـسـكـ فى الـزبـد!?.. إنه
ثل يحتاج لفـرصة حقيقية ـ إعالمياً ـ
لـــــيــــــعـــــرف اجلــــــمـــــيـع كم هــــــو عـــــبــــــقـــــرى
األداء..!.. وكذلك اسـتطـاع كمـال عطـية
ـفــتش" وبـخــفـة ظل بـلــيـغـة أن فى دور "ا
يـحـقق لـنا مـن الوهم واخلـيـال شـخـصـية
كان حيـة نابضـة مألت احليـز وشغـلت ا
بـاحلـركـة واالنـفـعـال وخـفة الـظل كـذلك
جـــاء تــــوأمه الــــبــــارع صــــاحب احلــــضـــور
الـفريد سـيد الفيـومى فى دور "الرئيس"
أن يــــــتــــــفـــــوق عــــــلى نــــــفـــــسـه وأن يـــــخــــــلق
شـخصية فـريدة وحقيقـية وأن يصنع مع
كـمال عـطيـة حلـناً أدائـياً ـ تـمـثيـليـا ـ كان
فى احلقـيقـة حملة أسـاسيـة فى العرض
ـثالً بارعـاً ومـنـضبط وكان بـاتع خـلـيل 
ـــســـرح ـــثـــلى ا األداء يـــذكـــرك بـــكـــبــــار 
الــــقـــومـى فى األيــــام اخلـــوالى حــــضـــورا
وخـــفــة ظـل أدائـــيـــة ودقــة فـى االنـــفـــعــال
ولـيـونـة تــامـة فى احلـركـة.. وكـان كل من
مــــــصــــــطـــــفـى الـــــدوكـى فى دور شــــــرطى
ومــــحـــمــــد ســـمـــيــــر فى دور شــــرطى فى
لـيــاقـة فـنــيـة تـامـة ولم يــشـكال أى عـائق
بصرى أو نفـسى  بل ساهما فى تكامل
ـــشـــاهـــد الــــتى اشـــتــــركـــا فـــيـــهــــا فـــنـــيـــاً ا
وجـــمـــالـــيــــاً بـــالـــرغم مـن قـــصـــر دور كل
مـنـهمـا أمـا تـفاحـة سـلة الـفـاكهـة فـكانت
ســمــيــة اإلمـام فى دور الــصــحــفـيــة فــقـد
ألـــقت بـــظـــلـــهـــا الــــرطـــيب عـــلى الـــعـــرض
حالوة وطــــراوة كــــســــرت من شــــبـه حـــدة
وصـــرامــة بل ومـــلل ـ كــان ســـيــقع فـــيــهــا
بدونها ولعل الـنقاد الطليان الذين رأوا
أن داريـو فــو اخـتـرع دور الــصـحــفـيـة فى
نقولة عن الواقعة األصلية سرحية ـ ا ا
تــــقــــريــــبــــاً ـ لــــيــــخـــــفف عــــلى الــــطــــريــــقــــة
الـــشـــكـــســـبـــيــــريـــة من وقع احلـــدث كـــان
لـديــهم كل احلق..!.. فــقـد كــانت سـمــيـة
اإلمــام ـ فــنـــيــاً وجــمــالـــيــاً ـ ذلك اخملــفف
ــزعــومــة فــجــاء أداؤهــا لــتــلك الــوطــأة ا
ســـــلـــــســــا بـــــارعــــاً فـى إتــــقـــــان وســــهـــــولــــة
ـــتـــنــعـــة.. وبـــديـــهى أن حـــسن اخـــتـــيــار
فريق التمـثيل بل فريق العرض هو من
صــمـيم عــمل اخملـرج الـذى اســتـطـاع أن
يـقدم لـنـا فى حيـز صـغيـر مـا هو صـغـير
وجمـيل ـ ليس بالـيونـانى واليـابانى فقط

صرية..!. ـ على الطريقة ا

 مباراة فى التمثيل داخل التمثيل

 اإلضاءة
لعبت دوراً
مهماًَ لتحقيق
األثر النفسى
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ــضى فى احلـيــاة نـاظـراً ومــسـتــمـعـاً لــكـنه ال يــرى وال يـنـصت. > مــعـظــمـنـا 
ـمـثل لديه والـتـدريب عـلى الـتـمثـيل يـشـحـذ تلك احلـواس كل احلـواس ألن ا

كن تخيلها: محاوالً أن يكون كائناً بشرياً آخر. هام صعوبة  أكثر ا 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> طالب قسم الدراما والنقد بكلية اآلداب جامعة ع شمس أطلقوا مؤخراً جروبً خاصاً لنشر أخبارهم على موقع ألفيس بوك.
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«رحلة
 ورد»

حــــــيـث حــــــرص الــــــعـــــــرض عــــــلـى اجلــــــانب
الـتـعـلـيـمى الـذى يـرفع شـعـار امـتالء الـعـالم
ـيزات ـا فيـهـا من فـوائـد و بـاألشـجـار - 

ال حصر لها فى كل جزء من أجزائها...
بــدأ اخملـرج (نـاصـر عـبــد الـتـواب) لـوحـات
الــــعــــرض فى حــــيــــز ضـــيـق أمــــام كـــوخ ورد
وأمـه وجـــــعـل احلـــــركـــــة مــــــحـــــدودة عـــــنـــــد
الـشــجـرة الــعـتــيـقــة والـصــراع بـ صــفـوان
وزعـزع من جانـب وحيـرة (ورد) ومحاوالت
(الــــــــفـالح) من جــــــــانـب آخـــــــر وإقــــــــنــــــــاعه
بـأكـاذيب صـفـوان. فى مـسـاحـة ضـيـقة من
ـيـول ــا يـتــنـافى مـع ا ــسـرحى  الـفــضـاء ا
احلــركــيـة وحب احلــركــة والـتــخــيالت لـدى
سـاحة الفارغة بدأت تتسع الطفل ـ لكن ا
ـــزيــد من ـــا يـــنــتج الـــفـــرصــة  بـــالـــتــدريج 
احلــركـة واحلـيــويـة ـ كـلــمـا تـوغل (ورد) فى
ـــزيـــد من رحـــلـــتـه الـــتى يـــلـــتــــقى فـــيـــهــــا بـــا
ــا يـكــفل تــنـوعــا وتــعـددا فى الـكــائــنـات.. 

األحداث...
ونـــشــيـــر هـــنـــا إلى جـــهــد وإبـــداع (مـــجــدى
ونس) وتــصـــمــيـــمه لـــلــعـــرائس والــديـــكــور ـ
حـيث نالحظ أنه تـعـمـد أن تـتـحـول مالمح
األشـــــجـــــار واألكــــواخ والـــــكـــــائـــــنــــات ووادى
المح بــشــريـة اخلـلــود ـ لــتــتــسم جــمــيــعــا 
وكــائــنـات حــيــة كى يــخـلـق تـنــاغــمــا بـ كل
اخملـلــوقـات سـواء أكـانت بــشـرا أم نـبـاتـا أم
ـثـلــ صـوتـيـا جـمــادا.. جـسـدهــا تـسـعــة 
تـصارعة ومن تمـثل شخصـيات الـعرض ا
خـلف الــعــرائس يـقــوم ســبـعــة عــشـر العــبـا
لـلعرائس وهو عـدد كبير فى مـوقع صغير
مــثل شــبـرا اخلــيــمــة تـكــاتــفـوا جــمــيــعـاً فى
إنـتـاج عرض مـتـمـيـز بـفـضل حـمـاس هؤالء
ــــشــــاركـــ فى الــــعــــرض الـــذين شــــاركـــوا ا
بـالـتـمـثــيل والـغـنـاء (احلــان: سـيـد الـعـطـار)
ـوسـيـقـيـة الـذى الـتـزم الـبـسـاطـة واجلـمل ا
جـموعة متآلفة تصل بالعرض ـ السلسة 
فى إيـــقــاع ســريع - ال يــزيـــد عن الــســاعــة
ـتــفـرجــ بـخــطـابه ـــإلى أذهـان ووجــدان ا

الواضح التعليمى..
إن مسرحا لـلعرائس فى موقع عمالى مثل
شـبـرا اخليـمـة ألمر يـثـير االهـتـمام ويـؤكد
إمـكـانيـة انـتشـار مـسرح الـعرائـس فى بقـية
أقـــالــــيم مــــصـــر وأن األمـــر ال يــــحـــتـــاج إال
جملــرد اإلرادة واالهـــتـــمـــام وعـــشق مـــســرح
الـعـرائس وثـراء خـيـال عـاشـقيـه ومـبدعـيه
وأمـامنا هذه الـتجربة الـرائدة التى أصبح

لها تاريخ ورصيد يُعد كبيراً وثرياً.....

ــتـــلـــقى ـ يُـــحـــدث من تـــشـــوش فى ذهـن ا
«الطـفل» ويفسـد التـناغم اللـغوى - حيث
يـبــدأ الـعـرض بـالــولـد (ورد) الـذى يـعـيش
ـريـضــة فى كـوخـهـمــا الـصـغـيـر مع أمه ا
والذى ال يـدرك أهـميـة الشـجـرة العـتيـقة
أمام الكوخ بل وال يـدرك أهمية األشجار
فى حــيـاة اإلنــسـان.. من هــنـا يــنـفــذ إلـيه
(صــــفـــــوان ومــــســــاعــــده زعـــــزع) عــــاشق
الـصـحـراء والــذى يـتـمـنـى أن يـرى الـدنـيـا
صحـراء جرداء.. فـيتـسلل إلـيه ويحرضه
عـلى قـطع الـشجـرة الـعتـيـقة أمـام الـكوخ
ــقــابل يــتــصــدى (الــفالح) الــطــيب وفى ا
ـؤامـرات صفـوان وزعـزع ويحـاول إقـناع

هـــذا هـــو الـــعـــرض الـــعـــرائـــسى الـــعـــاشـــر
لفرقة قصر ثـقافة العمال بشبرا اخليمة
عــلى مـدى اثـنـى عـشـر عــامـاً. وكـمــا نـعـلم
سرح غير التقليدى الذى فإن مثل هذا ا
يـتــكـلف كـثـيــرا ويـحـتـاج إلى تـقــنـيـات غـيـر
مـتوفرة فى مسـارح الثقافة اجلـماهيرية.
كمـا أنه يـحتـاج إلى مـتخـصـص مُـدرب
وعــشـــاق لــفن الـــعــرائس.. يُـــخــلـــصــون له
ويعشقـونه وكان هذا العاشق هو (ناصر
عـــبـــد الـــتـــواب) ـ الـــذى عـــكف عـــلـى هــذا
الــفن الـــرفــيع لــســنــوات وســنــوات بــدأهــا
ــــســــرح األراجـــــوز وواصل رحــــلـــــته فى
هـذه الـفـرقـة. فـرقـة قصـر ثـقـافـة الـعـمال
بـشبرا اخلـيمة مـنذ عام 1996 فـأفرزت
خاللــهــا مــجــمــوعـــة من العــبى الــعــرائس
واألراجــــــوز وخــــــيـــــال الــــــظل ـ رغـم نـــــدرة
ـــســرح نـــوعـــيـــة فـــنـــانى هـــذا الـــنـــوع مـن ا
شـــاركت (نــــاصـــر) نــــفس الــــعـــشـق والـــهم
واالهـتـمام كى يـزدهـر فن الـعـرائس بـهذا
وقع العمالى الـهام الذى احتكره مسرح ا
الـقاهـرة لـلعـرائس عـلى مدى نـحـو نصف
قرن ولم يـفكـر أحد من الـفنـان فى فك
هـذا االحـتـكـار الـذى تـسلـط عـليـه مـسرح
الــــقــــاهــــرة وحــــده ـ رغم مــــا يــــعــــانــــيه من
مـشاكل قد تـهدده باالنقـراض أو التقلص
ـــــوقع والـــــتـــــراجع.. لـــــيـــــأتـى مـــــثل هـــــذا ا
لــــيــــعـــــطــــيــــنـــــا األمل فـى ازدهــــار مــــســــرح

ستوى الشعبى. العرائس على ا
وقــد شـــارك فى صــيـــاغــة عـــرض "رحــلــة
.. فـهــو من ــبــدعــ ورد" مــجـمــوعــة من ا
تـألـيف"حـسـام عـبـد الـعـزيـز" بـلـغـة عـربـيـة
فـصـحى وأشـعـار (أحـمـد زرزور) ديـكور
وعــــرائـس ( مــــجـــــدى ونس) مــــوســـــيــــقى
وأحلـان (سـيـد الــعـطـار) مع ســبـعـة عـشـر
ــثــلــ «صـوت» العب عــرائس وتــســعــة 
مُــدربــ جـمــيــعــا تــدريــبــا مُــتــقــنــاً وحتت
قـيــادة الــعـاشـق لـفن الــعــرائس واألراجـوز
(نـاصر عبـد التواب). وبـاد ذى بدء فإن
هذا العرض يتـميز بأن حواره بالفصحى
ـ تـــلـك الـــفـــصـــحـى الـــتى تــــتـــهـــددهـــا اآلن
ـــؤســــســـات أخــــطــــار جـــســــام ســـواء فـى ا
ـؤســسـات اإلعالمــيـة.. بل الــتـعــلـيــمـيــة وا
والثقافـية وحتى إعالنات السلع وعناوين
األعمال الفنية وكأن هناك حملة شعواء
لـتـدمـيـر قواعـدهـا وتـشـويه جمـالـيـاتـها ..
ورغم ذلك فـــإن لــــغـــة حـــوار نص (رحـــلـــة
ورد) تـخـلـو من كـثـيـر من جـمـالـيـات الـلـغة
الـعربـية واكـتفت بـأن تكـون لغـة توصيل ـ
أى لـــغـــة الـــصـــحـــيـــفـــة الـــيـــومـــيـــة والـــلـــغــة
ــبــاشـــرة وأن األغــانى الــتى اإلخــبـــاريــة ا
شــــاركت فى الـــعــــرض جـــاءت بـــالـــلـــهـــجـــة
ـا يــخـلـق تـنــافـرا بــ الــلـهــجـة الــعـامــيــة 
ا والـلغة ينصـر العامية عـلى الفصحى 

عـــلى امـــتـالك وجـــدان (ورد) واكـــتـــســـابه
لصـفه ليخـتار مـا ب النـماء أو اخلراب
وهى الــصـــراعــات الـــتى تــنـــتــهى لـــصــالح
الفالح عـندمـا يكـشف أالعيـب (صفوان)
الــتى تــمـثــلت فى مــحـاولــته إعــاقـة (ورد)
عن الوصول إلـى وادى اخللود وأن يأخذ
مـنه الـشـجـرة الـتـى أثـبـتت أنـهـا صـديـقـته
ــــــــــا جــــــــــعل (ورد) فـى كـل األوقــــــــــات.. 
يـــتـــشـــبث بـــالـــشـــجـــرة ـ إلى أن يـــصل إلى
وادى اخلــــلــــود ـ بــــعــــد أن أدرك أهــــمــــيـــة
األشــجــار واخلــضــرة فى حــيــاة اإلنــســان
من كــــــافـــــة الــــــنــــــواحى االجــــــتــــــمـــــاعــــــيـــــة
واالقــتـصــاديــة والــديــنــيــة واجلــغــرافــيـة..

(ورد) بــأهـــمــيـــة الــشـــجــرة وأن يـــحــافظ
عـلـيهـا بـكافـة الـوسـائل حتى لـو اسـتدعى
األمــر أن يـتـنــكـر فى صـورة امــرأة عـجـوز
ـــســـاعــدة أو فى صـــورة طـــبــيب حتـــتــاج ا
ــريــضــة دون مــقــابل جــاء لــيــعــالج أمـه ا
والــذى يــطـــلب مــنه أن يـــذهب فى رحــلــة
إلـى (وادى اخلــــلـــــود) لــــكـى يــــجـــــلب ألمه
زهرة احلياة وبـشرط أن يأخذ معه تلك
الـشـجرة الـعـتيـقـة ليـعـطيـهـا هديـة حلـكيم
وادى اخللـود.. وفى أثـناء الـرحلـة حتدث
مـــصـــادمــات ومـــشـــاجــرات بـــ صـــفــوان
عـــــاشق الـــــصــــحـــــراء والــــيـــــبــــاب واألرض
تـنكـر فى زى الطـبيب اجلرداء والـفالح ا
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> إن تـدريب التمثيل يـعمل من خالل تناقض أو مفـارقة: فالقدرة عـلى أن تكون شخصاً
آخـر تتطلب أن تـقترب أكثـر من االتصال بكـونك نفسك. وكلـما كنت أقرب إلى حواسك

أنت كنت أقدر فى كونك قادراً أن تمثل حواس شخص آخر.
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بـنتـر وبـصـفـة خـاصة فـى مسـرحـيـة الـعـشيق
ــشـاهــد الــقــصـيــرة وحتــديـد اإلحلــاح عــلى ا
ـكـان واحـد الـزمــان لـيال ونـهـارا وإن الـتـزم 
نـــظـــرا ألنــهـــا صـــورت أســـاســـا كــمـــســـرحـــيــة
تــلـــيــفــزيـــونــيـــة أمــا فى مـــســرحـــيــة «اخلــادم
األخـرس» فـيـقـوم بـنـتـر بتـوظـيـف نسـق مـع
من اللغة له داللته فنجد الشد واجلذب فى
احلــــوار مــــبــــنــــيــــا فى أغــــلب األحــــيــــان عــــلى
الـــتــــكــــرار الــــنــــاجت عن عــــدم الــــفــــهم حــــيــــنـــا
واإلحلـــــاح حــــــيـــــنــــــا آخــــــر ومن خـالل هـــــذه
ـسـرحـيـة  اكـتشـاف ودعم بـعض الـورشـة ا
ـــواهب فى الـــتـــرجــــمـــة والـــتـــمـــثـــيل وكـــافـــة ا
ـسـرحـيـة كـما أنـه أمكن ـنـظـومـة ا عـنـاصر ا
تقـد عـمـل فـى قاعـة واحـدة وقـد أثارت
هـــذه الــتـــجــربـــة الــتى قـــادهــا اخملـــرج حــسن
اجلريـتلى كثـيرا من الـتفاؤل ألكـثر من سبب
 فــهى مـــجـــمــوعـــة مـــنــتـــظــمـــة فى مـــخـــتــلف
الـتـخـصـصات حتـاول أن تـصل إلى حل ذكى
فى اخلروج من مأزق التمويل وكذلك أماكن
ـــراكـــز الــثـــقـــافـــيــة الـــعـــرض بــالـــتـــعـــاون مع ا
ـيزة األخرى اخملـتلـفة  وهو مـا ينـقلـنا إلى ا
وهى أنـهـا تـعـتـبـر نـافـذة عـلى جتـارب وعـيون
ى التى كادت أن تتالشى فرص سرح العا ا
ـــســـارح كـــمــــا أن مـــثل هـــذه عـــرضه عـــلـى ا
ــسـرحـيـ مـن االحـتـكـاك الـتـجــارب تـمـكن ا
الـثــقـافـى عـلى يــد مـجــمـوعــة تــمـتــلك الـوعى
الــــثــــقــــافى واحلس الــــفــــنـى فى مــــســــرحــــيـــة
«الـعـشـيق» والـتى قـامت بـتـرجـمـتـهـا الـكـاتـبة
مـنى حــلـمى ورغم قــدرة وذكـاء الـكــاتـبـة فى
إيــجــاد بــعـض الــتــراكــيـب الــلــغــويـــة الــعــامــيــة
ـثــيـلــتـهــا فى الـلــغـة األصــلـيـة إال أن ـوازيــة  ا
ى إلى اللغة العامية كما سرح العا ترجمة ا
حــدث فى مــســرحــيــة «الـعــشــيق» تــؤدى فى
كــــثــــيـــــر من األحـــــيــــان إلى إحـــــداث نــــوع من
ــ مــخــتــلــفــ وواقــعــ الــتــنــاقض بــ عــا
مـخـتلـفـ ونـرى أن اللـغـة العـربـية الـفـصحى
ـتــرجم. أمـا مـازالـت أقـرب إلى روح الــنص ا
عـمـلـيـتى االقـتـبـاس والـتـمـصـيـر فـلـهـمـا شـأن
ـكن استخـدام اللغـة العامـية أما آخر ولذا 
الــتــرجــمــة اخلــالــصــة فــيــخـتــلـف أمــرهـا ألن
ـا فــيــهـا من مــفـردات احلــيــاة اإلجنـلــيــزيــة 
تــراكــيب لــغــويـة تــخــتــلف إلـى حــد كـبــيــر عن
مفـردات احليـاة العـربـية  ومـازال احتـياجـنا
إلى الترجمة اخلالـصة أمرا حيويا كى نفيد
سرح رتبطة با من  كل التجارب واألفكـار ا
ى وإذا كـــانت مــعـــظم الـــتــرجـــمــات فى الــعـــا
ـسرحـيات الطـويلة اضى قـد ركزت على ا ا
ـــــتـــــوســـــطــــة " 4 فـــــصــــول   3 فـــــصــــول  وا
ــســتــقــبـل قـد فــصالن" فــإن الــتــرجــمــة فى ا
تتجه إلى ترجمة مسرحيات الفصل الواحد
ـســرحـيـات الــقـصـيــرة  وقـد يـدفــعـنـا إلى وا
ـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات االقـــــتـــــصـــــاديــــة ذلك بـــــعـض ا
واجلـمـالـيـة خـاصـة وأن هـذه الـعروض الـتى
ال تتجاوز السـاعة وال يشتمل عرض أحدها
. ومن ثم ـمـثـلـ إال عـلى عـدد مـحــدود من ا
ـكن الــسـيـطـرة عــلـيـهـا وعـرضــهـا فى يـسـر
فى أيـــــة جتــــمـــــعـــــات وبــــذلـك نــــبـــــتــــعـــــد عن
األسلوب الـتقلـيدى الذى يـقف أحيانـا عائقا
ـسـرحـية ضـد تـقـد الـكثـيـر من الـتـجارب ا
ــتـــحــدة ــتـــحــدة والـــواليـــات ا ـــمــلـــكـــة ا فى ا
ــــســــرحـــيــــون كل عـــام األمـــريــــكـــيــــة يــــقـــيم ا
ـــســـرحـــيــــة الـــفـــصل الـــواحـــد مــــهـــرجـــانـــات 
ـهرجان ـسرحيـة القـصيـرة حيث يتـناول ا وا
مـجموعة مسـرحيات لكـاتب واحد أو لكتاب
عـــــــديـــــــدين وخـالل ذلـك يــــــحـــــــدث نـــــــوع من
تابعات النقدية لهذه األعمال والتى تغطى ا
ــســـرحــيــة ولــو ــنـــظــومــة ا كــافــة عـــنــاصــر ا
ـكـتـوبـة أضـفـنــا إلى ذلك األعـمـال األخــرى ا
بـاللغة اإلجنلـيزية لكتاب كـثيرين من أجناس
مــخـــتــلــفـــة ألصــبح لــديـــنــا رصــيـــد هــائل من
الـــدرامـــا اإلجنـــلــــيـــزيـــة  ومـن خالل حـــركـــة
تـرجمة واعـية نـستطـيع أن نسـتفـيد من هذه
الــكــنـــوز الــتى تـــســاعـــد عــلى ازدهـــار حــركــة

صرى. سرح ا ا

ـعاصر ألن هـذه الفنـون تأخذ من األدبى ا
بـعضـها وتتـأثر بـكل جديـد لذا فـإن حركة
ـــصـــرى لم تـــكن ـــســـرح ا الـــتـــرجـــمـــة فـى ا
مـنعـزلة عن حـركة تـطور الـفنـون األخرى 
ومــصــر بــحــكم ثــقــلــهــا الــثــقــافى وريــادتــهــا

الفكرية كانت هى نقطة البداية.
ساهمة نع أقطارا عربية من ا وذلك لم 
فى بــنــاء هــذا الـــهــرم الــثــقــافى  ومن أهم
هـذه األقطـار: الـكويت والـعـراق ولبـنان وال
ــــكن أن يــــتــــغــــاضى دارس أو بــــاحث عن
ــثـــمـــرة الــتـى حــقـــقـــتــهـــا حـــركــة الـــنـــتــائـج ا
ــــصـــرى  ودور ـــســــرح ا الــــتــــرجــــمـــة فـى ا
ــتــرجــمــ الـــذين كــانــوا ومــازالــوا حــلــقــة ا
الوصل واجلسر الذى يربـطنا فكريا وفنيا

بالعالم.
وفى مــجــال الــتــرجــمــة عن اإلجنــلــيــزيــة ال
ــثــال نــســتــطــيع أن نــقــيم  – عـــلى ســبــيل ا
ولــــــيس احلــــــصـــــر- د. رشــــــاد رشـــــدى د.
لــــــويس عـــــوض د.إبــــــراهـــــيـم حـــــمـــــادة د.
عــبــدالــعــزيـــز حــمــودة د. مــحــمــد عــنــانى
د.سمـير سرحـان د.فوزى فـهمى والـناقد
فـــــاروق عــــبـــــد الــــقـــــادر وإذا كــــان مـــــجــــال
الـدراسة هـنا مـسرحـية الـفصل الـواحد أو
ـســرحــيــة الــقــصــيــرة فــقــد اخــتــرنــا هـذا ا
االجتــاه ألن مـســرحـيــة الــفـصل الــواحـد ال
تــعـــنـى أنــهـــا جـــزء من مـــســـرحـــيـــة طـــويـــلــة
ـا بــنـصـيب الـنـصـف أو الـثـلث أو الـربع وإ
هى عــمل فــنى مـــتــكــامل ومــكــتــمل فــكــريــا
وفـنـيا  كـمـا أنـهـا تـتـسم بـدرجـة عـالـية من
الـتـركــيـز والـتــكـثـيف وبــبـنـاء الـشــخـصـيـات
ــيــزهــا هــو اشــتــعـال ــواقف وأهم مــا  وا
احلـركــة الــدرامــيـة وتــأجــيج الــصـراع وهى
بـذلك – فى بــعض ســمــاتــهــا تــذكــرنـا بــفن

ـصرى عبر مـسيرته ــ التى سرح ا ارتـكز ا
ـــــائــــــة عـــــام ــ عـــــلى قـــــاعـــــدتـــــ جـــــاوزت ا
أسـاسيت هـما التأليـف والترجمة  بل إن
مـرحــلــة الـتــرجـمــة سـبــقت مــرحـلــة اإلبـداع
ـسـرحى كـان واليـزال والــتـأصـيل فـالـنـص ا
حـجـر الزاويـة فى فن الـدرامـا بل هـو األثر
الــفـــنى الـــوحــيـــد الــذى يـــبـــقى من عـــمــلـــيــة
الــدرامـا ومن ثم جـاءت تـرجــمـة الـنـصـوص
من الـلــغـات األخـرى غـيـر الـعـربـيـة وأهـمـهـا
فى البـداية اإلجنـليـزية والـفرنـسيـة لتـشكل
رافـدا رئـيـسـيا وشـريـانـا حيـويـا فى مـسـيرة

صرى. سرح ا ا
وإذا كانت قيـمة التـرجمة تـعتمـد بشكل عام
عاييـر فإن ذلك ال يلغى عـلى مجموعـة من ا
بأى حـال من األحوال بـصـمة كل مـترجم بل
إن هـذه البـصـمة تـختـلف من عـمل إلى آخر
ـوهبـة فى عمـليـة التـرجمة وذلك يـبرر دور ا
ويـؤكـدهـا  واألصـلح فى الـتـرجـمـة أن يـكون
ـتـرجم فـائض الــتـرجـمــة فى صـالح الــنص ا
إلى العـربيـة بـاعتـبار أن هـذه الـدراسة تـركز
عـلى الـتـرجـمـة من اإلجنـليـزيـة إلى الـعـربـية
ولـيس فى صالح الـنص األصلى وهـو النص
فـى لـغــته األصــلــيـة وهى هــنــا اإلجنـلــيــزيـة 
ــقـصــود بـفـائض الــتـرجـمــة هـو اسـتــحـالـة وا
ــتـرجم فى تــطـابق الــنص األصــلى والـنص ا
ـــــا هــــنـــــاك حــــذف ـــــعــــانى وإ األلــــفـــــاظ وا
وإضـافـة  وتـعـتـمـد فــنـيـة الـتـرجـمـة إلى حـد
سرح ترجم  وتـرجمة ا كـبير على موهـبة ا
ـتـرجم أن يـكـون بـشــكل خـاص تـتـطـلب من ا
ذا حـس درامـى ومـــــــقـــــــدرة خـــــــاصــــــــة عـــــــلى
اإلحـسـاس باحلـوار وصـياغـته درامـيا  وإذا
كـان أفـضل من يـتــرجم الـشـعـر هـو الـشـاعـر
ـسـرح هــو الـكـاتب فـإن أفــضل من يـتـرجـم ا
سـرحى أو من لـه اهتـمـام خـاص بـالـدراما ا
تـعـددة فالـتـخصص فى أى من مجـاالتـهـا ا
ـكن فى الــتــرجـمــة عــمـلــيــة واردة وإن كــان 
اجلــمع فــيــهــا بــ أكـثــر مـن مـجــال  إال أنه
ــعـــرفــة واخلـــبــرة ودرجــة يــفــتـــرض تــوافـــر ا
عـالـيـة من احلـسـاسـيـة بـاجملـال الـذى يسـبح
ـــتـــرجم  كـــمــا أن اجلـــمـــالـــيــات الـــتى فـــيه ا
ـــتــلـــقى مـن خالل الـــقــراءة يـــســتـــمـــتع بـــهـــا ا
تــخــتــلف إلى حــد مــا عن اجلــمــالــيــات الــتى
سرحى ولذا شاهد للعرض ا يستمتع بهـا ا
ــتــرجـم أو حــســاســـيــته فـــإن فى إحــســـاس ا
ـسـرحـيـة البـد أن جتـاه تـرجـمـة الـنـصـوص ا
تـأخــذ فى االعـتـبـار إخـراج هـذه الـنـصـوص.
وتـلك اخلـصـيـصـة تـؤثـر عـلى كـتـاب الـدرامـا
ومــتـرجــمــيــهــا  كل ذلك يــجــعل من تــرجــمـة
ـوهبـة والـثقـافة ـسرح حـقال يـعتـمد عـلى ا ا
واخلبرة والـبصمـة الدراميـة للمـترجم والتى
بــدورهــا تـخــتــلف من مــتـرجم إلـى آخـر ومن

عمل إلى آخر.
لــقـــد شــكــلت الــتــرجــمـــة مــعــيــنــا ال يــنــضب
لــلـكــتــاب والــنـقــاد فــالـذين قــامــوا بـتــرجــمـة
ـســرحــيــة من اآلداب األخـرى الــنــصــوص ا
وخـاصة األدب اإلجنـليزى والـفرنسى كان
ـتـرجم  ـسـرح ا لـهــمـا نـصـيب األسـد فى ا
وقـــدمــوا لــلـــمــتـــلــقـى عن طــريـق الــقــراءة أو
ـشاهدة آفاقـا واجتاهات وروافـد متعددة ا
ى كما قام بعض النقاد حلركة الفكر العا
والــبـــاحــثــ بــتـــرجــمــة أحــدث اإلصــدارات
ــــواكـــبــــة حلــــركـــة اإلبــــداع فـى مـــداراتــــهـــا ا
اخملـتلـفة  وبـذلك الـتحم الـفـكر الـتـنظـيرى
مع الفعل الـدرامى فى إثراء حركة الدراما
الـوافـدة  والـتـى أدت بـدورهـا إلى تـنـشـيط
ـــســــرح فـى مـــصــــر كى وحتـــفــــيــــز كــــتــــاب ا
يـفــتــحـوا نــوافـذ جــديـدة لــتــطـويــر وحتـديث
سـرحيـة  كمـا أن هنـاك فريـقا نـظومـة ا ا
آخــــر من الــــكــــتــــاب لم يــــقف دورهـم عــــنـــد
الـتــرجــمــة اخلــالــصــة بل أتــقــنــوا عــمــلــيـات
االقـــتــبـــاس واإلعــداد والـــتــمـــصــيـــر فــزادت
ـنـاهل الـتى دفـعت وبـقوة بذلك الـروافـد وا
سرحى  تيارات عديدة فى محيط الفن ا
وضـــخت دمـــاء جـــديــدة فى عـــالم الـــدرامــا
ــــعــــروضــــة  كــــمــــا أن حــــركــــة ــــقــــروءة وا ا
ـــســـرح قـــد أثــرت الـــتـــرجـــمـــة فـى مـــجـــال ا
بــدورهــا عــلى مــجــاالت األدب األخــرى من
شــعــر وقــصــة وروايــة وعــلى حــركــة الــنــقــد

أرنـولد فسـكر  برنـارد كوبس  جون اردن
 روبـــرت بـــولت  هــــارولـــد بـــنــــتـــر  شـــيال
ديالنى  تـوم سـتـوبارد  كـارلـيل تـشرشل 
ديــفــيــد هــيــر هــوارد بــاركــر وآخــرون وقـد
سـرحية سرحـية اإلذاعـية وا كتب هـؤالء ا
الــتـلــيــفـزيــونـيــة  وقـد تــمت تــرجـمــة بـعض
ــسـرحــيـات إلى الــلــغـة الــعـربــيـة و هــذه ا
إخـراج بعضها عـلى خشبة مسـرح الطليعة
الــذى اســتــأثــر بــالــقــدر األكــبــر فى عــرض
ــــســــرحــــيــــات وبـــــعــــد ذلك شــــاركت هــــذه ا
مسـارح أخرى مثل مـسرح الـهنـاجر وبعض
مــســارح الـــثــقــافــة اجلــمـــاهــيــريــة إال أنــنــا
مــــازلـــنــــا فى حــــاجـــة مــــاســــة إلى الــــتـــوسع
ـــســـرحـــيــات والـــتــنـــوع فـى تــرجـــمـــة هـــذه ا
وعــرضـهـا ألنــهـا قــلـيـلــة الـتـكــالـيف مــقـارنـة
سـرحـيـات الـطويـلـة كـمـا أن معـظـمـها ال بـا
سـرحـيـة فـيه سـاعـة واحدة يـتـعـدى زمن ا
ــكن اجلــمع بـــ أكــثــر من عــمل ومن ثـم 
فى عرض واحـد وذلك بـدوره يكـون سبـبا
فـى إبـــــراز وصــــــقـل مـــــواهـب الــــــتـــــرجــــــمـــــة
ـعـظـم هواة والـتـألـيف والـتـمـثـيل واإلخـراج 
ــــســـرح كـــمــــا أن اشـــتـــراك الــــشـــبـــاب فى ا
ــيـة يــعـطـيــهم الــفـرصـة أعـمــال درامـيــة عـا
ــيــة وســوف لالطـالع عــلى الــثــقـــافــة الــعــا
نعـرض لـبـعض هـذه النـمـاذج فى حـدود ما

تسمح به الدراسة.
اسـتــضـافت قـاعـة صالح عـبـدالـصـبـور فى
الــفـــتــرة مـــا بــ  9 27 مـــارس عـــام 1988
مـــجـــمـــوعـــة الـــورشـــة الـــتى قـــدمـت نـــصــ
لـهـارولـد بـنـتــر وذلك بـالـتـعـاون مع اجملـلس
الــثـقــافى الــبـريــطـانـى كـمــا تـذكــر الـنــاقـدة
ـسـرحـية مـايـسـة زكى " الـعـدد الـسادس ـ ا
سـرح ــ يـونـيو  1988 نالحظ عـند مـجـلـة ا

تأثير ترجمة
سرح امتد ا
 لكل أنواع
وفنون األدب

القصة القصيرة . 
ـــســـرحـــيـــة فـــلـــمـــاذا لـم يـــطـــلـق عـــلـــيـــهــــا ا

القصيرة ?
أظن أن الـتـســمـيـة تــسـتـنـد إلـى وحـدة بـنـاء
ــــســـرحـى وهـــو الــــفـــصـل فـــيــــقـــال الــــنص ا
مــســرحــيــة من فــصل واحــد أو مــســرحــيــة
الـــفــصـل الـــواحـــد إال أنه تـــوجـــد نـــصــوص
مسـرحـيـة قصـيـرة جـدا ال تصـل إلى حجم
مــــــســـــرحــــــيـــــة الـــــفــــــصل الــــــواحـــــد وهـــــذه
ـسـرحـيـات من الـبـديـهى أال يـطـلق عـلـيـها ا
مـســرحـيــة الـفــصل الـواحــد بل إن تـســمـيـة
ــســـرحـــيــة الـــقــصـــيــرة هـى األنــسب كـــمــا ا
وكـــيـــفـــا  وقـــد قـــام كـــاتـب هـــذه الـــســـطــور
بـترجمـة بعض مـسرحـيات قصـيرة لـلكاتب
ــــعـــاصـــر "هـــوارد بـــاركـــر" ال اإلجنـــلـــيـــزى ا
ــســرحــيــة ثالث يــتــعــدى عــدد صــفــحــات ا
إذن نــــســـتــــطــــيـع الــــقــــول بـــأن صــــفــــحــــات 
ـسرحيـة القـصيرة فـى طريقـها لالنـتشار ا
جـــنـــبـــا إلى جـــنـب مع مـــســـرحـــيــة الـــفـــصل
ــا يــكــون ذلك مــواكـبــا إليــقـاع الــواحـد  ر
الـــعــصــر الـالهث الــســـريع كــمـــا أن مــعــظم
ـــســــرحـــيــــات ال يـــرتــــبط عــــرضـــهـــا هـــذه ا
ـهـا فى ــكن تـقــد ـا  ـسـرح مــجـهــز وإ
ـــــقـــــهى أو أمـــــاكن أخـــــرى عـــــديـــــدة مـــــثـل ا
الــــــشـــــارع. وقــــــد بـــــدأ االجتــــــاه لـــــكــــــتـــــابـــــة
سرحـيات القـصيرة ومـسرحيـات الفصل ا
الــــواحـــد يــــتـــزايــــد بـــعـــد مــــوجـــة الــــســـخط
ـسـرحى والــغـضب الـتـى فـجـرهــا الـكـاتـب ا
جــــون أوزبـــورن فـى مــــســــرحـــيــــتـه " انــــظـــر
وراءك فى غـضب " وهــذا اليـعــنى أن هـذا
الـنوع لـم يكن مـوجـودا من قبل ولـكـنه أخذ
شـــكل الـــظـــاهــرة بـــعـــد أن شـــارك فى ذلك
ـسـرح مـثل بـيـتـر شـافـر  كـثـيـر مـن كـتـاب ا
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> تـدريب التمثيل يحاول أن يزيل الصدأ الذى يبدو أن احلياة اليومية تغطينا
ـا حتى يحمى) مـشاعرنا احلقـيقية عن ذواتـنا الواعية بـه. الصدأ يخبئ (ور

شاعر وأن يبدد ويذيب ذلك الصدأ. وتدريب التمثيل يحاول أن يحرر تلك ا

> انتقل إلى رحمة الله الفنان العراقى "عادل كوركيس" مدير فرقة مسرح اليوم.
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ـمـثل من خـاللـهـا ويــسـتـكـشـف فى ذاته سـمـات > الــشـخـصــنـة هى عــمـلـيـة يــكـتـشـف ا
ومـواصـفـات ومواقف أو اجتـاهـات تكـون أبـعـاداً شرعـيـة للـدور الـذى يـخلـقه. ومـثل هذا
ـمثل حراً من االنفعاالت الـعمل يساهم فى االستـرخاء والثقة عن طـريق االحتفاظ با

القسرية. 22
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صرى. سرحية  يشارك فى الدورة القادمة للمهرجان  القومى للمسرح ا عهد العالى للفنون ا > ا
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إلى شــخــصــيــة بـدوى فــلــســطــيــنى يـرى
بالده وهى تـقسم وكـان نويـصر مـوفقاً
لــلــغــايــة فى الــتــعــبــيــر عن الــشــخــصــيــة
بـاسـتــثـنــاء بـعض االنــفـعــاالت والـصـراخ
ــبــاشــرة لــكى يــظل فى واإلســقـاطــات ا
ثالً مـسـرحيـاً مـتمـكـنا يـتـمتع الـنهـايـة 
بـاللـيـاقـة الـبـدنـيـة والنـفـسـيـة والـذهـنـية
ـركـبة ـثل هـذه الشـخـصـية ا ـنـاسـبة  ا
وبـــلغ من انـــدمـــاجه فى الـــدور أنـه كــان
يـرقص أحـيـانـاً من شـدة األلم الـنـفـسى
الـذى يـفــتـرض أن الـشـخــصـيـة تــعـانـيه.
ولـطــفى نـويــصـر مــعـروف بـلــقب عـاشق
ـــصـــرى حــيـث ســبـق أن أعــد ـــســـرح ا ا
ـــــســـــرحـــــيـــــات وشـــــارك فى عــــــدد من ا
ــؤلــفــ مــصــريـــ آخــرهــا مــســرحــيــة
«عـــلى جــنـــاح الــتـــبــريــزى وتـــابــعـه قــفــة»

للكاتب الراحل ألفريد فرج.
ونـــأتى إلى الـــعـــرض الـــثــالـث وهــو «ابن
ــضـمـون خـلــدون» واالسم هـنــا يـوحى 
ـــــضــــــمــــــون احلــــــقـــــيــــــقى آخـــــر غــــــيــــــر ا
لـلـمــسـرحـيـة فـهى ال تــدور فى حـقـيـقـة
ـــؤرخ وعــــالـم االجـــتــــمـــاع األمـــر حــــول ا
الـشهـير الـذى ولد فى تـونس ومات فى
مـصــر إنـهـا عــبـارة عن مـقــتـطـفـات من
ي ست مسـرحيـات لكـتاب يـهود وعـا

ـسـرحـيــات «مـراقب الـدولـة» مـن هـذه ا
البالن حـتــسـور و«عـمــلـيــة رد» خلـانـوخ
ــون» لــيــفــ و«فــنــدق بالزا «لــنــيل ســا
و«الـــدرس» لـــيــوجـــ يـــونـــســكـــو وبـــعــد
ــمــثل الـذى عــرض كل مــشـهــد يــظــهـر ا
يــــقــــوم بــــدور ابن خــــلــــدون والــــذى قـــام
ـمثل الـفلـسطـينى شـادى سرور بدوره ا
ـشـهـد ويربط فى لـيـعـلق علـى أحداث ا
ــشــهـد هــذه الـتــعــلــيــقـات بــ أحــداث ا
ـعاصر والـواقع الفلـسطيـنى والعربى ا
وتــدور الـتــعـلــيــقـات غــالــبـاً عــلى ســطـوة
االحـــتالل اإلســرائـــيــلـى وعــبــثـــيــته وأن
الـــــظـــــلم الـــــذى يـــــتـــــعـــــرض له الـــــشـــــعب
الفلـسطينى لن يـدوم فضالً عن بعض
الـقـضــايـا األخـرى مـثل فــسـاد الـسـلـطـة
والــســعى لــلــحــصــول عــلى األمــوال بـأى

شكل.
وكــمـا يــقــول الــنــقــاد فــإن شــادى سـرور
بـــــــرع فـى دور ابـن خـــــــلـــــــدون مـن خالل
احلــديث بــلـهــجــة ثــوريــة تـرفـض الـظــلم

والقهر وترنو إلى مستقبل أفضل.
ـسرحـية ويـشيـد النـقـاد بشـكل خاص 
«عملية رد» والتى تصور معاناة مواطن
فـــلـــســـطـــيـــنى تــــنـــسف قـــوات االحـــتالل
اإلسـرائيـلى بيـته ثم تقـدم الدواء البنه
ـريض فى الـوقت نـفـسه بـعـد أن فـقـد ا
الولد إحدى عينيه خالل نسف البيت.
ويــقــول الــفـــنــان هــشــام ســلــيــمــان مــعــد
ــســرحــيــة ومــخـــرجــهــا إنه اخــتــار ابن ا
خــلــدون بــالـذات لــلــربـط بــ األحـداث
كــنــوع من الـــتــأكــيـــد عــلى عـــظــمــة هــذا
ـفــكـر الــعـربى الــذى ال تـزال مــقـدمـته ا
الــشــهــيــرة الــتى كــتــبــهــا مــنـذ 631 ســنــة

معبرة عن واقعنا الراهن.

بـحثهـا عن معنى حلـياتهـا. وال تعرض
ـســرحـيـة الــطـريــقـة الــتى قـتــلت بـهـا ا
كـــورى بـــشـــكل مــــحـــدد بل بـــاإليـــحـــاء
وتــــــعـــــرض فـى الـــــنــــــهـــــايـــــة شــــــريـــــطـــــا
تـــلـــيـــفــزيـــونـــيـــا مـــصـــوراً عن حـــيـــاتـــهــا
الـقـصـيـرة يــتـضـمن صـوراً لـهـا عـنـدمـا

كانت فى العاشرة.
ـسـرحـيـة ويـؤكـد الـوالـدان فى نـهـايـة ا
ـتــعـاطــفـ مع أنــهـمــا كـانــا من أشــد ا

حـركة مسـرحية مـزدهرة تشـهدها فى
الـوقت احلـالى األراضى الـفلـسـطيـنـية
احملـــــــــتــــــــلـــــــــة عــــــــام 1948 داخـل اخلط
األخــضـــر.. وهـــذه احلــركـــة تـــمــر دون
مالحـظـة واهـتـمـام كـافـيـ من الـنـقاد
ـســرحـيـ فى الـعـالم الـعـربى وجـاء ا
ذلك رغم أن الـصــحـافـة اإلســرائـيــلـيـة
ـسرحية اهـتماماً أولت هذه احلركة ا
كـبــيـراً مـن الـنــاحـيــة الـفــنـيــة أحـيــانـاً..
ومن نــاحــيـة دالالتــهــا الــســيــاسـيــة فى
أغـــــــلب األحـــــــوال وفى هـــــــذا اإلطــــــار
تـشــهـد حـالـيــا األراضى الـفـلـســطـيـنـيـة
احملــــتــــلــــة مــــنــــذ عــــام 1948 عــــدداً من
ــســـرحــيـــة اجلــريــئـــة الــتى الــعـــروض ا
ــســرح لــلــتــعــبــيــر عن مــعــانـاة تــوظف ا
الـــشـــعب الـــفـــلـــســـطـــيــــنى داخل اخلط

األخضر وخارجه وفى العالم.
وفى هذا اإلطار نـكتفى باحلديث عن
ثالثـة عــروض مـسـرحـيــة تـعـرض عـلى
مسارح مديـنة الناصرة صـاحبة أكبر
جتمع عربى فى أراضـيها فى مقدمة
ــــســـرحــــيــــات «اســـمـى راشـــيل» هـــذه ا
ـــــنــــاســـــبـــــة الـــــذكــــرى والـــــتى تـــــقـــــدم 
ـصرع الـناشـطة األمـريكـية اخلـامسـة 
«راشـــيل كـــورى» الــتى قـــتـــلــتـــهـــا قــوات
االحـتالل اإلسـرائـيـلى عام 2003 جـاء
ذلك عــنـــدمــا كـــانت كــورى (23 ســـنــة)
ـــتـــعــاطـــفــ مع تــشـــكل مـع عــدد من ا
قــضــايــا الــشــعب الـــفــلــســطــيــنى درعــاً
ــنع جـرافــات قـوات االحـتالل بـشــريـا 
من تدمير منازل فلسطينية فى رفح.
ـــســرحـــيـــة عــبـــارة عن مــونـــودرامــا وا
أعــــدهــــا الـــكــــاتب الــــبــــريـــطــــانى «آالن
ريــكــمــان» وزمـــيــلــتـه «كــاتــريـن فــايــتــر»
وعــرضت بــالـفــعـل فى لــنــدن وحـقــقت
ـيدان» ً شـجع «مسـرح ا جنـاحـا كبـيـرا
وهى هيـئة عـربية مـسرحـية فى حـيفا
عـلى احلـصـول عــلى حـقـوق الــتـرجـمـة

والعرض.
ـــســـرحـــيــة وبـــالـــفـــعل تـــمـت تـــرجـــمـــة ا
وإســـــــنـــــــاد إخــــــــراجـــــــهـــــــا إلـى اخملـــــــرج
الـــفـــلــســـطـــيــنـى ريــاض مـــصـــاروة أمــا
البطولة فـقد كانت من نصيب الفنانة
الـفلـسطـينيـة لنـا رزيق وشاركـها فـيها
ـتعـاطـف مع بعـض الفـنـان الـيهـود ا
احلــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة فى اإلضــاءة

البس وغيرها. وا
وبـعـد بـروفــات اسـتـمــرت ثالثـة أشـهـر
ــسـرحــيــة فى حـيــفـا أوالً بــدأ عـرض ا
ثم الناصـرة حاليا وسوف تعرض فى
بـاقى مراكـز الـتجـمعـات العـربيـة وقد
دعــيت والـدة راشــيل وأبــوهـا حلــضـور
الـــــعــــــرض االفـــــتـــــتــــــاحى فـى حـــــيـــــفـــــا
وشــــاهــــداه لـــــعــــدة مــــرات فـى حــــيــــفــــا
والـنـاصـرة باسـتـمتـاع كـبـير رغم أنـهـما

ال يفهمان العربية.
ـــســرحــيـــة الــتى تـــســتــغــرق وتـــعــتــمــد ا
حـوالى ســاعـة ونــصف الــسـاعــة فـقط
عـلى مـذكرات وحـكايـات كـتبـتهـا كورى
بـنـفـسهـا لـتـشـرح كـيف بـدأت تـتـعاطف
مع الـــشــعـب الــفـــلـــســـطــيـــنى فـى إطــار

إلى مناطق.
ــســـرحــيــة ــلك لــيـــر فى ا قــام بـــدور ا
الـــفــنـــان الـــفـــلــســـطـــيــنـى من عــرب 48
«لــطـــفى نــويــصـــر» والــذى ظـــهــر عــلى
ــســرح وهــو يــرتــدى مالبس ثــقــيــلــة ا
وكـلــمـا أصــيب بــخـســارة يـخــلع قـطــعـة
مـن مالبــــــسـه حــــــتـى أصـــــبـح نــــــصــــــفه

األعلى عارياً.
ثم انـتـقل بـعـد ذلك فى يـسـر وسـهـولة

إســرائــيل.. لـكـن بـعــد مـقــتل ابــنــتـهــمـا
اتضحت لهما أمور كثيرة.

وننتقل بـعد ذلك إلى مسـرحية أخرى
ـلك لــيـر» مـسـرحـيــة شـكـسـبـيـر هى «ا
الـشـهيـرة الـتى عـرضت بـرؤيـة جـديدة
لك لير الذى فقد تربط ب مأسـاة ا
بـــــنـــــاته الـــــثـالث بـــــعـــــد أن وزع ثـــــروته
عــــــلــــــيـــــــهن وبـــــــ مــــــأســــــاة الـــــــشــــــعب
الـفـلـسـطـيـنى الـذى وجـد وطـنه يـقـسم

حركة مسرحية مزدهرة..
داخل اخلط األخضر

لك لير.. ا
فلسطينى
اسمه
لطفى
نويصر

 األداء الكوميدى يسود العرض 

سرح  معاناة الشعب تتجلى فى ا

اسمى
راشيل..
 من لندن
إلى
 الناصرة

الدنيا مكدسة داخل عرض « فى بيتنا فأر»
إسماعيل يس.. بريخت.. أمريكا .. الفواتير..   سعد احلرامى.... فى عرض واحد 

س الـعرض من بـعيـد لكـنها فى فـيهـا ما 
حــقـيـقــة األمـر مــجـاورة لـلــعـرض فـقط وال
تــــمس نــــســـيــــجه الــــدرامى بل لــــيس لــــهـــا

عالقة به..
ـثــلى هـذا الـعــرض جـمــيـعـهم مــجـمـوعــة 
يــتــمــيـزون بــحس كــومــيـدي عــالٍ بــعــضـهم
أدى أكـــــثــــــر من دور داخـل الـــــعـــــرض مـــــثل
يـــاســر فـــيـــصل حـــمـــادة شـــوشـــة عـــطـــيــة
درديرى والبـعض اآلخر اكتفى بدور واحد
فـظـهـرت عزة احلـسـينى بـخـفة روح عـالـية
فى أدائـــهـــا لــــدور األم وهـــشـــام مـــنـــصـــور
ـتـلـك صـدقـاً عـالـيـاً نـرمـ زعزع أيـضـاً 
ـــا لــهـــا من حـــضـــور قــوى عـــادل صالح
ـــرحـــة ومــــحـــمـــد عـــبـــد اخلـــالق بـــروحه ا

بأدائه الساخر لشخصية "الشيخ"..
ــتـلك قـدرة أمـا ســيـد فـؤاد كــمـمـثـل فـهـو 
مـتـمـيزة عـلى األداء الـكـومـيدى وصـاغ لـنا
نـصـاً مــسـرحـيــاً أراد به أن يـقـول كل شىء
فـى الــكـــون (الــتـــدخل األمـــريــكـى الــعـــجــز
الـــعـــربى الـــتـــطـــرف االرتـــزاق عن طـــريق
ــرض.....) الــديـن الــوحــدة الـــوطــنـــيــة ا
فـهـو لم يـتـرك فـرصة داخـل نصـه كان من
ـمكن أن يعلق بـها أو يسخـر عن طريقها ا
بأحـد أمراض اجملـتمع إال وكـتبـها ثم عاد
فــجــســـدهــا لـــنــا كــمـــخــرج بــعـــد ذلك فــلم
يــحـــذف من نــصـه أشــيـــاءً كــثــيـــرة كــان من
ــــمــــكن  أن تــــكــــون فى صــــالح الــــعـــرض ا
فـاالكتـفاء مـثالً بعـجز األسـرة عن مـواجهة
ـكن من فـأر تـيـمـة درامـيـة لـهـا مـغـزاهـا و
خاللـــهـــا أن نـــقــول الـــكـــثـــيـــر دون الـــلـــجــوء
ـونوجلـات إسـمـاعيل يس وال الـكـثـير من
ـطـروحة األفـكـار والـشـخـصيـات األخـرى ا
والـــزائــدة عن احلـــاجــة الـــفــعـــلــيـــة لــدرامــا

النص ومن ثم العرض بعد ذلك ..

الـــعـــرض كــلـــهـــا بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات ألنـــهــا
ـتــدة وتـشـبه فــيـلـمــاً عـربـيـاً مــتـشـعــبـة و
طـــويالً فـى امـــتـــداداته احلـــكـــائــيـــة الـــتى
ــتــدة بال نــهــايــة فــأنـا تــظــهــر وكــأنــهـا 
ـاديـة من مـثالً لم أذكــر مـعـانــاة األسـرة ا
الــفــواتـيــر الـتـى يـجب أن تــدفع كل شــهـر
والــتى جتـــســدهــا شـــخــصــيـــة "فــواتــيــر".
والــــذى يـــظــــهــــره الــــعـــرض يــــأكـل مـــعــــهم
ويشـرب معـهم فقد أصـبح جزءاً عـضوياً
فـى تكـويـنـهم ولم أذكـر اسـتـعـانـة األسرة
بـــشـــيخ لـــطـــرد الـــفـــأر وال اســـتـــعـــانـــتـــهم
بــخـــبــراء أمــريـــكــيـــ وال.... فــفى داخل
هــذا الـعــرض ال تــوجـد ضــوابط درامــيـة
تـد بـنا وال إخـراجيـة صـارمة الـعـرض 
ثـلـوه يـعـلـقـون على امـتـداده الـطـبـيـعى 
ما هـو داخل العـرض بنـفس الـقدر الذى
يـــعـــلـــقـــون به أيـــضـــاً عـــلـى مـــا هـــو خــارج
الــــعـــرض هــــنــــاك حــــالــــة من الــــفــــوضى
ـنـظـمـة تـشـتـرك فى صـنـاعـتـهـا األجزاء ا
الــثالثــة لــلـعــرض أولــهــا اجلــزء اخلـاص

 لــلـوهـلـة األولى تـشــعـر أن هـنـاك فـوضى
ما ثم يستقـر لديك هذا الشعور ويتأكد
رويــــداً رويـــــداً وأنت تـــــشــــاهـــــد الــــعــــرض
ــســرحى " فى بــيــتــنـا فــأر " الــذى كــتـبه ا
وأخـــــرجه ســــــيـــــد فـــــؤاد ومـــــبــــــعث هـــــذه
ـــنــظـــمــة الـــتى يـــشــعـــرك بــهــا الـــفــوضى ا
الـــعـــرض نــاجتـــة عن عـــدّة أشـــيــاء أولـــهــا
األداء الــتـمــثـيــلى والـذى ال يــعـتــمـد مــنـهج
الــصــدق الــفـــنى الــذى تــعــودنـــا عــلــيه فى
مــعــظم مــســارحــنــا. لــكـنـه يــعــتـمــد شــكالً
كـن لنـا تـسـمـيـته بـهذا ـا  خـاصـاً به ر
ــبـــالغ فــيه ذلك الــذى الــنــوع من األداء ا
يــضـخـم األشـيــاء ويــســخـر مــنــهــا والـذى
عادة ما يثير الـكوميديا وكلمة السخرية
فـتـاح الـسـحـرى لـلـدخول إلـى عالم هـى ا
ـثلـوه وفـرقته هـذا العـرض فـالعـرض و
الـغـنـائـيـة يـسخـرون مـن كل شىء أحـيـاناً
أخــرى تــمــتـد ســخــريــتـهـم إلى كل مــا هـو
ـــــســــــرحى خـــــارج عـن عـــــالـم الـــــعــــــرض ا
ـيـزانـيــة الـتى ال تـكـفى فـيـســخـرون من ا
ـــســرح وأشـــكـــال األداء الـــتـــمـــثـــيـــلى فـى ا
الـقـومى ... هذا بـاإلضافـة إلى التـفسـير
الـساخـر الـذى يـطرحـه العـرض جملـريات

األمور داخل اجملتمع العربى...
يصور العرض حالة أسرة مصرية تتكون
مـن أب وأم وثالثــة أبـــنـــاء يــحـــيــون حـــيــاة
عـاديـة تــمـامـاً ثم يــهـاجـمـهم فــأر صـغـيـر
داخـل شــقـتــهـم يــســبب هــذا الــفــأر ذعـراً
كـبيـراً لـهم فـجمـيـعـهم يخـشى مـواجـهته
وتتحـول مخاوفهم من الفأر إلى هالوس
ا يـنتج عنه نـام واليـقظـة  تـأتيـهم فى ا
تـضـخم مـرض األب وانفـصـال االبـنة عن
خــطـيــبــهـا وطالق األب لــلــزوجـة و.. و..
ثـم تــمـــر بـــنــا األيـــام واألحـــداث لــيـــحــدث
حتــول فى األســرة بـدخــول خــطـيب األم
وحتــــول االبن بــــعــــد انــــضــــمـــامـه إلحـــدى

تطرفة و.. و.. اجلماعات ا
ــا لم أسـتـطع إيـجــاز تـفـاصـيل حـدوتـة ر

.. بــــاإلضـــافـــة إلى كـــســـره ســـرد وصف
لإليــهــام فــعــمـــلــيــة كــســر اإليــهــام والــتى
اعـــتــمـــد عـــلـــيـــهــا بـــريـــخت فـى مــســـرحه
ــــعـــــتــــمـــــدة عــــلـى أفــــكــــار الـــــســــيــــاسـى وا
ـعتـمدة أيـضاً الـتحـريض  والتـسيـيس وا
عـلـى أشـيــاء أخـرى كــثــيـرة كــعــمل عالقـة
ــسـافـات ــمـثل وتـداخل ا ــتـفـرج وا بـ ا
ـتـضـادة ـوسـيـقى ا بــيـنـهـمـا الالفـتــات ا
مـع احلـدث اإلضـاءة الـكـاسـرة لـلـحـدث
..... وداخل العرض ندمج مثل غـير ا ا
تــنـاول سـيـد فـؤاد مــخـرجه إحـدى أفـكـار
بـريـخت بـشـكل سـاخـر كـطـبـيـعـة الـعـرض
كـلـها وثـالث هـذه األجـزاء تـلك اخلـاصة
ونولوجات إسماعيل يس "دنيا تياترو
أنــــــــا أنــــــــا صــــــــاحـب الــــــــســــــــعــــــــادة مــــــــا
.." والــتى يــؤديـــهــا أســامــة تــســتـــعــجــبـش
ومـــعه فـــريق الــعـــازفـــ عــصـــام مــاضى
فـــيــرو صالح مـــصـــطــفـى وبــالـــرغم من
نـولـوجـات إال أنـها مـنـفـصـلة جـمـالـيـات ا
ــدقق ــا يــجــد ا تــمــامــاً عن الـــعــرض ر

ــنـطـقـة الـتـمـثــيل والـذى يـتـوسط قـاعـة
روابط ويظهر داخل ديـكور لشقة عادية
حـوائـطـهـا شـفـافـة تـسـمح بـرؤيـة مـا هـو
بـداخـلـهـا فـالــعـرض كـمـا يـسـخـر من كل
شـئ فـإنه يـعّـرى أيـضـاً كـوالـيـسه ال شئ
لــدى هـذه األســرة بـعـد مــهـاجـمــة الـفـأر
لـهـا ـ غـيـر مـبـاح فـاألشـيـاء كـلـهـا مـبـاحـة
ومـــكـــشـــوفـــة وثـــانى هـــذه األجـــزاء ذلك
اخلــاص بـشــخـصــيـة "كــاسـر إيــهـام" كــمـا
ــثل يــقــدم لــنــا أســمـــاه الــعــرض وهــو 
سـرحـية الـتى أقام فـكرة كـسر اإليـهـام ا
انى بـرتولت بريخت سرحى األ عـليهـا ا
مـــســـرحه والـــتـى يـــقـــوم بـــأدائـــهـــا تـــامــر
الـقـاضى ويظـهر بـشـخصـيتـه احلقـيقـية
ال كـــشــخــصـــيــة درامــيـــة داخل الــعــرض
ـشـاهد من وهـو تـارة يـقـدم لـنا مـا بـ ا
أحـداث لم نرهـا ويعلق تـارة أخرى على
حــدث مـا ويـصل بــ مـشـهـدين و.. و..
ـــا لــيس لــهــا كل لـه وظــائف مــتــعــددة ر
هـذه األهــمـيـة الـتى ذكـرنـاهـا من تـعـلـيق

 تفاصيل متشعبة كأنها بال نهاية!

فوضى منظمة
نتيجة اآلداء
التمثيلى
وعدم تبنى
قضية محددة
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> إن الـتمثيل يتطلب "حساسيـة غير عادية وذكاء استثنائياً". الـتمثيل يكون مبنياً على
ـعروف بـأنه إحـساس بـشـرى يتـجـسـد كدوافع نـحـو فعل مـفـتوح. تـقـد "االنـفعـال" وا
ـمـثل يـجب أن يـفـهم عـمل وتـشكـيل الـشـخـصـية الـبـشـريـة واإلحـساس ويـتـبع ذلك أن ا

اإلنسانى.

وسم. > اخملرج يس الضوى استقر على إخراج مسرحية "صبر أيوب" من تأليفه أيضاً لفرقة الفيوم القومية هذا ا

سرحي جريدة كل ا
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 شخصيات
سرحيات ا
الكوميدية
ليسوا عظماء
لكنهم عاديون

سرح البريطانى اءة تقود ا  اإل
فى شكل نصف دائرى

ــتـــفــرج كـــمــا لـــوكــان يـــصــدق فـــيــنـــفــعـل ا
ــيـــلــودرامــيــة الــتى ـــســرحــيــة ا أحــداث ا
تـكون أحداثها دائـماً مبالغاً فـيها وبعيدة

االحتمال.
ـثيـرة: إنهـا مسـرحيـة حتكى سـرحـية ا ا
قـصـة قـتل وتــكـتب لـكى تـصـدم وتـرعب

تفرج. ا
ـسرحـيـة الـهجـائـية: هـى شكل فظ من ا
ــســـرحى الــهــزل حــيث يــقــدم الــكــاتب ا
الـفـكـاهـة أو ينـتـقـد شـيـئـاً مـا أو شـخـصاً
مــا ال يــتـــفق مــعه .  وهــذا الــنــوع غــالــبــاً
يـــكـــون ســـيـــاســـيـــاً فـــيـــهـــدف إلـى إقـــنــاع
ـــتــفـــرجــ لـــيــتـــفـــقــوا مع وجـــهــة نـــظــر ا
ــــســـرحـى عن شــــخص مـــا أو الـــكــــاتب ا
شــريـــحــة  مـن اجملــتـــمع الــذى يـــنــتـــقــده

مـسـرحيـة بن جـونسـون  "فولـبون" 1606
هى مثال للمسرحية الهجائية .

ــــتــــفــــرج هــــو عــــامـل مــــهم فى اإلنــــتــــاج ا
ــســرحـى لــيس بــســـبب اإليــراد فــقط ا
ــكن أن ـــمــثـــلـــ   فـــمن وجـــهـــة نــظـــر ا
ــــتــــفــــرجـــ يــــجـــعـل ســـلــــوك ورد فــــعل ا
ــكن أن أداءهـم له طـــعم خـــاص فــهــم 
يالقوا تـرحيبـاً أو يواجهـوا عبوسـاً كما
ــمــثــلــ يــوجــد نـــوع من االتــصــال بـــ ا
ــتـفــرجـ ,الـــذى من شــأنه أن يــجــعل وا
ـســـرح حــدثـاً حــيــاً. يـتــفـاعـل كـثــيـر من ا
ـشـاعـر الـعـامـة ويـظـهر ـتـفـرجـ مع ا ا
ذلـك الـــتــــفــــاعل فى فــــتــــرة االســـتــــراحـــة
ـســرحــيـة ويـحــولـونـهـا إلى فــيـنـاقــشـون ا
ـتـفـرج حـدث اجـتـمـاعى أيـضاً. لـكن ا
الـذين يـذهـبـون إلى الـسـيـنـمـا ال يـفـعـلون
ذلك وهــــذا هـــــو أحــــد األســــبــــاب الــــتى
ـســرح احلى اليـخـبو ضـوؤه فى جـعـلت ا
ظل  هــيــمــنــة الــســـيــنــمــا والــتــلــيــفــزيــون
ـــــانــــعــــون أن يــــشــــاهــــدوا فــــالــــنــــاس ال 
ـفــردهم أو اجلـلـوس فى الـتــلـيـفــزيـون 
سـيـنــمـا نـصف فــارغـة لـكـنــهم يـشـعـرون

بعدم الراحة فى مسرح نصف فارغ .
ـــــــــكـن أن تـــــــــكــــــــون  مـن الـــــــــواضـح أنـه 
سـرح لكن الـسيـنمـا  أكثـر واقـعيـة من ا
ــســـرح يــعــيش فى وجــدان الــنــاس ألنه ا
حى وله طــبـيــعـة خــاصـة تـؤهــله لــيـكـون
أكـــــــثـــــــر إثـــــــارة مـن الـــــــســــــــيـــــــنـــــــمـــــــا . إن
ـســرحـيـات الـتى تـكـتـب لـلـمـسـرح نادراً ا
مـــا تــكـــون نــاجـــحــة عــنـــدمــا تـــعــرض فى
الــتـلـيـفـزيـون ألنــهـا تـفـتـقـر إلى طــبـيـعـتـهـا
احلية ويظهر ذلك جليا فى مسرحيات
شكسبير. السبب الوحيد هو أن اخملرج
ـــشــــهـــد الـــذى يـــجب أن تـــراه, يـــخـــتـــار ا
ـا يــكـون بـتــوجــيه الـكــامــيـرا  إلــيه . فــر
مــخـــيــبــاً لـــآلمــال عــنـــدمــا تـــشــاهــد وجه
الشـخصية الـتى تتحـدث بينـما تريد أن
ترى ردود أفعال الشخصيات األخرى.
ــسـرح عــلى خالف التــزال  مــشـاهــدة ا
مشاهدة الـتليفزيون أو الذهاب إلى دور

السينما حدثاً مثيراً لكل األذواق.

ـمـثل هـو فى الـوقـت نفـسـه البـيـانـو وعـازف الـبـيـانـو. الـكـيـنـونـة الـتـمـثـيل هـو الـتصـديق > إن ا
الءمـة) التـمثـيل هو الـتـمثـيل هو اإلحـساس الـتمـثيل هـو الفـعل الـتمـثيل هـو الصـيرورة (أو ا
الـغريزة التـمثيل هو احلـرفة التمثـيل هو إبداع التـمثيل هو الـقيام ببروفـة التمثـيل هو لعبة

وهكذا دواليك. 12
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> مسرح الشباب قرر  استمرار عرض مسرحية "موت فوضوى صدفة" حتى نهاية مايو.
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لك جون» «الدرافيل» .. و«ا
فى يوم واحد!

مـفهـوم أيـديـولـوجى على آخـر ; أو أن مـفـهـوما لـلـحـياة
أو نــظـامــا مـعــيـنــا هـو األصـلـح لـهــذه اجلـمـاعــة ; فـمن
خالل نص الــعــرض الـذى يــروى قــصــة مـجــمــوعـة من
األطـــــــفـــــــال فـى صـف واحـــــــد أو مـــــــدرســـــــة واحـــــــدة ;
ـوجــودة بــ هـؤالء ــؤلف االخــتالفــات  ا اســتـعــرض ا
األطـفــال ; ولـكــنه لم يــكـتـف بـاالخــتالفـات اإلنــسـانــيـة
فقط ; ولكنه أيضا ركـز على االختالفات االجتماعية
أو الــطـــبــقــيــة الــتى ســاعــدت فـى تــكــوين شــخــصــيــات
بـالـصـورة الـتى أرادهـا لـهم مـسـتـقبـال ; فـنص الـعرض
ـارســون مــعــا الــلـعب ـجــمــوعــة من األطــفــال  يــبــدأ 
واحللم والـدراسة وأعطـاهم أسمـاء هى على الـترتيب
; اإلســــكــــنــــدر; دلــــيـــلــــة; بــــول دوج; بــــوسـى ; حــــجـــاج;
حـجيـجة; حـمدى; سـمرا; روميـو ; حواء; ثم اثـنان من
الــرواة. ولـن يــنــتــابك أى شىء مـن الــعــنــاء لــتــعــرف أن
هذا اإلسكندر فيما بعد ومن خالل الرحلة التاريخية
التى مرت بها مـصر أو التى مر بها هؤالء األشخاص
ــتـطـلع  ; أن اإلسـكـنــدر هـذا سـيـكــون هـو احلـاكم أو ا
لـلحـكم أيـضـا هـنـاك إشارات لـه  تمـثل فـيـمـا بـعد كل
من أتى مـن وراء احلـــدود لــــيـــصـــبـح حـــاكـــمــــا أو إلـــهـــا
صــغـيــرا أيـضـا هــذا الـبـول دوج ســتـعـرف أنه ســيـقـوم
بدور كلب احلراسة لـكل عهد وكل شخص يكونه هذا
ـوروثهـا الداللى اإلسـكنـدر ; وأيضـا دلـيلـة ستـتحـمل 
ـقـتـرنـة بـشـمـشـون  وتـداعـيـات هـذا األمر من كـونـهـا ا
الــتى فى بــعض األوقـات حتــيـلك إلى  أنــثى حتـاول أن
ــؤامـرة تـتــحــكم فى رجـل ; وأيـضــا حتــيــلك لــنـظــريــة ا
ـعــبـد; بل ــعـروفــة ; ولــكن  شـمــشـون هــنــا ال يـهــدم ا ا
يـــعــلـن من األول أنه لن يـــقص شـــعــره ; أى لن يـــســمح
بــزوال مــصـدر قــوته وهـنــا يــكـون الــسـؤال الــذى يـجب
عــلــيـنــا أن نــطـرحـه عـلى الــكــاتب واخملــرج; وفى نـقس
ــا يـكــون الــكـاتب واخملــرج مـعــا قـد أرادا أن الـوقت ر
يـطـرحـا فى وجـوهــنـا  هـذا الـسـؤال   أال وهـو إن كـان
شـمـشـون/اإلســكـنـدر/احلـاكـم/ .. إلخ ; قـد اسـتـوعب
الـدرس الــتـاريــخى ولن يـعــيـده فــلـمــاذا يـعــيـد الــبـاقـون
نــفس األحـداث دون الــتـعــلم مـنــهـا?!! وســيـكــون هـنـاك
دائـــمـــا حـــاالت من الـــتـــجـــاذب والـــتـــنـــافـــر بـــ دلـــيـــلــة

واإلسكندر .
  وقــد  اســتـــعــراض هــذا الـــتــاريخ بـــدايــة من قــدوم
ـماليك وهى الـفترة التى اإلسكنـدر وتأليـهه مرورا با
ارتـــكن عـــلـــيـــهـــا الـــنص كـــثـــيـــرا بـــاإلضـــافـــة إلـى فـــتــرة
االحـتالل اإلجنـلـيزى واحلـركـات الـوطـنـيـة آنذاك ; ثم
كـانت هـنـاك  إشـارة سـريـعـة ال تـتـنـاسب بـحـجـمـهـا مع
األحـــداث الــــســـابـــقـــة وهـى فـــتـــرة مـــا بــــعـــد االحـــتالل
اإلجنـليزى واتـسامـها بـبعض مـا كانت قـد قامت ضده
ــا يـكـون هـذا األمـر فى نـص الـعـرض ولـيس الـنص ر

األصلى.
ــمــثــلــون فــهم جــمــيــعــا كــانــوا أداة جــيــدة فـى يـد أمــا ا
اخملـرج وحاولوا عـلى قدر اسـتطـاعتـهم وهم بالـترتيب
ـثل رامى مــنـصــور الــذى قـام بــدور إلــســكـنــدر وهــو 
جــــيـــد إلى حـــد كـــبـــيـــر اســــتـــطـــاع أن يـــخـــرج من طـــور
الــطـفـولـة لـطـور االسـتـبـداد والــتـسـلط والـرجـوع ثـانـيـة
بشكل جيد ومـقنع ; وجنوى إبراهيم التى قامت بدور
ـثـلـة جيـدة وإن كـانت لم تـسـتطع  دلـيـلـة وهى أيـضا 
أدائــيـا الــرجـوع من الــطــفـولــة لألنـثــويــة وغـلب عــلـيــهـا
األداء الـطــفـولى ; وولـيــد حـنــوت فى دور الـبـول دوج ;
وسـالى الــشـاطــر فى دور بــوسى; ومـحــمـد فــكـرى فى
دور حـــجــــاج ; وشـــمــــوع عـــاطف فـى دور حـــجــــيـــجـــة ;
وعـادل شرف الدين فى دور حـمدى ; محـمد الدرينى
ــثـل لــلــمـرة ــثل جــيــد مع أنه  فى دور رومــيــو وهــو 
األولـى وهــــو مـــقــــنـع جــــدا فى كـل كـــلــــمــــة نــــطـق بــــهـــا
ســاعــدته عــلى هــذا مـالمح وجــهه وجنــاح اخملــرج فى
اخـتـيـاره لـهـذا الـدور; وهـبـة زغـلـول فى دور حـوا ; أما
عـبـد الرحـمن اخلـضـرى ومـحـمـد جنـاتى الـلـذان قـاما
بــدور الـــراويــ اســتـــطــاعـــا فــعـال أن يــربـــطــا خـــشــبــة

سرح بالصالة. ا
عـمـومـا هو عـمل فى مـجـمـله يحـسب لـكـلـية الـصـيـدلة
ويـحسـب للـمـخـرج مـحـاولة الـبـحث عن صـورة مـغـايرة
لــلـــســائــد ; هــو بال شك جـــهــد جــيــد وســنـــنــتــظــر مــنه

الكثير.

سـرحيـة قدم فى لـقـاء شبـاب جامـعـة طنـطا لـلفـنـون ا
ــلك جــون مـن تــألــيف ويــلــيــام عــرضــان أولــهـــمــا هــو ا
شكسبير وإخراج أحمـد عصام وقدمته كلية الهندسة
; وقـبل أن نخوض فى الـعرض يجب أن نـذكر أن كليه
الـهـنـدسـة وهى كـلـيـة عـمـلـيـة . تـمـلك فـريـقـا مـسـرحـيا
ـتــعـدد الــشـخــصـيـات بــحـجم أن يــقـدم هــذا الـعــرض ا
فهذا شىء يـحسب لهـا ويحسب لـلقائـم على األمور
بـهـذه الـكلـيـة وأيـضـا يحـسب لـلـمـخرج أحـمـد عـصام ;
الــذى لم يـحـاول أن يــبـحث عن نص ســهل ومـســتـهـلك
يـستـدر به بـعض الـضـحكـات والـتـصـفيـقـات وأيـضا لم
يـجـلب فــرقـة اسـتـعـراضـيـة من خـارج اجلـامـعـة  _كـما
فعل الـكثير  _لـكى تكون هـناك بعض الـرقصات التى
البــد أن يـكــون لــهــا  الــتـجــاوب الــتــام خــاصــة مع هـذا
ـلك جون اجلـمهـور الشـاب ; وهو عـندما تـناول نص ا
; هـذا الـنص من نصـوص شـكـسـبيـر والـذى ال يـحظى
ـعــروفــة وقـد بـشــهــرة كـبــيــرة مـثـل نـصــوصه األخــرى ا
يــعـــود هـــذا ألســبـــاب مـــنــهـــا أن هـــذا الــنـص يــتـــعــرض
مــبــاشــرة لــلــعالقــة بــ الــكــنــيــســة الــبـابــويــة فـى رومـا
واحلــكــام وكـيـف أن كل مــا يــهم الــكــنــيــســة آنــذاك هـو
مـصـلحـتـهـا الدنـيـويـة أى أن يكـون احلـكـام يديـنـون لـها
بــالـــطــاعــة والـــوالء بــصــرف الـــنــظــر عـن صالحــيــة أو
عـدالة هذه األنظمـة احلاكمة - وأيضـا يتعرض لوقت
ــشــرق كـــانت تــشـن فــيه احلـــروب الــصـــلــيـــبــيـــة عــلـى ا
ا يـعـود سبب عـدم شـهرته العـربى آنـذاك ; وأيضـا ر
ه بشكل يتـواءم مع مسرحيات شكسبير ومن ثم تقد
األخرى أنه يحتوى على الـعديد جدا من الشخصيات
والتى يـصـعب أن  تتـنازل عـنـها ; ومن ثـم كانت هـناك
صـعــوبـة عــلى اخملـرج  فـى أن يـقــدم هـذا الــعـرض فى
سرح مـدة الساعـة ونصف الـتى قرر الـقائـمون عـلى ا
باجلـامعـة أال يـتعـداها زمن الـعـرض ; ولكـنه فشل فى
ـا يـقـرب من الـسـاعـتـ وهـذا ذلك واسـتـمــر الـعـرض 
االمـتـداد أخرجـه من دائرة الـتـسـابق !! وأصـبـحـنا فى
ا زمن يـقاس فيه األداء بـالزمن وليس بـاجلودة !!! ر
يــجب عــلى هــنـا أن أطــلب مـن الـقــائــمــ عــلى األمـور
بـكلية الهنـدسة أن يفخروا بهـذا الفريق وهذا العرض
; فـاخلـطــأ لـيس فـيــمـا قـدم ولـكن اخلــطـأ األكـبـر كـان
فى رغـبـة الــبـعض عـلى تــأكـيـد حـقــهم فى االنـصـراف
بــــســـرعـــة وعـــدم الـــبـــقـــاء أكـــثــــر من ســـاعـــة ونـــصف ;
والـذهـاب لـبـيـوتـهـم ومـقـاهـيـهم ومـصـاحلـهم بـسـرعـة ;
ــلـك جــون والــذى ــهـم أن الــنص الـــذى يــدور حـــول ا ا
اغـــــتـــــصب عـــــرش إجنـــــلـــــتـــــرا مـن ابن أخـــــيـه الـــــوريث
ـسـاعــدة أمه ; وفى نـفس الـوقت الـشـرعى لــلـعـرض 
ـــلك الـــشــرعى وأمه فـــإن مــلك فـــرنــســـا الــذى يــأوى ا
لك جون إلعـادة احلق لصاحبه ويـلوح باحلرب ضـد ا
ــواجـــهـــة حتــدث ; وتــتـــطـــور األحــداث إلى أن تـــكـــاد ا
لك جون صلحة ب ا فيحدث هناك نـوع من تزاوج ا
ـلك جون ـصـاهـرة; ولـكن ا ومـلك فـرنـسا عن طـريق ا
يـقرر الـوقـوف فى وجه الـكـنيـسـة مـعـلنـا أن إجنـلـترا ال
تـــتـــلـــقى أوامـــرهـــا من رومـــا ; فـــهـــنـــا حتـــدث الـــلـــعـــنـــة
ـواجـهـة جـون واحلـرمـان ; ويــعـود مـلك فـرنـسـا ثــانـيـة 
ـــرة مــــعه حتـــالف مـن رومـــا وأيـــضـــا من ولـــكن هـــذه ا
ـلك الــشـرعى بــعض اإلجنـلــيـز الــذين يــريـدون عــودة ا
ــلك جــون ـــة أمــام ا وتــتــطــور األحــداث وتـــلــوح الــهــز
فـيـقــرر فى خـطـوة اســتـراتـيـجــيـة أن يـعــلن الـنـدم أمـام
مندوب البابا ; الـذى يعلن العفو عن جون بل ويطالب
ـتـحـالـفـ مـعـه أن يـوقـفـوا احلرب من مـلك فـرنـسـا وا
عــلى جــون ; ولـكن مــلك فـرنــســا الـذى يــلـمح تــبـاشــيـر
ــوت الـوريث الـشـرعى الـنـصـر يــرفض هـذا األمـر (و
لــعـرش إجنــلــتـرا بــطـريــقــة تـثــيـر الــريـبــة فــيـقــرر نـبالء
ـسـاعدة ـلك فرنـسـا ولـكن جون  إجنـلـتـرا االنضـمـام 
فــيــلـيب  االبـن غـيــر الــشـرعى لــريــتـشــارد قــلب األسـد
يــنـجــحــان فى وقف الــهـجــوم ولــكن جـون يــتــعـرض فى
الــنــهــايـة لــلــغــدر عن طــريق دس الــسم له فى الــطــعـام
ــوت بــعـد أن يــعـلن عن حتــديه من جــديـد لــسـلــطـة و

روما.
ــــــا ال يـــــخل   جنح اخملــــــرج فى اخــــــتـــــصـــــار الــــــنص 
ضمون الـعام ; وألن خبرته مازالت فى أولها  _مع با
ـبشرة  _فـلم تكن هـناك تفـسيرات أنه من الـعنـاصر ا
للنص أو التركيز عـلى وجهة نظر ما  واكتفى بتقد
احلــبــكــة أو الــنـص كــمــا هى ;  نــعم هــو جنح إلى حــد
ـمـثـلـ وخـلق حـالـة مـن االنـضـباط كـبـيـر فى تـدريب ا
اجلــيــد الــذى اتــسم به الــعــرض ولــكن جــاءت احلــركـة

يسرى; ومحمـد وائل ; وأحمد عاشور الذى قام بدور
فـيليب االبن غير الـشرعى لريتـشارد قلب األسد وهو
ــثل مـتـمــكن وواعـد ولــو أنه وجه نـظــره جملـال الـفن
بـجـدية فـسـيـكون له شـأن ; بـهاء الـدين مـحمـد; وبـهاء
نـادر فــوزى ; وكــريـســتـيــنـا عــادل ; وهــديـر فــراج الـتى
اقــتــربت كـثــيــرا من الـفــهم لــلــشـخــصـيــة كــمـا يــنــبـغى ;
ومـحمد طلعت; وإبـراهيم مصطـفى ; السيد سالمة ;

وأحمد عامر . 
 أخـــيــراً فـــإن اخملــرج أحـــمــد عـــصــام فى طـــريــقه ألن
يـــتـــحــقـق ويــكـــون له وجـــوده فـــهــو مـن الــعـــنـــاصــر ذات
الــقـدرة عـلى االرتــقـاء والــتـقـدم إلى األمــام فى الـوقت
نــفــسه; ويــحــسب لـه اخـتــيــاره لــنص كــهــذا فى الــوقت
الـذى ســعى فــيه الـبــعض لـتــقــد الـنــصـوص الــسـهــلـة

ستهلكة . وا
أمــا الــدرافـــيل; وهــو اسم الـــنص الــذى قـــدمــته كـــلــيــة
الـصـيـدلـة فى نـفس الـيـوم; من تـألـيف خـالـد الـصاوى
وإخـراج إلـهـامى سـمـيـر ; نـص الـعـرض يـحـمل الـكـثـيـر
ـوضــوعـات بــشـكل مـن الـدالالت وأيــضـا الــكـثــيـر مـن ا
أدى إلـى مـــــــا يـــــــشـــــــبـه الـــــــزخـم الـــــــدرامـى . وهـــــــو من
الــنـصــوص الـتى تــتـكئ عــلى اسـتــعـراض رحــلـة الــعـمـر
ســـواء كــــانت هــــذه الـــرحــــلـــة لــــشــــخص أو جـــمــــاعـــة ;
وبـالـطـبع فـإن اسـتـعـراضات رحـلـة الـعـمـر هـذه خـاصة
إذا مـا كانت مع جماعة  ; تـستعرض ماضـيها حملاولة
الـوصـول أو الـكـشف عن أسـبـاب تـردى احلـاضـر ومن
ثـم وضع خـطــة أو طـريق لــلــمـســتـقــبل ;كـنص الــعـرض
الذى نتحدث عنه فالبد أن تتعرض حلوادث تاريخية
مكن أن تختلف فـيها وجهات النظر ب البعض من ا
من اجلـــمـــهـــور  وبـــ رؤيــة الـــعـــرض خـــاصـــة إذا كــان
االســتــعــراض وطـريــقــة تــنــاوله  يـحــاوالن إبــراز غــلــبـة

ـسرحية ال تدل علـى وجهة نظر معـينه فى  التقد ا
 لــلـــشـــخــصـــيــات _مـع أن الــنص يـــحـــفل بـــالــكـــثـــيــر _
ــسـرحـيــة الـتى ال تـعــوق الـرؤيـة أو واكــتـفى بــاحلـركـة ا
ــا لـم يــجــد فى نــفــسه الــقــدرة ــشــاهــدة فــقط  ; ر ا
الـكـافـيـة عـلى الـتـأثــر بـنص لـويـلـيـام شـكـسـبـيـر ! ولـكن
عـنــدمــا حتــرر من هــذا الـقــيــد الــنـفــسى قــدم مــشــهـد
سـرحـية ألبـطالـه فى ختـام العـرض بـطريـقة الـتـحيـة ا
ـتـعـة; وضح فـيهـا تـمـكـنه كـمـخـرج عـلى مزج جـيـدة و
العالقـات مع بعـضهـا  بل وتـأكيـد البـعض منـها بل إنه
قــام بـــإضــفــاء وجــهــة نــظــر بــهـــذه الــتــحــيــة  من خالل
الـشــكل والـتــكـوين والــتـتــابع الـذى قــدم به شـخــصـيـاته
وهـى تـقـوم بـتــحـيـة اجلـمــهـور ;.وأيـضـا الــديـكـور الـذى
ـا يـكون قـد تـعرض لـقـلة صـمـمه أحـمد الـبـحارى ; ر
تـاحة واكتفى فـقط باإلشارة إلى األماكن اإلمـكانات ا
ـــســـرح كــمـــا كـــتــبه الـــتى يـــدور بـــهــا احلـــدث ; مع أن ا
شــكـســبـيــر فى األســاس لم يـعــتــمـد عــلى الـديــكـور وال
ــســرحى ; وكــان يــجب أن تــكــون ــنــظـــر ا حــتى عــلى ا
هـناك مدلوالت لهـذه القطع اخلشبـية واإلكسسوارات
ـفيد ـوجودة تعـطى للـعرض أبـعادا أكثـر أو كان من ا ا
االسـتغـناء عـنهـا كلـية ; فـمن سيـاق احلدث كـنا نـعرف
أين يــدور ; لــكن عــمــومــا كــانت هــنــاك مــجـمــوعــة من
مثل اقتـربت كثيرا من اجلودة ;  هم على الترتيب ا
ــثل ــلك جــون ومع أنه   مــصــطـفـى صالح فى دور ا
جيد ومدرب جـيدا إال أنه وقع حتت شعور اإلحساس
قرر فروض أو ا بطول النص أو الـعرض عن الزمن ا
فــــاتــــسـم أداؤه بــــالــــســــرعــــة الــــتى شــــوشـت فى بــــعض
األحــيــان عــلى  تــلــقــيــنــا لــكــلــمـاتـه نــتــيــجـة لــتـالحــمــهـا
ـلـكـة الـيـانـور; وتـداخـلـهـا; مـيــادة الـشـشـتـاوى فى دور ا
وأحــمـد الــظــواهـرى; ومــحــمـد صـالح وعـبــد الــرحـمن

مثل لك جون» فى تدريب ا  جنح مخرج «ا
وخلق حالة من االنضباط الفنى

الكوميدية.
سرحية الهزلية:  ا

إنـه شكل من أشكـال الكومـيديا أتى إلى
إجنــلـتــرا من فـرنــسـا فى الــقـرن الــسـابع
عـــشـــر لـــكـــنه بـــبـــســـاطـــة  كـــان فى ذلك
الــوقـت عــبـــارة عن مــســـرحــيـــة قــصـــيــرة
فـكـاهـيـة تقـدم غـالـبـاً بـعـد انـتـهـاء عرض
ــســرحــيــات مـــســرحــيــة طـــويــلــة . تــلـك ا
ليـست عميـقة كمـا أنها ال تـوصل معنى
أو رسـالـة للـمـتـفـرج .  أما الـشــخـصـيات
ــــا هى ــــاط عــــامـــــة  أكــــثـــــر  فــــهـى أ
ــــوضـــوعــــات الـــتى شـــخــــوص حـــيــــة . وا
تـعـاجلـهـا بعـيـدة االحـتـمال ومـبـالغ فـيـها
كـــمـــا أنــــهـــا غــــالـــبـــاً تــــكـــون ســــخــــيـــفـــة .
تفرج الـكوميديـا عادة مرئيـة وحتث ا

على الضحك طوال العرض.
ـيـلـودراما ـيـلـودرامـا  : إن الـشـبه بـ ا ا
وبــــ الــــتــــراجــــيـــديــــا مــــثـل الـــشــــبـه بـــ
ـســـرحـيــة الـهــزلـيــة والـكــومـيــديـا فــهـو ا
شـكـل مـبـالغ فـيه . فـفى مـســتـهل الـقـرن
الــتـاسـع عــشــر فى إجنـلــتـرا كـانت كــلـمـة
مــيــلــودرامــا تــعــنى بــبــســاطــة مــســـرحــيـة
ــوســيـــقى.  لــكن فـى نــهــايــة تـــتــخــلــلـــهــا ا
ـــســــرحى الـــقــــرن اكـــتـــســـبـت شـــكـــلـــهــــا ا
ــشــــاعــر مــتــقــدة احلــالى حــيـث تــبــدو ا
أكــثـر مـن الـضـرورة كــمـا هــو احلـال فى
ــــســـرحــــيـــة ـــســــرحـــيــــة الــــهـــزلــــيـــة فــــا ا
ـــيــــلــــودرامـــيــــة لـــيــــست عــــمــــيـــقــــة. أمـــا ا
اط بسيطة فنجد الشخصيات فهى أ
الـــبــــطـــلـــة الـــبــــريـــئـــة والـــبـــطـل الـــطـــيب
وصديق الـبطل والـشريـر والشـريرة.أما
ـــــــتـــــــفــــــــرج فال يــــــــفـــــــتـــــــرض أن يــــــــؤمن ا
بـالشـخصـيـات ويكـون دائـماً عـنده وعى
سرحية سـرحية لكنه يدخل ا بتمثيل ا
لــهــدف آخــر كــنــوع من أنــواع الــتــســلــيــة
ــــتــــفــــرج فى الــــشــــخــــصــــيــــة فــــيــــصــــيـح ا
الـــشــريـــرة ويــصـــفق لــلـــبــطـل والــبـــطــلــة

الــتــراجــيـديــة  فــهم شــخــصـيــات عــاديـة
ولـــيــــســــوا عــــظـــمــــاء أو مــــهــــمـــ وتــــلك
ــســـرحــيــات تـــعــد فى بـــيــئــات مـــألــوفــة ا
ـســرحـيــة الـتــراجـيــديـة عــاديـة. تــنـتــهى ا
ــسـرحــيـة ــوت بـيــنـمــا تــنـتــهى ا عـادة بــا
الكوميديـة غالبا بالزواج فإن احلب هو
ـــــســــــرحــــــيـــــة ـــــوضــــــوع الــــــشـــــائـع فـى ا ا

عـاديـة ويـتـحـقـق هـذا خـصـوصـاً عـنـدما
يـشـاهدون مـسـرحـية تـراجـيديـة فبـينـما
يــعــتــريــهم الــضــحـك عــنــدمــا يــشــاهـدون
مــســرحــيــة كــومـيــديــة يــنــتــابـهـم اخلـوف
عـنـدمـا يـشـاهـدون مـسـرحـيـة مـثـيـرة. إن
ــصــطـلــحـات:"تــراجــيـديــا" و"كــومـيــديـا" ا
و"مـسـرحـيـة  مـثـيـرة" تـطـلق عـلـى أشـكال
مــخــتـــلــفــة مـن الــدرامــا كـــمــا أن هــنــاك

أشكاالً أخرى .
الـتــراجـيـديـا: يـطـلق مـصـطـلح تـراجـيـديـا
عـلـى مـســـرحـيــة بــطـلــهـا شــخص عــظـيم
جــداً يــلــقى نــهــايـة غــيــر ســعــيــدة بـســبب
سـرحية سقطة فى شخـصيته وتكتب ا
الـتراجـيدية بـلغة شـعريـة لكى تتـميز عن

احلوار اليومى العامى.
ــــســــرحــــيـــــات الــــتــــراجــــيــــديــــة وأعــــظـم ا
اإلجنـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة  هـى تـــــــراجـــــــيـــــــديـــــــات
ـلك لــيـر" و"عــطـيل" مــثل: "ا شــيـكــسـبــيـر

و"هاملت" و "ماكبث ".
الــــكــــومــــيــــديــــا:هــــذا الـــشــــكـل ال يــــهـــدف
بــالـضــرورة إلى بــعث الـضــحك بــالـرغم
ــســرحـــيــات الـــفــكـــاهــيــة يـــطــلق مـن أن ا
علـيها مسـرحيات كـوميديـة. كتبت بعض
ـســرحـيـات الكـومـيـديـة بالـطـبع لـتـجعل ا
الـــنــاس يــضــحـــكــون فــمــثـال مــســـرحــيــة
"أهـــمــيـــة أن تــكـــون جــاداً " الــتـى كــتـــبــهــا
أوســـكـار وايـلـد عـام  1895 حتـتـوى عـلى
ـتـفرج حـوارات بارعـة وفـكاهـيـة جتـعل ا
يـضــحك ضـحـكـاً مـتـواصالً  لـكن كـثـيـراً
سـرحيـات التى  تصــنف على أنها مـن ا
كــومـــيــديــة لـم تــكــتـب لــتــكـــون فــكـــاهــيــة
فـــمـــســــرحـــيــــة  "كـــمـــا حتـــبـــهـــا"- إحـــدى
مـسـرحـيـات شـيــكـسـبـيـر الـكـومـيـديـة- ال
تــــهــــدف إلضــــحــــاك الــــنــــاس. إن هــــدف

الكوميديا هو إسعاد الناس.
سرحـيات الكـوميدية الشـخصيـات فى ا
ــــــســــــرحــــــيــــــات عــــــلـى الــــــنــــــقــــــيـض مـن ا

ــــســــرح نــــصف تــــســــمى مــــســــرحــــيــــات ا
ــســرح ــائى.  وا ــســرح اإل الــدائــرى بــا
ـائى هـو الذى يـحتـوى عـلى مشـاهد اإل
دون حـوار فهى تـمثل فى صـمت .  بعد
ــســـرحــيــات مــئــات الــســنــ أصــبــحت ا
الــصـــامــتــة لإلنــســان األول مــســرحــيــات
ــا كــانت تــســتــخــدم جــلــود راقــصـــة ور
احلــيــوانــات واألقـنــعــة كــمالبس الــقــنـاع
ـــمــــثل عـــلى وجـه اصـــطـــنـــاعـى يـــضـــعه ا
وجـــهه فـــيــمـــكن أن يـــكــون الـــقـــنــاع وجه
حــيــوان أو وجه إنــســان فــيــسـتــدر ذلك
الـضحك أو يـبـعث عـلى الـذعر أويـظـهر
حــالــة مـعــيــنـة من احلــزن أو الــغـضب أو

السعادة. 
ـهمـة جـدا فى تـاريخ اخلـطـوة الـتـالـيـة وا
ـسرح حدثت عـندما بـنى اإلغريق منذ ا
مــا يــربـو عــلـى ألـفــ وخــمــســمــائــة عـام
ـــســــرحـــيـــات مـــســـارح تــــقـــدم عــــلـــيـــهــــا ا
سرحي وكان  أول العظيمـة لكتابهم ا
مــــســـــرح حـــــجــــرى بـــــنــــاه اإلغـــــريق قـــــبل
ـــــتــــــفـــــرجـــــون ســـــنـــــة 400 ق .م  كــــــان ا
يـجـلـسـون عـلى مـدرجـات نـصف دائـرية
بــيـــنــمـــا كــان الــراقـــصـــون يـــســتـــخــدمــون
الـــقـــنـــاع الـــذى كـــان عـــلى شـــكـل دائــرة .
وكــان يـــســمى ذلك  "أوركــســتــرا" والــتى
اشــتـقـقـنـا مــنـهـا كـلـمــة أوركـسـتـرا والـتى
تـطـلق على كـل من  الفـرقـة التى  تـعزف
ـــوســيـــقــيـــة فى آن واحــد عـــلى اآلالت ا
سرح. كان الذى يـجلسون فيه على ا وا
ـسـرح أمـا فى اخلــلف فـتـوجــد خـشـبــة ا
ـمـثـلـون ــنـخـفـضـة الــتى يـقف عـلـيــهـا ا ا
ـنـاظـر كـان حــيث تـوجـد غـرفـة تـغــيـيـر ا
مــنـظـر اخلـلـفــيـة فـيـمـا بـعــد تـرسم عـلـيه
صـــــور ومـن هـــــذا اشـــــتـــــقـت الـــــكـــــلـــــمـــــة
اإلجنـــلــيـــزيــة "مـــنــظـــر" وتــكـــمن أهـــمــيــة
كان الذى ناظـر فى أنها تـب ا تـبديل ا
ـــســــرحـــيــــة (مـــثالً تـــدور فــــيه أحــــداث ا
مـنـظــر غـابـة أو غـرفـة فـى مـنـزل) كـمـا
ـنـاظر أنـه يعـطى إيـحـاء بـاجلو الـعـام وا
كان الذى تدور فيه ال تدل فقط عـلى ا
ـسرحـيـة ولـكـنهـا فى احلـقـيـقة أحـداث ا
كان تفرج يشعرون أن ذلك ا جتعل ا
ـتـفـرجون هـو الـذى يـعيـشـون فـيه كـان ا
اليونانيون يـجلسون على بعد من خشبة
ـمـثـلـون يـرتـدون ـسـرح فى حـ كـان ا ا
األقـنــعـة الــتى تـوضـح نـوع الــشـخــصـيـات

التى يتقمصونها.
ــــــســــــارح ـــــــحــــــاكــــــاة ا قــــــام الــــــرومــــــان 
اإلغــريـقــيـة فــبـنــوا مـســارح فى األمـاكن
الـتى يـعـيشـون فـيهـا وهـناك الـعـديد من
ـكن أن تـراهـا فى ـسـارح والـتـى  تــلك ا
دن الرومانية فى أنحاء أوربا. أطالل ا
 أدخـل الـرومــان اسـتـخــدام الـســتـارة فى
ــسـرح وكــانت تــسـدل مــقــدمـة خــشــبـة ا
ـنــاظـر عن لــكى تـخــفى عــمـلـيــة تـبــديل ا
ـســرحـيـة . ــتـفـرجـ حــتى تـسـتـأنـف ا ا
كـما أن الرومــان أدخلوا أيضـاً استخدام
ـمـثـلـون األبــواب األفـقـيـة حـيث يــدخل ا
ــــــســــــرح من خـاللــــــهــــــا إلى خــــــشــــــبــــــة ا

ويخرجون من خاللها أيضاً.
ـشـاهدة وأولـئك الـنـاس الـذين يـذهـبـون 
مــســـرحـيــة مــا يــعـيــشــون مــشـاعــر غــيـر
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> إحـدى الطـرق لدراسـة التـمثيـل هى التقـد من خالل النـظريـة وعمل الـتمـارين وأن تمضى
ـشـهـد والدور". مـثل هـذه الـطريـقـة تكـون مـصـممـة لـتدريب بـسـرعـة فيـمـا اشتـهـر بـاسم "خلق ا

مثل بشكل حصرى تقريباً من أجل أداء أدوار مكتوبة فى نص على يد مؤلف مسرحيات. ا

ـقـام األول هـو شـخص يـسـلك بـأمانـة وصـدق وبـشـكل مـقـتـصد > الـتـمـثـيل فى ا
ومـالئم أمام أشخـاص آخرين فى مـكان يسـتخـدم لعرض مـسرحى. وعـادة ما يؤدى

مثل دوراً مكتوباً بيد مؤلف مسرحى وأحياناً يؤدى بشكل ارجتالى بدون نص. ا

> مسرحية "مصير صرصار" للكاتب توفيق احلكيم  عرضها مؤخراً من إخراج خالد أبو بكر على مسرح النيل.
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ن اخلشاب. سرح بالقصر بإشراف د. أ >  قصر ثقافة األنفوشى يقوم حاليا بتنفيذ ورش تدريبية لهواة ا
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سـرحـية صـعبـة .. وقـد اعـترفـوا بـأن هـذه ا
هى احملـرك والـسبب الـرئـيسى فى تـقـاربهم
ـــتـــنــ ونــشـــأة صـــداقـــة قـــويـــة بـــيـــنـــهم .. 

يرانديللو صاحب الفضل فى ذلك ...
وأخـيرا نـعـود لـعـرضنـا الـكـبـير والـذى  تـشـترك
ـــســارح الــكـــبــرى وهى فى إنـــتــاجه ثالثـــة من ا
ـــســرح الـــوطـــنى اإلســـكـــتـــلـــنـــدى والـــذى قــدم ا
سـرح الرئيسى الـعرض على خشـبته أوال .. وا
سرحـية بعد ذلك بـإدنبرج والذى عـرضت به ا
ــواطـنــ بـجالســجـو والــذى تـعـرض ومـسـرح ا
ــسـرحــيـة عــلى خـشــبـته حــالـيـا .. وفــيه يـضع ا
ديـفـيـد هـاروار والـذى قـام بـإعـداد العـرض عن
الــنص األصــلى لــيـرانــديــلــلــو  يــده عـلـى بـعض
األفـكــار الـهـامـة والـتى نـاقــشـهـا الـنص األصـلى
ويـبرزهـا بشـدة ومـنهـا الفـقر ومـاهـيته وتـفشى
الـــبـــغـــاء فى اجملـــتـــمـع وكــثـــرة األطـــفـــال الـــذين
يــــــولــــــدون دون زواج وتــــــفــــــشى اجلــــــنـس بـــــ
ــا كــان الــفــتــيــات فـى سن مــبــكــرة وغـــيــرهــا 
ـا ويــعـانى مـنه يـعـانــيه مـجـتــمع يـرانـديـلــلـو قـد
بـشـدة اجملــتـمع اإلسـكــتـلـنـدى.. وكـانـت الـنـهـايـة
والـتـى اتـفق عـلــيـهـا هـاروار مع مــخـرج الـعـرض
ــا.. ومــفـجــعــة لـلــغــايـة مــارك ثـومــســون أكــثـر أ
ــوت األب وهــروب االبن وانـــتــحــار االبــنــة ..
وقــد اخـتــار ثــومــسـون اخملــضــرم  إريك بــارلـو
عـلى رأس أبـطـال الـعـرض ومـعه جنـمـة مـسرح
إدنـبـرج رومـانـا ابـركـرومبـى ومعـهم  إيـرين أالن
.... ســـانـــدرا كالرك .. رون دونـــاشى .. جـــون
دوجـــال .. ويــجـــرى اآلن االتــفــاق عـــلى تــقــد
سارح الكبرى بلندن ... هذا العرض بأحد ا
وال عـجب بعد ذلك إذا عـرفنا أن "مـسرحية
ست شــــخــــصــــيــــات تـــبــــحـث عن مــــؤلف" من
قـررات الهـامة فى أغـلب مدارس ومـعاهد ا

الدراما ...    

ـــــســــــرح شـــــكال ســـــاهــــــمت فـى تـــــطــــــويـــــر ا
ومـوضـوعــا واعـتــبـرت رائــدة فى تـنــاولـهـا ..
لـيس فـقط لـفلـسـفـة التـمـثيل داخـل التـمـثيل
ولـكـنـهـا رائـدة أيضـا ومـدخل رئـيـسى لـلـعبث
ــسـرحـى الـفــكــرى والـنــفــسى والـبــحث عن ا
ـــــفـــــرغـــــة .. وطــــرح الــــذات فـى الـــــدوائـــــر ا
لكنها صعبة األسئلة التى قد تـبدو ساذجة 
وخطـيرة عن الذات وكـينـونتهـا والغرض من
هذه احلـيـاة .. وقد اسـتكـمـلت رحلـة الـعبث
ووصـلت لـذروتـهـا عـنـد أحـد تالمـيـذه بـكـيت
ـــســــرحـــيـــة تــــصف لـــنـــا مــــســـرحـــا بال .. وا
ديـــكــــورات .. ومــــخــــرجــــا ومــــجـــمــــوعــــة من
الـفنان والفنـي يستعدون لـعمل مسرحية
.. ولكـنهم ال يـدرون ما هى وعـما تـتحدث 
ـتـفـرجـ تـطـلب جتـسـيـد فـإذا بـأسـرة من ا
ـريـر .. ويـخــتـلط الـواقـع بـاخلـيـال واقـعـهــا ا
واحلـقـيـقــة بـالـتـمـثـيل .. وتــؤدى بـهم جـمـيـعـا
ـة ـؤ تـلك الــتـجـربـة إلى الــضـيـاع والـنــهـايـة ا
ـــريـــرة .. وأذكـــر هـــنــــا أن بـــعض الـــنـــقـــاد وا
اعـتـبـر هـذه الـنـهـايـة هى الـسـقـطـة الـوحـيدة
ـسرحـية عـلى نقيض لـيرانديـللـو  فى هذه ا
إشـادتهم بـنهـايـة شكـسبـيـر برومـيو وجـوليت
ـنطـلق .. قام أغلب من مـثال  .. ومن هذا ا
قــدمــوا هــذا الــنص بــتــغــيــيــر هــذه الــنــهــايــة

احملبطة ... 
ـسرحـية .. وأثـناء بـحثى عن أهـميـة هذه ا
وجـــدت أن هــــنـــاك عـــدة عـــروض لـــهـــا فى
أمــــاكن عــــديـــدة .. واخــــتـــرت لك عــــزيـــزى
القار أبـرزها لذكـر نبذة مـختصـرة عنها
فـهنـاك ذلك الـعرض الـذى تـقدمه مـدرسة
ـديــنـة نـيـويـورك شـابـ الــعـلـيـا لـلــفـتـيـات 
ؤلـفـها األمـريكـيـة .. وذلك احـتفـاء مـنـهم 
ويـــقــام الـــعــرض عـــلى مــســـرح "الــصـــنــدوق
األســـود وتــــتـــنـــاول مــــخـــرجـــة الــــعـــمل روبـــا
كـلـيـفالنـد والـتى تـؤدى أيـضـا دور اخملـرجة
داخل الــــعــــرض .. حــــيــــاة مـــجــــمــــوعــــة من
الـــفــــتـــيـــات بــــ جنـــاحـــات وإخــــفـــاقـــات ..

كاتب نـوبل اإليـطالـى "لويـجى  يـرانديـلـلو  "
 (1867 -1936) أحــــد من رواد مــــســـرح
القرن العشرين .. وقد اكتسب أهميته من
سـرحيـة كمـا اكتـسبـها من تــأثيره كتابـاته ا
ـسرح من بـعده الذين الشـديد عـلى رموز ا
اتخـذوا من فلسـفته نـهجـا لهم ومن هؤالء
بـيـكت وآبى وسـتورم وهم أكـثـر من تـأثر به
وكان الـتـأثيـر عبر اآلخـرين أكثر عـمقا فى
ـسرح من تـأثيـر كـتابـاته  باسـتثـناء تاريخ ا
مــســرحـيــتـنــا "ست شـخــصــيـات تــبـحث عن

مؤلف" ...
انتهج فى كتابته شـكال ومضمونا مختلف
عـمـا هـو مـعـروف خالل الـفـتـرة التـى عاش
فـيـهـا ومـا قـبـلـهـا .. وكـان غـرضه األول هـو
الـتـعـبيـر عـمـا بـداخله ومـا عـانـاه فى حـياته
ـديـنـة صـقـلـيـة بـصـعـيـد ونـشـأته الـصـعـبـة 
إيــطــالــيــا والـــذى يــشــبه صــعـــيــد مــصــر مع
الــفــارق .. وقــدر اآلالم الــتى شــعــر ومــازال
يــشـعــر بــهـا .. وكــانت وســيــلـته هـى اخلـلط
بــــ الـــــتــــمــــثــــيل والــــواقـع .. وكــــانت أكــــبــــر
إسهاماته خلق مسرح قوى وجديد وبدعته
الـتـمـثـيل داخل الـتـمـثـيل .. ونـقل الـكـواليس
اخلفـية التى ال يـراها اجلـمهور إلى خـشبة
سـرح وبالتـالى تعريـة نفـسه أمامهم دون ا
خـجل .. ولـيـكونـوا هم غـطـاءه .. فـتـتـقارب
ــســـافــات بــيــنه وبــيــنــهـم .. حــتى تــتالشى ا
ويلـتحمـون به .. وقد نقـل عنه ذلك الكـثير
ـــســـرحـــيــ بـــعـــده .. ثم اســـتــخـــدمت من ا

السينما ذلك كأحد أهم تقنياتها...
مــــا أخــــذنى إلى احلــــديث عـن يـــرانــــديـــلــــلـــو
ذلـك الــعـــرض اجلـــديــد الـــذى تـــقـــدمه أحــد
ـسـارح االسـكـتـلـنـديـة هـذه األيام لـرائـعـته " ا
سـت شــخــصــيــات تــبــحث عن مــؤلف" وكــمــا
ى .. فـــهى ـــســـرح الــعـــا تـــقـــول مــوســـوعـــة ا
واحـدة من أقوى  10 مـسـرحيـات فى تاريخ
ـيـا  66 مـرة بـعـيـدا ـسـرح وقـد قـدمت عـا ا
عن الــعــروض احملـلــيــة هــنـا وهــنــاك .. وقـد

لــــورين إيـــــلــــسـى .. لــــورا جاليـس .. كــــاتى
ســولــيـــفــان والــذين ارتـــبط بــهـم اجلــمــهــور

كثيرا ...
وعـلى مسـرح وارن ويلـسون الـشهـير بـلندن
ـسرحـيـة بـتقـنـية يـقـدم جـراهام بـول هـذه ا
مـخـتــلـفـة وبـاسـتـخــدام األقـنـعـة .. مـحـاولـة
منه للفصـل ب الشخصيات داخل وخارج
شاعـر اخلاصة بكل التمـثيل .. ولتـنحيـة ا
شـخـصيـة .. وذلك إلعـمال الـعـقل .. ولكن
فى الــــنـــهـــايـــة تــــســـقط األقـــنــــعـــة .. وتـــظل
شـاعر هـى احملرك لألحـداث وقد الـتزم ا
بـالـنهـايـة الفـاجـعة لـيـرانديـللـو  وهـذا ليس
ــيــلـون إلى غــريــبــا عـلى اإلجنــلــيـز الــذين 
احلـفاظ على اخلطـوط العريضـة ونهايات

سرحية... النصوص ا
وعـلى غــرار عـرض األقــنـعـة هــذا .. تـقـدم
ـسرح لـومنـسكى بـبولـندا ـسرحـية  هذه ا
والـتى أعدها ويخرجـها سيرجـيو مايفردى
..  وهـــــو يــــقــــدمــــهــــا فـى شــــكل كــــومــــيــــدى
مــســتــغال األقــنــعــة مــصــدرا لــلــســخــريــة ..
ويسعى من خالل ذلك إلى انـتقاد اجملتمع
ويــــــــتـــــــــضـح هــــــــذا مـن خـالل اخــــــــتـــــــــيــــــــاره
ـنـتـشـرة لـشـخــصـيـاته وســمـات كل مـنـهــا وا
بـ أفــراد اجملــتـمع .. والــعـرض أقــرب مـا

يكون إلى الكوميديا السوداء ...
ــديـــنــة جـــورهــام وعـــلى مــســـرح احلــريـــة 
بوالية مـ األمريـكية يـقدم اخملرج  مـينور
ــــســــرحـــيــــة .. مــــســــتــــعــــيــــنـــا روتس هــــذه ا
جـموعـة من الـشبـاب أمثـال تـيم شنـايدر
وديفيد برانش وغيرهم .. لتجسيد أحالم
وطـمـوحـات الـشـبـاب ومـا يـسـعـون إليـه وما
يــواجــهـونـه من عــقـبــات  كــمــا يــسـاعــدهم
أداؤهـم لــشــخـــصــيـــاتــهـم احلــقــيـــقــيـــة عــلى
ــسـرح عـلى الـتـقـرب فــيـمـا بـيـنـهم خـشـبـة ا
ونــــبــــذ خالفــــاتــــهم .. والــــطــــريـف أن هـــذا
الــعـرض قــد قــرب بـالــفــعل بــ مـجــمــوعـة
أبــطــالـه الــشــبـــاب وكــانت بـــدايــة تــعـــاونــهم

وانــتـصــارات وســقــطـات .. وانــتــقـالــهن من
كـونهن متفرجـات لتجسيـدهن حياتهن وما
ــسـرح .. وهــو تــنـاول فــيـهــا عــلى خــشـبــة ا
جـديـد ومـخـتـلف.. وقـد كشـفـنـا خالله عن
هذا الـقدر من الـقصـور ب اآلبـاء واألبناء

تزايد باستمرار...  وا
وهــــنـــاك أيــــضـــا عــــرض تــــقـــدمـه جـــامــــعـــة
الــثــالــوث بـســان أنــتــونــيـو بــواليــة تــكــسـاس
األمــريـــكـــيــة .. وفـــيه جلـــأ اخملــرج دانـــيــال
ـنــاسـبـة ــنـطــقـيــة وا ريــنـيــيـر إلى الــنـهــايـة ا
لــطــبــيــعــة أهل هــذه الــواليـة .. وهـى جنـاح
األســرة فى اجــتـيــاز الــعـقــبــات الــتى حتـول
دون الـــــتـــــقـــــارب بــــ بـــــعـــــضـــــهم الـــــبـــــعض
ـســرحـيــة الــتى جـســدوهـا فى وسـاهــمت ا
كاشفـة التى أظهرت ما يكنه كل إحداث ا
فــرد مـن أفــراد هـــذه األســرة لـــآلخــر وقــد
تــمـيــز الـعــرض بـديـكــور بـســيط لـكــنه غـنى
بـــتـــفـــصـــيالتـه وإن ظل مـــحـــتـــفـــظـــا بـــفــراغ
يـرانــديـلـلــو  وهـو تـصــمـيم ســتـيف جـيــلـيـام
ومن أبــطــال الـعــرض مــيــجـان بــيــرنـارد  ..
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درسى? اذا كانت عبارة عن الزى ا (سارة) 
فترض أنـها تخرجت وحبيبها فى ح من ا
شـــهــاب من اجلـــامــعـــة وال أدرى ســبــبـــا عــلى
اإلصــرار عـــلى هــذا الــشــكـل? كــذلك مالبس
اذا ـثل الـسـلطـة أو الـهـيمـنـة..  الـغريب أو 
جــاءت بـيـضــاء ولـيــست حـمـراء مــثال? ألـيس

للمالبس دور ولأللوان داللة?

مـثلون كل على حـدة إيجاد نـقطة للـتميز حاول ا
عن اآلخر.. وألن احلوارات مـتشابهة جاء األداء
رغـما عنهم متـشابها إال قلـيال.. استطاع صبرى
فواز أداء دوره الذى يجيده جيدا بال جديد وهو
ــثــقف الــرافض لـــلــوضع الــراهن.. وحــاول دور ا
من خالل اســـتـــغالل طـــاقـــته اجلـــســـديــة إدراك
بـعض نـقــاط الـتـمـيـز فـى الـتـعـبـيــر عـبـر خـلـجـات
الصـوت والصـمت وحـركة الـع والـتـفاتـة الوجه
فــعـبــر عن انــكـســار الـشــخـصــيــة وإحـبــاطـاتــهـا..
كــذلك الــفـنــانــة وفــاء احلــكــيم الــتى أراهــا بـذلت
جهـد طـاقتـها لـكنـها إلى اآلن لم تـبرز إمـكانـياتـها
ــعـتـاد كــمـمـثــلـة مــتـمـيــزة فـلم يــخـرج أداؤهـا عن ا
ــعــتـمــدة عــلى الــسـرد حــيث جتــيـد أداء األدوار ا
ـونودراما وأعـتقد أن واحلكى والـتذكر بـخاصة ا
هذا الدور قد صنع خـصيصا لها. إن أخشى ما
ـثل جـيـد فى تيـمـة واحدة ال أخشـاه أن يـؤطر 
يــخـرج عـنـهــا ذلك نـهـايـتـه ألنه سـيـنـتــهى كـمـبـدع
فــمــثل هـــذه الــطــريــقــة تــقــتل فــيه نــوازع اإلبــداع
وتـذهب به إلى كــهـوف الــتـقـلــيـد.. حــتى ولـو كـان

هذا التقليد لنفسه!
أمـا جالل عــثـمــان فــقـد أدى دور الــسـلــطـة أو
ـــهـــيـــمن بـــكـــثـــيـــر من اجلـــديـــة بـــخـــاصـــة فى ا
اريـونيت حلظـات صمـته ومـغازلـته لـعرائـس ا
/ الــشــعب لــكــنـه كـان الــتى تــعــادل احملــكــومــ
بــــخـــروجـه عن الــــدور أثــــنــــاء الـــتــــعــــلــــيق عــــلى
(الـشيتـوس) يصـبح أقل فاعـليـة وعمـقا. ولعل
مفـاجأة الـعرض بـالنـسبـة لى مثل هـذا الفـنان
الـذى أتــوقع له مــسـتـقــبال كـومــيـديــا مـزدهـرا
وائل أبو الـسـعود الـذى أدى دوره ببـراعة وبال
أدنى افـتـعـال حــيث بـدا الـشـخـصــيـة الـوحـيـدة
ـــا مـــنـــحه فـــرصـــة ـــتـــطـــورة فى الــــعـــرض  ا
ـركب الــتـلــوين فى األداء مع مــنـاســبـة الــدور ا
الـــذى قــــام بـه إلمـــكــــانــــاته اجلــــســــديــــة.. أمـــا
الــصـاعــدة ســلـمى حــافظ فــأداؤهــا الـتــلــقـائى
ـيالد مــوهـبــة جـيـدة .. وعــلى الـرغم يـبـشــر 
من محـاولتـهمـا فى التـميـز إال أن أداء كلـيهـما
(مــحـمـد ديـاب وصالح اخلــطـيب) جـاء عـاديـا
شابهة الدورين. ا يرجع ذلك  بال تميز ور
وقد استطاعت اإلضـاءة التعبير عن مرادها
فى مــواقف عــدة خــاصــة اجلــزء األعــلى من
سرح واستخدام الواجهة البيضاء للمسرح ا
كـــمـــؤثـــر مـــســـاعـــد خلـــيـــال الـــظل.. وحلـــظـــة
واقف اغتـصاب سـارة لـكنـهـا فى غيـر تـلك ا
كـــانت مــحـــايــدة.. مع مـــلــحـــوظــة عــدم إدراج

اسم منسق اإلضاءة فى بامفلت العرض.
وكانت األشـعـار أحـسن حـاال ككـائن مـنـفصل
يـؤدى حلالـة.. بعـيـدا عن التـقـليـديـة ولو أنـها
أيــضــا ال تــخــرج عن هــوة الــتــكــرار والـدوران
فى فــــضــــاء واحــــد من الــــغــــربــــة واإلحــــبـــاط
ــسـيـطـر كـدائـرة مـفـرغـة ال يـعـرف والـبـؤس ا
أولــهـــا من آخــرهـــا.. وزاد من تـــألق األغــانى
أداء الـفــنـان أحـمــد احلـجــار الـدافىء والـذى
بـدا وتــيـرة واحـدة هــو اآلخـر (فــوق الـشـوارع
بـشـر.. فــوق الـشـوارع بـيــوت.. فـوق الـشـوارع
مطر.. فوق الـشوارع موت) وعلى غرار على
بقـرة حاحه جـاء الـلعب عـلى تاتـا الـتى يتـعلم
شى.. تاتا.. خطى العتبة.. تاتا الطفل بها ا
إدل بـــــرأيـك.. تـــــاتــــــا ارفع صــــــوتك.. تــــــاتـــــا)

و(تقدر تزرع جوه عيونك صحبة فل.. 
ـــــــؤلف أخـــــــيـــــــرا.. أتــــــســـــــاءل مـع اخملــــــرج وا
واجلمـهور.. هل فعال مـا رأينـاه منطـقيا? مع
أنه أحـيـانـا كثـيـرة يـكـون ال مـنطق فـى الفن..
ومع عــدم مــنــطـــقــيــة الــفن أرى أنه يــجب أن
يـــكــون مـــقــنـــعــا مـــهـــمــا حـــدث من تــداعـــيــات
الـتـشــابك أو الـفــوضى الـتى تــشـبه مــصـطـلح
بوش وكوندالـيزا "الفوضى اخلالقة" فهل ما
شـــاهـــدنــاه مـــعــا فـى " ســابـع أرض.. فــوضى

إلى عـــــــديــــــــد.. هـــــــذا عـــــــلى مـــــــســـــــتـــــــوى
الـشـخـصـيات وبـنـائـها أمـا عـلى مـسـتوى
احلـدث فقـد أخذت ألهث طـوال العرض
هـنـا وهـنــاك ألصل إلى مـوقف أو جـمـلـة
درامــيـــة عــمـــيـــقــة تـــربط بـــ اجلـــمــيع..
ـــــا لــــعــــدم ــــاذا? ر لـــــكــــنـــــنى فـــــشــــلـت.. 
ـا قــدمه الـعـرض.. اقــتـنـاعـى الـبـاطــنى 
ـا قدمه ـضمـون بل  لـيس عـلى سبـيل ا

ضمون. من معاجلة لهذا ا

ـؤلف وضع يده على الهدف هل استطاع ا
الذى من أجله قام بـبناء هذا العمل? ولعل
هـذا الهـدف فـيـما أرى هـو مـنـاقشـة هـموم
ومـــشــاكـل وإحـــبـــاطــات هـــذا اجلـــيـل.. لــذا
أتـسـاءل.. هل من الضـرورى مـناقـشـة هذه
الـقضـايـا الهـامـة بطـريـقة سـاذجـة إلى حد
ـا كـبــيــر ولــغــة مــبــالغ فى تــســطــيــحــهــا ر
.. سك بدعوى مغازلـة اجلمهور العادى ا
ــمــثـــلــون لـــرغــيف فـــمــا مـــعــنى أن يـــهــتـف ا
ـقـابل ضــد الـعـيش الـفــيـنـو ويــهـتـفــون فى ا
ــجـــدون زبـــالــة األغـــنـــيــاء فى الــبـــلـــدى? و
مـقابل احتقـار زبالة الفـقراء? ثم استخدام
عــروسـة الــشـرطـى أيـا كــانت رتـبــته والـذى
ـثل السـلطة جـاء بشـكل مبـاشر مـعتاد ال
جديـد فيه كذلك الـترس الـكبيـر الذى كان
ـــهــــيـــمن األمــــريـــكى يـــحــــركه الـــغــــريب أو ا

ـا يعكسه عرض سابع أرض على الرغم 
ـــؤلـــفه إبـــراهـــيـم احلـــســـيـــنى من خـــيـــبـــات
مـتكـررة وآمال محـبطـة ومآس ال نـهايـة لها
وت كل يقع حتت ضغوطها اجلبارة جيل 
يـوم بال أننـا جند أنفـسنـا أمام تـيمـة عادية
ن مـــكـــررة من خـــلـــيـط اعـــتـــادهـــا بـــعض 
يسـتسـهـلون أو ال يـجدون مـوضـوعات أكـثر
ـسـتـوى ثـراء بل وســخـونـة وفـاعـلــيـة عـلى ا
احلــيــاتى الــذى يـــبــدو فــيه كل شىء مــدانــاً
ومــهـانـاً ومـكـســوراً وبـائس. وألنـنى لم أقـرأ
نــص عــــــــــــــرض (ســـــــــــــــابـع أرض) فـال أدرى
بـــالــضــبـط أين تــكــمـن األزمــة.. أزمــة عــدم
ــتــلــقى الــتــواصل الــروحى والــفــكــرى بــ ا
والــعـرض.. حــيث الــكـثــيــر من الــسـفــســطـة
الـــســــاذجـــة الـــقـــريــــبـــة إلى حـــد بــــعـــيـــد من
ـدرسـيـة والتـى تـلقـن لـلتـالمـيذ الـواجـبـات ا
عــنــوة.. بــغـرض حــفــظـهــا عن ظــهــر قـلب..
وذلك بـتكـرارها مرات عـديدة.. إن لم يكن
عــلى مـــســتــوى الـــلــفظ فـــهــو بــالــطـــبع عــلى
عنـى الذى  مطه وال أدرى هل مـستـوى ا
حـــــــدث ذلك بـــــــفـــــــعـل فــــــاعـل أم كـــــــان ذلك
ـــحض الـــصـــدفــة وأنـــا شـــخـــصـــيـــا أنـــكــر
الــثـانــيـة فــالـكــاتب يـقــرر فى كل حلــظـة من
عــرضـه أنه يــقــصــد كل كــلــمــة جــاءت عــلى
لــــــــســـــــــان أبــــــــطـــــــــالـه مـع ســــــــبـق اإلصــــــــرار
والـترصـد.. فأين اخلـلل? وأين األزمة? هل
هـى فى الـعـرض? عــلى اعـتـبــار أن الـعـرض
من تـــألـــيـف اخملـــرج يـــأخـــذ الــــنص من يـــد
ــــؤلـف ويــــفـــــعـل فــــيـه مـــــا يــــشـــــاء.. أم فى ا
ــــتـــــلــــقى.. أم الــــعــــقــــلــــيــــة الــــنـص.. أم فى ا
ـا تـكـون قـاصـرة عن فـهم الـنـقـديـة الـتى ر

دلوالت العميقة? مثل هذه ا

فى مــــعـــظم الــــعـــروض الــــتى رأيـــتــــهـــا أو من
ــمــكن أن أراهــا مـســتــقــبال.. وحــتى فــيــمـا ا
سـرح التجريبى.. أعتقد أنه يجب يسمى با
أن تـــــكـــــون هــــنـــــاك حـــــالــــة مـن الــــربـط بــــ
الـــشـــخـــصـــيـــات والــــتى جـــاءت فى الـــعـــرض
مـبــتـورة وأقــصـد هــنــا الـتــواصل الـدرامى أو
ــعــنى آخــر.. وجــود حــدث رئـيــسـى يـجــمع
بـ الشـخصـيات الـتى يجب أن تـكون فـعالة
ومـتنامية فى بـوتقة إبداعيـة أو حالة روحية
واحـدة.. وأتـعـجب مـن قـول أحـدهم إن هـذا
الــعــرض يــنـتــمى إلى مــا بــعـد احلــداثــة? أيـة
حـــداثــة هـــذه الــتى تـــمأل مـــســاحـــة الــعــرض
زمــانـيــا ومـوضــوعــيـا بــالـفــجــوات الـعــمـيــقـة?
لـكننى حقيقـة.. استسلمت لـفكرة مسرح ما
بعد احلـداثة هذه.. مـعتمـدة على معـلوماتى
ا تواضعة فى هـذا الشأن ولكننى أيضا  ا
لـدى من ذائـقة أسـتـطـيع أن أضـع يدى عـلى
بـعض تلك الـفـجوات الـقـاتلـة.. لـلعـمل الـفنى
طـــبــــعـــا.. أولــــهــــا أن الـــقــــضـــايــــا الـــتـى تـــمت
مـعــاجلـتــهـا ال جــديـد فــيـهـا ال عــلى مــسـتـوى
ـــضــمـــون.. ثـــانــيـــهـــا.. أن تــلك الــشـــكل وال ا
ـعـاجلــات تـمت بـطــريـقـة سـطــحـيـة.. بل ال ا
أكــون مــغــالــيــة إذا قــلت ســاذجــة فال أخــذنـا
الـعرض إلى مـا بـعد احلـداثـة كمـا قيل.. وال
ـنـهـجه الـتـقـلـيـدى تـركـنـا مع أبـيــنـا أرسـطـو 
ــا كـان ذلك (مـقــدمـة/ وسـط / ونـهــايـة) ر

أفضل.

يعتـمد الـعرض فى مجـمله على مـونولوج
ـأزومــ الـذين ال واحــد.. طـويل ألحــد ا
نـــكـــاد جنـــد تـــبـــايـــنـــا بـــ شـــخـــصـــيـــاتـــهم
بـعـضـهم الـبـعض.. حـيث يـبـدأ أحـدهم -
وال أقــــول الــــبــــطـل - ألنه ال تــــمــــايــــز فى
مـــشــــكالتــــهم وال مـالمـــحــــهم.. فــــاحلـــوار

القائم اعتمـد كلية على التكرار حيث 
تــوزيــعه كــيــفـمــا اتــفق بــشــكل غــيــر عـادل
عـــلى شــخـــصــيــات قـل أن تــوصف بـــأنــهــا
بــاهــتــة كـل مــنــهــا شــبــيه بــاآلخــر بــشــكل
مــــــــزعج.. كـل مـــــــنـــــــهــــــــا يـــــــدور فـى فـــــــلك
اآلخــــرين يــــكــــرر مــــعـــانــــيــــهـم فـــانــــتــــفت
اخلـــصــوصـــيــة عن كل شـــخــصـــيــة وصــار
ـــا هى نـــوعـــا من الـــتـــمـــاهى بـــيـــنـــهم كـــأ
شـخـصـيـة واحـدة مـنقـسـمـة ومـسـتـنـسـخة

يشبه الصورة من نص ذى رؤية واحدة.

استطـاعت الفـنانة يـاسم جـان خلق صورة
مركـبة وعلى عـدة مسـتويات من هـذا الفراغ
حجـرة سارة عـلى اليـمـ بسـريرهـا ومرآتـها
ومـكــيـاجـهــا وفـسـتــان فـرحــهـا بل وعـرائــسـهـا
وفى الـيـســار حـجـرة شـهــاب الـتى هى عـبـارة
عـن مـــكـــتب وكـــتـب فـــقط لـــتــــعـــبـــر عن أزمـــة
ثـقف مع اإليحـاء بطـبيـعة كـليـهما اإلنسـان ا
ـواجــهـة سـتــار أبـيض مــطـاط لــلـدخـول فى ا
واخلــروج لــوحــتـان تــســتـخــدمــان فى أشــيـاء
شـتـى (بـرواز لـصـورة إشـارة لـلـمـرور حـاجـز
ــتــســلــقــ مــرآة لــوحــة إعالنــات حلــجب ا
ـستـوى األعلى (الـسلـطة  - ـينـا ا إلخ.. ثم 
الهيمنـة بكل صورها) أجادت إذ جاءت بهذه
الـوضـعيـة االسـتـعالئـيـة بـاإلضـافـة إلى تـنـاثر
اريـونيت الـتى تدل عـليـهم جمـيعا. عـرائس ا
مع شــــعـــورى الـــعـــمــــيق بـــوضـــعــــيـــة األحـــبـــال
ــا يـوحى بــوجـود الــسـاقــطـة من اجلــانــبـ 
ـــنــقـــسم مع مــســـرح كـــبــيـــر وهــذا الـــطــريق ا
ــا لـيــخـرج اجلــمـهــور عن الـلــعـبـة األحــبـال إ
ـمثلـ إدخالهم فـيها بالرغم مـن محاوالت ا

فى مواقف عديدة.
ــيــزهــا البس فـــلم يــكن فـــيــهــا مـــا  أمــا ا
جـــمـــيـــعـــا وآخـــذ بـــشـــدة مـالبس الـــبـــطـــلـــة

والـذى يــحـمل الــعـديــد من األقـنــعـة تــتـبـدل
ـــواقف ولـــو أنـــهــا جـــمـــيــعـــا بــدون حــسب ا
مالمح تـــمـــيـــز أحـــدهـــا عن اآلخـــر تـــمـــامــا
كـــالـــشــخـــصـــيـــات كــلـــهـــا كــذلـك الــرمـــز فى
ـــعـــلــــقـــة عـــلى صـــدورهم بـ 2 الـــلـــوحـــات ا
جـنـيه.. إلخ رمـز سـاذج أيـضـا عالوة عـلى
ـثل لـوحـته وهـو عـدم أهــمـيـة إعـطـاء كل 
ـتـفـرجـ من اجلـمـهـور.. ثم خـارج ألحـد ا
مـا معـنى (الشـيـتوس)? مـا مدلـول أن يأكل
احلـــارســــان شـــيــــتـــوس أو بــــوزو كـــمــــا قـــال
أحــدهم أثـــنــاء احملــاكــمـــة.. هل كــان يــريــد
قول إننا فى بلد كوسة أو أى فاكهة أخرى
أو خـضار مـثال فجـاء لـذلك بالـشيـتوس?..
ـعـنى فى اللـه أعـلم ثم اخملـرج بـالطـبع أو ا

ؤلف. بطن ا

ــؤلف الـذى ســطـره فى بـالــرغم من اعــتـرف ا
بـامـفــلت الـعــرض بـأنه لـيس لــديه حـدوته ألنه
قـام بـكـسـر كل احلـواديت مـتـجـاوزا إيـاهـا عـبر
رؤى أخـرى يراهـا هو وحده.. وبـالرغم من أنه
يــحـــمـل اجلــمـــهـــور مـــســــئـــولـــيــة فـك شـــفــرات
وطالسم الـنص/ العـرض على اعتـبار أن هذا
ـؤثر اجلـمهـور هـو الـفاعل احلـقـيقـى والبـطل ا
ـوجـودة.. فـقـد حـاول اخملـرج لـلـحـدوته غـيــر ا
سـامح مـجـاهــد خـلق جـمـلـة مــفـيـدة وصـنع مـا

فى عرض (سابع أرض)..
" ال طلنا سما وال أرض"!

 هموم وإحباطات اجليل عبر مغازلة اجلمهور

ترى.. هل
هى أزمة
نص.. أم
إخراج.. أم

أزمة جمهور?

ؤلف قام ا
بكسر كل
احلواديت
متجاوزاً إياها
ليراها

وحده!!

 مشهد من عرض مدرسة شاب للفتيات

 مشهد من عرض « وارن ويلسون» مشهد من عرض  « جامعة الثالوث»

سرح رائعة بيرانديللو.. أحد أهم 10 مسرحيات فى تاريخ ا

وسيلته هى
اخللط ب اخليال
والواقع وبدعته
التمثيل داخل

التمثيل!!
حلقة مفقودة

شخصيات مستنسخة...
سذاجة.. أم سطحية?

الرؤية اإلخراجية?

مثلون وعادية األداء.. ا

البس الديكور وا
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> لـقد كـرس ستـانسالفـسكى نـفسه لـلمـشكـلة الـرئيـسيـة اخلاصـة بحـفز إبداع
مثل. وقد ـمثل. وقد بنى نظـامه على دراسة مطولـة ودقيقة لعقل وعـاطفة ا ا

ؤثرة. الحظة واخليال والغريزة والذاكرة ا أكد على استخدام ا

ؤدى باستـخدام نفسه كأسـاس خللق أو ابتكار األداء. فى مثل ـ ا سرح االرجتالى يقـوم ا > فـى ا
مثل مبنية على استخدام ـكتوب ينبغى أن تكون مهمـة ا كتوب وغير ا سرحى ا كـل من العمل ا
ـحـو كـثـيـراً من الـتـصـنع والـزيف الـلـذين يـسود ان اقـتـصـادى وأمـ وصـادق لـنـفـسه وبـذلك 
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سرحي جريدة كل ا

قرر إفتتاحه فى نوفمبر القادم. > أنس الفقى "وزير اإلعالم" قرر إختيار د. فوزى فهمى لرئاسة جلان حتكيم مهرجان اإلعالم العربى ا
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رادوبى اجلميلة
سندريال األصل والصورة .. واستلهام باهت لتيمة شهيرة

 كثرة الراقص جعلت التكوين مختالً

 بطلها راوى حكايات
أطفال يقدم 
قصة  مسلية ال
تختلف عن «حكاية

سندريال»

الــذى يــفـقــد تـكــويـنـه عـلى شــاشـة اخلــيـال
قدمة أهميته كمـا أن اإلضاءة اخلاصة 
ـسـرح أفـقـدت الـشـاشـة اخلـلـفـيـة خـشـبـة ا

للخيال خصوصيتها.
وكــــان ديــــكــــور مــــحــــمــــد قــــطــــامش أقــــرب
ـوضـوع بـألـوانه الـزاهـيـة الـعـنـاصـر لـروح ا
شاهد وإطاره نطقـية لطبيـعة ا وحـلوله ا
اخلارجى لفتحة الـبروسينيوم فقد احتوى
بهذه التفصـيلة "احلدوتة" بأكملها إال أنه
فى بـعض مـشـاهـد مـنـزل - رادوبى - جاء
بـبـانـورهـات فـاقـدة لـلـحس اجلـمـالـى الذى
يـــنـــاسب الـــعـــصـــر الـــفـــرعـــونـى كـــمـــا جــاء
ــســرح بـــطــريــقــة ـــركب األب فى عــمـق ا
ضعـيفـة توحى بـفـقدانه احلـلول الـسحـرية
ـتــلـقى وكـذا بـدت لــلـتـأثـيــر عـلى مـخــيـلـة ا
اسـتـعــراضـات أشـرف أبـو حالوة مــنـاسـبـة
لـــلــــحـــدث والـــتــــكـــوين اجلـــمــــالى إال أنـــهـــا
مـــزدحــمـــة بــالـــراقـــصــ واألطـــفــال فـــبــدا
ـــســـرح مـــخـــنـــوقًـــا طـــوال الـــوقت بـــكـــثـــرة ا
ــمـــثــلــ فــاخـــتــلت حــركــات الــراقــصــ وا

الراقص واختل التكوين العام.
أمــا عن أغــانى حـــمــدى عــيــد وأحلــان طه
ـوضوع راشد فـقد بـدت بعـيدة عن روح ا
ال تــــعـــــرف عـــــلى وجـه الــــدقـــــة هـل تــــهـــــتم
بـــالـــدخـــول لـــلـــمــــوضـــوع من طـــريق الـــروح
ــة أم تـــلــعـب مع األحـــداث وكــانت الـــقـــد
كــلــمــات حــمــدى عـيــد مــتــراوحــة بــ هـذا
وذاك إال أنك تــسـتـشـعـر فـيـهـا روح اخلـفـة
ــــبـــالـغ فـــيــــهــــا دون مـــبــــرر واضح فــــبـــدا ا
التـناول الغـنائى وكأنـه صنع فى اللـحظات
األخيـرة وقـبل خـروج الـعرض لـلـنـور بوقت
ـــــواقف وهـــــكــــذا قـــــلـــــيل إال فـى بــــعـض ا
جــاءت الـبــدايــة سـهــلــة وغــيـر مــؤثــرة (يـاال
تعالوا تعالوا تعالوا إنت تعالى وإنت تعالى
نـسهـر سـهـرة ويكـون فـيـها جـد وحب وغـنا

وتسالى نضحك حبه ونرقص حبه).
زيكا حتى نكمل السهرة وانزل يا ابنى با
ـــســرحــيــة الـــتى أرادت أن تــكــون أقــصــد ا
مـــســلــيـــة جــادة فى نـــفس الــوقـت; فــاجلــد
مـــرتـــبط بـــالـــغـــنـــاء والـــتـــســـالـى واحلـــكـــايــة
مـشوقة للـغاية وال يعـكر صفوها إال شىء
بــســـيط / عــلــيك أن تـــكــتــشــفـه من تــلــقــاء

نفسك.
ـــا كـــانت الـــثــــقـــة مـــعـــدومـــة بـــ اخملـــرج و
ـثليه فقد آثـر أن يقوم بتـسجيل معظم و
ـسرحى حـتى يـضمن أن فـتـرات العـرض ا
تــصل كــلــمــات الــنـص واألغــانى لــلــمــتــلــقى

تعطش لهذه النوعية من األحداث. ا
أمـــا عن األداء الـــتـــمـــثـــيــــلى فـــقـــد افـــتـــقـــد
ـتـلـقى ألن مـعـظم حـمـيـمـيـة الـتـواصل مع ا
سـرحـية مـسجـلـة فبـدا وكأنه بال فتـرات ا
قـــلـب ألنه فـــقــــد قـــلـــبه هــــنـــاك عـــنـــد بـــاب
شاهدين باشـر مع ا اخلـوف من اللقـاء ا
لــقــد خـــذلــهم اخملـــرج ألنه  انــتــصـــر أكــثــر
ـــلـــيـــئـــة بــاألغـــانى ـــســـجــلـــة وا لألحـــداث ا
الــبــديــلــة لـــلــدرامــا الــغـــائــبــة إال أن بــعض
ـمـثـل أبـوا إال أن تـخـرج أصـواتـهم أثـناء ا
ــنــادى ــنــوطــة بــهم مــثل ا تـــأديــة األدوار ا
وجــدو (مـحــمـود حــسن) (ونــهى فـؤاد) فى
دور (رادوبى) وكــذا (أمل أبــو رجــيــلـة) فى
شهد دور زوجة األب إال أن إصابتها مع ا
ـسرحـيـة قد حـال دون نـبوغـها األول من ا
الالفت والذى بدا فى مسرحيات سابقة.
أما عن مكـرم عوض (الباب) حسن يحى
ـقـشة) (اجلـاروف) مـحـمـود عـبـد الـله (ا
سـاحـة) فـقـد بدوا فى وأسمـهـان عـادل (ا
صورة جـمـيلـة تـليـق وأدوارهم الفـاعـلة فى

احلدث الدرامى.
ـــحـــمــد شـــبـــراوى الــذى بــقى أن نـــشـــيــد 
جـاهـد كثـيـرًا لـكى يـتم بـنـاء مـسـرح لـقـصر
ثــقـــافـــة روض الــفـــرج حــتـى يــكـــون مــنـــبــرًا
ـنـطـقـة ـبـدعـ اجلـدد فى هـذه ا لـهـؤالء ا
ـعــز إنــنـا فــعالً فى احلــيـويــة من قــاهــرة ا
حــاجـة مــاســة لــهـذه الــروح حــتى يــبـرز من
خاللــهـــا فــنـــانــون جــدد يـــتــمــســـكــون بــأمل

سرح فى طرح الرؤى اجلمالية. ا

عـانا فى مالبس ـقدمة لـلمـتلـقى فتـجد  ا
ـمـثــلـ بــالـقــدر الـذى يـوحـى بـأن اخملـرج ا
يــحـــتـــرم الـــدخـــول لـــلـــمـــوضـــوع الــتـــاريـــخى
ويـقـدمه فى صورة تـلـيق به وكذا االعـتـناء
ـمـثـلـ والــراقـصـ كى تـنـاسب بـأحــذيـة ا
قـدمـة ولم يقـتـصر األمـر على األحـداث ا
ـشـهد ذلك فـسـوف جتد هـنـاك فى عمق ا
ـسـرحى - وحتـديـدًا فى قـلب الـبـانـورامـا ا
- شـاشــة خـيـال ظـل قـصـد مــنـهـا الــتـأكـيـد
عــــلى مــــبــــدأ الــــلــــعب مع األحــــداث ولــــكن
لألسف فـاحلـيلـة لم تـقـدم بـالطـريـقـة التى
تــلـيق بــهـا فــوضع بــروجـيــكـتــورات اإلضـاءة
ـــشــهـــد فـى طـــيف اخلـــيـــال بــدا وتــكـــويـن ا
واهـــيًــــا وغـــيـــر مـــخــــدوم بـــالـــقــــدر الـــكـــافى
ـمــثل قـريـب جـدًا من الــشـاشــة بـالــقـدر فــا

بـــالــديـــالـــوجـــات الـــتـــمــثـــيـــلـــيـــة وهـــكــذا 
ــوضــوع وهــو الــتــغــاضى عن أهـم مــا فى ا
بـناء احلـدث الـدرامى بـالـقـدر الـذى يالئم
انــتــهــاء احلـدث لــلــتـاريخ الــفــرعـونـى فـهل
ـصمـص الشـفـاه ونـتأسف كـان عـليـنـا أن 
ـــــتـــــاب الـــــدرامــــا عـــــلى عـــــدم اكـــــتـــــشـــــاف كّ
صـريـ لهـذه احلكـايـة قبـل كتّـاب أوربا ا
أم كان علـينـا أن نرضى بالـفتات الـدرامية
ــؤلف أم نـقف مــشـدوهـ الـتى طــرحـهـا ا
أمام االكـتشـاف الذى لم يـسبقـه إليه أحد
فاألمير يا سادة وقع فى حب فردة حذاء!
ويبـدو أن اخملرج قد اكـتشف مـنذ الـبداية
ضــــعف الــــنص الـــدرامـى الـــذى بــــ يـــديه
كمـلة للحدث فـحاول أن يجعل العـناصر ا
الــدرامى هى الــبـطل احلــقـيــقى لألحـداث

زوجة األب الشريرة وبناتها.
ـــؤلـف أحــمـــد زحـــام لم يـــهـــتم ويـــبــدو أن ا
ـوضــوع الــذى كـتــبه فـلم ــجـتــمع ا كــثــيـرًا 
تــظـهــر شـخــصـيــات فـرعــونـيـة ذات تــكـوين
عـمـيق كـمـا أنه وبـرغم فـكـرته اجلـيـدة عن
ـــــوضــــوع اجلـــــمـــــالى بـــــوضع الــــلـــــعب مـع ا
شـــخـــصـــيـــات العـــبـــ يـــتـــحـــولـــون ألدوات
ـــغـــلـــوبــة عـــلى مـــنــزلـــيـــة خلـــدمـــة رادوبى ا
أمـــرهــا بـــرغـم ذلك يـــقــوم بـــتـــفـــعــيـل هــذا
االجتــاه بــالــقــدر الــكــافى واكــتــفى بــاحلـد
ـــتـــلــقـى أن يــفـــهم أن األدنى مـــنه فـــعـــلى ا
ــوضــوع غــيـر حــقــيــقـى ويـرتــبـط بــأفــكـار ا
تمـثـيـلـيـة تلـعـبـهـا عـليـنـا هـذه اجملـمـوعة من
الالعبـ والـراقصـ فى عدة صـور مرة
بـــــاألغــــانى ومــــرة بــــاحلـــــكى ومــــرة ثــــالــــثــــة

ـــســرحى (رادوبى لـم يــفــاجـــئــنــا الـــعــرض ا
اجلمـيـلـة) من تـأليف أحـمـد زحـام وإخراج
ـسرح مـحـمـد الـشـبـراوى والـذى قـدم فى ا
اجلــــديــــد بــــقــــصــــر ثــــقــــافــــة روض الــــفـــرج
ــحـــاولــتـه الــبـــاهــتـه إلثــبـــات أصل قـــصــة
ســنـدريـال وإرجـاعــهـا لــلـقــصــة الـفــرعـونــيـة
غـيـر الـشـهـيــرة الـتى تـتـنـاول حـكـايـة الـفـتـاة
البسيطة - رادوبى - والتى عاملتها زوجة
األب بــكل قـسـوة فــكـانت حتــتـمل كل ألـوان
العذاب حـبًا فى أبـيها وأقـول لم يفاجـئنا;
ألنهـا أصبـحت عـادة وطريـقة أداء نـقـابلـها
ـــوضــوعــات الـــفــنــيــة أو كــثـــيــرًا ســواء فى ا
حـتى بعض االكـتشافـات العـلمـية احلـديثة
فكثيـرًا ما جتد أمامك من يقول بأن أصل
ــــوضـــوع عــــربى خـــالـص ومن ثم يــــصـــبح ا
شـكـســبـيـر مـن أصل عـربى واســمه الـشـيخ
زبير كما تصبح الطقوس الفرعونية داخل
ــعــابــد بـكل أســرارهــا وتــفــاصـيــلــهــا غــيـر ا
عروضة على اجلمهور مسرحًا خالصًا?! ا
ورغم أنى ال أثق كـثيـرًا فى هذه الـنصوص
ــوضـــوع بــالــفــعـل يــحــتــاج ــبـــتــورة إال أن ا ا
ـراجـعـة األصـول الفـنـيـة والتـاريـخـيـة حتى
يـــأخـــذ أهـــمـــيـــته ويـــعـــيـــد احلق ألصـــحـــابه
سـرح الـفرعـونى الذى أثـبته - فـموضـوع ا
أنـدريه بـريـتـون - فى دراسـته الـشـهـيـرة لم
يــــأت لـــنـــا بـــنـص واحـــد حـــقـــيــــقى?! وعـــلى
ــضــوا حــتى ــهـــتــمــ بــهــذا االجتـــاه أن  ا
نهايـة اخلط مكتـشف الـنصوص والـكتاب
ـوضـوع بـرمتـه حتت عنـوان كـبـير وإال تاه ا
ومـوضـوع فـقـير وحـكـايـات كـثيـرة وإثـبـاتات

واهية بال نصوص حقيقية.
واحلـقيـقـة البـارزة فى مـعاجلـة مؤلف نص
- رادوبى اجلـــمــيــلــة - أنـه حــولــهــا لـــلــعــبــة
مسرحية بـطلها راوى حكايات أطفال أراد
أن يـقــدم ألحــبـابه الــصـغــار قــصـة مــسـلــيـة
فـــكــانـت حـــكــايـــة - رادوبى - الـــتى وقـــعت
فـريسـة لزوجـة أبيـها وابـنـتيـها ولم يـنقـذها
غـــيــر مـــجـــمـــوعـــة الالعـــبـــ والـــراقـــصــ
ــشـاركــ واحلــكـايــة بــهــذه الـطــريــقـة لم ا
تختلف كثيرًا عن قصة سندريال الشهيرة
إال فى بـعض تـقــنـيـات الــكـتـابــة والـتـصـرف
واقف والـتى انطـوات على البـسيط فـى ا
تـــفــــســـيـــر أحــــادى وشـــخـــصــــيـــات أحـــاديـــة
الـتــكـوين بل وال تــمـتـلك روح الـشــخـصـيـات
تـعارف علـيهـا فطوال عـانى ا الـدرامية بـا
الـــــــــوقـت أنـت أمـــــــــام حـــــــــوارات أحـــــــــاديــــــــة
ـشــاهــد لن يــفــهم الــتــفــســيــر; فــالـطــفـل /ا
احلــدوتـــة إال لـــو تـــكـــونـت بـــهـــذا األســـلــوب
عنى أن زوجـة األب وابنتيها ال اجلاف?! 
بــد وأن تــكـــون كــلــمـــاتــهن وأفـــعــالــهن ذوات
تـكوين تـلغـرافى خـال من البـعد اجلـمالى
أو حــــــــتـى احلــــــــد األدنـى مـن الــــــــتــــــــكـــــــــوين
الـتقلـيدى لـلشخـصيـات الشريـرة وال تسأل
اذا? فـأنت أمام حدوتـة فرعـونية أصـيلة
ـــــواقف ذات الــــبــــعــــد والـــــشــــخــــصــــيــــات وا
اإلنسانى ستجـدها فقط مرتبطة برادوبى
واحلـــــــكــــــــاء وبـــــــعـض مالمـح األمـــــــيــــــــر ابن

الفرعون?!
وتــطــور األحــداث فى هــذه الــدرامــا يــقـول
بـأن األمـيـر يـقع فى حب حـذاء امـرأة وهـو
الــشــاب الـــرصــ الــعــاقـل والــذى اشــتــرط
ـــــزعــــومـــــة أال حتــــضـــــرهــــا إال حلـــــفــــلـــــته ا
جــمــيالت الـبــنـات حــتى يــخـتــار من بـيــنـهن
زوجـــته! فــالـــنــســـر الــذى قـــرر أن يــســـاعــد
غـلوبة على أمرها والتى لم تذهب الفتاة ا
للحفلة إذعـانًا ألمر زوجة أبيها وبقيت فى
ـنزل لتحـرسه يخطف منـها فردة احلذاء ا
ويــــذهب بـــســـرعــــة كى يـــرمـــيــــهـــا أمـــام ابن
ا جـعله ينشـغل باألمر ويترك الـفرعون 
ـدينـة ليـبحث عن صـاحبـة هذا جـميالت ا
احلــــذاء فــــقـــد قــــرر دون ســـابـق إنـــذار أن
تكـون صـاحبـة احلـذاء هى زوجـته وحبـيـبة
غلوب على أمره تلقى  ا قلبه وكان على ا
أن يـصدق هذا التكـوين الذى يفتـقد للحد
ــــنـــــطـــــقى لـــــبـــــنــــاء األدنـى من الـــــتــــكـــــويـن ا
األحـداث لــتـنــتـهى الــدرامـا حــيـنـمــا يـدخل
األمــيــر الـــذى كــان يـــلف الــبـــلــد بـــأســرهــا
يـدخل عـلى رادوبـى مـتـسـائال عن صـاحـبـة
احلــذاء ويــكــتــشـف احلــقــيــقــة وتــوتــة تــوتــة
فــرغت احلـــدوتــة وفــاز األمـــيــر بــصـــاحــبــة
ــرة عن احلــذاء الـــشـــهــيـــر و الـــعــفـــو بـــا
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دانسن : 
أنا آسف. أنا متأسف.

الغريب : 
سـأضــيع نـهــائـيــا لـو أنــنى لم أحــصل عـلى احلــديـد. ســيـهــرسـونـنى

عجينة ! سمعتنى: عجينة ! 
دانسن : 

كان يجب أن تفكر فى ذلك من قبل يا صديقى العزيز.
الغريب :

إن وجـــودى كـــله مـــهــدد أنـــا فى مـــهب الـــريح ! يــــجب أن أدخل إلى
اخملزن يجب يجب يجب ! 

دانسن :
كن. (يرفع الورقة ألعلى) بكل أسف هذا غير 

الغريب : 
ســـأشــتــرى مـــنك كل اخلـــنــازيــر يــا دانـــسن لــو أنـك تــركـــتــنى أدخل

اخملزن !
دانسن : 

كننى يا عزيزى ال 
(يــصـرخ خـنـزيـر دانـسن. يـسـمع صــوت جـرس من بـعـيـد فى نـفس

الوقت)
دانسن : 

اسكت! عندما يكون احلديث عن احلرية (للغريب) يؤسفنى ذلك!
الغريب :

ـفـتـاح ! ال تكن قـاسـيا (يـركع عـلى ركبـتيه بـاكيا) أرجـوك أعـطنى ا
هكذا ! أسرتى زوجتى أطفالى أمى جدتى ! عماتى !

دانسن : 
ـــكــنــنى. يـــؤســفـــنى ذلك لــيس فـى يــدى شئ. الــعـــقــد شـــريــعــة ال 

تعاقدين.  ا
الغريب :

(يـنهض بـصعـوبة وهو مـنهار) لم يـعد أمـامى سـوى أن أنتـحر .هذا
الـــعــقـــد يـــكــلـف أحــد أهم زبـــائـــنك حـــيــاته. (يــســتــديــر مــســتــعـدا
لـالنصراف. يـصرخ اخلنـزير للـمرة الثـانية. صـوت جرس فى نفس

الوقت)
دانسن :

اهـدأ ! أنت  مــزعج ! ال أخالق عـنـدك ! (لـلـغـريب) ال تــطـلب مـنى
ـكنك معـى الوصول إلى هذه الطـلبات الـالأخالقية. أتـفهـمنى! ال 

شئ لقد نفذ صبرى ! 
سـك بالـعـقـد بيـنـمـا الغـريب يـهـتز يـغـنى ( دانـسن يـغـنى وهـو 

قطع الثالث من أغنية "كوجن كريستيان يقف على الصارى"): ا
نيلز جول يشير إلى العاصفة

" اآلن حان الوقت "
يرفع الراية احلمراء عاليا

ويهاجم العدو بقوة
ويصيح بصوت أعلى من البركان 

"اآلن حان الوقت"
"اهربوا!" "اهربوا بجلدكم !" 

كنه أن يقف فى وجه دانسن فمن 
وهو فى حالة غضب ! "

( فـى الـسـطـر األخـيـر يـسـمع بـغـيظ اخلـنـزيـر وهـو يـصـرخ لـلـمـرة
نتصر.إظالم. تنزل الـثالثة. يـستدير الـغريب فجأة ويأخـذ وضع ا
سرح. الفـتة أخرى من أعلى كـتب عليها " صحوة دانسن". يـضاء ا
اخلنزير يصرخ طوال الوقت. يـقف الغريب مدججا بالسالح حتى
ستـند على حائط اخملـزن نائما. يـرفسه قـمة رأسه بجـوار دانسن ا

بقدمه فيستيقظ مرة واحدة)
الغريب : 

فتاح ! هات ا
دانسن : 

كننى أن أعطيه لك ! ال 
الغريب : 

هـكـذا حتـنث بـالـعـقد يـا كـلـب ! ماذا ? تـوقـع مـعى عـقـد صـداقة وال
تـــريــد أن تــقـــدم لى مـــعــروفــا ? (يــرفــسه بــالــبـوت) تـــتــهــرب من أن
ـفتـاح حـتـى ال أدخل لـلـحديـد ? اآلن تـثـبت بـوضـوح أنك تـعـطـينـى ا
زقه) واآلن عدوّى بـل من أشد أعدائى  (يـنتـزع العقـد من يده و

فتاح! للمرة األخيرة : هات ا
مـثـبــتـا نـظـرتـه عـلى الـغـريب. ــفـتـاح ويـخــلـعه ــسك دانـسن بـا )

ينتزعه منه الغريب ويفتح البوابة) .
دانسن :

(بـتـعـجب) اآلن أعــطـيـته مــفـتـاح ســفـنـســون مـحـافــظـا عـلى شـروط
العقد !

الغريب:
(يـعـود أمـام البـوابـة ناحـيـة دانسن يـجـذب حبل اخلـنـزيـر من يده
ويــقـول مــهـددا) وســتــرسل كل اخلـــنــازيــر األخــرى دون طــلب ودون

فاتورة ! (يدخل مخزن احلديد واخلنزير فى يده).

سفنسون.
دانسن : 

فتاح ألحد. ال يجوز أن أعطى ا
الغريب : 

ن يـحــمـيه إنه مـلئ حـتى يـجـوز أن تـعــطـيه لى. اخملـزن فى حــاجـة 
ــفــتـاح! ــكــنك أن حتــمــيه. أعــطــنـى ا الــســقـف بــاحلــديـد وأنت ال 

بسرعة! 
دانسن : 

ـفتاح يـد تثق بى. يجـب على األقل أن أحتدث فى لقـد أعطت لى ا
التلفون مع صديقى سفنسون.

الغريب : 
وثوق بها. ال داع ألية حيلة. ارفع يديك وثوق بها هى يدى ا يدك ا

 !
دفع الرشاش جتاهه. يصوب دانسن العقد جتاه الغريب (يصوب ا

كبندقية ويقف فى هذا الوضع دون حراك)
الغريب :

(وهو غير مصدق) هل جننت ? ما هذا الذى فى يدك ?
دانسن: 
العقد !

الغريب :
(باحتقار) العقد ! من قال لك إننى ألتزم بالعقود ?

دانسن : 
ا تـفعل ذلك بشـكل عام مع الـعقود األخـرى أما مـعى فيجب أن ر

تلتزم بالعقد
الغريب :

(يـبـعـد الـرشاش)  شىء سـخـيف ! يـجـب أن أحـصل عـلى احلـديـد.
فاجلميع ضدى 
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ـتـبـاطـئة) لـو أنـنى ـكـان. يـسـرع فـى خـطـواته ا احلـديـد فـاحـصـا ا
تـراخــيت لــلــحــظـة أثــنــاء احلــراسـة ســتــكــون الـنــتــيــجـة ســيــئــة جـدا

 . بالنسبة لى ولصديقى االثن
(يــجـلس مـسـتــنـدا عـلى مـخــزن احلـديـد واخلـنــزيـر عـلى حـجـره

يتثاءب)
 غـير مـعقـول أن يتـشاجر اآلن مع بول تـاجر اخلـيول (يـذهب جتاه
ـفتاح اخملـزن الضخم سك   مـخزن احلـديد وهو شـارد الذهن 
ــعـلق فـى رقـبـتـه حتت الـقــمـيص ويــتـأمـله) حتت كـل الــظـروف ا
فـتاح معى (يـرجعه إلى مكانه) أنا ال أفـهم أال يوقع بـول أيضا.. ا

معه.. عقدا (يغط فى النوم)
( إظـالم تدريـجى بيـنمـا يظل األفق أحـمر. تـنزل بـبطء من أعلى

الفتة مكتوب عليها "حلم دانسن")
سـرح بإضاءة وردية. يقف دانـسن فى مـواجهة الـغريب. ( يـضىء ا
ـسك بـحـبل خـنـزيـره ويـضع الـعـقـد عـلى كـتـفه. الـغريب دانـسن 
يـرتـدى مالبس مـدنيـة مـدججـا بـالسالح بـشـكل مبـالغ فـيه على
رأسـه خوذة من الـصلب حـول وسطه حـزام مكـدس بقـنابل يـدوية

وحتت ذراعه مدفع رشاش فى وضع استعداد).
الغريب : 

لقـد اعتـدى علىّ. كـنت فى زيارة بريـئة لـشخص يـدعى بول ألقابل
ـنـزل فـوجـئت بـاجلـيران هـنـاك أحد أصـدقائى. وبـيـنـمـا كـنت فى ا
يـلــتـفــون حـولـى ويـهــاجـمــونـنى ويــعـتــدون عـلىّ وأنــا فى حـالـة سالم

كامل. يجب عليك أن تساعدنى!
دانسن : 
لكن..... 
الغريب : 

ـنزل مـا يكفى ال تهـذى بـكالم فارغ. ال وقت عـندى. لـيس عـندى بـا
من حـديد. يجب أن أحـصل فى احلال عـلى مفـتاح مـخزن صـديقى

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

             vÐd
d¹“UM)«             

برتولت بريخت

سرحية يرما للوركا وتقدمها فرقة اإلسماعيلية القومية. >  اخملرج سامى طه يقوم حاليا بوضع اللمسات األخيرة 

15
19 من مايو 2008 العدد 45

¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe

تأليف 

نقلها للعربية

ـسرحـية الـتى كتـبهـا بريـخت عام 1939 تـنويـعة تـعتـبر هـذه ا
أخرى على نـفس موضـوع مسـرحيـة (احلديد بـكام الـنهارده)
الــتى قــدمت فى الــعــدد األول من  (مــســرحــنــا) يــولــيـو 2007
والـــتى قــدم فــيــهــا بـــريــخت نــفس الــشـــخــصــيــات فى مــوقف
متشـابه مضيفـا إليها شـخصية دانسـن اجلزار الذى ال يهمه
ـكــتـوبـة ــعـاهــدات ا ســوى بـيع خــنـازيــره الـواثـق تـمـامــا فى ا
ـا يؤدى به ة  والـعاجـز فـعلـيا عن مـواجهـة الـقاتل / اجلـر
ـتواطئ مع القـاتل. وقد كتب فرّط ا فى النـهاية إلى مـوقف ا
نـفى أثناء هـجرته عام1933 ـسرحيـت فى ا بريخت هـات ا
ـارك بــقـريــة سـفــنـدســبــورج الـتى ظـل بـهــا خـمس إلى الــدا
الحـقة بريخت وآخرين سنوات بـعد أن قام النـظام النازى 

من معارضى النظام الهتلرى.

يسرى خميس
الشخصيات

- دانسن 
-  الغريب 

حــيث سـرق خــطـابك من عـنــدى ? كـانت عــمـلـيــة سـطـو بــسـيـطـة ال
كن فـعل شئ ضدها –  بالطبع لن أعـطى مفاتـيح مخزنك ألحد
حتت أى ظــرف ال تـــقــلق ! مــســـتــحـــيل ! أن يــأخــذهـــا أحــد ? مــاذا
ـكـن ألحـد أن يــضــغط عـلىّ. لن تـعــتــقـد ? - حتت ضــغط مــا ? ال 
ـراقبة ? يراقبوننى ? هذا أعطى فرصة ألحد – تقول إننى حتت ا
يضـحـكنى. أنـا ال يراقـبـنى أحـد كنـت سأالحظ ذلك بـكل تـأكـيد –
أراك تــصــر عــلى اإلجــراءات احلــاســمــة ? أنــا مــتــفق تــمــامــا مــعك
وبــشــكل مــطـلق. أقــتــرح أن نــوقع عــقـدا بــذلك. يــجب أن يــكـون فى
أيدينـا عقدا قبـل غروب الشمس. نعم عقـد ضد كل من ال يـحترم
العقود. عندى فكرة مدهـشة نحن نبرم عقدا ضد معكرى السالم
ومـثـيرى الـشـغب يقـضى هـذا العـقد بـبسـاطـة بإيـقاف بـيع احلديد
وبيع أشياء أخرى مفيدة بدال منه – كيف ال تعجبك الفكرة ? كيف
جتــدهـا غـيـر مـفـيـدة ? تــقـصـد أن الـكـبـار يـرتــبـون بـالـفـعل إجـراءات

حاسمة ?
( يــجـلس الـغـريب يــسـتـمع إلى احملـادثـة بــهـدوء ثم يـخـبط عـلى

البرميل)
دانسن :

ة – ـكـا ( وهـو فى بـرميـله قلـقا) حلـظـة واحـدة ! يـجب أن أقـطع ا
ال أحـد الزبائن. سنواصل بعـدها مفـاوضاتنا (الـغريب يجذبه من

مؤخرته من حتت البرميل)
الغريب :

نـاسبة. كيف وقـعت فى البرميل ? أنه أنا. لـقد جئت فى الـلحـظة ا
كيف حدث ذلك ? لو أننى لم آت لكنت اختنقت بالتأكيد. 

(يجلس دانسن غاضبا على األرض وهو صامت)
الغريب : 

ــاذا ال تــقـول شــيــئـا ? مـاذا يــشــغــلك ? هل تــعــرف يــا دانــسن لــقـد
فـكـرت طــويال ورأيت أنه يـجب أن يـقـتــرب كل مـنـا من اآلخـر أكـثـر
من ذلك. لـطيـف فعال أن أجـلس معك. مـحلك صـغـيـر لـكن ال بأس

به. ما رأيك فى عقد صداقة ? 
دانسن :

(مضطربا) عقد صداقة....
الغريب : 

عـقـد صـداقـة (يـربت عـلى خـنزيـر دانسن) خـنـزيـر طـيب ! هل أنت
خـنـزيـر طـيب ? نـعم أنت خـنــزيـر طـيب. إنـنى أقـتـرح أن نـوقع نـحن
. (يــخـرج قـلم رصـاص االثــنـ عـقــدا أنـنــا صـديــقـان نـحـن االثـنـ
مزقة صـغير من جيب سترته ينهض ويـتناول قطعة من األوراق ا

دانسن)
صوت دانسن :

اذا تـصيح ? هل هناك أحد? هل يقترب أحد الزبائن ماذا هناك? 
? (يــنــظــر بـحــذر من حتت الــبــرمـيل فــيــرى الـغــريب وهــو يــكـتب
فـينسـحب ثانية حتت الـبرميل. يتـقدم الغريب لألمـام يخرج فرخ
زقه ويلقى به على األرض حيث تتناثر القطع) ورق من جيبه و

الغريب :
غـريـب ! أين مــربى اخلــنــازيــر ? غــالـبــا ذهـب إلى احلــانــة يـحــتــسى
الـبيرة. فرصة جيـدة لفحص مـخزن احلديد (يـتلفت حوله يذهب
لـلـبـوابـة ويــعـطى ظـهـره لـهـا ويــجـرب فـتح أكـرة الـبـوابـة الـبـوابـة
مـغـلـقة. فـجـأة يـرن جرس الـتـلـفون. دانـسن يـقـبع بال حراك. يـرن
جــرس الـتـلـيـفــون ثـانـيـة فــيـضـطـر دانـسن إلـى الـتـحـرك جتـاهه
يـنـهض بـحـذر شـديـد ويـتـجه نـاحـية الـتـلـيـفـون ثم يـعـود ثـانـية.

الغريب يرى مندهشا البرميل وهو يتحرك)
الغريب :

( فجأة) غريب ! ال يصدق !
( كــاد دانـسن أن يـصـطـدم بـالـغـريب أثــنـاء حتـركه بـالـبـرمـيل لـوال
ـوضـوع عـلى صـنـدوق تـفـاديه ذلك. يــصل أخـيـرا إلى الـتـلـيــفـون ا

منخفض أمام احملل ويلقى بنفسه على الصندوق). 
دانسن :

(مـتحـدثا فى الـتلـفون بـصوت خـفيض فـالسـماعـة حتتك بـحافة
الـبـرميل ) سـفــنـسـون هل أنت هـنـاك ? عـرفت بـاألحـداث الـسـيـئـة.
ـــاذا تــتــوقـــعه دائــمـــا فى مــحل ال تــقل هـــذا لم يــصل إلـىّ بــعــد.  ال
جــزارتى ? هـذا غـريب. بـالـطـبع يــجب أن نـتـخــذ اآلن سـويـا إجـراء
حـاســمـا. يــجب أن نــفـكــر فى أشـد اإلجــراءات حـســمـا  ال لم أقل
جنرؤ  قلت نـفكـر نـفكـر! نسـلح أنـفسـنـا? مسـتحـيل! أن نـتحـد: نعم
ال! عـلى أى شئ نـتـحـد ? نـتــحـد عـلى أال نـسـلح لـكن نـسلح أنـفـسـنـا
أنفسنا ! هذا سـوف يلفت نظره ولـقد فعلت كل شئ حتى ال ألفت
نظره.أقول أنا أيضـا: علينـا أن نتحد. احتادا صلـبا كاحلـديد لكنه
غيـر موجه ضد أحد.(بـلهجة عـنيفة) لـيس ضد أحد. هكـذا يكون
احتادنـا غير ملفت. فيـما يتعـلق بى اطمئن تـماما يا سـفنسون كن
مـــتــأكــدا. أفـــهم تــمـــامــا أنك قــلق أشـــد الــقــلـق بــخــصـــوص مــخــزن
حـديـدك لـو أنـنى تـنـازلت عن احـتـرامى لـنـفـسى. سـأبـتـعـد قـدر ما
أسـتـطـيـع عن الـعـنف. ال أود أكــثـر من أن أبـيع خــنـازيـرى! وكـفى! -
أين أضع مـفــاتـيح مـخـزنك ? حــيـثـمـا كــانت دائـمـا مـعــلـقـة فى حـبل
حـول رقـبتى حتت الـقـميص. بـالـطبع سـآخـذ حذرى – آخـر سرقة

عـلى األرض ويـكـتب بـإهـمـال عـلى ظـهرهـا بـعض الـكـلـمات) أنت
توقع لى هنا أنك لن تعتدى علىّ حتت أى ظرف عندما

ـكنك آخـذ من عنـدك خنـزيرا أو أى شئ آخـر. وأنا أوقع لك أنه 
أن تطلب حمايتى فى أى وقت. ما رأيك ? 

دانسن : 
إن لم يغضبك رأيى فأنا ال أوافق على هذا العقد. 

الغريب :
ال ! ال تريد !

(يصرخ خنزير دانسن للمرة الثانية)
دانسن :

ـة مع ــكـا (مـحـدثـا اخلـنـزيـر) اهـدأ ! (لـلـغـريب) يــجب أن أنـهى ا
صديقى سفنسون.

الغريب : 
أنت ال تـريـد إذن ? (دانـسـن يصـمت) ومع ذلك فــقـد ســمــعـتك من
قـبل تـقـول إنك تـريـد تــوقـيع الـعـقــد قـبل غـروب الـشـمس (مـحـدثا
اخلـنـزيـر وهـو يـربت عـليه) أنت خــنـزيـر ذكى. نـحن نـفــهم بـعـضـنـا
البـعض جيـدا. ال يوجـد بيـننـا خالف فى الرأى. لـكن يبدو أن ذلك
لـن يـــحـــدث. أنـــا ال أريـــد أن أضــــطـــرك لـــذلك أو أضـــغـط عـــلـــيك.
عنـدمـا تـرفض عـقـد صـداقـتى وتـدوس عـلـيه بـقـدميك. يـجب علىّ
أن أنصرف (ينهض وهو محرج)  (يصرخ اخلنزير للمرة الثالثة)

دانسن:
ـسح بفوطته احلمـراء العرق من على وجهه) أنت ! (يـستدير ) 
الـغريب) أنـا لـست فى حـالتى الـطـبيـعـية. لقـد سبـبت لى األحداث

األخيرة كثيرا من االضطراب أتريد أن تشترى خنزيرا?
الغريب : 

ولم ال ?
دانسن :

(بحماس) إذن أعطـنى العقد (يـوقع العقد) أال نوقع نسـخة ثانية
من العقد ?

الغريب : 
ال ضرورة لذلك (يأخذ اخلنزير حتت ذراعه)  أرسل لى الفاتورة
على رأس السنة (وهو فى طريقه لالنصراف) ال تنسى أننا اآلن
أصـــدقــاء وأن تـــأخــذ ذلك فـى االعــتــبـــار فى كل حتـــركــاتك. إلى

اللقاء !
دانسن :

(مـتعـجبا) اآلن وقـعت مـعه عقـد صـداقة ! (يـذهب مـتباطـئا إلى
سكـا بالعقد) هاللـو سفنـسون أنا دانسن ! أريد الـتليفـون وهو 
أن أخـبرك أنـنى قـد وقـعت فى الـتوّ والـلـحـظة عـقـد صـداقة - مع
من ? مع الـرجل إيـاه  –  تـقـول إنه ال يـحــتـرم عـقـوده ? لـكن هـنـاك
هم كـننى قـراءته ا توقـيعه بـخط يده. انتـظر مـا اسمه ?.... ال 
فى الــعـــقــد : أنه ال يـــجــوز أن يـــعــتــدى عـــلىّ وأنــا ال أســـاعــد أحــدا
يـعـتـدى هـو علـيه. ومـاذا لـو سـطـا عـليـك أنت ? هـذا غـير وارد ! ال
ـكـنه أن يـفعـل ذلك ! مخـزن حـديـدك اآلن مـؤمن ضـد الـقـنابل -
ــكـنـك اآلن أن تـعــتـمـد ـكــنك أن تـعــتـمــد اآلن ? عـلىّ !  عـلى مـن 

على ّ. أما أنا فيمكننى اآلن أن أعتمد عليه.
(دانسن واقف أمام محل اجلزارة مازال يتحدث فى التليفون)

دانسن : 
أنـا ال أفـهـم كـيف تـعـتـقـد أن احتـادنــا فى خـطـر اآلن بـعـد حـديـثى
ـدة ثالثـة أيـام مـتـصـلـة بـلـيـالـيـهـا أؤكـد لـك فـيـهـا أن احتـادنا مـعك 
ـكـنـنى أن أقـول لك : لـو أنه لم يـلـتـزم بـالـعـقد لـيس فى خـطر  – 
بــيــنى وبــيــنه أعــدك بــأنــنى ســوف أنــفق كل مــدخــراتى فى خــمس
سنوات من بيع اخلنازيـر على تسليح أنفسـنا بهذا احلديد ألقصى
ــكــنـة. هــذه كــلــمــة مــنى لك! أمـا أن نــســلح أنــفــســنـا اآلن درجــة 
فإنـنى أرى هذا عـمل أحمق.كمـا أنه ليس هـناك داع لذلك  –ماذا

عن السماء ? (ينظر للسماء) عندك حق إنها حمراء فعال.
( حتـمـرّ السـماء تـدريـجيـا أثنـاء احلديث. تـأتى من بـعيـد أصوات

رعد مكتومة )
دانسن : 

ــة. يــجب أن أهــتم ــكــا رعــد غــريب. أعــتــقــد أنه عــلــيــنــا أن نــنــهى ا
ـخـزن حديـدك. أنـا سـعيـد حـقا باخلـنـازيـر. بالـطـبع سـأهتـم أيضـا 
بتوقيع هذا العقد معه من أجلك على وجه اخلصوص. سوف ترى
كــيف كــان ذلك مــنى مــنـاورة كــبــرى. أتــراهـنــنى عــلى أن هــذا الـشىء
يـنـدم اآلن عـلى أنـنى قـيــدته بـهـذا الـعـقـد ? عــلى أيـة حـال عـلـيـنـا أن
نـظل فـى اتـصــال دا....ألـو ! هل مــازلت هـنــاك يـا ســفـنــسـون? (يـهـز
الـتليفـون بال نتيجـة انقطع االتصال) اللعـنة ! اآلن بالـذات ينقطع
االتـصـال. ! (يــذهب إلى الـبـرمـيل ويـخـرج الـعـقـد. ثـم يفـك احلبل
الــذى قـيـد به اخلــنـزيـر بــالـبـرمـيل) مــاذا كــنت ســأفــعل بــدون هـذه
الـورقة ? أنـا مـتعب جـدا. كـانت اخلنـازيـر اليـوم مـزعجـة جـدا لذلك
ة الـتلفونـية زادت من توترى. ومع ـكا اضطررت لـتقييـدها كما أن ا
ذلك يجب أن أقـوم هذه الليـلة بحراسـة مخزن احلديـد كما وعدت
صديـقى سفـنسون (يـلف ورقة الـعقد ويـضعهـا على كتـفه كبـندقية
يـــــــنـــــــظـــــــر فـــــــيـــــــهـــــــا ويـــــــوجــــــهـــــــهـــــــا نـــــــاحـــــــيـــــــة مـــــــخــــــزن 

سرح الفن. > محكمة جنح األزبكية برأت اخملرج جالل الشرقاوى من تهمة إنشاء مبان مخالفة 
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> تــمـيـزت فــتـرة مـا بــعـد سـتــانـسالفــسـكى بـتــنـوع أشـكــال الـصـقل والــتـهـذيب
ـا قدم أهم ثالث مـسـاهمـات فى هـذا الـقرن أنـتـون لـلـنـظريـات الـسابـقـة ور

آرتو وبرتولت بريخت وييجى جروتوفسكى.

سرحي جريدة كل ا

19 من مايو 2008 العدد 45

ان أسامة»  برتولد بريخت اللوحة للفنانة «إ
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(عـلى اخلشبة واجهات لثالثـة محالت أحدهم لبيع الدخان كتب
عــلـيه "دخـان الـنـمـسـاوى" اآلخـر مـحـل أحـذيـة كـتب عـلـيه "مـحل
أحـذيـة تشـيك" والثـالث دون بوابـة عـلق على الـنافـذة الفتـة كتب
عـلـيـها "جـزارة دانـسن - سجـق طازج". بـجـوار احملل األخيـر بـوابة

كبيرة مكتوب عليها "مخزن حديد سفنسون")
(يــجـلس دانـسن الــضـئـيل احلـجـم بـجـوار بـوابــة مـخـزن احلـديـد

أمامه برميل وحتت ذراعه خنزير صغير )
دانسن :

(لــلـجـمـهـور)  أنــا رجل صــغــيــر ومــحـتــرم ذو مــركــز جــيــد وعــنـدى
مـصدر رزق مسـتقل أتعـيش منه تـربطنى بجيـرانى عالقة انـسجام
وتـفـاهم عــلى أحـسن مـا يـكـون. فـعـنـدمــا يـحـدث خالف بـيـنـنـا نـقـوم
بـحـله بطـريـقـة سلـمـيـة من خالل الرابـطـة الـتى جتمـع أغلـبـنا. نـحن
ننظم كل شئ عـن طريق التـعاقدات. وهكذا يـسيـر كل شئ على ما
يـرام. إنـنى أمــتــلك حــريــتى كــمـا أمــتــلك عالقــاتى فى الــبــيــزنـيس.
عــنــدى أصـدقــائى وعــنــدى أيـضــا زبــائـنى.عــنــدى مـبــادئى وعــنـدى
مـزرعـة لــتـربــيـة اخلــنـازيـر. (يــبـدأ فى وضع اخلـنـزيـر فى الـبـرمـيل
ودعـكه بـالفـرشاة) واآلن بـعض الـهدوء يـا صـغـيـرى نـغـسل األذن
الـورديت حتى نـظهر نـظافتنـا وجمالـنا فعنـدما يأتى الـزبائن نبدو
بـصــحـة جـيــدة وتـبــدو عـلــيـنــا الـنـظــافـة ونــكـون مــدعـاة لالشــتـهـاء.
وعــنــدمـا نــســمع الــكالم ونــأكل جــيـدا تــزداد قــيــمـتــنــا فى احلــيـاة
عـندئذ يقـول الزبون : هـذا خنزير جـيد ! ماذا تـريد أكثر من ذلك?
فــيم تــرغـب? أنت تــرغب: فى أن تــبــاع. أنت ذكـى الـفــعل فــعــنــدمــا
تشعر للحظة أننى ال أفكر فيك أو أننى أجتاهل رغبتك العميقة
ر أحد يبدو عليه أنه اصرخ صرخة عالية حتى تنبهنى. فعندما 

جائع اصرخ فى احلال. هذا يطمئننى.... ( يصرخ اخلنزير ) 
دانسن :

(يـنظر حـواليه مبـتهجا) من هنـاك ? هل هناك أحد ? هل يـقترب
أحد الزبائن ?

( يـقـتـرب الـغـريب مـتسـلال بـحـذر نـاحـيـة محل األحـذيـة مـغـطـيا
ـغلق. يخرج من جيب وجـهه بالقبعة. يـظل واقفا أمام باب احملل ا
ـفـتاح تـلـو اآلخر بـنـطاله طـفـاشـة بـها مـفـاتـيح عـديدة. يـجـرب ا
بـينما يـقف شعر رأس دانسن وهـو يبتسم جتاهه.فـى النهاية ينفذ
سـكا فى يده صـبر الـغريب ويـقفز من الـنافـذة إلى داخل احملل 
ـسـدس كـبـير .فـى احلال تـسـمع أصـوات مـفـزعة آتـيـة من داخل
احملـل : صـوت كـرسى يـقع صـرخـات عـالـيـة تـطلـب الـنـجدة. يـقف
دانــسن مــنـزعــجــا واخلـنــزيــر حتت ذراعه يـدور حــول نــفـسه  بال

دانسن : 
اخلــنـزيــر لـيس بــإنـسـان. إنــنى مـضــطـرب فـى داخـلى وأنت تــعـرف

السبب. 
الغريب : 

إنه خنزير صغير طيب ! 
دانسن :

( مــشـيـرا بـاتـهـام عـلى مـحل الـدخـان ) مـاذا.. حــدث...هـنـاك....
بالداخل ?
الغريب : 

هل تريد أن تعرف ذلك حقيقة ?
دانسن : 

بكل تأكيد أريد أن أعرف ما الذى يحدث لزمالئى.
( يصرخ اخلنزير للمرة الثانية )

دانسن : 
اذا تصرخ ? ماذا هناك ? 

الغريب : 
أليس كذلك ? أنت ال تريد أن تعرف ما حدث !

دانسن :
( متحدثا للخنزير ) لكن الرجل... (يشير إلى هناك)

الغريب : 
هل كنت تعرفه ?

دانسن : 
أنـا ? ال نــعم مـعـذرة إنــنى مـضـطــرب أشـد االضـطـراب (بـلـهـجـة

عتاب) كنا سويا فى نفس الرابطة .
الغريب : 

ماذا تفعلون فى هذه الرابطة ? تبيعون اخلنازير ?
دانسن :

(مغمغما )  نلعب الورق لعبة عدم خلط األوراق ببعضها .
الغريب : 

كننى ذلك. هذا مكلف. ال 
دانسن : 

مــرة واحــدة فى األســبـوع كـل يـوم ســبت (يــشـيـر هـنـاك) إنه يــأتى
أيضا هناك. 

الغريب :
(ببطء) : ال أعتقد أنه سوف يأتى هناك ثانية.

دانسن :
هل تـنــوى أن تـمـنــعه من ذلك حـقــا ? غـيـر مــعـقـول ! إن الــنـمـسـاوى

رجل حر.
الغريب : 

نعه أحد من أى شئ (يضحك ببرود). كنا أن  لم يعد 
دانسن :

(منزعجا) ما ذا تقصد بقولك هذا ? 
الغريب : 

هل تريد أن تعرف ذلك حقيقة ? 
دانسن : 

أنا ? نـعم ال لم أعد أدرى كيف أفكر. إنك تقف أمـامى وتتحدث
كمـا لو... ولـقـد شاهـدت بعـينى.... بالـطبع أريـد أن أعرف ذلك !

بالط.....
(يـصـرخ اخلـنزيـر حتت ذراعه لـلـمرة الـثـالـثة مـنـزعـجا كـمـا لو أن

شخصا ضايقه)
دانسن :

( مكمال ببرود ) .... بع 
(دانـسن فى حالـة سيئـة ولم يعـد قادرا أن ينـظر فى عـينى الرجل

الغريب الذى يربت بيديه على اخلنزير)
دانسن : 

لم أعد أفهم هذا العالم. إننى رجل مسالم أحب السالم أكره كل
أشـكال الـعنف والتـزم بالـتعـاقدات واحـترمـها. إننى أمـتلك عالقات
بيزنس كما أمـتلك حريتى بعض الزبـائن وبعض األصدقاء زريبة

خنازيرى و.... (كأنه مغيب) هل تريد أن تشترى خنزيرا ?
الغريب:

(مندهشا) ماذا تقول ? 
دانسن : 

ـكـنـنى أن أبـيـعـهـا لك بـسـعر رخـيص. خـنـزيـر ? بـعض اخلـنـازيـر ? 
عندى خنازير كثيرة. كثيرة جدا. أكثر من الالزم .

الغريب : 
أعطنى خنزيرا.

دانسن : 
هل أنت متأكد أنك ال تريد اثن ?

الغريب : 
واحد ال غير.

دانسن : 
مــاذا سـأفـعل بـالــبـقـيـة ? إنــهم يـتـكــاثـرون كـالـذبـاب. أقــوم كل مـسـاء

سكا بسماعة التليفون) اجتاه وهوغيرمصدق يندفع 
دانسن : 

سـفنـسون سفـنسـون ! ماذا عسـاى أن أفعل ? أسـمع أصواتـا تصرخ
طـالــبـة الـنـجـدة من داخل مـحل الـدخـان. لـقـد اقـتــحـمه الـلص أمـام
عـينـى ماذا ? أتـسـمع الـصرخـات عـنـدك فى التـلـيـفون ? بـالطـبع ال
ــكــنــنى الــدخــول لــيس من حــقـى أن أقــتــحم مــنــزل رجل غــريب
ولــكن مـاذا عــسـاى أن أفـعـل عـنـدمــا يـخــرج الـلص? إن جــسـدى كـله
يـرتــعش من االنـفــعـال واخلـوف. كن مـطــمـئـنــا سـأقـول له رأيى فى
وجــهه دون مـواربـة. أنت تـعــرف مـبــدئى ال لم أقل عــمـلــة صـعــبـة
قـلت مبدئى (يـتلفت حـوله بحـذر ثم يبدأ الـغناء بصـوت خفيض

فى التليفون) 
مالك فى كل البلدان وا

يوجد دائما دانسن 
يقول بشجاعة

ما يعتقد أنه حق 
باختصار 

سأعبر له عن تقززى 
وأعلن اعتراضى فى وجهه

إننى أرتعش من االنفعال والغضب 
( تـهدأ الصرخات. اآلن تـسمع صرخة طلـقة مسدس ثم سقوط

شىء ثقيل )
دانسن : 

ـؤكـد أن شـعـر رأسى ـة يـجـب أن أجـلس من ا ـكـا عـلىّ أن أنـهى ا
قد داهمه الشيب. 

( يـجـلس دانـسن مـنهـكـا أمـام محـله وخـنـزيره حتت ذراعه. يـخرج
الــلص من مــحل الـدخــان يـشــطب بـســرعـة بــالـطــبـاشــيـر كــلـمـة
"الـنـمـساوى" ويـكـتب مـكـانهـا "مـحالت الـشرق وشـركـاه" يـتجه إلى

دانسن )  
الغريب : 

اذا أنت شاحب هكذا يا رجل ?
دانسن :

ســأقـــول لك الـــســـبب أيـــهـــا الــرجـل الــطـــيب إنـــنى شـــاحب بــســـبب
انفعالى الداخلى.

الغريب : 
فـليـكن مثـلك األعـلى هو خـنزيـرك اجلمـيل هذا. إنه وردى وسـيظل

وردى اللون.

ية الذهبى. ية الفنون" قام بتشكيل جلنة عليا لإلعداد لالحتفال بعيد األكاد >  د. عصمت يحيى "رئيس أكاد
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مـثل يقـدم نفسه ـعنى مـا ا ـمثل يـكون مـجرد شـخص يعـمل بشـكل فنى عالنـية بجـسده.  > ا
بـشكل علنى لـلجمهور. ونـظام جروتوفـسكى يتضمن أعـواماً من التدريب اجلـسدى واالنفعالى
والصوتى ويفرط فى التركيب من أجل االلتزام الكامل الضرورى لتحقيق حالة من "النشوة".

سرحي جريدة كل ا

19 من مايو 2008 العدد 45
اءة واستجـابة حواسية مثل يـحتاجون إلـى تطوير استـخدام حد أقصـى لإل  > كـان آرتو يؤمن بـأن ا
هـاجمة لـكى يتـواصلـوا بشكل سـيكـولوجى مع جمـاهيـرهم بدالً من الـتواصل بالـكلـمات. وكان يـؤمن 
مثل "رياضى القلب" سـرحى اجلسدى. أطلق آرتو على ا حـواس اجلمهور من خالل تنوع فى السلوك ا

وكان يعتقد أن هناك عالقة حركية ـ جسدية أو انفعالية ب احلياة العضوية للممثل وجمهوره.

سرح الصغير باألوبرا. عهد العالى للنقد الفنى يقدم 9 مساء اخلميس القادم مسرحية "لو بطلنا نحلم" تأليف وإخراج محمد زهير با > ا

سرحي جريدة كل ا
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بــإغـراق بــعـض اخلـنــازيــر فى حــوض الــروث فــيــولــد صــبــاح الــيـوم
الـتـالى دفعـة جـديدة  (يـترك الـغريب لـيلـقى نظـرة داخل الـزريبة)

أترى لقد أصبحوا أربعة عشر خنزيرا.
الغريب : 

خنزير واحد ال غير. 
دانسن : 

أنظر أال ترى أنهم ظرفـاء وفى صحة جيدة ومثـيرين للشهية ? أال
يسيل لعابك فى فمك ?

الغريب :
تازون. هذه رفاهية زائدة بالنسبة لى. (الذى يسيل لعابه) إنهم 

دانسن : 
كـيف تـقـول ذلك إن كـل ما فـى اخلـنـزير قابـل لألكل حـتى آذانهم

وأرجلهم كوارع خنزير فى الفرن. 
الغريب : 

هذه رفاهية زائدة.
دانسن :

(يربت على خنزيره) أنت رفاهية زائدة ! فلتأخذ اثن إذن. 
الغريب :

( بصوت عال ) واحد. خنزير واحد. ليس معى نقود للرفاهية .
دانسن : 

لــكـنك تـشــتـرى احلـديـد. تــشـتـرى احلـديــد من صـديـقى ســفـنـسـون
تشترى كل مايأتيه من حديد. 

الغريب : 
احلديد ليس برفاهية.احلديد ضرورى للحياة

دانسن :
) إنــنى مــنــهـار من احلـدث (يــعـطـيه اخلـنــزيـر بـيـدين مــرتـعـشـتـ

سح عرقه حول رقبته بفوطة صغيرة حمراء)  الفظيع.. (
الغريب : 

ما هذه الفوطة احلمراء ?
دانسن : 

هذه ?
الغريب :

(بخشونة) نعم هذه الفوطة (يضع اخلنزير فوق البرميل)
دانسن :

أنـظــر ! عـلـيـهــا صـلـيب أبـيض (بـانـفـعال) هـذه لـيس فــوطـة حـمـراء
(يريها له)

دانسن:
ـسح جـبهـته وهـو فى حالـة سيـئة) إلى الـلـقـاء ! وهكـذا بـعت له )
سالم  ال اخلنزيـر وأنا فى حالة غضب. هذا النمـساوى اللـطيف ا
يـسـتــحق بـبـسـاطـة أن..... الـلـعــنـة عـلى هـذا الـرجل الـفظ (يـتـلفت
حـوله بخجل يذهب إلى الركن بـ محله واحملل اآلخر ويبدأ فى
الـسـباب) بـربـريـة ! ال إنـسـانيـة ! انـحـطـاط ! حـقارة ! كيف يـتـعامل

هذا الغريب مع العقود وال يحترمها !
(يجلس دانسن أمام محله على حجره اخلنزير) 

دانسن : 
أنا رجل محتـرم لكننى صغير. لم أعد أشعر أن األشياء تسير فى
االجتاه الـصحيح. لقـد أزعجتنى كـثيرا األحداث اخملـيفة فى األيام
األخـيـرة. الـعــقــود شىء مــحــتـرم لــكن عــنــدمــا ال نـلــتــزم بــهــا كـشئ
مــقــدس...... لـــذلك فــكــرت كــثــيــرا فى أن نـــتــســلح أنــا وصــديــقى ّ
ـكـننـا أن نـدافع عن أنـفـسـنا. ال يـوجـد مـوردو حـديد هـنـاك حـتى 
كثيرون مـثل صديقى سفنسون. عنـدنا هنا فى اخملزن (يشير على
مـــخــزن احلــديــد ) أكـــوام من احلــــديـــد لـــو أنـــنـــا صـــنـــعـــنـــا مـــنـــهـــا
أســلـحـة....تــكـون حـمـاقــة كـبـرى لـو أنــنـا دفـنـا رءوســنـا فى الـرمـال.
حـتى ال تـتـكـرر هـذه األحـداث اخملــيـفـة مـرة أخـرى. يــجب أال يـقـوم

هذا الرجل الغريب بتكرار ذلك ثانية. 
(يـقـتـرب الـغـريب مـتـسـلال بـحـذر ناحـيـة مـحل األحـذيـة مـغـطـيا
غلق. يخرج من جيب وجـهه بالقبعة. يـظل واقفا أمام باب احملل ا
ـفتـاح تـلـو اآلخر بـنـطاله طـفـاشـة بـها مـفـاتـيح عـديدة. يـجـرب ا
بـينما يقف شعر رأس دانسن وهو يبتسم جتاهه. فى النهاية ينفذ
ـسكـا فى يده صـبـر الغـريب ويقـفز من الـنـافذة إلى داخل احملل 
ـسـدس كـبـيـر. فى احلال تـسـمع أصـوات مـفـزعة آتـيـة من داخل

احملل : صوت كرسى يقع صرخات عالية تطلب النجدة)
دانسن : 

سـكينة مـعها عـقد ضمان رأة ا مرة ثانـية ! هذا فظـيع ! رغم أن ا
مــنه. إن جــشــعه ال حــدود له. إنه يــأخــذ كل مــا يــراه. هــنــاك يــقف
محل اجلزارة ملـكى ! لقد قال عنه ذات مرة إنه ال بأس به. يجب
أن أتخـذ فى احلال خـطـوات حاسـمة وقـوية. لكن يـجب أال يلحظ

ذلك. يجب أال يرانى .لكن كيف أفعل ذلك ? البرميل !
( واخلــنـزيـر حتـت ذراعه يـقـلـب الـبـرمـيـل الـذى يـغــسل فـيه عـادة
اخلــنــازيـر ويــخـتــفى حتـته. يــخـرج الــغـريـب من مـحل األحــذيـة.
بـسـرعة يـشطـب بالـطبـاشيـر اسم تـشيك ويـكـتب بدال مـنه "بيم &
مــيـرر شـركـة مـسـاهـمـة" فى الـلـحـظـة الـتى يـصـرخ فـيـهـا خـنـزيـر 

الغريب : 
ال بأس (يلقى له بالنقود)

دانسن : 
سألفه لك.

الغريب : 
خـذ هـذا الـورق لـفه فـيه حـتى ال تـطـلب مـنى سـعـر الورق (يـعـطيه

ورقة كبيرة يخرجها من حقيبته)
دانسن:

 (يفرد الورقة) لكن هذا عقد ! 
الغريب : 
أى عقد ?
دانسن : 

عــقــد مع الــســيــد الــنــمــســاوى. هــنــا مــكــتــوب عــقــد صــداقــة. أال
حتتاجه ?
الغريب : 

ال لم أعـد أحــتـاج إلـيه.  يــفـيـدنى عـقــد صـداقـة مع رجل مـيت ?
زقها) (يأخذ منه الورقة و

دانسن :
(وهـو مـغـمـى عـليـه تـقـريـبا) خـذ هــذا اخلـنــزيـر بــسـرعـة قـبل أن

أتقيأ .
(الغريب يأخذ منه اخلنزير. يضع دانسن فوطة على رأسه) 

الغريب :
(ينظر للصليب بغضب) أبعد هذا الصليب من هنا ! امسحه !

(دانسن يبعد الفوطة)
الغريب :

ا قطعت منه قطعة ال داعى ألن تلف اخلنزير سـآخذه هكذا فر
فى الــطـريق آلكــلـهـا (يـأخـذه حتت ذراعـه. قـبل أن يـنـصرف يـتـأمل

محل األحذية) بناية جميلة محل األحذية هذا
دانسن : 

فعال جميل جدا 
الغريب : 

مساحته كبيرة لكن محلك ال بأس به
دانسن :

(وهو مغيب) أليس كذلك ? 
الغريب :

ة) إذن إلى اللقاء ! ( ينصرف ) بنى بعيون حا (يراقب ا
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(عـلى اخلشبة واجهات لثالثـة محالت أحدهم لبيع الدخان كتب
عــلـيه "دخـان الـنـمـسـاوى" اآلخـر مـحـل أحـذيـة كـتب عـلـيه "مـحل
أحـذيـة تشـيك" والثـالث دون بوابـة عـلق على الـنافـذة الفتـة كتب
عـلـيـها "جـزارة دانـسن - سجـق طازج". بـجـوار احملل األخيـر بـوابة

كبيرة مكتوب عليها "مخزن حديد سفنسون")
(يــجـلس دانـسن الــضـئـيل احلـجـم بـجـوار بـوابــة مـخـزن احلـديـد

أمامه برميل وحتت ذراعه خنزير صغير )
دانسن :

(لــلـجـمـهـور)  أنــا رجل صــغــيــر ومــحـتــرم ذو مــركــز جــيــد وعــنـدى
مـصدر رزق مسـتقل أتعـيش منه تـربطنى بجيـرانى عالقة انـسجام
وتـفـاهم عــلى أحـسن مـا يـكـون. فـعـنـدمــا يـحـدث خالف بـيـنـنـا نـقـوم
بـحـله بطـريـقـة سلـمـيـة من خالل الرابـطـة الـتى جتمـع أغلـبـنا. نـحن
ننظم كل شئ عـن طريق التـعاقدات. وهكذا يـسيـر كل شئ على ما
يـرام. إنـنى أمــتــلك حــريــتى كــمـا أمــتــلك عالقــاتى فى الــبــيــزنـيس.
عــنــدى أصـدقــائى وعــنــدى أيـضــا زبــائـنى.عــنــدى مـبــادئى وعــنـدى
مـزرعـة لــتـربــيـة اخلــنـازيـر. (يــبـدأ فى وضع اخلـنـزيـر فى الـبـرمـيل
ودعـكه بـالفـرشاة) واآلن بـعض الـهدوء يـا صـغـيـرى نـغـسل األذن
الـورديت حتى نـظهر نـظافتنـا وجمالـنا فعنـدما يأتى الـزبائن نبدو
بـصــحـة جـيــدة وتـبــدو عـلــيـنــا الـنـظــافـة ونــكـون مــدعـاة لالشــتـهـاء.
وعــنــدمـا نــســمع الــكالم ونــأكل جــيـدا تــزداد قــيــمـتــنــا فى احلــيـاة
عـندئذ يقـول الزبون : هـذا خنزير جـيد ! ماذا تـريد أكثر من ذلك?
فــيم تــرغـب? أنت تــرغب: فى أن تــبــاع. أنت ذكـى الـفــعل فــعــنــدمــا
تشعر للحظة أننى ال أفكر فيك أو أننى أجتاهل رغبتك العميقة
ر أحد يبدو عليه أنه اصرخ صرخة عالية حتى تنبهنى. فعندما 

جائع اصرخ فى احلال. هذا يطمئننى.... ( يصرخ اخلنزير ) 
دانسن :

(يـنظر حـواليه مبـتهجا) من هنـاك ? هل هناك أحد ? هل يـقترب
أحد الزبائن ?

( يـقـتـرب الـغـريب مـتسـلال بـحـذر نـاحـيـة محل األحـذيـة مـغـطـيا
ـغلق. يخرج من جيب وجـهه بالقبعة. يـظل واقفا أمام باب احملل ا
ـفـتاح تـلـو اآلخر بـنـطاله طـفـاشـة بـها مـفـاتـيح عـديدة. يـجـرب ا
بـينما يـقف شعر رأس دانسن وهـو يبتسم جتاهه.فـى النهاية ينفذ
سـكا فى يده صـبر الـغريب ويـقفز من الـنافـذة إلى داخل احملل 
ـسـدس كـبـير .فـى احلال تـسـمع أصـوات مـفـزعة آتـيـة من داخل
احملـل : صـوت كـرسى يـقع صـرخـات عـالـيـة تـطلـب الـنـجدة. يـقف
دانــسن مــنـزعــجــا واخلـنــزيــر حتت ذراعه يـدور حــول نــفـسه  بال

دانسن : 
اخلــنـزيــر لـيس بــإنـسـان. إنــنى مـضــطـرب فـى داخـلى وأنت تــعـرف

السبب. 
الغريب : 

إنه خنزير صغير طيب ! 
دانسن :

( مــشـيـرا بـاتـهـام عـلى مـحل الـدخـان ) مـاذا.. حــدث...هـنـاك....
بالداخل ?
الغريب : 

هل تريد أن تعرف ذلك حقيقة ?
دانسن : 

بكل تأكيد أريد أن أعرف ما الذى يحدث لزمالئى.
( يصرخ اخلنزير للمرة الثانية )

دانسن : 
اذا تصرخ ? ماذا هناك ? 

الغريب : 
أليس كذلك ? أنت ال تريد أن تعرف ما حدث !

دانسن :
( متحدثا للخنزير ) لكن الرجل... (يشير إلى هناك)

الغريب : 
هل كنت تعرفه ?

دانسن : 
أنـا ? ال نــعم مـعـذرة إنــنى مـضـطــرب أشـد االضـطـراب (بـلـهـجـة

عتاب) كنا سويا فى نفس الرابطة .
الغريب : 

ماذا تفعلون فى هذه الرابطة ? تبيعون اخلنازير ?
دانسن :

(مغمغما )  نلعب الورق لعبة عدم خلط األوراق ببعضها .
الغريب : 

كننى ذلك. هذا مكلف. ال 
دانسن : 

مــرة واحــدة فى األســبـوع كـل يـوم ســبت (يــشـيـر هـنـاك) إنه يــأتى
أيضا هناك. 

الغريب :
(ببطء) : ال أعتقد أنه سوف يأتى هناك ثانية.

دانسن :
هل تـنــوى أن تـمـنــعه من ذلك حـقــا ? غـيـر مــعـقـول ! إن الــنـمـسـاوى

رجل حر.
الغريب : 

نعه أحد من أى شئ (يضحك ببرود). كنا أن  لم يعد 
دانسن :

(منزعجا) ما ذا تقصد بقولك هذا ? 
الغريب : 

هل تريد أن تعرف ذلك حقيقة ? 
دانسن : 

أنا ? نـعم ال لم أعد أدرى كيف أفكر. إنك تقف أمـامى وتتحدث
كمـا لو... ولـقـد شاهـدت بعـينى.... بالـطبع أريـد أن أعرف ذلك !

بالط.....
(يـصـرخ اخلـنزيـر حتت ذراعه لـلـمرة الـثـالـثة مـنـزعـجا كـمـا لو أن

شخصا ضايقه)
دانسن :

( مكمال ببرود ) .... بع 
(دانـسن فى حالـة سيئـة ولم يعـد قادرا أن ينـظر فى عـينى الرجل

الغريب الذى يربت بيديه على اخلنزير)
دانسن : 

لم أعد أفهم هذا العالم. إننى رجل مسالم أحب السالم أكره كل
أشـكال الـعنف والتـزم بالـتعـاقدات واحـترمـها. إننى أمـتلك عالقات
بيزنس كما أمـتلك حريتى بعض الزبـائن وبعض األصدقاء زريبة

خنازيرى و.... (كأنه مغيب) هل تريد أن تشترى خنزيرا ?
الغريب:

(مندهشا) ماذا تقول ? 
دانسن : 

ـكـنـنى أن أبـيـعـهـا لك بـسـعر رخـيص. خـنـزيـر ? بـعض اخلـنـازيـر ? 
عندى خنازير كثيرة. كثيرة جدا. أكثر من الالزم .

الغريب : 
أعطنى خنزيرا.

دانسن : 
هل أنت متأكد أنك ال تريد اثن ?

الغريب : 
واحد ال غير.

دانسن : 
مــاذا سـأفـعل بـالــبـقـيـة ? إنــهم يـتـكــاثـرون كـالـذبـاب. أقــوم كل مـسـاء

سكا بسماعة التليفون) اجتاه وهوغيرمصدق يندفع 
دانسن : 

سـفنـسون سفـنسـون ! ماذا عسـاى أن أفعل ? أسـمع أصواتـا تصرخ
طـالــبـة الـنـجـدة من داخل مـحل الـدخـان. لـقـد اقـتــحـمه الـلص أمـام
عـينـى ماذا ? أتـسـمع الـصرخـات عـنـدك فى التـلـيـفون ? بـالطـبع ال
ــكــنــنى الــدخــول لــيس من حــقـى أن أقــتــحم مــنــزل رجل غــريب
ولــكن مـاذا عــسـاى أن أفـعـل عـنـدمــا يـخــرج الـلص? إن جــسـدى كـله
يـرتــعش من االنـفــعـال واخلـوف. كن مـطــمـئـنــا سـأقـول له رأيى فى
وجــهه دون مـواربـة. أنت تـعــرف مـبــدئى ال لم أقل عــمـلــة صـعــبـة
قـلت مبدئى (يـتلفت حـوله بحـذر ثم يبدأ الـغناء بصـوت خفيض

فى التليفون) 
مالك فى كل البلدان وا

يوجد دائما دانسن 
يقول بشجاعة

ما يعتقد أنه حق 
باختصار 

سأعبر له عن تقززى 
وأعلن اعتراضى فى وجهه

إننى أرتعش من االنفعال والغضب 
( تـهدأ الصرخات. اآلن تـسمع صرخة طلـقة مسدس ثم سقوط

شىء ثقيل )
دانسن : 

ـؤكـد أن شـعـر رأسى ـة يـجـب أن أجـلس من ا ـكـا عـلىّ أن أنـهى ا
قد داهمه الشيب. 

( يـجـلس دانـسن مـنهـكـا أمـام محـله وخـنـزيره حتت ذراعه. يـخرج
الــلص من مــحل الـدخــان يـشــطب بـســرعـة بــالـطــبـاشــيـر كــلـمـة
"الـنـمـساوى" ويـكـتب مـكـانهـا "مـحالت الـشرق وشـركـاه" يـتجه إلى

دانسن )  
الغريب : 

اذا أنت شاحب هكذا يا رجل ?
دانسن :

ســأقـــول لك الـــســـبب أيـــهـــا الــرجـل الــطـــيب إنـــنى شـــاحب بــســـبب
انفعالى الداخلى.

الغريب : 
فـليـكن مثـلك األعـلى هو خـنزيـرك اجلمـيل هذا. إنه وردى وسـيظل

وردى اللون.

ية الذهبى. ية الفنون" قام بتشكيل جلنة عليا لإلعداد لالحتفال بعيد األكاد >  د. عصمت يحيى "رئيس أكاد
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مـثل يقـدم نفسه ـعنى مـا ا ـمثل يـكون مـجرد شـخص يعـمل بشـكل فنى عالنـية بجـسده.  > ا
بـشكل علنى لـلجمهور. ونـظام جروتوفـسكى يتضمن أعـواماً من التدريب اجلـسدى واالنفعالى
والصوتى ويفرط فى التركيب من أجل االلتزام الكامل الضرورى لتحقيق حالة من "النشوة".

سرحي جريدة كل ا
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اءة واستجـابة حواسية مثل يـحتاجون إلـى تطوير استـخدام حد أقصـى لإل  > كـان آرتو يؤمن بـأن ا
هـاجمة لـكى يتـواصلـوا بشكل سـيكـولوجى مع جمـاهيـرهم بدالً من الـتواصل بالـكلـمات. وكان يـؤمن 
مثل "رياضى القلب" سـرحى اجلسدى. أطلق آرتو على ا حـواس اجلمهور من خالل تنوع فى السلوك ا

وكان يعتقد أن هناك عالقة حركية ـ جسدية أو انفعالية ب احلياة العضوية للممثل وجمهوره.

سرح الصغير باألوبرا. عهد العالى للنقد الفنى يقدم 9 مساء اخلميس القادم مسرحية "لو بطلنا نحلم" تأليف وإخراج محمد زهير با > ا

سرحي جريدة كل ا
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بــإغـراق بــعـض اخلـنــازيــر فى حــوض الــروث فــيــولــد صــبــاح الــيـوم
الـتـالى دفعـة جـديدة  (يـترك الـغريب لـيلـقى نظـرة داخل الـزريبة)

أترى لقد أصبحوا أربعة عشر خنزيرا.
الغريب : 

خنزير واحد ال غير. 
دانسن : 

أنظر أال ترى أنهم ظرفـاء وفى صحة جيدة ومثـيرين للشهية ? أال
يسيل لعابك فى فمك ?

الغريب :
تازون. هذه رفاهية زائدة بالنسبة لى. (الذى يسيل لعابه) إنهم 

دانسن : 
كـيف تـقـول ذلك إن كـل ما فـى اخلـنـزير قابـل لألكل حـتى آذانهم

وأرجلهم كوارع خنزير فى الفرن. 
الغريب : 

هذه رفاهية زائدة.
دانسن :

(يربت على خنزيره) أنت رفاهية زائدة ! فلتأخذ اثن إذن. 
الغريب :

( بصوت عال ) واحد. خنزير واحد. ليس معى نقود للرفاهية .
دانسن : 

لــكـنك تـشــتـرى احلـديـد. تــشـتـرى احلـديــد من صـديـقى ســفـنـسـون
تشترى كل مايأتيه من حديد. 

الغريب : 
احلديد ليس برفاهية.احلديد ضرورى للحياة

دانسن :
) إنــنى مــنــهـار من احلـدث (يــعـطـيه اخلـنــزيـر بـيـدين مــرتـعـشـتـ

سح عرقه حول رقبته بفوطة صغيرة حمراء)  الفظيع.. (
الغريب : 

ما هذه الفوطة احلمراء ?
دانسن : 

هذه ?
الغريب :

(بخشونة) نعم هذه الفوطة (يضع اخلنزير فوق البرميل)
دانسن :

أنـظــر ! عـلـيـهــا صـلـيب أبـيض (بـانـفـعال) هـذه لـيس فــوطـة حـمـراء
(يريها له)

دانسن:
ـسح جـبهـته وهـو فى حالـة سيـئة) إلى الـلـقـاء ! وهكـذا بـعت له )
سالم  ال اخلنزيـر وأنا فى حالة غضب. هذا النمـساوى اللـطيف ا
يـسـتــحق بـبـسـاطـة أن..... الـلـعــنـة عـلى هـذا الـرجل الـفظ (يـتـلفت
حـوله بخجل يذهب إلى الركن بـ محله واحملل اآلخر ويبدأ فى
الـسـباب) بـربـريـة ! ال إنـسـانيـة ! انـحـطـاط ! حـقارة ! كيف يـتـعامل

هذا الغريب مع العقود وال يحترمها !
(يجلس دانسن أمام محله على حجره اخلنزير) 

دانسن : 
أنا رجل محتـرم لكننى صغير. لم أعد أشعر أن األشياء تسير فى
االجتاه الـصحيح. لقـد أزعجتنى كـثيرا األحداث اخملـيفة فى األيام
األخـيـرة. الـعــقــود شىء مــحــتـرم لــكن عــنــدمــا ال نـلــتــزم بــهــا كـشئ
مــقــدس...... لـــذلك فــكــرت كــثــيــرا فى أن نـــتــســلح أنــا وصــديــقى ّ
ـكـننـا أن نـدافع عن أنـفـسـنا. ال يـوجـد مـوردو حـديد هـنـاك حـتى 
كثيرون مـثل صديقى سفنسون. عنـدنا هنا فى اخملزن (يشير على
مـــخــزن احلــديــد ) أكـــوام من احلــــديـــد لـــو أنـــنـــا صـــنـــعـــنـــا مـــنـــهـــا
أســلـحـة....تــكـون حـمـاقــة كـبـرى لـو أنــنـا دفـنـا رءوســنـا فى الـرمـال.
حـتى ال تـتـكـرر هـذه األحـداث اخملــيـفـة مـرة أخـرى. يــجب أال يـقـوم

هذا الرجل الغريب بتكرار ذلك ثانية. 
(يـقـتـرب الـغـريب مـتـسـلال بـحـذر ناحـيـة مـحل األحـذيـة مـغـطـيا
غلق. يخرج من جيب وجـهه بالقبعة. يـظل واقفا أمام باب احملل ا
ـفتـاح تـلـو اآلخر بـنـطاله طـفـاشـة بـها مـفـاتـيح عـديدة. يـجـرب ا
بـينما يقف شعر رأس دانسن وهو يبتسم جتاهه. فى النهاية ينفذ
ـسكـا فى يده صـبـر الغـريب ويقـفز من الـنـافذة إلى داخل احملل 
ـسـدس كـبـيـر. فى احلال تـسـمع أصـوات مـفـزعة آتـيـة من داخل

احملل : صوت كرسى يقع صرخات عالية تطلب النجدة)
دانسن : 

سـكينة مـعها عـقد ضمان رأة ا مرة ثانـية ! هذا فظـيع ! رغم أن ا
مــنه. إن جــشــعه ال حــدود له. إنه يــأخــذ كل مــا يــراه. هــنــاك يــقف
محل اجلزارة ملـكى ! لقد قال عنه ذات مرة إنه ال بأس به. يجب
أن أتخـذ فى احلال خـطـوات حاسـمة وقـوية. لكن يـجب أال يلحظ

ذلك. يجب أال يرانى .لكن كيف أفعل ذلك ? البرميل !
( واخلــنـزيـر حتـت ذراعه يـقـلـب الـبـرمـيـل الـذى يـغــسل فـيه عـادة
اخلــنــازيـر ويــخـتــفى حتـته. يــخـرج الــغـريـب من مـحل األحــذيـة.
بـسـرعة يـشطـب بالـطبـاشيـر اسم تـشيك ويـكـتب بدال مـنه "بيم &
مــيـرر شـركـة مـسـاهـمـة" فى الـلـحـظـة الـتى يـصـرخ فـيـهـا خـنـزيـر 

الغريب : 
ال بأس (يلقى له بالنقود)

دانسن : 
سألفه لك.

الغريب : 
خـذ هـذا الـورق لـفه فـيه حـتى ال تـطـلب مـنى سـعـر الورق (يـعـطيه

ورقة كبيرة يخرجها من حقيبته)
دانسن:

 (يفرد الورقة) لكن هذا عقد ! 
الغريب : 
أى عقد ?
دانسن : 

عــقــد مع الــســيــد الــنــمــســاوى. هــنــا مــكــتــوب عــقــد صــداقــة. أال
حتتاجه ?
الغريب : 

ال لم أعـد أحــتـاج إلـيه.  يــفـيـدنى عـقــد صـداقـة مع رجل مـيت ?
زقها) (يأخذ منه الورقة و

دانسن :
(وهـو مـغـمـى عـليـه تـقـريـبا) خـذ هــذا اخلـنــزيـر بــسـرعـة قـبل أن

أتقيأ .
(الغريب يأخذ منه اخلنزير. يضع دانسن فوطة على رأسه) 

الغريب :
(ينظر للصليب بغضب) أبعد هذا الصليب من هنا ! امسحه !

(دانسن يبعد الفوطة)
الغريب :

ا قطعت منه قطعة ال داعى ألن تلف اخلنزير سـآخذه هكذا فر
فى الــطـريق آلكــلـهـا (يـأخـذه حتت ذراعـه. قـبل أن يـنـصرف يـتـأمل

محل األحذية) بناية جميلة محل األحذية هذا
دانسن : 

فعال جميل جدا 
الغريب : 

مساحته كبيرة لكن محلك ال بأس به
دانسن :

(وهو مغيب) أليس كذلك ? 
الغريب :

ة) إذن إلى اللقاء ! ( ينصرف ) بنى بعيون حا (يراقب ا
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تأليف 

نقلها للعربية

ـسرحـية الـتى كتـبهـا بريـخت عام 1939 تـنويـعة تـعتـبر هـذه ا
أخرى على نـفس موضـوع مسـرحيـة (احلديد بـكام الـنهارده)
الــتى قــدمت فى الــعــدد األول من  (مــســرحــنــا) يــولــيـو 2007
والـــتى قــدم فــيــهــا بـــريــخت نــفس الــشـــخــصــيــات فى مــوقف
متشـابه مضيفـا إليها شـخصية دانسـن اجلزار الذى ال يهمه
ـكــتـوبـة ــعـاهــدات ا ســوى بـيع خــنـازيــره الـواثـق تـمـامــا فى ا
ـا يؤدى به ة  والـعاجـز فـعلـيا عن مـواجهـة الـقاتل / اجلـر
ـتواطئ مع القـاتل. وقد كتب فرّط ا فى النـهاية إلى مـوقف ا
نـفى أثناء هـجرته عام1933 ـسرحيـت فى ا بريخت هـات ا
ـارك بــقـريــة سـفــنـدســبــورج الـتى ظـل بـهــا خـمس إلى الــدا
الحـقة بريخت وآخرين سنوات بـعد أن قام النـظام النازى 

من معارضى النظام الهتلرى.

يسرى خميس
الشخصيات

- دانسن 
-  الغريب 

حــيث سـرق خــطـابك من عـنــدى ? كـانت عــمـلـيــة سـطـو بــسـيـطـة ال
كن فـعل شئ ضدها –  بالطبع لن أعـطى مفاتـيح مخزنك ألحد
حتت أى ظــرف ال تـــقــلق ! مــســـتــحـــيل ! أن يــأخــذهـــا أحــد ? مــاذا
ـكـن ألحـد أن يــضــغط عـلىّ. لن تـعــتــقـد ? - حتت ضــغط مــا ? ال 
ـراقبة ? يراقبوننى ? هذا أعطى فرصة ألحد – تقول إننى حتت ا
يضـحـكنى. أنـا ال يراقـبـنى أحـد كنـت سأالحظ ذلك بـكل تـأكـيد –
أراك تــصــر عــلى اإلجــراءات احلــاســمــة ? أنــا مــتــفق تــمــامــا مــعك
وبــشــكل مــطـلق. أقــتــرح أن نــوقع عــقـدا بــذلك. يــجب أن يــكـون فى
أيدينـا عقدا قبـل غروب الشمس. نعم عقـد ضد كل من ال يـحترم
العقود. عندى فكرة مدهـشة نحن نبرم عقدا ضد معكرى السالم
ومـثـيرى الـشـغب يقـضى هـذا العـقد بـبسـاطـة بإيـقاف بـيع احلديد
وبيع أشياء أخرى مفيدة بدال منه – كيف ال تعجبك الفكرة ? كيف
جتــدهـا غـيـر مـفـيـدة ? تــقـصـد أن الـكـبـار يـرتــبـون بـالـفـعل إجـراءات

حاسمة ?
( يــجـلس الـغـريب يــسـتـمع إلى احملـادثـة بــهـدوء ثم يـخـبط عـلى

البرميل)
دانسن :

ة – ـكـا ( وهـو فى بـرميـله قلـقا) حلـظـة واحـدة ! يـجب أن أقـطع ا
ال أحـد الزبائن. سنواصل بعـدها مفـاوضاتنا (الـغريب يجذبه من

مؤخرته من حتت البرميل)
الغريب :

نـاسبة. كيف وقـعت فى البرميل ? أنه أنا. لـقد جئت فى الـلحـظة ا
كيف حدث ذلك ? لو أننى لم آت لكنت اختنقت بالتأكيد. 

(يجلس دانسن غاضبا على األرض وهو صامت)
الغريب : 

ــاذا ال تــقـول شــيــئـا ? مـاذا يــشــغــلك ? هل تــعــرف يــا دانــسن لــقـد
فـكـرت طــويال ورأيت أنه يـجب أن يـقـتــرب كل مـنـا من اآلخـر أكـثـر
من ذلك. لـطيـف فعال أن أجـلس معك. مـحلك صـغـيـر لـكن ال بأس

به. ما رأيك فى عقد صداقة ? 
دانسن :

(مضطربا) عقد صداقة....
الغريب : 

عـقـد صـداقـة (يـربت عـلى خـنزيـر دانسن) خـنـزيـر طـيب ! هل أنت
خـنـزيـر طـيب ? نـعم أنت خـنــزيـر طـيب. إنـنى أقـتـرح أن نـوقع نـحن
. (يــخـرج قـلم رصـاص االثــنـ عـقــدا أنـنــا صـديــقـان نـحـن االثـنـ
مزقة صـغير من جيب سترته ينهض ويـتناول قطعة من األوراق ا

دانسن)
صوت دانسن :

اذا تـصيح ? هل هناك أحد? هل يقترب أحد الزبائن ماذا هناك? 
? (يــنــظــر بـحــذر من حتت الــبــرمـيل فــيــرى الـغــريب وهــو يــكـتب
فـينسـحب ثانية حتت الـبرميل. يتـقدم الغريب لألمـام يخرج فرخ
زقه ويلقى به على األرض حيث تتناثر القطع) ورق من جيبه و

الغريب :
غـريـب ! أين مــربى اخلــنــازيــر ? غــالـبــا ذهـب إلى احلــانــة يـحــتــسى
الـبيرة. فرصة جيـدة لفحص مـخزن احلديد (يـتلفت حوله يذهب
لـلـبـوابـة ويــعـطى ظـهـره لـهـا ويــجـرب فـتح أكـرة الـبـوابـة الـبـوابـة
مـغـلـقة. فـجـأة يـرن جرس الـتـلـفون. دانـسن يـقـبع بال حراك. يـرن
جــرس الـتـلـيـفــون ثـانـيـة فــيـضـطـر دانـسن إلـى الـتـحـرك جتـاهه
يـنـهض بـحـذر شـديـد ويـتـجه نـاحـية الـتـلـيـفـون ثم يـعـود ثـانـية.

الغريب يرى مندهشا البرميل وهو يتحرك)
الغريب :

( فجأة) غريب ! ال يصدق !
( كــاد دانـسن أن يـصـطـدم بـالـغـريب أثــنـاء حتـركه بـالـبـرمـيل لـوال
ـوضـوع عـلى صـنـدوق تـفـاديه ذلك. يــصل أخـيـرا إلى الـتـلـيــفـون ا

منخفض أمام احملل ويلقى بنفسه على الصندوق). 
دانسن :

(مـتحـدثا فى الـتلـفون بـصوت خـفيض فـالسـماعـة حتتك بـحافة
الـبـرميل ) سـفــنـسـون هل أنت هـنـاك ? عـرفت بـاألحـداث الـسـيـئـة.
ـــاذا تــتــوقـــعه دائــمـــا فى مــحل ال تــقل هـــذا لم يــصل إلـىّ بــعــد.  ال
جــزارتى ? هـذا غـريب. بـالـطـبع يــجب أن نـتـخــذ اآلن سـويـا إجـراء
حـاســمـا. يــجب أن نــفـكــر فى أشـد اإلجــراءات حـســمـا  ال لم أقل
جنرؤ  قلت نـفكـر نـفكـر! نسـلح أنـفسـنـا? مسـتحـيل! أن نـتحـد: نعم
ال! عـلى أى شئ نـتـحـد ? نـتــحـد عـلى أال نـسـلح لـكن نـسلح أنـفـسـنـا
أنفسنا ! هذا سـوف يلفت نظره ولـقد فعلت كل شئ حتى ال ألفت
نظره.أقول أنا أيضـا: علينـا أن نتحد. احتادا صلـبا كاحلـديد لكنه
غيـر موجه ضد أحد.(بـلهجة عـنيفة) لـيس ضد أحد. هكـذا يكون
احتادنـا غير ملفت. فيـما يتعـلق بى اطمئن تـماما يا سـفنسون كن
مـــتــأكــدا. أفـــهم تــمـــامــا أنك قــلق أشـــد الــقــلـق بــخــصـــوص مــخــزن
حـديـدك لـو أنـنى تـنـازلت عن احـتـرامى لـنـفـسى. سـأبـتـعـد قـدر ما
أسـتـطـيـع عن الـعـنف. ال أود أكــثـر من أن أبـيع خــنـازيـرى! وكـفى! -
أين أضع مـفــاتـيح مـخـزنك ? حــيـثـمـا كــانت دائـمـا مـعــلـقـة فى حـبل
حـول رقـبتى حتت الـقـميص. بـالـطبع سـآخـذ حذرى – آخـر سرقة

عـلى األرض ويـكـتب بـإهـمـال عـلى ظـهرهـا بـعض الـكـلـمات) أنت
توقع لى هنا أنك لن تعتدى علىّ حتت أى ظرف عندما

ـكنك آخـذ من عنـدك خنـزيرا أو أى شئ آخـر. وأنا أوقع لك أنه 
أن تطلب حمايتى فى أى وقت. ما رأيك ? 

دانسن : 
إن لم يغضبك رأيى فأنا ال أوافق على هذا العقد. 

الغريب :
ال ! ال تريد !

(يصرخ خنزير دانسن للمرة الثانية)
دانسن :

ـة مع ــكـا (مـحـدثـا اخلـنـزيـر) اهـدأ ! (لـلـغـريب) يــجب أن أنـهى ا
صديقى سفنسون.

الغريب : 
أنت ال تـريـد إذن ? (دانـسـن يصـمت) ومع ذلك فــقـد ســمــعـتك من
قـبل تـقـول إنك تـريـد تــوقـيع الـعـقــد قـبل غـروب الـشـمس (مـحـدثا
اخلـنـزيـر وهـو يـربت عـليه) أنت خــنـزيـر ذكى. نـحن نـفــهم بـعـضـنـا
البـعض جيـدا. ال يوجـد بيـننـا خالف فى الرأى. لـكن يبدو أن ذلك
لـن يـــحـــدث. أنـــا ال أريـــد أن أضــــطـــرك لـــذلك أو أضـــغـط عـــلـــيك.
عنـدمـا تـرفض عـقـد صـداقـتى وتـدوس عـلـيه بـقـدميك. يـجب علىّ
أن أنصرف (ينهض وهو محرج)  (يصرخ اخلنزير للمرة الثالثة)

دانسن:
ـسح بفوطته احلمـراء العرق من على وجهه) أنت ! (يـستدير ) 
الـغريب) أنـا لـست فى حـالتى الـطـبيـعـية. لقـد سبـبت لى األحداث

األخيرة كثيرا من االضطراب أتريد أن تشترى خنزيرا?
الغريب : 

ولم ال ?
دانسن :

(بحماس) إذن أعطـنى العقد (يـوقع العقد) أال نوقع نسـخة ثانية
من العقد ?

الغريب : 
ال ضرورة لذلك (يأخذ اخلنزير حتت ذراعه)  أرسل لى الفاتورة
على رأس السنة (وهو فى طريقه لالنصراف) ال تنسى أننا اآلن
أصـــدقــاء وأن تـــأخــذ ذلك فـى االعــتــبـــار فى كل حتـــركــاتك. إلى

اللقاء !
دانسن :

(مـتعـجبا) اآلن وقـعت مـعه عقـد صـداقة ! (يـذهب مـتباطـئا إلى
سكـا بالعقد) هاللـو سفنـسون أنا دانسن ! أريد الـتليفـون وهو 
أن أخـبرك أنـنى قـد وقـعت فى الـتوّ والـلـحـظة عـقـد صـداقة - مع
من ? مع الـرجل إيـاه  –  تـقـول إنه ال يـحــتـرم عـقـوده ? لـكن هـنـاك
هم كـننى قـراءته ا توقـيعه بـخط يده. انتـظر مـا اسمه ?.... ال 
فى الــعـــقــد : أنه ال يـــجــوز أن يـــعــتــدى عـــلىّ وأنــا ال أســـاعــد أحــدا
يـعـتـدى هـو علـيه. ومـاذا لـو سـطـا عـليـك أنت ? هـذا غـير وارد ! ال
ـكـنه أن يـفعـل ذلك ! مخـزن حـديـدك اآلن مـؤمن ضـد الـقـنابل -
ــكـنـك اآلن أن تـعــتـمـد ـكــنك أن تـعــتـمــد اآلن ? عـلىّ !  عـلى مـن 

على ّ. أما أنا فيمكننى اآلن أن أعتمد عليه.
(دانسن واقف أمام محل اجلزارة مازال يتحدث فى التليفون)

دانسن : 
أنـا ال أفـهـم كـيف تـعـتـقـد أن احتـادنــا فى خـطـر اآلن بـعـد حـديـثى
ـدة ثالثـة أيـام مـتـصـلـة بـلـيـالـيـهـا أؤكـد لـك فـيـهـا أن احتـادنا مـعك 
ـكـنـنى أن أقـول لك : لـو أنه لم يـلـتـزم بـالـعـقد لـيس فى خـطر  – 
بــيــنى وبــيــنه أعــدك بــأنــنى ســوف أنــفق كل مــدخــراتى فى خــمس
سنوات من بيع اخلنازيـر على تسليح أنفسـنا بهذا احلديد ألقصى
ــكــنـة. هــذه كــلــمــة مــنى لك! أمـا أن نــســلح أنــفــســنـا اآلن درجــة 
فإنـنى أرى هذا عـمل أحمق.كمـا أنه ليس هـناك داع لذلك  –ماذا

عن السماء ? (ينظر للسماء) عندك حق إنها حمراء فعال.
( حتـمـرّ السـماء تـدريـجيـا أثنـاء احلديث. تـأتى من بـعيـد أصوات

رعد مكتومة )
دانسن : 

ــة. يــجب أن أهــتم ــكــا رعــد غــريب. أعــتــقــد أنه عــلــيــنــا أن نــنــهى ا
ـخـزن حديـدك. أنـا سـعيـد حـقا باخلـنـازيـر. بالـطـبع سـأهتـم أيضـا 
بتوقيع هذا العقد معه من أجلك على وجه اخلصوص. سوف ترى
كــيف كــان ذلك مــنى مــنـاورة كــبــرى. أتــراهـنــنى عــلى أن هــذا الـشىء
يـنـدم اآلن عـلى أنـنى قـيــدته بـهـذا الـعـقـد ? عــلى أيـة حـال عـلـيـنـا أن
نـظل فـى اتـصــال دا....ألـو ! هل مــازلت هـنــاك يـا ســفـنــسـون? (يـهـز
الـتليفـون بال نتيجـة انقطع االتصال) اللعـنة ! اآلن بالـذات ينقطع
االتـصـال. ! (يــذهب إلى الـبـرمـيل ويـخـرج الـعـقـد. ثـم يفـك احلبل
الــذى قـيـد به اخلــنـزيـر بــالـبـرمـيل) مــاذا كــنت ســأفــعل بــدون هـذه
الـورقة ? أنـا مـتعب جـدا. كـانت اخلنـازيـر اليـوم مـزعجـة جـدا لذلك
ة الـتلفونـية زادت من توترى. ومع ـكا اضطررت لـتقييـدها كما أن ا
ذلك يجب أن أقـوم هذه الليـلة بحراسـة مخزن احلديـد كما وعدت
صديـقى سفـنسون (يـلف ورقة الـعقد ويـضعهـا على كتـفه كبـندقية
يـــــــنـــــــظـــــــر فـــــــيـــــــهـــــــا ويـــــــوجــــــهـــــــهـــــــا نـــــــاحـــــــيـــــــة مـــــــخــــــزن 

سرح الفن. > محكمة جنح األزبكية برأت اخملرج جالل الشرقاوى من تهمة إنشاء مبان مخالفة 
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> تــمـيـزت فــتـرة مـا بــعـد سـتــانـسالفــسـكى بـتــنـوع أشـكــال الـصـقل والــتـهـذيب
ـا قدم أهم ثالث مـسـاهمـات فى هـذا الـقرن أنـتـون لـلـنـظريـات الـسابـقـة ور

آرتو وبرتولت بريخت وييجى جروتوفسكى.

سرحي جريدة كل ا

19 من مايو 2008 العدد 45

ان أسامة»  برتولد بريخت اللوحة للفنانة «إ

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1
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> لـقد كـرس ستـانسالفـسكى نـفسه لـلمـشكـلة الـرئيـسيـة اخلاصـة بحـفز إبداع
مثل. وقد ـمثل. وقد بنى نظـامه على دراسة مطولـة ودقيقة لعقل وعـاطفة ا ا

ؤثرة. الحظة واخليال والغريزة والذاكرة ا أكد على استخدام ا

ؤدى باستـخدام نفسه كأسـاس خللق أو ابتكار األداء. فى مثل ـ ا سرح االرجتالى يقـوم ا > فـى ا
مثل مبنية على استخدام ـكتوب ينبغى أن تكون مهمـة ا كتوب وغير ا سرحى ا كـل من العمل ا
ـحـو كـثـيـراً من الـتـصـنع والـزيف الـلـذين يـسود ان اقـتـصـادى وأمـ وصـادق لـنـفـسه وبـذلك 

معظم التمثيل. 14
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سرحي جريدة كل ا

قرر إفتتاحه فى نوفمبر القادم. > أنس الفقى "وزير اإلعالم" قرر إختيار د. فوزى فهمى لرئاسة جلان حتكيم مهرجان اإلعالم العربى ا

19 من   مايو 2008  العدد 45

رادوبى اجلميلة
سندريال األصل والصورة .. واستلهام باهت لتيمة شهيرة

 كثرة الراقص جعلت التكوين مختالً

 بطلها راوى حكايات
أطفال يقدم 
قصة  مسلية ال
تختلف عن «حكاية

سندريال»

الــذى يــفـقــد تـكــويـنـه عـلى شــاشـة اخلــيـال
قدمة أهميته كمـا أن اإلضاءة اخلاصة 
ـسـرح أفـقـدت الـشـاشـة اخلـلـفـيـة خـشـبـة ا

للخيال خصوصيتها.
وكــــان ديــــكــــور مــــحــــمــــد قــــطــــامش أقــــرب
ـوضـوع بـألـوانه الـزاهـيـة الـعـنـاصـر لـروح ا
شاهد وإطاره نطقـية لطبيـعة ا وحـلوله ا
اخلارجى لفتحة الـبروسينيوم فقد احتوى
بهذه التفصـيلة "احلدوتة" بأكملها إال أنه
فى بـعض مـشـاهـد مـنـزل - رادوبى - جاء
بـبـانـورهـات فـاقـدة لـلـحس اجلـمـالـى الذى
يـــنـــاسب الـــعـــصـــر الـــفـــرعـــونـى كـــمـــا جــاء
ــســرح بـــطــريــقــة ـــركب األب فى عــمـق ا
ضعـيفـة توحى بـفـقدانه احلـلول الـسحـرية
ـتــلـقى وكـذا بـدت لــلـتـأثـيــر عـلى مـخــيـلـة ا
اسـتـعــراضـات أشـرف أبـو حالوة مــنـاسـبـة
لـــلــــحـــدث والـــتــــكـــوين اجلـــمــــالى إال أنـــهـــا
مـــزدحــمـــة بــالـــراقـــصــ واألطـــفــال فـــبــدا
ـــســـرح مـــخـــنـــوقًـــا طـــوال الـــوقت بـــكـــثـــرة ا
ــمـــثــلــ فــاخـــتــلت حــركــات الــراقــصــ وا

الراقص واختل التكوين العام.
أمــا عن أغــانى حـــمــدى عــيــد وأحلــان طه
ـوضوع راشد فـقد بـدت بعـيدة عن روح ا
ال تــــعـــــرف عـــــلى وجـه الــــدقـــــة هـل تــــهـــــتم
بـــالـــدخـــول لـــلـــمــــوضـــوع من طـــريق الـــروح
ــة أم تـــلــعـب مع األحـــداث وكــانت الـــقـــد
كــلــمــات حــمــدى عـيــد مــتــراوحــة بــ هـذا
وذاك إال أنك تــسـتـشـعـر فـيـهـا روح اخلـفـة
ــــبـــالـغ فـــيــــهــــا دون مـــبــــرر واضح فــــبـــدا ا
التـناول الغـنائى وكأنـه صنع فى اللـحظات
األخيـرة وقـبل خـروج الـعرض لـلـنـور بوقت
ـــــواقف وهـــــكــــذا قـــــلـــــيل إال فـى بــــعـض ا
جــاءت الـبــدايــة سـهــلــة وغــيـر مــؤثــرة (يـاال
تعالوا تعالوا تعالوا إنت تعالى وإنت تعالى
نـسهـر سـهـرة ويكـون فـيـها جـد وحب وغـنا

وتسالى نضحك حبه ونرقص حبه).
زيكا حتى نكمل السهرة وانزل يا ابنى با
ـــســرحــيــة الـــتى أرادت أن تــكــون أقــصــد ا
مـــســلــيـــة جــادة فى نـــفس الــوقـت; فــاجلــد
مـــرتـــبط بـــالـــغـــنـــاء والـــتـــســـالـى واحلـــكـــايــة
مـشوقة للـغاية وال يعـكر صفوها إال شىء
بــســـيط / عــلــيك أن تـــكــتــشــفـه من تــلــقــاء

نفسك.
ـــا كـــانت الـــثــــقـــة مـــعـــدومـــة بـــ اخملـــرج و
ـثليه فقد آثـر أن يقوم بتـسجيل معظم و
ـسرحى حـتى يـضمن أن فـتـرات العـرض ا
تــصل كــلــمــات الــنـص واألغــانى لــلــمــتــلــقى

تعطش لهذه النوعية من األحداث. ا
أمـــا عن األداء الـــتـــمـــثـــيــــلى فـــقـــد افـــتـــقـــد
ـتـلـقى ألن مـعـظم حـمـيـمـيـة الـتـواصل مع ا
سـرحـية مـسجـلـة فبـدا وكأنه بال فتـرات ا
قـــلـب ألنه فـــقــــد قـــلـــبه هــــنـــاك عـــنـــد بـــاب
شاهدين باشـر مع ا اخلـوف من اللقـاء ا
لــقــد خـــذلــهم اخملـــرج ألنه  انــتــصـــر أكــثــر
ـــلـــيـــئـــة بــاألغـــانى ـــســـجــلـــة وا لألحـــداث ا
الــبــديــلــة لـــلــدرامــا الــغـــائــبــة إال أن بــعض
ـمـثـل أبـوا إال أن تـخـرج أصـواتـهم أثـناء ا
ــنــادى ــنــوطــة بــهم مــثل ا تـــأديــة األدوار ا
وجــدو (مـحــمـود حــسن) (ونــهى فـؤاد) فى
دور (رادوبى) وكــذا (أمل أبــو رجــيــلـة) فى
شهد دور زوجة األب إال أن إصابتها مع ا
ـسرحـيـة قد حـال دون نـبوغـها األول من ا
الالفت والذى بدا فى مسرحيات سابقة.
أما عن مكـرم عوض (الباب) حسن يحى
ـقـشة) (اجلـاروف) مـحـمـود عـبـد الـله (ا
سـاحـة) فـقـد بدوا فى وأسمـهـان عـادل (ا
صورة جـمـيلـة تـليـق وأدوارهم الفـاعـلة فى

احلدث الدرامى.
ـــحـــمــد شـــبـــراوى الــذى بــقى أن نـــشـــيــد 
جـاهـد كثـيـرًا لـكى يـتم بـنـاء مـسـرح لـقـصر
ثــقـــافـــة روض الــفـــرج حــتـى يــكـــون مــنـــبــرًا
ـنـطـقـة ـبـدعـ اجلـدد فى هـذه ا لـهـؤالء ا
ـعــز إنــنـا فــعالً فى احلــيـويــة من قــاهــرة ا
حــاجـة مــاســة لــهـذه الــروح حــتى يــبـرز من
خاللــهـــا فــنـــانــون جــدد يـــتــمــســـكــون بــأمل

سرح فى طرح الرؤى اجلمالية. ا

عـانا فى مالبس ـقدمة لـلمـتلـقى فتـجد  ا
ـمـثــلـ بــالـقــدر الـذى يـوحـى بـأن اخملـرج ا
يــحـــتـــرم الـــدخـــول لـــلـــمـــوضـــوع الــتـــاريـــخى
ويـقـدمه فى صورة تـلـيق به وكذا االعـتـناء
ـمـثـلـ والــراقـصـ كى تـنـاسب بـأحــذيـة ا
قـدمـة ولم يقـتـصر األمـر على األحـداث ا
ـشـهد ذلك فـسـوف جتد هـنـاك فى عمق ا
ـسـرحى - وحتـديـدًا فى قـلب الـبـانـورامـا ا
- شـاشــة خـيـال ظـل قـصـد مــنـهـا الــتـأكـيـد
عــــلى مــــبــــدأ الــــلــــعب مع األحــــداث ولــــكن
لألسف فـاحلـيلـة لم تـقـدم بـالطـريـقـة التى
تــلـيق بــهـا فــوضع بــروجـيــكـتــورات اإلضـاءة
ـــشــهـــد فـى طـــيف اخلـــيـــال بــدا وتــكـــويـن ا
واهـــيًــــا وغـــيـــر مـــخــــدوم بـــالـــقــــدر الـــكـــافى
ـمــثل قـريـب جـدًا من الــشـاشــة بـالــقـدر فــا

بـــالــديـــالـــوجـــات الـــتـــمــثـــيـــلـــيـــة وهـــكــذا 
ــوضــوع وهــو الــتــغــاضى عن أهـم مــا فى ا
بـناء احلـدث الـدرامى بـالـقـدر الـذى يالئم
انــتــهــاء احلـدث لــلــتـاريخ الــفــرعـونـى فـهل
ـصمـص الشـفـاه ونـتأسف كـان عـليـنـا أن 
ـــــتـــــاب الـــــدرامــــا عـــــلى عـــــدم اكـــــتـــــشـــــاف كّ
صـريـ لهـذه احلكـايـة قبـل كتّـاب أوربا ا
أم كان علـينـا أن نرضى بالـفتات الـدرامية
ــؤلف أم نـقف مــشـدوهـ الـتى طــرحـهـا ا
أمام االكـتشـاف الذى لم يـسبقـه إليه أحد
فاألمير يا سادة وقع فى حب فردة حذاء!
ويبـدو أن اخملرج قد اكـتشف مـنذ الـبداية
ضــــعف الــــنص الـــدرامـى الـــذى بــــ يـــديه
كمـلة للحدث فـحاول أن يجعل العـناصر ا
الــدرامى هى الــبـطل احلــقـيــقى لألحـداث

زوجة األب الشريرة وبناتها.
ـــؤلـف أحــمـــد زحـــام لم يـــهـــتم ويـــبــدو أن ا
ـوضــوع الــذى كـتــبه فـلم ــجـتــمع ا كــثــيـرًا 
تــظـهــر شـخــصـيــات فـرعــونـيـة ذات تــكـوين
عـمـيق كـمـا أنه وبـرغم فـكـرته اجلـيـدة عن
ـــــوضــــوع اجلـــــمـــــالى بـــــوضع الــــلـــــعب مـع ا
شـــخـــصـــيـــات العـــبـــ يـــتـــحـــولـــون ألدوات
ـــغـــلـــوبــة عـــلى مـــنــزلـــيـــة خلـــدمـــة رادوبى ا
أمـــرهــا بـــرغـم ذلك يـــقــوم بـــتـــفـــعــيـل هــذا
االجتــاه بــالــقــدر الــكــافى واكــتــفى بــاحلـد
ـــتـــلــقـى أن يــفـــهم أن األدنى مـــنه فـــعـــلى ا
ــوضــوع غــيـر حــقــيــقـى ويـرتــبـط بــأفــكـار ا
تمـثـيـلـيـة تلـعـبـهـا عـليـنـا هـذه اجملـمـوعة من
الالعبـ والـراقصـ فى عدة صـور مرة
بـــــاألغــــانى ومــــرة بــــاحلـــــكى ومــــرة ثــــالــــثــــة

ـــســرحى (رادوبى لـم يــفــاجـــئــنــا الـــعــرض ا
اجلمـيـلـة) من تـأليف أحـمـد زحـام وإخراج
ـسرح مـحـمـد الـشـبـراوى والـذى قـدم فى ا
اجلــــديــــد بــــقــــصــــر ثــــقــــافــــة روض الــــفـــرج
ــحـــاولــتـه الــبـــاهــتـه إلثــبـــات أصل قـــصــة
ســنـدريـال وإرجـاعــهـا لــلـقــصــة الـفــرعـونــيـة
غـيـر الـشـهـيــرة الـتى تـتـنـاول حـكـايـة الـفـتـاة
البسيطة - رادوبى - والتى عاملتها زوجة
األب بــكل قـسـوة فــكـانت حتــتـمل كل ألـوان
العذاب حـبًا فى أبـيها وأقـول لم يفاجـئنا;
ألنهـا أصبـحت عـادة وطريـقة أداء نـقـابلـها
ـــوضــوعــات الـــفــنــيــة أو كــثـــيــرًا ســواء فى ا
حـتى بعض االكـتشافـات العـلمـية احلـديثة
فكثيـرًا ما جتد أمامك من يقول بأن أصل
ــــوضـــوع عــــربى خـــالـص ومن ثم يــــصـــبح ا
شـكـســبـيـر مـن أصل عـربى واســمه الـشـيخ
زبير كما تصبح الطقوس الفرعونية داخل
ــعــابــد بـكل أســرارهــا وتــفــاصـيــلــهــا غــيـر ا
عروضة على اجلمهور مسرحًا خالصًا?! ا
ورغم أنى ال أثق كـثيـرًا فى هذه الـنصوص
ــوضـــوع بــالــفــعـل يــحــتــاج ــبـــتــورة إال أن ا ا
ـراجـعـة األصـول الفـنـيـة والتـاريـخـيـة حتى
يـــأخـــذ أهـــمـــيـــته ويـــعـــيـــد احلق ألصـــحـــابه
سـرح الـفرعـونى الذى أثـبته - فـموضـوع ا
أنـدريه بـريـتـون - فى دراسـته الـشـهـيـرة لم
يــــأت لـــنـــا بـــنـص واحـــد حـــقـــيــــقى?! وعـــلى
ــضــوا حــتى ــهـــتــمــ بــهــذا االجتـــاه أن  ا
نهايـة اخلط مكتـشف الـنصوص والـكتاب
ـوضـوع بـرمتـه حتت عنـوان كـبـير وإال تاه ا
ومـوضـوع فـقـير وحـكـايـات كـثيـرة وإثـبـاتات

واهية بال نصوص حقيقية.
واحلـقيـقـة البـارزة فى مـعاجلـة مؤلف نص
- رادوبى اجلـــمــيــلــة - أنـه حــولــهــا لـــلــعــبــة
مسرحية بـطلها راوى حكايات أطفال أراد
أن يـقــدم ألحــبـابه الــصـغــار قــصـة مــسـلــيـة
فـــكــانـت حـــكــايـــة - رادوبى - الـــتى وقـــعت
فـريسـة لزوجـة أبيـها وابـنـتيـها ولم يـنقـذها
غـــيــر مـــجـــمـــوعـــة الالعـــبـــ والـــراقـــصــ
ــشـاركــ واحلــكـايــة بــهــذه الـطــريــقـة لم ا
تختلف كثيرًا عن قصة سندريال الشهيرة
إال فى بـعض تـقــنـيـات الــكـتـابــة والـتـصـرف
واقف والـتى انطـوات على البـسيط فـى ا
تـــفــــســـيـــر أحــــادى وشـــخـــصــــيـــات أحـــاديـــة
الـتــكـوين بل وال تــمـتـلك روح الـشــخـصـيـات
تـعارف علـيهـا فطوال عـانى ا الـدرامية بـا
الـــــــــوقـت أنـت أمـــــــــام حـــــــــوارات أحـــــــــاديــــــــة
ـشــاهــد لن يــفــهم الــتــفــســيــر; فــالـطــفـل /ا
احلــدوتـــة إال لـــو تـــكـــونـت بـــهـــذا األســـلــوب
عنى أن زوجـة األب وابنتيها ال اجلاف?! 
بــد وأن تــكـــون كــلــمـــاتــهن وأفـــعــالــهن ذوات
تـكوين تـلغـرافى خـال من البـعد اجلـمالى
أو حــــــــتـى احلــــــــد األدنـى مـن الــــــــتــــــــكـــــــــوين
الـتقلـيدى لـلشخـصيـات الشريـرة وال تسأل
اذا? فـأنت أمام حدوتـة فرعـونية أصـيلة
ـــــواقف ذات الــــبــــعــــد والـــــشــــخــــصــــيــــات وا
اإلنسانى ستجـدها فقط مرتبطة برادوبى
واحلـــــــكــــــــاء وبـــــــعـض مالمـح األمـــــــيــــــــر ابن

الفرعون?!
وتــطــور األحــداث فى هــذه الــدرامــا يــقـول
بـأن األمـيـر يـقع فى حب حـذاء امـرأة وهـو
الــشــاب الـــرصــ الــعــاقـل والــذى اشــتــرط
ـــــزعــــومـــــة أال حتــــضـــــرهــــا إال حلـــــفــــلـــــته ا
جــمــيالت الـبــنـات حــتى يــخـتــار من بـيــنـهن
زوجـــته! فــالـــنــســـر الــذى قـــرر أن يــســـاعــد
غـلوبة على أمرها والتى لم تذهب الفتاة ا
للحفلة إذعـانًا ألمر زوجة أبيها وبقيت فى
ـنزل لتحـرسه يخطف منـها فردة احلذاء ا
ويــــذهب بـــســـرعــــة كى يـــرمـــيــــهـــا أمـــام ابن
ا جـعله ينشـغل باألمر ويترك الـفرعون 
ـدينـة ليـبحث عن صـاحبـة هذا جـميالت ا
احلــــذاء فــــقـــد قــــرر دون ســـابـق إنـــذار أن
تكـون صـاحبـة احلـذاء هى زوجـته وحبـيـبة
غلوب على أمره تلقى  ا قلبه وكان على ا
أن يـصدق هذا التكـوين الذى يفتـقد للحد
ــــنـــــطـــــقى لـــــبـــــنــــاء األدنـى من الـــــتــــكـــــويـن ا
األحـداث لــتـنــتـهى الــدرامـا حــيـنـمــا يـدخل
األمــيــر الـــذى كــان يـــلف الــبـــلــد بـــأســرهــا
يـدخل عـلى رادوبـى مـتـسـائال عن صـاحـبـة
احلــذاء ويــكــتــشـف احلــقــيــقــة وتــوتــة تــوتــة
فــرغت احلـــدوتــة وفــاز األمـــيــر بــصـــاحــبــة
ــرة عن احلــذاء الـــشـــهــيـــر و الـــعــفـــو بـــا
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دانسن : 
أنا آسف. أنا متأسف.

الغريب : 
سـأضــيع نـهــائـيــا لـو أنــنى لم أحــصل عـلى احلــديـد. ســيـهــرسـونـنى

عجينة ! سمعتنى: عجينة ! 
دانسن : 

كان يجب أن تفكر فى ذلك من قبل يا صديقى العزيز.
الغريب :

إن وجـــودى كـــله مـــهــدد أنـــا فى مـــهب الـــريح ! يــــجب أن أدخل إلى
اخملزن يجب يجب يجب ! 

دانسن :
كن. (يرفع الورقة ألعلى) بكل أسف هذا غير 

الغريب : 
ســـأشــتــرى مـــنك كل اخلـــنــازيــر يــا دانـــسن لــو أنـك تــركـــتــنى أدخل

اخملزن !
دانسن : 

كننى يا عزيزى ال 
(يــصـرخ خـنـزيـر دانـسن. يـسـمع صــوت جـرس من بـعـيـد فى نـفس

الوقت)
دانسن : 

اسكت! عندما يكون احلديث عن احلرية (للغريب) يؤسفنى ذلك!
الغريب :

ـفـتـاح ! ال تكن قـاسـيا (يـركع عـلى ركبـتيه بـاكيا) أرجـوك أعـطنى ا
هكذا ! أسرتى زوجتى أطفالى أمى جدتى ! عماتى !

دانسن : 
ـــكــنــنى. يـــؤســفـــنى ذلك لــيس فـى يــدى شئ. الــعـــقــد شـــريــعــة ال 

تعاقدين.  ا
الغريب :

(يـنهض بـصعـوبة وهو مـنهار) لم يـعد أمـامى سـوى أن أنتـحر .هذا
الـــعــقـــد يـــكــلـف أحــد أهم زبـــائـــنك حـــيــاته. (يــســتــديــر مــســتــعـدا
لـالنصراف. يـصرخ اخلنـزير للـمرة الثـانية. صـوت جرس فى نفس

الوقت)
دانسن :

اهـدأ ! أنت  مــزعج ! ال أخالق عـنـدك ! (لـلـغـريب) ال تــطـلب مـنى
ـكنك معـى الوصول إلى هذه الطـلبات الـالأخالقية. أتـفهـمنى! ال 

شئ لقد نفذ صبرى ! 
سـك بالـعـقـد بيـنـمـا الغـريب يـهـتز يـغـنى ( دانـسن يـغـنى وهـو 

قطع الثالث من أغنية "كوجن كريستيان يقف على الصارى"): ا
نيلز جول يشير إلى العاصفة

" اآلن حان الوقت "
يرفع الراية احلمراء عاليا

ويهاجم العدو بقوة
ويصيح بصوت أعلى من البركان 

"اآلن حان الوقت"
"اهربوا!" "اهربوا بجلدكم !" 

كنه أن يقف فى وجه دانسن فمن 
وهو فى حالة غضب ! "

( فـى الـسـطـر األخـيـر يـسـمع بـغـيظ اخلـنـزيـر وهـو يـصـرخ لـلـمـرة
نتصر.إظالم. تنزل الـثالثة. يـستدير الـغريب فجأة ويأخـذ وضع ا
سرح. الفـتة أخرى من أعلى كـتب عليها " صحوة دانسن". يـضاء ا
اخلنزير يصرخ طوال الوقت. يـقف الغريب مدججا بالسالح حتى
ستـند على حائط اخملـزن نائما. يـرفسه قـمة رأسه بجـوار دانسن ا

بقدمه فيستيقظ مرة واحدة)
الغريب : 

فتاح ! هات ا
دانسن : 

كننى أن أعطيه لك ! ال 
الغريب : 

هـكـذا حتـنث بـالـعـقد يـا كـلـب ! ماذا ? تـوقـع مـعى عـقـد صـداقة وال
تـــريــد أن تــقـــدم لى مـــعــروفــا ? (يــرفــسه بــالــبـوت) تـــتــهــرب من أن
ـفتـاح حـتـى ال أدخل لـلـحديـد ? اآلن تـثـبت بـوضـوح أنك تـعـطـينـى ا
زقه) واآلن عدوّى بـل من أشد أعدائى  (يـنتـزع العقـد من يده و

فتاح! للمرة األخيرة : هات ا
مـثـبــتـا نـظـرتـه عـلى الـغـريب. ــفـتـاح ويـخــلـعه ــسك دانـسن بـا )

ينتزعه منه الغريب ويفتح البوابة) .
دانسن :

(بـتـعـجب) اآلن أعــطـيـته مــفـتـاح ســفـنـســون مـحـافــظـا عـلى شـروط
العقد !

الغريب:
(يـعـود أمـام البـوابـة ناحـيـة دانسن يـجـذب حبل اخلـنـزيـر من يده
ويــقـول مــهـددا) وســتــرسل كل اخلـــنــازيــر األخــرى دون طــلب ودون

فاتورة ! (يدخل مخزن احلديد واخلنزير فى يده).

سفنسون.
دانسن : 

فتاح ألحد. ال يجوز أن أعطى ا
الغريب : 

ن يـحــمـيه إنه مـلئ حـتى يـجـوز أن تـعــطـيه لى. اخملـزن فى حــاجـة 
ــفــتـاح! ــكــنك أن حتــمــيه. أعــطــنـى ا الــســقـف بــاحلــديـد وأنت ال 

بسرعة! 
دانسن : 

ـفتاح يـد تثق بى. يجـب على األقل أن أحتدث فى لقـد أعطت لى ا
التلفون مع صديقى سفنسون.

الغريب : 
وثوق بها. ال داع ألية حيلة. ارفع يديك وثوق بها هى يدى ا يدك ا

 !
دفع الرشاش جتاهه. يصوب دانسن العقد جتاه الغريب (يصوب ا

كبندقية ويقف فى هذا الوضع دون حراك)
الغريب :

(وهو غير مصدق) هل جننت ? ما هذا الذى فى يدك ?
دانسن: 
العقد !

الغريب :
(باحتقار) العقد ! من قال لك إننى ألتزم بالعقود ?

دانسن : 
ا تـفعل ذلك بشـكل عام مع الـعقود األخـرى أما مـعى فيجب أن ر

تلتزم بالعقد
الغريب :

(يـبـعـد الـرشاش)  شىء سـخـيف ! يـجـب أن أحـصل عـلى احلـديـد.
فاجلميع ضدى 
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 اللوحة للفنان «السيد صالح السيد القماش»

ـتـبـاطـئة) لـو أنـنى ـكـان. يـسـرع فـى خـطـواته ا احلـديـد فـاحـصـا ا
تـراخــيت لــلــحــظـة أثــنــاء احلــراسـة ســتــكــون الـنــتــيــجـة ســيــئــة جـدا

 . بالنسبة لى ولصديقى االثن
(يــجـلس مـسـتــنـدا عـلى مـخــزن احلـديـد واخلـنــزيـر عـلى حـجـره

يتثاءب)
 غـير مـعقـول أن يتـشاجر اآلن مع بول تـاجر اخلـيول (يـذهب جتاه
ـفتاح اخملـزن الضخم سك   مـخزن احلـديد وهو شـارد الذهن 
ــعـلق فـى رقـبـتـه حتت الـقــمـيص ويــتـأمـله) حتت كـل الــظـروف ا
فـتاح معى (يـرجعه إلى مكانه) أنا ال أفـهم أال يوقع بـول أيضا.. ا

معه.. عقدا (يغط فى النوم)
( إظـالم تدريـجى بيـنمـا يظل األفق أحـمر. تـنزل بـبطء من أعلى

الفتة مكتوب عليها "حلم دانسن")
سـرح بإضاءة وردية. يقف دانـسن فى مـواجهة الـغريب. ( يـضىء ا
ـسك بـحـبل خـنـزيـره ويـضع الـعـقـد عـلى كـتـفه. الـغريب دانـسن 
يـرتـدى مالبس مـدنيـة مـدججـا بـالسالح بـشـكل مبـالغ فـيه على
رأسـه خوذة من الـصلب حـول وسطه حـزام مكـدس بقـنابل يـدوية

وحتت ذراعه مدفع رشاش فى وضع استعداد).
الغريب : 

لقـد اعتـدى علىّ. كـنت فى زيارة بريـئة لـشخص يـدعى بول ألقابل
ـنـزل فـوجـئت بـاجلـيران هـنـاك أحد أصـدقائى. وبـيـنـمـا كـنت فى ا
يـلــتـفــون حـولـى ويـهــاجـمــونـنى ويــعـتــدون عـلىّ وأنــا فى حـالـة سالم

كامل. يجب عليك أن تساعدنى!
دانسن : 
لكن..... 
الغريب : 

ـنزل مـا يكفى ال تهـذى بـكالم فارغ. ال وقت عـندى. لـيس عـندى بـا
من حـديد. يجب أن أحـصل فى احلال عـلى مفـتاح مـخزن صـديقى
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> إحـدى الطـرق لدراسـة التـمثيـل هى التقـد من خالل النـظريـة وعمل الـتمـارين وأن تمضى
ـشـهـد والدور". مـثل هـذه الـطريـقـة تكـون مـصـممـة لـتدريب بـسـرعـة فيـمـا اشتـهـر بـاسم "خلق ا

مثل بشكل حصرى تقريباً من أجل أداء أدوار مكتوبة فى نص على يد مؤلف مسرحيات. ا

ـقـام األول هـو شـخص يـسـلك بـأمانـة وصـدق وبـشـكل مـقـتـصد > الـتـمـثـيل فى ا
ومـالئم أمام أشخـاص آخرين فى مـكان يسـتخـدم لعرض مـسرحى. وعـادة ما يؤدى

مثل دوراً مكتوباً بيد مؤلف مسرحى وأحياناً يؤدى بشكل ارجتالى بدون نص. ا

> مسرحية "مصير صرصار" للكاتب توفيق احلكيم  عرضها مؤخراً من إخراج خالد أبو بكر على مسرح النيل.
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سـرحـية صـعبـة .. وقـد اعـترفـوا بـأن هـذه ا
هى احملـرك والـسبب الـرئـيسى فى تـقـاربهم
ـــتـــنــ ونــشـــأة صـــداقـــة قـــويـــة بـــيـــنـــهم .. 

يرانديللو صاحب الفضل فى ذلك ...
وأخـيرا نـعـود لـعـرضنـا الـكـبـير والـذى  تـشـترك
ـــســارح الــكـــبــرى وهى فى إنـــتــاجه ثالثـــة من ا
ـــســرح الـــوطـــنى اإلســـكـــتـــلـــنـــدى والـــذى قــدم ا
سـرح الرئيسى الـعرض على خشـبته أوال .. وا
سرحـية بعد ذلك بـإدنبرج والذى عـرضت به ا
ــواطـنــ بـجالســجـو والــذى تـعـرض ومـسـرح ا
ــسـرحــيـة عــلى خـشــبـته حــالـيـا .. وفــيه يـضع ا
ديـفـيـد هـاروار والـذى قـام بـإعـداد العـرض عن
الــنص األصــلى لــيـرانــديــلــلــو  يــده عـلـى بـعض
األفـكــار الـهـامـة والـتى نـاقــشـهـا الـنص األصـلى
ويـبرزهـا بشـدة ومـنهـا الفـقر ومـاهـيته وتـفشى
الـــبـــغـــاء فى اجملـــتـــمـع وكــثـــرة األطـــفـــال الـــذين
يــــــولــــــدون دون زواج وتــــــفــــــشى اجلــــــنـس بـــــ
ــا كــان الــفــتــيــات فـى سن مــبــكــرة وغـــيــرهــا 
ـا ويــعـانى مـنه يـعـانــيه مـجـتــمع يـرانـديـلــلـو قـد
بـشـدة اجملــتـمع اإلسـكــتـلـنـدى.. وكـانـت الـنـهـايـة
والـتـى اتـفق عـلــيـهـا هـاروار مع مــخـرج الـعـرض
ــا.. ومــفـجــعــة لـلــغــايـة مــارك ثـومــســون أكــثـر أ
ــوت األب وهــروب االبن وانـــتــحــار االبــنــة ..
وقــد اخـتــار ثــومــسـون اخملــضــرم  إريك بــارلـو
عـلى رأس أبـطـال الـعـرض ومـعه جنـمـة مـسرح
إدنـبـرج رومـانـا ابـركـرومبـى ومعـهم  إيـرين أالن
.... ســـانـــدرا كالرك .. رون دونـــاشى .. جـــون
دوجـــال .. ويــجـــرى اآلن االتــفــاق عـــلى تــقــد
سارح الكبرى بلندن ... هذا العرض بأحد ا
وال عـجب بعد ذلك إذا عـرفنا أن "مـسرحية
ست شــــخــــصــــيــــات تـــبــــحـث عن مــــؤلف" من
قـررات الهـامة فى أغـلب مدارس ومـعاهد ا

الدراما ...    

ـــــســــــرح شـــــكال ســـــاهــــــمت فـى تـــــطــــــويـــــر ا
ومـوضـوعــا واعـتــبـرت رائــدة فى تـنــاولـهـا ..
لـيس فـقط لـفلـسـفـة التـمـثيل داخـل التـمـثيل
ولـكـنـهـا رائـدة أيضـا ومـدخل رئـيـسى لـلـعبث
ــسـرحـى الـفــكــرى والـنــفــسى والـبــحث عن ا
ـــــفـــــرغـــــة .. وطــــرح الــــذات فـى الـــــدوائـــــر ا
لكنها صعبة األسئلة التى قد تـبدو ساذجة 
وخطـيرة عن الذات وكـينـونتهـا والغرض من
هذه احلـيـاة .. وقد اسـتكـمـلت رحلـة الـعبث
ووصـلت لـذروتـهـا عـنـد أحـد تالمـيـذه بـكـيت
ـــســــرحـــيـــة تــــصف لـــنـــا مــــســـرحـــا بال .. وا
ديـــكــــورات .. ومــــخــــرجــــا ومــــجـــمــــوعــــة من
الـفنان والفنـي يستعدون لـعمل مسرحية
.. ولكـنهم ال يـدرون ما هى وعـما تـتحدث 
ـتـفـرجـ تـطـلب جتـسـيـد فـإذا بـأسـرة من ا
ـريـر .. ويـخــتـلط الـواقـع بـاخلـيـال واقـعـهــا ا
واحلـقـيـقــة بـالـتـمـثـيل .. وتــؤدى بـهم جـمـيـعـا
ـة ـؤ تـلك الــتـجـربـة إلى الــضـيـاع والـنــهـايـة ا
ـــريـــرة .. وأذكـــر هـــنــــا أن بـــعض الـــنـــقـــاد وا
اعـتـبـر هـذه الـنـهـايـة هى الـسـقـطـة الـوحـيدة
ـسرحـية عـلى نقيض لـيرانديـللـو  فى هذه ا
إشـادتهم بـنهـايـة شكـسبـيـر برومـيو وجـوليت
ـنطـلق .. قام أغلب من مـثال  .. ومن هذا ا
قــدمــوا هــذا الــنص بــتــغــيــيــر هــذه الــنــهــايــة

احملبطة ... 
ـسرحـية .. وأثـناء بـحثى عن أهـميـة هذه ا
وجـــدت أن هــــنـــاك عـــدة عـــروض لـــهـــا فى
أمــــاكن عــــديـــدة .. واخــــتـــرت لك عــــزيـــزى
القار أبـرزها لذكـر نبذة مـختصـرة عنها
فـهنـاك ذلك الـعرض الـذى تـقدمه مـدرسة
ـديــنـة نـيـويـورك شـابـ الــعـلـيـا لـلــفـتـيـات 
ؤلـفـها األمـريكـيـة .. وذلك احـتفـاء مـنـهم 
ويـــقــام الـــعــرض عـــلى مــســـرح "الــصـــنــدوق
األســـود وتــــتـــنـــاول مــــخـــرجـــة الــــعـــمل روبـــا
كـلـيـفالنـد والـتى تـؤدى أيـضـا دور اخملـرجة
داخل الــــعــــرض .. حــــيــــاة مـــجــــمــــوعــــة من
الـــفــــتـــيـــات بــــ جنـــاحـــات وإخــــفـــاقـــات ..

كاتب نـوبل اإليـطالـى "لويـجى  يـرانديـلـلو  "
 (1867 -1936) أحــــد من رواد مــــســـرح
القرن العشرين .. وقد اكتسب أهميته من
سـرحيـة كمـا اكتـسبـها من تــأثيره كتابـاته ا
ـسرح من بـعده الذين الشـديد عـلى رموز ا
اتخـذوا من فلسـفته نـهجـا لهم ومن هؤالء
بـيـكت وآبى وسـتورم وهم أكـثـر من تـأثر به
وكان الـتـأثيـر عبر اآلخـرين أكثر عـمقا فى
ـسرح من تـأثيـر كـتابـاته  باسـتثـناء تاريخ ا
مــســرحـيــتـنــا "ست شـخــصــيـات تــبـحث عن

مؤلف" ...
انتهج فى كتابته شـكال ومضمونا مختلف
عـمـا هـو مـعـروف خالل الـفـتـرة التـى عاش
فـيـهـا ومـا قـبـلـهـا .. وكـان غـرضه األول هـو
الـتـعـبيـر عـمـا بـداخله ومـا عـانـاه فى حـياته
ـديـنـة صـقـلـيـة بـصـعـيـد ونـشـأته الـصـعـبـة 
إيــطــالــيــا والـــذى يــشــبه صــعـــيــد مــصــر مع
الــفــارق .. وقــدر اآلالم الــتى شــعــر ومــازال
يــشـعــر بــهـا .. وكــانت وســيــلـته هـى اخلـلط
بــــ الـــــتــــمــــثــــيل والــــواقـع .. وكــــانت أكــــبــــر
إسهاماته خلق مسرح قوى وجديد وبدعته
الـتـمـثـيل داخل الـتـمـثـيل .. ونـقل الـكـواليس
اخلفـية التى ال يـراها اجلـمهور إلى خـشبة
سـرح وبالتـالى تعريـة نفـسه أمامهم دون ا
خـجل .. ولـيـكونـوا هم غـطـاءه .. فـتـتـقارب
ــســـافــات بــيــنه وبــيــنــهـم .. حــتى تــتالشى ا
ويلـتحمـون به .. وقد نقـل عنه ذلك الكـثير
ـــســـرحـــيــ بـــعـــده .. ثم اســـتــخـــدمت من ا

السينما ذلك كأحد أهم تقنياتها...
مــــا أخــــذنى إلى احلــــديث عـن يـــرانــــديـــلــــلـــو
ذلـك الــعـــرض اجلـــديــد الـــذى تـــقـــدمه أحــد
ـسـارح االسـكـتـلـنـديـة هـذه األيام لـرائـعـته " ا
سـت شــخــصــيــات تــبــحث عن مــؤلف" وكــمــا
ى .. فـــهى ـــســـرح الــعـــا تـــقـــول مــوســـوعـــة ا
واحـدة من أقوى  10 مـسـرحيـات فى تاريخ
ـيـا  66 مـرة بـعـيـدا ـسـرح وقـد قـدمت عـا ا
عن الــعــروض احملـلــيــة هــنـا وهــنــاك .. وقـد

لــــورين إيـــــلــــسـى .. لــــورا جاليـس .. كــــاتى
ســولــيـــفــان والــذين ارتـــبط بــهـم اجلــمــهــور

كثيرا ...
وعـلى مسـرح وارن ويلـسون الـشهـير بـلندن
ـسرحـيـة بـتقـنـية يـقـدم جـراهام بـول هـذه ا
مـخـتــلـفـة وبـاسـتـخــدام األقـنـعـة .. مـحـاولـة
منه للفصـل ب الشخصيات داخل وخارج
شاعـر اخلاصة بكل التمـثيل .. ولتـنحيـة ا
شـخـصيـة .. وذلك إلعـمال الـعـقل .. ولكن
فى الــــنـــهـــايـــة تــــســـقط األقـــنــــعـــة .. وتـــظل
شـاعر هـى احملرك لألحـداث وقد الـتزم ا
بـالـنهـايـة الفـاجـعة لـيـرانديـللـو  وهـذا ليس
ــيــلـون إلى غــريــبــا عـلى اإلجنــلــيـز الــذين 
احلـفاظ على اخلطـوط العريضـة ونهايات

سرحية... النصوص ا
وعـلى غــرار عـرض األقــنـعـة هــذا .. تـقـدم
ـسرح لـومنـسكى بـبولـندا ـسرحـية  هذه ا
والـتى أعدها ويخرجـها سيرجـيو مايفردى
..  وهـــــو يــــقــــدمــــهــــا فـى شــــكل كــــومــــيــــدى
مــســتــغال األقــنــعــة مــصــدرا لــلــســخــريــة ..
ويسعى من خالل ذلك إلى انـتقاد اجملتمع
ويــــــــتـــــــــضـح هــــــــذا مـن خـالل اخــــــــتـــــــــيــــــــاره
ـنـتـشـرة لـشـخــصـيـاته وســمـات كل مـنـهــا وا
بـ أفــراد اجملــتـمع .. والــعـرض أقــرب مـا

يكون إلى الكوميديا السوداء ...
ــديـــنــة جـــورهــام وعـــلى مــســـرح احلــريـــة 
بوالية مـ األمريـكية يـقدم اخملرج  مـينور
ــــســــرحـــيــــة .. مــــســــتــــعــــيــــنـــا روتس هــــذه ا
جـموعـة من الـشبـاب أمثـال تـيم شنـايدر
وديفيد برانش وغيرهم .. لتجسيد أحالم
وطـمـوحـات الـشـبـاب ومـا يـسـعـون إليـه وما
يــواجــهـونـه من عــقـبــات  كــمــا يــسـاعــدهم
أداؤهـم لــشــخـــصــيـــاتــهـم احلــقــيـــقــيـــة عــلى
ــسـرح عـلى الـتـقـرب فــيـمـا بـيـنـهم خـشـبـة ا
ونــــبــــذ خالفــــاتــــهم .. والــــطــــريـف أن هـــذا
الــعـرض قــد قــرب بـالــفــعل بــ مـجــمــوعـة
أبــطــالـه الــشــبـــاب وكــانت بـــدايــة تــعـــاونــهم

وانــتـصــارات وســقــطـات .. وانــتــقـالــهن من
كـونهن متفرجـات لتجسيـدهن حياتهن وما
ــسـرح .. وهــو تــنـاول فــيـهــا عــلى خــشـبــة ا
جـديـد ومـخـتـلف.. وقـد كشـفـنـا خالله عن
هذا الـقدر من الـقصـور ب اآلبـاء واألبناء

تزايد باستمرار...  وا
وهــــنـــاك أيــــضـــا عــــرض تــــقـــدمـه جـــامــــعـــة
الــثــالــوث بـســان أنــتــونــيـو بــواليــة تــكــسـاس
األمــريـــكـــيــة .. وفـــيه جلـــأ اخملــرج دانـــيــال
ـنــاسـبـة ــنـطــقـيــة وا ريــنـيــيـر إلى الــنـهــايـة ا
لــطــبــيــعــة أهل هــذه الــواليـة .. وهـى جنـاح
األســرة فى اجــتـيــاز الــعـقــبــات الــتى حتـول
دون الـــــتـــــقـــــارب بــــ بـــــعـــــضـــــهم الـــــبـــــعض
ـســرحـيــة الــتى جـســدوهـا فى وسـاهــمت ا
كاشفـة التى أظهرت ما يكنه كل إحداث ا
فــرد مـن أفــراد هـــذه األســرة لـــآلخــر وقــد
تــمـيــز الـعــرض بـديـكــور بـســيط لـكــنه غـنى
بـــتـــفـــصـــيالتـه وإن ظل مـــحـــتـــفـــظـــا بـــفــراغ
يـرانــديـلـلــو  وهـو تـصــمـيم ســتـيف جـيــلـيـام
ومن أبــطــال الـعــرض مــيــجـان بــيــرنـارد  ..
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درسى? اذا كانت عبارة عن الزى ا (سارة) 
فترض أنـها تخرجت وحبيبها فى ح من ا
شـــهــاب من اجلـــامــعـــة وال أدرى ســبــبـــا عــلى
اإلصــرار عـــلى هــذا الــشــكـل? كــذلك مالبس
اذا ـثل الـسـلطـة أو الـهـيمـنـة..  الـغريب أو 
جــاءت بـيـضــاء ولـيــست حـمـراء مــثال? ألـيس

للمالبس دور ولأللوان داللة?

مـثلون كل على حـدة إيجاد نـقطة للـتميز حاول ا
عن اآلخر.. وألن احلوارات مـتشابهة جاء األداء
رغـما عنهم متـشابها إال قلـيال.. استطاع صبرى
فواز أداء دوره الذى يجيده جيدا بال جديد وهو
ــثــقف الــرافض لـــلــوضع الــراهن.. وحــاول دور ا
من خالل اســـتـــغالل طـــاقـــته اجلـــســـديــة إدراك
بـعض نـقــاط الـتـمـيـز فـى الـتـعـبـيــر عـبـر خـلـجـات
الصـوت والصـمت وحـركة الـع والـتـفاتـة الوجه
فــعـبــر عن انــكـســار الـشــخـصــيــة وإحـبــاطـاتــهـا..
كــذلك الــفـنــانــة وفــاء احلــكــيم الــتى أراهــا بـذلت
جهـد طـاقتـها لـكنـها إلى اآلن لم تـبرز إمـكانـياتـها
ــعـتـاد كــمـمـثــلـة مــتـمـيــزة فـلم يــخـرج أداؤهـا عن ا
ــعــتـمــدة عــلى الــسـرد حــيث جتــيـد أداء األدوار ا
ـونودراما وأعـتقد أن واحلكى والـتذكر بـخاصة ا
هذا الدور قد صنع خـصيصا لها. إن أخشى ما
ـثل جـيـد فى تيـمـة واحدة ال أخشـاه أن يـؤطر 
يــخـرج عـنـهــا ذلك نـهـايـتـه ألنه سـيـنـتــهى كـمـبـدع
فــمــثل هـــذه الــطــريــقــة تــقــتل فــيه نــوازع اإلبــداع
وتـذهب به إلى كــهـوف الــتـقـلــيـد.. حــتى ولـو كـان

هذا التقليد لنفسه!
أمـا جالل عــثـمــان فــقـد أدى دور الــسـلــطـة أو
ـــهـــيـــمن بـــكـــثـــيـــر من اجلـــديـــة بـــخـــاصـــة فى ا
اريـونيت حلظـات صمـته ومـغازلـته لـعرائـس ا
/ الــشــعب لــكــنـه كـان الــتى تــعــادل احملــكــومــ
بــــخـــروجـه عن الــــدور أثــــنــــاء الـــتــــعــــلــــيق عــــلى
(الـشيتـوس) يصـبح أقل فاعـليـة وعمـقا. ولعل
مفـاجأة الـعرض بـالنـسبـة لى مثل هـذا الفـنان
الـذى أتــوقع له مــسـتـقــبال كـومــيـديــا مـزدهـرا
وائل أبو الـسـعود الـذى أدى دوره ببـراعة وبال
أدنى افـتـعـال حــيث بـدا الـشـخـصــيـة الـوحـيـدة
ـــا مـــنـــحه فـــرصـــة ـــتـــطـــورة فى الــــعـــرض  ا
ـركب الــتـلــوين فى األداء مع مــنـاســبـة الــدور ا
الـــذى قــــام بـه إلمـــكــــانــــاته اجلــــســــديــــة.. أمـــا
الــصـاعــدة ســلـمى حــافظ فــأداؤهــا الـتــلــقـائى
ـيالد مــوهـبــة جـيـدة .. وعــلى الـرغم يـبـشــر 
من محـاولتـهمـا فى التـميـز إال أن أداء كلـيهـما
(مــحـمـد ديـاب وصالح اخلــطـيب) جـاء عـاديـا
شابهة الدورين. ا يرجع ذلك  بال تميز ور
وقد استطاعت اإلضـاءة التعبير عن مرادها
فى مــواقف عــدة خــاصــة اجلــزء األعــلى من
سرح واستخدام الواجهة البيضاء للمسرح ا
كـــمـــؤثـــر مـــســـاعـــد خلـــيـــال الـــظل.. وحلـــظـــة
واقف اغتـصاب سـارة لـكنـهـا فى غيـر تـلك ا
كـــانت مــحـــايــدة.. مع مـــلــحـــوظــة عــدم إدراج

اسم منسق اإلضاءة فى بامفلت العرض.
وكانت األشـعـار أحـسن حـاال ككـائن مـنـفصل
يـؤدى حلالـة.. بعـيـدا عن التـقـليـديـة ولو أنـها
أيــضــا ال تــخــرج عن هــوة الــتــكــرار والـدوران
فى فــــضــــاء واحــــد من الــــغــــربــــة واإلحــــبـــاط
ــسـيـطـر كـدائـرة مـفـرغـة ال يـعـرف والـبـؤس ا
أولــهـــا من آخــرهـــا.. وزاد من تـــألق األغــانى
أداء الـفــنـان أحـمــد احلـجــار الـدافىء والـذى
بـدا وتــيـرة واحـدة هــو اآلخـر (فــوق الـشـوارع
بـشـر.. فــوق الـشـوارع بـيــوت.. فـوق الـشـوارع
مطر.. فوق الـشوارع موت) وعلى غرار على
بقـرة حاحه جـاء الـلعب عـلى تاتـا الـتى يتـعلم
شى.. تاتا.. خطى العتبة.. تاتا الطفل بها ا
إدل بـــــرأيـك.. تـــــاتــــــا ارفع صــــــوتك.. تــــــاتـــــا)

و(تقدر تزرع جوه عيونك صحبة فل.. 
ـــــــؤلف أخـــــــيـــــــرا.. أتــــــســـــــاءل مـع اخملــــــرج وا
واجلمـهور.. هل فعال مـا رأينـاه منطـقيا? مع
أنه أحـيـانـا كثـيـرة يـكـون ال مـنطق فـى الفن..
ومع عــدم مــنــطـــقــيــة الــفن أرى أنه يــجب أن
يـــكــون مـــقــنـــعــا مـــهـــمــا حـــدث من تــداعـــيــات
الـتـشــابك أو الـفــوضى الـتى تــشـبه مــصـطـلح
بوش وكوندالـيزا "الفوضى اخلالقة" فهل ما
شـــاهـــدنــاه مـــعــا فـى " ســابـع أرض.. فــوضى

إلى عـــــــديــــــــد.. هـــــــذا عـــــــلى مـــــــســـــــتـــــــوى
الـشـخـصـيات وبـنـائـها أمـا عـلى مـسـتوى
احلـدث فقـد أخذت ألهث طـوال العرض
هـنـا وهـنــاك ألصل إلى مـوقف أو جـمـلـة
درامــيـــة عــمـــيـــقــة تـــربط بـــ اجلـــمــيع..
ـــــا لــــعــــدم ــــاذا? ر لـــــكــــنـــــنى فـــــشــــلـت.. 
ـا قــدمه الـعـرض.. اقــتـنـاعـى الـبـاطــنى 
ـا قدمه ـضمـون بل  لـيس عـلى سبـيل ا

ضمون. من معاجلة لهذا ا

ـؤلف وضع يده على الهدف هل استطاع ا
الذى من أجله قام بـبناء هذا العمل? ولعل
هـذا الهـدف فـيـما أرى هـو مـنـاقشـة هـموم
ومـــشــاكـل وإحـــبـــاطــات هـــذا اجلـــيـل.. لــذا
أتـسـاءل.. هل من الضـرورى مـناقـشـة هذه
الـقضـايـا الهـامـة بطـريـقة سـاذجـة إلى حد
ـا كـبــيــر ولــغــة مــبــالغ فى تــســطــيــحــهــا ر
.. سك بدعوى مغازلـة اجلمهور العادى ا
ــمــثـــلــون لـــرغــيف فـــمــا مـــعــنى أن يـــهــتـف ا
ـقـابل ضــد الـعـيش الـفــيـنـو ويــهـتـفــون فى ا
ــجـــدون زبـــالــة األغـــنـــيــاء فى الــبـــلـــدى? و
مـقابل احتقـار زبالة الفـقراء? ثم استخدام
عــروسـة الــشـرطـى أيـا كــانت رتـبــته والـذى
ـثل السـلطة جـاء بشـكل مبـاشر مـعتاد ال
جديـد فيه كذلك الـترس الـكبيـر الذى كان
ـــهــــيـــمن األمــــريـــكى يـــحــــركه الـــغــــريب أو ا

ـا يعكسه عرض سابع أرض على الرغم 
ـــؤلـــفه إبـــراهـــيـم احلـــســـيـــنى من خـــيـــبـــات
مـتكـررة وآمال محـبطـة ومآس ال نـهايـة لها
وت كل يقع حتت ضغوطها اجلبارة جيل 
يـوم بال أننـا جند أنفـسنـا أمام تـيمـة عادية
ن مـــكـــررة من خـــلـــيـط اعـــتـــادهـــا بـــعض 
يسـتسـهـلون أو ال يـجدون مـوضـوعات أكـثر
ـسـتـوى ثـراء بل وســخـونـة وفـاعـلــيـة عـلى ا
احلــيــاتى الــذى يـــبــدو فــيه كل شىء مــدانــاً
ومــهـانـاً ومـكـســوراً وبـائس. وألنـنى لم أقـرأ
نــص عــــــــــــــرض (ســـــــــــــــابـع أرض) فـال أدرى
بـــالــضــبـط أين تــكــمـن األزمــة.. أزمــة عــدم
ــتــلــقى الــتــواصل الــروحى والــفــكــرى بــ ا
والــعـرض.. حــيث الــكـثــيــر من الــسـفــســطـة
الـــســــاذجـــة الـــقـــريــــبـــة إلى حـــد بــــعـــيـــد من
ـدرسـيـة والتـى تـلقـن لـلتـالمـيذ الـواجـبـات ا
عــنــوة.. بــغـرض حــفــظـهــا عن ظــهــر قـلب..
وذلك بـتكـرارها مرات عـديدة.. إن لم يكن
عــلى مـــســتــوى الـــلــفظ فـــهــو بــالــطـــبع عــلى
عنـى الذى  مطه وال أدرى هل مـستـوى ا
حـــــــدث ذلك بـــــــفـــــــعـل فــــــاعـل أم كـــــــان ذلك
ـــحض الـــصـــدفــة وأنـــا شـــخـــصـــيـــا أنـــكــر
الــثـانــيـة فــالـكــاتب يـقــرر فى كل حلــظـة من
عــرضـه أنه يــقــصــد كل كــلــمــة جــاءت عــلى
لــــــــســـــــــان أبــــــــطـــــــــالـه مـع ســــــــبـق اإلصــــــــرار
والـترصـد.. فأين اخلـلل? وأين األزمة? هل
هـى فى الـعـرض? عــلى اعـتـبــار أن الـعـرض
من تـــألـــيـف اخملـــرج يـــأخـــذ الــــنص من يـــد
ــــؤلـف ويــــفـــــعـل فــــيـه مـــــا يــــشـــــاء.. أم فى ا
ــــتـــــلــــقى.. أم الــــعــــقــــلــــيــــة الــــنـص.. أم فى ا
ـا تـكـون قـاصـرة عن فـهم الـنـقـديـة الـتى ر

دلوالت العميقة? مثل هذه ا

فى مــــعـــظم الــــعـــروض الــــتى رأيـــتــــهـــا أو من
ــمــكن أن أراهــا مـســتــقــبال.. وحــتى فــيــمـا ا
سـرح التجريبى.. أعتقد أنه يجب يسمى با
أن تـــــكـــــون هــــنـــــاك حـــــالــــة مـن الــــربـط بــــ
الـــشـــخـــصـــيـــات والــــتى جـــاءت فى الـــعـــرض
مـبــتـورة وأقــصـد هــنــا الـتــواصل الـدرامى أو
ــعــنى آخــر.. وجــود حــدث رئـيــسـى يـجــمع
بـ الشـخصـيات الـتى يجب أن تـكون فـعالة
ومـتنامية فى بـوتقة إبداعيـة أو حالة روحية
واحـدة.. وأتـعـجب مـن قـول أحـدهم إن هـذا
الــعــرض يــنـتــمى إلى مــا بــعـد احلــداثــة? أيـة
حـــداثــة هـــذه الــتى تـــمأل مـــســاحـــة الــعــرض
زمــانـيــا ومـوضــوعــيـا بــالـفــجــوات الـعــمـيــقـة?
لـكننى حقيقـة.. استسلمت لـفكرة مسرح ما
بعد احلـداثة هذه.. مـعتمـدة على معـلوماتى
ا تواضعة فى هـذا الشأن ولكننى أيضا  ا
لـدى من ذائـقة أسـتـطـيع أن أضـع يدى عـلى
بـعض تلك الـفـجوات الـقـاتلـة.. لـلعـمل الـفنى
طـــبــــعـــا.. أولــــهــــا أن الـــقــــضـــايــــا الـــتـى تـــمت
مـعــاجلـتــهـا ال جــديـد فــيـهـا ال عــلى مــسـتـوى
ـــضــمـــون.. ثـــانــيـــهـــا.. أن تــلك الــشـــكل وال ا
ـعـاجلــات تـمت بـطــريـقـة سـطــحـيـة.. بل ال ا
أكــون مــغــالــيــة إذا قــلت ســاذجــة فال أخــذنـا
الـعرض إلى مـا بـعد احلـداثـة كمـا قيل.. وال
ـنـهـجه الـتـقـلـيـدى تـركـنـا مع أبـيــنـا أرسـطـو 
ــا كـان ذلك (مـقــدمـة/ وسـط / ونـهــايـة) ر

أفضل.

يعتـمد الـعرض فى مجـمله على مـونولوج
ـأزومــ الـذين ال واحــد.. طـويل ألحــد ا
نـــكـــاد جنـــد تـــبـــايـــنـــا بـــ شـــخـــصـــيـــاتـــهم
بـعـضـهم الـبـعض.. حـيث يـبـدأ أحـدهم -
وال أقــــول الــــبــــطـل - ألنه ال تــــمــــايــــز فى
مـــشــــكالتــــهم وال مـالمـــحــــهم.. فــــاحلـــوار

القائم اعتمـد كلية على التكرار حيث 
تــوزيــعه كــيــفـمــا اتــفق بــشــكل غــيــر عـادل
عـــلى شــخـــصــيــات قـل أن تــوصف بـــأنــهــا
بــاهــتــة كـل مــنــهــا شــبــيه بــاآلخــر بــشــكل
مــــــــزعج.. كـل مـــــــنـــــــهــــــــا يـــــــدور فـى فـــــــلك
اآلخــــرين يــــكــــرر مــــعـــانــــيــــهـم فـــانــــتــــفت
اخلـــصــوصـــيــة عن كل شـــخــصـــيــة وصــار
ـــا هى نـــوعـــا من الـــتـــمـــاهى بـــيـــنـــهم كـــأ
شـخـصـيـة واحـدة مـنقـسـمـة ومـسـتـنـسـخة

يشبه الصورة من نص ذى رؤية واحدة.

استطـاعت الفـنانة يـاسم جـان خلق صورة
مركـبة وعلى عـدة مسـتويات من هـذا الفراغ
حجـرة سارة عـلى اليـمـ بسـريرهـا ومرآتـها
ومـكــيـاجـهــا وفـسـتــان فـرحــهـا بل وعـرائــسـهـا
وفى الـيـســار حـجـرة شـهــاب الـتى هى عـبـارة
عـن مـــكـــتب وكـــتـب فـــقط لـــتــــعـــبـــر عن أزمـــة
ثـقف مع اإليحـاء بطـبيـعة كـليـهما اإلنسـان ا
ـواجــهـة سـتــار أبـيض مــطـاط لــلـدخـول فى ا
واخلــروج لــوحــتـان تــســتـخــدمــان فى أشــيـاء
شـتـى (بـرواز لـصـورة إشـارة لـلـمـرور حـاجـز
ــتــســلــقــ مــرآة لــوحــة إعالنــات حلــجب ا
ـستـوى األعلى (الـسلـطة  - ـينـا ا إلخ.. ثم 
الهيمنـة بكل صورها) أجادت إذ جاءت بهذه
الـوضـعيـة االسـتـعالئـيـة بـاإلضـافـة إلى تـنـاثر
اريـونيت الـتى تدل عـليـهم جمـيعا. عـرائس ا
مع شــــعـــورى الـــعـــمــــيق بـــوضـــعــــيـــة األحـــبـــال
ــا يـوحى بــوجـود الــسـاقــطـة من اجلــانــبـ 
ـــنــقـــسم مع مــســـرح كـــبــيـــر وهــذا الـــطــريق ا
ــا لـيــخـرج اجلــمـهــور عن الـلــعـبـة األحــبـال إ
ـمثلـ إدخالهم فـيها بالرغم مـن محاوالت ا

فى مواقف عديدة.
ــيــزهــا البس فـــلم يــكن فـــيــهــا مـــا  أمــا ا
جـــمـــيـــعـــا وآخـــذ بـــشـــدة مـالبس الـــبـــطـــلـــة

والـذى يــحـمل الــعـديــد من األقـنــعـة تــتـبـدل
ـــواقف ولـــو أنـــهــا جـــمـــيــعـــا بــدون حــسب ا
مالمح تـــمـــيـــز أحـــدهـــا عن اآلخـــر تـــمـــامــا
كـــالـــشــخـــصـــيـــات كــلـــهـــا كــذلـك الــرمـــز فى
ـــعـــلــــقـــة عـــلى صـــدورهم بـ 2 الـــلـــوحـــات ا
جـنـيه.. إلخ رمـز سـاذج أيـضـا عالوة عـلى
ـثل لـوحـته وهـو عـدم أهــمـيـة إعـطـاء كل 
ـتـفـرجـ من اجلـمـهـور.. ثم خـارج ألحـد ا
مـا معـنى (الشـيـتوس)? مـا مدلـول أن يأكل
احلـــارســــان شـــيــــتـــوس أو بــــوزو كـــمــــا قـــال
أحــدهم أثـــنــاء احملــاكــمـــة.. هل كــان يــريــد
قول إننا فى بلد كوسة أو أى فاكهة أخرى
أو خـضار مـثال فجـاء لـذلك بالـشيـتوس?..
ـعـنى فى اللـه أعـلم ثم اخملـرج بـالطـبع أو ا

ؤلف. بطن ا

ــؤلف الـذى ســطـره فى بـالــرغم من اعــتـرف ا
بـامـفــلت الـعــرض بـأنه لـيس لــديه حـدوته ألنه
قـام بـكـسـر كل احلـواديت مـتـجـاوزا إيـاهـا عـبر
رؤى أخـرى يراهـا هو وحده.. وبـالرغم من أنه
يــحـــمـل اجلــمـــهـــور مـــســــئـــولـــيــة فـك شـــفــرات
وطالسم الـنص/ العـرض على اعتـبار أن هذا
ـؤثر اجلـمهـور هـو الـفاعل احلـقـيقـى والبـطل ا
ـوجـودة.. فـقـد حـاول اخملـرج لـلـحـدوته غـيــر ا
سـامح مـجـاهــد خـلق جـمـلـة مــفـيـدة وصـنع مـا

فى عرض (سابع أرض)..
" ال طلنا سما وال أرض"!

 هموم وإحباطات اجليل عبر مغازلة اجلمهور

ترى.. هل
هى أزمة
نص.. أم
إخراج.. أم

أزمة جمهور?

ؤلف قام ا
بكسر كل
احلواديت
متجاوزاً إياها
ليراها

وحده!!

 مشهد من عرض مدرسة شاب للفتيات

 مشهد من عرض « وارن ويلسون» مشهد من عرض  « جامعة الثالوث»

سرح رائعة بيرانديللو.. أحد أهم 10 مسرحيات فى تاريخ ا

وسيلته هى
اخللط ب اخليال
والواقع وبدعته
التمثيل داخل

التمثيل!!
حلقة مفقودة

شخصيات مستنسخة...
سذاجة.. أم سطحية?

الرؤية اإلخراجية?

مثلون وعادية األداء.. ا

البس الديكور وا
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> إن الـتمثيل يتطلب "حساسيـة غير عادية وذكاء استثنائياً". الـتمثيل يكون مبنياً على
ـعروف بـأنه إحـساس بـشـرى يتـجـسـد كدوافع نـحـو فعل مـفـتوح. تـقـد "االنـفعـال" وا
ـمـثل يـجب أن يـفـهم عـمل وتـشكـيل الـشـخـصـية الـبـشـريـة واإلحـساس ويـتـبع ذلك أن ا

اإلنسانى.

وسم. > اخملرج يس الضوى استقر على إخراج مسرحية "صبر أيوب" من تأليفه أيضاً لفرقة الفيوم القومية هذا ا

سرحي جريدة كل ا
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 شخصيات
سرحيات ا
الكوميدية
ليسوا عظماء
لكنهم عاديون

سرح البريطانى اءة تقود ا  اإل
فى شكل نصف دائرى

ــتـــفــرج كـــمــا لـــوكــان يـــصــدق فـــيــنـــفــعـل ا
ــيـــلــودرامــيــة الــتى ـــســرحــيــة ا أحــداث ا
تـكون أحداثها دائـماً مبالغاً فـيها وبعيدة

االحتمال.
ـثيـرة: إنهـا مسـرحيـة حتكى سـرحـية ا ا
قـصـة قـتل وتــكـتب لـكى تـصـدم وتـرعب

تفرج. ا
ـسرحـيـة الـهجـائـية: هـى شكل فظ من ا
ــســـرحى الــهــزل حــيث يــقــدم الــكــاتب ا
الـفـكـاهـة أو ينـتـقـد شـيـئـاً مـا أو شـخـصاً
مــا ال يــتـــفق مــعه .  وهــذا الــنــوع غــالــبــاً
يـــكـــون ســـيـــاســـيـــاً فـــيـــهـــدف إلـى إقـــنــاع
ـــتــفـــرجــ لـــيــتـــفـــقــوا مع وجـــهــة نـــظــر ا
ــــســـرحـى عن شــــخص مـــا أو الـــكــــاتب ا
شــريـــحــة  مـن اجملــتـــمع الــذى يـــنــتـــقــده

مـسـرحيـة بن جـونسـون  "فولـبون" 1606
هى مثال للمسرحية الهجائية .

ــــتــــفــــرج هــــو عــــامـل مــــهم فى اإلنــــتــــاج ا
ــســرحـى لــيس بــســـبب اإليــراد فــقط ا
ــكن أن ـــمــثـــلـــ   فـــمن وجـــهـــة نــظـــر ا
ــــتــــفــــرجـــ يــــجـــعـل ســـلــــوك ورد فــــعل ا
ــكن أن أداءهـم له طـــعم خـــاص فــهــم 
يالقوا تـرحيبـاً أو يواجهـوا عبوسـاً كما
ــمــثــلــ يــوجــد نـــوع من االتــصــال بـــ ا
ــتـفــرجـ ,الـــذى من شــأنه أن يــجــعل وا
ـســـرح حــدثـاً حــيــاً. يـتــفـاعـل كـثــيـر من ا
ـشـاعـر الـعـامـة ويـظـهر ـتـفـرجـ مع ا ا
ذلـك الـــتــــفــــاعل فى فــــتــــرة االســـتــــراحـــة
ـســرحــيـة ويـحــولـونـهـا إلى فــيـنـاقــشـون ا
ـتـفـرج حـدث اجـتـمـاعى أيـضاً. لـكن ا
الـذين يـذهـبـون إلى الـسـيـنـمـا ال يـفـعـلون
ذلك وهــــذا هـــــو أحــــد األســــبــــاب الــــتى
ـســرح احلى اليـخـبو ضـوؤه فى جـعـلت ا
ظل  هــيــمــنــة الــســـيــنــمــا والــتــلــيــفــزيــون
ـــــانــــعــــون أن يــــشــــاهــــدوا فــــالــــنــــاس ال 
ـفــردهم أو اجلـلـوس فى الـتــلـيـفــزيـون 
سـيـنــمـا نـصف فــارغـة لـكـنــهم يـشـعـرون

بعدم الراحة فى مسرح نصف فارغ .
ـــــــــكـن أن تـــــــــكــــــــون  مـن الـــــــــواضـح أنـه 
سـرح لكن الـسيـنمـا  أكثـر واقـعيـة من ا
ــســـرح يــعــيش فى وجــدان الــنــاس ألنه ا
حى وله طــبـيــعـة خــاصـة تـؤهــله لــيـكـون
أكـــــــثـــــــر إثـــــــارة مـن الـــــــســــــــيـــــــنـــــــمـــــــا . إن
ـســرحـيـات الـتى تـكـتـب لـلـمـسـرح نادراً ا
مـــا تــكـــون نــاجـــحــة عــنـــدمــا تـــعــرض فى
الــتـلـيـفـزيـون ألنــهـا تـفـتـقـر إلى طــبـيـعـتـهـا
احلية ويظهر ذلك جليا فى مسرحيات
شكسبير. السبب الوحيد هو أن اخملرج
ـــشــــهـــد الـــذى يـــجب أن تـــراه, يـــخـــتـــار ا
ـا يــكـون بـتــوجــيه الـكــامــيـرا  إلــيه . فــر
مــخـــيــبــاً لـــآلمــال عــنـــدمــا تـــشــاهــد وجه
الشـخصية الـتى تتحـدث بينـما تريد أن
ترى ردود أفعال الشخصيات األخرى.
ــسـرح عــلى خالف التــزال  مــشـاهــدة ا
مشاهدة الـتليفزيون أو الذهاب إلى دور

السينما حدثاً مثيراً لكل األذواق.

ـمـثل هـو فى الـوقـت نفـسـه البـيـانـو وعـازف الـبـيـانـو. الـكـيـنـونـة الـتـمـثـيل هـو الـتصـديق > إن ا
الءمـة) التـمثـيل هو الـتـمثـيل هو اإلحـساس الـتمـثيل هـو الفـعل الـتمـثيل هـو الصـيرورة (أو ا
الـغريزة التـمثيل هو احلـرفة التمثـيل هو إبداع التـمثيل هو الـقيام ببروفـة التمثـيل هو لعبة

وهكذا دواليك. 12
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> مسرح الشباب قرر  استمرار عرض مسرحية "موت فوضوى صدفة" حتى نهاية مايو.
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لك جون» «الدرافيل» .. و«ا
فى يوم واحد!

مـفهـوم أيـديـولـوجى على آخـر ; أو أن مـفـهـوما لـلـحـياة
أو نــظـامــا مـعــيـنــا هـو األصـلـح لـهــذه اجلـمـاعــة ; فـمن
خالل نص الــعــرض الـذى يــروى قــصــة مـجــمــوعـة من
األطـــــــفـــــــال فـى صـف واحـــــــد أو مـــــــدرســـــــة واحـــــــدة ;
ـوجــودة بــ هـؤالء ــؤلف االخــتالفــات  ا اســتـعــرض ا
األطـفــال ; ولـكــنه لم يــكـتـف بـاالخــتالفـات اإلنــسـانــيـة
فقط ; ولكنه أيضا ركـز على االختالفات االجتماعية
أو الــطـــبــقــيــة الــتى ســاعــدت فـى تــكــوين شــخــصــيــات
بـالـصـورة الـتى أرادهـا لـهم مـسـتـقبـال ; فـنص الـعرض
ـارســون مــعــا الــلـعب ـجــمــوعــة من األطــفــال  يــبــدأ 
واحللم والـدراسة وأعطـاهم أسمـاء هى على الـترتيب
; اإلســــكــــنــــدر; دلــــيـــلــــة; بــــول دوج; بــــوسـى ; حــــجـــاج;
حـجيـجة; حـمدى; سـمرا; روميـو ; حواء; ثم اثـنان من
الــرواة. ولـن يــنــتــابك أى شىء مـن الــعــنــاء لــتــعــرف أن
هذا اإلسكندر فيما بعد ومن خالل الرحلة التاريخية
التى مرت بها مـصر أو التى مر بها هؤالء األشخاص
ــتـطـلع  ; أن اإلسـكـنــدر هـذا سـيـكــون هـو احلـاكم أو ا
لـلحـكم أيـضـا هـنـاك إشارات لـه  تمـثل فـيـمـا بـعد كل
من أتى مـن وراء احلـــدود لــــيـــصـــبـح حـــاكـــمــــا أو إلـــهـــا
صــغـيــرا أيـضـا هــذا الـبـول دوج ســتـعـرف أنه ســيـقـوم
بدور كلب احلراسة لـكل عهد وكل شخص يكونه هذا
ـوروثهـا الداللى اإلسـكنـدر ; وأيضـا دلـيلـة ستـتحـمل 
ـقـتـرنـة بـشـمـشـون  وتـداعـيـات هـذا األمر من كـونـهـا ا
الــتى فى بــعض األوقـات حتــيـلك إلى  أنــثى حتـاول أن
ــؤامـرة تـتــحــكم فى رجـل ; وأيـضــا حتــيــلك لــنـظــريــة ا
ـعــبـد; بل ــعـروفــة ; ولــكن  شـمــشـون هــنــا ال يـهــدم ا ا
يـــعــلـن من األول أنه لن يـــقص شـــعــره ; أى لن يـــســمح
بــزوال مــصـدر قــوته وهـنــا يــكـون الــسـؤال الــذى يـجب
عــلــيـنــا أن نــطـرحـه عـلى الــكــاتب واخملــرج; وفى نـقس
ــا يـكــون الــكـاتب واخملــرج مـعــا قـد أرادا أن الـوقت ر
يـطـرحـا فى وجـوهــنـا  هـذا الـسـؤال   أال وهـو إن كـان
شـمـشـون/اإلســكـنـدر/احلـاكـم/ .. إلخ ; قـد اسـتـوعب
الـدرس الــتـاريــخى ولن يـعــيـده فــلـمــاذا يـعــيـد الــبـاقـون
نــفس األحـداث دون الــتـعــلم مـنــهـا?!! وســيـكــون هـنـاك
دائـــمـــا حـــاالت من الـــتـــجـــاذب والـــتـــنـــافـــر بـــ دلـــيـــلــة

واإلسكندر .
  وقــد  اســتـــعــراض هــذا الـــتــاريخ بـــدايــة من قــدوم
ـماليك وهى الـفترة التى اإلسكنـدر وتأليـهه مرورا با
ارتـــكن عـــلـــيـــهـــا الـــنص كـــثـــيـــرا بـــاإلضـــافـــة إلـى فـــتــرة
االحـتالل اإلجنـلـيزى واحلـركـات الـوطـنـيـة آنذاك ; ثم
كـانت هـنـاك  إشـارة سـريـعـة ال تـتـنـاسب بـحـجـمـهـا مع
األحـــداث الــــســـابـــقـــة وهـى فـــتـــرة مـــا بــــعـــد االحـــتالل
اإلجنـليزى واتـسامـها بـبعض مـا كانت قـد قامت ضده
ــا يـكـون هـذا األمـر فى نـص الـعـرض ولـيس الـنص ر

األصلى.
ــمــثــلــون فــهم جــمــيــعــا كــانــوا أداة جــيــدة فـى يـد أمــا ا
اخملـرج وحاولوا عـلى قدر اسـتطـاعتـهم وهم بالـترتيب
ـثل رامى مــنـصــور الــذى قـام بــدور إلــســكـنــدر وهــو 
جــــيـــد إلى حـــد كـــبـــيـــر اســــتـــطـــاع أن يـــخـــرج من طـــور
الــطـفـولـة لـطـور االسـتـبـداد والــتـسـلط والـرجـوع ثـانـيـة
بشكل جيد ومـقنع ; وجنوى إبراهيم التى قامت بدور
ـثـلـة جيـدة وإن كـانت لم تـسـتطع  دلـيـلـة وهى أيـضا 
أدائــيـا الــرجـوع من الــطــفـولــة لألنـثــويــة وغـلب عــلـيــهـا
األداء الـطــفـولى ; وولـيــد حـنــوت فى دور الـبـول دوج ;
وسـالى الــشـاطــر فى دور بــوسى; ومـحــمـد فــكـرى فى
دور حـــجــــاج ; وشـــمــــوع عـــاطف فـى دور حـــجــــيـــجـــة ;
وعـادل شرف الدين فى دور حـمدى ; محـمد الدرينى
ــثـل لــلــمـرة ــثل جــيــد مع أنه  فى دور رومــيــو وهــو 
األولـى وهــــو مـــقــــنـع جــــدا فى كـل كـــلــــمــــة نــــطـق بــــهـــا
ســاعــدته عــلى هــذا مـالمح وجــهه وجنــاح اخملــرج فى
اخـتـيـاره لـهـذا الـدور; وهـبـة زغـلـول فى دور حـوا ; أما
عـبـد الرحـمن اخلـضـرى ومـحـمـد جنـاتى الـلـذان قـاما
بــدور الـــراويــ اســتـــطــاعـــا فــعـال أن يــربـــطــا خـــشــبــة

سرح بالصالة. ا
عـمـومـا هو عـمل فى مـجـمـله يحـسب لـكـلـية الـصـيـدلة
ويـحسـب للـمـخـرج مـحـاولة الـبـحث عن صـورة مـغـايرة
لــلـــســائــد ; هــو بال شك جـــهــد جــيــد وســنـــنــتــظــر مــنه

الكثير.

سـرحيـة قدم فى لـقـاء شبـاب جامـعـة طنـطا لـلفـنـون ا
ــلك جــون مـن تــألــيف ويــلــيــام عــرضــان أولــهـــمــا هــو ا
شكسبير وإخراج أحمـد عصام وقدمته كلية الهندسة
; وقـبل أن نخوض فى الـعرض يجب أن نـذكر أن كليه
الـهـنـدسـة وهى كـلـيـة عـمـلـيـة . تـمـلك فـريـقـا مـسـرحـيا
ـتــعـدد الــشـخــصـيـات بــحـجم أن يــقـدم هــذا الـعــرض ا
فهذا شىء يـحسب لهـا ويحسب لـلقائـم على األمور
بـهـذه الـكلـيـة وأيـضـا يحـسب لـلـمـخرج أحـمـد عـصام ;
الــذى لم يـحـاول أن يــبـحث عن نص ســهل ومـســتـهـلك
يـستـدر به بـعض الـضـحكـات والـتـصـفيـقـات وأيـضا لم
يـجـلب فــرقـة اسـتـعـراضـيـة من خـارج اجلـامـعـة  _كـما
فعل الـكثير  _لـكى تكون هـناك بعض الـرقصات التى
البــد أن يـكــون لــهــا  الــتـجــاوب الــتــام خــاصــة مع هـذا
ـلك جون اجلـمهـور الشـاب ; وهو عـندما تـناول نص ا
; هـذا الـنص من نصـوص شـكـسـبيـر والـذى ال يـحظى
ـعــروفــة وقـد بـشــهــرة كـبــيــرة مـثـل نـصــوصه األخــرى ا
يــعـــود هـــذا ألســبـــاب مـــنــهـــا أن هـــذا الــنـص يــتـــعــرض
مــبــاشــرة لــلــعالقــة بــ الــكــنــيــســة الــبـابــويــة فـى رومـا
واحلــكــام وكـيـف أن كل مــا يــهم الــكــنــيــســة آنــذاك هـو
مـصـلحـتـهـا الدنـيـويـة أى أن يكـون احلـكـام يديـنـون لـها
بــالـــطــاعــة والـــوالء بــصــرف الـــنــظــر عـن صالحــيــة أو
عـدالة هذه األنظمـة احلاكمة - وأيضـا يتعرض لوقت
ــشــرق كـــانت تــشـن فــيه احلـــروب الــصـــلــيـــبــيـــة عــلـى ا
ا يـعـود سبب عـدم شـهرته العـربى آنـذاك ; وأيضـا ر
ه بشكل يتـواءم مع مسرحيات شكسبير ومن ثم تقد
األخرى أنه يحتوى على الـعديد جدا من الشخصيات
والتى يـصـعب أن  تتـنازل عـنـها ; ومن ثـم كانت هـناك
صـعــوبـة عــلى اخملـرج  فـى أن يـقــدم هـذا الــعـرض فى
سرح مـدة الساعـة ونصف الـتى قرر الـقائـمون عـلى ا
باجلـامعـة أال يـتعـداها زمن الـعـرض ; ولكـنه فشل فى
ـا يـقـرب من الـسـاعـتـ وهـذا ذلك واسـتـمــر الـعـرض 
االمـتـداد أخرجـه من دائرة الـتـسـابق !! وأصـبـحـنا فى
ا زمن يـقاس فيه األداء بـالزمن وليس بـاجلودة !!! ر
يــجب عــلى هــنـا أن أطــلب مـن الـقــائــمــ عــلى األمـور
بـكلية الهنـدسة أن يفخروا بهـذا الفريق وهذا العرض
; فـاخلـطــأ لـيس فـيــمـا قـدم ولـكن اخلــطـأ األكـبـر كـان
فى رغـبـة الــبـعض عـلى تــأكـيـد حـقــهم فى االنـصـراف
بــــســـرعـــة وعـــدم الـــبـــقـــاء أكـــثــــر من ســـاعـــة ونـــصف ;
والـذهـاب لـبـيـوتـهـم ومـقـاهـيـهم ومـصـاحلـهم بـسـرعـة ;
ــلـك جــون والــذى ــهـم أن الــنص الـــذى يــدور حـــول ا ا
اغـــــتـــــصب عـــــرش إجنـــــلـــــتـــــرا مـن ابن أخـــــيـه الـــــوريث
ـسـاعــدة أمه ; وفى نـفس الـوقت الـشـرعى لــلـعـرض 
ـــلك الـــشــرعى وأمه فـــإن مــلك فـــرنــســـا الــذى يــأوى ا
لك جون إلعـادة احلق لصاحبه ويـلوح باحلرب ضـد ا
ــواجـــهـــة حتــدث ; وتــتـــطـــور األحــداث إلى أن تـــكـــاد ا
لك جون صلحة ب ا فيحدث هناك نـوع من تزاوج ا
ـلك جون ـصـاهـرة; ولـكن ا ومـلك فـرنـسا عن طـريق ا
يـقرر الـوقـوف فى وجه الـكـنيـسـة مـعـلنـا أن إجنـلـترا ال
تـــتـــلـــقى أوامـــرهـــا من رومـــا ; فـــهـــنـــا حتـــدث الـــلـــعـــنـــة
ـواجـهـة جـون واحلـرمـان ; ويــعـود مـلك فـرنـسـا ثــانـيـة 
ـــرة مــــعه حتـــالف مـن رومـــا وأيـــضـــا من ولـــكن هـــذه ا
ـلك الــشـرعى بــعض اإلجنـلــيـز الــذين يــريـدون عــودة ا
ــلك جــون ـــة أمــام ا وتــتــطــور األحــداث وتـــلــوح الــهــز
فـيـقــرر فى خـطـوة اســتـراتـيـجــيـة أن يـعــلن الـنـدم أمـام
مندوب البابا ; الـذى يعلن العفو عن جون بل ويطالب
ـتـحـالـفـ مـعـه أن يـوقـفـوا احلرب من مـلك فـرنـسـا وا
عــلى جــون ; ولـكن مــلك فـرنــســا الـذى يــلـمح تــبـاشــيـر
ــوت الـوريث الـشـرعى الـنـصـر يــرفض هـذا األمـر (و
لــعـرش إجنــلــتـرا بــطـريــقــة تـثــيـر الــريـبــة فــيـقــرر نـبالء
ـسـاعدة ـلك فرنـسـا ولـكن جون  إجنـلـتـرا االنضـمـام 
فــيــلـيب  االبـن غـيــر الــشـرعى لــريــتـشــارد قــلب األسـد
يــنـجــحــان فى وقف الــهـجــوم ولــكن جـون يــتــعـرض فى
الــنــهــايـة لــلــغــدر عن طــريق دس الــسم له فى الــطــعـام
ــوت بــعـد أن يــعـلن عن حتــديه من جــديـد لــسـلــطـة و

روما.
ــــــا ال يـــــخل   جنح اخملــــــرج فى اخــــــتـــــصـــــار الــــــنص 
ضمون الـعام ; وألن خبرته مازالت فى أولها  _مع با
ـبشرة  _فـلم تكن هـناك تفـسيرات أنه من الـعنـاصر ا
للنص أو التركيز عـلى وجهة نظر ما  واكتفى بتقد
احلــبــكــة أو الــنـص كــمــا هى ;  نــعم هــو جنح إلى حــد
ـمـثـلـ وخـلق حـالـة مـن االنـضـباط كـبـيـر فى تـدريب ا
اجلــيــد الــذى اتــسم به الــعــرض ولــكن جــاءت احلــركـة

يسرى; ومحمـد وائل ; وأحمد عاشور الذى قام بدور
فـيليب االبن غير الـشرعى لريتـشارد قلب األسد وهو
ــثل مـتـمــكن وواعـد ولــو أنه وجه نـظــره جملـال الـفن
بـجـدية فـسـيـكون له شـأن ; بـهاء الـدين مـحمـد; وبـهاء
نـادر فــوزى ; وكــريـســتـيــنـا عــادل ; وهــديـر فــراج الـتى
اقــتــربت كـثــيــرا من الـفــهم لــلــشـخــصـيــة كــمـا يــنــبـغى ;
ومـحمد طلعت; وإبـراهيم مصطـفى ; السيد سالمة ;

وأحمد عامر . 
 أخـــيــراً فـــإن اخملــرج أحـــمــد عـــصــام فى طـــريــقه ألن
يـــتـــحــقـق ويــكـــون له وجـــوده فـــهــو مـن الــعـــنـــاصــر ذات
الــقـدرة عـلى االرتــقـاء والــتـقـدم إلى األمــام فى الـوقت
نــفــسه; ويــحــسب لـه اخـتــيــاره لــنص كــهــذا فى الــوقت
الـذى ســعى فــيه الـبــعض لـتــقــد الـنــصـوص الــسـهــلـة

ستهلكة . وا
أمــا الــدرافـــيل; وهــو اسم الـــنص الــذى قـــدمــته كـــلــيــة
الـصـيـدلـة فى نـفس الـيـوم; من تـألـيف خـالـد الـصاوى
وإخـراج إلـهـامى سـمـيـر ; نـص الـعـرض يـحـمل الـكـثـيـر
ـوضــوعـات بــشـكل مـن الـدالالت وأيــضـا الــكـثــيـر مـن ا
أدى إلـى مـــــــا يـــــــشـــــــبـه الـــــــزخـم الـــــــدرامـى . وهـــــــو من
الــنـصــوص الـتى تــتـكئ عــلى اسـتــعـراض رحــلـة الــعـمـر
ســـواء كــــانت هــــذه الـــرحــــلـــة لــــشــــخص أو جـــمــــاعـــة ;
وبـالـطـبع فـإن اسـتـعـراضات رحـلـة الـعـمـر هـذه خـاصة
إذا مـا كانت مع جماعة  ; تـستعرض ماضـيها حملاولة
الـوصـول أو الـكـشف عن أسـبـاب تـردى احلـاضـر ومن
ثـم وضع خـطــة أو طـريق لــلــمـســتـقــبل ;كـنص الــعـرض
الذى نتحدث عنه فالبد أن تتعرض حلوادث تاريخية
مكن أن تختلف فـيها وجهات النظر ب البعض من ا
من اجلـــمـــهـــور  وبـــ رؤيــة الـــعـــرض خـــاصـــة إذا كــان
االســتــعــراض وطـريــقــة تــنــاوله  يـحــاوالن إبــراز غــلــبـة

ـسرحية ال تدل علـى وجهة نظر معـينه فى  التقد ا
 لــلـــشـــخــصـــيــات _مـع أن الــنص يـــحـــفل بـــالــكـــثـــيــر _
ــسـرحـيــة الـتى ال تـعــوق الـرؤيـة أو واكــتـفى بــاحلـركـة ا
ــا لـم يــجــد فى نــفــسه الــقــدرة ــشــاهــدة فــقط  ; ر ا
الـكـافـيـة عـلى الـتـأثــر بـنص لـويـلـيـام شـكـسـبـيـر ! ولـكن
عـنــدمــا حتــرر من هــذا الـقــيــد الــنـفــسى قــدم مــشــهـد
سـرحـية ألبـطالـه فى ختـام العـرض بـطريـقة الـتـحيـة ا
ـتـعـة; وضح فـيهـا تـمـكـنه كـمـخـرج عـلى مزج جـيـدة و
العالقـات مع بعـضهـا  بل وتـأكيـد البـعض منـها بل إنه
قــام بـــإضــفــاء وجــهــة نــظــر بــهـــذه الــتــحــيــة  من خالل
الـشــكل والـتــكـوين والــتـتــابع الـذى قــدم به شـخــصـيـاته
وهـى تـقـوم بـتــحـيـة اجلـمــهـور ;.وأيـضـا الــديـكـور الـذى
ـا يـكون قـد تـعرض لـقـلة صـمـمه أحـمد الـبـحارى ; ر
تـاحة واكتفى فـقط باإلشارة إلى األماكن اإلمـكانات ا
ـــســـرح كــمـــا كـــتــبه الـــتى يـــدور بـــهــا احلـــدث ; مع أن ا
شــكـســبـيــر فى األســاس لم يـعــتــمـد عــلى الـديــكـور وال
ــســرحى ; وكــان يــجب أن تــكــون ــنــظـــر ا حــتى عــلى ا
هـناك مدلوالت لهـذه القطع اخلشبـية واإلكسسوارات
ـفيد ـوجودة تعـطى للـعرض أبـعادا أكثـر أو كان من ا ا
االسـتغـناء عـنهـا كلـية ; فـمن سيـاق احلدث كـنا نـعرف
أين يــدور ; لــكن عــمــومــا كــانت هــنــاك مــجـمــوعــة من
مثل اقتـربت كثيرا من اجلودة ;  هم على الترتيب ا
ــثل ــلك جــون ومع أنه   مــصــطـفـى صالح فى دور ا
جيد ومدرب جـيدا إال أنه وقع حتت شعور اإلحساس
قرر فروض أو ا بطول النص أو الـعرض عن الزمن ا
فــــاتــــسـم أداؤه بــــالــــســــرعــــة الــــتى شــــوشـت فى بــــعض
األحــيــان عــلى  تــلــقــيــنــا لــكــلــمـاتـه نــتــيــجـة لــتـالحــمــهـا
ـلـكـة الـيـانـور; وتـداخـلـهـا; مـيــادة الـشـشـتـاوى فى دور ا
وأحــمـد الــظــواهـرى; ومــحــمـد صـالح وعـبــد الــرحـمن

مثل لك جون» فى تدريب ا  جنح مخرج «ا
وخلق حالة من االنضباط الفنى

الكوميدية.
سرحية الهزلية:  ا

إنـه شكل من أشكـال الكومـيديا أتى إلى
إجنــلـتــرا من فـرنــسـا فى الــقـرن الــسـابع
عـــشـــر لـــكـــنه بـــبـــســـاطـــة  كـــان فى ذلك
الــوقـت عــبـــارة عن مــســـرحــيـــة قــصـــيــرة
فـكـاهـيـة تقـدم غـالـبـاً بـعـد انـتـهـاء عرض
ــســرحــيــات مـــســرحــيــة طـــويــلــة . تــلـك ا
ليـست عميـقة كمـا أنها ال تـوصل معنى
أو رسـالـة للـمـتـفـرج .  أما الـشــخـصـيات
ــــا هى ــــاط عــــامـــــة  أكــــثـــــر  فــــهـى أ
ــــوضـــوعــــات الـــتى شـــخــــوص حـــيــــة . وا
تـعـاجلـهـا بعـيـدة االحـتـمال ومـبـالغ فـيـها
كـــمـــا أنــــهـــا غــــالـــبـــاً تــــكـــون ســــخــــيـــفـــة .
تفرج الـكوميديـا عادة مرئيـة وحتث ا

على الضحك طوال العرض.
ـيـلـودراما ـيـلـودرامـا  : إن الـشـبه بـ ا ا
وبــــ الــــتــــراجــــيـــديــــا مــــثـل الـــشــــبـه بـــ
ـســـرحـيــة الـهــزلـيــة والـكــومـيــديـا فــهـو ا
شـكـل مـبـالغ فـيه . فـفى مـســتـهل الـقـرن
الــتـاسـع عــشــر فى إجنـلــتـرا كـانت كــلـمـة
مــيــلــودرامــا تــعــنى بــبــســاطــة مــســـرحــيـة
ــوســيـــقى.  لــكن فـى نــهــايــة تـــتــخــلــلـــهــا ا
ـــســــرحى الـــقــــرن اكـــتـــســـبـت شـــكـــلـــهــــا ا
ــشــــاعــر مــتــقــدة احلــالى حــيـث تــبــدو ا
أكــثـر مـن الـضـرورة كــمـا هــو احلـال فى
ــــســـرحــــيـــة ـــســــرحـــيــــة الــــهـــزلــــيـــة فــــا ا
ـــيــــلــــودرامـــيــــة لـــيــــست عــــمــــيـــقــــة. أمـــا ا
اط بسيطة فنجد الشخصيات فهى أ
الـــبــــطـــلـــة الـــبــــريـــئـــة والـــبـــطـل الـــطـــيب
وصديق الـبطل والـشريـر والشـريرة.أما
ـــــــتـــــــفــــــــرج فال يــــــــفـــــــتـــــــرض أن يــــــــؤمن ا
بـالشـخصـيـات ويكـون دائـماً عـنده وعى
سرحية سـرحية لكنه يدخل ا بتمثيل ا
لــهــدف آخــر كــنــوع من أنــواع الــتــســلــيــة
ــــتــــفــــرج فى الــــشــــخــــصــــيــــة فــــيــــصــــيـح ا
الـــشــريـــرة ويــصـــفق لــلـــبــطـل والــبـــطــلــة

الــتــراجــيـديــة  فــهم شــخــصـيــات عــاديـة
ولـــيــــســــوا عــــظـــمــــاء أو مــــهــــمـــ وتــــلك
ــســـرحــيــات تـــعــد فى بـــيــئــات مـــألــوفــة ا
ـســرحـيــة الـتــراجـيــديـة عــاديـة. تــنـتــهى ا
ــسـرحــيـة ــوت بـيــنـمــا تــنـتــهى ا عـادة بــا
الكوميديـة غالبا بالزواج فإن احلب هو
ـــــســــــرحــــــيـــــة ـــــوضــــــوع الــــــشـــــائـع فـى ا ا

عـاديـة ويـتـحـقـق هـذا خـصـوصـاً عـنـدما
يـشـاهدون مـسـرحـية تـراجـيديـة فبـينـما
يــعــتــريــهم الــضــحـك عــنــدمــا يــشــاهـدون
مــســرحــيــة كــومـيــديــة يــنــتــابـهـم اخلـوف
عـنـدمـا يـشـاهـدون مـسـرحـيـة مـثـيـرة. إن
ــصــطـلــحـات:"تــراجــيـديــا" و"كــومـيــديـا" ا
و"مـسـرحـيـة  مـثـيـرة" تـطـلق عـلـى أشـكال
مــخــتـــلــفــة مـن الــدرامــا كـــمــا أن هــنــاك

أشكاالً أخرى .
الـتــراجـيـديـا: يـطـلق مـصـطـلح تـراجـيـديـا
عـلـى مـســـرحـيــة بــطـلــهـا شــخص عــظـيم
جــداً يــلــقى نــهــايـة غــيــر ســعــيــدة بـســبب
سـرحية سقطة فى شخـصيته وتكتب ا
الـتراجـيدية بـلغة شـعريـة لكى تتـميز عن

احلوار اليومى العامى.
ــــســــرحــــيـــــات الــــتــــراجــــيــــديــــة وأعــــظـم ا
اإلجنـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة  هـى تـــــــراجـــــــيـــــــديـــــــات
ـلك لــيـر" و"عــطـيل" مــثل: "ا شــيـكــسـبــيـر

و"هاملت" و "ماكبث ".
الــــكــــومــــيــــديــــا:هــــذا الـــشــــكـل ال يــــهـــدف
بــالـضــرورة إلى بــعث الـضــحك بــالـرغم
ــســرحـــيــات الـــفــكـــاهــيــة يـــطــلق مـن أن ا
علـيها مسـرحيات كـوميديـة. كتبت بعض
ـســرحـيـات الكـومـيـديـة بالـطـبع لـتـجعل ا
الـــنــاس يــضــحـــكــون فــمــثـال مــســـرحــيــة
"أهـــمــيـــة أن تــكـــون جــاداً " الــتـى كــتـــبــهــا
أوســـكـار وايـلـد عـام  1895 حتـتـوى عـلى
ـتـفرج حـوارات بارعـة وفـكاهـيـة جتـعل ا
يـضــحك ضـحـكـاً مـتـواصالً  لـكن كـثـيـراً
سـرحيـات التى  تصــنف على أنها مـن ا
كــومـــيــديــة لـم تــكــتـب لــتــكـــون فــكـــاهــيــة
فـــمـــســــرحـــيــــة  "كـــمـــا حتـــبـــهـــا"- إحـــدى
مـسـرحـيـات شـيــكـسـبـيـر الـكـومـيـديـة- ال
تــــهــــدف إلضــــحــــاك الــــنــــاس. إن هــــدف

الكوميديا هو إسعاد الناس.
سرحـيات الكـوميدية الشـخصيـات فى ا
ــــــســــــرحــــــيــــــات عــــــلـى الــــــنــــــقــــــيـض مـن ا

ــــســــرح نــــصف تــــســــمى مــــســــرحــــيــــات ا
ــســرح ــائى.  وا ــســرح اإل الــدائــرى بــا
ـائى هـو الذى يـحتـوى عـلى مشـاهد اإل
دون حـوار فهى تـمثل فى صـمت .  بعد
ــســـرحــيــات مــئــات الــســنــ أصــبــحت ا
الــصـــامــتــة لإلنــســان األول مــســرحــيــات
ــا كــانت تــســتــخــدم جــلــود راقــصـــة ور
احلــيــوانــات واألقـنــعــة كــمالبس الــقــنـاع
ـــمــــثل عـــلى وجـه اصـــطـــنـــاعـى يـــضـــعه ا
وجـــهه فـــيــمـــكن أن يـــكــون الـــقـــنــاع وجه
حــيــوان أو وجه إنــســان فــيــسـتــدر ذلك
الـضحك أو يـبـعث عـلى الـذعر أويـظـهر
حــالــة مـعــيــنـة من احلــزن أو الــغـضب أو

السعادة. 
ـهمـة جـدا فى تـاريخ اخلـطـوة الـتـالـيـة وا
ـسرح حدثت عـندما بـنى اإلغريق منذ ا
مــا يــربـو عــلـى ألـفــ وخــمــســمــائــة عـام
ـــســــرحـــيـــات مـــســـارح تــــقـــدم عــــلـــيـــهــــا ا
سرحي وكان  أول العظيمـة لكتابهم ا
مــــســـــرح حـــــجــــرى بـــــنــــاه اإلغـــــريق قـــــبل
ـــــتــــــفـــــرجـــــون ســـــنـــــة 400 ق .م  كــــــان ا
يـجـلـسـون عـلى مـدرجـات نـصف دائـرية
بــيـــنــمـــا كــان الــراقـــصـــون يـــســتـــخــدمــون
الـــقـــنـــاع الـــذى كـــان عـــلى شـــكـل دائــرة .
وكــان يـــســمى ذلك  "أوركــســتــرا" والــتى
اشــتـقـقـنـا مــنـهـا كـلـمــة أوركـسـتـرا والـتى
تـطـلق على كـل من  الفـرقـة التى  تـعزف
ـــوســيـــقــيـــة فى آن واحــد عـــلى اآلالت ا
سرح. كان الذى يـجلسون فيه على ا وا
ـسـرح أمـا فى اخلــلف فـتـوجــد خـشـبــة ا
ـمـثـلـون ــنـخـفـضـة الــتى يـقف عـلـيــهـا ا ا
ـنـاظـر كـان حــيث تـوجـد غـرفـة تـغــيـيـر ا
مــنـظـر اخلـلـفــيـة فـيـمـا بـعــد تـرسم عـلـيه
صـــــور ومـن هـــــذا اشـــــتـــــقـت الـــــكـــــلـــــمـــــة
اإلجنـــلــيـــزيــة "مـــنــظـــر" وتــكـــمن أهـــمــيــة
كان الذى ناظـر فى أنها تـب ا تـبديل ا
ـــســــرحـــيــــة (مـــثالً تـــدور فــــيه أحــــداث ا
مـنـظــر غـابـة أو غـرفـة فـى مـنـزل) كـمـا
ـنـاظر أنـه يعـطى إيـحـاء بـاجلو الـعـام وا
كان الذى تدور فيه ال تدل فقط عـلى ا
ـسرحـيـة ولـكـنهـا فى احلـقـيـقة أحـداث ا
كان تفرج يشعرون أن ذلك ا جتعل ا
ـتـفـرجون هـو الـذى يـعيـشـون فـيه كـان ا
اليونانيون يـجلسون على بعد من خشبة
ـمـثـلـون يـرتـدون ـسـرح فى حـ كـان ا ا
األقـنــعـة الــتى تـوضـح نـوع الــشـخــصـيـات

التى يتقمصونها.
ــــــســــــارح ـــــــحــــــاكــــــاة ا قــــــام الــــــرومــــــان 
اإلغــريـقــيـة فــبـنــوا مـســارح فى األمـاكن
الـتى يـعـيشـون فـيهـا وهـناك الـعـديد من
ـكن أن تـراهـا فى ـسـارح والـتـى  تــلك ا
دن الرومانية فى أنحاء أوربا. أطالل ا
 أدخـل الـرومــان اسـتـخــدام الـســتـارة فى
ــسـرح وكــانت تــسـدل مــقــدمـة خــشــبـة ا
ـنــاظـر عن لــكى تـخــفى عــمـلـيــة تـبــديل ا
ـســرحـيـة . ــتـفـرجـ حــتى تـسـتـأنـف ا ا
كـما أن الرومــان أدخلوا أيضـاً استخدام
ـمـثـلـون األبــواب األفـقـيـة حـيث يــدخل ا
ــــــســــــرح من خـاللــــــهــــــا إلى خــــــشــــــبــــــة ا

ويخرجون من خاللها أيضاً.
ـشـاهدة وأولـئك الـنـاس الـذين يـذهـبـون 
مــســـرحـيــة مــا يــعـيــشــون مــشـاعــر غــيـر
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> تـدريب التمثيل يحاول أن يزيل الصدأ الذى يبدو أن احلياة اليومية تغطينا
ـا حتى يحمى) مـشاعرنا احلقـيقية عن ذواتـنا الواعية بـه. الصدأ يخبئ (ور

شاعر وأن يبدد ويذيب ذلك الصدأ. وتدريب التمثيل يحاول أن يحرر تلك ا

> انتقل إلى رحمة الله الفنان العراقى "عادل كوركيس" مدير فرقة مسرح اليوم.
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ـمـثل من خـاللـهـا ويــسـتـكـشـف فى ذاته سـمـات > الــشـخـصــنـة هى عــمـلـيـة يــكـتـشـف ا
ومـواصـفـات ومواقف أو اجتـاهـات تكـون أبـعـاداً شرعـيـة للـدور الـذى يـخلـقه. ومـثل هذا
ـمثل حراً من االنفعاالت الـعمل يساهم فى االستـرخاء والثقة عن طـريق االحتفاظ با
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إلى شــخــصــيــة بـدوى فــلــســطــيــنى يـرى
بالده وهى تـقسم وكـان نويـصر مـوفقاً
لــلــغــايــة فى الــتــعــبــيــر عن الــشــخــصــيــة
بـاسـتــثـنــاء بـعض االنــفـعــاالت والـصـراخ
ــبــاشــرة لــكى يــظل فى واإلســقـاطــات ا
ثالً مـسـرحيـاً مـتمـكـنا يـتـمتع الـنهـايـة 
بـاللـيـاقـة الـبـدنـيـة والنـفـسـيـة والـذهـنـية
ـركـبة ـثل هـذه الشـخـصـية ا ـنـاسـبة  ا
وبـــلغ من انـــدمـــاجه فى الـــدور أنـه كــان
يـرقص أحـيـانـاً من شـدة األلم الـنـفـسى
الـذى يـفــتـرض أن الـشـخــصـيـة تــعـانـيه.
ولـطــفى نـويــصـر مــعـروف بـلــقب عـاشق
ـــصـــرى حــيـث ســبـق أن أعــد ـــســـرح ا ا
ـــــســـــرحـــــيـــــات وشـــــارك فى عــــــدد من ا
ــؤلــفــ مــصــريـــ آخــرهــا مــســرحــيــة
«عـــلى جــنـــاح الــتـــبــريــزى وتـــابــعـه قــفــة»

للكاتب الراحل ألفريد فرج.
ونـــأتى إلى الـــعـــرض الـــثــالـث وهــو «ابن
ــضـمـون خـلــدون» واالسم هـنــا يـوحى 
ـــــضــــــمــــــون احلــــــقـــــيــــــقى آخـــــر غــــــيــــــر ا
لـلـمــسـرحـيـة فـهى ال تــدور فى حـقـيـقـة
ـــؤرخ وعــــالـم االجـــتــــمـــاع األمـــر حــــول ا
الـشهـير الـذى ولد فى تـونس ومات فى
مـصــر إنـهـا عــبـارة عن مـقــتـطـفـات من
ي ست مسـرحيـات لكـتاب يـهود وعـا

ـسـرحـيــات «مـراقب الـدولـة» مـن هـذه ا
البالن حـتــسـور و«عـمــلـيــة رد» خلـانـوخ
ــون» لــيــفــ و«فــنــدق بالزا «لــنــيل ســا
و«الـــدرس» لـــيــوجـــ يـــونـــســكـــو وبـــعــد
ــمــثل الـذى عــرض كل مــشـهــد يــظــهـر ا
يــــقــــوم بــــدور ابن خــــلــــدون والــــذى قـــام
ـمثل الـفلـسطـينى شـادى سرور بدوره ا
ـشـهـد ويربط فى لـيـعـلق علـى أحداث ا
ــشــهـد هــذه الـتــعــلــيــقـات بــ أحــداث ا
ـعاصر والـواقع الفلـسطيـنى والعربى ا
وتــدور الـتــعـلــيــقـات غــالــبـاً عــلى ســطـوة
االحـــتالل اإلســرائـــيــلـى وعــبــثـــيــته وأن
الـــــظـــــلم الـــــذى يـــــتـــــعـــــرض له الـــــشـــــعب
الفلـسطينى لن يـدوم فضالً عن بعض
الـقـضــايـا األخـرى مـثل فــسـاد الـسـلـطـة
والــســعى لــلــحــصــول عــلى األمــوال بـأى

شكل.
وكــمـا يــقــول الــنــقــاد فــإن شــادى سـرور
بـــــــرع فـى دور ابـن خـــــــلـــــــدون مـن خالل
احلــديث بــلـهــجــة ثــوريــة تـرفـض الـظــلم

والقهر وترنو إلى مستقبل أفضل.
ـسرحـية ويـشيـد النـقـاد بشـكل خاص 
«عملية رد» والتى تصور معاناة مواطن
فـــلـــســـطـــيـــنى تــــنـــسف قـــوات االحـــتالل
اإلسـرائيـلى بيـته ثم تقـدم الدواء البنه
ـريض فى الـوقت نـفـسه بـعـد أن فـقـد ا
الولد إحدى عينيه خالل نسف البيت.
ويــقــول الــفـــنــان هــشــام ســلــيــمــان مــعــد
ــســرحــيــة ومــخـــرجــهــا إنه اخــتــار ابن ا
خــلــدون بــالـذات لــلــربـط بــ األحـداث
كــنــوع من الـــتــأكــيـــد عــلى عـــظــمــة هــذا
ـفــكـر الــعـربى الــذى ال تـزال مــقـدمـته ا
الــشــهــيــرة الــتى كــتــبــهــا مــنـذ 631 ســنــة

معبرة عن واقعنا الراهن.

بـحثهـا عن معنى حلـياتهـا. وال تعرض
ـســرحـيـة الــطـريــقـة الــتى قـتــلت بـهـا ا
كـــورى بـــشـــكل مــــحـــدد بل بـــاإليـــحـــاء
وتــــــعـــــرض فـى الـــــنــــــهـــــايـــــة شــــــريـــــطـــــا
تـــلـــيـــفــزيـــونـــيـــا مـــصـــوراً عن حـــيـــاتـــهــا
الـقـصـيـرة يــتـضـمن صـوراً لـهـا عـنـدمـا

كانت فى العاشرة.
ـسـرحـيـة ويـؤكـد الـوالـدان فى نـهـايـة ا
ـتــعـاطــفـ مع أنــهـمــا كـانــا من أشــد ا

حـركة مسـرحية مـزدهرة تشـهدها فى
الـوقت احلـالى األراضى الـفلـسـطيـنـية
احملـــــــــتــــــــلـــــــــة عــــــــام 1948 داخـل اخلط
األخــضـــر.. وهـــذه احلــركـــة تـــمــر دون
مالحـظـة واهـتـمـام كـافـيـ من الـنـقاد
ـســرحـيـ فى الـعـالم الـعـربى وجـاء ا
ذلك رغم أن الـصــحـافـة اإلســرائـيــلـيـة
ـسرحية اهـتماماً أولت هذه احلركة ا
كـبــيـراً مـن الـنــاحـيــة الـفــنـيــة أحـيــانـاً..
ومن نــاحــيـة دالالتــهــا الــســيــاسـيــة فى
أغـــــــلب األحـــــــوال وفى هـــــــذا اإلطــــــار
تـشــهـد حـالـيــا األراضى الـفـلـســطـيـنـيـة
احملــــتــــلــــة مــــنــــذ عــــام 1948 عــــدداً من
ــســـرحــيـــة اجلــريــئـــة الــتى الــعـــروض ا
ــســرح لــلــتــعــبــيــر عن مــعــانـاة تــوظف ا
الـــشـــعب الـــفـــلـــســـطـــيــــنى داخل اخلط

األخضر وخارجه وفى العالم.
وفى هذا اإلطار نـكتفى باحلديث عن
ثالثـة عــروض مـسـرحـيــة تـعـرض عـلى
مسارح مديـنة الناصرة صـاحبة أكبر
جتمع عربى فى أراضـيها فى مقدمة
ــــســـرحــــيــــات «اســـمـى راشـــيل» هـــذه ا
ـــــنــــاســـــبـــــة الـــــذكــــرى والـــــتى تـــــقـــــدم 
ـصرع الـناشـطة األمـريكـية اخلـامسـة 
«راشـــيل كـــورى» الــتى قـــتـــلــتـــهـــا قــوات
االحـتالل اإلسـرائـيـلى عام 2003 جـاء
ذلك عــنـــدمــا كـــانت كــورى (23 ســـنــة)
ـــتـــعــاطـــفــ مع تــشـــكل مـع عــدد من ا
قــضــايــا الــشــعب الـــفــلــســطــيــنى درعــاً
ــنع جـرافــات قـوات االحـتالل بـشــريـا 
من تدمير منازل فلسطينية فى رفح.
ـــســرحـــيـــة عــبـــارة عن مــونـــودرامــا وا
أعــــدهــــا الـــكــــاتب الــــبــــريـــطــــانى «آالن
ريــكــمــان» وزمـــيــلــتـه «كــاتــريـن فــايــتــر»
وعــرضت بــالـفــعـل فى لــنــدن وحـقــقت
ـيدان» ً شـجع «مسـرح ا جنـاحـا كبـيـرا
وهى هيـئة عـربية مـسرحـية فى حـيفا
عـلى احلـصـول عــلى حـقـوق الــتـرجـمـة

والعرض.
ـــســـرحـــيــة وبـــالـــفـــعل تـــمـت تـــرجـــمـــة ا
وإســـــــنـــــــاد إخــــــــراجـــــــهـــــــا إلـى اخملـــــــرج
الـــفـــلــســـطـــيــنـى ريــاض مـــصـــاروة أمــا
البطولة فـقد كانت من نصيب الفنانة
الـفلـسطـينيـة لنـا رزيق وشاركـها فـيها
ـتعـاطـف مع بعـض الفـنـان الـيهـود ا
احلــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة فى اإلضــاءة

البس وغيرها. وا
وبـعـد بـروفــات اسـتـمــرت ثالثـة أشـهـر
ــسـرحــيــة فى حـيــفـا أوالً بــدأ عـرض ا
ثم الناصـرة حاليا وسوف تعرض فى
بـاقى مراكـز الـتجـمعـات العـربيـة وقد
دعــيت والـدة راشــيل وأبــوهـا حلــضـور
الـــــعــــــرض االفـــــتـــــتــــــاحى فـى حـــــيـــــفـــــا
وشــــاهــــداه لـــــعــــدة مــــرات فـى حــــيــــفــــا
والـنـاصـرة باسـتـمتـاع كـبـير رغم أنـهـما

ال يفهمان العربية.
ـــســرحــيـــة الــتى تـــســتــغــرق وتـــعــتــمــد ا
حـوالى ســاعـة ونــصف الــسـاعــة فـقط
عـلى مـذكرات وحـكايـات كـتبـتهـا كورى
بـنـفـسهـا لـتـشـرح كـيف بـدأت تـتـعاطف
مع الـــشــعـب الــفـــلـــســـطــيـــنى فـى إطــار

إلى مناطق.
ــســـرحــيــة ــلك لــيـــر فى ا قــام بـــدور ا
الـــفــنـــان الـــفـــلــســـطـــيــنـى من عــرب 48
«لــطـــفى نــويــصـــر» والــذى ظـــهــر عــلى
ــســرح وهــو يــرتــدى مالبس ثــقــيــلــة ا
وكـلــمـا أصــيب بــخـســارة يـخــلع قـطــعـة
مـن مالبــــــسـه حــــــتـى أصـــــبـح نــــــصــــــفه

األعلى عارياً.
ثم انـتـقل بـعـد ذلك فى يـسـر وسـهـولة

إســرائــيل.. لـكـن بـعــد مـقــتل ابــنــتـهــمـا
اتضحت لهما أمور كثيرة.

وننتقل بـعد ذلك إلى مسـرحية أخرى
ـلك لــيـر» مـسـرحـيــة شـكـسـبـيـر هى «ا
الـشـهيـرة الـتى عـرضت بـرؤيـة جـديدة
لك لير الذى فقد تربط ب مأسـاة ا
بـــــنـــــاته الـــــثـالث بـــــعـــــد أن وزع ثـــــروته
عــــــلــــــيـــــــهن وبـــــــ مــــــأســــــاة الـــــــشــــــعب
الـفـلـسـطـيـنى الـذى وجـد وطـنه يـقـسم

حركة مسرحية مزدهرة..
داخل اخلط األخضر

لك لير.. ا
فلسطينى
اسمه
لطفى
نويصر

 األداء الكوميدى يسود العرض 

سرح  معاناة الشعب تتجلى فى ا

اسمى
راشيل..
 من لندن
إلى
 الناصرة

الدنيا مكدسة داخل عرض « فى بيتنا فأر»
إسماعيل يس.. بريخت.. أمريكا .. الفواتير..   سعد احلرامى.... فى عرض واحد 

س الـعرض من بـعيـد لكـنها فى فـيهـا ما 
حــقـيـقــة األمـر مــجـاورة لـلــعـرض فـقط وال
تــــمس نــــســـيــــجه الــــدرامى بل لــــيس لــــهـــا

عالقة به..
ـثــلى هـذا الـعــرض جـمــيـعـهم مــجـمـوعــة 
يــتــمــيـزون بــحس كــومــيـدي عــالٍ بــعــضـهم
أدى أكـــــثــــــر من دور داخـل الـــــعـــــرض مـــــثل
يـــاســر فـــيـــصل حـــمـــادة شـــوشـــة عـــطـــيــة
درديرى والبـعض اآلخر اكتفى بدور واحد
فـظـهـرت عزة احلـسـينى بـخـفة روح عـالـية
فى أدائـــهـــا لــــدور األم وهـــشـــام مـــنـــصـــور
ـتـلـك صـدقـاً عـالـيـاً نـرمـ زعزع أيـضـاً 
ـــا لــهـــا من حـــضـــور قــوى عـــادل صالح
ـــرحـــة ومــــحـــمـــد عـــبـــد اخلـــالق بـــروحه ا

بأدائه الساخر لشخصية "الشيخ"..
ــتـلك قـدرة أمـا ســيـد فـؤاد كــمـمـثـل فـهـو 
مـتـمـيزة عـلى األداء الـكـومـيدى وصـاغ لـنا
نـصـاً مــسـرحـيــاً أراد به أن يـقـول كل شىء
فـى الــكـــون (الــتـــدخل األمـــريــكـى الــعـــجــز
الـــعـــربى الـــتـــطـــرف االرتـــزاق عن طـــريق
ــرض.....) الــديـن الــوحــدة الـــوطــنـــيــة ا
فـهـو لم يـتـرك فـرصة داخـل نصـه كان من
ـمكن أن يعلق بـها أو يسخـر عن طريقها ا
بأحـد أمراض اجملـتمع إال وكـتبـها ثم عاد
فــجــســـدهــا لـــنــا كــمـــخــرج بــعـــد ذلك فــلم
يــحـــذف من نــصـه أشــيـــاءً كــثــيـــرة كــان من
ــــمــــكن  أن تــــكــــون فى صــــالح الــــعـــرض ا
فـاالكتـفاء مـثالً بعـجز األسـرة عن مـواجهة
ـكن من فـأر تـيـمـة درامـيـة لـهـا مـغـزاهـا و
خاللـــهـــا أن نـــقــول الـــكـــثـــيـــر دون الـــلـــجــوء
ـونوجلـات إسـمـاعيل يس وال الـكـثـير من
ـطـروحة األفـكـار والـشـخـصيـات األخـرى ا
والـــزائــدة عن احلـــاجــة الـــفــعـــلــيـــة لــدرامــا

النص ومن ثم العرض بعد ذلك ..

الـــعـــرض كــلـــهـــا بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات ألنـــهــا
ـتــدة وتـشـبه فــيـلـمــاً عـربـيـاً مــتـشـعــبـة و
طـــويالً فـى امـــتـــداداته احلـــكـــائــيـــة الـــتى
ــتــدة بال نــهــايــة فــأنـا تــظــهــر وكــأنــهـا 
ـاديـة من مـثالً لم أذكــر مـعـانــاة األسـرة ا
الــفــواتـيــر الـتـى يـجب أن تــدفع كل شــهـر
والــتى جتـــســدهــا شـــخــصــيـــة "فــواتــيــر".
والــــذى يـــظــــهــــره الــــعـــرض يــــأكـل مـــعــــهم
ويشـرب معـهم فقد أصـبح جزءاً عـضوياً
فـى تكـويـنـهم ولم أذكـر اسـتـعـانـة األسرة
بـــشـــيخ لـــطـــرد الـــفـــأر وال اســـتـــعـــانـــتـــهم
بــخـــبــراء أمــريـــكــيـــ وال.... فــفى داخل
هــذا الـعــرض ال تــوجـد ضــوابط درامــيـة
تـد بـنا وال إخـراجيـة صـارمة الـعـرض 
ثـلـوه يـعـلـقـون على امـتـداده الـطـبـيـعى 
ما هـو داخل العـرض بنـفس الـقدر الذى
يـــعـــلـــقـــون به أيـــضـــاً عـــلـى مـــا هـــو خــارج
الــــعـــرض هــــنــــاك حــــالــــة من الــــفــــوضى
ـنـظـمـة تـشـتـرك فى صـنـاعـتـهـا األجزاء ا
الــثالثــة لــلـعــرض أولــهــا اجلــزء اخلـاص

 لــلـوهـلـة األولى تـشــعـر أن هـنـاك فـوضى
ما ثم يستقـر لديك هذا الشعور ويتأكد
رويــــداً رويـــــداً وأنت تـــــشــــاهـــــد الــــعــــرض
ــســرحى " فى بــيــتــنـا فــأر " الــذى كــتـبه ا
وأخـــــرجه ســــــيـــــد فـــــؤاد ومـــــبــــــعث هـــــذه
ـــنــظـــمــة الـــتى يـــشــعـــرك بــهــا الـــفــوضى ا
الـــعـــرض نــاجتـــة عن عـــدّة أشـــيــاء أولـــهــا
األداء الــتـمــثـيــلى والـذى ال يــعـتــمـد مــنـهج
الــصــدق الــفـــنى الــذى تــعــودنـــا عــلــيه فى
مــعــظم مــســارحــنــا. لــكـنـه يــعــتـمــد شــكالً
كـن لنـا تـسـمـيـته بـهذا ـا  خـاصـاً به ر
ــبـــالغ فــيه ذلك الــذى الــنــوع من األداء ا
يــضـخـم األشـيــاء ويــســخـر مــنــهــا والـذى
عادة ما يثير الـكوميديا وكلمة السخرية
فـتـاح الـسـحـرى لـلـدخول إلـى عالم هـى ا
ـثلـوه وفـرقته هـذا العـرض فـالعـرض و
الـغـنـائـيـة يـسخـرون مـن كل شىء أحـيـاناً
أخــرى تــمــتـد ســخــريــتـهـم إلى كل مــا هـو
ـــــســــــرحى خـــــارج عـن عـــــالـم الـــــعــــــرض ا
ـيـزانـيــة الـتى ال تـكـفى فـيـســخـرون من ا
ـــســرح وأشـــكـــال األداء الـــتـــمـــثـــيـــلى فـى ا
الـقـومى ... هذا بـاإلضافـة إلى التـفسـير
الـساخـر الـذى يـطرحـه العـرض جملـريات

األمور داخل اجملتمع العربى...
يصور العرض حالة أسرة مصرية تتكون
مـن أب وأم وثالثــة أبـــنـــاء يــحـــيــون حـــيــاة
عـاديـة تــمـامـاً ثم يــهـاجـمـهم فــأر صـغـيـر
داخـل شــقـتــهـم يــســبب هــذا الــفــأر ذعـراً
كـبيـراً لـهم فـجمـيـعـهم يخـشى مـواجـهته
وتتحـول مخاوفهم من الفأر إلى هالوس
ا يـنتج عنه نـام واليـقظـة  تـأتيـهم فى ا
تـضـخم مـرض األب وانفـصـال االبـنة عن
خــطـيــبــهـا وطالق األب لــلــزوجـة و.. و..
ثـم تــمـــر بـــنــا األيـــام واألحـــداث لــيـــحــدث
حتــول فى األســرة بـدخــول خــطـيب األم
وحتــــول االبن بــــعــــد انــــضــــمـــامـه إلحـــدى

تطرفة و.. و.. اجلماعات ا
ــا لم أسـتـطع إيـجــاز تـفـاصـيل حـدوتـة ر

.. بــــاإلضـــافـــة إلى كـــســـره ســـرد وصف
لإليــهــام فــعــمـــلــيــة كــســر اإليــهــام والــتى
اعـــتــمـــد عـــلـــيـــهــا بـــريـــخت فـى مــســـرحه
ــــعـــــتــــمـــــدة عــــلـى أفــــكــــار الـــــســــيــــاسـى وا
ـعتـمدة أيـضاً الـتحـريض  والتـسيـيس وا
عـلـى أشـيــاء أخـرى كــثــيـرة كــعــمل عالقـة
ــسـافـات ــمـثل وتـداخل ا ــتـفـرج وا بـ ا
ـتـضـادة ـوسـيـقى ا بــيـنـهـمـا الالفـتــات ا
مـع احلـدث اإلضـاءة الـكـاسـرة لـلـحـدث
..... وداخل العرض ندمج مثل غـير ا ا
تــنـاول سـيـد فـؤاد مــخـرجه إحـدى أفـكـار
بـريـخت بـشـكل سـاخـر كـطـبـيـعـة الـعـرض
كـلـها وثـالث هـذه األجـزاء تـلك اخلـاصة
ونولوجات إسماعيل يس "دنيا تياترو
أنــــــــا أنــــــــا صــــــــاحـب الــــــــســــــــعــــــــادة مــــــــا
.." والــتى يــؤديـــهــا أســامــة تــســتـــعــجــبـش
ومـــعه فـــريق الــعـــازفـــ عــصـــام مــاضى
فـــيــرو صالح مـــصـــطــفـى وبــالـــرغم من
نـولـوجـات إال أنـها مـنـفـصـلة جـمـالـيـات ا
ــدقق ــا يــجــد ا تــمــامــاً عن الـــعــرض ر

ــنـطـقـة الـتـمـثــيل والـذى يـتـوسط قـاعـة
روابط ويظهر داخل ديـكور لشقة عادية
حـوائـطـهـا شـفـافـة تـسـمح بـرؤيـة مـا هـو
بـداخـلـهـا فـالــعـرض كـمـا يـسـخـر من كل
شـئ فـإنه يـعّـرى أيـضـاً كـوالـيـسه ال شئ
لــدى هـذه األســرة بـعـد مــهـاجـمــة الـفـأر
لـهـا ـ غـيـر مـبـاح فـاألشـيـاء كـلـهـا مـبـاحـة
ومـــكـــشـــوفـــة وثـــانى هـــذه األجـــزاء ذلك
اخلــاص بـشــخـصــيـة "كــاسـر إيــهـام" كــمـا
ــثل يــقــدم لــنــا أســمـــاه الــعــرض وهــو 
سـرحـية الـتى أقام فـكرة كـسر اإليـهـام ا
انى بـرتولت بريخت سرحى األ عـليهـا ا
مـــســـرحه والـــتـى يـــقـــوم بـــأدائـــهـــا تـــامــر
الـقـاضى ويظـهر بـشـخصـيتـه احلقـيقـية
ال كـــشــخــصـــيــة درامــيـــة داخل الــعــرض
ـشـاهد من وهـو تـارة يـقـدم لـنا مـا بـ ا
أحـداث لم نرهـا ويعلق تـارة أخرى على
حــدث مـا ويـصل بــ مـشـهـدين و.. و..
ـــا لــيس لــهــا كل لـه وظــائف مــتــعــددة ر
هـذه األهــمـيـة الـتى ذكـرنـاهـا من تـعـلـيق

 تفاصيل متشعبة كأنها بال نهاية!

فوضى منظمة
نتيجة اآلداء
التمثيلى
وعدم تبنى
قضية محددة
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ــضى فى احلـيــاة نـاظـراً ومــسـتــمـعـاً لــكـنه ال يــرى وال يـنـصت. > مــعـظــمـنـا 
ـمـثل لديه والـتـدريب عـلى الـتـمثـيل يـشـحـذ تلك احلـواس كل احلـواس ألن ا

كن تخيلها: محاوالً أن يكون كائناً بشرياً آخر. هام صعوبة  أكثر ا 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> طالب قسم الدراما والنقد بكلية اآلداب جامعة ع شمس أطلقوا مؤخراً جروبً خاصاً لنشر أخبارهم على موقع ألفيس بوك.
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«رحلة
 ورد»

حــــــيـث حــــــرص الــــــعـــــــرض عــــــلـى اجلــــــانب
الـتـعـلـيـمى الـذى يـرفع شـعـار امـتالء الـعـالم
ـيزات ـا فيـهـا من فـوائـد و بـاألشـجـار - 

ال حصر لها فى كل جزء من أجزائها...
بــدأ اخملـرج (نـاصـر عـبــد الـتـواب) لـوحـات
الــــعــــرض فى حــــيــــز ضـــيـق أمــــام كـــوخ ورد
وأمـه وجـــــعـل احلـــــركـــــة مــــــحـــــدودة عـــــنـــــد
الـشــجـرة الــعـتــيـقــة والـصــراع بـ صــفـوان
وزعـزع من جانـب وحيـرة (ورد) ومحاوالت
(الــــــــفـالح) من جــــــــانـب آخـــــــر وإقــــــــنــــــــاعه
بـأكـاذيب صـفـوان. فى مـسـاحـة ضـيـقة من
ـيـول ــا يـتــنـافى مـع ا ــسـرحى  الـفــضـاء ا
احلــركــيـة وحب احلــركــة والـتــخــيالت لـدى
سـاحة الفارغة بدأت تتسع الطفل ـ لكن ا
ـــزيــد من ـــا يـــنــتج الـــفـــرصــة  بـــالـــتــدريج 
احلــركـة واحلـيــويـة ـ كـلــمـا تـوغل (ورد) فى
ـــزيـــد من رحـــلـــتـه الـــتى يـــلـــتــــقى فـــيـــهــــا بـــا
ــا يـكــفل تــنـوعــا وتــعـددا فى الـكــائــنـات.. 

األحداث...
ونـــشــيـــر هـــنـــا إلى جـــهــد وإبـــداع (مـــجــدى
ونس) وتــصـــمــيـــمه لـــلــعـــرائس والــديـــكــور ـ
حـيث نالحظ أنه تـعـمـد أن تـتـحـول مالمح
األشـــــجـــــار واألكــــواخ والـــــكـــــائـــــنــــات ووادى
المح بــشــريـة اخلـلــود ـ لــتــتــسم جــمــيــعــا 
وكــائــنـات حــيــة كى يــخـلـق تـنــاغــمــا بـ كل
اخملـلــوقـات سـواء أكـانت بــشـرا أم نـبـاتـا أم
ـثـلــ صـوتـيـا جـمــادا.. جـسـدهــا تـسـعــة 
تـصارعة ومن تمـثل شخصـيات الـعرض ا
خـلف الــعــرائس يـقــوم ســبـعــة عــشـر العــبـا
لـلعرائس وهو عـدد كبير فى مـوقع صغير
مــثل شــبـرا اخلــيــمــة تـكــاتــفـوا جــمــيــعـاً فى
إنـتـاج عرض مـتـمـيـز بـفـضل حـمـاس هؤالء
ــــشــــاركـــ فى الــــعــــرض الـــذين شــــاركـــوا ا
بـالـتـمـثــيل والـغـنـاء (احلــان: سـيـد الـعـطـار)
ـوسـيـقـيـة الـذى الـتـزم الـبـسـاطـة واجلـمل ا
جـموعة متآلفة تصل بالعرض ـ السلسة 
فى إيـــقــاع ســريع - ال يــزيـــد عن الــســاعــة
ـتــفـرجــ بـخــطـابه ـــإلى أذهـان ووجــدان ا

الواضح التعليمى..
إن مسرحا لـلعرائس فى موقع عمالى مثل
شـبـرا اخليـمـة ألمر يـثـير االهـتـمام ويـؤكد
إمـكـانيـة انـتشـار مـسرح الـعرائـس فى بقـية
أقـــالــــيم مــــصـــر وأن األمـــر ال يــــحـــتـــاج إال
جملــرد اإلرادة واالهـــتـــمـــام وعـــشق مـــســرح
الـعـرائس وثـراء خـيـال عـاشـقيـه ومـبدعـيه
وأمـامنا هذه الـتجربة الـرائدة التى أصبح

لها تاريخ ورصيد يُعد كبيراً وثرياً.....

ــتـــلـــقى ـ يُـــحـــدث من تـــشـــوش فى ذهـن ا
«الطـفل» ويفسـد التـناغم اللـغوى - حيث
يـبــدأ الـعـرض بـالــولـد (ورد) الـذى يـعـيش
ـريـضــة فى كـوخـهـمــا الـصـغـيـر مع أمه ا
والذى ال يـدرك أهـميـة الشـجـرة العـتيـقة
أمام الكوخ بل وال يـدرك أهمية األشجار
فى حــيـاة اإلنــسـان.. من هــنـا يــنـفــذ إلـيه
(صــــفـــــوان ومــــســــاعــــده زعـــــزع) عــــاشق
الـصـحـراء والــذى يـتـمـنـى أن يـرى الـدنـيـا
صحـراء جرداء.. فـيتـسلل إلـيه ويحرضه
عـلى قـطع الـشجـرة الـعتـيـقة أمـام الـكوخ
ــقــابل يــتــصــدى (الــفالح) الــطــيب وفى ا
ـؤامـرات صفـوان وزعـزع ويحـاول إقـناع

هـــذا هـــو الـــعـــرض الـــعـــرائـــسى الـــعـــاشـــر
لفرقة قصر ثـقافة العمال بشبرا اخليمة
عــلى مـدى اثـنـى عـشـر عــامـاً. وكـمــا نـعـلم
سرح غير التقليدى الذى فإن مثل هذا ا
يـتــكـلف كـثـيــرا ويـحـتـاج إلى تـقــنـيـات غـيـر
مـتوفرة فى مسـارح الثقافة اجلـماهيرية.
كمـا أنه يـحتـاج إلى مـتخـصـص مُـدرب
وعــشـــاق لــفن الـــعــرائس.. يُـــخــلـــصــون له
ويعشقـونه وكان هذا العاشق هو (ناصر
عـــبـــد الـــتـــواب) ـ الـــذى عـــكف عـــلـى هــذا
الــفن الـــرفــيع لــســنــوات وســنــوات بــدأهــا
ــــســــرح األراجـــــوز وواصل رحــــلـــــته فى
هـذه الـفـرقـة. فـرقـة قصـر ثـقـافـة الـعـمال
بـشبرا اخلـيمة مـنذ عام 1996 فـأفرزت
خاللــهــا مــجــمــوعـــة من العــبى الــعــرائس
واألراجــــــوز وخــــــيـــــال الــــــظل ـ رغـم نـــــدرة
ـــســرح نـــوعـــيـــة فـــنـــانى هـــذا الـــنـــوع مـن ا
شـــاركت (نــــاصـــر) نــــفس الــــعـــشـق والـــهم
واالهـتـمام كى يـزدهـر فن الـعـرائس بـهذا
وقع العمالى الـهام الذى احتكره مسرح ا
الـقاهـرة لـلعـرائس عـلى مدى نـحـو نصف
قرن ولم يـفكـر أحد من الـفنـان فى فك
هـذا االحـتـكـار الـذى تـسلـط عـليـه مـسرح
الــــقــــاهــــرة وحــــده ـ رغم مــــا يــــعــــانــــيه من
مـشاكل قد تـهدده باالنقـراض أو التقلص
ـــــوقع والـــــتـــــراجع.. لـــــيـــــأتـى مـــــثل هـــــذا ا
لــــيــــعـــــطــــيــــنـــــا األمل فـى ازدهــــار مــــســــرح

ستوى الشعبى. العرائس على ا
وقــد شـــارك فى صــيـــاغــة عـــرض "رحــلــة
.. فـهــو من ــبــدعــ ورد" مــجـمــوعــة من ا
تـألـيف"حـسـام عـبـد الـعـزيـز" بـلـغـة عـربـيـة
فـصـحى وأشـعـار (أحـمـد زرزور) ديـكور
وعــــرائـس ( مــــجـــــدى ونس) مــــوســـــيــــقى
وأحلـان (سـيـد الــعـطـار) مع ســبـعـة عـشـر
ــثــلــ «صـوت» العب عــرائس وتــســعــة 
مُــدربــ جـمــيــعــا تــدريــبــا مُــتــقــنــاً وحتت
قـيــادة الــعـاشـق لـفن الــعــرائس واألراجـوز
(نـاصر عبـد التواب). وبـاد ذى بدء فإن
هذا العرض يتـميز بأن حواره بالفصحى
ـ تـــلـك الـــفـــصـــحـى الـــتى تــــتـــهـــددهـــا اآلن
ـــؤســــســـات أخــــطــــار جـــســــام ســـواء فـى ا
ـؤســسـات اإلعالمــيـة.. بل الــتـعــلـيــمـيــة وا
والثقافـية وحتى إعالنات السلع وعناوين
األعمال الفنية وكأن هناك حملة شعواء
لـتـدمـيـر قواعـدهـا وتـشـويه جمـالـيـاتـها ..
ورغم ذلك فـــإن لــــغـــة حـــوار نص (رحـــلـــة
ورد) تـخـلـو من كـثـيـر من جـمـالـيـات الـلـغة
الـعربـية واكـتفت بـأن تكـون لغـة توصيل ـ
أى لـــغـــة الـــصـــحـــيـــفـــة الـــيـــومـــيـــة والـــلـــغــة
ــبــاشـــرة وأن األغــانى الــتى اإلخــبـــاريــة ا
شــــاركت فى الـــعــــرض جـــاءت بـــالـــلـــهـــجـــة
ـا يــخـلـق تـنــافـرا بــ الــلـهــجـة الــعـامــيــة 
ا والـلغة ينصـر العامية عـلى الفصحى 

عـــلى امـــتـالك وجـــدان (ورد) واكـــتـــســـابه
لصـفه ليخـتار مـا ب النـماء أو اخلراب
وهى الــصـــراعــات الـــتى تــنـــتــهى لـــصــالح
الفالح عـندمـا يكـشف أالعيـب (صفوان)
الــتى تــمـثــلت فى مــحـاولــته إعــاقـة (ورد)
عن الوصول إلـى وادى اخللود وأن يأخذ
مـنه الـشـجـرة الـتـى أثـبـتت أنـهـا صـديـقـته
ــــــــــا جــــــــــعل (ورد) فـى كـل األوقــــــــــات.. 
يـــتـــشـــبث بـــالـــشـــجـــرة ـ إلى أن يـــصل إلى
وادى اخلــــلــــود ـ بــــعــــد أن أدرك أهــــمــــيـــة
األشــجــار واخلــضــرة فى حــيــاة اإلنــســان
من كــــــافـــــة الــــــنــــــواحى االجــــــتــــــمـــــاعــــــيـــــة
واالقــتـصــاديــة والــديــنــيــة واجلــغــرافــيـة..

(ورد) بــأهـــمــيـــة الــشـــجــرة وأن يـــحــافظ
عـلـيهـا بـكافـة الـوسـائل حتى لـو اسـتدعى
األمــر أن يـتـنــكـر فى صـورة امــرأة عـجـوز
ـــســـاعــدة أو فى صـــورة طـــبــيب حتـــتــاج ا
ــريــضــة دون مــقــابل جــاء لــيــعــالج أمـه ا
والــذى يــطـــلب مــنه أن يـــذهب فى رحــلــة
إلـى (وادى اخلــــلـــــود) لــــكـى يــــجـــــلب ألمه
زهرة احلياة وبـشرط أن يأخذ معه تلك
الـشـجرة الـعـتيـقـة ليـعـطيـهـا هديـة حلـكيم
وادى اخللـود.. وفى أثـناء الـرحلـة حتدث
مـــصـــادمــات ومـــشـــاجــرات بـــ صـــفــوان
عـــــاشق الـــــصــــحـــــراء والــــيـــــبــــاب واألرض
تـنكـر فى زى الطـبيب اجلرداء والـفالح ا
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> إن تـدريب التمثيل يـعمل من خالل تناقض أو مفـارقة: فالقدرة عـلى أن تكون شخصاً
آخـر تتطلب أن تـقترب أكثـر من االتصال بكـونك نفسك. وكلـما كنت أقرب إلى حواسك

أنت كنت أقدر فى كونك قادراً أن تمثل حواس شخص آخر.

لحن إيهاب حمدى مشغول حاليا بوضع موسيقى وأحلان مسرحية "ظل احلمار" لفرقة قصر ثقافة الفيوم. > ا
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بـنتـر وبـصـفـة خـاصة فـى مسـرحـيـة الـعـشيق
ــشـاهــد الــقــصـيــرة وحتــديـد اإلحلــاح عــلى ا
ـكـان واحـد الـزمــان لـيال ونـهـارا وإن الـتـزم 
نـــظـــرا ألنــهـــا صـــورت أســـاســـا كــمـــســـرحـــيــة
تــلـــيــفــزيـــونــيـــة أمــا فى مـــســرحـــيــة «اخلــادم
األخـرس» فـيـقـوم بـنـتـر بتـوظـيـف نسـق مـع
من اللغة له داللته فنجد الشد واجلذب فى
احلــــوار مــــبــــنــــيــــا فى أغــــلب األحــــيــــان عــــلى
الـــتــــكــــرار الــــنــــاجت عن عــــدم الــــفــــهم حــــيــــنـــا
واإلحلـــــاح حــــــيـــــنــــــا آخــــــر ومن خـالل هـــــذه
ـسـرحـيـة  اكـتشـاف ودعم بـعض الـورشـة ا
ـــواهب فى الـــتـــرجــــمـــة والـــتـــمـــثـــيل وكـــافـــة ا
ـسـرحـيـة كـما أنـه أمكن ـنـظـومـة ا عـنـاصر ا
تقـد عـمـل فـى قاعـة واحـدة وقـد أثارت
هـــذه الــتـــجــربـــة الــتى قـــادهــا اخملـــرج حــسن
اجلريـتلى كثـيرا من الـتفاؤل ألكـثر من سبب
 فــهى مـــجـــمــوعـــة مـــنــتـــظــمـــة فى مـــخـــتــلف
الـتـخـصـصات حتـاول أن تـصل إلى حل ذكى
فى اخلروج من مأزق التمويل وكذلك أماكن
ـــراكـــز الــثـــقـــافـــيــة الـــعـــرض بــالـــتـــعـــاون مع ا
ـيزة األخرى اخملـتلـفة  وهو مـا ينـقلـنا إلى ا
وهى أنـهـا تـعـتـبـر نـافـذة عـلى جتـارب وعـيون
ى التى كادت أن تتالشى فرص سرح العا ا
ـــســـارح كـــمــــا أن مـــثل هـــذه عـــرضه عـــلـى ا
ــسـرحـيـ مـن االحـتـكـاك الـتـجــارب تـمـكن ا
الـثــقـافـى عـلى يــد مـجــمـوعــة تــمـتــلك الـوعى
الــــثــــقــــافى واحلس الــــفــــنـى فى مــــســــرحــــيـــة
«الـعـشـيق» والـتى قـامت بـتـرجـمـتـهـا الـكـاتـبة
مـنى حــلـمى ورغم قــدرة وذكـاء الـكــاتـبـة فى
إيــجــاد بــعـض الــتــراكــيـب الــلــغــويـــة الــعــامــيــة
ـثــيـلــتـهــا فى الـلــغـة األصــلـيـة إال أن ـوازيــة  ا
ى إلى اللغة العامية كما سرح العا ترجمة ا
حــدث فى مــســرحــيــة «الـعــشــيق» تــؤدى فى
كــــثــــيـــــر من األحـــــيــــان إلى إحـــــداث نــــوع من
ــ مــخــتــلــفــ وواقــعــ الــتــنــاقض بــ عــا
مـخـتلـفـ ونـرى أن اللـغـة العـربـية الـفـصحى
ـتــرجم. أمـا مـازالـت أقـرب إلى روح الــنص ا
عـمـلـيـتى االقـتـبـاس والـتـمـصـيـر فـلـهـمـا شـأن
ـكن استخـدام اللغـة العامـية أما آخر ولذا 
الــتــرجــمــة اخلــالــصــة فــيــخـتــلـف أمــرهـا ألن
ـا فــيــهـا من مــفـردات احلــيــاة اإلجنـلــيــزيــة 
تــراكــيب لــغــويـة تــخــتــلف إلـى حــد كـبــيــر عن
مفـردات احليـاة العـربـية  ومـازال احتـياجـنا
إلى الترجمة اخلالـصة أمرا حيويا كى نفيد
سرح رتبطة با من  كل التجارب واألفكـار ا
ى وإذا كـــانت مــعـــظم الـــتــرجـــمــات فى الــعـــا
ـسرحـيات الطـويلة اضى قـد ركزت على ا ا
ـــــتـــــوســـــطــــة " 4 فـــــصــــول   3 فـــــصــــول  وا
ــســتــقــبـل قـد فــصالن" فــإن الــتــرجــمــة فى ا
تتجه إلى ترجمة مسرحيات الفصل الواحد
ـســرحـيـات الــقـصـيــرة  وقـد يـدفــعـنـا إلى وا
ـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات االقـــــتـــــصـــــاديــــة ذلك بـــــعـض ا
واجلـمـالـيـة خـاصـة وأن هـذه الـعروض الـتى
ال تتجاوز السـاعة وال يشتمل عرض أحدها
. ومن ثم ـمـثـلـ إال عـلى عـدد مـحــدود من ا
ـكن الــسـيـطـرة عــلـيـهـا وعـرضــهـا فى يـسـر
فى أيـــــة جتــــمـــــعـــــات وبــــذلـك نــــبـــــتــــعـــــد عن
األسلوب الـتقلـيدى الذى يـقف أحيانـا عائقا
ـسـرحـية ضـد تـقـد الـكثـيـر من الـتـجارب ا
ــتـــحــدة ــتـــحــدة والـــواليـــات ا ـــمــلـــكـــة ا فى ا
ــــســــرحـــيــــون كل عـــام األمـــريــــكـــيــــة يــــقـــيم ا
ـــســـرحـــيــــة الـــفـــصل الـــواحـــد مــــهـــرجـــانـــات 
ـهرجان ـسرحيـة القـصيـرة حيث يتـناول ا وا
مـجموعة مسـرحيات لكـاتب واحد أو لكتاب
عـــــــديـــــــدين وخـالل ذلـك يــــــحـــــــدث نـــــــوع من
تابعات النقدية لهذه األعمال والتى تغطى ا
ــســـرحــيــة ولــو ــنـــظــومــة ا كــافــة عـــنــاصــر ا
ـكـتـوبـة أضـفـنــا إلى ذلك األعـمـال األخــرى ا
بـاللغة اإلجنلـيزية لكتاب كـثيرين من أجناس
مــخـــتــلــفـــة ألصــبح لــديـــنــا رصــيـــد هــائل من
الـــدرامـــا اإلجنـــلــــيـــزيـــة  ومـن خالل حـــركـــة
تـرجمة واعـية نـستطـيع أن نسـتفـيد من هذه
الــكــنـــوز الــتى تـــســاعـــد عــلى ازدهـــار حــركــة

صرى. سرح ا ا

ـعاصر ألن هـذه الفنـون تأخذ من األدبى ا
بـعضـها وتتـأثر بـكل جديـد لذا فـإن حركة
ـــصـــرى لم تـــكن ـــســـرح ا الـــتـــرجـــمـــة فـى ا
مـنعـزلة عن حـركة تـطور الـفنـون األخرى 
ومــصــر بــحــكم ثــقــلــهــا الــثــقــافى وريــادتــهــا

الفكرية كانت هى نقطة البداية.
ساهمة نع أقطارا عربية من ا وذلك لم 
فى بــنــاء هــذا الـــهــرم الــثــقــافى  ومن أهم
هـذه األقطـار: الـكويت والـعـراق ولبـنان وال
ــــكن أن يــــتــــغــــاضى دارس أو بــــاحث عن
ــثـــمـــرة الــتـى حــقـــقـــتــهـــا حـــركــة الـــنـــتــائـج ا
ــــصـــرى  ودور ـــســــرح ا الــــتــــرجــــمـــة فـى ا
ــتــرجــمــ الـــذين كــانــوا ومــازالــوا حــلــقــة ا
الوصل واجلسر الذى يربـطنا فكريا وفنيا

بالعالم.
وفى مــجــال الــتــرجــمــة عن اإلجنــلــيــزيــة ال
ــثــال نــســتــطــيع أن نــقــيم  – عـــلى ســبــيل ا
ولــــــيس احلــــــصـــــر- د. رشــــــاد رشـــــدى د.
لــــــويس عـــــوض د.إبــــــراهـــــيـم حـــــمـــــادة د.
عــبــدالــعــزيـــز حــمــودة د. مــحــمــد عــنــانى
د.سمـير سرحـان د.فوزى فـهمى والـناقد
فـــــاروق عــــبـــــد الــــقـــــادر وإذا كــــان مـــــجــــال
الـدراسة هـنا مـسرحـية الـفصل الـواحد أو
ـســرحــيــة الــقــصــيــرة فــقــد اخــتــرنــا هـذا ا
االجتــاه ألن مـســرحـيــة الــفـصل الــواحـد ال
تــعـــنـى أنــهـــا جـــزء من مـــســـرحـــيـــة طـــويـــلــة
ـا بــنـصـيب الـنـصـف أو الـثـلث أو الـربع وإ
هى عــمل فــنى مـــتــكــامل ومــكــتــمل فــكــريــا
وفـنـيا  كـمـا أنـهـا تـتـسم بـدرجـة عـالـية من
الـتـركــيـز والـتــكـثـيف وبــبـنـاء الـشــخـصـيـات
ــيــزهــا هــو اشــتــعـال ــواقف وأهم مــا  وا
احلـركــة الــدرامــيـة وتــأجــيج الــصـراع وهى
بـذلك – فى بــعض ســمــاتــهــا تــذكــرنـا بــفن

ـصرى عبر مـسيرته ــ التى سرح ا ارتـكز ا
ـــــائــــــة عـــــام ــ عـــــلى قـــــاعـــــدتـــــ جـــــاوزت ا
أسـاسيت هـما التأليـف والترجمة  بل إن
مـرحــلــة الـتــرجـمــة سـبــقت مــرحـلــة اإلبـداع
ـسـرحى كـان واليـزال والــتـأصـيل فـالـنـص ا
حـجـر الزاويـة فى فن الـدرامـا بل هـو األثر
الــفـــنى الـــوحــيـــد الــذى يـــبـــقى من عـــمــلـــيــة
الــدرامـا ومن ثم جـاءت تـرجــمـة الـنـصـوص
من الـلــغـات األخـرى غـيـر الـعـربـيـة وأهـمـهـا
فى البـداية اإلجنـليـزية والـفرنـسيـة لتـشكل
رافـدا رئـيـسـيا وشـريـانـا حيـويـا فى مـسـيرة

صرى. سرح ا ا
وإذا كانت قيـمة التـرجمة تـعتمـد بشكل عام
عاييـر فإن ذلك ال يلغى عـلى مجموعـة من ا
بأى حـال من األحوال بـصـمة كل مـترجم بل
إن هـذه البـصـمة تـختـلف من عـمل إلى آخر
ـوهبـة فى عمـليـة التـرجمة وذلك يـبرر دور ا
ويـؤكـدهـا  واألصـلح فى الـتـرجـمـة أن يـكون
ـتـرجم فـائض الــتـرجـمــة فى صـالح الــنص ا
إلى العـربيـة بـاعتـبار أن هـذه الـدراسة تـركز
عـلى الـتـرجـمـة من اإلجنـليـزيـة إلى الـعـربـية
ولـيس فى صالح الـنص األصلى وهـو النص
فـى لـغــته األصــلــيـة وهى هــنــا اإلجنـلــيــزيـة 
ــقـصــود بـفـائض الــتـرجـمــة هـو اسـتــحـالـة وا
ــتـرجم فى تــطـابق الــنص األصــلى والـنص ا
ـــــا هــــنـــــاك حــــذف ـــــعــــانى وإ األلــــفـــــاظ وا
وإضـافـة  وتـعـتـمـد فــنـيـة الـتـرجـمـة إلى حـد
سرح ترجم  وتـرجمة ا كـبير على موهـبة ا
ـتـرجم أن يـكـون بـشــكل خـاص تـتـطـلب من ا
ذا حـس درامـى ومـــــــقـــــــدرة خـــــــاصــــــــة عـــــــلى
اإلحـسـاس باحلـوار وصـياغـته درامـيا  وإذا
كـان أفـضل من يـتــرجم الـشـعـر هـو الـشـاعـر
ـسـرح هــو الـكـاتب فـإن أفــضل من يـتـرجـم ا
سـرحى أو من لـه اهتـمـام خـاص بـالـدراما ا
تـعـددة فالـتـخصص فى أى من مجـاالتـهـا ا
ـكن فى الــتــرجـمــة عــمـلــيــة واردة وإن كــان 
اجلــمع فــيــهــا بــ أكـثــر مـن مـجــال  إال أنه
ــعـــرفــة واخلـــبــرة ودرجــة يــفــتـــرض تــوافـــر ا
عـالـيـة من احلـسـاسـيـة بـاجملـال الـذى يسـبح
ـــتـــرجم  كـــمــا أن اجلـــمـــالـــيــات الـــتى فـــيه ا
ـــتــلـــقى مـن خالل الـــقــراءة يـــســتـــمـــتع بـــهـــا ا
تــخــتــلف إلى حــد مــا عن اجلــمــالــيــات الــتى
سرحى ولذا شاهد للعرض ا يستمتع بهـا ا
ــتــرجـم أو حــســاســـيــته فـــإن فى إحــســـاس ا
ـسـرحـيـة البـد أن جتـاه تـرجـمـة الـنـصـوص ا
تـأخــذ فى االعـتـبـار إخـراج هـذه الـنـصـوص.
وتـلك اخلـصـيـصـة تـؤثـر عـلى كـتـاب الـدرامـا
ومــتـرجــمــيــهــا  كل ذلك يــجــعل من تــرجــمـة
ـوهبـة والـثقـافة ـسرح حـقال يـعتـمد عـلى ا ا
واخلبرة والـبصمـة الدراميـة للمـترجم والتى
بــدورهــا تـخــتــلف من مــتـرجم إلـى آخـر ومن

عمل إلى آخر.
لــقـــد شــكــلت الــتــرجــمـــة مــعــيــنــا ال يــنــضب
لــلـكــتــاب والــنـقــاد فــالـذين قــامــوا بـتــرجــمـة
ـســرحــيــة من اآلداب األخـرى الــنــصــوص ا
وخـاصة األدب اإلجنـليزى والـفرنسى كان
ـتـرجم  ـسـرح ا لـهــمـا نـصـيب األسـد فى ا
وقـــدمــوا لــلـــمــتـــلــقـى عن طــريـق الــقــراءة أو
ـشاهدة آفاقـا واجتاهات وروافـد متعددة ا
ى كما قام بعض النقاد حلركة الفكر العا
والــبـــاحــثــ بــتـــرجــمــة أحــدث اإلصــدارات
ــــواكـــبــــة حلــــركـــة اإلبــــداع فـى مـــداراتــــهـــا ا
اخملـتلـفة  وبـذلك الـتحم الـفـكر الـتـنظـيرى
مع الفعل الـدرامى فى إثراء حركة الدراما
الـوافـدة  والـتـى أدت بـدورهـا إلى تـنـشـيط
ـــســــرح فـى مـــصــــر كى وحتـــفــــيــــز كــــتــــاب ا
يـفــتــحـوا نــوافـذ جــديـدة لــتــطـويــر وحتـديث
سـرحيـة  كمـا أن هنـاك فريـقا نـظومـة ا ا
آخــــر من الــــكــــتــــاب لم يــــقف دورهـم عــــنـــد
الـتــرجــمــة اخلــالــصــة بل أتــقــنــوا عــمــلــيـات
االقـــتــبـــاس واإلعــداد والـــتــمـــصــيـــر فــزادت
ـنـاهل الـتى دفـعت وبـقوة بذلك الـروافـد وا
سرحى  تيارات عديدة فى محيط الفن ا
وضـــخت دمـــاء جـــديــدة فى عـــالم الـــدرامــا
ــــعــــروضــــة  كــــمــــا أن حــــركــــة ــــقــــروءة وا ا
ـــســـرح قـــد أثــرت الـــتـــرجـــمـــة فـى مـــجـــال ا
بــدورهــا عــلى مــجــاالت األدب األخــرى من
شــعــر وقــصــة وروايــة وعــلى حــركــة الــنــقــد

أرنـولد فسـكر  برنـارد كوبس  جون اردن
 روبـــرت بـــولت  هــــارولـــد بـــنــــتـــر  شـــيال
ديالنى  تـوم سـتـوبارد  كـارلـيل تـشرشل 
ديــفــيــد هــيــر هــوارد بــاركــر وآخــرون وقـد
سـرحية سرحـية اإلذاعـية وا كتب هـؤالء ا
الــتـلــيــفـزيــونـيــة  وقـد تــمت تــرجـمــة بـعض
ــسـرحــيـات إلى الــلــغـة الــعـربــيـة و هــذه ا
إخـراج بعضها عـلى خشبة مسـرح الطليعة
الــذى اســتــأثــر بــالــقــدر األكــبــر فى عــرض
ــــســــرحــــيــــات وبـــــعــــد ذلك شــــاركت هــــذه ا
مسـارح أخرى مثل مـسرح الـهنـاجر وبعض
مــســارح الـــثــقــافــة اجلــمـــاهــيــريــة إال أنــنــا
مــــازلـــنــــا فى حــــاجـــة مــــاســــة إلى الــــتـــوسع
ـــســـرحـــيــات والـــتــنـــوع فـى تــرجـــمـــة هـــذه ا
وعــرضـهـا ألنــهـا قــلـيـلــة الـتـكــالـيف مــقـارنـة
سـرحـيـات الـطويـلـة كـمـا أن معـظـمـها ال بـا
سـرحـيـة فـيه سـاعـة واحدة يـتـعـدى زمن ا
ــكن اجلــمع بـــ أكــثــر من عــمل ومن ثـم 
فى عرض واحـد وذلك بـدوره يكـون سبـبا
فـى إبـــــراز وصــــــقـل مـــــواهـب الــــــتـــــرجــــــمـــــة
ـعـظـم هواة والـتـألـيف والـتـمـثـيل واإلخـراج 
ــــســـرح كـــمــــا أن اشـــتـــراك الــــشـــبـــاب فى ا
ــيـة يــعـطـيــهم الــفـرصـة أعـمــال درامـيــة عـا
ــيــة وســوف لالطـالع عــلى الــثــقـــافــة الــعــا
نعـرض لـبـعض هـذه النـمـاذج فى حـدود ما

تسمح به الدراسة.
اسـتــضـافت قـاعـة صالح عـبـدالـصـبـور فى
الــفـــتــرة مـــا بــ  9 27 مـــارس عـــام 1988
مـــجـــمـــوعـــة الـــورشـــة الـــتى قـــدمـت نـــصــ
لـهـارولـد بـنـتــر وذلك بـالـتـعـاون مع اجملـلس
الــثـقــافى الــبـريــطـانـى كـمــا تـذكــر الـنــاقـدة
ـسـرحـية مـايـسـة زكى " الـعـدد الـسادس ـ ا
سـرح ــ يـونـيو  1988 نالحظ عـند مـجـلـة ا

تأثير ترجمة
سرح امتد ا
 لكل أنواع
وفنون األدب

القصة القصيرة . 
ـــســـرحـــيـــة فـــلـــمـــاذا لـم يـــطـــلـق عـــلـــيـــهــــا ا

القصيرة ?
أظن أن الـتـســمـيـة تــسـتـنـد إلـى وحـدة بـنـاء
ــــســـرحـى وهـــو الــــفـــصـل فـــيــــقـــال الــــنص ا
مــســرحــيــة من فــصل واحــد أو مــســرحــيــة
الـــفــصـل الـــواحـــد إال أنه تـــوجـــد نـــصــوص
مسـرحـيـة قصـيـرة جـدا ال تصـل إلى حجم
مــــــســـــرحــــــيـــــة الـــــفــــــصل الــــــواحـــــد وهـــــذه
ـسـرحـيـات من الـبـديـهى أال يـطـلق عـلـيـها ا
مـســرحـيــة الـفــصل الـواحــد بل إن تـســمـيـة
ــســـرحـــيــة الـــقــصـــيــرة هـى األنــسب كـــمــا ا
وكـــيـــفـــا  وقـــد قـــام كـــاتـب هـــذه الـــســـطــور
بـترجمـة بعض مـسرحـيات قصـيرة لـلكاتب
ــــعـــاصـــر "هـــوارد بـــاركـــر" ال اإلجنـــلـــيـــزى ا
ــســرحــيــة ثالث يــتــعــدى عــدد صــفــحــات ا
إذن نــــســـتــــطــــيـع الــــقــــول بـــأن صــــفــــحــــات 
ـسرحيـة القـصيرة فـى طريقـها لالنـتشار ا
جـــنـــبـــا إلى جـــنـب مع مـــســـرحـــيــة الـــفـــصل
ــا يــكــون ذلك مــواكـبــا إليــقـاع الــواحـد  ر
الـــعــصــر الـالهث الــســـريع كــمـــا أن مــعــظم
ـــســــرحـــيــــات ال يـــرتــــبط عــــرضـــهـــا هـــذه ا
ـهـا فى ــكن تـقــد ـا  ـسـرح مــجـهــز وإ
ـــــقـــــهى أو أمـــــاكن أخـــــرى عـــــديـــــدة مـــــثـل ا
الــــــشـــــارع. وقــــــد بـــــدأ االجتــــــاه لـــــكــــــتـــــابـــــة
سرحـيات القـصيرة ومـسرحيـات الفصل ا
الــــواحـــد يــــتـــزايــــد بـــعـــد مــــوجـــة الــــســـخط
ـسـرحى والــغـضب الـتـى فـجـرهــا الـكـاتـب ا
جــــون أوزبـــورن فـى مــــســــرحـــيــــتـه " انــــظـــر
وراءك فى غـضب " وهــذا اليـعــنى أن هـذا
الـنوع لـم يكن مـوجـودا من قبل ولـكـنه أخذ
شـــكل الـــظـــاهــرة بـــعـــد أن شـــارك فى ذلك
ـسـرح مـثل بـيـتـر شـافـر  كـثـيـر مـن كـتـاب ا

لوحات عرائسية 
تعليمية يتوجها الفن
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سرحي جريدة كل ا

صـ11

الدنيا مكدسة داخل عرض
« فى بيتنا فأر»

صـ 10

ـمـثل أن يـتـجـول حـراً فـسـوف يـركـز عـلى الـعـصـبـية. عـلى > لـو سـمح لـذهن ا
ـمثل أن يستـرخى عن طريق التركيـز على استعداده وحتـضيره وعلى النص ا

مثل اآلخرين. وعلى ا 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية األطفال "تروس الدنيا" للمؤلف حس إسماعيل واخملرج حس عوض يتم عرضها خالل الصيف باحملافظات.
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مسرحية ظلية بطلها قزم يسأل أسئلة غريبة

خيــال الظــل.. 
وفنـــون الفـرجة الشعبية

ألف مـــــحــــــمـــــد بن دانــــــيـــــال الـــــكـــــحـــــال حــــــوالى عـــــام
  1260-77 ثالث مـســرحـيـات خلــيـال الــظل لـيـؤدى
احلــوار عــلى ألــســنـــة الالعــبــ بــلــغـــة عــربــيــة نــثــريــة
ــقـــفــاة ـ وتـــبــدأ هــذه مــطـــعــمـــة بــالــشـــعــر واألغـــانى  ا
ــقــدمـة يــشــكـر فــيــهـا صــاحب اخلــيـال ـســرحــيـات  ا
احلــضــور بــعــد الــبــســمــلــة والــصالة عــلى رســول الــله
سرحيات الظلية "صلى الله عليه وسلـم" وأول تلك ا
كـانت بعـنـوان (طيف اخلـيـال) وفيـهـا يريـد الـبطل أن
يتزوج عن طريق اخلاطبة التى جتد له عروسة ويتم
الـــزفـــاف فى عُـــجـــالـــة ألنه لـم يـــعُط الـــفـــرصـــة لـــكى
يــشـاهــد من تــزوجــهـا. وفى لــيــلـة (اجلــلــوة) وحـيــنــمـا
ُعدة لـلنوم ويرفع اخلمار يـنفرد بزوجته فى الـغرفة ا
عن وجه الزوجة فإذا به يـصرخ هلعاً ألن من تزوجها
المح ومــفــاد هــذه الــفــرجــة دمــيــمــة الــوجه بــشــعــة ا
الـظليـة هو الـسخريـة من عادات وتـقاليـد الزواج. أما
فى الـفـرجـة الظـلـيـة الثـانـية البن دانـيـال فـهى (غريب
وعــــــجـــــيـب) أو (الـــــغــــــريـب والـــــرائـع فى الــــــتـــــرجــــــمـــــة
اإلجنــلـيـزيــة) وكـان ابن دانــيـال الـكــحـال يُــظـهـر فــيـهـا
أنـواعـاً مخـتـلفـة من الـشخـصـيات إذ اتـكأ عـلى إظـهار
عــــــدد كـــــبــــــيــــــر من عــــــروض احلــــــيــــــوانـــــات بــــــجــــــانب
. أســـيب ـ أو ـ غــريب ـ الـــشــخــصـــيــتــ الـــرئــيــســـيــتــ
وعــجـيب ثم مـسـرحــيـة ظـلـيـة اشـتــهـر بـهـا ابن دانـيـال
ـتـيم) وبطل هـذه الـفـرجة قـزم يـسأل الـكحـال وهى (ا
أسـئلـة غريـبة ومـضحكـة. وكل روايات أو مـرويات ابن
ــا تـقــوم عــلى (ثــيــمـة) أن يــنــتــصـر دانــيــال الــظـلــيــة إ
تـيم تدور احلرب ب ن يحب. وفى ا الـبطل ويفـوز 
الــقـزم والــديــوك والــكـبــاش يــنــتـصــر عــلــيـهم جــمــيــعـاً
ـكــان الـذى نـعـيش ويـكـون فى مــقـدوره أن يـصل إلى ا
ـــغـــنــاة فــيـه مـــحــبـــوبـــته وقـــد اشـــتـــقت هـــذه الــنـــمـــر ا
وحـصـلت عـلى شـيوعـهـا وانـتشـرت فـيـمـا بعـد بـالـقرى
ــدن وإنـنــا إزاء إرسـاء قـاعــدة عـلــمـيـة وفى عـواصم ا
وتـاريخية لفن خـيال الظل البد وأن نقف عـند مفهوم

الثقافة الشعبية ومقوماتها.
إن دراسـة االنثـربولـوجيـا الطـبيـعيـة منـوط بهـا دراسة
اجلـــسم الــبـــشــرى مـن جــمـــيع نــواحـــيه الـــبــيـــولــوجـــيــة
والــفـسـيـولـوجـيـة أو بـتـعــبـيـر آخـر دراسـة كل مـا عـلـيه
الـــنـــاس من أحــــوال وأشـــكـــال احلـــيــــاة ذلك ألن عـــلم
اإلنــسـان الـثــقـافى أو (األنــثـربـولــوجـيــا الـثـقــافـيـة) هى

دراسة ما يقوم الناس بصنعه.
إن مـا يــصـنــعه اإلنــسـان يــسـمـى (ثـقــافـة) بــاسـتــخـدام
ــعــنى اخلـاص الـكــلــمـة فى أوسـع مـعــانــيـهــا. ولــيس بـا
للـتربـية األدبـية أو الفـنيـة ذلك أن الثـقافـة ألى شعب

من الشعوب البد تشمل فى أعطافها:
عتقدات. > البناء الكامل من األفكار وا

> األخالق.

. > القوان
> الفنون.

> اللغة.
وهـذه الثـقـافـة التـى يتـلـقـاها جـيل من بـعـد جـيل  إرثا
ــــاً بـــأن لــــلـــتــــراث االجــــتـــمــــاعى ولــــعل مــــا قـــيـل قـــد
اإلنسان"حيوان ثقـافى" يكمن فى حقيقته أن اإلنسان
مـهما يكن مناخه وبـيئته فإنه قد اسـتطاع التكيف مع
ــتــاح له الــعــيش فــيـه وفــنــونه قــانــون يــعــتــنــقه ــنــاخ ا ا
ــنــاخ ويــحــاكــيـه ويــحــتــضــنـه. وإذن فــهــو يــتــكـــيف مع ا
والـبـيـئـة وأبـداً ال يـنـفى هـذا بـأن هـنـاك أجـزاءً قـلـيـلة
جـــداً من الـــكـــرة األرضــيـــة لم يـــســـتـــطع  اإلنـــســان أن
يـــســتـــقــر فـــيــهـــا ويــعـــول نــفـــسه عــلـى االنــتـــقــاد لألمن
ــــهــــدد ولــــقــــد جنـــحـت فــــنـــون بــــعض االجـــتــــمــــاعى ا
اجلـمــاعـات فى الـتــكـيف مع بــيـئـتــهـا بـدرجــة أكـثـر من
ــعــروف لــدى غــيــرهـــا وإن كــانت عــفـــويــة وإنه مـن ا
الـدارسـ واحملـقـقــ بـأن مـواد الـتــراث الـشـعـبى قـد
رحـــلت وال تــــزال تـــرحل عــــبـــر مـــنــــاطق شـــاســــعـــة من
الـعالم وهى بهذا كـما يقولـون وقد الحظ الدارسون
ـواد ال تـعـوقـهـا احلـواجـز الـلـغـويـة بـالـصـورة أن هـذه ا

ادة األدبية. التى تعوق بها هذه احلواجز ا

وإذا كــان الــبــطل الــظــلى من الــفــرجــة الــشــعــبــيــة وأن
الـقـزم بـطل أحـبه الـنـاس ولقـد قـيل بـأن خـيـال الظل
فى تـــركــيـــا قـــد تــأثـــر بــأعـــمــال ابـن دانــيـــال الــكـــحــال
ـوضـوعــات الـظـلــيـة الـتى كــانت تـدور حـول وخـاصــة ا
(الصراع على اجلائزة) ولذا فمسرحيات ابن دانيال
ــوضــوعــات وأن قــد زخــرت بــهـــذه الــشــخــصـــيــات وا
خـيــال الـظـل الـتــركى قـد اقــتـبـس األشـكــال الـنــمـطــيـة
ـصرية. وهذا ال يـعود فقط إلى التـشابه فى الشكل ا
وطــريـقـة الـعـرض واألفــكـار األسـاسـيـة بـيــنـهـمـا ولـكن
وجـودة فى مـسرحـيات ابن دانـيال يـعود إلى األدلـة ا
ـســرحـيــات مـا والــتى مــا زالت بـاقــيــة. وإحـدى هــذه ا
زالت مـوجـودة فى مـكـتـبـة اخملطـوطـات فى اسـطـنـبول
Hekimogiu Aipasa - Millet Ku- فى كتاب
ــــــــتب فـى عـــــــام 1425-1424 tuphanesi وقـــــــد كُ
وهــذا يــعــنى أن األتــراك قــد ســمــعــوا عن ابن دانــيــال
الـكـحــال مـنـذ عـام 26/25 مـيالديــة عالوة عـلى ابن
ــصــرى الــذى ذكــر مــعــلــومــات إيــاس وهــو الــكــاتـب ا
تـفــيـد عن الــطـريــقــة الـتى انــتـقـل فـيــهـا مــسـرح خــيـال
ـصـرى إلى تـركـيـا فى بـدايـة الـقـرن 16 وهـو الـظـل ا

ــــســـئــــول عـن اقــــتــــبـــاس أجــــزاء كــــبــــيــــرة من أيــــضــــا ا
ـسرح خـيـال الظل إذ مسـرحـيات ابن دانـيـال األولى 
إن مسرحـيات ابن دانيـال مفعـمة بعـروض احليوانات
ــصـارعــة احلـيــوانــات الـتى تــعـتــبــر كـمــا أكـدنــا بـأن و
خاصيـة مسـرح خيال الـظل (مصرى األصل) صـناعة
ـصـرى قد ـسـرح الـظـلى ا مـصـريـة صـرفـة وأن هذا ا
سـاهم فى تـكـوين مـسـرح خـيال الـظل الـتـركى بل إنه
ال يـوجد أى دلـيل على وجـود عروض ظـليـة فى تركـيا
قـــبل هـــذا الـــتــاريـخ وأن هــنـــاك مـــصـــدراً هـــامـــاً بــأن
مــســـرح خــيــال الــظـل فى مــصــر قـــد جــاء من جــزيــرة
جـــاوا عن طـــريـق الـــعـــرب. إذ كـــان لـــلـــعـــرب تـــبـــادالت

ناطق. جتارية مع هذه ا

سرحية اخلاصة "القبانى والشيخ سالمة إن الفرق ا
حـجــازى والـشـيخ سـيـد درويش والـريـحـانى ويـوسف
وهـبى والكـسار" كل هـؤالء قد جـعلـوا منا ثـواراً على
ــا وضــعـــوه لــنــا من بــنــيــة الــقــد ولــكـــنــنــا نــهــتــدى 
أســاسـيــة فى فــنـون الــقـول والــفـرجــة الــشـعــبـيــة وقـد
ــة كـمـا وضح جــلـيـا فى حتــدوا أهم الـتــقـالـيــد الـقـد
ـثـال مــخـتـار ذلك الـذى الـتـجــديـد فى الـنـحـت عـنـد ا

عتقدات الديـنية اخلاطئـة الشائعة فى زمنه حتـدى ا
التى كانت حترم هذا اللون من الفن. ومن كان يعيش
فـى زمن الـفـن اجلـمــيل فى حى عــمــاد الـدين أو حى
روض الـــفـــرج البـــد يـــعـــرف أن هــــؤالء الـــفـــنـــانـــ قـــد

ميزهم إتقانهم لصناعاتهم.
ـوسـيـقى بـعـد الـتـطـورات الـتى > عـبـد الـوهـاب طـور ا
ن تأثروا أحدثـها كل من سيـد درويش وأبنـاء جيـله 
بـاحلـداثـة الـتى ذهب إلـيـهـا وأتـقن صـنـعـهـا وحـدثـتـها
بـعــد ذلك إطالالت مــحـمـد عــبـد الــوهـاب عـلـى الـنـغم
ـوسيـقى والغـناء الذى كـان يعـتبر فى اجلـديد والفن ا

زمنه حديثاً.
ـسرح وسيد احلوار الـعربى والعامى > ثم لـدينا أبو ا
ــســرحى تــوفــيق احلــكــيم الــذى أتــقـن صــنـعــة األدب ا
فــقــدم "أهل الــكــهف" و"الــســطــان احلــائـر" و"شــمس
ــســرحــيـة حــتى أنه الـنــهــار" والــعــديـد مـن األعـمــال ا
حـاكى مـسرح الـعبـث حيـنمـا كـتب مسـرحيـته الـشهـيرة

"يا طالع الشجرة".
ـسـرحى من عـزيـز عيـد إلى زكى > وتطـور اإلخـراج ا
سـرحى ال يسمع عن طلـيمات  بـعد أن كان الـوسط ا
ـــســـرحى. ولـــقــد طـــفـــرت الــتـــجــارب مــهـــنـــة اخملــرج ا
ــســرحــيـــة لــتــخــرج عـن عــبــاءة ابن دانـــيــال الــكــحــال ا
صــاحب خــيــال الـظـل الـذى كــان الــبـدايــة فى تــقـد
فـنـون الـفـرجـة فى حالـة من الـتـمـسـرح حـتى وإن كان

تمسرحاً ـ ظلياً ـ أى من خلف ستارة اخليال.
عــلى أن الــصــنــعــة عــنــد كل من تــعــاطى هــذه الــفــنـون
الـقـولــيـة والـفــرجـويـة أنـهم كــانـوا أبـنــاء اجملـتـمع الـذى
ـكن خـرجـوا مـنه وأغـلـبـهم  من أبـنـاء الـطـبـقـة الـتى 
أن نـــطـــلق عـــلـــيـــهـــا الـــطـــبــقـــات الـــدنـــيـــا والـــطـــبـــقــات
ــتـوسـطــة. وبـعض أبــنـاء األسـر األرســتـقـراطــيـة مـثل ا
يـــوسف بك وهـــبى عـــلى ســـبـــيل الـــتــحـــديـــد وإن كــان
ـثـلـون فى مــرحـلـتـهم نــضـجـاً فـنـيـاً الـفـنـانــون األوائل 
ـشاكل وأمنيات أبناء الطبقة وفكرياً أثرت وتأثرت 
تـوسـطة لـيعـكسـوا بفـنونـهم مرحـلة أخـرى من تاريخ ا

حياة الفن اجلميل فى الزمن اجلميل.

الــطــيف هـــو الــفــكــرة لــشىء واخلـــيــال هــو الــتــخــيل
ـناظـر تـدهـشهم واخملـايـلـة هى شـغل عيـون الـنـاس 
وجتـعــلـهم يـتــطـلـعـون  إلى صــورة من الـتـراث األدبى
وفى األمــثـــال الــشـــعــبــيـــة ومع الــتـــطــور االجــتـــمــاعى
وإيــقــاع احلــيـــاة الــذى أصــبح مــتـــســارعــاً انــحــســرت
اهــتــمــامــات الـنــاس عن مــشــاهــدة خــيـال الــظل. وال
نـنـسى أن جتـسـيــداً لـلـخـيـال أتـى فى مـسـرحـيـة "ابن
البلد" للدكتور عـبد العزيز حمودة و"بلدى يا بلدى"
لــــلـــدكــــتـــور رشــــاد رشــــدى و"الـــغــــازيــــة والـــدراويش"
لـلـدكـتـور مـحـمـد عـنـانى و"الـليـلـة فـنـطـزيـة" لـلـشـاعر
سـمـيـر عـبـد البـاقى و"احـتـفـالـيـة بـنى شـعب" لـكاتب
هذه الدراسة. كلهـا استوحت شكل خيال الظل عند
ــشــهـد ابن دانــيــال الــكــحــال فى مــحــاولــة إلســراء ا
ـعـنى إنــسـانى  شـمـولى ـسـرحـى الـتـراثى حتـقــيـقـاً  ا
يشـى بأنـنـا نـسـتفـيـد من تـراثـنـا لنـصـنع زمـنـا جـميالً
بــهم لـنـا. ولـهم بـنـا.!? وكـمــا يـقـول الـشـاعـر الـكـبـيـر ـ
ناظم حـكمت ـ إن أجـمل األيام لم تـأت بعـد. وأن ما
هـو آت نحن له. على أمل أن نهـارنا ـ صناعـة يومية
ـ نـأخذ خاللـهـا بـأسبـاب كل جـديـد وكل تطـور يـطرأ
عــلـيــنـا ولــكن لـيس قــبل أن تـعــرف الـفــضـاءات الـتى
لــعب فـــيـــهــا أجـــدادنــا مـن رواد الــفـن. فــأدب خـــيــال
ــــــقـــــامـــــات ـ وهــــــو أدب قـــــد جـــــداً الــــــظل أدب ـ ا
والبابات التى قدمهـا ابن دانيال تأثر بها عمنا بيرم
قـامات وليدة تراث الـتونسى وكلهـا أى البابات وا
عــــريق فـى هـــذا الــــفن فــــهى نـــصــــوص تــــطـــورت من
ـكن اعـتـبـاره أدبـاً رفـيع الـتـسـلـيـة والـتـرفـيه إلى مـا 
ـــــســـــتـــــوى ألنـه يـــــتـــــجـــــادل مـع اجملـــــتـــــمع ويـــــأخـــــذ  ا

«القبانى» و«الشيخ سالمة» و« سيد درويش»
جعلوا منا ثواراً على القد 

التأثير والتأثر

الفنون الظلية وتأثيرها
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عـشر متـرا.. أى مقـبرة لـلسيـنوجـرافيا!?..
ولـكنه صاغ بـجانب جدران الـقاعة جدران
ــــبـــــدع فــــبــــدت هــــذه قــــاعــــة مـن خــــيــــالـه ا
اجلدران كقفص أوكـسجن يحاصر أبطاله
فى داخـله وأجـلس جـمهـوره ـ الـقـليل ـ فى
ــــوضـــوع مـــواجــــهــــة الــــنــــافـــذة الــــتـى هى "ا
كـانى" األصلى فى الـعمل : حـيث منـها.. ا
قــــفــــز الـــفــــوضــــوى أو  حتـــريــــضه عــــلى
الـقـفـز أو ألـقى مـنـهـا ليـتـم اغتـيـاله ولـيس
انتحاره كما  االدعاء?! وجعل ألوان هذا
الــقــفـص زاهــيــة بــ األبـــيض والــفــيــروزى
والـــبـــرتــقـــالى ودرجـــة مـن األخــضـــر وضع
مـكـتبـاً ذى طبـيـعة وظـيـفيـة مزدوجـة لـيعـبر
عن غـرفـة حتـقـيق الـشـرطـة فى مـيالنـو أو
رومـــا.. واســــتــــخـــدم ـ مع اخملــــرج طـــبــــعـــا ـ
أسلوب وضع مالبس التـغيير أمام النظارة
البـسه أمام ـمـثل  ليـتم من خالل تـغـيـير ا
شاهـد فى ليونـة مدهشة ناظريـنا تتـابع ا
ويحقق مع ذلك الـقدر الالزم من "اإليهام"
ــــصــــداقــــيــــة" فـى األداء.. كــــذلك قــــام و "ا
ـوهـوب بـتـصـمـيم مالبـسه الـسـيـنـوجـراف ا

تـذكرت وأنا أشـاهد عرض "مـوت فوضوى
صـدفة" تألـيف اإليطالى داريـو فو وإخراج
ـسـرحـية عادل حـسـان كـيف أن مـوضوع ا
كان حدثاً حقـيقياً بالفعل وأنه قد وقع فى
مــــيالنــــو فـى إحــــدى مــــحــــطـــــات الــــســــكك
احلــــديــــديــــة فـى وقت كــــانـت حتــــدث فــــيه
ــــدن ســـــلــــســـــلـــــة من الــــتـــــفـــــجــــيـــــرات فى ا
اإليــــطـــالــــيـــة وكــــانت قـــضــــيـــة اســــتـــخـــدام
الـتــنـظــيــمـات ـ خــاصـة الــيـســاريــة ـ لـلــعـنف
واســـتـــخـــدام الــــسالح ـ بـــدال مـن الـــفـــكـــر ـ
لــلــتــعــبــيــر عن الــرأى والــذات وكــســبــيل ال
مـفــر مــنه لــتــحــقـيـق الـوجــود خــاصــة عــنـد
إســـتـــفـــحـــال الـــقـــبـــضـــة األمـــنـــيـــة والـــدولــة
الــبـــولــيــســيـــة "تــذكــرت كل هـــذا وأنــا أتــابع
ـعــد عـادل حــسـان الــعـرض الــذى صـاغـه ا
أيـضـاً بـحـيـث يالئم الـراهن ويـحـافظ عـلى
الطابع احملـلى للنص األصلى ـ دون إغراق
ـ بــهـدف حتــقــيق مــصـداقــيــة ضــروريـة فى
ى لــكــاتـب حــاصل عــلى الـــطــرح لــنص عـــا
عد عن جائزة نوبل.. وكيف عبر حسان  ا
قــضـــايــا شــائـــكــة مــثـل قــضــيـــة "الــفــوضى"
ســيــاســيــاً وفــلــســفـــيــاً وعالقــة ذلك بــاحلق
ـعد اإلنـسـانى فى الـتـعـبـيـر والـذى جـعـله ا
ـؤلف األسـاسى "اجلـمـاهـيرى" ومن قـبـله ا
لــلـعــرض بــاإلضــافـة إلى مــوضــوع تــعـذيب

الشرطة للمتهم..
عـد أثر الكاتب فى احلفاظ على واقتفى ا
أســالـــيب كــومــيـــديــا الــفن اإليـــطــالــيــة ذات
صرية أيضا ناسبة للطبيعة ا الشعبية وا
حـافظ على أسـلوب الـتـشخـيص أو "تمـثيل
الـتــمـثـيل" لــبـيــان تـعـدد مــسـتـويــات الـرؤيـة
ثل وخاصة فيمـا يتعلق باجملنون والذى 
ـواطن اإلنـســان الـشـعب.. ثم رجل هـنــا ا
ـــثـــلـــة الـــشـــرطـــة ثم رجـل الـــقـــضـــاء ثم 
ــثـــلــة الــرأى الـــعــام وطــبـــيــعــة اإلعالم أو 
عد بأن وضع اجلميع نبضه.!?.. وانتـهى ا
"رجـل الــــــــــشـــــــــرطـــــــــة رجـل الــــــــــديـن رجل
القـضاء" فى الـشبـكـة?! فى نهـاية مـفتـوحة
وإن كــانت تـشى بــإدانـة األوضـاع الــفـاسـدة
فى اجملـاالت الـثالثـة بـتـجــلـيـاتـهـا اخملـتـلـفـة
ـعد بـتكثـيف النص فى الواقع.. وقـد قام ا
األصـلى وتهـذيب محلـيته"طـليـنته" وتـقريبه
ــصــريـة الــراهــنـة وقــد ســاعـدت لــلــحـالــة ا
ــهـداة ـ ـوهــوب يــسـرى حــسـان ـ ا أشـعــار ا
فى إحـــداث هـــذا األثــــر بـــتـــوفـــيق كـــبـــيـــر..
ولـلـحق فـإنـنى عـنـدمـا دخـلت قـاعـة يـوسف
ـــســـرح الـــشــبـــاب أدركت إدريس الـــتـــابـــعــة 
الـقاعـدة الـيونـانـية الـتى تـقول : كل صـغـير
ـتــعـلق جــمـيل وأيــضـا الــطـمــوح الـيـابــانى ا
هم فى بإبداع صغـير وجميل..! أى ليس ا
الـتـكـبـيـر والتـضـخـيم بال مـعـنى!.. وخـاصة
عــنــدمــا واجـهــنـى الــســيـنــوجــراف صــبــحى
الــســـيــد بـــصــيــاغـــة مــبـــهــرة لـــلــقــاعـــة الــتى
حـجمـهـا تـقـريـبـا خـمـسـة أمـتـار فى ثـمـانـية

عــلى هــيــئـة مــربــعــات ومــسـتــطــيالت لــعــبـة
"الــبـازل" وفى ألــوان وأسـلـوب "مــسـتــقـبـلى"
الطابـع فى تهكم عـلى الطـابع التكـنولوجى
زعوم" للعصـر ولـ "العلمية" التى ترتكب "ا
ــة خــنق بــاســمـــهــا اجلــرائم وخـــاض جــر
األفـكـار واغــتـيـال الـتــعـبـيــر حتت سـتـار من
"أدجلــة" شــرعـــيــة الـــفــكــر أو االعـــتــقــاد!..
وكــانت "الـبـالــتـة" الـلـونــيـة لـصـبــحى الـسـيـد
مـعـبـرة غـايـة الـتـعـبـيـر عن الـتـراتب الـفـئوى
والطبقى حيث بدأ من أسفل باألبيض ذى
اخلــــطــــوط الـــبــــرتـــقــــالـــيــــة وهـــكــــذا كـــلــــمـــا
تـصــاعــدنــا حــاصــرتــنــا الــقــتــامــة والــسـواد
ــغـــزى الــنص وإن وذلك فـى رؤيــة ثــاقـــبــة 
انـــتــــهـى بـــالــــلــــون الــــرمــــانى ذى اخلــــطـــوط
الـنـبـيـتـى ـ فى شـبه تـفـاؤل ـ دفـعه إلى ذلك

البناء الدائرى للعمل..!
ولـــعــبت اإلضـــاءة الــتى صـــمــمـــهــا صـــبــحى
الــســـيـــد أيـــضـــاً ومـــعـه عـــادل حـــســان دورا
ــطــلــوب لــكل حــاســـمــاً فى حتــقــيق األثـــر ا
مـشــهـد سـواء من الـلـون أو درجـة الـسـطـوع
ــنـــبع الـــضـــوئى فى أو اخلـــفــوت أو وضـع ا

دقــة وإحـــكــام. كــمـــا لــعــبت أشـــعــار يــســرى
ـبـدعة ألحـمـد احلـناوى حسـان واألحلـان ا
ا رسوم بـعنـاية فائـقة  دورها الـدرامى ا
سـاهم بقوة فى خـلق اإلطار النـفسى العام
ـميز لـلغـرض وفرض طـابعه "الـتهـكمى" ا
ــغــنـاة ــوســيــقى واألحلـان ا ولــلـحـق كـانت ا
درامـيـة لــدرجـة ذكـرتـنى بــأحلـان "اإلنـسـان
الــطـــيـب" تـــألــيـف بـــريـــخت وإخـــراج ســـعــد
أردش التى شـاهدتـها عـلى مسـرح احلكيم
فـى الــســتــيـــنــيــات وكـــانت من إبــداع صالح
جــاهـــ وأحلـــان ســيـــد مــكـــاوى..!! كــذلك
ســاهــمـت خــطــة احلـــركــة وأســلـــوب قــيــادة
ـــمــثـــله فى خـــلق إحـــســاس فـــريــد اخملــرج 
بــاتــسـاع احلــيــز وحتـقــيق مــقــولـة "صــغــيـر

وجميل"..!
وكان فـريق التـمـثيل سـلة فـاكـهة الـعرض
من حـــيـث االلـــتـــزام واالنــــضـــبـــاط ســـواء
عـد أو بلـحظـات االرجتال التى بالـنص ا
لـم تــكن خــارجـــة عن الــســـيــاق وهــو أمــر
ــــــســــــرحــــــيـــــة!.. نــــــادر فى عــــــروضــــــنــــــا ا
واسـتــطــاع أشـرف فــاروق أن يـلــعب عـدة

شخصيـات فى العرض :اجملنون قاضى
حتــــــقــــــيق أســــــقـف.. إلخ.. فـى بــــــراعـــــة
مـــطـــلــقـــة وكـــان أداؤه درســـاً بـــلـــيــغـــاً فى
الــــلــــيــــونــــة وســـهــــولــــة ويــــســــر الــــتـــقــــمص
والــــــــــــدخــــــــــــول واخلــــــــــــروج مـن "إهــــــــــــاب"
الـشـخـصـيـة كـالـسـكـ فى الـزبـد!?.. إنه
ثل يحتاج لفـرصة حقيقية ـ إعالمياً ـ
لـــــيــــــعـــــرف اجلــــــمـــــيـع كم هــــــو عـــــبــــــقـــــرى
األداء..!.. وكذلك اسـتطـاع كمـال عطـية
ـفــتش" وبـخــفـة ظل بـلــيـغـة أن فى دور "ا
يـحـقق لـنا مـن الوهم واخلـيـال شـخـصـية
كان حيـة نابضـة مألت احليـز وشغـلت ا
بـاحلـركـة واالنـفـعـال وخـفة الـظل كـذلك
جـــاء تــــوأمه الــــبــــارع صــــاحب احلــــضـــور
الـفريد سـيد الفيـومى فى دور "الرئيس"
أن يــــــتــــــفـــــوق عــــــلى نــــــفـــــسـه وأن يـــــخــــــلق
شـخصية فـريدة وحقيقـية وأن يصنع مع
كـمال عـطيـة حلـناً أدائـياً ـ تـمـثيـليـا ـ كان
فى احلقـيقـة حملة أسـاسيـة فى العرض
ـثالً بارعـاً ومـنـضبط وكان بـاتع خـلـيل 
ـــســـرح ـــثـــلى ا األداء يـــذكـــرك بـــكـــبــــار 
الــــقـــومـى فى األيــــام اخلـــوالى حــــضـــورا
وخـــفــة ظـل أدائـــيـــة ودقــة فـى االنـــفـــعــال
ولـيـونـة تــامـة فى احلـركـة.. وكـان كل من
مــــــصــــــطـــــفـى الـــــدوكـى فى دور شــــــرطى
ومــــحـــمــــد ســـمـــيــــر فى دور شــــرطى فى
لـيــاقـة فـنــيـة تـامـة ولم يــشـكال أى عـائق
بصرى أو نفـسى  بل ساهما فى تكامل
ـــشـــاهـــد الــــتى اشـــتــــركـــا فـــيـــهــــا فـــنـــيـــاً ا
وجـــمـــالـــيــــاً بـــالـــرغم مـن قـــصـــر دور كل
مـنـهمـا أمـا تـفاحـة سـلة الـفـاكهـة فـكانت
ســمــيــة اإلمـام فى دور الــصــحــفـيــة فــقـد
ألـــقت بـــظـــلـــهـــا الــــرطـــيب عـــلى الـــعـــرض
حالوة وطــــراوة كــــســــرت من شــــبـه حـــدة
وصـــرامــة بل ومـــلل ـ كــان ســـيــقع فـــيــهــا
بدونها ولعل الـنقاد الطليان الذين رأوا
أن داريـو فــو اخـتـرع دور الــصـحــفـيـة فى
نقولة عن الواقعة األصلية سرحية ـ ا ا
تــــقــــريــــبــــاً ـ لــــيــــخـــــفف عــــلى الــــطــــريــــقــــة
الـــشـــكـــســـبـــيــــريـــة من وقع احلـــدث كـــان
لـديــهم كل احلق..!.. فــقـد كــانت سـمــيـة
اإلمــام ـ فــنـــيــاً وجــمــالـــيــاً ـ ذلك اخملــفف
ــزعــومــة فــجــاء أداؤهــا لــتــلك الــوطــأة ا
ســـــلـــــســــا بـــــارعــــاً فـى إتــــقـــــان وســــهـــــولــــة
ـــتـــنــعـــة.. وبـــديـــهى أن حـــسن اخـــتـــيــار
فريق التمـثيل بل فريق العرض هو من
صــمـيم عــمل اخملـرج الـذى اســتـطـاع أن
يـقدم لـنـا فى حيـز صـغيـر مـا هو صـغـير
وجمـيل ـ ليس بالـيونـانى واليـابانى فقط

صرية..!. ـ على الطريقة ا

 مباراة فى التمثيل داخل التمثيل

 اإلضاءة
لعبت دوراً
مهماًَ لتحقيق
األثر النفسى
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ط مثـل أن يكون ملـتزماً بـشكل كامل بـاختيـاراته: فال رجوع عمـا اختاره من  > عـلى ا
األداء واحلـركة وال رجوع عن مالبس الشخصية أو جـسمها أو حركاتها إلخ. حتى مع

اإلقدام على اخملاطرات ليكون ذلك فى سياق ما اختاره من عناصر الدور. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> فرقة اجليل الواعى الكويتية تقوم حاليا بتقد مسرحيات قصيرة من إنتاج الفرقة بحديقة جمال عبد الناصر.

19 من   مايو 2008  العدد 45
مثل العـظيم يبـرز. يجب أن يكون > الـرغبة فى اإلقـدام على مخـاطرات هى ما جتعـل ا
ثال: ـمثل راغـباً ومـستعـداً ألن يقع من عـلى شفا حـفرة بـ ح وآخر. عـلى سبـيل ا ا

أن يجازف بحركة جديدة مرجتلة عنت له وأحس أنها فى السياق.

اضى تقد عرض خيال الظل اليونانى (اإلسكندر األكبر واألفعى). > مركز إبداع الغورى التابع لصندوق التنمية الثقافية شهد األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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 «السلويت»
انتقل 
إلى

مسارحنا
من خيال
الظل

منـه موقفـاً نقديـاً ويسهم كـذلك فى عملـية التـنوير
الــثــقـــافى االجــتـــمــاعى. ونـــصــوص ـ خــيـــال الــظل ـ
تــدخـل فى بــاب األدب ويــتــسم الــتــألــيف ـ الــبــابى ـ
بالهوية العـربية التى عرفت فنون القص منذ وقت
مـبكر جداً عن طريق مـا عرف كما قلـنا آنفاً بأدب
ــــقــــامــــة) كـــــمــــا أن الــــشــــعـــــراء اتــــخــــذوهــــا مــــادة (ا
ألشعارهم... على أنه من احملتمل أن يكون ـ خيال
ـتـاز بـأصـالته ـاريـونـيت وهـو  الـظل ـ وجـد قـبل ا
الــشـرقــيـة الــنـقــيـة وفى اســتـطــاعـة هـذا الــنـوع من
االنــــــفــــــعـــــاالت والــــــقـــــصـص اخلــــــيـــــالــــــيـــــة وكــــــذلك
األسـاطــيـر.. وشـخــوص اخلـيـال عــبـارة عن أشـكـال
مـسـطـحـة Flat مـفـصـلـيـة مـثـبـتة بـبـعـضـهـا الـبـعض
بــواســطــة مـــفــاصل تــســـاعــد عــلى ســهـــولــة حتــقــيق
احلركة االنـسيـابية لـلشـخوص (الـظليـة) وغالـباً ما
كـانت تـلك الـشـخـوص مـصـنـوعـة من اجلـلـد والورق
ـعـدنـيـة. وتــوضع أمـام وسـيـلـة ـقـوى أو الـرقـائـق ا ا
الضوء ليصبح االنـعكاس الظلى على الشاشة فال
ـقصوص بالـشكل اخملصوص وذج ا يُـرى  غير األ

للشخصية  الظلية.

ـفـرغة ـقـصـوصـة وا وكـمـا هـو مـعـروف بـأن النـمـاذج ا
حسب ما يـشير النموذج 3,2,1 أنها هـيئة من الدمى
مـثبـتة عـلى قـائم وتظـهر كـرسيـاً (ظل) مـطروحـاً على
سـتـارة بـيـضـاء يـحركـهـا العب مـاهـر ويـعـيـرهـا صوته
وذج أى أنـها تتكلم بـلسانه وتتـصل أجزاء الشكل لأل
قوى الذى يشبه الظلى بأسياخ من احلديد الرفيع ا
جــــسم ســــيـف (الــــشــــيش) ولـه مــــقــــبـض من اخلــــشب
يـــتـــحـــكم الالعـب مـــنه فى حـــركـــة ـ الـــدمـــيـــة ـ وكـــانت
( ـــوضـــوعـــات الـــتى تُـــطـــرح عـــلـى لـــســـان (اخملـــيـــلــ ا
موضوعـات انتقاديـة حتمل فى أعطافـها قيمـة تراثية
وقــصــصــاً خــيــالــيــة يــنــتــقــد فــيــهــا الــظــلـى كــافــة أمـور

السياسة واالجتماع بحرية وسخرية.
ولـعـل من أهم األشـكـال الـتى انـتـقـلت من خـيـال الـظل
ــعــاصـرة (الــســلـويت) والــذى أتت به إلـى مـســارحــنـا ا
ـــشـــاركـــة ضـــمن فـــعـــالـــيـــات ـــســـرحـــيـــة ا الــــتـــجـــارب ا
سرحـية منها مهـرجان القاهرة الدولى ـهرجانات ا ا
ـوذج الـظـلى فى لــلـمـسـرح الـتـجــريـبى ومـيـكـانــيـزم األ
تـلك الـعــروض قـد اسـتـعـاض بـاجلـسم الـبـشـرى بـديالً
ــوذج الـظـلى الـقـد (هى مـفـردة فـنـيـة إذن) عن األ
امـتـد إلـينـا تـأثيـرهـا واسـتُخـدمت فى أكـثـر من عرض

ياً. مسرحى حديث. سواء كان محلياً أو عا
ولـقد عـاش فـنـان اخلـيـال الـظـلى تـمـامـاً مـثـلـمـا كان
احلـال بـالــنـســبـة لـفــنـان الــقـراقــوز حـيـاة اجــتـمــاعـيـة
صـعـبـة فـلـقـد كـان يُــطـارد من الـشـرطـة مـثل احلـواة
والـقـرادين بـينـمـا هـؤالء الـفنـانـون الـتلـقـائـيـون كانت
لـهم بصـمـاتـهم الواضـحـة إذ قـدموا حـكـايات عن أن
احليـاة مـراوحة بـ لـعب وعـمل ب ضـحك وبـكاء
ب حب وكـراهية بـ أن يحـيا هؤالء الـناس ونحن
ـوت ونـحن مـنـهـم وال نـتـذكـر مـا قـدمـوه مـعــهم وأن 
لـــنــا مـن بــصـــمـــات بـــارزة عـــلى جـــســـد هــذا الـــوطن
ثنائيات ـ األرجواز مع الالعب الذى يضع ـ األمانة ـ
قــرب حـــلــقه فـى ســقـف حــلـــقه لـــكى يــخـــرج صــوت
الـدمـية ويـوهـمنـا بـتحـريك الـدمـية فى أصـابـعه على
أنـها تـمتـلك هـذا الصـوت ثم عروسـة (شـيكـو بيـكو)
ـوالـد والــسـرادقـات الـشـعــبـيـة لـدمـيـة ــعـروفـة فى ا ا
رجل أسمر الـبشرة غلـيظ الشفـاه يرتدى حُلـة أنيقة
ـتــلـقى ــهـارة فــائـقــة لـدرجــة أن ا ويــحــركه الالعب 
يـــظـن أن هـــذا الـــشـــيـــكـــو بـــيـــكـــو قــــادر عـــلى الـــنـــطق
والـضـحك وإلـقاء الـنـكـات. ثم ثـنـائـيـة من هـذا الـنوع
كـانت تقتضى أن يـكون الالعب قادراً عـلى أن يتكلم
(من بطنه) وال ترى شفتـيه هما تتحركان باأللفاظ.
ـمثل ـثل بـكل مواصـفـات ا أمـا العب اخلـيال فـهـو 
ـسرحى بل هو يـعتـبر فنـاناً شامـالً يكتب احلـكاية ا
ويجسدها ويحاكى شخوصاً يبتكرهم ويوجدهم من
قصهم مـن مسطـحات جلـدية أو ورقيـة أو ما شابه.
إنه عـالم ملئ بـالسحـر قدم لـنا اجلـمال مـصاغاً فى
شــكـل فـرجــة شــعــبــيــة عــاشـت بـ ظــهــرانــيــنــا حــتى

أصبحت من تراثنا العريق.

 فنان
اخليال
عاش
مطارداً
مثل
احلواة!

 «شيكو
بيكو»
العجيب

يكاد ينطق 
والد فى ا

وهبون يبتهجون بالغناء األطفال ا

سرح يتوهج بأغانى الفرقة القومية لألطفال ا
ـــتــشـــعب فـى شــتـى الــنـــواحى بـــقــدر انـــتـــشـــار الــفـــســـاد ا
االجـتـمـاعـية واالقـتـصـاديـة والـثـقافـيـة وحـتى الـعـقـائـدية.
ــسـتــشـرى.. وإن هـنــاك جـهــاد لــلـحــد من هـذا الــفــسـاد ا
ا أنه كانت خـطواته بـطـيئـة إال أنه موجـود ومـلحـوظ. و
مــــوجــــود فــــاألمل فـى اإلصالح قــــائـم ومــــطــــروح واألمل
ـعـدات يـحـتــاج إلى مـشـروع قـومى نـشــحـذ من أجـله كل ا

واألسلحة حلمايته وبنائه.
وال أمل أعــظم من أطــفـالــنـا الــذين يـجب أن جنــاهـد من
أجـلـهم. ليس فـقط بـإطعـامـهم وكسـائـهم وتعـليـمـهم ولكن
اجلـهـاد األعظم ضـد إفـسـاد براءتـهم ومـشـاعـرهم وضد
إفــســاد انــتــمــائــهم ووطــنــيــتــهم وضــد تــهــجــ أصــالــتــهم
ـدى. إذ أن وثـقــافــتـهم ومــصـريــتـهـم. وهـو جــهـاد طــويل ا
نـتيـجـته حتـتاج إلى عـشـرات الـسنـ حـتى تـزدهر وتـنـمو
وتـرسخ فى تــربـة اجـتـمــاعـيـة مــتـمـاســكـة وغـنـيــة بـدعـائم
وأسس تؤمن هذه الـنبتـة حتى تكـتمل وتؤتى ثـماراً غضة

ومتألقة تقود اجملتمع والدولة إلى الرفعة واالستقرار.
ومشروع الـفرقة الـقوميـة ألغانى األطفـال مشروع قومى
حـقــيــقى يــأتى فى إطــار الــتــنــمـيــة الــثــقــافـيــة والــبــشــريـة
لــلــمــحــافــظــة عــلى مــجــتــمـع الــطــفل الــذى لم نــنــتــبه إلى
اسـتالبه بـراءته عـندمـا تـركـناه يـتـربى عـلى أغانى الـكـبار
ـيالد ـدرسـيـة وأعـياد ا من خالل الـرحالت واحلـفالت ا
وحــتى األعـيـاد الــقـومـيـة لــلـدولـة كــان يـردد فـيـهــا الـطـفل
أغـانى الـكــبـار فـسـلـبــنـاه خـصـوصــيـته ومـفـرداتـه الـبـريـئـة

نطلقة من ذاته الشفافة. عبرة وا ونغماته البسيطة ا
لــقـــد اســتــمــتــعــنــا عــلى مــدار ثـالثــة أيــام بــثالث حــفالت
متـنوعة للفـرقة القومية ألغـانى األطفال. قدمت خاللها
حـوالى 52 أغــنـيــة بـواقع 27 أغــنـيــة فى احلـفل الــواحـد.
حـيث أعـلن د. أحــمـد نـوار مــولـد هـذه الـفــرقـة فى حـفل
ضـخم ضم كـوكـبـة كـبـيـرة من الـكـتـاب والـفـنـانـ والـنـقـاد

. واإلعالمي
هذه الفرقة شارك فى نسيجها الفنى كبار شعراء مصر
ــتــمـــيــزين عــلـى رأســهم : فــؤاد حـــداد صالح چــاهــ ا
سـيد حجاب محـمد كشيك حمـدى عيد أحمد زرزور
سـميـر عـبـد الـبـاقى بـديع خيـرى رجب الـصـاوى كـتـبوا
ألطـفـالنـا : اخلـطـوات األولى ـ لـو طـلع الـسـمـا ـ مـصـر يا
حـتـة ســكـرة ـ األراجــوز ـ يـابـابــانـا يــامـامـانــا ـ عـلم بــلـدنـا
وجميعها من أحلان قائد الفرقة وأحد مؤسسيها الفنان

حمدى رءوف .
كــمـــا شــارك يــاســر عــبــد الــرحــمـن بــلــحن "يــابــو الــريش"
والسـيد درويش بـأحلان " مـصـرنا وطـنا ـ طـلعت يـامحال
نـورها". وكـذلك  عـمار الـشـريعى وكـمـال الطـويل وأحـمد

منيب وجمال عطية ومحمد فوزى وغيرهم.
ورغم أن هذا احلـفل هو األول للـفرقـة رسميـاً إال أن لها
حـفالً سبق وقدمته فى مـعرض كتاب الـطفل أثناء إجازة
نـصف الــعـام الــدراسى وكـنـت قـد تــابـعت هــذه احلـفالت
الـتـجــريـبــيـة لـلــفـرقــة حـيث كـان اجلــمـهــور من األطـفـال 
وكــان اإلقــبــال شـــديــداً جــداً لــدرجـــة أن األطــفــال كــانــوا
سـرح وصعـدوا عدة مـرات على يجـلسـون حتت خشـبـة ا
اخلشـبة. بل قـام حمدى بـاستقـبال عدد كـبير مـنهم أمام
يكروفون وتعرف عـليهم وسألهم انطباعهم عن الفرقة ا
ومـا تـقـدمه ورغـبـة بـعـضـهم فى االنـضـمـام إلـيـها. وكـانت
فـقرة غـايـة فى الـبراءة واحلـمـيـميـة واحلـمـاسة فـقـد كان
لــهــذا الـعــرض دهــشــة رائــعـة حــيث وصـل الـعــدد إلى 80
طـفالً أو أكثـر يغنـون جمـاعة وفـرادى فى انتـظام وتوافق

وحــيــويــة تـــصــاحب أداءهم الـــصــوتى تــعــبـــيــرات حــركــيــة
وتـيفات بـ احل واآلخر تـلقائـية ويسـتخدمـون بعض ا
ـلونـة وأخـيراً كـاألراجـوز والزهـور واألشـكـال الهـنـدسيـة ا
ـفـاجــأة فى ظـهـور عــلم مـصـر بــأحـجـام مـخــتـلـفـة كــانت ا
والــذى مـا أن تــراه مــتــكــرراً بـهــذه الــكــثـافــة عــلى خــشــبـة
ـســرح يـدق قـلـبك مع نـغـمـات الـنـصـر لـلـبـراءة والـبـهـجـة ا
صـريتك. وحـينـها تشـعر أنك تـطهرت وخف واالعـتزاز 
وزنك وسـبـرت أغوار طـفـولـتك لتـنـتزعك نـفـسك الطـفـلة
الـبـريـئـة وتـمـنـحـهـا حلـظـات انـطالق ومـتـعـة بال رقـابـة أو

حسابات أو عقد.
ـالبس الـــتى تـــنـــوعت وقـــد كـــانت لـــنـــا مالحـــظـــة حـــول ا
تـعددة ب األصفـر واألحمر واألخضر واألزرق ألـوانها ا
والـبرتقـالى واألبيض من خالل خامـة الستان الالمع فى
تـشــكــيالت وتـصــمــيـمــات أفـقــدت الـشــكل الــعـام لــلـفــرقـة
الذوق والشـياكة. بـينمـا فى عرض األوبرا مـنذ عدة أيام
البس بـسـيـطـة عــبـارة عن بـنـطـلـون مـوحـد أسـود كـانت ا
الــلــون وتى شــيــرت أبــيض وآخــر أحـمــر وبــغــطــاء الـرأس
اكتـمـلت ألوان عـلم مـصر لـكل طـفل وال شك أنه كـان زياً
أكــثـر بـسـاطـة وذوقــاً وتـعـبـيــراً أمـد الـعـ بــطـاقـة جـذابـة
ـتابعة ما يـقدمه األطفال على مـدار ساعت فى احلفل
ــشـــروع الـــقـــومى احلـــقـــيــقـى احــتـــشـــدت من أجل هـــذا ا
ـبـدعـ فى عـالم الـطـفـولة تـنـفـيذه كـتـيـبـة مـنـاضلـة من ا
ـعلـمة فضـيلـة توفيق على رأس هذه الـكتـيبة اإلعـالمية ا
الـتى غـرست االنـتـماء وحب الـوطن ومـشـاعـر احلـمـيـمـية
داخل األسـرة عـبر أجـيـال عـدة من خالل بـرنامج إذاعى
ـصـريـة عـلى مـتابـعـته يـومـيـاً لـسـن حـرصت كل األسـر ا
ـشـاعـر الذى ـناضـل رقيق ا طـويلـة ويـتـبعـهـا فى الـركب ا
عرض الـفـكرة وحتـمس لـها وقـام بـتشـكيل الـلـجنـة الـعلـيا
للفرقة وشارك فى بـرنامج الفرقة بأغنيتى "األراجوز" و
"مـصـر يــا حـتـة سـكـرة" فال أقل مـن أن نـقـول له "تـعـظـيم
سالم" عـلـى الـفـكـرة واجلـهـد واإلصــرار واخـتـيـار حـمـدى
رءوف زمـيالً لـهـذا اجلـهـاد وقـائـداً ومعـلـمـاً لـلـفـرقـة الذى
ــة والـــصــبـــر لـــيــنـــقب عـن درر غــالـــيــة وهـــبه الـــله الـــعـــز

وجمعها فى عقد من اللؤلؤ ندعو الله أال ينفرط.
وفى احلـــقــيــقـــة لــفت نـــظــرى أثـــنــاء مــطـــالــعــتـى ألســمــاء
ـنظـم لـهذه الـفرقـة أن معـظمهم ـلحـن وا الشـعراء وا
يـنتمـون إلى جيل أكتـوبر سنة 73 الذى لعب دوراً بـطولياً
وجاهـد كل أنـواع اجلـهـاد من أجل مـصـر. وال غـرابة فى
أن نـراهم الـيـوم يـسـتـأنفـون أدوارهم مـدة أخـرى مـؤمـن
جــمـيــعـاً بـأن الــفـعـل احلـقـيــقى يــقـوم به الــشـبــاب أطـفـال

اليوم.
وال عـــجـب إذن أن يـــقــدم هـــذه الـــكـــتـــيـــبـــة عـــ الـــصـــقــر
وقــــنـــاص أكــــتـــوبــــر د. أحـــمــــد نـــوار ـ الــــذى وإن تـــعـــددت
إجنازاتـه بهـيـئة قـصـور الثـقـافـة ـ سيـظل مـشروع الـفـرقة
الـقــومـيـة ألغـانى األطـفـال أهم وأعـظم إجنـاز له وبه قـد
أصـــبح نـــوار جـــزءاً من ثـــقــافـــة هـــؤالء األطــفـــال وأولـــيــاء
ـا يـتولـى مسـتـقـبالً أحدهم أمـورهم ووعـيـهم بـالفن. فـر
قـيـادة هـذه الـفـرقـة الـتى نـطـمح فى تـعـمـيـمـهـا بـاألقالـيم.
وال يـتــوقف كـيـانـهـا عـلى مـركـزيـتـهـا بـالـقـاهـرة حـتى يـأتى
شروع بثماره فى مختلف أقاليم ومحافظات مصر..  ا
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ــكن إغــفـالـه فــهـو عــلـى سـبــيل له من الــعــيــوب مــاال 
ثال ال احلـصر ال يسـمح بقيد أعـضاء جدد بـالفرقة ا
عـــلى الــرغم مـن أن مــعـــظم األعــضـــاء الــقــدامـى غــيــر
ــسـرحــيــة ألسـبــاب مــخـتــلــفـة مـشــاركــ فى احلـركــة ا
ـمــعن فى الـعــروض األخـيـرة لـلــفـرقـة يــكـتـشف ذلك وا

بسهولة.
يزانيات ? مسرحنا: وماذا عن ا

يـزانيات فقيرة ولـم تتغير منـذ سنوات طويلة وأمام  ا
غـول الـغـالء أصـبـحت غـيــر مـنـاسـبــة لـشـراء اخلـامـات
الــــضـــــروريــــة وأصـــــبح عــــلـى اخملــــرج أن يـــــكــــون العب
ــيـــزانــيــة أكــروبـــات لــيـــوازن بــ مـــتــطـــلــبــات عـــمــلـه وا

تاحة . الضئيلة ا
ثـلى الـفـرقة أولى ـمثل نـاصـر سـنبـل أن  ويـرى ا
بـالتـعـي فـى الهـيـئـة ويطـالب الـدكـتور أحـمـد نوار
بــــأن يــــصــــدر قــــرارا ً بــــأن يــــكــــون رواد الــــثــــقــــافــــة
والـــعــامــلــون بــأنـــشــطــتــهـــا اخملــتــلــفــة أولـى بــالــعــمل

بالهيئة من غيرهم .
وطالب أحـمد اجلـمل بزيـادة تعـاون إدارات الفروع مع
سرحى دون إعـمال الروت ووضع الـعامل بـاحلقل ا
الـعــقــبــات الــتى قـد تــصل إلـى حـد الــتــعــجـيــز فى وجه
ــســرح بـأن تــوضع ــبــدعــ ويــطــالب اجلــمل إدارة ا ا
ــســرحــيــة وأن يــكــون األقــصــر عــلـى خــارطــة الــورش ا
ـشروع لـفـرقـة األقـصـر حظ فـى االستـفـادة مـن هـذا ا

الهام .
ـــســـرحى مــحـــمـــد عــبـــد الـــله أزمــة ويــطـــرح الــكـــاتب ا
ثـقفـ فى مـصر وخـلـو السـاحـة من دورهم احملورى ا
وغـياب اآللـيات الـتى تـسمح بـالتـفـاعل ب مـا يعـرفون
ويــؤمـــنــون ومـــا يــفــعـــلــون ويـــســاهـــمــون  وكــيـف أخــلــوا
الــسـاحـة لــلـمـتـطــرفـ والـرجــعـيـ وأصــحـاب األفـكـار

الهدامة.

فى ضـيـافـة «مـسـرحـنا».. اجـتـمع مـسـرحـيـو األقـصر
طـرحــوا هـمـومـهم وقــضـايـاهم وحتــديـداً تـلك الـتى
تتـعـلق بـ «فـرقة األقـصـر» وبـدون خطـوط حـمراء دار

احلوار.. وهذه وقائعه.
بـداية استنكر الـفنان الشاب محـمد احلاوى تقارير
ـوجبها سرح الـتى تقرر  شـاهدة بنـوادى ا جلان ا
تـــصـــعــيـــد بـــعض الـــعـــروض وعـــدم تــصـــعـــيـــد أخــرى
لـلمهـرجانـات دون إعالن األسس التى تـستـند إلـيها
هـــذه الــتـــقــاريــر وطـــالب احلــاوى بـــأن تــرسل إدارة
ـسـرحى الـذى تـمت ـسـرح تـقـريـرا حـول الـعـرض ا ا
مــشــاهــدته خملـــرجى الــعــروض لالســـتــفــادة مــنــهــا
ـــوعــد الــســنــوى الــثــابت طــالـب أيــضــاً بــااللــتــزام بــا
ــسـرح  حـيـث إنه يـعــتـبـر إلقــامـة مــهـرجــان نـوادى ا
ــــواهب احلـــدث الــــوحــــيــــد اخملــــصص الكــــتــــشـــاف ا

سرحية . ا
وفى اسـتياء واضح بدأ أنـور عبد العـاطى جنم الفرقة
ـتــعــمـد وأحـد مــؤســســيـهــا حــديــثه رافــضـاً الــتــغــيـيـب ا
ـسـرحـيـة فى لـنـجـوم الـفـرقـة الـقــدامى عن الـعـروض ا
ن هم الـسـنـوات األخـيـرة وتـهـمـيـشـهم وإسـنـاد األدوار 
أدنـى مــوهــبــة حــسب أهــواء مــخــرجى الــعــروض ودون

سرحية . مبرر فنى تستدعيه الضرورة ا
ــا كــان هــذا من أجل تــقــد مــواهب مــســرحــنــا: ر
جــديـدة وضخ دمـاء فى عـروق الــفـرقـة حـتى ال تـصل

إلى الشيخوخة. 
ــــســـرحـــيـــة ــــكن أن تـــتـــطــــور احلـــركـــة ا رد أنـــور : ال 
بـالــوجـوه الــشـابــهـة دون االتـكــاء عـلـى خـبـرة الــقـدامى
ــسك ـن  ـــســرحـــيــ فى حـــاجــة  وســيـــظل شـــبــاب ا
ــســـرحى بـــيـــدهم  لـــلـــتـــعـــرف عــلـى مـــفــاتـــيـح الــعـــالـم ا
والــقـــبـض عـــلى أدواته وظـــهـــور هـــؤالء الـــشـــبــاب دون
ــثــابــة الــتـــضــحــيــة بــهم وحــرقــهم وجــود اخلــبــرة هــو 
ـسرح ولـكـنـنا مـسرحـيـا ً  نـحن ال نـتسـول الـعـمل فى ا
ننظر بأسى للجن الذى شاهد احلياة على أيدينا .
ـسرحـية: لم تـكن لنـا سبـوبة وال لـقمة فرقة األقـصر ا

عيش  لكنها رسالة آمنا بها ووطن لذنا به .  
ــمــثــلــة صــبــاح فــاروق وهــنــا تــدخــلـت فى احلــديث ا
ارسات بعض اخملرج الذين معلنة غضـبها من 
ــمــثالت الــقــاهـريــات رغم يـفــضــلــون الــتــعــاقــد مع ا
ـــثالت بـــالــــفـــرقـــة يـــســـتـــطـــعن أداء األدوار وجـــود 
بـــشــــكل ال يـــقـل عن غــــيـــرهن إن لـم يـــزد فـى بـــعض
ـمثالت يـجـعلـنى أشـعر األحـيان وقـالت:  اسـتيـراد ا
ــثــلــة مـن الــدرجــة الــثــانــيــة ويـــكــاد يــقــتــلــنى بــأنى 

اإلحباط. 
ـسرحـية أو مسـرحنـا: قـد يكـون ذلك إثـراء للـحركـة ا

لطبيعة األدوار.
ـسرحـيـ يرغـبون فـى الشـهرة قالت : بل ألن هـؤالء ا
ــثالت ــمــثـالت ويــظــنـــون أن  عــبــر أســـمــاء هـــؤالء ا

الفرقة لن يحققن لهم مثل هذه الدعاية اجملانية. 
ـيـاء الـنـاصح : أرفض وهـنـا أضـافت الـفـنـانــة الـشـابـة 

مــبــدأ االسـتــعــانــة بــفـنــانــات من خــارج الــفــرقـة إال فى
ــــثل تــــقــــلــــيالً مـن شـــأن أضــــيق احلــــدود  فــــهــــذا ال 
سرحي ثالت الفرقة فحـسب  ولكن إهانة لكل ا

سرح فى األقاليم. ومن يهمه أمر ا
ـــســـرحـــيـــة األخـــيـــرة ـــيـــاء عن جتـــربـــتــــهـــا ا وحتـــدثـت 
كـمـخرجـة وشـعـورهـا أن كـثـيـرين لم يـرغـبـوا فى إجناح

سرحى رغم تعاون البعض.   مشروعها ا
ـيـزانـيـة خـاصة لـنـقل وطـالب اخملـرج أشـرف الـنـوبى 
واقع أخرى عن ميزانيات إنتاج العروض . العروض 
مسرحنا: أيهما أفضل استمرار الفرقة مع مخرجيها

أم التعاون مع مخرج من مواقع مختلفة ?
ـؤتــمـر الـعــلـمى أجـاب اخملــرج عـمــاد عـبــد الـعـاطـى : ا
نيا أوصى بعدم احتكار اضـية با للمسرح فى دورته ا
ــواقع إال أنه ولـألسف الــشــديــد اخملـــرجــ لــبــعـض ا
هـناك بعض اخملـرج ألسبـاب ال نعـلمهـا (أو نعلـمها)
ــواقع واجلــمــيع يــعــرف أســمـاء قــد احــتــكــروا بـعض ا

هؤالء اخملرج ومواقعهم.
مسرحنا: وماذا عن التصنيف اجلديد للفرق ?

ـيـزاته  ولـكن أجـاب عـمـاد : الـتـصـنـيف اجلـديـد له 
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 مصطفى وبكرى واحلجاجى   يطرحون األسئلة

 أعضاء فرقة األقصر خالل الندوة
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ـشـاهـد إلى مـقـاطع - نـبـضـات - ويـرسى تـنـوعـاً لـكل مـقـطع ـمـثل أن يـقـسم ا > عـلـى ا
ـكن الـسعى وراء الـتـنوع فى إبـراز أو تأكـيـد كلـمة مـعيـنـة أو فى احلركـة أو فى درجة و

الصوت أو فى مستوى احليوية.

سرحي جريدة كل ا
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وسم الصيفى. > الفنان األردنى حس طيبيشان قرر تقد مسرحية:"كاز وغاز وثالثة فاز" خالل ا

ــمـثـل هـو الــرتـابـة ــمـثل الــتـنــوع فى حـركــة اجلـسـم. أحـد أعـداء ا > يــجب أال يــنـسى ا
ـمـثل فى ذهـنه أن مدى انـتـبـاه اجلمـهـور يـكون قـصـيراً. والـتـمـاثل. لـذا يجب أن يـضع ا

والتنوع يعتبر تقنية مضمونة جلذب انتباهه باستمرار. 26
 áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

رحلة القادمة. سرح والتفرغ له خالل ا > الكاتب يسرى اجلندى أعلن اعتزاله الكتابة التليفزيونية والعودة إلى مسقط رأسه ا

19 من   مايو 2008  العدد 45

نص مسرحى مجهول عن (يوسف الصديق)

 اللوحة للفنانة « أميرة سليم»

 هـل الــــــــنـص مــــــــجــــــــهـــــــــول حــــــــقــــــــاً 
أم   الــــتـــــواطــــؤ عــــلى جتـــــهــــيــــله!!
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ــصــرى ــســرح ا رغم أن الــكــتــابــة عـن تــاريخ ونــشــأة ا
كــثــيــرة جـداً وأيــضــاً وافــيــة وهى مــتــوافــرة جــداً فى
ـســرح وهـنـاك كــمـا يــعـلم اجلــمـيـع مـشـادة مـكــتـبــات ا
ـسـرح حـول نـشـأة هذا تـاريـخـية بـ نـقـاد ومـؤرخى ا
ـســرح وهل هـو يـعــقـوب صـنــوع أم غـيـره? وكـان أول ا
من نـــفى هــذا الـــزعم هـــو الــشـــاعــر الـــكـــبــيـــر الــراحل
صالح عـبد الصبـور وإذا كان هناك من نـسب لنفسه
إعادة هـذا الـقـول أو الـزعم إال أن هـذا الـقـول قد
وأكـــثــر مـن دق عــلـى بــابـه هــو صـالح عـــبــد الـــصـــبــور
ورغم ذلك يـظل هــذا الـقـول أو الـزعم غــيـر مـحـسـوم
ــســرح فى مـــصــر مــحل جــدال واحلــديث عن نـــشــأة ا
ـسرح دائم وإذا كـان اجلـمـيـع اتـفـقوا عـلـى أن نـشـأة ا
ـصـرى جـاءت عـلى أيــدى الـشـوام فـإن هـنـاك بـعض ا
الـنتوءات النـقدية التى تشـكك فى ذلك القول.. لذلك
قـامـت فـكــرة إنـشــاء سـلــسـلــة فى وزارة الــثـقــافـة حتت
ـصـرى).. وحتت يدى ـسرح ا عنـوان (سـلسـلة تـراث ا
اجلـزء الـسـادس وهـو يـحـتـوى عـلى ثالث مـسـرحـيـات
كتبها إسماعيل عاصم وهى: (حسن العواقب وهناء
احملــبــ وصـــدق اإلخــاء) وال أعــرف مــاذا نــشــر فى
ــقــدمــة الــتى األجــزاء األخــرى من الــســـلــســلــة لــكـن ا
ركز القومى كتبها الفنـان محمود احلدينى - رئيس ا
وسـيقى  آنذاك - جتـزم بريادة إسـماعيل للمـسرح وا
عاصم إذ يكتب احلدينى قائالً: ولقد اخترنا الكاتب
إســمــاعـيل عــاصم بـاعــتــبـاره أول مــؤلف مـصــرى كـتب
لـلمسرح فى بداياتـه وهى الفترة التى سـميت بالعصر
الـــبـــدائى فـــلـــقـــد اســـتـــجـــاب لــدعـــوة الـــشـــيخ سـالمــة
صريـ أن يكتبوا للمسرح حيث إن حجازى لألدباء ا
ـــصـــريـــة لـم تـــكن مـــوجـــودة ألن األدبـــاء ـــســـرحـــيـــة ا ا
ـسـرحى فـأغلب ـصـريـ ال يقـبـلون عـلى الـتـأليف ا ا
ــسـارح فى هـذا ـســرحـيــات الـتى كــانت تـقــدم عـلى ا ا
ى سـرح العا صـرة على ا الوقت كانـت مترجـمة أو 
هـذه الفقـرة أو الفكـرة تكاد تـكون قاسـماً مشـتركاً فى
سرح قبالً وبعداً.. وال الدراسات التى تخص نشأة ا
ـقــولـة أى تـمــصـيـر يـخـتــلف كـبــار الـنــقـاد حـول هــذه ا
ـسـرحـيات واجلـديـر بـالـذكـر أن مـسـرحـيـات عاصم ا
صـرية كـتـبت فى أواخـر القـرن التـاسع عـشر وأوائل ا
الــقــرن الــعــشــرين وال مــجــال هــنــا الســتــدعــاء أقــوال
وأفـكـار الــنـقـاد مـحــمـد مـنـدور ومــحـمـد يـوسف جنم
وعـلـى الـراعى وفــؤاد رشــيــد وغـيــرهم حــول ظـروف
ومالبـــســـات فـــتـــرة الـــتـــأســــيس إال أنـــنى الحـــظت أن
ـســرحـيـة أو روايــة (يـوسف الــصـديق) هـنــاك إغـفــاالً 
وهى حتت يـدى اآلن وأرجـو أن أكـون مخـطـئـاً ويأتى
ـسـرحـيـة لـيسـت مـجهـولـة وهى واحـد ويـقـول لى: إن ا
مـنـشـورة هـنـا أو هـنـاك.. سـأكـون سـعـيـدا بـحق ألنـنى
أزعم أن هـذا الـنص اجملـهـول سـيـضـيف الـكـثـيـر حـول
ــصــرى ونــشــأته.. وقـــد جــاء عــلى الــغالف: ــســـرح ا ا
تـشـخيـصـيـة (ذات خمـسـة فصـول) ويـليـهـا: موشح عن
قـصـة يـوسف نـظم أحـد األدبـاء وهـنـاك تـنـبيـه يـقول:
(حـيـث إن بـعـضــهم طـبـع هـذه الـروايــة نـاقــصـة مـوشح
ســيـــرة يــوسف وذلك من بــاب الــوفـــر فــكل نــســخــة لم
وشح فتعـد ناقصة وغـير كاملـة) ثم طبعة يوجد بهـا ا
ـصـر سـنة ـوسـكى  ـطـبـعـة اخلـديـويـة بـا ثـانـيـة ثم بـا
1903 وال أعــــرف بـــالــــطـــبـع وال تـــوجــــد إشـــارة إلى
ـتــخـصــصـ أن يــكـونـوا الــطـبــعـة األولى وأرجــو من ا

أدرى منى فيدلونا على أية إشارة لذلك.
ـؤلف أغـفل اسـمه أو وأول مـا يـلـفت الـنـظـر هو أن ا
آثـر جتهـيـله ولـكنه أصـر فى الـغالف أن يـلزم الـنـاشر
ـوشح اخلـاص بسـيـرة يـوسف وعنـدمـا نصل بإدراج ا
ـــوشـح جنـــده: (من نـــظم جـــنـــاب الـــفـــاضل إلى هـــذا ا
الــقس مـراد احلــداد) وأزعم أن عـائـلــة احلـداد كـانت
عـائــلـة مــثـقــفـة ومــؤثـرة مـنــهـا نــقـوال احلــداد وجنـيب
احلــــداد وظـــافـــر احلـــداد الــــذى كـــتب قــــصـــيـــدة عن

النخيل مطلعها:
والنخيل كالغيد احلسان تزينت
ولبسن من أثمارها قاليدا

أمـا جنـيب احلـداد فـكـتب قـصيـدة عن مـحـطـة مـصر
يقول فيها:

يا حسن عصر بعباس العلى ابتسما
حتى احلديد غدا ثغراً له وفما
طرائق فى ضواحى القطر تبلغنا

أقصى البالد ولم تنقل به قدما
مصر كصفحة قرطاس بتربتها
غدا القطار عليها اخلط والقلم
أرض بها كان خصب النيل منتشر
حتى أتاها قطار النار فانتظما

وشح لذلك أعتقد أن صاحب النص هو ذاته كاتب ا
«مــراد احلـداد» ومــســألــة جتـهــيل مــؤلف الــنص نـاجت
ــســرح وحــسـاســيــة الــكــتــابـة عن اخلــبــرة الــقــلــيـلــة بــا
الـتـشـخـيـصيـة عن األنـبـيـاء رغم أنه فـيـمـا بـعـد جتاوز
الـــكــثـــيــرون هـــذه احلــســـاســيـــة وعــلى رأســـهم تـــوفــيق
احلـكــيم الـذى كــتب نص (مــحـمــد) وإذا كـان احلــكـيم
قـــد اعــــتــــمــــد الـــنـص الــــشـــريـف ولم يــــتــــرك خلـــيــــاله

ـعـالج إال أن يـكـون نـابـهـا وقـادراً عـلى تـشغـيل كل أو ا
ـتسلسلة هـذه العناصر وربط األحداث الـتاريخية ا
ـسـرحـيـة الـبـدائـيـة الـتى وإضـفـاء قـدر من الـتـقـنـيـات ا
ــشـاهــد بـأدوار كـانـت مـتــوافـرة آنــذاك مـثل تــطــعـيم ا
موسيقية وإعطاء إرشادات للمخرج أن يلتزم بأحلان
مـعيـنـة تـصحب اإلنـشـاد.. مثـل: (حلن عروضـا يـا بدر

طالت أوعادى) عند إنشاد يعقوب:
أبكى على فقد العزيز الغالى
ولدى الذى ضاعت به آمالى
مالى ولأليام تفيض به

صائب مالى والدهر لى كأس ا
ؤلف للمخرج.. فعند إنشاد زليخا: وتتكرر تعليمات ا

استمع نصحى لتحظى بالكرم
وتنال اخلير منى والنغم
وإذا خالفت تبلى بالنقم

وتعض الكف من فرط الندم
ـــؤلف يــقـــتـــرح (حلن عــروضـه عــلى نـالحظ هــنـــا أن ا
وزن أيــهــا الـفــتــاح) وبـالــتــأكــيـد أن هــذه األحلــان كـانت
شــهـــيـــرة - آنــذاك - وبـــعــضـــهـــا كــان لـــلـــشــيـخ سالمــة
سرحية وهو حـجازى الذى كان راعيا فـنياً للحركـة ا
الـذى دفـع جـورج أبــيض لـلــتـمــثـيـل بـإيــعـاز من اخلــديـو
عـــــبـــــاس الــــثـــــانى لـــــذلـك ســــنـــــجـــــد أن نص (يـــــوسف

الصديق) ينهيه مؤلفه بنشيد يشيد باخلديو يقول:
يا سامعا الندا 

بامر ويا عن الصدا
احفظ لنا عباسنا

لوك األسجدا.. إلخ. تاج ا
وكـان عبـاس الـثـانى مـتـحـمسـاً جـداً  إلنـهـاض احلـركة
ـسـرحيـة وهـو الذى أرسل جـورج أبـيض إلى باريس ا
ـسـرح ويـقـيم هــنـاك عـلى نـفـقـته اخلـاصـة لـدراسـة ا
وعاد جـورج من باريس دارسـاً وعارفـاً بفـنون اإلخراج
اكـياج.. كما كـتبت سعاد أبيض البس وا والـديكور وا

عنه.
ـسـرحيـة يـتـراوح بـ الـشعـر والـنـثـر ولـغته -  ونص ا
كمـا يالحظ - لـيسـت صارمـة بل تـكاد تـكـون دارجة
ــا تــركه عـــبــد الــله نــد فـى تــراثه.. مــثل ومــتـــأثــرة 

إنشاد زليخا:
يا ساعة األنس دومى
ويا هنائى جتدد
سرات وفى وقت ا
وعاد والعود  أحمد
بالبل الرأس صامت
على غصون التهانى
وجنمة السعد الحت
فى أفق نيل األمانى

ـؤلـف عـلى تــبـطــئــة وتـســريع اإليـقــاع الـلــغـوى ويـعــمل ا
ـا حــسب كل مــوقف ويــســتــخــدم الـشــعــر واإلنــشــاد 
يتناسب أيـضا مع احلال القائم فى النص وال أعرف
ـــوشـح األخـــيــــر فى ــــؤلف عــــلى نــــشــــر ا ـــاذا أصــــر ا
ــســرحــيـــة إال من بــاب نــشــر إنــتـــاجه وأزعم أنه لم ا
ـــوشـح عـــلى ـــؤلـف تـــشــــخـــيـص ا يــــكن فى مــــخــــيـــلــــة ا
اخلــشـــبـــة إذ كــان من اجلـــائــز تـــمــثـــيل هـــذا الــنص -
آنـــــذاك - وأظن أنـه لم يـــــحـــــدث.. مــــا دام أن الـــــنص
ــــعــــنى أصـح  مــــتـــواطــــأ عــــلى ــــؤلف أو  مــــجـــهــــول ا
ــــمـــكـن أن فى ذلك الــــزمـــان كــــانـــوا جتــــهـــيــــله.. ومن ا
يــعــرفــون مــؤلـفه احلــقــيــقى وأريــد أن أثــيــر أن الـنص
ـة لشـعراء عرب يـورد بعض األبيـات الشـعريـة القد
ـكـتوب وألن الـلـغة وبـالـطبـع هنـاك تـنويع فى الـشـعر ا
لـيــسـت صـارمــة - كــمــا أســلــفــنــا - فال يــوجــد هــنـاك
إصــرار عـلى سالمــتــهـا تــمــامـا لــذلك ســنالحظ أنــهـا
تــخـــطئ أحــيـــانــاً وتـــتــجـــاوز أحــيــانـــاً أخــرى الـــقــاعــدة
الــنــحــويـة ألن الــتــركــيـز كــان عــلى الــتــجـســيــد الــعـالى

سرح. للمشهدية والبعد اإلنشادى فى ا
وأتـمــنى أن يـكــون هـذا الــنص اكـتــشف من قــبل حـتى
ـسرحى لم تـرتاح سـريـرتى وأطـمـئن علـى أن تراثـنـا ا
يــعـــد مــجــهـــوالً أو مــجــهـــوراً أو مــلــقى بـه فى مــخــازن

النسيان.

الـتــصـرف فى األقـوال الـنـبـويــة فـإن هـذا الـنص يـأتى
بــأقــوال مــتــخــيــلــة بــتــصــرف عـن الــنــبى يــوسف عــلــيه
الـــــسالم ونــــســـــتــــطــــيـع أن نــــلـــــمس اخلــــيـط الــــدرامى

التقليدى منذ أول منظر والذى ينشد فيه يعقوب:
أشكو إلى الله آالمى وأحزانى
وما بقلبى من نيران أشجانى

مذ غاب عنى أوالدى بدا سقمى
وخاننى جلدى والصبر أعيانى

إلى آخــر الـصــراع الـدائـر بــ اخلـيــر احملض والـشـر
ؤلـف أن يشـخـصه بـوضوح احملض والذى اسـتـطـاع ا
نــاصع خـاصــة أن الـقــصـة الــتـاريــخـيـة - فـى ذاتـهـا -
تـنطوى عـلى كل العـناصـر الدراميـة وما عـلى الصائغ

سرح  سيضيف الكثير  حول حركة ا
صرى ونشأته ا

حلمى سراج: دفنت أمى.. وتوجهت للمسرح ألضحك الناس
سرح الدمياطى لـ.. "مسرحنا" أبو ا

عن رحـلــته الـطــويـلـة يــقـول حــلـمى سـراج:
مـنـذ عـام 65 وأنـا أدرب وأكـتـشف وجـوهاً
واقف الـتى مررت جـديدة ومن أصـعب ا
بــــهـــــا وفــــاة والــــدتـى فى أول أيــــام عــــرض
"أدهـم الـــشــــرقــــاوى" من إخــــراجى وكــــنت
أؤدى فــيــهــا دوراً كــومــيـديــاً يــومــهــا قــمت
ــســرح ومــارست بــدفن أمى وعــدت إلى ا
دورى فى إضـحاك الـناس كعـادته وبكيت

بعدها بكاءً مراَ.
بـعـدها عـرض عـلىّ حافظ أحـمـد حافظ
وســــعــــد أردش ونــــاديــــة ســــالم مــــراراً أن
أذهب إلى القاهرة لـكنى لم أستطع فقد

وجدت نفسى فى دمياط.
وكــنـا نــتــجـول بــالــعـروض فى احملــافــظـات
ولـم يـكن لـديــنـا مــشـكالت إنــتـاجـيــة وكـنـا
نـــقــيم داخـل وخــارج قـــرى دمــيــاط لـــيــالى
ثقـافية تـضم عروضـاً مسرحـية من فصل
واحد ثم نـقدم مـجمـوعة من الـشعراء ثم
ـوسـيـقى بـالـقـصـر وهذا فـقـرات شـعـبـة ا
مـا حتاول الهـيئة إحـياءه من خالل مسرح
ــفــروض أن تــفـعل "اجلــرن"  مع أنه من ا
فــرق الــثــقـافــة اجلــمــاهــيــريـة هــذا فى كل

مكان .

ويكـمل حلـمى سراج حديـثه منـدهشاً: ال
أدرى مـــــا الـــــذى يــــحـــــدث فـــــالـــــثـــــقـــــافــــة
اجلـمــاهـيـريــة مـقــصـرة فى حــقى فـبـدالً
من أن يـــحــتــفى بى بـــعــد جــهــد أكــثــر من
ـدة أربـعـ عـامـاً حــرمـتـنى من اإلخـراج 
ـــاضى طـــلـــبــوا 4 ســـنـــوات وفى الـــعـــام ا
مـنى فى الــثـقـافـة أن أقــيم ورشـة بـقـصـر
ثــقـافــة دمــيــاط اجلــديـدة لــتــكــوين فــرقـة
كان وبـالفعل اقـيمت ورشة مسـرحية بـا
ـــثالً لــســتــة أشــهــر كـــانت نــتــاجــهــا 85 
ــثـلـة أخـرجـت لـهم مـسـرحــيـة "بـكـرة" و
حملــمــود الــطـوخـى و تـنــفــيــذ وتــصــمـيم
الــديــكـــور وانــتـــهــيـــنــا من األحلـــان وقــبل
الـعـرض بـأربعـة أيـام ورغم تـوقيع اإلدارة
لــلــمـقــايــسـة جــاء رئــيس اإلقــلـيم وأوقف
الـعـمل نــهـائـيـاً بـحــجـة أن مـسـرح دمـيـاط
قاول اجلديـدة لم يفـتتح رسـميـاً مع أن ا
سـلـمه مـنـذ 4سـنـوات وبــلـغت تـكـلـفـته44

مليون جنيه.

سـرحنا قائالً يـنهى حلـمى سراج حواره 
سرحى : مـازلت أحلم بأن يـعود العـمل ا
فى الـثـقـافة اجلـمـاهـيريـة جملـده الـقد

فـــعــنـــدمــا كـــنـــا نــدفع مـن جــيـــوبــنـــا كــانت
عروضنا أكثـر إيجابية وتأثيراً. ورغم ما
حــدث لى من اإلقــلـيـم إال أنـنى مــتــواجـد
سـرح أدرب الـشبـاب الذى عـلى خـشبـة ا
يـفـتقـد إلى الـورش.. ألنه فى النـهـاية لن
ــسـر٥ح الـدمـيـاطى سـوى يـحـافظ عـلى ا
أبـنـاؤه فأى مـخـرج وافد سـتـنـتهى مـهـمته
بــانــتــهـاء الــعــرض. وســأظل عــلى خــشــبـة
ــة لــتـــعــلــو ــســـرح بــنــفـس روحى الــقـــد ا
ضـــحـــكـــاتى عـــلى اخلـــشــبـــة مـــهـــمــا كـــنت

اً. متأ

واجتهنا للمـحافظ وبعد موافقته بنينا
ــســـرح والـــكـــوالــيـس وانــتـــهى خـــشـــبـــة ا
اً فـقط" كـان ـبــنى كـامالً فى "12 يـومـ ا
أعـــضـــاء الـــفـــرقــة يـــعـــمـــلـــون مع عـــمــال
ــدة ٢٤ سـاعــة يــومـاً الــبـنــاء واخلــشب 
وعـرضنـا علـيه "عسـكر وحـراميـة" عام
66. وبــــــذلك بــــــدأت فــــــرقــــــة دمــــــيـــــاط
ـــســتـــقـــر عــلى ـــســرحـــيـــة نــشـــاطـــهــا ا ا
مــــــســـــرحــــــهــــــا الـــــقــــــومـى وكـــــنـت أحـــــد
ــــســــرح أعـــــضــــائــــهــــا بــــجــــانـب فــــرقــــة ا
العمالى الـتى أسستها وأخرجت جميع

أعمالها.

ـسـرحـى هـكـذا بـجـهـودنـا اســتـمـر الـواقع ا
الـذاتــيـة حـتى عـام 70 مع بـدايـة الــثـقـافـة
اجلماهيـرية بدمياط رشحت إلخراج أول
مــسـرحــيـة بـقــصـر الــثـقــافـة ولم يــكن بـنـاء
الـقـصر قـد اكـتمل إال أنى بـدأت بـروفاتى
ـسرحية "أبـو زيد فى بلـدنا" لـ"أبو العال
الـــسـالمـــونى" والــــتى تــــعـــبــــر عن مــــعـــانـــاة
الــــفـالحــــ مع اجلــــمــــعــــيــــات الــــزراعــــيــــة
وجتــولــنــا بــهــا فى قــرى احملــافـظــة والقت
إعـجـابـاً كبـيـراً من الـنـاس الـذين آمـنوا أن
ـــســــرح جــــاء لــــيـــعــــبــــر عن مــــشــــكالتــــهم ا

ومشاعرهم.
ثم تــوالـت أعــمــالى لــفــرقــة قــصــر ثــقــافــة
" تـألـيف دمـيـاط فـقـدمت: "الـغـفـارى بـطالً
ـنعم سراج" ثم "ثمن احلرية" أخى "عبد ا
له أيــضــاً والـذى فــضـل الـعــودة لــلــقــاهـرة
لــلـعــمل الـصـحــفى والـفــنى بـيــنـمــا اخـتـرت
البـقاء فى دمـياط مع فـرقتى الـتى عانيت

فى تكوينها.
بــــعـــد ذلك أوقــــفت فـــرقــــة الـــعـــمــــال الـــتى
تـــكــونت من الــعــمـــال والــطــلــبــة  وانــتــجــنــا
عــروضــهــا من جــيــوبــنــا واعــتــمــدنــا عــلى
فــرقـة الـقــصـر وضـمــمـتـهم إلــيـهـا وصـاروا
ـــســـرح بــدمـــيــاط ومـــنـــهم رضــا أبـــطــال ا
عــثـمـان زغــلـول الـبـابــلي جـونـيــا الـعـربى
ســهـيـر أبــو سـلـيــمـة رضـا حـســنى أحـمـد
شبكـة محمـد الشريـف عبده اجلـنتيرى

فايزة أبو عبده وغيرهم.

عن أهم عــــروضه يــــقـــول حـــلــــمى ســـراج:
ســـرحــــيـــة قـــمـت بـــإخــــراج أكــــثـــر من  30 
لــفــرقــة دمــيــاط الــقــومــيــة بـاإلضــافــة إلى
سـرحـيـات الـتى قـدمـتهـا فـرق فـارسـكود ا

نصورة. وكفر سعد وا
مـن أهم هـــــذه الــــعـــــروض: "أبــــو زعـــــيــــزع
والــلـــحــظــة احلـــرجــة ومـــآذن احملــروســة

الــنـاس الـلى فى الــبـلـد الـصــفـقـة الـرجل
الــلـى أكل الــوزة الــنــاس الــلى فى الــســمــا
الـــــثــــامـــــنــــة الـــــرجل الـــــذى ضــــحـك عــــلى
ـــطــار أرض اليـــكـــة الـــكالب وصـــلـت ا ا
وت النـفـاق نقـول إيه الـزوبعـة أغـنيـة ا

ملوك جابر دم السواقى". رأس ا

سرح فى عام 68 دمـجت السـينمـا مع ا
ــمـــر" لــعــلى فى عــرضه "أغـــنــيــة عـــلى ا
ســالم مـن خالل تــقــد مـــادة فــيــلـــمــيــة
ـدفـعـيـة أثـنـاء احلـرب على لـلدبـابـات وا
شــاشـات الــعـرض وسط الــديـكــور وهـو
ما كـرره سيد بـدير عـلى مسرح الـبالون
عـــام 71 فـى عـــرض مــــســــرحى غــــنــــائى
بــطــولـة زوجــته شـريــفـة فــاضل وحـصل
مـر" على اجلـائزة األولى "أغنـية عـلى ا
عــــلى مـــســــتـــوى اجلــــمـــهـــوريــــة وقـــدمت
بعـدها مسـرحية "الـفنار" والـتى ناقشت
قـضــيـة الـصــيـادين ومــعـركـتــهم مع جتـار
"الــرأســمـالــيــة" وكـان الــعــرض الـتــجــربـة
ـســرح الـشــارع فى دمـيــاط عـام األولى 
69 عرضنـاها فى مـنطقـة "الكارنـتينة"
بــعـزبــة الـبــرج الـتـى بـنــاهـا مــحـمــد عـلى
ــراكب بــالـــعــزبــة لـــيــتم فـــيــهــا تـــصــنــيـع ا

وسميت بالترسانة.

ــسـرح فى دمــيــاط يــطــلــقــون عــلـيـه "أبــو ا
الدمياطى" كان حلمى سراج أول من كون
رحـلة الـثانـوية فرقـة مسـرحيـة وهـو فى ا
ـــــســــرح الـــــعــــمـــــالى" أصـــــبح أســـــمـــــاهــــا "ا
ــــســـرح أعـــضــــاؤهـــا فــــيـــمــــا بـــعــــد جنـــوم ا
ــــــســــــرح الـــــــدمــــــيـــــــاطى (وأول مـن دمـج ا
بالسـينما عام 68 فى عرضه "أغـنية على
ـمـر" لــعـلى سـالم وأول مـن قـدم مـسـرح ا
الـــــشـــــارع فـى دمـــــيـــــاط من خـالل عــــرض

"الفنار" الذى عرض فى قرية البرج.
ومـازال حـلـمى سـراج يـدرب ويـعـلم ويـؤكـد

سرح فن وليس وظيفة. أن ا
لم تـكرمه الـثقـافة اجلـماهـيريـة يوماً رغم
كل اجلـوائـز الــتى حـصـدتــهـا عـروضه بل
تـقـوم اإلدارة بــتـرشـيـحه كل عـام لإلخـراج
ويــعــتــرض اإلقــلــيم وهــكــذا أربع ســنــوات

وحلمى سراج متوقف بدون أسباب..
ـحـافـظـة اجلـيـزة ولـد حـلمى فى أوسـيم 
إبـراهــيم عـبــد احلــمـيــد الـشــهـيــر بـحــلـمى
ــكث فى أوسـيم طـويالً قـبل سـراج ولم 
أن يـــنـــتــقـل مع أســـرته إلى دمـــيـــاط حــيث
ـدرسـة االبـتـدائـيـة عـمل والـده والـتــحق بـا
هـناك ليـكتشف أسـتاذه موهـبته التـمثيـلية
درسى وتتـأكد موهبته ـسرح ا فـيلحقه با
عـــامـــاً بـــعـــد عــام يـــتـــخـــرج من الـــثـــانـــويــة
ـــســـرح الـــزراعـــيــــة وال يـــجـــد بـــديـالً عن ا
ــدرسى إال مــســرح اجلــامــعــة الــشــعــبــيـة ا
الـــــتى كـــــانـت الـــــنـــــواة األولى لـــــلـــــثـــــقـــــافـــــة
اجلـــمــاهــيـــريــة فى ذلك الـــوقت ولم يــكن
في دمـيـاط فى ذلـك الـوقت سـوى مـسـرح

درسة الثانوية العسكرية. وحيد با

بــدأ حـلــمى ســراج عـمــله كـمــمـثل عــلى يـد
مـخــرج دمــيـاط األول "جــمـال الــبـســيـونى"
الذى دربه وزمالءه ورغم أن أسـلوبه كان
طياً إال أنهم تعلموا منه قواعد التمثيل
وبــعــد إنــهــائه اخلــدمــة الــعــســكــريــة عـ
ســــراج فى مــــدرســــة الــــزراعــــة مــــوظــــفــــاً
سرح العمالى" لتكون أول فأنشأ فرقـة "ا
فـرقـة مـسـرحـيـة مـسـتـقـلـة بـدمـيـاط وكان
معه اخملـرج رضا حـسنى والفـنان مـحمد
الـشـريف واخملـرج فـوزى سـراج الـذى كـان
مـــعـــتـــمــداً وأبـــطـــال فـــرقـــته عـــلـى اإلنـــتــاج
الــذاتى ولم تــمـنــعه الـظــروف من الــتـجـول

بعروضه فى القرى والنجوع.
عن تلك األيام يحكى حلمى سراج:ـ

ـسرح الـقـومى التـابع لـلمـحافـظة كان ا
ـجـلس وقـتـهـا صــالـة مـغـلـقــة خـاصـة 
ـديـنـة حـتى جـاء اخملـرج نـبـيل األلـفى ا
إلى دمـيــاط لـيــقـوم بـإخــراج مـســرحـيـة
"مـــــلـك الـــــقــــــطن" لــــــيـــــوسف إدريـس ثم
" عـام 64  وتـاله نــور ــهــكــعــ "غـرام ا
الـدمـرداش عـام 65 لـيــخـرج مـســرحـيـة
"ست الـبنـات" ألمـ يـوسف غراب ثم
جــــاء ســـــعـــــد أردش عــــام 66 م يـــــخــــرج
مـسـرحيـة "عـسكـر وحـرامـية" أللـفـريد
فـرج قبل إنتاجـها بالقاهـرة وكنا نقوم
بـــبــــروفـــات هـــذه الـــعــــروض فى صـــالـــة
ـــــديـــــنــــة ونـــــقــــدم ــــجـــــلس ا ـــــزادات  ا
الـــــــعـــــــرض فـى "مـــــــســـــــرح وســـــــيـــــــنـــــــمــــــا
اجلـمـهـوريـة" بــرأس الـبـر حـتى حتـدث
مــعـنـا سـعــد أردش وأقـنـعـنــا بـأنه يـجب
اسـتـغالل هـذه الـقـاعـة خـاصـة وأن بـها
حـــديــقـــة كـــبــيـــرة لـــنــقـــيم بـــهـــا "خــشـــبــة
ـــســـرح" وبــالـــفـــعـل تـــلـــقـــفـــنـــا الـــفـــكــرة ا

 حلمى سراج

سرح".. فى عام 68 قدمنا ألول مرة  "السينما داخل ا
وأيام الهواية كنا نقدم أعماالً أكثر تأثيراً

اإلقليم يتجاهل مشوار 45 سنة.. 
لكنى لن أهجر جذورى

äÉcôH âØY

البداية

الثقافة اجلماهيرية

أول مرة

نتاج الرحلة

أين تاريخى

ماذا يحدث?

اخلتام
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. ولذلك فـهو يـعمل حلـظة ـمـثل العـظيم يـكون مـؤثراً ومـستـجيـبـاً عظـيمـاً > ا
بـلحظة. وهـذا يعنى أن يحافظ عـلى حواسه مفتـوحة ومتيقـظة وال يتوقع ما

مثل اآلخر. سيفعله ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرحى "مكتب رقم ١٣" دينة تلمسان بالعرض ا سرح اجلامعى  سرحية بالوادى فى اجلزائر شاركت مؤخراً فى مهرجان ا >  جمعية عشاق اخلشبة ا

19 من   مايو 2008  العدد  45
تفرج مثل عند عبارة معينة متـوقعاً تصفيقاً أو ضحكاً من ا > ال يـجب أن يتوقف ا

مثل اآلخر. عليه أن وأيـضاً ال يجب أن يستـعد إللقاء دوره فى اجلزء األخيـر من كالم ا
وقف بكل طاقته وأن يكيف أداءه وفقا لذلك. يكون "داخل" ا

غرب. هرجان طاطا با > تعقد فى الفترة من 12 إلى  18يونيه القادم فعاليات الدورة اخلامسة 

سرحي جريدة كل ا
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 اللوحة للفنان «أم محمد على ريان»
 هناك
دراسات
حديثة
تربط ب
السمات
والعالقات
وسلوك
الشخصية

 حتولت
الساحة

أمام مدخل
معهد
الفنون

سرحية  ا
إلى ملعب
لكرة

القدم!!

 ارتباطها
وثيق
بالعلم

والفلسفة
وحتتاج

جهداً 
من

الدارس

األولى
 فى
الشرق
األوسط

يات فنون األكاد
. األولى عـام 1998حــيث كــنت أســتــاذا لـلــدرامــا واإلعالم بـكــلــيـة ذرفتُ الـدمــوع مـرتـ
ـلك سـعــود ـ الـريـاض عـنـدمـا طــالـعت مـقـاال قـاسـيــا كـتـبه أحـد كـبـار اآلداب جـامـعـة ا
عـرض الكـتـاب الدولى ثـقـف الـسـعوديـ فى إحـدى اجملالت بعـد عـودته من زيـارة  ا
طاعم الشـعبية التى فى القاهرة حتت عـنوان (معرض الـكُشرى الدولى ـ إشـارة إلى ا

اجتاحت ساحات معرض الكتاب).
يـة الفـنون إلحدى اضى وأنـا فى طريـقى إلى أكاد رة الـثانـية فى األسبـوع ا وكانت ا
مــحــاضــراتـى ألجـد مُــلــصــقــات دعــايــة عــلى أحــد الــتــمــاثــيل الــتـى تــنـتــشــر فـى ســاحـة
ية الداخلية. يا لآلسف! وعدد كـثير من الشباب ـ وأمام معهد التمثيل تماماً ـ األكاد
يـلـعب كـرة القـدم ويـصـيح وُيزمـجـر. ومـتى? بعـد الـثـانيـة ظـهراً مـيـعـاد بدء مـحـاضرات

عهد. الدراسات العليا بهذا ا
ـية). عُـدت إلى بـيتـى ـ بعـد احملـاضـرة ـ مـكـتئـبـاً. ثم دعـانى الـتـفـكـير فى لـفـظـة (أكـاد
الـلــفـظــة تُـطــلق عــلى مـكــان الــدراسـات الــرسـمــيـة اخلــاصــة بـاآلداب والــفـنــون.. وهـذه
الدراسـات حتديداً تقوم على تقليـد فنى أو فلسفى لعلم مع من الـعلوم أو مشتقاتها

الفنية والسيكولوجية.
يـة فى الشرق األوسط. دخلتُ إلـى معهدها صـرية هى أول أكاد ية الـفنون ا وأكاد
األول عام  1965  صبـاحاً عنـد انتـقال معـهد التـمثـيل إليهـا فى مكـانها ومـكانه احلالى
مع العميد - آنذاك - األستاذ سعيد خطاب وزميلى الراحل الفنان نبيل األلفى. هذا
ـية الـفنون الـبناء الـشامخ لـلمـعهد هـو أقدم األبـنيـة التى تبـعتـها أبنـية سـتة تـمثل أكاد
ـعـهـد جـديـدا كـالـبـنـاء يـسـتـعـد لـقـاعـات فـنـيـة تـشـرح صـدر احملـاضر عـاصـرة. كـان ا ا
ــثل إجنــازا لــرؤســاء ــا كــان  وبــعــدهــا دخــلت أجــهـــزة الــتــكــيــيف لــقــاعـــات الــدرس 
ـيـة من سـمـحـة اخلـولى إلى رشـاد رشـدى إلى عـز الـدين إسـمـاعـيل إلى فـوزى األكـاد

فهمى إلى هانى مطاوع.
ية) األولى ـ صرية االقـتراب من فلسفة أو تعريف لفظة (األكاد ية ا حاولت األكاد
يـة فـى الـتاريـخ  ـ الـفـيلـسـوف أفـالطون (427ـ 347 تـقـريـبا الـتى أنـشـأهـا كـأول  أكـاد
ق.م) خــــرجـت الــــلــــفـــظــــة مـن فــــكــــرة األرســــتـــقــــراطـى ـ مــــجــــازا ( لم يــــكن مــــصــــطــــلح
األرستـقراطيـة قد وُلد بـعد) فى انتمـاء إلى والديه األب آريسـتون واألم باريـكتيون من
ى حـ يلتـصق أفالطون فى الـعشرين ـية. يـتقدم الـفكـر األكاد الـطبـقة األثيـنيـة العا
من عـمــره بــالـفــيـلــســوف اإلغـريــقى ســقـراط لــيــظل مـخــلــصـا ألســتــاذه ـ رغم اخـتالف
وجهات النظـر الفلسفيـة عندهما ـ وليـمجد أفالطون أستاذه طـوال حياته كاشفا عن

العبقرية السُقراطية فيما وضعه من آراء فى ديالوجاته الفلسفية التربوية.
ـدة أربـعـ سـنـة مـتــتـالـيـة ُيـدرس أفالطـون فى الــعـاصـمـة الـيـونـانـيـة مـنـذ عـام 386 ق.م 
ة أثيـنا. ومن فلسفـته العبقريـة ومن طول فترة التـدريس ومن رصانة اخلريج القد
ــيـة). ولـعـل خـريـجى من فالســفـة وأدبـاء وشــعـراء ومــوسـيـقــيـ خــرجت لـفـظــة (األكـاد
ــنـاهج ــيـة أفالطــون وفق تــخــصــصــاتـهم هــذه يــقــتــربـون أو ُهـم يـؤســســون نــفس ا أكــاد
صـرية (دلـيلى على ذلك (25) محـاورة بقوا من يـة الفنـون ا التـعلـيمـية فى معـاهد أكـاد
ى األول) ســواء من نــاحـيــة اآلداب أو الـنــقـد أو الــفــلـســفـة أو جــمـالــيـات الــتـراث األكــاد
الـفنـون بل لعـلنى أجزم أن الـتيـار الفلـسفى فى عـلم الفـلسـفة (وكانت اجلـمالـيات تدرس
آنذاك حتـت ردائه وإبطه) هـى هذا الـتـيـار الـصاعـد عـلى مـر الـعـصور حـتى وقـتـنـا هذا
. إذن يت كونيت عاصرة بعد حرب عا كان العلمى فى دول أوربا ا وحتى رغم بعد ا
ية ترتبط ارتباطا وثيقا ال مناص منه بالعلم والفلسفة نترجمها اليوم فى نقطة األكاد
وسيقـى والباليه والفنون صـرية فى معاهد علـيا للتمثـيل واآلداب والنقد وا ية ا األكاد
الشعبـية وفنون الـطفل مقررات دراسـية ليـست بالسهـلة أو الهيـنة والتى تقـتضى جهدا
من الدارس والدارسات وزمنًا مستـفيضًا لالستيعاب اجلاد ليس للماضى التاريخى
ـستـقـبلى ونـحن نـعيش عـصـر العـلـوم واآلليـة والـتكـنـولوجـيا. لـكن للـحـاضر الـتـجريـبى وا
هذه اجلدية أو ألقل جهامة العلم احلاملة للقدسية والتى رغم جهامتها فإنها أعظم ما
ية فى اآلداب سـتقبل وظنونه فى اجتـاه نهضة علـمية أكاد تكون شفـافية حتمل روح ا
والـفلـسفـة والفنـون واجلمـاليات. تـبدو هـذه اجلهـامة فى تمـثال ألفالطـون أعده الـنحات

ـيالد). بـورتـريه ألفالطـون اإلغـريـقى سـيالنـيـون فـى مـنـتـصف الـقـرن الـرابع ق.م (قـبل ا
جـالسًا ارتـفاع التـمثال 35,5 سم مـوجود فى متـحف فيـتز ولـيام كامـبردج إجنـلترا أو
هم صورة طـبق األصل مـنه بعـد أن تعـددت بورتـريـهات كـثيـرة لنـفس الـتمـثال لـكن أين ا
ـيــة اإلغــريـقــيـة األولـى تـتــضح أكــثـر مــا تـتــضح فى كل هــنـا? هــذه الــصـرامــة فى األكــاد
جنبات الـتمثال.. اجلـمجمة ضـخمة الوجه عـريض بنائى مـعمارى تكـتونى متعـلق بتشوه
ـؤديـة إلـيه واألشــكـال الـنـاشـئـة عــنه (وهـو الـوجه الـذى حـفظ روح أد األرض والــقـوى ا
علم الـرياضيـات الذى كان صـاحبه مغـرمًا به) شعـر الرأس والذقن فى تـمشيط مرتب.
أمـا األنف والفم فـهـما جـميالن يـحـمالن نبـالة الـشـخصـية األفالطـونـية وبـصورة عـامة
فـإن أعــظم مــا فى الــتـمــثــال أنه يـبــرز عــيـنــ يـعــلــوهـمــا حــاجـبــان ال  يـفــصــحـان إال عن
ــكن لــنــا - تــفــســيــرًا أو حتــلــيًال - أن نــقــول إن مالمح شــخــصــيــة جــادة وحــازمــة هل 
الشـخصيـة كما استـوحاها الـنحات سـيالنيون أو كـما أحسهـا - إذا أردنا التـعبيـر السليم
ـيـة)? أظن ذلك خاصـة وقـد أفـاضت دراسات حـديـثة فى - تـكـشف عن مـعنى (األكـاد
الربط بـ القسـمات والـعالمات وتقـطيب الوجه  وجـحوظ الـعينـ بسلـوك الشخـصية
ـوسـيـقى الـكـبـيـر مـحـمد حـسن ـا يـؤكـد ظـنى أن ا الـتى حتـمل بـعض هـذه الـعالمـات و
ـعـهد الـتمـثيل أثـنـاء دراستـنا حـتى عام 1952 كان مـتجهم وسـيقى  الشـجـاعى أستـاذ ا
ـظـهر وسـيـقى كـانا هـمـا سبـب هذا ا الـوجه عـلى الدوام لـكن اجلـديـة والعـمق الـعـلمـى ا
ــصـريـة يـقـيم ــتـجـهم الـرائع كـان أســتـاذنـا يـعـمل مــسـتـشـارًا لـلــمـوسـيـقى فى اإلذاعـة ا ا
اخـتبـارا كل عـام لألصوات الـغـنائـية العـتـمادهـا باإلذاعـة وال تـعجب من الـتـاريخ. يتـقدم
ـتجـهم وال ينجح إال وسـيقى ا مـئات ومـئات إلى االخـتبار أمـام جلنـة يرأسـها الـعبقـرى ا
عدد يقل عن عدد أصابع اليد الواحـدة خلف هذا التجهم كانت هناك جمجمة وعقل

عاصرة. وفن وخبرة وجدية تغيب منذ أمد بعيد عن احلياة الفنية ا
ية) ـقاطع من هـنا ومن هنـاك ألحدد معـنى لفظـة (األكاد أذكر كـل هذه الشذرات وا
ـال واجلـهـد والـعـرق ومـا تـتـطـلـبه الــدراسـة فـيـهـا من تـفــان وبـسط زمن وتـضـحـيــة بـا
صـرية الـتى حـظرت عـليـنا فى ـية الـفنـون ا ـية وأكـاد وانتـباه شـديد  لـلـعلـوم األكاد
الـسـتيـنـيات إدخـال سيـاراتـنا إلى سـاحتـهـا وسعـدنـا بالـقرار تـأيـيداً لـلصـورة اجلـمالـية
التى تليق بفن وبدارس للـفنون وأشهد أن د. فوزى فهمى قد زرع احلديقة الواسعة
ية فى مواجهـة معهـد التمـثيل واضعـا برجوالت عـلى النمط اإليـطالى وتظل األكـاد
ــيـات الــفــنــون الــتى شـهــدتــهــا: فى لــنـدن; ــصـريــة بــصــورتـهــا هــذه ال تــقل عن أكــاد ا
ـيـة الفـنون لـكـية لـفنـون الـدراما وفى لـينـنـجراد سـان بطـبـرسبـرج; أكاد يـة ا األكـاد
ـسـرح الـقومى الـنـمـساوى ـلحق بـا ـسرحـيـة وفى فـيـينـا; مـعـهـد ماكس رايـنـهـاردت ا ا
يات أخرى للفـنون يعكس معمارها وسلوكيات طالبها كل مناهج وفى عديد من أكاد

. الدراسة واستفادتها حيث يظهر هذا وذاك على جباه الطالب والدارس
سرحية عـهد الفنـون ا دخل  اذا? هذه الـساحة - وحتديـداً أمام ساللم ا أقول ذلك 
- أصبـحت - بعد الثانية ظهـراً - ملعباً لكرة القـدم والصياح والصراخ طبعا من حق
الالعــبــ الــتــمــتع بــالــلـعـب والــصـيــاح لــكن لــيس أوقــات الــدراســات الــعــلــيــا فــلـتــؤمن

ية لهم مالعب يزاولون فيها رياضتهم وصياحهم كما يريدون. األكاد
ـيـة من كبـار الـفنـان فى الـتـمثـيل (يوسف ثم هـذه التـمـاثيل الـتى زيـنت ساحـة األكاد
ثال) وغـيرهم من شعراء وأدباء أليس من الوقاحة وقلة األدب أن وهبى على سبيل ا

تلصق عليها إعالنات النتخابات?
ـية? أليس الهدوء واالحتـرام والتقدير ألصحاب ئات من حرس األكاد ثم ماذا يـفعل ا
هـذه الــتــمـاثــيل وخــلــفـهـم مـاضٍ قــديــر جـديــر بــاحلــرس وحـفظ الــنــظــام? ال أحتـدث عن
سـافـات اجلـمـالـيـة الـتى أهـدرها عـابـثـون بـالـفن واآلداب والـعـلوم. الـنـظـافـة والـتـرتيـب وا
ــيــة لــكن األمــر كــان البــد من مــقــال يــعــز عــلىّ أن أكــتــبه حــانــقــًا وأنــا ابن هــذه األكــاد
الـتـوجـيه بـالكـلـمـة حتـى ال يسـتـفـحل أكثـر من ذلك حـرصـا عـلى قـدسيـة الـفن وبـدرجة

أكبر حرصا على مستويات التعليم الفنى وخريجيه.
والله ولى التوفيق
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صر احلديثة افتتاح أكبر مشاريع توثيق الذاكرة الثقافية واإلبداعية 
"ذاكرة الوطن".. فى عهدة الثقافة اجلماهيرية

تفاصيل
حتويل
مخزن
بقصر
ثقافة
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الثقافية 

افـتــتح الــدكــتــور أحــمـد نــوار مــســاء األحـد
ــــاضى واحــــداً مـن أضـــخـم مــــشــــروعـــات ا
ــعــنـى حتــديـداً هــيــئـة قــصــور الــثــقــافــة وا

صر إبداعياً.. بتوثيق التاريخ الثقافى 
فـ "ذاكـرة الـوطن" لـيس مـجـرد جـمع وتـوثيق
لـسيـر وشـخـوص أسهـمت فى صـنـاعة وعى
الــوطن بل "إســـهــام بـــارز فى تــعـــمــيق الــدور
الـــتـــاريـــخى الـــذى اضـــطـــلـــعت بـه الـــثـــقـــافــة
المح الثـقافية اجلمـاهيرية لـلحفـاظ على ا
والـــفـــنـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة واإلبـــداعــيـــة لـــلـــوطن
ـصرى بـكافـة أقالـيمه وهـو ما يكـتسب به ا
فى جـوهـره ذاكـرة جــمـالـيـة إبـداعــيـة تـكـتـنـز
بـدالالت شـتى تــصب فى مـجــمـلـهـا فى روح
مصـر القـوية".. حـسب رؤية دكـتور نوار فى

شروع. كلمته التى صدر بها ا
ـــشـــروع الـــذى اتـــخـــذ من قـــصـــر ثـــقـــافـــة ا
اجلــيـــزة مــوقــعـــاً يــســتـــهــدف - كــمـــا يــؤكــد
شـرف عـليه دكـتور أحـمـد عبـد العـزيز - ا
إيــقـــاظ الــذاكـــرة الــقـــومــيـــة لــتـــدعــيم روح
ـصــريـة وبث االنــتـمــاء لـلــهـويــة الـوطــنـيــة ا
احلــــيـــويــــة فــــيـــهــــا من خـالل إعـــادة صــــقل
عرفة التاريـخية لرموز مصر وعظمائها ا
بــإنــشـــاء الــقــاعـــدة الــعــلــمـــيــة الــتـــاريــخــيــة

وثقة وإتاحتها للجمهور إلكترونياً. وا
شروع بتحوالت تستحق فى حد مر موقع ا
ذاتـهــا أن تـروى حـيث اخـتــيـر "مـخـزن" وجـد
ـــواصـــفــات ـــشـــروع فـــيـه ا ـــشـــرف عـــلى ا ا
ـطـلـوبـة و حتـويلـه إلى "مـوقع" لـلـمـشروع ا
تـتـكـامـل فـيه عـدة نـشـاطـات ثـقـافـيـة لـتـرسم

فى النهاية صورة لـ "ذاكرة الوطن".
يـقـول دكـتــور أحـمـد عـبـد الــعـزيـز: واجـهـنـا
ــوقع الـذى صــعـوبــات عـديــدة فى حتـويل ا
كـــان مـــخـــزنـــاً إلى مـــركـــز إشـــعـــاع ثـــقـــافى
ــسـانــدة مـســئـولى الــهـيــئـة وتــعـاون كــبـار
ــوظـفــ الـذيـن آمـنــوا بــالـفــكـرة وصـغــار ا
ــشـروع ــشـاركــة فــيــهــا دعــمــاً  واعــتــبــروا ا

وطنى قبل أى شئ آخر.
وبــعــيــداً عن الــشــعـارات الــضــخــمــة يــتـبــنى
مــشـــروع ذاكـــرة الـــوطن إقـــامــة عـــمل فـــنى
يــخــلــد أحــد الــرمـــوز الــوطــنــيــة ســواء كــان
ـــاً أو مـــفـــكــراً أو قـــائـــداً عـــســـكـــريـــاً أو عـــا
مـبـدعـاً لــيـوضع هـذا الـعــمل عـنـد مـداخل
ـدن أو الـقرى ـبانى الـهـامـة أو ساحـات ا ا

التى عاش فيها هؤالء الرواد.
ويـتم تـنفـيذ هـذه األعـمال الـفنـيـة نحـتاً من
ــثـــبت عــلـى قــواعــد من خــامـــة الــبـــرونــز ا
اجلـــرانــيـت أو الــرخـــام بـــســواعـــد وعـــقــول
شـبــاب الــفـنــانــ حتت إشـراف نــخــبـة من

رواد فن النحت.

ومن بـاب الـتحـيـز تـتـوقف "مسـرحـنـا" عـند
ــــصــــرى ـــــســــرح ا عــــدد من رمــــوز ورواد ا
شروع من إقامة منحوتاتهم انتهى فنانـو ا
الــتــخــلــيــديــة وهـم يــوسف وهــبى وتــوفــيق
احلـكـيم إضــافـة إلى الـشــيخ سـيـد درويش
ـسـرح صــاحب الـلـبـنــة األولى واألهم فى ا

صرى . الغنائى ا
ــشـــروع يــضـم أيــضـــًا شــخـــصــيـــات أدبــيــة ا
وثقافية وعلـمية مهمة مثل جنيب محفوظ
طه حــســ أحــمــد زويل ســمــيـرة مــوسى
أحـمــد مــسـتــجــيــر وأسـمــاء كــلـهــا تــســتـحق
االنــــحــــنــــاء إجـالًال لــــدورهــــا فى صــــنــــاعــــة

صر. المح الثقافية واإلبداعية  ا
ــــشــــروع يـــــشــــارك فــــيـه مــــجــــمـــــوعــــة من ا
تمـيزين منهم د. شمس الـفنان الـشبان ا
القـرنفـلى باسم فاضل سـيد أسـماء على
عبد احلميد إسالم السيد عبادة محمد
ســيـد مـحــمـد أحـمــد حـامــد مـوسى رشـا
حــسـام الــدين مـصــطـفى شــعـبــان مـحــمـد
عـبـاس.. مـهـمتـهم األسـاسـيـة أو دسـتورهم
فى الـعـمل اســتـلـهـام فى الــدراسـة الـشـاقـة
المح ســيــرة حــيــاة الــشــخــصــيــة بــهــدف
الـــتـــعـــرف عـــلى خـــصـــائـــصـــهـــا لـــلـــبـــدء فى
تـنـفــيـذهـا نـحـتـيـاً بــالـطـ حـسب الـقـواعـد
الــفــنـــيــة ثم تــبــدأ بــعـــد ذلك مــرحــلــة صب
ـــصــيـــصى" وتــنـــقــيــتـه وتــهــيـــئــته "الـــقــالب ا
وإجــراء الـتــرتـيــبـات الالزمــة والـتى تــشـمل
صب القالب الالمطاطى من السيلكون أو
البـوليسـتر تـمهيـداً لتـنفيـذ أعمـال السبك
من الـــبـــرونـــز أو الـــنـــحـــاس ثـم عـــمـــلـــيــات
اإلنــهـاء بــالـورشــة والـتى تــنـتــهى بـاألكــسـدة
ـنــاسـبـة لــيـصـبـح الـتـمــثـال بـعــدهـا مـعـداً ا
لـلتـثبـيت على قـاعدة الـرخام أو اجلـرانيت

كان اخملتار. فى ا
وإذا كـانت مــجـمــوعـة الــفـنــانـ تــمـثل روح
ــــشـــروع فــــإن عـــقــــله يـــتــــكـــون مـن جلـــنـــة ا
تــاريــخـيــة عــلــيــا تـضـم نـخــبــة من الــعــلــمـاء
والـبـاحـثـ مــنـهم د. مـحـمـد عــفـيـفى عـبـد
اخلــــــالق وأحــــــمــــــد زكــــــريــــــا د. حــــــمــــــادة
إسـماعيل د. سـلوى على ميالد د. لـطيفة
ــــنـــــعـم عـــــامــــر ـــــان عـــــبـــــد ا ســـــالم د. إ
ــدوح كــمــال.. ومــهــمــتــهم وضـع الئــحـة و
ـستـهدفة وتـرتيـبها بأسـماء الـشخصـيات ا
فى مجـموعـات واقتـراح اجملمـوعة األولى
الـتى تــمــتــد حـقــبــتـهــا الــتـاريــخــيــة من عـام

١٨٠٠ وحتى اآلن..

 د. نوار ود. أحمد عبدالعزيز يفتتحان «الذاكرة»

 توفيق احلكيم

 محاولة إليقاظ الذاكرة الوطنية
 واحياء ذكرى رموز مصر
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 يوسف وهبى

 عمل دائب التمام الشخصيات

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> مسرحية "عزف اليمام" للمؤلف واخملرج ياسر مدخلى  عرضها مؤخراً على مسرح بيت الشباب بجدة.

سرحي جريدة كل ا
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مثل مسرحـياً معناه أن يكون ! وأن يكون ا الً > الـواقع بدون "مسرحة" يكـون 
ـمـثل نـفسه نـفـسه لـكنـه أكبـر قـليـالً من احليـاة. إن األسـلوب يـعـنى أن يـكون ا

لكن من أجل غرض ما. 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

> مسرح  Monnol The atre ببيروت يشهد حاليا تقد مسرحية "صفحة 7 " فكرة وتمثيل عصام أبو خالد وفادى أبو سمرة.
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من ذلك حـيث سـلـبت ذاكرتـه وفقـد الـنـطق واحلـركة.. يـقـول مـدير
ـعــداوى شـاعـرنــا الـكــبـيــر فـاقـد الــنـطق ـنـصــة : "هـذا هــو نـعــيم ا ا
واحلـراك ال يــســتــطـيـع أن يـنــبس بــبــنت شــفـة لــكــنه عــلى أيــة حـال
أصـبح يـرى" لــيـثـبت أن اجلـمـاهـيـر الـبـسـيـطـة كـانت أكـثـر وعـيـاً من

قايضة. الشاعر فى رفضها تلك ا

لـقـد بــرزت لـغــة احلـوار شــديـدة الـتــبـاين بــ الـشــخـصــيـات األمـر
الـذى دفع إلى اسـتـخـدام مـسـتـوى من الـفـصحـى لم يـكن مـنـسـجـماً
ا أحدث ـستـخدمـة  فى كثـير من األحـيان مع مـستـوى العامـية ا
ثال اضطراباً واضحاً فى اللغة على العموم ولنلحظ على سبيل ا
ال احلـصر الـقـصائـد الـتى أنشـدهـا الشـاعـر ـ أثنـاء حـواره - والتى
تتمتع بلغة مسـتغرفة فى الغموض ال تتواءم مع مستوى ثقافة ولغة
الـشـخـصيـات الـتى حتـاوره إذ تبـدو مـنـغـلقـة عـلى فـهـمهم كـمـا أنـها
ـضــمــون الـذى يــدور حـوله فى بــعض األحـيــان تــذهب بـعــيــداً عن ا

تحاورة. احلديث فيما ب الشخصيات ا
ـسرحى ـهـمـة التـى يعـانـيـهـا الـعـمل ا وقـضـيـة الـلـغة مـن القـضـايـا ا
وقـد تـكـون عـامـالً قـويـا لـسـقـوط الـعـمل كـمـا أنـهـا قـد تـكـون عـامالً
قـويـاً أيـضـاً لـنــجـاحه واسـتـمـراره إذ إن الــلـغـة هى احملك الـسـحـرى
الـذى يأخـذ بـألبـاب اجلـماهـيـر فكـلـما كـانت هـذه اللـغة قـريـبة من
األفهـام ـ على اخـتالفها وتـبايـنها - واضـحة جـذابة بحـيث تسـيطر
عـلـى اآلذان وتـســتــقــر فى الــنــفـوس كــان لــهــا بــالغ األثــر فى جنـاح
نـتـقاة هى ـتلـقى. ولـيست األلـفـاظ ا الـعمل واسـتـقراره فى ذاكـرة ا
ـفتاح السـحرى لتـلك اللغـة فقد تـكون قوية جـذلة شديـدة الصلة ا
ـعجـمـية لـكن يـظل جـمـالهـا ووقـعـها فى الـنـفس أسـيراً فى داخل بـا
الـلــفظ ذاتـه ال يـتــعــداه وال يــخـرج عن كــونه رونــقــاً شــكـلــيــا يــطـرب
السمع ويحرك الوجدان وترتشفه النفوس غير أنه ال يتسق واللغة
ــنـشـودة وقـد تــكـون األلـفـاظ ضــعـيـفـة هــزيـلـة شـديـدة ـسـرحـيـة ا ا
الصـلة بالسوقـية ويظل أثرها يـزعج السمع وينفـر الوجدان وتعافه
نشـودة. ولم يكن اتباع سرحيـة ا النفـوس وال يتسق بحـال واللغـة ا
أســلـوب بــعــيـنـه من األسـالــيب الــتى اســتـقــرت فى تــاريخ الــلـغــة هـو
ــعـاجم احلل الـعــبـقــرى لإلمــسـاك بــزمـام الــلــغـة فــكم جلـأنــا إلى ا
مثل فى وكثير من الكتب العتيـقة لفهم جملة ألقاها علينا أحد ا
عمل (مـسرحى ـ سـينـمائى ـ تـليفـزيونى) واسـتطـاع أحدنـا الوصول
ـراد بــيـنـمــا لم يـسـتــطع اآلخـر الـوصــول إلـيه بل كـانت ــعـنى ا إلى ا
اجلـمـلـة دافـعاً ألن يـهـمل الـعـمل ولم يـسـتـطع الـتـواصل معـه وظلت
تـلك اجلـملـة حـاجزاً شـديـد الـضخـامـة بيـنه وبـ تـلك النـوعـية من
سـرح إذن يـحـتـاج إلى لـغـة مـفـهـومـة تـعـبـر عن ثـقـافة األعـمـال.. فـا
تباينة فى صالة العرض فاجلمهور فى الصالة ما ب اجلماهير ا
ثـقف العادى (احلاصل على ) وا ـثقف (القار ثقف (الكاتب) وا ا
ـــــوظف والـــــعــــامـل والــــفـالح واحلــــرفـى.. إلخ وفى ) وا مــــؤهـل عــــالٍ
ـشـاهدة ـشـاهـد الـذى أتى من أجل االسـتمـتـاع بـا الـصـالـة أيضـاً ا
ـــشــاهــد فى ــشــاهـــد الــذى أتى هــربـــاً من هــمـــومه وأحــزانه وا وا
ـسرح بشـكل منتظم..إلخ. كل حالته الـطبيعـية الذى اعـتاد ارتياد ا
هــؤالء يــحــتـــاجــون إلى لــغـــة واحــدة (غــيــر مـــتــعــددة) تــســـتــطــيع أن
ـا إسـفــاف أو ابـتـذال.. لـغـة تـخـاطب اجلــمـيع وتـتـواصل مــعـهم دو
ـتـلقى فى سـرح وا ـمـثل فوق خـشـبـة ا تـسـيطـر عـلى الـعالقة بـ ا

صالة العرض يفهمها القاصى والدانى .
ولــنـقـتــطع ـ مـثـالً ـ  جـزءاً من احلـوار نــحـاول حتــلـيـلـه لـنـرى إلى أى
مـدى يـخلق اسـتخـدام اللـغـة شرخـاً من الفـهم ويـتسـبب فى إحداث

شهد الرابع : انفصال لدى وعى اجلماهير.. ففى ا
" أحـمـد : يـا بـيه كل مـا أقـول لـهـا اسـمـعى كالم األسـتـاذ نـعـيم بـيه

احللو ده ما تسمعش الكالم.
سيدة : يابيه.. يابيه.. والله باسمعه لكن مابفهموش.

رجعى". نعيم : اسمعى يا سيدة.. لكل واحد منا "إطاره ا
سيدة : هه.. بتقول إيه?
رجعى". نعيم : "إطاره ا

ا البط رجعـى ده? أيوه.. أيوه فـهمت بـالك يا بـيه..  سيـدة : إيه ا
بـيسـرح فى الـتـرعة أصـرخ عـليه وأقـول له: بـيـتك.. بيـتك.. بـيتك..

ارجعى.. ارجعى إنتى وهيه.
أحمد (يركلها) : كسفتينى الله يكسفك .

نعيم : بالراحة عليها يا أحمد.

ـشـهـد الــرابع إلى اخلـامس ـ من صــالـون قـصـر يـتـم االنـتـقـال مـن ا
قهى الشـعبى (احلارة التى نـشأ بها الـشاعر) من مكان نعـيم إلى ا
فـــاحش الـــغــــنى إلى مـــكـــان فـــاحـش الـــفـــقـــر ـ لـــيـــبـــدو لـــنـــا الـــفـــارق
شـهـدين  وهـو من شـأنه - عـلى مـسـتوى االجتـمـاعى الـقـوى بـ ا
الرؤية - خلق جدار عازل فى تصورات اجلماهير وما يطمح إليه
الـنص من فــكـرة الـبـطـولــة والـزعـامـة الــتى يـأمل فى حتـقــيـقـهـا فى
شـــخص الـــشـــاعـــر الـــذى ذهب لـــيــتـــبـــنى طـــمـــوحـــات وآمـــال هــؤالء
الـبـســطـاء هـذا من اخلـارج حـيث اجلـمــاهـيـر فى الـصـالـة أمـا من
ـشـهد الـداخل حـيث اجلـمـاهـيـر عـلى اخلـشـبـة فـإنه تـبـدو ركـاكـة ا
مــنـذ الـبـدايـة فى مـحـاولــة الـشـاعـر إلثـبـات أصـالــته والـتـأكـيـد عـلى
جـذوره فى احلـارة الـتى نـشـأ بـهـا بـذكـر بـعض الـذكـريـات التـى كان
قد عاشها بينهم ويبدو أن حكاية الشرقاوى التى يحكيها الشاعر
ـقـهـى وكـأنـهـا لم تـسـمع بـهــا احلـارة من قـبل رغم أنه شـخص فى ا
.. ويتـحـول الـشـرقـاوى من خالل من احلـارة ويـعرفـه اجلـمـيع جـيـداً
تــعــلــيــقــات أهل احلــارة إلى شـــخــصــيــة أســطــوريــة تــتــجــســد فــيــهــا
ـصـيـر احملـتـوم لـنـهــايـتـهم وهى بـذلك تـعـد أكـثـر أحالمـهـم وتـمـثل ا
مـصداقـيـة فى حيـاة هؤالء الـبسـطاء مـن الشـاعر نـفسه رغم إيـهام

الكاتبة بالعكس.
ــســرحــيــة حـتـى يـتـم خـداع الــشــاعــر بــإعــطـائه وتــســتــمــر أحـداث ا
زوجـ من العـيون لـيرى بـهمـا العـالم ولكن الـثمن كـان أكبـر بكـثير

يــحـــكى عن قـــصــة شــاعـــر فــقـــد بــصــره فـــأراد أن يــنـــاضل الــظالم
بـبـصـيـرته ويـقــهـر فـكـرة الـعـجــز بـرسم مـشـاهـد الــطـبـيـعـة اخلالبـة
والـغــنــاء لـلــجـمــال الــذى يـبــدو فى مالمح الــربــيع واخلـريف.. وإزاء
تـوقه لـلـحـريــة الـتى يـنـشـدهـا تـتـوحــد مـعه أحالم وآمـال اجلـمـاهـيـر
العـريضة فى اجملـتمع وتـتنـفس من خالله - وهو أقـدرهم - أنسام
احلرية ويعبـر عن أحالمهم وطموحاتهم.. وال جتد قوى الشر حالً
مـعه إال التـفكـيـر فى قطع لـسـانه ظنـاً مـنهـا أن قوته تـكـمن فى تلك
ــعـانى احلـالوة الـتى تــقــطـر من لــسـانـه. هـذه - بــاخـتــصــار- أبـرز ا

التى يطمح إليها النص.

يبدو من قراءة النص أنه يـركز على طرح قضـايا هى أكثر وضوحاً
ـا تـسـبب فـى ارتـباك فى ثـوب الـتـراجـيـديـا مـنـهـا إلى الـكـومـيـديا 
ــشـــاهــد فـــجــاءت وكـــأنــهــا ـــطــروحـــة فى ا ــواقف الـــكــومـــيــديــة ا ا
مدسـوسـة عـلى الـنص بشـكل مـتـعـسف فالـفـكـاهـة تبـدو بـعـيدة عن
ــســرحــيــة ويــبـــدو أنــهــا صــيــغت لــغــرض جــمــاهــيــرى أو مــوضــوع ا
جتـــارى.... إلخ وفى جـــمــيع احلـــاالت لم تــخـــدم الــدرامـــا بل عــلى
ــشـــهــد فى حــديـــقــة قــصــر ــســرحـــيــة  الــعـــكس من ذلك.. تـــبــدأ ا
األستـاذ نـعـيم (الشـاعـر) ويـظهـر أحـمـد وزوجته سـيـدة (اخلـادمان)
وهمـا يـقـومان بـتـقـليم أشـجـار احلـديقـة أحـمـد فوق الـسـلم وسـيدة
تمـسك به حتى ال يسـقط على األرض ويـدور بينـهمـا  حوار هدفه
سرحية إلثارة الضحك منذ خلق مشهد كوميـدى يتصدر أحداث ا
الـبدايـة تهـرب سيدة خـوفاً من أحـمد الـذى يجـرى وراءها بدوره..

شهد على ذلك....  ثم ينتهى ا
ــشـهـد كـله ال يــتـعـرض أليـة فــكـرة من األفـكـار الــتى طـرحت بـعـد وا
ذلك وال حـتى مـهَّـد لـها فـقـد صُـنع خـاصـة لطـرح جـو فـكـاهى مـنذ
فترض أنه ينـاقش قضايا مثل احلرية البداية ليتـصدر عمالً من ا
والـــعـــدل االجــــتـــمـــاعى ومـــقـــاومـــة االســـتـــبـــداد والـــتـــحـــرر من قـــيـــد
ـشهـد احلديـقة اإلحـساس بـالـقهـر والظـلم.. فمـا عالقـة ذلك كله 
الـسابـق والذى ال يـعـبـر إال عن مـشـاكـسـة يـومـيـة حتـدث بـ أحـمد
ـا تـأثـيـر ـشـهـد دو ـكـنـنـا االسـتـغـنـاء عن ذلك ا وزوجـته لـذا فـإنه 

على بنية النص.
ــشـهــد الــثـانـى فى صـالــون األســتـاذ نــعــيم بـقــصــره حـيث ثم يـبــدأ ا
يـنتـظر الـصـحفى األسـتاذ إلجـراء حوار صـحفى مـعه يتـناول مـعظم
ـهـمـة الـتى يـدور حولـهـا الـنص. وإذا كـان االسـتـغـناء عن القـضـايـا ا
ــشــهــد األول ال يــخـل بــانــســجــام الــنص بل يــعــد اســتــغــنــاءً أنــسب ا
شهد الـثانى جاء أكثـر داللة على تعسف النسـجامه واتساقه فـإن ا
الكوميديـا حيث يتم اختالق "خناقة الكالب" فى وقت احلديث عن
احلضـارة الغربيـة والغربـي جملرد اإلشارة إلى وصـفهم بالكالب..
ـشــهـد كـله يـعـبــر عن رأى الـشـاعـر فى احلـضــارة الـغـربـيـة وكـيف وا
ـــريـخ أيـــضـــاً فــــجـــاءت تـــلك أنـــهــــا دمـــرت األرض وســـوف تــــدمـــر ا
"اخلـناقـة" إسقـاطـاً على الـغرب ومـوقـفا ال يـتمـتع بـعمق فـكرى ولم
يـــكن عـــلى مــســـتــوى احلـــوار بــ الـــشــاعـــر والــصـــحــفـى وبــدالً من
صناعة احلوار خللق مـوقف كوميدى صادق فى التعبير درامياً يتم

استدعاء هذه "اخلناقة الكالبية".
أضف إلـى ذلك أن الـــنص لم يـــفـــلح فـى رسم مـــشــاهـــد كـــومـــيـــديــة
ـناخ اجتـماعى وسـياسى يـتمتع سوداء تـؤكد وتـبرز معـانى االفتـقاد 
ــقــراطـيــة الــتى تــنــشـدهــا اجلــمــاهــيـر / جــمــاهــيـر بــاحلــريـة والــد
اخلـشـبـة لـتـتـوحـد مـعـهـا جـمـوع جــمـاهـيـر الـصـالـة مـثـلـمـا حـدث فى

عروض سابقة مثل التى قدمها لنا جنيب الريحانى وغيره.

ـــشــهـــد األول إلى الــثـــانى لــيس مـــقــبــوالً أو إذا كــان االنــتـــقــال من ا
ـكن قـبـوله من حـيث الـشـكل كـتـمـهـيد مـنـاسـبـاً بـدرجة مـا - حـيث 
ـــشــهـــد الــثـــانى إلى لــلـــدخـــول فى األحــداث - فـــإن االنـــتــقـــال من ا
ـشـهد الـثـالث ـ من صالـون األسـتاذ نـعـيم فى قصـره حـيث احلوار ا
بيـنه وب الـصحـفى إلى صالـة مؤتمـرات اجلامـعة األمـريكـية حيث
ــؤتــمــر حـول ــنـصــة وبــ اثــنــ من أعــضــاء ا احلــوار بــ مــديــر ا
االحـتــفـال بــالــشـاعــر إثـر فــوزه بـاجلــائــزة - لم يـكـن انـتــقـاالً مــبـرراً
دراميـاً فـضالً عن أنه  بـصـورة مـفـاجـئة مـحـدثـاً خـلالً ـ صـدمة ـ
هداً فى التصعيد الدرامى لألحداث وعلى كلٍ فلم يكن  انتقاالً 

له.
يتـكرر ذلك مرة أخـرى وفى صورة أكثر وضـوحاً من سابقـتها حيث

 الكتاب: اللمس 
ؤلف: ملحة عبدالله ا

الناشر: سلسلة اجلوائز الهيئة العامة للكتاب

 حينما يكون «اللمس» مضطرباً وغامضاً

تعسفة الكوميديا ا

 مستوى الفصحى لم يكن
منسجماً مع احلوار بالعامية

 اصطناع جو فكاهى عن نص
يناقش قضايا احلرية والعدل

شاهد االنتقال ب ا

لغة احلوار

مثل يعرف أن عليه أن يجذب انتباه اجلمهور على الفور. ولكى يفعل ذلك فهو يبدأ > ا
مثل هى ما يدفعه شهد - يجب أن تكون طاقته هناك مـنذ البداية. فطاقة ا مـن قمة ا

ويحفزه يجب أن يكون مليئاً باحلرارة واحلياة عندما يبدأ.

QÉÑNC’G ¬jEG..? لغة مسرحية شديدة  التباين

 أشرف زكى
يـتـردد داخل كــوالـيس الـبــيت الـفـنى لــلـمـسـرح
حالياً أن تغـييرات قادمة فى عدد من مديرى
فــرق مــســـرح الــدولــة بــعـــد انــتــهــاء فـــعــالــيــات
الـدورة الـثــالـثـة لــلـمـهـرجــان الـقـومى لــلـمـسـرح
صرى الـذى يبدأ أول يـوليو الـقادم ويسـتمر ا
ـدة عشرة أيـام. مصادر داخل مـسرح الدولة
ذكرت أن د. أشرف زكى "رئـيس البيت الفنى
ـجمـوعة وجوه لـلمسـرح" استـقر عـلى الدفع 
ـســرحـيــ لـتــولى مـســئـولــيـة فـرق شـابــة من ا

مسرح الدولة.

 على احلجار
> عـلى احلـجـار قـرر عـدم الـتـعامـل مع أحـمد
ــسـرح ـديــر احلـالـى لـفــرقـة ا عـبــد الــعـزيــز "ا
الــكــومـيــدى" فى أيــة أعــمـال مــســرحـيــة يــقـوم
بـــإخــراجــهـــا. يــعـــود الــســـبب إلى إعـالن عــبــد
ــفـاجئ عـن تـوقف مــشـروع الــعـرض الـعــزيـز ا
سـرحى "الشومـة والبـارومة" التى كـان ينوى ا
عـبــد الـعــزيـز إخــراجـهــا لـلــمـســرح الـكــومـيـدى
الـذى يديـره بـعـد فتـرة إعـداد اسـتمـرت ألكـثر
مـن أربـعـة أشــهـر وبـعــد انـتـهــاء الـشـاعــر سـيـد
ـعد حـجـاب من كـتـابـة درامـا وأشـعـار الـنـص ا
عن نص "سـمك عسيـر الهضم". احلـجار أكد
أنـه اعــتــذر عن عــدة أعــمــال مــســرحــيــة رشح
لـبطـولتـها بـسـبب اتفـاقه مع عـبد الـعزيـز على

شاركة فى "الشومة والبارومة". ا

 سعيد صالح
> الفنـان سعيـد صالح يقوم حـاليا بـالتفاوض
مع مـــســئـــولى مـــســرح الـــدولــة لـــتــقـــد عــمل
مـسرحى من بطولـته للموسم الـصيفى القادم

ومرشح إلخراجه خالد جالل.
مـسرحـيـة "قاعـدين ليـه" هى آخر عـمل قدمه
ـــســرح الـــدولــة وعـــرض عــلى ســـعــيـــد صــالح 
خـشـبـة مـسـرح الـسالم وعـدد من احملـافـظات

ه. وحقق إيرادات عالية عند تقد
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ـوسـوعى دكتـور ثروت طـبعـة خاصـة من مـؤلفـات الـكاتب ا
عكاشـة أصدرتهـا الهـيئة الـعامة لـقصـور الثقـافة وأقامت
ـدنى بـاجلـزيـرة ـركـز الـتــعـلـيم ا حـفالً لـتـدشـ الــطـبـعـة 
حــضــره الــدكــتــور عــكــاشـــة والــدكــتــور أحــمــد نــوار رئــيس
ثقـف وتالميذ الكاتب الهـيئة وعدد كبيـر من الكتاب وا

الكبير.
تتضمن الطبعـة التى صدرت ضمن سلسلة إصدارات خاصة

أربعة من مؤلفات الدكتور ثروت عكاشة هى..
ـعـارف" البـن قـتـيـبـة - حتــقـيق ودراسـة.  وافـيـة أوالً: كـتـاب "ا
روزى عـارف" ألبى محـمد عـبد الـله بن مسـلم بن قتـيبـة (ا "ا
الـديـنـورى) الـذى عـاش فى الـقـرن الـثـالث الـهـجـرى عـبـر عن
بـيـئته وعن الـصـراعات الـسـياسـيـة فى ذلك العـهـد كمـا قدم
ـعرفـة جمـعهـا وضـمهـا فى موسـوعة لنـا ألـواناً مـختـلفـة من ا

تتصف بالتنسيق وحسن االختيار ودقة التبويب.
وتـــتــــضـــمـن أيـــضــــاً كـــتــــاب "مـــولـع حـــذر بــــفـــاجــــنــــر". وفـــيه
وسـيقى فى عـهود استـعراض تـاريخى لـلتـطور الـدرامى وا
مــا قـبل فــاجـنـر يــقـدم الـدكـتــور ثـروت عـكــاشـة من خالله
ـوسـيـقـار فـاجـنـر الـتى وصـفـهـا بـأنـهـا "حـياة سـيـرة حـيـاة ا
عاصـفة" كما يقـدم الكاتب مراحل تطور مـوسيقى فاجنر

من الـنضج إلى صيـاغة "الدرامـا الفـاجنريـة" مقارنـاً بينه
وبـ شوبنـهاور ونيـتشه كـما تضم كـتاب "الـفن اإلغريقى"
وفيه يـضع الدكـتور ثـروت عكـاشة بـع الـفاحص اخلـبير
ــوسـوعى إصــبـعه عــلى خالصـة هــذه الـتــجـربـة ــثـقف ا وا
الــرائــدة حـــيــنـــمــا وصف هـــذا الــفن الـــعــظــيـم بــأنه "زفــاف
ـــؤلف فى كــتــابه الـــنـــحت إلى الـــفـــلــســـفــة". وحــ يــتــتــبع ا
ؤسس من ينابيع احلضارة اإلغريقية بدايات هذا الفن ا
المح تـعـاقـبة ومـتـوقـفـاً أمام ا مـروراً بعـصـور احلـضـارة ا
الــفــكـريــة والــفــلــســفـيــة وأثــرهــا عــلى الــفـنــون اإلغــريــقــيـة.
وأخـيراً كتاب "الزمن ونـسيج النغم". وهو رحـلة النغم عبر
أزمــان عــدة وتــأمالت وجــدانــيــة تــمــزج الـلــحـن بـالــتــاريخ.
ـوسـيـقى الـبيـزنـطـية فـمن موسـيـقى اإلغـريق والـرومان وا
يـنـبع ولع د. ثـروت عـكاشـة بـالـترتـيالت ومـوسـيـقى األديرة
ـغـن واإلنـشـاد الـكـورالى وأغانى الـتـروبـادور والـشعـراء ا

ـانـيا ثم يـعـبر عـصـر الـنـهضـة لـيـبـرز إسهـامـات إيـطـاليـا وأ
ــوســيــقى مـتــوقــفــا أمـام وفــرنــســا وهـولــنــدا فى الــتــطـور ا
ـوسـيقى مـنـذ الـقرن عـصـر البـاروك وراصـداً ألهم رواد ا

الثامن عشر حتى القرن العشرين.
 ثروت عكاشة

 أحمد عبده

تـنـظم مـؤسـسة انـعـكـاس لـلـفـنون والـتـدريب والـتـنـمـيـة ورشة
ــنــتــدى ــقــهــورين تـــقــنــيــة مــســرح ا تــدريــبـــيــة عن مــســـرح ا
ـدة  10أيــام حتت إشــراف اخملــرج لــلــفــتــيــات والــســيــدات و

أحمد صالح.
قـهورين وتقـنية ـسرح ا ـشتركـات فى الورشة  يتـم تعريف ا
ــدة لـيـلـة ـنـتــدى وسـوف يـتـم تـقـد عـرض صــغـيـر  مــسـرح ا
ــشـــتــركـــات فى هــذه أوثالث لـــيــال كـــنــتـــاج لـــهــذه الـــورشــة. ا
الـورشة سـوف يـشتـركن فـيـما بـعـد فى عـرض مسـرحى كـبـير

اخملــــرج أحـــمـــد عــــبـــده اســـتــــأنف بـــروفـــات
مــســرحــيـة "احلــذاء األحــمـر" تــألــيف هــانـز
أنـــدرســـون بــــعـــد فــــتـــرة تــــوقف اســــتـــعـــداداً
ــســرح لــلـــمــشــاركـــة فى مــهــرجـــان نــوادى ا
ديـــكــور مـــحــمـــد قــطـــامش بـــطــولـــة أحــمــد
الــعــمــوشى أحــمـــد مــصــدق هــيــثم جــنــاح
ـــــــان ســــــــوزان مـــــــدحـت كـــــــر رفـــــــعـت إ
عــاطف مـــعـــتــز الـــشــافـــعى زيـــنب هـــشــام

حسنى محمود حلمى أدهم عفيفى.. 
عن الـعـرض يـقـول أحـمـد عـبده إنـه ينـاقش

فى العرض فكرة استغالل احللم.
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حـنـان شــلـبى "رئـيس إقــلـيم غـرب ووسط
الدلتا الثقافى" قررت مشروع مسرح بال
إنــتـاج الــتى نـفـذهــا قـصــر ثـقـافــة الـتـذوق
ـواقع الـثـقـافـيـة بـاإلسـكـنـدريـة عــلى كل ا
الــــــتــــــابــــــعـــــة لـألقــــــالــــــيم والــــــتــــــعــــــاون مع
" "Creation group فــى كــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــة
ــسـرحـيـة والـفـنــيـة الـتى يـتم الــفـعـالـيـات ا

تنفيذها باإلقليم.
كـان قـصـر التـذوق بـسـيدى جـابـر قـد قام
مـــؤخـــراً بــــتـــنــــظـــيم مــــهـــرجـــان مــــســـرحى
بــــاجلــــهــــود الـــــذاتــــيــــة بــــإشــــراف اخملــــرج
ـشـاركـة عـدد ـسـرحى جـمـال يـاقـوت و ا
سـرحية التى قدمت عروضاً من الفرق ا

مسرحية متميزة دون ميزانيات.

 سعد الدين وهبة  سمير العدل

سبع سواقى.. فى قومية دمياط
الـــفــنـــان مــصـــطــفى بـــدوى يــشـــارك حــالـــيــاً فى
ــــســـرحـى "ســـبـع ســـواقى" بــــروفــــات الـــعــــرض ا
لــسـعــد الــدين وهـبــة مع اخملــرج ســمـيــر الــعـدل
ـســرحـيــة بـدمــيـاط تـدور بـالــفـرقــة الـقــومـيــة ا
أحـداثها عن احـتجاج من شـهداء ٧٣ على دفن

شهداء ٦٧ معهم.
ـسرحـية سـتـعرض بـقـصر ثـقـافة دمـياط من ا
أحلـــان تــوفــيق فـــودة وســيــنـــوغــرافــيـــا مــحــمــد
قـطـامش وبـطـولـة رضـا عـثـمـان وعـبد الـلـه أبو
الــنـصــر هـشــام عـز الــدين حــا قـورة عــبـده
عرابى ولـيد نـقطـة محـمد أبـو الفـرج محـمد

البحرى أسماء البلتاجى.

¿É°ùM ∫OÉY

استئناف بروفات
احلذاء األحمر

محمد احلنفى

ـشــروع فى ديــسـمــبـر ويــقـدم فى سـيــتم إنـتــاجه فى نــهـايــة ا
ـدة سـبـعـة لـيال. ال يـشـتـرط ـنـيـا  اإلسـكـنـدريـة والـقـاهـرة وا
للـمـشـاركـة فى الـورشـة وجـود خبـرة فى الـتـمـثـيل كـمـا تـشجع
ـــدنى واالجــــتــــمـــاعى ـــؤســــســــة الـــنــــاشـــطــــات فى الــــعـــمـل ا ا
ــرأة ــهــتــمــة بــقــضــايــا ا ــنــظــمــات األهــلــيــة ا ــؤســســات وا وا
ـشـاركـة ـكن لـلـراغـبـات فى ا بـتـرشـيح مـتـدربـات لـلـورشـة. و
ـــــــؤســــــســـــــة عـــــــلى الـــــــبـــــــريـــــــد اإللــــــكـــــــتـــــــرونى: مــــــراســـــــلـــــــة ا

info@reflectionart.or

¢SÉµ©fG' á°TQh ≈a ..øjQƒ¡≤ŸG ìô°ùe

AÉ°SDƒÑdG ôjƒ°üJ ¢†aôJ  ¿ƒjõØ«∏àdG áHÉbQ
ـصرى دون تـصـويـرهـا لـلـتـلـيـفـزيـون ا

إبداء أسباب أو مبررات صريحة.
الـفنـان مـحـمد مـحـمـود مديـر مـسرح
الـطـلـيـعـة قـال لـيـست لـدى مـعـلـومات
مـــؤكـــدة حــول أســـبـــاب هـــذا الــرفض
ــــا يــــعــــود ذلك إلى تــــنــــاول ولــــكـن ر
العـرض لـعـدد من األزمـات احلـيـاتـية
الــتـى تــتــشـــابه مع واقـــعــنــا اآلن وهى
مـصـادفــة خـاصـة أن روايـة فــيـكـتـور
هـوجــو  كـتــابـتــهــا مـنــذ زمن وجـاء
اخـــــتـــــيــــــار اخملـــــرج هـــــشــــــام عـــــطـــــوة
ـسـرح ـهــا اآلن عـلى خـشــبـة ا لـتــقـد
حلــرصه كــمـخــرج عـلى تــقـد روائع
ى بعد جناح جتربته مع سرح العـا ا

رائعة ألبير كامى "كاليجوال".
يــذكـــر أن عــرض "الـــبــؤســـاء" تــوقف
ــــــاضى بــــــعــــــد جنــــــاحه األســــــبــــــوع ا
ــسـرحــيـة الــنـقــدى واجلـمــاهــيـرى ا
بــطـــولـــة كــمـــال ســـلــيـــمـــان نــيـــرمــ
زعــزع أمــانى الــبــحــطــيــطى خــالـد

النجدى وآخرون.

قـدمـتـها فـرقـة مـسـرح الـطـلـيـعـة على
ـــســــرح الـــقـــومى ورفـــضت خـــشـــبـــة ا

رقـابـة التـلـيـفـزيون شـاهـدت األسـبوع
ــاضى مـــســرحــيــة "الـــبــؤســاء" الــتى ا

 البؤساء 
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ـمثل ذاته إلى مـا يـقوله فـى النص وأن يـرى ما > الـشـخصـنـة تعـنى كـذلك أن يجـلب  ا
ا فـيهـا من أفكـار وانفـعاالت (اقـتنـاعاً شـخصـياً تـعـنيه الـسطـور ويحس بـها ويـقتـنع 

وليس مجرد فهم عادى). 4
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرح القومى قريباً من إخراج سناء شافع. >  د. عاطف عوض انتهى من تصميم استعراضات مسرحية "روميو وجولييت" التى يقدمها ا
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 مشهد من عرض زنوبيا 

ΩÉàN ≈a ..á«fÉªãdG ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG
iOƒ©°ùdG ≈°SQóŸG ìô°ùŸG IQhO

فى منطقة عسيـر بجنوب السعودية اختتمت
ــدرسى وأســاســيــات اإلخـراج ــسـرح ا دورة ا
والــتى أقـيــمت عــلى مــدار األسـابــيع الــقــلـيــلـة

اضية. ا
ــــشــــرف عــــلى الــــدورة أحــــمــــد اســــتــــعــــرض ا
ـــشـــروعــات إبـــراهـــيـم عـــســيـــرى الـــبـــرامـج وا
ـقـدمـة خالل الـدورة وهى عـبـارة عن تـاريخ ا
ــســرح ومـفــهــومه وآلــيــة تــكـوين وجـغــرافــيــة ا
ـتدرب على الـتمثيل سرح وتدريب ا فـريق ا

بـاحملـاكــاة واالرجتـال واخلــيـال وتــعـلـيـم فـنـون
ـدرسى ـسـرح ا اإللـقـاء والـتـعـريف بـأشـكـال ا
والـتـدريب عــلى اخـتـيـار الـنـصـوص والـتـحـلـيل
والتـطـبـيق وتهـدف الـدورة إلى تـأهـيل وصقل
دارس مواهب مـشـرفى الـنشـاط الـثقـافى بـا
والبالغ عددهم ٢٩ مـتدرباً من مدارس تعليم
ـــتــدربــون عــســيـــر وفى نــهـــايــة احلـــفل قــدم ا
مـشـروع الــتـخـرج  مـســرحـيـة الــشـاعـر صالح

حسن "أيام األسبوع الثمانية".

زهرة اخلريجى

iOÉ°TƒHCG iOÉ°T

≈≤«°Sƒe ¢VôY ...'É«HƒfR'
IôgÉ≤dG ≈a á«fÉÑMôdG ™«bƒàH

 تـنـطـلق فى الـقـاهــرة مـنـتـصف شـهـر  يـولـيـو
ـوسيقـية (زنـوبيا) ـسرحـية ا ـقبل عروض ا ا
لــلــمــوســيــقـــار الــلــبــنــانى مـــنــصــور الــرحــبــانى

صرية. برعاية وزارة الثقافة ا
ـــلــحــمـــيــة أضـــخم إنــتــاج ــســـرحــيــة ا وتـــعــد ا
مـسرحى عربى حيث يـشارك فيهـا العشرات
من الفـنانـ والفـنيـ بيـنهم كـارول سمـاحة
وغـــســـان صــلـــيـــبـــا وأنــطـــوان كـــربـــاج ويــتـــولى
إخـراجها مروان الرحـبانى وأنتجتـها حكومة
اضى. وقالت دينا أبو إمارة دبى قبل العـام ا
ـنــظـمـة زيــد مـديــرة شـركـة (مــيـديـا فــيـجن) ا
لـلعـرض (إنه يجـرى حالـياً اختـيار مـوقع على
طــريق الـــقــاهــرة اإلســـكــنـــدريــة الـــصــحــراوى
إلقـامة مـسرح ضـخم فى الـهواء الـطلق تـزيد
مــــســـاحــــته عن 20 ألف مــــتـــر مـــربـع ويـــتـــسع
ـــســـرحـــيـــة الـــتى لـ 3000 مـــتـــفـــرج لـــعـــرض ا
عــرضـت لــلــمــرة األولى فى أبــريل  2007 فى

حفل افتتاح مدينة دبى لالستديوهات.
وأضــافت أن الـهـدف من اسـتــضـافـة الـعـرض
فى مــصــر تــقــد جتــســيــد واقــعى لــلــتــاريخ
الــذى غـالــبـاً مــا يـعـيــد نـفــسه حـيث نــاضـلت
ــلــكـات زنــوبــيــا الــتى تــعــد أحـد أهـم وأبـرز ا
الـقـادة عـلى مـر الـتـاريخ الـعـربى لـلـتـحرر من
االســـتــبــداد والـــظــلم تــمـــامــاً مـــثــلــمـــا يــنــاضل

العديد من شعوب العالم اليوم.
صـرى بتجربة وقـالت دينا : (نعد اجلـمهور ا
فـريــدة وغـنـيـة فـعـلـى مـدى سـاعـتـ ونـصف
ــشـاهـد فـى رحـلــة نـحـو الـســاعـة ســيـســافـر ا
ـــاضـى الســـتـــكـــشــــاف الـــتـــاريخ مــــصـــحـــوبـــاً ا
باستعراضات مـوسيقية جتعل العرض وكأنه
ــعــاش عـلى الــرغم من أن جــزء من الــواقع ا

األحداث جرت قبل أكثر من ألفى عام.

 مسرحية بو دى جارد

≈HO ≈a OQÉL iOƒH
يـعـرض النـجم عـادل إمـام مسـرحـيـة "بـودى جارد" فى دبى
ـــســـرح ـــدة 3 أيــــام عـــلـى ا بـــدايـــة من  22 مـــايـــو اجلـــارى و
ــمـزر بـدبى بـحـضـور أكـثـر من 3000 الـثـقـافى فى حـديـقـة ا

متفرج.
يـشارك عـادل إمام فى "بـودى جارد" شـيرين سـيف النـصر
ـسـرحـيـة والـفـنـان عـزت أبـو عـوف وسـعـيـد عـبـد الـغـنى وا

من تـألـيف يـوسـف مـعاطـى وسـميـر خـفـاجى وإخـراج رامى
إمام.

وقد عرضت فى األردن والبحرين.
نظمة للعرض إن عددًا كبيرًا من وقال مسئول فى الشركـة ا
ـقيـمة بـاإلمارات واجلـالـية الـهنـدية أبنـاء اجلـاليـات العـربيـة ا

الذين يتحدثون العربية أقبلوا على شراء تذاكر العرض .

¬∏dG ΩGQ ´QGƒ°T ≈a ¢übGQ ≈°ùfôa ¢VôY
قـــدمـت فـــرقـــة (اريـــكـــتـــوس) الــــفـــرنـــســـيـــة عـــرضـــا
مـسرحيـا صامـتا فى أحـد شوارع رام الـله بالـضفة
ـاضـى وسط جـمــهـور لم يــعـتـد الــغـربــيـة األســبـوع ا

على رؤية عروض مسرحية فى الشارع.
وقـال لـيـونل ريـو عـضـو الـفـرقة الـتـى تضـم عـازف
وراقــصــة إن اجلــمــيع  بــدوا وكــأنــهم مــهـرجــون من
كـثــرة الــرســوم عــلى الــوجه والــعـيــنــ "نــحن فــرقـة
ـــســرح الـــشــارع ونـــنــظـم مــهـــرجــان مـــتــخـــصــصـــة 
ـوسيـقى الـصامت نـقدم أعـمـالنـا فى الـشارع هـنا ا

أو فى أوربا".
وأضـاف "أحــيـانــا نــقـدم قــصـة مــســرحـيــة وأحـيــانـا
ــوسـيــقى أخــرى نــسـتــخــدم احلــركــات الى جــانب ا
ــرة األولى الـتى نـكـون إلضـحـاك اجلــمـهـور وهـذه ا
ــاضـيـة قــدمـنـا فــيـهـا فـى فـلـســطـ وخالل األيـام ا

عرضا وسط الشارع فى عمان".
ويـــتـــمـــيـــز عـــرض الـــفـــرقــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــاأللـــعــاب
واحلـركات الـبـهلـوانـية إضـافـة إلى حركـات راقـصة

يتم إشراك اجلمهور فيها أحيانا.

 اريكتوس

≈àjƒµdG ìô°ùŸG ƒfÉæa
'áHÉ≤f' `H ¿ƒÑdÉ£j

 على رجب 
أقـامت إدارة األنشطة الثقـافية والفنيـة بجامعة الكويـت ندوة مسرحية شارك
فـيـهـا الـفـنـانـان عـلى جـمـعـة وجـمـال الـردهـان والـفـنـانـة زهـرة اخلـرجى والـذين
عمق سـرح باإلضافـة إلى احلديث ا أجابـوا عن أسئلـة حول أسباب تـدهور ا
ـسرح ومن سـرح وتـأثيـره على اإلعـالم مؤكـدين معـاناة الـفـنان فى ا عن دور ا
جـهـته أكد عـلى جـمعـة أن الـكويـت بحـاجـة إلى نقـابـة للـفـنانـ كى تـساهم فى
ـشاكل التى قد تـواجه الفنان وحتل قـضايا اإلنتـاج واإلخراج والتأليف حل ا
كن إنـشاء مسـارح جديدة ـستقـبل ومن خاللهـا  كن أن يـطرأ فى ا وكل ما 

وتلبية أمور كثيرة.
ــشـاكل الــتى تـعــرضـوا لــهـا خالل وتـمـنـت الـفــنـانــة زهـرة اخلــريـجى أال تــؤثـر ا
مشـوارهم الـفـنى عـلى حـماسـهم فى الـدخـول إلى هـذا اجملـال السـامى مـعـربة
عن سرورها من التطور الـتكنولوجى الذى ساعـد فى نشر فكر الفن ورسالته

 األصيلة.

بتدئ يقـوم على فكرة أنهم البد أن يكونوا مـثل ا > هـناك فهم خاطئ لدى معظم ا
ـسرح ـسـرح. لكـن واقع األمر أن واقـع خشـبـة ا " عـلى خـشبـة ا " أو "حـقيـقـيـ "واقـعـيـ

ر بتجربته عادة كواقع فى احلياة. ا  يكون شكالً مكثفاً 

وريس مترلينك وإخراج لينا أبيض. > اجلامعة اللبنانية األمريكية ببيروت تقدم حالياً مسرحية "العميان" 

سرحي جريدة كل ا

 ÖàµdG Qƒ°S

29
19 من   مايو 2008  العدد 45

ihó©dG ∫OÉY

أحمد: يـا بيه الواحد مـنا يحب مراته مـتنورة كده بـالعالم اللى يخلى
عيز الواحد كده منور دانا كل ما أبص لها أالقيها مع البط والوز وا

حتس إنها واحدة منهم بطيبتها.
دنيا: خدها.. خدها كده بالراحة.

أحمد : حلد إمتى?
دنيا: حلد ما تفهم.

ا بـيتفـرج على الـتليـفزيـون وال قناة أحـمد : يـا ست ها الـواحد منـا 
اإلل.بى وال اسمها إيه دى..? الواحد بيتحسر على روحه.

سـيـدة : يــا بـيه شــيل الـتـلــيـفـزيــون ده يـا بـيه.. من ســاعـة مـا اديــته لـنـا
وحاله متغير.

ا باسمع كالم البيه اجلميل. أحمد : ليه ما تقوليش 
نـعــيم : (يـضــحك) يـعــنى أنـا الــسـبب.. مــا هى الزم تـلف تــلف وتـرجع

عندى. يا دنيا.
دنيا: أفندم يا بابا.

نــعـيـم: خـدى ســيـدة وعــلـمــيـهــا الــكالم والـلــبس وكل شئ. ومش عــايـز
أشوفها إال وهى حاجة تانية.

سيدة: قال أشوفها قال.
أحمد : بتقولى إيه?
سيدة : وال حاجة.

نعيم : أهى دى اللى هاتخلينى أعمل العملية.
احلـــوار فى مـــجــمـــله يـــبــرز درجـــات الــتـــبــايـن الــثـــقــافـى واالجــتـــمــاعى
واالقـتـصـادى بـ الشـخـصـيـات ويتـفـجـر هـذا الـتبـاين مع جـمـلـة نـعيم
رجـعى" الـتى ال تـفـهمـهـا سيـدة وال أحـمـد وال حتـى دنيـا ابـنة "إطـاره ا
نعيم بيه الشاعر التى تدرس فى اجلامعة األمريكية حيث إنها تبدو
عــلى أطــراف احلــديث مــحــايــدة ولم تــتــدخل بــقــدر ولــو قــلــيل يــظــهـر
ثـقــافـتـهـا أو فــهـمـهـا. حـتـى نـعـيم نـفـسـه ال يـسـتـطـيـع أن يـقـنع سـيـدة أو
ــا زلف به لــســانه ويــكــتــفى بــأن يــأمــر دنــيــا أن تــعــلم ســيـدة أحــمــد 
الكالم واللبس وكأن مجرد الـكالم بطريقة ما واللبس بشكل ما كافٍ
ألن تـكــون سـيــدة عـلى درجــة من الـوعـى والـثــقـافـة جتــعـلــهـا عــلى قـدم

سواء مع اآلخرين.
تـلك ناصـية الـكلـمة غـير قادر من الـواضح أن نعـيم (الشـاعر) الـذى 
ـنـهجى أن يـتـفـوه بكالم ال عـلى الـتـواصل مع أهل بـيـته فمن اخلـطـأ ا
يستطيع توصيله جـيداً إلى مستمعيه األمر األكثر دهشة أن الوحيدة
الـقادرة عـلى شرح مـصطـلحـاتهـا فى يسـر وذكاء هـى سيـدة اخلادمة
الـبسيـطة الفالحة الـتى وجدت جلملـة نعيم مـعنى تفهـمه جيداً ولذا
فـإنـها اسـتـطـاعت أن تـشـرح مـضـمون مـا فـهـمـته من اجلـمـلـة فى إطار
ثــقـافـتـهــا الـتى تـعــرفـهـا جـيــداً وتـتـداولـهــا.. رسـالـة اسـتــقـبـلــتـهـا حـسب
ا فهمته رجعى" ففهمـتها ومن ثم أرسلت مضمـوناً صادقاً  "إطـارها ا
من اجلــمـلـة فـى إطـار مـرجــعـيـتــهـا الـثــقـافـيــة عـلى عـكس حــمـد الـذى
يـتظـاهر بـأن كالم نعـيم بيه "حـلو" هذا احلـكم القـيمى عـلى لغـة نعيم
يعـنى أن أحـمد أكل وهـضم الكالم فـوجـده حلـواً بالـرغم من أنه على
درجـة من الـوعـى والـثقـافـة ال تـرقـى بحـال عـلـى وعى وثـقـافـة سـيدة..
لــذا فـإنـه كــان من األرجح أنه يــتــوجه الــتــعــلـيـم إلى أحــمـد ألنـه تـخــلى

رجعى". بحكمه هذا عن "إطاره ا
هـذا احلـوار - وغيـره كـثـيـر - يـؤكـد أن هـناك أزمـة لـغـويـة تـتـفـجر من
خالل الــســرد وهـذه األزمــة نـاجتــة - فــيـمــا أعـتــقــد - عن اسـتــخـدام
مستويات متفاوتـة من اللغة للشخصيات بال منطق درامى وفى غيبة
من اسـتخـدام لغـة مسرحـية خـاصة قادرة عـلى تطـويع أنساق مـختـلفة
من الـلـغة فى نـسيـجهـا. وال أحـسبـنى أرفض حقـيقـة الـتبـاين فى اللـغة
احلواريـة التى جل مـبتـغاهـا أن حتقق أحالم وطمـوحات الـشخـصيات
وتـعــبــر عن اخـتـالف ومـســتــوى ثـقــافـتــهم بل أؤكــد عــلى هـذا الــتــبـاين
شـريطـة أن يـتحـقق هـذا من خالل لـغة مـسـرحـية خـاصـة يسـتـطيع أن
يـتـواصل مـعـهـا الـنـاس وهـذه الـكـلـمـة األخـيـرة (الـناس) تـسـتـدعى إلى
شاهد/ ـتأثر / ا تلقى/ ا أذهاننـا صوراً شتى لتحـققها: اجلمـهور/ ا
ـســتـمع... إلخ كل هـؤالء صـور لألفـراد الــذين  يـجـلـسـون فى صـالـة ا
ــسـرح يــشــاهـدون ويــســتـمــتــعـون ويــتــأثـرون بل الــعــرض أمـام خــشــبـة ا
ويؤثرون أيضاً. فأنت ال تستطيع اختالق مشهد كوميدى أو تراجيدى
ـكن جتـاهـله ـتـلـقى إذن فال  من دون عـمـلـيـة تـأثـيـر وتـأثـر من قـبل ا

مثل وتعليمه. لغوياً وإعداده مسرحياً كما تتم العناية بإعداد ا

تسع مسرحيات بحالها لداود

وكب ومسرحيات أخرى الكتاب : ا
ؤلف : عبد الغنى داود ا

الناشر : مركز احلضارة العربية

ؤلف اخملرج يسطو على سلطة ا

الكتاب مسرح اخملرج
تأليف : ديفيد بردبى
: ديفيد وليامز
ترجمة : أمير سالمة

الناشر : الهيئة العامة لقصور الثقافة

 يـــتــــنـــاول هــــذا الـــكــــتـــاب واحــــداً من أهم
الــقــضـايــا الــفـنــيــة فى مــسـرح الــيــوم وهـو
مـوضـوع هـيـمـنـة اخملـرج وقـد بـرزت هذه
الـقضـيـة خالل النـصف الـثانى من الـقرن
ـاضـى مع مــا نــسـبـه الــنـقــاد إلى بــعض ا
اخملــرجـــ من أنـــهم أصـــبــحـــوا يــقـــومــون
ــــؤلــــفــــان فى ــــؤلف وقــــد أشـــــار ا بـــــدور ا
ــهــمـــة الــتى حتــدد مــقـــدمــتــهــمـــا إلى أن ا
بـكــلـمــة "مـخــرج" ال يـتــعـدى عــمـرهــا قـرنـًا
واحــــدًا وجـــاء ذلـك مع تــــغـــيــــرات حـــولت
ـسرح األوربى الراسخ من وسيط اجتاه ا
يسـعى لـتلـبـيـة حاجـة الـبالط إلى وسيط
جـمــاهـيــرى يـســتـجـيـب لـرغــبـات مـخــتـلف

اجلماعات االجتماعية.
ـبادرة فى هذا التطور وقد كان صاحب ا
ـــمـــثل ـ مــــديـــر الـــفـــريـق فى الـــقـــرن هــــو ا
الــتـاسع عـشـر ـ الــذى بـدأ بـاإلصـرار عـلى
ــوحــد ــنـــضــبــطــة والــنــمط ا الــبــروڤــات ا
ــؤلــفــان لــلـــمالبس والــديــكـــور وقــد عَّــد ا
"إدوارد جــــــــوردون كــــــــريـج" أول شـــــــــخص
ـسرحى" بـعد ما يسـتخـدم اسم "اخملرج ا
نـتج" على كان من الـشائع إطالق كـلمـة "ا
ــسـئــولــيـة الــشـخص الــذى يــقـوم بــكــامل ا
سرحى الـفنية عن كـل مظاهر الـعرض ا

ــمــثل األول أو مــديــر والـــذى هــو غــالــبــا ا
ــاضى الـــفــرقــة وفـى مــنــتـــصف الــقـــرن ا
اسـتــقـر بـشــكل نـهـائـى اصـطالح "اخملـرج"
ـــــصــــــطـــــلح ــــــا كـــــان ذلـك بـــــتـــــأثــــــيـــــر ا ر
السينمائى. وفى مقدمتـهما أيضاً حتدث
ــؤلــفــان عن اجلــيل األول من اخملــرجـ ا
بـدءًا من "سـاكس مـيـنـا جنم" الـتى طـافت
عروضه أوربـا ما ب 1874-1880  حتى
ــــســــرحى والــــكــــاتب الــــشــــهــــيـــر اخملـــرج ا
"برتـولت بريـخت" مروراً بـتجـارب (أندريه
أنـطــوان وكـونـســتـانـتــ اسـتـانــسالفـسـكى

وفيسفولد ميرهولد وجاك كوبو).
ثم  يـــعـــرض الـــكـــتــــاب فى بـــاقى فـــصـــوله
السـبعـة لـسبـعة مـخـرج من أبـرز رموز
ــعــاصــر فى اجلــيل ــســرحى ا اإلخــراج ا
الـــثــــانى تـــرتــــبط بـــهـم ـ حـــسب مــــقـــدمـــة
ـتـرجم ـ اجتـاهات مـخـتـلـفـة فى أسـاليب ا
ـــــســــــرحى وهـــــؤالء ومــــــنـــــاهج اإلخــــــراج ا
الــــســــبــــعـــة هـم "جـــون لــــيــــتــــلـــوود روجــــيه
بـالنــــشــــون أريــــان مــــنـــــوشــــكــــ يــــيــــجى
جـرتـوفـسـكى  بـيـتـر شـتـاين بـيـتـر بروك

وروبرت ويلسون.
الكـتاب صدر ضـمن سلـسلة الـشباب رقم

(60) الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ألفريد فرج.. طالب عدل
حتـلــيل مـسـرح ألــفـريـد فــرج مـثل «الــثـيـمـة»
ــوضــوع األســاسى وقــد عـــرضــهــا بــأنــهـــا «ا
ـسرحيـة مشيراً إلى أن الـذى تدور حوله ا
ـــســرحـى الــذى يـــتــصـــدى إلبــراز الــكـــاتب ا
فــكـــرة أو ثــيــمـــة البــد من أن يــخـــتــار فــكــرة
خالفية يـختلف عـليهـا الناس ويـدور حولها
الـــصـــراع حتت عـــنــوان «اجلـــنـس الــثـــالث»
ـــــــؤلف إلـى أن «هــــــنــــــريـك إبــــــسن» أشــــــار ا
اسـتــطـاع فى مـســرحـيـته «بــيت الـدمـيـة» أن
يـجمع ما ب الفـكرة أو الثيمـة والشخصية
حـــيث جـــاءت الـــفـــكـــرة قـــويـــة مـــســـتـــقـــيـــمـــة
واضــــحــــة قـــــادرة عــــلـى اإلقــــنــــاع ولـم يــــفح
ـصـداقـيـة شـخـصـيـاته فـجـاءت أقـرب ما
ـــؤلف تـــكــون إلـى الـــواقع وهـــذا مـــا يــعـــدّه ا
«ميزة» مسرح ألـفريد فرج حيث يجمع معاً
الــــثـــيـــمــــة الـــقـــويـــة والــــشـــخـــصــــيـــة احلـــيـــة

احلاضرة فى آن.
ــؤلف فـى فــصـــوله أو مـــقــاالته وقـــد قـــدم ا
حتـليالً وافـيـاً ألعمـال ألفـريـد فرج مـنـطلـقاً
من فكرته التى طـرحها فى العنوان «احللم

بالعدل».
الكتاب: صادر ضمن سـلسلة كتابات نقدية

(156) الهيئة العامة لقصور الثقافة

يز ألفريد فرج هو أنه طالب عدل.
وتــنـاولـت عـنــاوين الــكـتــاب بــعـد ذلـك بـعض
ـصـطـلـحـات الـفـنـيـة الـتى اسـتـخـدمـهـا فى ا

احلــلـم بــالــعــدل والــشــوق إلـى حتــقــيــقه هــو
مدار الـبـحث فى هـذا الـكتـاب الـذى اتـخذ

من مسرح ألفريد فرج موضوعاً لبحثه..
وقــد انــطــلق الــكــاتب د. زكى مــحــمــد عــبــد
الــــله إلى مــــوضــــوعه بــــاســــتــــعـــراض بــــعض
مـــســـاعى األدب هــــنـــا وهـــنـــاك نـــحـــو طـــلب
الـــعـــدل فــــذكـــر بــــرديـــة الــــفالح الـــفــــصـــيح
ــــة واإللـــــيــــاذة وأغــــانـى احلــــصـــــاد الــــقـــــد
واألوديـــســـا وبــعـض األدب الــرومـــانى مـــثل

«إينيادة» فرجيل.. إلخ.
كــمــا خــصص الــكــاتب فــصالً عن «ألــفــريـد
فــرج اإلنـســان» تـنــاول فـيـه حـيــاته وقـراءاته
وأعــــمـــالـه وجتـــريــــبه ألشــــكـــال مــــســـرحــــيـــة
ـــــؤثـــــرات الـــــتى أســـــهـــــمـت فى عـــــديـــــدة وا
مــــســــرحه ومــــوقــــفه مـن قــــضـــيــــة الــــشــــكل
ــضــمـــون مــعـــتــبـــراً أن «الــعـــدل» كــان هــو وا
الــقــضــيــة األســـاســيــة الــتى شــغــلت مــســرح
ـطــلق.. والــتــنـاقض ألــفــريــد فـرج الــعــدل ا
بــــ الـــــعـــــدل والـــــقــــانـــــون أو بـــــ الـــــعــــدل
والـتقاليـد كما فى «حالق بغـداد وسليمان
احلـــــلـــــبـى والـــــزيـــــر ســـــالم وعـــــلـى جـــــنــــاح
الــتـبــريــزى وقـاضى إشــبــيــلـيــة» وغــيـرهم..
ولــهـذا فـقــد تـوصل الـكــاتب إلى أن أهم مـا

الكتاب: حالم بالعدل مسرح ألفريد فرج
ؤلف: د. زكى محمد عبد الله ا

الـنـاشـر: الـهـيـئـة الـعـامـة  لـقـصـور الـثـقـافة

تــسع مـســرحـيـات بــحـالـهــا ضـمـهــا كـتـاب
"الــغـــرق ومـــســرحـــيـــات أخــرى" لـــلـــكــاتب
والــنـاقــد عـبــد الــغـنى داود هى "الــغـرق
الــزمن الــوغـد : (مــونــودرامــا إعـداد عن
قـــصـــة لــــســـعـــد مــــكـــاوى) نـــداء األرض
ـســبــحــة (إعـداد ورؤيــة درامــيـة حــبــات ا
عـن فـــــــــتـــــــــوى جالل الـــــــــديـن الـــــــــرومى)
ـوكب وادى النـمل  وتصريح احلـلقة ا
سـرحيـات فى أغلـبهـا قصـيرة خـروج "وا

من فصل واحد أو تدور فى مشاهد.
ـســرحـيــات يـغـطى تـاريخ كــتـابـة هــذه ا
فـتــرة زمــنـيــة تـقع مــا بـ 1970 وحـتى
1985 والـتــأمل لـتـرتــيب ورود األعـمـال
ا فى الـكـتـاب سـيـلـحـظ مـفـارقـة مـا ر
ـكن اكـتــشـافه من خالل تـعـنـى شـيـئــاً 
فارقة هى قراءة األعمال مجـتمعة وا
أن الكاتب رتب نـصوصاً داخل الكتاب
بــاألحـــدث كـــتــابـــة ثم األقــدم فـــاألقــدم
بــــادئـــا بـ "الــــغـــرق" 1985 مــــنـــتــــهـــيـــاً بـ
ــؤلف "تــصـــريح خــروج" 1970 يــقـــول ا
عــلى الــغالف اآلخــر لــلــكــتــاب إن هـذه

الــــنــــصـــــوص ظــــلت حـــــبــــيــــســــة األدراج
ســنـوات وســنـوات واألسـبــاب واضـحـة
فـاألبــواب مــغــلـقــة وال تــفــتح إال لـذوى
احلــــظـــوة ومـن نـــالــــوا رضى أصــــحـــاب
األمر فى دولة اإلقطاع البيروقراطى.
أمـــا غــــيــــرهم فــــقــــد كـــتـب عــــلـــيــــهم أن
يـعـيـشــوا فى الـظالل وراء الـغـيـوم وفى

دهاليز العتمة..
الــنــصـــوص مــحــاولـــة لالقــتـــراب من لــغــة
مـــــســــرحــــيــــة تــــخــــتــــلف عـن تــــلك الــــلــــغــــة
االستـهالكـية فى احلـيـاة اليـوميـة هى لـغة
أقرب إلى لغة االحتفـاليات الشعبية تقوم
عـــلى الـــعــامــيـــة  الــراقـــيــة فـى مــفـــرداتــهــا
ــتـلـقى وتـراكــيـبـهــا ولـيـست غــريـبـة عن ا
ــهـم الـذى تــكــمن وتــبــرز اجلــانب األدبى ا
ـــســــرح والـــتى بـــدونـه يـــصـــبح فـــيه روح ا
ـسرح مـجرد آليـات وتقـنيـات شكـلية بال ا
كن أن ـتعـة  روح. وال شك أنهـا رحـلة 
يـقــضـيـهــا الـقـار مع هــذه الـنـصـوص فى
لــغـتــهـا ومــوضــوعـاتــهـا الــدرامــيـة الــنـثــريـة

تنوعة. وا
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سـرح بالقـاهرة شاركت فى فـعاليات ـسرح التـابعة جلـمعيـة هواة ا فـرقة فرسان ا
غـرب بالـعرض مهـرجان الـدار الـبيـضاء االحـترافى الـثـالث للـمسـرح األمازيـغى بـا
عد عن أشـعار صالح عبد الـصبور ورؤية وإخراج د. ـسرحى "أجنحـة األقوال" ا ا
عـمـرو دواره وبـطولـة أحـمـد حـمدى سـيـنـوغـرافيـا تـامـر الـقاضى تـنـفـيـد اإلخراج

عصام عبد الله.
ثقف الـذى يعمل بالصـحافة وله فكره اخلاص يـدور العرض حول سعيـد الشاب ا
فـى إصالح اجملتـمع الـذى يـعـيش فـيه وال يـنضم ألى من األحـزاب أو الـثـوار فـهو

وطنى يحب بلده ويريدها فى أحسن حال.

 مهرجون من كثرة الرسوم
 على الوجه والعين

عادل إمام وشيرين سيف النصر وعزت أبو عوف وسعيد عبدالنى فى عرض « بودى جارد»
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مثل عـلى أن يحكى قصصاً كأنها حدثت > شـخصنة الدور هى أن يتدرب ا
لـه. وهذا يـعـنى أنه ليس ضـروريـاً أن يـحفظ أو يـسـتظـهـر الكـلـمات بل أن

يحفظ أو يستظهر التجربة.
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ــهـام يـظـل تــخـلــيــد رمــوز الــوطن أحــد ا
الوطـنـية الـتى ال يـضطـلع بـها إال عـشاق
األرض والــــنــــاس مـن الــــذين جتــــرى فى
عــروقــهم دمــاء الــوطـنــيــة والــقــدرة عـلى
إيـقـاظ الذاكـرة الـتى تـكـاد تـنمـحى حتت
ــــتــــواصل لــــرمــــوزنـــا مــــعــــاول الـــهــــدم ا

التاريخية.
إن "ذاكــرة الــوطن" ال يـنــشــغل بــتـخــلــيـد
رموز مصـر العظيمـة وحسب لكنه يطمح
عنى إلى تثقيف الع بالرؤية وتعميق ا
الـتاريـخى عبـر العـناصـر اجلمـاليـة ولعل
ــثــقــفــ هــذه الــذاكــرة تــقـــود كــتــيــبــة ا
الوطني من أدباء ومـفكرين وتشكيلي
الستعادة الـرمر لقراءته من جديد قراءة
مــنـــصــفــة مـن خالل الــتـــقــاء الــكـــتــابــة
والـتـشـكـيل الـتـاريخ واحلـاضـر لـيـدفـعـنا
ـسـتقـبل بـإعـداد ذاكـرة تـليق احلـلم إلى ا
صر التى أجنبت عدداً كبيراً من القادة
والـعلـمـاء والفـنـان والـكُـتَّاب والـشـعراء
وذاكــرة الـــوطن خــطـــوة مــهــمـــة فى هــذا

عرفى واجلمالى. السياق ا
إنـــنـــا بــــحـــاجـــة إلى "الــــذاكـــرة" فى زمن
الـنسيـان للحفـاظ على أحد أهم مالمح
تـميـز وطـنـنا وخـصـوصيـته وتـعـميق دوره
الــتــاريـــخى ويــقع ضــمـن طــمــوحــنــا أن
جتـوب "الـذاكرة" أقـالـيم مـصـر بـحـثاً عن
رمــوزهـا الــتى أضـاءت مـنــاطق تـاريــخـيـة
وعلـمـية وفـنـيـة كنـا بـحاجـة إلـيهـا لـيظل
الوطـن منـيراً متـوهجـاً بأفـكارهم ورؤاهم

وفنهم.
إن "الـذاكـرة" ستـظل شـاهـداً لـنا وعـلـيـنا;
لــنـــا إذا أولــيــنــاهــا عــنـــايــة  وعــلــيــنــا إذا
أهملـناها وقـصرنا فى تـعريف الـناس بها
ــســتــوى الــوطــنى ومــا وبــقــدرهـــا عــلى ا

قدمته من عطاءات.
ولعل هذا يقودنا إلى أن نطمح إلى ذاكرة
ــســرحـيــ الـذين لــكـبــار فــنـانــيــنـا من ا
ـسرح قـدمـوا إضـافـات بـالـغـة فـى حـركـة ا

والثقافة فى مصر والوطن العربى.

سرحية التى يقوم بإخراجها وليد طلعت. ستقلة انتهت من إعداد فيلم تسجيلى قصير عن أعمال الفرقة ا > فرقة هارمونى ا
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غرب. دينة مراكش با اضى  > مسرحية «لير بروفة أخيرة»  للمؤلف واخملرج د. سامح مهران عرضت األسبوع ا

> الـكلمة تعـنى كما نعرف تـصنيع شىء ما أثناء الـقيام به. أن تنطـلق لكى جترب شيئاً
ـزيد عن ـمثل يـستـخدم االرجتـال ليـحرر إبـداعه ويكـتشف ا جـديداً ومـثيـراً ومشـوقاً. ا

ثله. النص الذى 
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ية محمدالصغير.. أحسن مخرج: نظرة يا رئيس األكاد
طــفالً أحب قــطه الــصــغــيــر الـذى تــربى مــعه
يـومــاً بـيـوم وكــان صـديــقه األول الـذى حتـاور
مــــعـه وتــــبـــــادال اآلراء فــــأحـب من بـــــعــــده كل
الكائنات الصـغيرة تقليده جلارته الست «أم
عايدة» بصوتهـا اجلهورى وبدانتها وحركاتها
ــتـــوعـــدة جلــاراتـــهــا أثـــنـــاء عــراكـــهـــا الــدائم ا
مــعـــهن أثــار ضــحك والــديـه فــتــحــمس أكــثــر
وقــلـد إخـوته وبـاعــة الـشـارع وفى اإلعـداديـة
كـان صـوته الرفـيع مـثـاراً لضـحك زمالئه فى
حـصص القراءة بالـفصل وفى الثـانوى العام
ـدرسة كـان الـعـضـو الـوحيـد بـفـريق اإللـقـاء 

«خليل أغا».
وفى اجلــامـعـة الــتـحق بــفـريق الــتـمـثــيل ومـثل
ـــوذج تـــسع مـــســـرحـــيـــات وحـــلـم بـــتـــحـــقـــيق 
» الـذى رأس فـريق الــتـمـثـيل «مـحــمـود يـاســ
ــعــهـد بـكــلــيـة احلــقــوق ثم تــخـرج والــتــحق بـا
ــسـرحـيـة وكـان له مـا تـمـنى الـعـالى لـلـفـنـون ا
فـــرأس الــــفــــريق لــــثالث ســــنـــوات وفـى عـــام
2002 تـخـرج وكـان واحداً من 185 من حـمـلـة
ـؤهـالت الـعـلــيـا الــذين تـقــدمـوا الخــتـبـارات ا

ـسـرحيـة ثم واحـداً من سـتة مـعهـد الـفـنون ا
تأهلوا الختبار الورشة ثم كان الوحيد منهم
ـعـهــد لـلــعـام الـدراسى الـذى جنح والــتـحق بــا
2003/2002 وفى ســــــــنـــــــة 2004 فــــــــصـل من
عـهد ألسبـاب مضـحكـة وخالل سنة 2003 ا
الـــتــحق بـــورشــة مـــركــز اإلبـــداع وتــخـــرج فــيه
2005 إذا سألته من هو الفنان الذى تعشقه

أكثر سيقول لك: «شارلى شابلن» .
شـارك الــصـغـيــر فى عـدد من األعــمـال الـتى
يـراهـا مهـمـة كـممـثل مـنهـا: «جـمهـوريـة زفتى
لك لير الغريب» كما أخرج ياس وبهيـة ا
«الـــــــضــــــيـــــــوف» «احلـــــــضــــــيـض» و«رومـــــــيــــــو
وجـولييت» الـتى حصلت عـلى اجلائزة األولى
كـأحـسن عـرض وأحسن إخـراج من مـهـرجان

ع شمس للمسرح اجلامعى هذا العام.
الـصـغـيــر يـرى أن عـرضه الــفـائـز يــلـعب عـلى
احلالـة اجلـماعـية حـيث أراد أن يـنـفذ فـكرة
الــعـودة لألصل لــلـمـمــثل خـاصــة وأن مـسـرح
ــمــثل غــيـر اجلــامــعـة يــعــتــمــد عـلـى الـهــواة وا
ـكن أن يترك العمل فى أى حلظة متفرغ و

وكـــان ذلك هــــو حتـــديه األســــاسى أن يـــقـــدم
ـسرح تـمثل مجـموعـة متـرابطة عـلى خـشبة ا
ــؤثـرات وتــغــنى وتــرقص وتــصــنع الــديــكــور وا
الصوتية وقـبل كل ذلك لديها الرغبة وقادرة
ـــتــــواصل عـــلـى حتـــمـل اجلـــهــــد الــــعــــنـــيـف وا
وحتدى اإلحباط طوال شـهور تنفيذ العرض
ــســاعـــدة فــريــقه الــذى وهــذا مــا جنـح فــيه 

استطاع أن يشكل حالة جماعية ناجحة.
الـصغيـر فضل تـقد «رومـيو وجـوليـيت» بعد
أن تـراجع عن تـقـد هـاملت ألنـهـا شـخـصـية
آســـرة حتـــتـــاج لــــوقت كـــاف ال يـــســــمح عـــامل
ـهـا غـير ـسرح اجلـامـعى بـتـقد الـوقت فى ا

ها ح تسمح له الظروف. أنه ينوى تقد
ويـتـوجه اخملـرج الـصغـيـر الـفـائز بـجـائـزة هذا
الـــعــام فـى مـــهــرجـــان عـــ شـــمس بـــالـــشـــكــر
للدكتور محـمد عنانى الذى ساعدت ترجمته
لـنص «رومـيـو وجـولـييـت» الفـريق عـلى تـنـفـيذ
فكره حيث اقتـربت كثيراً من فكر الفرقة أو
لعل فكرة الفرقـة حول العرض وجدت بغيتها
ـقـاطع فى هـذه الـتــرجـمـة لـدرجــة أن بـعض ا

ـغـنـاة فـى الـعـرض والـتى ظن الــبـعض أنـهـا ا
أُلـفت خـصـيـصـاً له كـانت من نص الـتـرجـمة
نـــفــسه ولم يـــضف إلـــيــهــا كـــلــمـــة واحــدة من

اخلارج.
كـمـا يـشـكـر الـصـغيـر أسـاتـذته «خـالـد جالل
وشــــادى ســـرور» ويــــنــــاشـــد الــــســــيـــد رئــــيس
ية الفـنون والفنان فاروق حسنى وزير أكاد
الـثقافة الـنظر إلى حالـته حيث  فصله من
ـعـهـد بـسـبب عـشر درجـات كـانت من حـقه ا
ولم يــحــصـل عــلــيــهــا - كــمــا يــقــول - بــســبب

التعنت.
الـــصــــغـــيــــر احلـــاصل عــــلى جــــائـــزة اإلخـــراج
األولى وأحـــــــسن عـــــــرض ال يــــــنـــــــسى فـــــــضل
ـيــة ويـقـول إنـهــا فـتـحت أمــامه أبـوابـاً األكـاد
ـعـرفة كثـيـرة نـحـو عـالم رحب من االطالع وا
واإلبـداع ويـتـمــنى أال تـغـلق هـذه األبـواب فى

وجهه إلى األبد.
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أحمد سراج.. رجل مسرح
   فى نـهـايـة أكـتـوبـر 1994 ذهب أحـمـد سـراج
أخيـرًا للـجامـعة بـعد طـول امتـناع رافـقه عمه
ـــا اطـــمـــأن ـــدرج وأدخـــله احملـــاضـــرة و إلـى ا
ـضى ــا اطـمــأن هــو  جلـلــوسه ولى مــغــادرًا و
درج بـدوره بعد محاضرته األولى عمه ترك ا
ليـتوجه إلى احلجـرة اخملصـصة لنـشاط فريق

التمثيل ليبقى فيها سنوات الدراسة.
بـــدأ بــجـــمــلـــة واحــدة فـى مــســـرحــيـــة «احلــيــاة
ـديـدة للـمـلك أوزوالـد» والـتحق بـعـد سـنوات ا
سرحـية وهو ما كان عهد الـفنون ا الـدراسة 
يـرغـبه ابـتداء وهـنـاك قـدم أعـمـاًال يـعـتـز بـها
دور «جـونز» فى مسرحـية «اإلمبـراطور جونز»

ومثل ««الدرس» ليونـسكو وقدم مسرحية عن
روايـة أحـبـهـا هى: «451 فـهـرنـهـايت» ولـضـعف
ـتـاحـة له فـيـهـا يـعـتـبـرهـا عـرضًا اإلمـكانـيـات ا
ه مـازال مؤجًال و«بروفة» لـعرض يحـلم بتقد

يوما.
ــســرح مع وحتــدث نــقــلــة فى مــفــاهــيــمه عن ا
ـــســرحــيــة «مــوت ه تــمـــثــيًال وإخــراجــًا  تــقــد
فـوضوى صدفة» لـلكاتب اإليـطالى «داريو فو»
ـــرة األولـى الـــتـى يـــقـــدم 2004 وتــــلك كــــانت ا
فــيــهــا هــذا الــكــاتـب فى مــصــر وعــلى خــشــبــة
ــســرحــيــة «داريــو فــو» رجل مــعــهــد الــفـــنــون ا
ــــســــرح.. الــــذى يـــســــتــــطــــيع تــــقــــد عـــرض ا

مــســرحى فى اســتــاد لــكــرة الــقــدم وتــكــون كل
تلئة وقد فعلها. مقاعد االستاد 

أن تكون رجل مسـرح.. لذلك فأحمد يرى أنه
«رجل مــســـرح» مــازال فى حــجم «الـــفــتــفــوتــة»
ثل ويصمم الديكور واإلضاءة ويضع يخرج و
ــوســـيــقى يــذوب ويـــهب كل حــصـــيــلــة فــكــره ا
وجــهـده فـى الـعــرض الـذى يــقـدم. وهــو مـازال
فى الــــثـــانـــويــــة أثـــر فــــيه بـــشــــدة أداء «لـــورنس
أولــيـــفـــيـــيه» لـــهـــامـــلت.. اســـتـــكـــشف بـــعــده أن
أداءات» «مارلون براندو» وينحنى سراج لكل
ما يفعله «انييل داى لويس» والذى يحقق أكبر
ــــنـــحــــهـــا نــــســـبــــة من االنــــفـــصــــال عن ذاته و

لـلـشــخـصـيـة. مـن األمـور الـتى يـعــشـقـهـا سـراح
ـكــافـأة الـتى ــسـرح: أول لــيـلـة عــرض وا فى ا
يـحصل عـلـيهـا من عـيون اجلـمـاهيـر وأيـاديهم
شاهـدة داس هـوفمان كـما يسـتمـتع بشـدة 
فى فــيــلم «هــيــرو». حــصل أحــمــد سـراج عــلى
ــنـســتــيـر ــثل من مــهـرجــان ا جــائـزة أحــسن 
لـــلــمــســـرح اجلــامـــعى فى تـــونس كـــمــا شــارك
كــمــمـثـل فى عــرضـ يــعــتــز بــهـمــا جــداً هــمـا:
» و«أرض ال تـنــبت الـزهـور» «مـلك الــشـحـاتــ
وقـدم كـمـخـرج عـرضـ أحـبـهـمـا جداً مـن ب
مـــا قــدمه; هـــمــا: «جـــمــهــوريـــة زفــتى» و«زواج

فيجارو».

عالء سيد عمر.. «إيزادورا»
حلظة ميالده احلقيقية

مـــنـــيــاوى شـــديـــد الـــتــعـــصب
ركز مـلوى (بلـد الباشوات)
رغم كـــــــونه مـن طــــــبــــــقــــــة ال
تــمـلـك سـوى الــســتـر واحلب
الــشــديــد لــكل الــنــاس.. قـام
بــالــتـــمــثــيل فى مـــســرحــيــات
(وحوى - خـسارة اجلـدعان
ــــــــــــــــــــــــوال - - عــــــــــــــــــــــــاشــق ا
الصفـصافة) إخراج الراحل

طه عبد اجلابر.
 اعـــــــتــــــــمـــــــاده لـــــــدى إدارة
ـــــــــــــــســــــــــــــــرح فـى عـــــــــــــــرض ا

ــسـرح «إيــزادورا» وكـان قــدم قــبـلــهـا عــدة جتــارب فى نـوادى ا
هى (التعـرى قطعـة قطعـة - طبول ورصـاص - نهضـة مصر)
سـرح اإلقـلـيمـى عروض (مـاراصـاد - الـندم ثم أخـرج لـفـرق ا
الئـكـة - مـصـيـدة الـفـيـران) لـفـرق ديـرمـواس - أبـو - صالة ا

تشت - الوادى اجلديد.
حصل عالء على عدة جوائـز فى السينـوغرافيا واإلخراج فى

نصورة وشب الكوم.. مهرجانات ا
كــمـــا قــدم لـــلــمـــســرح اجلـــامــعى عـــدة عــروض هـى (بــكــرة -
الــنــاعـســة - أحالم مــطــمــورة) فى اآلداب والــزراعـة.. وألنه
يهـوى الـتألـيف أيـضـا فقـد قـدم عدة نـصـوص مسـرحـية هى
(دمـــوع وخـــنــاجـــر - عــذراء قـــرطـــاج - لــيـــلـــة زهــران) نـــشــر
بـــعـــضـــهـــا فى مـــجالت مـــتـــخـــصـــصـــة وفى مـــشـــروع الـــنـــشــر
اإلقـليـمى وسـلسـلة نـفرتـيـتى. يحـلم عالء بـرفع الوصـاية عن
ـي وأصـحاب االقـتراحات سـرح من سطـوة األكاد إدارة ا

إياها.

حسن رشدى صعيد جداً
فى أوائل الـثـمـانـيـنـيـات درس
ــعـهــد  الــعـالى اإلخــراج فى ا
ـســرحــيــة وبــسـبب لــلــفــنــون ا
مــــــشـــــكـــــلــــــة  فـــــصـــــلـه رغم
اشـــتــراكه فى فـــيــلم «اجلــوع»
لــــلـــــمــــخـــــرج الــــكـــــبــــيـــــر عــــلى
بــــدرخـــان وكــــان طـــالــــبـــاً فى
الــــــســــــنــــــة الــــــثـــــــالــــــثــــــة وألنه
(صـــعـــيــدى وكـــرامــتـه غــالـــيــة
نـيـا وأخرج عـليه) رجـع إلى ا
عـــــدة عـــــروض مــــــســـــرحـــــيـــــة
لــــلـــتــــربـــيــــة والــــتـــعــــلـــيـم مـــثل:
ــقــنع هــوجــة الـزعــيم» «الــغـربــاء ال يــشــربــون الــقـهــوة الــنــبى ا
وصــمـم بــعــد ذلك عــلـى إخــراج جتــربــة خــاصـــة لالعــتــمــاد فى
الـــثــقــافـــة اجلــمــاهـــيــريــة وكـــانت «الــوثـــيــقــة 1993» ثـم أخــرج
لـلجـامعـة عـروضاً مـتمـيـزة منـها: «عـريس لـبنت الـسـلطـان باى
بــاى عــرب احلــامى واحلـــرامى» ثم أدرك أن مــراكــز الــفــنــون
ديـرية الشـباب والريـاضة لديـها شعـبة مسـرح قائمـة فأخرج
لهـا «نص نـصيص سـنـدباد مـشهـد الشـارع) شـارك بالـتمـثيل
مع الــفـــرقــة الـــقــومـــيــة فـى عــروض «عـــلــيه الـــعــوض مـــلــحـــمــة
» وعـمل مـخرجـاً مـنـفـذاً مع الـراحـل (طه ـداحـ الـسـراب ا
ـيرغـنى جمـال اخلطـيب) وحـاليـاً يشرف عـبد اجلـابر بـهاء ا
سـرح بـفـرع الـثقـافـة بـتـكـليف من عـلى الـورش الفـنـيـة لـنـوادى ا
اإلدارة الــعـامــة لــلــمــســرح ويــقـوم بــتــدريب الــعــنــاصــر اجلــديـدة
لـلـفرقـة الـقومـيـة ويخـتـار من بيـنـهم من يعـمل مـعه فى عروضه
لـلـجـمـعيـات األهـلـيـة اخلـاصـة والـتى قـدم مـنـهـا: «جواز عـرفى
ــقــ مع ســلــو بـــلــدنــا» وهى عــروض تــعــتـــمــد عــلى االرجتــال ا
جمـهور النـجوع والـكفور فى الـريف كأحـد أساليـب التعـبير من

وجه للمجتمع. الفن ا
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محمد سليم.. 
يغازل الغريب فى بيته

ـــيــــة الـــفـــنـــون بـــعــــد تـــخـــرجـه فى أكـــاد
ـسرحيـة - قسم دراما ونـقد مسرحى ا
- بــثالث ســنــوات قـدم عــرضــاً بــعــنـوان
«ألـف حـبـيب وحـبـيـبـة» عـلى قـاعـة عـبـد
سرح القومى وهو الرحيم الزرقانى با
ـادة إبداعه يـدور حـول عالقـة الفـنـان 
مـن خالل فنان نـحت تمـثاالً وحوّله إلى
بشـر ولقد أخـذ تلك الـفكرة األسـاسية
وحـــولــهـــا إلى عــرض فى ثـالث لــوحــات
قـدم خاللـها عـالقة الـشاعـر أو الـكاتب

ـوســيـقى بــالـكــلـمــة وا
بــــالـــنــــغم والــــنـــحـــات
بـــالــكـــتـــلـــة والـــعــرض
بــــــــطــــــــولـــــــــة شــــــــريف
صــــــــبـــــــحـى وأمــــــــانى
الــــبـــحــــطـــيــــطى قـــام
مـحـمد سـليـم بتـنفـيذ
ـسرحـيات عـدد من ا
مــنــهــا: «خط أحــمــر»
إخـراج أسـامـة فوزى
وبـــــــطــــــــولـــــــة حـــــــنـــــــان

شوقى.
بـاإلضافـة إلى تـنفـيذ
مــــســــرحــــيــــة «إكــــلــــيل
الغار» بطولة وإخراج

شـــادى ســـرور ومـــنـى حـــســـ وخـــلـــيل
مـــرسى و«الـــرقـص مع الـــزمن» إخـــراج
أحــمــد إبـراهــيـم بـطــولــة: مــنــيــر مــكـرم

ومحمود مسعود.
ـا كــمــا قـام بــتـنــفــيـذ مــسـرحــيــة «الـلــيل 

خـلى» بــطـولـة شــادى سـرور ومـجــمـوعـة
من الشباب.

يـنتـظـر سـليم حـالـيـاً قرار جلـنـة الـقراءة
ـســرحى «غــريب فى بــيـته» فى الــنص ا
الذى قدمه إلى مـسرح الشباب ومديره
اخملـــرج هــشـــام عـــطــوة.. الـــنص إعــداد
وأشــــعــــار د. مــــصـــــطــــفى ســـــلــــيم وهــــو
مــأخــوذ عن نص بــعـنــوان «اجلـنــة تــفـتح
أبــوابــهـا» لــلــمـؤلف الــعــراقى فالح شـاه
كــمـــا قـــام بــإعـــداد مــســـرحـــيــة «أشـــبــاح
إبــسـن» إخـراج شــريف
صـــــــــبـــــــــحـى.. شــــــــارك
محـمد سـليم بـالتـمثيل
فـى أكــــــثـــــــر مـن عـــــــمل
«فـيـديـو» مـثل مـسـلسل
«جــذور» إخــراج إنــعـام
اجلـــريـــتــــلى وبـــطـــولـــة
حــــلـــقــــة من مـــســــلـــسل
«هــو جـــرى إيه» إنـــتــاج
ـتــخـصـصـة الـقــنـوات ا
بـــطـــولـــة مـــهـــا أحـــمـــد
وحـنــان شـوقى وعالء

مرسى.
ـوعد ويـنـتظـر حـالـيـاً ا
النهـائى لسفر العرض
ــــا خـــــلى» إلى ــــســـــرحى «فى الـــــلــــيـل  ا
اإلسـكـنـدريـة لـلـعـرض فى مـركـز اإلبداع

الفنى.

"الــرهـــائن". وعـــلى مــســـتــوى األداء
الــتـمــثــيــلى نـســاء فــازت فــاتن إمـام
ــــــــركـــــــــز األول عـن درامـــــــــا فى بـــــــــا
ــــركـــز مـــســــرحــــيـــة "إنت حــــر" وبـــا
الثانى شيمـاء حمدى فى مسرحية
ــركـز الــثــالث ديــنـا "الـرهــائن" وبــا
فـــــؤاد فـى مــــســـــرحـــــيــــة "الـــــعـــــدالــــة

والقمر" .
أمـا عن الــتـرتـيـب الـعـام لــلـمــشـاركـ
فى األداء الــــــتـــــمــــــثـــــيــــــلى الــــــذين زاد
عـددهم عن الـتسـع عـنـصراً أدائـياً
ركز فى الـعروض الستـة فقد فـاز با
اخلـــامس مـــعـــتـــز رجب ـ رجـــال ـ فى
مــســرحـــيــة "الـــدنــيـــا روايــة هـــزلــيــة"
وجنـالء جـــــــــــمــــــــــال - نـــــــــــســــــــــاء ـ فـى

مسرحية "الرهائن".
ــهــرجـان مــجــمــوعـة من شــارك فى ا
مـــصــــمــــمى الــــديــــكــــور والــــشــــعـــراء
وسيقيـ ومصممى احلركة كان وا
من أبـرزهم أحمد الـبحارى ومـحمد
خـبـازة فى الـديـكـور ومـحـمـد عـباس
وأمــــــــــانـى إســــــــــمــــــــــاعــــــــــيـل فى األداء
احلـــــركى  وخـــــالــــــد جـــــودة ورفـــــيق
وسيقى. جميل وعمرو متولى فى ا

 أقـــامت جـــامــعـــة بــنـــهــا مـــهــرجـــانــهــا
ــسـرحى األول عــلى خـشـبــة مـسـرح ا
قـــــصـــــر ثــــقـــــافــــة بـــــنـــــهــــا ومـــــدرســــة
السـعيـدية ومـركز شـباب طوخ حتت
رعـاية د. حسـام الدين العـقاد رئيس
اجلــــامــــعــــة ود. شــــعــــبــــان طه نــــائب
رئــيس اجلـــامــعــة لـــشــئـــون الــتــعـــلــيم
تشكلت جلنة التحكيم من د. فاطمة
ــســرح بــكــلــيــة يــوسـف رئــيس قــسم ا
الـتـربـيـة الـنـوعــيـة والـشـاعـر والـنـاقـد
يـسرى حسـان وكاتب هذه الـسطور
ـــركــز األول عــرض "الــعــدالــة فــاز بــا
ـــأخـــوذة عـن مـــســـرحـــيــة والــقـــمـــر" ا
"الــعــادلــون" لـلــفــرنـسـى ألـبــيــر كـامى

الذى أخرجة أسامة شفيق.
وحـصل عرض "الـرهائن" تـأليف د.
عـــبـــد الــــعـــزيـــز حــــمـــودة وإخـــراج :
مـــحـــسن رزق والـــذى قــدمـــته كـــلـــيــة
ــركــز الــثــانى وعـرض اآلداب عــلى ا
"إنت حــر" تــألـــيف: لــيــنــ الــرمــلى
وإخـــراج: مـــحـــمــــد الـــغـــبــــاشى عـــلى
ـــــركــــز الـــــثــــالـث وقــــدمـــــته كـــــلــــيــــة ا
التـجـارة وعرض "بـاى.. بـاى عرب"
تـأليف: نـبيل بـدران وإخراج: وجيه
ـركز الـرابع وقـدمته جرجس عـلى ا
كـــلــيـــة الــتـــربــيـــة الــنـــوعــيـــة وعــرض
مــســـرحــيــة "الـــدنــيــا روايـــة هــزلــيــة"

وعــلـى مـــســـتـــوى األداء الــتـــمـــثـــيـــلى
ـــركــز رجـــال فـــاز إسالم ســـيـــد بـــا
األول عند دوره فى مسرحية "إنت
ركـز الثانى أحـمد حجاج حـر" وبا
فى دور كــلــيـــيــاريف فى مــســرحــيــة
ـركز الـثالث "الـعدالـة والقـمـر" وبا
يـــاســـر إســـمـــاعـــيـل فى مـــســـرحـــيـــة

تـألــيف : تـوفـيق احلــكـيم وإخـراج :
ـــــركــــز أحـــــمـــــد الـــــســــمـــــان ـ عـــــلـى ا
اخلــامـس وقـــدمـــته كـــلـــيـــة هـــنـــدســة
الئـكة" شبـرا وعـرض مـسـرحـيـة "ا
ـأخـوذ عن نص "عـلى بـاب اجلـنـة" ا
تـألـيف : حـسـن أبـو الـعال وإخـراج :

محمد هزاع..

هرجان شاركة فى ا مشهد من العروض ا
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محمد جمال الدين 

تـتواصل حـالياً بـروفات العرض
ــــســــرحى "عــــلــــشــــان مــــامـــا".. ا
لــلـمــخـرج مــحــمـد جــمــال الـدين
والـذى تـقـرر عـرضه فى افـتـتاح
مـهرجـان الـقراءة لـلـجمـيع بـفرع
ثـــقـــافـــة اجلـــيـــزة فى مـــنـــتـــصف

يونيو القادم.
الــعــرض تــألــيف وأشــعــار عـادل
اخلــــــطــــــيـب ديــــــكــــــور جــــــوزيف
نــــســـيم اســــتـــعـــراضــــات خـــالـــد
شـــــلــــــبى مـالبس كـــــرم أحـــــمـــــد
والـبطـولـة جملـدى سعـد مـحـمد
فـــــاروق آيـــــة ســـــامى  وشـــــهــــد

أشرف.
جــــمــــال الــــدين أشــــاد بــــرعــــايـــة
دكـتـور محـمـد زيـدان مـديـر عام
ثـقــافـة اجلــيـزة ومــحـمــد فـوزى
مـــــديــــر مــــركــــز أحـــــمــــد عــــرابى
لـثقافـة الطفل واللـذين يدعمان
الــعـرض ويــوفـران مــا يـحــتـاجه

للخروج بالشكل الالئق..

سابقة اخلتامية بدمياط فنون مسرحية ومناهج.. فى ا
حتت رعاية محـمد محمود عـمران وكيل وزارة التربـية والتعلـيم بدمياط وعبد
ــسـرحـيـة ـديـريـة ونــاهـد الـغــواج مـوجه عـام الــتـربـيـة ا احلـمـيــد مـوسى وكـيـل ا
رحلة ومشرفى اإلدارة فوزية عيسى وإجالل بدمياط ووفاء شطا مـدير عام ا
ـناهج فى ـسـرحيـة ومـسـرحـة ا ـسـابـقة اخلـتـامـيـة لـلفـنـون ا احلـناوى. أقـيـمت ا

مركز سوزان مبارك االستكشافى العلمى بدمياط اجلديدة.
نـهجـية "كمـبوركو ـسرحـية ا قدمت مـدرسة اجملـد اخلاصة بـدميـاط اجلديدة ا
ـان بـلـيغ تـألـيف وإخـراج عـبد ـدرسـة إ فى الـكـمـبـيـوتـر" حتت إشـراف مديـرة ا
ـان اخلـاصـة بـرعـايـة مـديـرها حـسن الـله أبـو الـنـصـر. كـمـا قـدمت مـدرسـة اإل

الدسوقى مسرحية "الشاويش محمد" تأليف أحمد الهندى.
ـرحلـة الـتعـلـيم األساسى مـلـحمـة "عـظيـمـة يا دمـياط" ـدارس  وقدم مـنـتخب ا

عن تاريخ دمياط مواكبة الحتفاالت دمياط بعيدها القومى.
كـمـا قـدمت مـدرسة الـزيـات مـسـرحـيـة "الدواء" أمـا مـدرسـة تـامـيـاتس اخلـاصة

درسة نبيل عمر. فقدمت "هيمو فى البستان" برعاية مدير ا
دارس الثانوية عرض "سيوف احلق" تأليف صبرى فواز. وقدم منتخب ا

عـدنية الصـناعية أوبريت دارس الفنيـة بنات والعـسكرية وا كمـا قدم منتـخب ا
ـشرفـ شادى ـعـاونة ا "والدك يـا بـلدى" إعـداد وإخراج عـبد الـله أبـو النـصر 

 صبرى  فوازشطا وإيناس البراوى.
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نصورة لتقد مسرحية سرحية با تستعد فرقة بداواى ا
" تألـيف إيريك والـكوت وإخـراج السـعيـد منسى  "تى جـ
مــوســيـــقى الــدكــتـــور ضــيــاء عــبـــد الــكــر  بـــطــولــة هــانى
شالطــة  مـحــسن اخلــيــاط   أســمــاء الـســيــد   مــحــمـود

الديسطى  محمد البغدادى  هشام حسنى .
يـــدور الــعــرض حــول عـــائــلــة تـــتــكــون من أم وثـالثــة أبــنــاء
يعيـشون فى غابـة يسـكنهـا الشيـطان الـذى يعرض عـليهم
رهانـاً إذا جنحوا فى إخـراجه عن شعـوره فسوف يـكونوا
أثريـاء وإذا جنح هـو فى إخـراجـهم عن شـعـورهم فـسوف

يلتهمهم.
يقول الـسعـيد منـسى مخـرج العرض إن الـفرقـة معظـمها
من الـشباب اجلدد الذين ضـمهم قرار إعادة الـهيكلة فى
ـتمـيزين نـصورة ا الـثقـافة اجلـماهـيريـة وطلـبة جـامعـة ا
ــســـرحى الـــذين اعـــتــمـــدت عــلـــيـــهم فــرق فى الــنـــشـــاط ا
الــثــقــافــة اجلــمــاهــيـــريــة بــالــدقــهــلــيــة هــذا الــعــام وهــؤالء

الشباب إضافة حقيقية.
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يـسـتـعــد اخملـرج حـسن الـنـجـار هــذه األيـام لـتـقـد عـرضه
سرح بدمياط هذا "أطياف حكاية" ضـمن شرائح نوادى ا

العام.
الـعــرض تـألـيف وأشــعـار يـاســ الـضـوى مــوسـيــقى هـيـثم
مـراد سـيـنـوغـرافـيـا مـحـمد الـسـعـيـد أداء تـمـثـيـلى مـحـمد
عـبد الـوهـاب شـادى عـبد الـكـر أسـماء الـبـلـتـاجى عزة
اجلـزار هـيـثم مراد حـسن الـنـجار ومـحـمـد بلح مـحـمود
الــزنـــاتى عــلى الــزيــنـى. فى حــ بــدأ اخملــرج حــا قــورة
اإلعـداد لتـقد مـسـرحيـة "أنشـودة كرويـة" تـأليف وأشـعار
مـحــمـد الـذكى أحلــان تـوفـيـق فـودة  ديـكــور أحـمـد أمـ
أداء تـمثـيلى : مـحـمد الـبحـرى كـر خلـيل شادى أحـمد

جنالء حسن النجار.
والـعــرض يـدور حــول الـضــغـوط والـصــراعـات الــتى تـواجه

محمد احلنفىاإلنسان منذ ميالده وحتى وفاته.
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ـمثل الـذى يـؤدى أدواراً مكـتوبـة فى فـترات تـاريخـيـة مخـتلـفـة يواجه مـشاكل > إن ا
سـرحية فى السياق أداء خاصة فيمـا يتعلق بالصـوت واللغة واحلركة والـتقاليد ا

التاريخى . االجتماعى. احلضارى اخملتلف.

ـدرسة أو تلك أو من هذا مثل يـحاول استخـدام تقنيـات تمثـيل مختلـفة تعلـمها من هذه ا > ا
درس أو ذاك أو قرأ عنها من كتـاب أو آخر. وهو يفعل ذلك إما ألنه مهـتم وجاد بشأن مهنته ا

أو ألنه يريد أن يحقق تقدماً فى مستواه.

فى أعدادنا القادمة 

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

ركز الثقافى األسبانى بالقاهرة. > مسرحية كرنب زبادى للمخرجة ببياديا ثميكو عرضت حديقة ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرحيةأفراح القبة .. نص مسرحى للكاتب محمد الشربينى ونودراما وحتدياتها ا  ا

19  من  مايو 2008  العدد1945  من  مايو 2008  العدد45

مثل والتمثيل باألسلوب  من كتاب  التمثيل بشخص ا
- ج ١ - تأليف : جيرى  د. كروفورد - ترجمة وتقد د.
سامى صالح- مراجعة : د. نبيل راغب - مهرجان

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى -  2007.
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سرحية فرقة «النهار» ا

محمد نوح يقود الفرقة فى أحد عروضها

 قدمت األغانى احلماسية
فى التجمعات الشعبية

اضى جروب خاصاً لعرض أنشطتها على موقع ألفيس بوك. > جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" أطلقت األسبوع ا
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ا يـضمن لها البقاء حتفل عروض ولـيم شكسبير 
واالسـتـمـرار فى جتـديـد الـتنـاول عـبـر حـقب زمـنـية
مـــتـــعـــاقـــبـــة ومن أهـم ســـمـــات مـــســـرح الـــشـــاعـــر
متدة فى ؤلـفات العـظيمـة وا اإلجنليـزى صاحب ا
سرحى البقاء ألنه اعـتمد فى كثير بـدع ا وجدان ا
من مــؤلـفـاته عـلى تــيـمـات إنـسـانــيـة عـامـة وسـجل
تاريخـاً طويالً من السـلوك البـشرى أصاب به كـثيراً
لك واخلرافة ا استـمر مع اإلنسان فى عالقته با
ـلك لـيـر ومـا والـسـحـر والـذات فـكـانت مـسـرحـيـة ا
كـبث وهـامــلت واتـبع جــانـبـاً آخـر فى حـل كـثـيـر من
ـشـكالت االجـتـمـاعيـة فـكـانت رومـيـو وجـولـييت أو ا
تمـاس فى مواضع اإلنس واجلن والعـفاريت كما فى
حـلم لـيـلـة صيـف موضـوع الـغالف الـذى ذهب فـيه
مـبـدعـوه إلى البـحث عن طـريـقة مـغـايـرة للـمـألوف
ـا يعـرفـها مـن صور حـلم لـيـلة صـيف واحـتفـظـوا 
ــســرحــيـة ولــست فـى مـوضع بــخــصــوصــيـة هــذه ا
تقـيـيم ألعمـال شكـسبـير بـقدر مـا أود طرح تـساؤل
ــاذا تــســتــمـر بــعض الــنــصــوص فى الــتـداول وهــو 
ـوجب عـرضـهـا بل قـد ال وتـخـلـد وأخـرى تــنـتـهى 
تعرض وهـل هى عروض مغـرقة فى احمللـية وتعالج
تــيــمــات خــاصــة وفى حــيــز زمــنى مــكــانـى مــحـدد

وتنتهى بنهاية احلدث.
فمسارح الـعالم كثير منهـا ما زال يقدم أعمال وليم
شكـسـبيـر هل عـلى اعـتبـار أن أعـماله تـراثـية أم أن
أعــمــاله حتــمل مـــا يــؤهــلــهــا ومــا الــدافع إلقــامــة
مـهرجـانات سـنوية فـى كثيـر من البـلدان فى الـعالم

لتقد أعمال وليم شكسبير?!
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أمـا التـسـاؤل الثـانى وهـو كيف تـقـدم هذه األعـمال
وبــأى تــصــور تــشــكــيــلى هـل هـنــاك قــواعــد وأسس
لتقد هـذه األعمال التراثية والتاريخية أم هناك
مـباريـات دائـبـة فى طـرح الرؤى واألفـكـار اإلبـداعـية
ـا اسـتـمـر عـبـر الـتى تـتـولـد مـنـهـا طـاقـات مـجـددة 
ـبـدع سبـيالً إلثراء السـنـ الطـويـلة وكـيف يـجد ا
سرح وما الدور تمثل فى خشبة ا سرحى ا فراغه ا
الــذى يــلــعـــبه الــســيـــنــوغــراف فى تـــطــويــر آلــيــات
ـتـحـدة ـرئـيـة فـفى الـواليـات ا ومـفـاهـيم الـصـورة ا

هرجانات السنوية. األمريكية يقام العديد من ا
ـهرجانات اخلـاصة بالعـروض الشكسـبيرية وتمتد ا
لــتــغـــطى جــمــيـع الــواليــات بــخـالف مــا يــقــام من
مـــهــرجـــانــات فـى بــاقى دول الـــعـــالم الــتـى حتــظى
بـجمـهور مـسـرح مدرب ومـتذوق لـتـؤكد أن نـصوص
كن وليم شـكـسبـير حتـتـمل كثـيراً من الـتـطويـر و
ـا يالئم كـثـيراً من الـقـضـايا اإلنـسـانـية ـها  تـقـد
ــكــان" ـ الــعــامــة والــتى ال يــؤثــر فــيــهــا "الــزمــان وا
ـسرحيـة أثناء كـتابتـها ـ كمـا أنها اخلـاص بأحداث ا
بدع التشكيلى ليضع تصورات مبتكرة حتث خيال ا
كـان والـزمان دائـماً يـواجه بـهـا حتديـات اخـتالف ا
كــمــا يـــواجه أيــضـــاً حتــديــات اخــتـالف الــفــراغــات
ـبـدع دائـمـاً إلى ـسـرحـيـة وتـعـددهـا كـمـا يـطـمح ا ا
الـتــحـدى األكـبــر وهـو طـرح رؤى إبــداعـيـة مــبـتـكـرة

تفرج الذى هو سيد احلفل. وآثرة خليال ا

 لوحات العدد 
 جملموعة من الفنان

قـام  بتـأسـيـسـهـا الـفنـان مـحـمـد نـوح عام 1978 وقـدم
أول عروضها بعـنوان «احلب فى الصندوق» من تأليف
بـهيج إسماعـيل وإخراج السيـد راضى واستعراضات
ــوسـيــقى عــصــمت يــحــيى وقــام مــحــمــد نــوح بـوضـع ا
واألحلـان والـبــطـولـة وشـاركه بــالـتـمـثــيل وحـيـد سـيف
نتـصر بالله وجمال إسـماعيل وسـهير طه حسـ وا
ــــيــــرغــــنـى وقـــدم الــــعــــرض عــــلـى مــــســـرح وضــــيــــائى ا

«متروبول».
ـحـافـظـة الـفـنـان مـحــمـد نـوح من مـوالـيـد عـام 1937 
البحيـرة (مدينة دمـنهور) وقد تـعلق بهوايـة التمثيل من
ــــــدرسـى ثـم بــــــعـــــــد ذلك مـن خالل ــــــســـــــرح ا خـالل ا
ـسـرح اجلــامـعى بــاإلسـكــنـدريــة وقـد حـصل حـفـالت ا
على بكـالوريوس التـجارة كمـا حصل على دبلـوم معهد
ـوسيـقى العربـية عام 1960 كمـا درس دراسات حرة ا
ـوسيـقى من جامـعة سـانفـورد بالـواليات فى التـأليف ا
ــارس الـتــمـثــيل والــتـلــحـ ــتـحــدة عـام 1984 وهـو  ا
ـــعـــهـــد والــــغـــنـــاء وقـــد عــــ أســـتـــاذاً غــــيـــر مـــتـــفــــرغ 
الكونـسيرفتوار عام 1990 وكذلك أستـاذاً غير متفرغ

عهد السينما للصوتيات احلديثة عام 1993.
ـسـرح احلـديث بـفـرق عـ فى بـدايـة حـيـاته الـفـنـيـة بـا
ـسرحـيـة وذلك عام 1963 ولفت األنـظار التـلـيفـزيـون ا
إلـــيه بـــأدائـه لـــدور خـــالـــد الـــذكـــر ســـيـــد درويش (عـــام
ــــســـرحــــيـــات األخــــرى الـــتـى شـــارك فى 1964) ومن ا
بــطــولـــتــهــا «الــزوبــعــة» (1966) «بـيــر الــقــمح» (1967)
«بـــلــدى يــا بــلــدى» (1968) «زهــرة من دم» «أنت الــلى

قتلت الوحش» (1969).
قـام عام 1967 وبـالـتـحـديـد بـعـد نـكـسـة يـونيـه بـتكـوين
فــرقــة «الـنــهــار» الــتى قــدمـت األغـانـى احلــمـاســيــة فى
الـتـجـمــعـات الـشـبــابـيـة والــشـعـبـيــة كـمـا شــارك بـفـرقـته
بـبـعض عـروض مـسـارح الـدولــة ومن أهـمـهـا مـسـرحـيـة
«مـدد مـدد شـدى حـيـلك يـا بـلـد» من أشـعـار زكى عـمـر

فى أكتوبر 1973.
ـسرح ـشـخـصـاتـيـة»  شـارك فى بـطـولـة مـسـرحـيـات «ا
الــطـلــيـعــة عـام 1971 «أوبـريـت حـلم لــيـلــة صـيف كالم

وسيـقى عن أحلان وموسيقى الـدولة التشجيـعية فى ا
«أوبرا انقالب».

ـسرحية واتـخذ مسرح أعاد عام 1992 تـكوين فرقته ا
يـوسـف الـسـبــاعى (بـالــكـلــيـة احلـربــيـة) مــقـرا لـلــفـرقـة
وقــدم أول عــروضــهــا «ســحــلب» من تــألــيــفه وتــلــحــيــنه
سـرحية أول مسرحيات فرقة وإخراجه وكانت هذه ا
ـسـرحـيــة» الـتى  أحـيت مـوســمـا كـامال وقـد «الـنـهــار ا
شارك فى بطولتهـا كل من: حس فهمى ليلى علوى
سـماح أنـور أشرف عـبد الـباقى عـزيزة راشـد جمال

إسماعيل محمد كامل.
ــســـرحـــيــة» ثـــانى عـــروضـــهــا قـــدمت فـــرقـــة «الــنـــهـــار ا
بـتـشكـيـلـهـا اجلـديـد بـعـنـوان «سوق احلـالوة» وذلك عام
1993 وهى من تـألـيـف أحـمـد هـيـكـل وإخـراج الـسـيـد
راضى وديــكـور زوســر مــرزوق واسـتــعــراضــات حـسن
ـوسـيـقى واألحلان عـفـيـفى وقـام مـحمـد نـوح بـوضع ا
وشـارك فى بطولة هـذا العرض كل من: نـيللى يوسف
ـنــعم مــدبـولى لــطـفى مـنــصـور مــيـمـى جـمــال عـبــد ا

لبيب محمد الشرقاوى محى الدين عبد احملسن.
تــوقــفـت الــفــرقـــة بــعــد عـــرض «ســوق احلالوة» والــذى
ــرجــو ــادى ا لــضــخــامـــة إنــتــاجه لـم يــحــقق الــعـــائــد ا
وبـالتالى لم يحقق مـحمد نوح أحالمه وطـموحاته نحو
تــقـد مــســرح غـنــائى اســتــعـراضى أو تــقــد أوبـرات
شـعبـية وتـبـقى جتربـة أوبـرا «انقالب» عالمـة مـضيـئة
فى مـسـيـرته الـفـنيـة خـاصـة وأنه قـد جنح فى تـسـجيل
أحلـانهـا باسـتديـوهات لـندن وقـام بعـزفهـا األوركسـترا

السيمفونى بالعاصمة البريطانية.
وتـفــرغ مــحـمــد نـوح فى الــســنـوات األخــيـرة من الــقـرن
ــاضى وبـدايــة الـقــرن اجلـديــد لــفـريق «ربــاعى نـوح» ا
والـذى يــتــكــون من أبـنــائه الــثالثــة ويــشــاركـهم بــالــغــنـاء
والـتــلــحـ ولــيـقــدمـوا إبــداعـاتــهم اجلــديـدة من خالل

احلفالت العامة.

فـارغ» لـلـمـسـرح احلـديث عام 1974 «كالم فـارغ جداً»
لــفـــرقــة «الـــريـــحــانى» (1975) «أوكــازيـــون» لـــلــمـــســرح
ـــطــلــوب» إلحـــدى الــفــرق الــكـــومــيــدى (1977) «أنت ا
الــتـجـاريـة كـمـا اشـتـرك بـالـتــمـثـيل والـغـنـاء فى أوبـريت

«الشخص» من أحلان الرحبانية عام 1982.
ـسـرحـيـات ـوسـيـقى لــعـدد من ا قـام بــوضع األحلـان وا
فى الــنــصف الــثـانـى من الــثـمــانــيــنـيــات (بــعــد دراسـاته
ــــتــــحـــدة) ومـن أهــــمـــهــــا أوبــــريت احلـــرة بــــالــــواليــــات ا

«انــــقالب» لــــفــــرقــــة مــــســـرح الــــفـن من تــــألــــيف صالح
جـــــاهـــــ وإخــــراج جـالل الــــشـــــرقـــــاوى (عــــام 1988)
«بـياع الهـوا» للمـسرح احلديث عام (1990) و«سوق

احلالوة» (1993) «سحلب» (1992) لفرقة النهار.
وسـيقى الـتصـويرية لـعدد من قام مـحمـد نوح بوضـع ا
األفـالم وفــــــاز بــــــجـــــائــــــزة أفــــــضـل مــــــوســـــيــــــقـى ألفالم
ـهـاجـر» لـيـوسف شـاهـ «إسـكـنـدريـة كـمـان وكـمـان وا
و«مــرســيــدس» عـام (1992) كــمــا حــصل عــلى جــائــزة

 توقفت بعد عرض«سوق
احلالوة»لضخامة إنتاجه

سرح الغربى الوافد سرحية فى القرن 19 وا البيئة ا
(مـيــنـو) الـذى يــبـدو أنه تـوقع مــكـثـاًَ طـويالً
فى مــصــر فــقــام بــتــشــيــيــد مــســرح ســمـاه

"مسرح اجلمهورية للفنون"
ومن ثم فـــــقــــد انــــهــــارت آثــــار مـــــا قــــدمــــته
احلـملة الفـرنسية وإن كـانت قد بعثت فى

نفوس الناس التطلع إلى هذا اجلديد.
ولــــقــــد اجتـه مــــحـــــمــــد عــــلـى - الــــذى آلت
إلـيــهــمــقــالــيــد األمــور بــعــد رحــيل احلــمــلـة
الــفـــرنـــســيـــة بــأربع ســـنـــوات ـ إلى فــرنـــســا
يـستـع بـها فى بـناء مصـر التى تـطلع إلى
إقـامتهـا وازدحمت البالد بـالوافدين  وال
شك أنـهم كـانـوا فى حـاجـة إلى إقـامـة نوع
مـن الـــتــوازن بـــ حـــيـــاتـــهم الـــســـابـــقـــة فى
بـالدهم واحلــيــاة اجلــديــدة الــتى انــتــقــلــوا
إلــيــهــا. ومن هــذا الــتــوازن إقــامـتــهم بــعض

سرحية. العروض ا
هــذا الـتالحـم بـ الــقـادمــ واخملـالــطـ

ــاً وهــو حــاجــز اخلــوف أزال حــاجــزاً قـــد
مـن هـؤالء "الـفــرجنـة" خـاصــة بـعـد أن رأوا
ـــشــــاركـــة فى بــــنـــاء فـــيــــهم رغــــبـــتــــهم فـى ا
دولتـهم ورأوا أيضـاً مـدى ما هم عـليه من
تــــــــقــــــــدم ومــــــــعـــــــــارف. إذن فال بـــــــــأس من
ــســرحــيــة. ــعــارف ا االســـتــزادة من هــذه ا
فـفيها فـائدة تضاف إلى تلـك الفوائد التى
ـــلـــمـــوســـة فى ـــاديـــة ا حـــوتـــهـــا الـــوســـائل ا
ـشـروعـات ـصــانع وا ـعـاهـد وا ــدارس وا ا
الــــــكـــــــثـــــــيـــــــرة كـل هــــــذا أدى إلـى نـــــــوع من

شاركة. االطمئنان والرغبة فى ا
وكـان لـتــحـطــيم هـذين احلــاجـزين أثــرهـمـا
فـى اإلقــــــبـــــــال فــــــإذا أقـــــــامت اجلـــــــالــــــيــــــة
الفـرنسـية الـكبـيرة مـسرحـاً حدث امـتزاج
واخـتالط ومن ثم فـهو اخـتالط يؤدى إلى

صرية لهذا اجلديد. تقبل التربة ا

أرسـل إلـيك فــرقــة الــكـومــيــدى فـرانــســيـز
وتــلك فــكـرة أحـرص عــلـيــهـا. أوالً لــتـســلـيـة
جــيــوشــنــا وثــانــيــاً : لــتــغــيــيــر عــوائــد هــذه
الــبالد بـإثــارة عـواطـفــهـا - (هــذا مـا أشـار
إلــيـه إبـــراهــيـم سالمـــة فى كـــتـــابه تـــيــارات

أدبية ب الشرق والغرب).
ونـريد أن نـقف قلـيالً عنـد مقـولة بـونابرت
عن تـــغـــيـــيــر عـــوائـــد الـــبالد ذلـك أن هــذا
الــقـول لم يـكن إال ذراً لـلــرمـاد فى الـعـيـون.
ـسـرح من وظـائـفـه األسـاسـية حـقـيـقـة أن ا
تــغـــيــيــر عـــادات الــنــاس االجـــتــمـــاعــيــة إلى
األحــسـن واألكــمل بـــيــد أن هـــذه الــعــادات
التى يريد تغييرها ويريد لها أن تظهر فى
الـتـربة اجلـديـدة الـتى حضـر إلـيـهـا لم يكن
له أن يـحـدث فـكـيـف تـتـغـيـر عـادات الـناس
إن لم يــــحـــدث مــــنــــهم إقــــبـــال وتـالحم مع
اجليـوش وهـو تالحم لن يـحـدث ما دامت

غازية ومعتدية.
ــســرحــيــة أيـام واســتــمـرت هــذه احلــركــة ا

جلنة الفنون يتـولون تنظيمها. ولقد ارجتلت
الـــبــداهــة احلــاضــرة فى بــاد األمــر ألــوانــًا
ــقـاهى ومــنـهــا الـنــادى الـصــغـيـر كـثــيـرة من ا
عروف باسم (تيـفولى) وهو مكان يخصص ا

للضباط دون غيرهم ليسمروا فيه.
ــســرحى الــذى ومــعــنـى هــذا أن الــنــشـــاط ا
سـمح به نـابـلـيون كـان لـتـسـليـة جـنـوده الذين
انحـصـروا فى الـبالد إثـر حتـطـيم أسـطوله
مـباشـرة فى مـوقعـة أبى قـير الـبـحريـة بـعد
وصـوله إلى مـصـر واسـتـقـراره فـيـهـا بـقـليل.
ـا كـان يـقوم به وال شك أن هـذا الـنـشاط ا
فـنانـون هواة أو فـنانـون من الدرجـة الثـانية
أو الــثـالــثــة إذا مــا قــيـســوا بــفــنــانى احلــركـة

زدهرة بفرنسا آنذاك. سرحية ا ا
ومـــــهـــــمـــــا يـــــكن مـن أمـــــر فـــــإن احلـــــفالت
ـســرحـيـة اســتـمـرت بــعـد رحـيـل بـونـابـرت ا
من مصر أيام خليفته "كليبر" الذى أرسل
له نــابـلــيـون من فــرنـســا بــعـد عــودته إلـيــهـا
رســالـة جــاء فــيــهـا:- "لــقــد عـولـت عـلى أن

عــدد كــبــيــر من تــلك الــفــرق تــرسخ الــشــكل
ـصـريـة وقـد ـسـرحى الـغـربى فى الـبـيـئـة ا ا
واطـنـ األجـانب وهـروبًا وفـدت لـتسـلـيـة ا
ـــوطن من مـــنـــافـــســـة الـــفــــرق الـــقـــويـــة فى ا
األصــلى وجــلـبــًا لــلـربح عـن طـريق الــهــبـات
الـتى كـنت تـأتـيـهم مـن الـطـبـقـة اإلجـتـمـاعـية
اجلــديـدة الــتى نــشـأت بــالـضــرورة مع هـذه
التغييرت الضخمة التى واكبت هذا القرن.
فإذا عدنا إلى احلملة الفرنسية حيث بداية
الــتــأثـــيــر احلــقـــيــقى لـــلــمـــســرح األوروبى فى
بالدنــا وجــدنـا أن فى الــســنــة الـتى قــضــاهـا
نـابــلــيــون عــلى رأس احلــمـلــة الــفــرنــســيـة فى
سرحية ومن ناشط الفنية وا مصر بعض ا
ناشط يتضح أن أول إشارة إلى وجود هذه ا
مـسـرح فـنى فى تـاريـخـنـا احلـديث هى الـتى
نــقع عــلـيــهــا فى كــتـاب (حــمــلـة مــصــر) الـذى
وضعه (الكونيكـيير) إذ جاء فيه أنه كان يؤثر
عـن بـــونــابـــرت تـــشـــجـــيـــعه إقـــامـــة احلـــفالت
ـوســيـقـيـة. وقـاعــات الـتـمـثــيل وكـان أعـضـاء ا

ـسـرح الـغـربى الـذى وفـد إلى مـصـر هـو  ا
ثانى العوامل التى عملت على تهيئة البيئة
الـعـربـيـة لـنـشـأة هـذا الـفن واسـتـمـراره مع
الـظروف التى مرت بـها مصـر والتحوالت
الـكـبرى الـتى أصـابت مـجـتـمـعـهـا مع نـهـاية

القرن ١٨ وبداية القرن ١٩.
فـــهـــنـــاك احلـــمـــلـــة الـــفـــرنـــســيـــة الـــتـى كــان
ـا أحـدثته تـأثـيـرهـا أكبـر من مـدة بـقـائهـا 
هــذه احلــمــلــة من نــقــلــة حــضــاريــة كــبـرى
وهــنـاك عــصــر مــحـمــد عــلى الــذى أحـدث
ـصـرية لـطول حتوالً عـظـيمـاً فى احلـياة ا
مــدة حـكــمه ولـتــطـلــعـاته الــواثـبـة ولــثـورته
الــتــعــلـيــمــيــة وهــنـاك انــفــتــاح هــذا احلـاكم
الـذى يـوصف بأنه مـؤسس مـصر احلـديـثة
عـلى فـرنسـا واحلـيـاة األوروبـية واسـتـعـانته
بـــــاألوربــــيـــــ فى نـــــظــــام حـــــكـــــمه وإدارته
وتـــأســــيس جــــيـــشـه وإقـــامــــته لــــلـــمــــصـــانع
ـتـعــددة كل هـذا ــشـروعــات ا الـكـثــيـرة وا
أدى إلى وجــــود جـــالــــيـــات مـن جـــنــــســـيـــات
ـصـريــة خـاصـة تـلك مـتـعـددة فـى الـبالد ا
اجلنـسيـات الـتى تنـتـمى إلى حـوض البـحر
ــصــريـة ــتـوسط الــقــريب من األراضى ا ا
وقد أتـاحت لـهم هـذه االستـعـانة امـتـيازات
ضـخــمــة غـيــرت من بــنــيـتــهم االجــتـمــاعــيـة

األصلية التى كانوا عليها فى بالدهم.
فــفى اإلسـكــنـدريــة والـقــاهــرة كـانت تــقـيم
جـــالــيـــة إيــطـــالــيـــة ضــخـــمــة وإلـى جــوارهــا
. وهؤالء الـكثير من الفـرنسي واليـوناني
كــانت لـهم مــتـطـلــبـاتـهم الــفـنـيــة فى مـسـرح
ـــا يــــهــــذب ويـــعــــلم أو قل يــــســـلـى أكـــثــــر 
مـسـرح له من الـوجـاهـة اإلجـتـمـاعـيـة أكـثـر
سرح فهـوم الصادق أو هو ا ا له من ا
الــــذى نـــال حــــظـــوة عــــنـــد الــــشـــخــــصـــيـــات
سئولة التى وجـدت فيه متنفساً للهو لم ا

صرية. يكن متاحاً فى بيئتهم ا
ومع فتـح البـاب عـلى مـصـراعـيه أمـام تدفق

نابليون محمد على باشا 

 كيف حدث
التأثير
احلقيقى

للمسرح األوربى
فى بالدنا

ójôa É°VQ

  عزاء واجب
وداعاً مجدى اجلالد

ــسـرحى الـكــبـيـر تــنـعى أسـرة حتــريـر مـســرحـنـا  الــكـاتب ا
ــرض وكــانت لــلــفــقــيـد مــجــدى اجلالد بــعــد صــراع مع ا
إسهامـات ملحوظة حيث عرضت له فرق األقاليم نصوصاً
مـهـمـة لــفـتت أنـظــار الـنـقـاد.. رحم الــله اجلالد وألـهم آله

الصبر والسلوان.

ووداعاً موريس أيوب
صرى قـبل أيام مـهندس الـديكـور الشاب سـرح ا كـما فقـد ا
ـنـيـة إثـر حـادث ألـيم ونـتـقـدم مـوريس أيـوب الـذى وافـته ا
بـخـالص العـزاء ألسـرته وأصـدقـائه وزمالئه الـذين هـزتهم
الفـاجعـة.. الفـقيد شـارك فى تصـميم وتـنفـيذ الـعديد من
الـديـكـورات فى مـسارح الـقـطـاعـ العـام واخلـاص ومـسرح
التـليفـزيون ومـسرح الـثقـافة اجلمـاهيـرية وعـمل مهـندساً
للديكور بالتليفزيون كما سافر للعمل بدولة الكويت وعاد
مــنــذ أيــام لــيـلــقـى حــتــفه فى وطــنه.. وإنــا لــله وإنــا إلــيه

راجعون.
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 يسرى حسان
ـسـتـجـدين فى فى سـرى - وذهـبت إلى غــيـر ا
السينما ألتمس منهم إجابة تهد من روعى
ــثـل كـان فــكــانــوا "ألــعن وأضل ســبــيالً".. وبــا
الــعـامــلـون بــاإلذاعـة والــتـلــيـفــزيـون وأجــهـزة
الـكـاسيـت وغيـرهـا من األجـهـزة اإللـكـتـرونـية

والتنفيذية والشعبية.
 تدميرى تماماً بـسبب هذا السؤال الغبى..
أصبحت مسـخة.. ال أعرف رأسى من قدمى..

احتار دليلى.. احتار وحيرنى!
ـــشــــرف عـــلى الــــطـــريف فـى األمـــر أن اسـم ا
مـسـاعـدى اإلخـراج كـان مـكـتوبـاً بـنـفس بـنط
ـــؤلـف والـــنــــاس الـــكــــبـــار فى اسـم اخملـــرج وا
سرحـية.. قلت يـاربى ما هـذه البرجـلة بحق ا

السماء?١
البــد إذن أنـه نــوع من الـــتــطــويـــر.. نــوع من
الــتــجــديــد.. حــاجــة لم تــرد ال عــلى بــال وال
خـاطــر أى مـسـرحى.. مــسـتـجــداً كـان أم غـيـر
مـستـجـد.. إذن هى بـشـرى لـكل الـعـامـل فى
ـشــرف عــلى مـســاعـدى ــسـرح.. اهــتـمــوا بــا ا
اإلخراج تـكتب لـكم السالمـة... ركزوا فى هذه
ـلــحـوقــة أكـيـد ـ ـســبـوقــة ـ وال ا ــهـنــة غـيــر ا ا
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اآلن.. فوراً : عـلى أشـرف زكى أن يـنشئ شـعـبة
للمشرف على مساعدى اإلخراج فى نقابته
ـسرحية أن ينشئ قسماً وعلى معهد الفنون ا
ـشـرفــ حـتى يُــخـرج لــنـا كل عـام لـهــؤالء ا
الـعـدد الـذى يـحـتـاجه الـسـوق.. وعـلى أقـسـام
سرح فى كـليـات اآلداب والتربـية النـوعية أن ا
ـعهـد يـفعل ـعهـد.. حـرام أن نتـرك ا تسـاعـد ا

كل شيء لوحده..
ــنـــظــرون فى ــؤلـــفــون وا والبـــد أن يــنــشـط ا
شرف تأليـف الكتب والـنظـريات عن ضـرورة ا
عــلى مــســاعــدى اإلخــراج... والبــد من عــقـد
ــؤتــمـــرات واحلــلــقـــات والــدوائــر الــنـــدوات وا
ــثـــلــثــات الــبـــحــثــيــة.. لـــبــحث هــذا األمــر وا

اخلطير.
يا قوم.. نـحن أمام حدث جـللى.. من ليس له
مـشـرف علـى مسـاعـدى اإلخـراج فـلـيـتـخذ له
ـشرف.. به مشـرفاً.. ال عـاصم لكم الـيوم إال ا
تضمنون النجاة.. وتصبح حياتكم.. وآخرتكم

أيضاً.. زى الفل.

 بدعة ابتكرها مسرح الدولة 

ـدعـو حتـقـقـون من الـنــجـاح مـا لم يـحـقـقه ا
ــدعــو بــيـتــر بــروك. وال حـتى بــريـخت.. وال ا

دعو سمير العصفورى.  ا
ـشـرف عـلى مـسـاعدى اإلخـراج أنـتم فى مع ا
"الـسـيف صـايـد" تـضـمـنـون عرضـاً زى الـفل..
ــشـرف عــلى مــســاعــدى اإلخـراج مش ح مع ا
تقـدر تـغمـض عيـنـيك.. إذا جئت بـنص يـقول
فــيه صــاحــبه "ريــان يــا فــجل" ال تــقــلق.. مع
شـرف على مـسـاعدى اإلخـراج سيـكون ذلك ا
شرف على مساعدى أفضل.. ال تضطهدوا ا
اإلخراج.. دعـوهم يعـملـون فى هدوء وسـكيـنة
ـسـرح والـتلـيـفـزيون ثل هـؤالء مـلـكوت ا فـإن 

والسينما والراديو!
هـنة وتُزهر الذى أخشـاه بعد أن تـنتشـر هذه ا
ـشــرفـ عـلى وتـزدهــر.. أن حتـدث أزمــة فى ا
مـسـاعــدى اإلخـراج.. أن تـرتــفع أسـعـارهم فى
الـــســـوق مـــثل الـــبــنـــزين والـــســـجـــائــر واألرز
ــكـرونــة.. وسـاعــتـهــا لن نــضـمن لــلـمــسـرح وا

صرى أن يستمر.. ا
أزق اخلـطير ونسقط وحتى ال نقع فى هذا ا
سقوطاً تراجـيدياً مدويـاً البد أن نتصرف من
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شرف على مساعدى اإلخراج.. مصطلح جديد زى السينوغرافيا بالضبط!!  ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  مش ح تقدر تغمّض عنيك!!

 «مربى اخلنازير» 
نص مترجم لـ بريخت

أول مـرة فى حـيــاتى أعـرف أن هـنــاك مـهـنـة أو
ـــســـرح اســـمـــهــا "أشـــرف عـــلى وظـــيـــفـــة فى ا
مساعدى اإلخراج".. سمعت - مثل حضرتك -
ــســاعـد عن مــهــنــة اخملــرج ومــهــنــة اخملــرج ا
ـــنـــفـــذ.. أمـــا أشـــرف عـــلى ومـــهـــنــــة اخملـــرج ا
ـرة األولى التى مسـاعدى اإلخـراج والله هى ا

! "أشرف" بسماعها ورؤيتها رأى  الع
لـيـست نـكـتـة وال اخـتـراعـاً من "أم خـيـالى" وال
حــــتى من "أبــــوه".. فـــقــــد رأيت فـــيــــمـــا يـــرى
الصـاحى أفيـشات دعـاية مـسرحيـة "زى الفل"
الـــتى يــقـــدمــهــا قـــطــاع الــفـــنــون الــشـــعــبــيــة
واالستعراضيـة على مسرح الـبالون.. وهالنى-
ـــشـــرف عـــلى مـن الـــهـــول-ـ وجـــود وظـــيـــفـــة ا
مساعدى اإلخراج.. اعتقدت أننى مستجد فى
ـســتـجـدين: مـاذا ـ ـسـرح ورحت أســأل غـيـر ا ا
شرف عـلى مساعدى أكرمكم الـله ـ عن مهنـة ا
اإلخـراج? ظـنـونى عـبـيـطـاً وتـوقـعوا لـى ولـهذه
اجلريـدة البـائـسة مـستـقـبالً مظـلمـاً. وأن نرى
أيـامـاً لن يـنفع فـيـهـا مـسـاعـد أو حـتى مـشرف

على مساعد.
ظننت هؤالء حاقدين علىّ.. لـعنتهم جميعا -

اكتشاف نص
 مسرحى مجهول

 عن «يوسف الصديق»

سرح   ا
يزدهر داخل
اخلط األخضر

 حلمى سراج:
 دفنت أمى
وتوجهت ألضحك
سرح الناس فى ا

سرح   ا
يزدهر داخل
اخلط األخضر

سرح   ا
يزدهر داخل
اخلط األخضر

سرح   ا
يزدهر داخل
اخلط األخضر

سرح   ا
يزدهر داخل
اخلط األخضر

سرح   ا
يزدهر داخل
اخلط األخضر

سرح   ا
يزدهر داخل
اخلط األخضر

ــــا خــــلق فـى الــــقــــطــــاع ضــــمن فــــريـق اإلخــــراج 
صعوبـة فى أن يتقـبل أبناء الـقطاع مـخرجا مـنفذاً

"غريباً"!
شـكـلـة.. يـقول نـاصـر - ولـعـله يـعنى وهـنـا كـمنـت ا
ـشكـلة -  وهـنا اجـتـمع فريق الـعمل هنـا ظهـرت ا
لـيـبـحث عن "مـسـمى مـقـبـول" وكـان االقـتراح األول
هــو "مــشــرف عــلى هــيــئــة اإلخــراج" ولــكــنه رفض
ألنــهم وجــدوا كـلــمــة هــيـئــة ضــخـمــة جــداً  بـرضه

ناصر اللى بيقول.
يضيف ناصر: بـالنسبة لى كنت قابالً للعمل حتت
ـهم أن أشـارك فى هـذا الـعـمل الذى أى مـسـمى ا

تنبأت له بالنجاح اجلماهيرى.
ويـتسـاءل: نـقـرأ كـتـبـاً شـارك فى تـألـيـفـهـا أكثـر من
كاتب ونـسمع "دويتـوهات" يـشارك فـيهـا اثنان من
ــانع من وجــود عـــدة مــخــرجــ ـــطــربــ فــمـــا ا ا

منفذين لعرض بضخامة "زى الفل"?!
ـلك تـفـسـيـراً آخر.. عـادل عبـده مـخـرج الـعـرض 
ـصـطـلح اجلـديد "تـقـلـيـعة" ابـتـكـرها فـهـو يرى أن ا
ــســـرح مــثــله فـى ذلك مــثل وأضــافــهـــا لــقـــامــوس ا
مـصطـلح سيـنوغـرافيـا الذى لم يـكن موجـوداً قبل

سنوات قليلة!
ــــثالً ويــــضــــيـف: الــــعــــرض به مــــائـــــة وعــــشــــرون 
ـثــلـة وديـكــورات ضـخـمـة تــتـغـيــر أكـثـر من مـرة و
ـشـهد الـواحـد ويـحتـمل خـمـسة مـخـرج خالل ا
مــــنـــفــــذين وأنــــا مــــعى ثالثــــة فــــقط.. اثــــنـــان عــــلى
اخلـشـبـة أثـنـاء الـعـرض ونـاصـر فى الـصـالـة يتـابع
.. وأعــتــبــره عـيــنى ـتــفــرجــ الــعــمل من مــقــاعــد ا

داخل الصالة..
- أفادكم الله يا أستاذ عادل.

فى السطور التالية محاولة للفهم..
لـــلـــبـــحث عن إجـــابـــة لــســـؤال قـــد يـــراه الــبـــعض ال
أهـــمــيــة له.. خـــطــأ إدارى أو تــقـــلــيــعــة بـال مــعــنى
سألة من وجهة ا هى "رؤية" جديدة أهمية ا ور
نـــظــــرنـــا تــــكــــمن فـى داللـــتــــهـــا عــــلـى كـــيـف يـــفــــكـــر

سرحيون وكيف يعملون. ا
الــســؤال أعـقب صــدمــة الـتــلــقى.. فــعـلى أفــيــشـات
ـســرحى "زى الــفل" الـذى ومــطـبــوعــات الـعــرض ا
بـشـر مـخـرجـه ومـنـتـجه - قـطـاع عـام - بـأنه عـودة
لـلـمـسـرح الـغـنـائى واالسـتـعـراضى وعـلى أفـيـشات
الــعـرض ومــطــبــوعـاتـه كـتــبت أســمــاء فــريق الــعـمل
وبيـنهم اسم "نـاصر عبـد احلفـيظ".. حتت مسمى
"أشـرف عـلى مــسـاعـدى اإلخـراج" وهـو مـسـمى لم
سـرح الـعـربى - غـالـباً يـسـبق اسـتـخدامه ال فـى ا

سرح الغربى. - وال فى ا
قـــائـــمـــة الـــتــســـاؤالت تـــضم.. مـن الــذى ابـــتـــكـــر هــذا
اذا لم يكتب كمخرج اذا? ومـا هو دوره? و سمى? و ا

مساعد أو منفذ أو حتى ضمن فريق اإلخراج?!
ـشـرف عـلى مـسـاعـدى إخـراج نـاصـر نـفـسه.. أو ا
ــــســــألـــة ــــســــرحـى "زى الـــفـل" فــــســــر ا الــــعــــرض ا
ببـساطـة.. قال إنه تعـرف على اخملرج عـادل عبده
ـهمـا أوبريت "يـوم وتاريخ".. وقـتهـا كان أثـناء تـقد
نــاصــر مــخــرجــاً مــســاعــداً - زى مــخــالـيـق ربــنـا -
وبـعـدهـا عـرض عـلـيه عـادل الـعـمل فى "زى الـفل"
شـاركـة فى أحد ويعـتـرف ناصـر أنه كـان يتـمـنى  ا

أعمال قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية!!
هم أن اذا كان نـاصر يـتمـنى هذا.. لـيس مهـما ا
ـشاركة أمنيـته حتققت وتـعاقـد معه القـطاع على ا
فى "زى الفـل" كمخـرج منفـذ - برضه زى مـخاليق
ربــنــا - لـــكن هــذا لـم يــســهل تـــطــبــيـــقه عــلى أرض

اذا?! الواقع.. 
يقول ناصر: جـدت أمور تقتضى إشـراك العامل

اكتشاف نص
 مسرحى مجهول

 عن «يوسف الصديق»

اكتشاف نص
 مسرحى مجهول

 عن «يوسف الصديق»

اكتشاف نص
 مسرحى مجهول

 عن «يوسف الصديق»

اكتشاف نص
 مسرحى مجهول

 عن «يوسف الصديق»

اكتشاف نص
 مسرحى مجهول

 عن «يوسف الصديق»

شرف  ا
هو 
عينى
داخل

الصالة!!

عادل عبده

 مشرف هيئة
اإلخراج
يؤكد: مع
العمل

الناجح أقبل
أى مسمى!!

 äÉcôH áÑg

مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!مش ح تقدر تغمّض عنيك!!
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