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 يسرى حسان
الـصــابـونــة فى أحــد طـرفــيه والـطــرف اآلخـر
ـيـاه وتــعـمــدت أن يـكـون ربـطــته فى مـاســورة ا
احلبل طويالً حـتى أعطى الفـرصة للـصابونة
لــتــنـزلـق عـلـى راحـتــهــا ثم أجــذبــهــا بـاحلــبل
ــكن أن تــديــرهـا ألحــرمــهــا من أى مــؤامــرة 

ضدى.
الغريب فى األمر أن الـصابونة عـندما انزلقت
ـرة األولى وكـان أكـثــر من عـشـرة يـقـفـون فى ا
بـاخلــارج لم يــكـلف أى واحــد مــنـهم خــاطـره
لـيــعـيــدهـا إلىّ ويــبـدو أنــهم كـانــوا يـنــتـظـرون
ـغـرب خـروجى لـيـجـرسـونى فى كـافـة أنـحـاء ا
ا الشقـيق إال أننى فوت الـفرصة عـليهم.. ور
ـشكـلة انتـقمت مـنـهم فى منـاسبـات قـادمة.. ا
أننى ال أعـرفـهم شـخصـيًـا.. لكن مـسـير احلى

يتالقى.
واقعة الصابونة تنسحب على مجمل فعاليات
ـهرجان الـبائس الـذى كان أكـبر صـابونة هذا ا
ـصرى هناك.. لكـنها من النوع أخذها الوفد ا
كن أن يـنزلق.. حاجـة تلزق الغلس الـذى ال 
فى اجلـــسم وال تـــطـــلع حـــتى ولـــو بـــالــطـــبل

البلدى.
ـهـرجـان قـد أعطـانـا صـابونـة كـبـيرة وإذا كان ا
من الــنــوع الـــعــائــلى فــقـــد أبى الــصــديق عــز
درويش مـــؤلف عـــرض "كالم فى ســـرى" الــذى

ysry_hassan@yahoo.com
العدد 46

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ـشـرف الــذى قـدمـته بــنـات األنـفــوشى رانـيـا ا
زكريا وسارة وحبيـبة درويش ومعهن اخملرجة
ــنــفـذ مــحــمـد ريــهـام عــبــد الـرازق واخملــرج ا
طــايـع ومــصـــمم اإلضـــاءة إبــراهـــيم الـــفــرن
والكيـروجراف مـحمد مـيزو فـقد كان بـشهادة

هرجان. اجلميع أقوى عرض فى ا
الــشىء الـــثــانى هـــو صــحــبــة هـــذا الــفــريق..
وصـحـبـة د. مــحـمـود نـسـيم والــكـاتب مـحـمـد
الشربـينى وهذان االثـنان حتديـدًا كانا أجمل
مـا فى الـرحـلـة بـســلـوكـهـمـا الـهـادىء احملـتـرم
وإدارتــهــمــا لألزمــات الــتى تــعــرضــنـا لــهــا فى
غـرب بحـكمـة وثبـات.. وكانـا بالـفعل وجـه ا

صرية. مشرف للمثقف والثقافة ا
أما الـشىء الثـالث فـهو طـيـبة ومـحبـة األخوة
غاربة التى أحاطتنا فى كل مكان ذهبنا إليه ا
ـهرجـان أنفـسهم غـرب.. حتى مـنظـمو ا فى ا
ورغم اجلــنـايــات الـتى ارتــكـبــوهــا فى تـنــظـيم
ـهرجـان فـقـد كـانـوا عـلى درجـة من الـطـيـبة ا
كـانت تـخجـلـنـا أحـيـانًـا وإن كـان هـذا األمر ال
ــطــالــبــة بــوضع مــهــرجــانــهم فى ــنع من ا
"الــبالك لــيــست" ألن احلــكــايــة مش نــاقــصـة

زحلقة!!

افتتحه فاروق حسنى وعبد اجمليد ونوار

ــــهـــرجــــان إال أن يــــنـــافس مــــثل مـــصــــر فى ا
ـهـرجــان فى حـجم الـصــابـونـة وأعــطـانـا هـو ا

اآلخر صابونة كونية مترامية األطراف.. 
ـؤلف فـجـأة وجـعـلـنـا نـلف اخـتـفى الـصـديق ا
حـول أنــفــســنـا من قــسم إلى مــســتـشــفى إلى
راكـشية ضاربة الودع وهو ال احلاجة سعدية ا
حس وال خبر.. خمسة أيام بـلياليها واجلميع
فى حالة هـلع.. حتى تكـرم عليـهم األستاذ عز
ــغـرب ال واتــصل بــهم قــائالً: عــز دوريش فـى ا

تقلقوا!!
لـيس سـلـوكًـا طـفـولـيًـا مـا فـعـله عـز.. ولـيـست
ــبـدعــون.. هـو لـســعــة يـصــاب بـهــا الـكــتـاب وا
تصرف غـير مـسئـول ينم عن أنانـية مـفرطة..
من حــقه أن «يــخـلـع» يـومــاً أو اثــنــ أو حـتى
عــشــرة.. لــكـن كــان يــكــفى أن يـــقــول لــرفــاقه
انسـونى يا جـماعـة هذا األسبـوع  ونتـقابل فى
ـطار عـنـد الـسـفـر.. لكـن كيف يـفـعـلـهـا عز.. ا
اذا ال يظل اذا ال يعك على مخاليق ربنا.. 
خـمـسـة أيـام مـحـور أحـاديث اجلـمـيع وهـمـهم
ــقـيم لــيل نــهــار?.. مـا هــذا الــبـله يــا عــز يـا ا

صديقى.
ثالثة أشـياء فـقط - بالنـسبـة لى على األقل-
عوضـتـنا كـمـيـات الصـابـون التى أخـذنـاها فى
ـغربـية الشـقيـقة.. األول هـو العرض ملـكة ا ا
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تـخيل نـفـسك فى مـعـسـكـر إليـواء الفـارين من
ويالت احلــــروب األهـــلــــيـــة.. دخــــلت احلــــمـــام
شـتـرك لـتـستـحم.. احلـمـام عـبـارة عن نصف ا
متـر فى نـصف مـتـر.. به "دش" ولـيس له باب..
مـجـرد سـتـارة حتمـيـك من الـفـضائـح.. وفـجأة
وأنت تـسـتـحم انـزلــقت مـنك الـصـابـونـة وفـرت

إلى اخلارج.. ماذا ستفعل سعادتك?
انزلـقت مـنى الـصابـونـة وأنـا أستـحم فى مـركز
غـرب الـذى خـصـصته إيواء سـيـدى مـعـروف بـا
سرح األمـازيغى الدولى إلقامة إدارة مهرجان ا

الضيوف. 
ساعة كاملـة يا محترم وأنا أتـلصص من فتحة
كان صغيـرة فى الستـارة حتى أتـأكد من خلـو ا
ألنـقض عـلى الــصـابـونـة.. فـى بـعض األحـيـان
ـكان يـخـلو كـنت أجتـاوز السـتارة وعنـدمـا كان ا
بـــخــطـــوة أو خـــطــوتـــ لــلـــقـــبض عـــلى هــذه
لـعونة ومـا أن أسمع وقع أقدام فى الصابـونة ا
طريـقـها إلى احلـمـام حـتى أعود إلى االخـتـباء

خلف الستارة مثل الذئب اجلربان.
وهـكـذا حـتى وفـقـنى الــله إلى الـقـبض عـلـيـهـا
دون أى خـسـائـر تـذكـر.. هــذا عـلى مـا أعـتـقـد..

ا حدث. والله وحده العالم 
ــؤمن ال يــلــدغ من جــحــر مــرتــ فــقــد وألن ا
اسـتـوعـبت الـدرس جيـدًا وأتـيت بـحـبل وربـطت

 حازم شبل:
صرى سرح ا  ا
إضاءته فقيرة

فـــاروق حـــســـنى وزيـــر الـــثـــقــافـــة عـــلى أن
يــكــون مــوجــودًا وســطــهم يــشــاركـهـم هـذه
ـســتـشــار يـحـيـى عـبـد الـفــرحـة وكــذلك ا
اجملـــيــــد مـــحـــافظ الـــشـــرقـــيـــة والـــفـــنـــان
د.أحــمـد نــوار رئــيس الــهــيــئــة والــشــاعـر
مـصــطـفى الــسـعـدنـى رئـيس إقــلـيم شـرق
الـدلــتــا الــثـقــافى وعــشــرات من قــيـادات
الــوزارة والــهـــيــئــة والـــقــيــادات الــشـــعــبــيــة
والــتــنــفـــيــذيــة وأعــضــاء مــجـــلس الــشــعب

والشورى بالشرقية.
وهذا الصرح الـثقافى اجلديد مقام على
مساحة ١١٠٠ مـتر مربع ويضم مسرحًا
مــجــهـزًا بــأحــدث الــتــقــنــيــات الــفــنـيــة من
أجــــهــــزة صـــوت وإضــــاءة ويـــتــــسع لـ ٤٢٤
مــقــعــدًا بــاإلضــافــة إلـى غــرفــة الــتــحــكم
ــــمـــثــــلـــ ومــــخـــازن ـــســــرحى وغــــرف ا ا

الديكور وقاعات للتدريب.
كـمـا يـضم الـقـصـر قـاعـة لـلـنـدوات ونادى
األدب وقـــــاعـــــات مــــتـــــعـــــددة األنــــشـــــطــــة
ــــرأة. ومــــعــــارض الــــفــــنــــون لألطــــفــــال وا

التشكيلية.
وبهـذه اخلـطـوة يـنـضم قـصر ثـقـافـة مـنـيا
ـهمة التى نشـآت الثقـافية ا القـمح إلى ا
أجنـزها الـفنـان د. أحمـد نوار خالل أقل
من ثالثة أعـوام تولى فـيها رئـاسة الهـيئة
بـعــد االضـطـراب الــذى تـبع مـحــرقـة بـنى
ســـويف حــــيث جنح د. أحــــمـــد نـــوار فى
إعـــادة الــبــريق إلى الـــهــيــئــة عـــبــر قــصــور
ـنــصـورة ثــقـافــة جــديـدة فى ســوهــاج وا
وطــهـــطـــا وكـــفــر شـــكـــر وتــصـــفـــا وبــنى

سويف وغيرها.

مـنـيـا الـقـمح مـديـنـة مـصـريـة صـغـيـرة من
أعـمـال مـحـافـظـة الشـرقـيـة ورغـم صـغر
ــديـــنــة فــإنـــهــا تــضـم عــشــرات من هــذه ا
ـبــدعـ عـمـومًـا. ــسـرحـيـ وا األدبـاء وا

. ثقف ئات من ا فضالً عن ا
وألنــهــا مـديــنــة بــهـذا الــوضع فــقــد بـدأت
هــيــئــة قــصـور الــثــقــافــة مــنــذ حــوالى ربع
قرن فـى إنشـاء قـصـر لـلـثقـافـة بـهـا يـكون
ـبدع ـثقـف وا مـتنفـسًا ألبـنائـها من ا

إال أن أعــمــال اإلنــشـاء تــعــثــرت أكــثـر من
مـرة حــتى يـئس مــثـقــفـو مـنــيـا الــقـمح من
إقامـة هـذا الـصـرح الثـقـافى ونـسـوا أمره

تمامًا.
وعـــنـــدمـــا تـــولى الـــفـــنـــان د. أحـــمـــد نــوار
رئاسـة الـهـيـئة مـنـذ ثالث سـنـوات وبدعم
كــبـــيـــر من الـــفــنـــان فــاروق حـــســـنى وزيــر
الــــثــــقــــافــــة عــــادت عــــجــــلــــة اإلنــــشــــاءات
للـدوران و استـكمـال وافتـتاح أكـثر من
٣٥ مـوقـعًـا ثــقـافـيًـا مـا بــ قـصـر أو بـيت
لــلــثــقــافــة أو مــكــتــبــة وهى ظــاهــرة غــيـر

مسبوقة فى هيئة قصور الثقافة.
ــاضى حتــولت شــوارع مــديــنـة األسـبــوع ا
ــــؤديـــة إلى مــــنـــيـــا الــــقـــمح والــــطـــرقـــات ا
الـــقــــصـــر إلـى كـــرنــــفـــاالت فــــنـــيــــة حـــيث
خـرجـت فـرق الــفــنــون واآلالت الـشــعــبــيـة
ــوســيــقـــات الــشــعــبــيــة وفــرق اخلـــيــالــة وا
لــــتـــقــــدم عـــروضـــهــــا فى الــــشـــوارع وسط
حضـور جمـاهيـرى كبـيـر احتـفاالً بـافتـتاح
نال قصر الثقافـة الذى كان حلمًا بعيد ا

دينة. ألبناء هذه ا
ــديـنـة وحــدهم مـحــتـفـلـ لم يــكن أبـنـاء ا
بـــافــتـــتــاح الــقـــصــر فـــقــد حــرص الـــفــنــان

كرنفاالت
 فى الشوارع
احتفاالً
بافتتاح
الصرح
اجلديد

 صرح ثقافى يستقبل كل ألوان الفنون

ثل شكسبير 
 مغمور وأعماله كتبها
صديق زوجته

اخلريطة الكاملة
 لعروض إقليم
 القناة وسيناء

د. أحمد نوارفاروق حسنى

 فضيحة مسرحية
 فى الدار 
البيضاء

غربية الشقيقة غربية الشقيقةذكر ما جرى لى مع الصابونة ا غربية الشقيقةذكر ما جرى لى مع الصابونة ا غربية الشقيقةذكر ما جرى لى مع الصابونة ا غربية الشقيقةذكر ما جرى لى مع الصابونة ا غربية الشقيقةذكر ما جرى لى مع الصابونة ا غربية الشقيقةذكر ما جرى لى مع الصابونة ا غربية الشقيقةذكر ما جرى لى مع الصابونة ا غربية الشقيقةذكر ما جرى لى مع الصابونة ا غربية الشقيقةذكر ما جرى لى مع الصابونة ا ذكر ما جرى لى مع الصابونة ا
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 القناة وسيناء

اخلريطة الكاملة
 لعروض إقليم
 القناة وسيناء

اخلريطة الكاملة
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 لعروض إقليم
 القناة وسيناء

ثل شكسبير 
 مغمور وأعماله كتبها
صديق زوجته

ثل شكسبير 
 مغمور وأعماله كتبها
صديق زوجته

ثل شكسبير 
 مغمور وأعماله كتبها
صديق زوجته

ثل شكسبير 
 مغمور وأعماله كتبها
صديق زوجته

ثل شكسبير 
 مغمور وأعماله كتبها
صديق زوجته

«أفراح القبة»
 نص مسرحى
 عن رواية محفوظ
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ثل أفـريـقى - أمريـكى من أب من هـايتى وأم من بـاهامـا. ولد > سيـدنى بـواتيـيه: 
ـدة ولم يــكن مـتــوقـعًـا لـه أن يـعـيـش. بـدأ حـيــاته وهـو صــغـيــر بـبـيع قـبل اكــتـمــال ا

الطماطم وعاش حياة تعسة حتى انتقل إلى نيويورك.

ثل مسـرحى وسينمائى أمريكى من أساطـير هوليوود. حصل على جائزة > سبنسر تراسى: 
األوسكار مرت ورشح اثنتى عشرة مرة محطمًا بذلك الرقم القياسى هو وأوليفييه.

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

ورى شزجال وإخراج تامر القاضى. اضى تقد مسرحية «الطابعان على اآللة»  > مسرح القاهرة للعرائس شهد األسبوع ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

تولى حامد سرح دعاء الكروان «نص مسرحى »  ثلى ا  العرى وجنون الشهرة عند 

26  من  مايو 2008  العدد2646  من  مايو 2008  العدد46

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

الدولى للمسرح التجريبى -  2007.

√QGhO hôªY  .O

هــدية فرقــة منيـرة ا

سرحية باإلسكندرية قدموا مؤخرا مسرحية «حلم ليلة صيف» على مسرح الليسيه ضمن عروض مشاريع التخرج. >  طالب الفرقة الرابعة بوحدة معهد الفنون ا

 حازم
شبل:
مسارحنا
غير
مجهزة
بالتقنيات

صـ7
سرحى  فى مهرجان الكويت ا
«عثرة» وتمسك باجلذور صـ12

عروض بال إنتاج وكومبارس
 يحلم بهاملت صـ 9 

السالمونى
يصف 
عصفور

احلكيم الطائر
ب الشرق
والغرب 

صـ 25

عندما تتوافق رؤية اخملرج
وإبداع السينوغرافى صـ 14

 كيف تتحول قطع اإلكسسوار
 إلى شخصية مسرحية

.. اقرأ صـ 26

 أفراح القبة نص مسرحى عن رواية
الكاتب الكبير جنيب محفوظ 

 اقرأ صـ 21-15

 لوحات العدد 
 جملموعة من الفنان

ؤلف  اخملرج ا
هل هى هرطقة
إبداعية أم
تأكيد على فكرة
سرح رجل ا
الشامل .. تابع
التحقيق صـ 8

محمد محمود عبد الرازق

ـثـلة مـصـرية هى مـنـيرة أعـلن عـزيـز عيـد عن ظـهور 
ـهـديــة. ظـهــرت فـتـاة جــمـيــلـة رشــيـقـة الــقـوام عــرفـهـا ا
اجلـمـهـور - فى ذلك الـوقت - مـطـربـة وراقـصة. اتـفق
مــعـهـا عـلى أن تــمـثل كل لـيــلـة فـصال غـنــائـيًـا من روايـة
"صالح الــديـن" عــلى أن يــكــون دورهــا هــو دور الــشــيخ
سالمــة. كــانـت تــغــنى عــلى الـــتــخت فى صــاالت شــارع
وجه الــبـركــة. وكــان عـشــاق الــسـهــر والــلـهــو يــتـهــافــتـون

لسماع صوتها اجلميل.
ظـلت تـلـقى قـصـائـد سالمـة حـجـازى كل لـيـلـة بـصـوتـها
الـقـوى الــعـذب. صـدق مـا كـان مـتــوقـعـا فـكـان اإلقـبـال

شديدا والربح وافرا.
ســــرعــــان مــــا أدركت أن هــــذا اإلقــــبـــال لــــيـس من أجل
ـا من أجلـهـا. انـسحـبت من الـفـرقة لـتـكون الـروايـة وإ
ــكـان حـتى أخـرى حـمــلت اسـمــهـا. ومــا أن غـابت عن ا
انـفض النـاس. عـاونهـا الـشيخ سـالمة حـجـازى معـاونة
البـس والــكــثـــيــر من ــنـــاظــر وا صــادقـــة فــقــدم لـــهــا ا
ــسـرحــيــة دون مـقــابل فــقــد سـاعــدهــا عـلى األدوات ا

شق طريقها فى ميدانى الغناء والتمثيل.
ولـلشيـخ سالمة مواقف إنـسانـية مـتعـددة ومن مواقفه
الــتـى ال تــنــكــر إنــقــاذ فــرقــة مــصــريـــة كــانت تــعــمل فى
سـوريـا فـقـد طلب أحـد مـتـعـهدى احلـفالت أن تـسـافر
فـــرقــة عـــزيــز عـــيـــد إلى بــيـــروت وبـــعــد بـــضــعـــة أيــام
ـتـفـرجـ كل لـيـلـة لم وبـالـرغم من ازدحـام الـصـالـة بـا

يكن يعطيهم شيئًا يذكر.
ـتـعـهد كـاشف عـزيـز زمالءه ونـصـحـوه أال يـتـكـلم ألن ا
وأعـوانـه من الـقــبـضـايــات غـرقت الــفـرقــة فى الـديـون
وظـلـت سـجـيــنـة يــروت إلى أن جـاء مــتـعـهــد من دمـشق
اتـفـقـوا مـعه عـلى أن يـسـدد ديـونـهم ويـسـتـرد مـا دفـعه

من ربح احلفالت.
ـتــعـهــد الـدمـشــقى ال يـقـل سـوءاً عن الــبـيـروتى وكــان ا
فـقد كـان للـتيـاترو عـدة أبواب فـكان مـعاونـوه يدخـلون
ـتـفـرجـ خـلـسـة من هـذه األبـواب ويـحـصـلـون مـنـهم ا
ر من عـلى قـيـمـة الـتذاكـر دون أن يـعـطـوهـا لهـم وال 
ـتـعـهـد الـبـاب اخملـصص لــلـدخـول إال األقـلـون  وكــان ا

وأعوانه من القبضايات أيضا.
وقــدم عـزيـز عــيـد بـعـض هـواة الـتــمـثـيل الــسـوريـ إلى
ـــيـــلــون إلى فـــرقـــته وتــبـــ - بـــعـــد قــلـــيل - أنـــهم ال 
صــرامــته أثــنــاء الــتـدريـب وكـونــوا حــزبــا ضــده وحـاول

صرى فقـد كانت تتمتع سـرح ا بـها أمله فى إصالح ا
بنبوغ ال نظير له.

كانـت فتـاة جـميـلـة فى الـسابـعـة عشـرة. وكـان جلمـالـها
طـابـع خـاص. إذا نـظـرت إلـى وجـهـهـا ال تــنـصـرف عـنه

بتسم. إال لتفكر فيها إنه وجه الطفل ا
ولكن أية ابتسامة?..

إنهـا ابتـسامة يـثقـلها الـهم. استـطلع عزيـز عيـد عينـيها
فحـدثاه عن سـر رهيب هـائل صـاحبـته خائـفة واجـفة
على الدوام وإن كانت حتاول إخفاء مكنون صدرها.
وأظــهـر األسى لــهــذه الـروح احلــســاسـة فــكــانت تــمـثل
بـبراعـة ال يـقـوى عـلـيـهـا غـيـرهـا وتـغـنى بـصوت حـزين
حنـون كـأنه سـر من األسرار ولـقـد تـسـاقط الدمع من
عــيــنى خــلــيل مــطـران وهـب واقـفــا وقــال وهــو يــتـرك

سرح منفعال: ا
هـذا كثـيـر.. هـذا كـثيـر..  حتـول إعـجـاب اجلمـهـور بـها
إلى حب عـمـيـق وكـان األدبـاء هم أشـدهم شــغـفـا بـهـا
إذ مــكـــنــتــهم دقــة أجــســامــهـم من اإلحــســاس بــرقــتــهــا

ؤيد". نفلوطى على صفحات "ا وناجاها ا
ونــظم إلــيــاس فــيـاض مـن حـبــات قــلــبه شــعــرا. وحـاول
فــؤاد ســلـــيم أن يــتــفــوق فـى وصف حــنــيــنـه عــلى قــيس
وكــثــيــر ومع ذلـك لم يــجــرأ أحــد عــلى الــتــصــريح لــهــا
بـحـبه. وبعـد أربـعة أشـهـر من عمـلـها عـرف عـزيز عـيد
الـســر الـدفـ فــقـد بـدأت مــارى تـسـعل ســعـال الـسل
وحـبـهـا لـلــحـيـاة وتـعـلق اجلــمـهـور بـهـا هــو الـذى جـعـلـهـا
تــســتـــمــر فى الــعــمل فـــظــلت تــمــثل وتـــســعل وتــبــتــسم.
وعــرف عـزيــز من مــيـزتــهـا مــا لم يــعـرفه غــيـره وتــبـ
فــيـهـا ذكـاء خـارقــا وخـلـقـا نـبـيـال فـأصـبح أشـد الـنـاس
حبا لها. خارت قـوى مارى دفعة واحدة فلم تعد تبرح
الــفـــراش وكـــان احملــبـــون يــزورونـــهــا فـى الــبـــيت الــذى
اسـتـأجـرته بـحـلـوان. كـانـوا أخوة ألـفـت بـيـنهـم الـكـارثة

فال منافسة وال ضغينة.
ـــعــجـــبــون حـــولــهــا أخــيــرا أســـلــمـت الــروح واجـــتــمع ا
وقــبـلــوهـا قــبالت الـوداع غــيـر عــابـئــ بـاخلــطـر وكـان
الــشــيخ سالمــة حــجــازى هــو الـذى يــنــفق عــلــيــهــا مــنـذ

لزمت الفراش وتولى أمر جنازتها ودفنها.

أحـدهم أن يـشـوه الـتـمــثـيل فـزجـره وإذا بـأحـد زمالئه
يشـهر نصال المـعا فى وجـهه وكاد أن يطـعنه لوال أن
أحـد زمالء عـزيـز عيـد أمـسك بـيـده من اخلـلف وهـنا
سرح دون أن تعلـم الفرقة وعاد إلى تـرك عزيز عيـد ا

بيروت وكان الشيخ سالمه بها.
تـوجه عـزيـز عــيـد لـزيـارة أصـدقـائـه من أعـضـاء فـرقـة
الشيخ سالمة وقص عزيـز قصته على الشيخ فدعاه
ـغــامــرات واالنـضــمـام إلى فــرقـته الــشـيخ إلى تــرك ا
خـاصـة أنـهــا أصـبـحت تـمـثل الــروايـات الـعـصـريـة الـتى
يـفــضـلــهـا. فــقـضـى مـعه فى بــيــروت أيـامــا ثم انـتــقـلت

الفرقة بعدها إلى دمشق.
هـنـاك علم أن فـرقـته رحـلت إلى حـلب وأنـهـا لم تـمثل
ــلـكــون قـيـمــة الـعـودة إال لـيــلـة واحـدة وأعــضـاءهـا ال 
ويـتضـورون جوعـا ولم يكـد الشيـخ سالمة يـسمع هذه

ـال وشـجـعـهم عـلى الـتـمـثيل األخـبـار حـتى أسـعـفهـم با
فى دمـــشق حتت رعــايــته فــكــانـت فــرقــتــهم تــعــمل فى

دينة وفرقة الشيخ تعمل فى وسطها. طرف ا
ـــشــاهـــدة الــفـــرقــة األخــرى وحـــدث أن ذهب الــشـــيخ 
سرح إلى صيدلية قريبة فأصيب بالشلل ونقل من ا
أخـذه صـاحــبـهـا الـكـر إلى بـيــته ثم رحل لـيـعـالج فى

بيروت عدة أشهر عاد بعدها إلى القاهرة.
ثلة أولى مجـيدة تستطيع ال بـد لنجاح الروايات مـن 
أن تـبرز الدور النسـائى األول.. هكذا يقـول عزيز عيد
الـذى تــوجه إلى اإلسـكـنــدريـة لـلـبــحث - أسـاسـا - عن
مــطــربــة حــسب رغــبــة صــاحب الــتــيــاتـرو اهــتــدى فى
جــمــعــيــات الـــهــواة إلى مــارى صــوفــان أحــضــرهــا إلى
الــقــاهــرة ومــعــهــا أمــهــا وأبــوهــا وشــقــيــقــتــاهــا الــلــتــان
انـضمتـا إلى الفرقـة ولم يكد يـدربهـا قليال حـتى تعلق

ـطـربـة الـشـهـيـرة مـنـيرة قـامت بـتـأسيـسـهـا ا
ــــهـــديــــة مع زوجـــهــــا مـــحــــمـــود جــــبـــر عـــام ا
1915واتـخـذت من مـسرح "بـرنـتـانـيـا"  مـقرا
لها وذلك بعد جناحـها الكبير الذى حققته
من خالل انضـمـامـها إلى فـرقـة عزيـز عـيد
وقـيــامـهـا بــتـمـثــيل دور "ولـيم" فى مــسـرحـيـة
(صالح الــــــدين األيــــــوبى) بـــــاإلضــــــافـــــة إلى

غنائها لقصيدة من تلح كامل اخللعى.
ــهـــديـــة من أعالم الـــغـــنــاء وتـــعـــد مــنـــيـــرة ا
سرح الـغنائى واسمها احلقيقى العربى وا
زكية حسن وولدت بـإحدى قرى محافظة
الـــشـــرقـــيـــة وقـــد احـــتـــرفت الـــغـــنـــاء مـــنـــذ
صـــبــــاهـــا وقــــد وفـــدت إلـى الـــقــــاهـــرة فى
أوائل الــقــرن الــعــشــرين والــتــحــقت بــتــخت
الـراقصـة الـشـهـيـرة شـفـيـقـة الـقـبـطـيـة عام
1905 تـقريـبا وقـد ذاعت شهـرتهـا بعـذوبة
وجـمـال صـوتـهـا وذاع صــيـتـهـا فى مـقـاهى
ومـالهى حى األزبـــكـــيـــة خـــاصـــة مع قـــيـــام
لحن فى عـصرها بتلـح أغانيها كـبار ا
ــنـــيالوى" وقــد وفى مــقـــدمـــتــهم الـــشــيـخ "ا

لقبت "بسلطانة الطرب".
ـهـديـة" أول سـيـدة مـصـريـة كـانت "مـنـيـرة ا
ــسـرح وكـان مـســلـمــة تـقف عــلى خـشــبـة ا
ذلك حدثاً فنياً مثيراً اهتمت به الصحافة

الفنية حينئذ.
ـهـديـة فى مـرحـلـتـهـا قـدمت فـرقـة مـنـيـرة ا
األولى مـسـرحيـات الـشيخ سالمـة حـجازى
الــشـــهــيـــرة حــيـث لم يــكـن لــلـــفــرقـــة بــرامج
مـسـرحـيــة جـديـدة واسـتـمــرت هـذه الـفـتـرة
حـــــــتـى أوائل عـــــــام 1917 حـــــــيـث قـــــــدمت
مـــــســــــرحـــــيـــــات «صـالح الـــــديـن األيـــــوبى»
«صدق األنـهـار» «شـهـداء الغـرام» «غـانـية
األنــدلس» «عـــايــدة» «ضــحــيـــة الــغــوايــة»
وجنــحت الـــفــرقــة فى اجـــتــذاب اجلــمــهــور

الذى استمتع بصوت مطربته األولى.
انضم الكاتب فـرح أنطون إلى الفرقة عام

1916 (أواخـر العـام) واقتـرح عـليـها تـقد
يـة مترجمة وبالفعل قدمت األوبرات العا
الـفــرقــة أوبـرا كــارمن بـالــلــغـة الــعـربــيـة من
اقـــــتـــــبـــــاس فــــرح أنـــــطـــــون وأحلــــان كـــــامل
اخللعى وإخراج عـبد العزيز خليل فى 22
مـــارس 1917 وحــــقـــقـت جنـــاحــــاً كـــبــــيـــراً
فــاســـتـــمـــرت فـى تــقـــد أوبـــرات نـــايـــيس
ها روزينا أدنا وجمـيعها شارك فى تقد
نــفس مـجــمــوعـة الــعــمل الــسـابــقــة وكـانت
تـــقــدم فـى صــيـــغـــة األوبـــريت حـــيث ســـعى
ــــوســـــيــــقى كــــامـل اخلــــلــــعـى إلى حتـــــويــــر ا
األصـــلـــيـــة لـــتـــتـــنـــاسـب مع الـــذوق الـــعـــربى
بـــشـــرط أال يـــبـــتـــعـــد عـن األصل األجـــنـــبى
ه لـــبـــعض كـــثـــيـــراً بـــاإلضـــافـــة إلـى تـــقـــد

الــســـابــقــة بــاإلضــافـــة إلى بــعض األعــمــال
اجلديدة ومن بينهـا «غادة الكاميليا» «بتر

فالى» «أدينى جيت».
ــهــديــة عـام 1924 بــتــكــوين قــامت مــنــيـرة ا
فـرقــة جـديـدة ضـمت إلـيـهـا كالً من بـشـارة
واكـــيـم فــؤاد فـــهـــيـم مـــحــمـــد مـــصـــطـــفى
ـرونلـى اسكـنـدر كـفـورى إحـسان تـوفـيق ا
كـامل مـارى كفـورى وكـانت أول مسـرحـية
تــقــدمــهـا الــفــرقــة هـى «الـغــنــدورة» تــألــيف
بـــديع خـــيـــرى وأحلـــان داود حــســـنـى وقــد
استـمر عـرضـها بـنجـاح ثالثـة أشهـر وكان
لـهـذا الــنـجـاح األثـر فـى اسـتـمــرار الـتـعـاون
ـــــبــــدعــــ فــــقــــدمــــوا «قــــمــــر بــــ هــــؤالء ا
» كــــمــــا قــــدمت الــــزمــــان» «حــــوريـــة هــــا
الــــفــــرقــــة عـــام 1925«حالق أشــــبــــيــــلــــيــــة»
«احلــــيــــاة الــــبــــريــــكـــــول» «مــــطــــامع وصى»

وجميعها نصوص مقتبسة.
قـــــدمـت الـــــفــــــرقـــــة فـى عـــــام 1926 بــــــعض
ـــؤلـــفـــة مـن بـــيـــنـــهـــا «حـــرم ــــســـرحـــيـــات ا ا
ــــفــــتش» «حـــمــــاتى» لــــيــــونس الــــقـــاضى ا

«العذارى» حللمى احلكيم.
كـانت أوبـرا «كــلـيـوبــاتـرة ومـارك أنــطـونـيـو»
واحـدة من أهم أعـمـال الفـرقـة الـبارزة فى
وهـى من تــألــيف ــســرح الـــغــنــائى  تـــاريخ ا
سـلــيم نـخــلـة وشــارك فى تـلــحـيـنــهـا كل من
سيد درويش ومحـمد عبد الوهاب (الذى
أكـــمل الـــفـــصـل الـــثـــانى والــــثـــالث) وقـــامت
ـهـديـة مـع مـحـمـد عـبـد بــالـبـطـولـة مــنـيـرة ا
الــوهـاب وعــبـد الــعـزيــز خــلـيل والــذى قـام

بإخراج األوبرا.
لم تــكن الــفــرقــة تــقــوم بــإحــيــاء مــواســمــهـا
بانتظام وكـانت تتوقف أحيانا بسبب عدم
اإلقـبـال اجلـمــاهـيـرى وكـانـت تـنـظم بـعض
الـرحالت الـفـنـيـة خـارج القـطـر ومن بـيـنـها

الرحلة إلى الشام فى صيف ١٩٢٧.
قــدمت الـــفــرقــة بـــعــد عـــودتــهــا مـن الــشــام

مسرحيت من تأليف يونس القاضى هما
ــظــلــومــة» «كـــيــد الــنــســاء» كــمــا قــامت «ا

الليم». بتقد مسرحية «صاحبة ا
ـهـديـة عام 1929 بـتـأسـيس قـامت مـنـيـرة ا
ــطـرب الـشــهـيـر صـالح فـرقــة جـديـدة مع ا
عـــبـــد احلى لـــكـــنـــهـــا لـم تـــســـتـــمـــر طـــويالً
وتــــوقــــفت عــــام 1930 بــــســـبـب مــــنــــافــــســـة
الــــســـــيــــنـــــمــــا وكـــــذلك بـــــســــبـب الــــكـــــســــاد
االقـتــصـادى أعـادت تـشـكـيـل فـرقـتـهـا عـام
1933 وقـــــدمـت «لــــــولـــــو» و«اخملــــــلــــــصـــــة»
ـــســـرح مــاجـــســـتــيك وقــدمت عـــروضـــهــا 
وكـازيـنـو الـبـوسـفــور ومـديـنـة رمـسـيس كـمـا
قـــــدمـت عــــروضـــــهــــا بـــــجـــــوالت األقــــالـــــيم

وانحلت الفرقة فى أكتوبر 1934.
ـــهــــديـــة إعـــادة تـــشـــكـــيل حـــاولت مـــنـــيـــرة ا
فـرقتها أكـثر من مرة وذلك بـتقد مواسم
قــصـيــرة أعـوام 1937 1938 وكــانت آخـر
ــهــا لــبـعض مـحــاوالتـهــا عـام 1938 بــتـقــد
مـسـرحــيـاتــهـا الـنــاجـحــة ومن بـيــنـهـا «كــلـهـا
ــظــلــومــة» وكــانت » «الــغــنــدورة» «ا يــومــ
ــمــثــلـ تــقـدمــهــا كــإعــادة عـرض بــبــعض ا
اجلــدد ولـــكن بـــنــفـس الــرؤيـــة اإلخــراجـــيــة
الـــســـابــقـــة. وبـــالــتـــالى لـم حتــقـق أى جنــاح

يذكر يؤهلها لالستمرار.
شهدت األعـوام األخيرة من النصف األول
من القرن الـعشرين كـسادا بالـنسبـة للفرق
ـسـرحـيـة الـتى لم تـسـتـطع الـصـمـود أمـام ا
مـنافـسة الـسيـنمـا ومن بيـنهـا فرقـة منـيرة
ــهــديـــة وعــلى الــكـــســار ولم يـــصــمــد من ا
الــفــرق ســـوى فــرقـــة الــريـــحــانى والـــفــرقــة
ــوسـيـقى واضـطـرت ـصـريـة لـلــتـمـثـيل وا ا
هـدية إلى اعتزال الفن حتى تاريخ منيرة ا

وفاتها عام 1965.

 السينما
هى
السبب
وراء
توقفها

قطوعات من تأليفه. األغانى وا
مـواكــبـة لــنـمــو الـروح الــقـومــيـة وقــيـام ثـورة
1919 وانـطالق األعمال الغـنائية الـوطنية
لـــســـيــد درويـش قــامـت الــفـــرقـــة بـــتـــقــد
مـوضــوعــات مـصــريــة مــحـلــيــة ومن بـيــنــهـا
مــــســــرحــــيــــات «كـالم فى ســــرك» «كــــلــــهــــا
» «الــــتــــالــــتـــة تــــابــــتـــة» «الــــعــــطـــارة يــــومـــ
احلــســنــاء» وجــمــيــعــهـــا من تــألــيف يــونس

القاضى وتلح سيد درويش.
تــوقف نــشـــاط الــفــرقــة عــام 1921 بــســبب
ـهدية اخلالفات الـتى اشتـدت ب منـيرة ا
وزوجـــهــا والــتى انـــتــهت بـــالــطالق وقــامت
مــنـيــرة بـتــكـويـن فـرقــة جـديــدة عـام 1922
وقـــــدمت من خـاللـــــهــــا بـــــعـض أعــــمـــــالـــــهــــا

سالمة
حجازى
ومارى
صوفان

سالمة حجازى

تتجول
 فى أقاليم
مصر من
بنى سويف
 إلى
األنفوشى

صـ 5
 مسرحية بريخت عن هتلر واخلطوط

الفاصلة حلماية مصالح الشعوب!! صـ23
سرحى  وذج للعرض ا  

الذى يجذب اجلمهور صـ 11

 استنساخ «السيد فجل»
سرحى  فى ملتقى طنطا ا

 صـ 13

 مشروع مسرح اجلرن يضع القرية
شرط صـ 10 صرية حتت ا ا
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ـمثل الذى ال يركز يـكون لديه ميل ألن يرتـفع بالسطور والـذى يعنى أن يفرغ ذهنه > ا
اط مـنهـا أو ينسـاها. والفـشل فى التركـيز يـؤدى إلى أخطاء فى خـطوط التـحرك أو أ

سرحى. احلركة. كما أنه يؤدى إلى تنفيذ غير دقيق للشغل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
تـابعت بـإعجـاب وتـقديـر إحدى فـرق الـهيـئة
ــســـرحــيــة وهى فــرقـــة «األنــفــوشى» الــتى ا
ــهــرجـــان الــدار الــبــيــضــاء مــثـــلت مــصــر 
االحــتــرافى الــثــالث لــلــمــســرح األمــازيــغى
وكــانـت - قـبـالً - قــد مـثــلـت مـصــر فـى دولـة
عوقات التى واجهت تونس الشقيـقة ورغم ا
أعـضـاءهـا إال أنـهـا اسـتـطـاعت أن تـتـجـاوزها
وتقـدم عرضها بـشكل مشرف نـال استحسان
ـغـربى كـمـا نـالت تـقـديـر الـنـقاد اجلـمـهور ا

سرح. هتم با وا
وإذا كـانت هذه الـدورة قد أقـيمت حتت شـعار
هرجانات سرح إبداع وتواصل» فـإن  هذه ا «ا
فروض أن تـسعى إلى تأكـيد معنى وغيـرها ا
«التـواصل» ب مجمـوعة مسارح عـربية لكل
واحـــد ســـمـــاتـه وجــمـــالـــيـــاتـه بــيـــنـــهـــا من
شتركات التى حتتاج ألن يكشف لنا النقاد ا
عـــنـــهـــا لـــنـــقف عـــلى بـــعـض حـــدود وإبــداع

سرحية العربية. الظاهرة ا
ــســـرح بــهــيـــئــة قــصــور الـــثــقــافــة إن فــرق ا
ـصـر تـدفـعـنـا ألن نـقف ـشـرف  بـتـمـثـيـلـهـا ا
تـميزة الـتى تطرح رؤاها داعـم للتـجارب ا
طــامــحــة إلى الــتــجــديــد الــتـجــديــد عــلى
شاهدة مستوى الطرح الفكرى وجماليات ا
وليس من خالل الـتـجديـد فى الـفراغ جـرياً

وراء «موضة» هنا أو «فكرة» هناك.
ــســرحــيــة الــدول أحـــلم أن جتــوب فــرقــنـــا ا
ـسـرحـيـة الـعـربــيـة لـتـعـكـس نـهـضـة مـصــر ا
ودورهـــا احلـــضــــارى فى تـــقــــد رســـالـــة ال
تـنـهض عـلى األفـكـار وحـسب لـكـنـهـا تـطـمح
ــا يــلــيق ــســرحى  ــشــهــد ا إلى تــشــكــيل ا
بتـاريخنا. من هـنا فإن ما قـدمته فرقة نادى
ـسـرح بـقـصـر ثقـافـة األنـفـوشى يـؤكـد على ا
أننـا لم نكن نـحـرث فى البـحر بل نـعمل وال
ضى فى نلـتفـت إلى ما يـعوق حـركـتنـا عن ا
خـطة التطـوير والتحديـث للبنـية األساسية
للـهيئـة فضالً عن تقـد الدعم لروادنا من

. سرحي األدباء والفنان وا
ـشرف فـتـحـيـة ألبـناء مـصـر عـلى عـرضـهم ا
ونـرجو أن يـكون اسـتـقبـال فرقـنـا الئقـاً بدور
ـــا تــقـــدمه مـن دمــاء مــصـــر احلـــضـــارى و
ـسرحـية ومـا تـطرقه من جـديدة لـلـساحـة ا

رؤى مختلفة تؤكد على إبداعها الفائق.

> اخملرج خالد العيسوى يستعد لتقد مسرحية «حدث فى انتيكا» للمؤلف د. تامر أحمد.
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ها قريباً من إخراج شريف فتحى. > مسرحية «مدد يا عالم» للمؤلف محمد زعيمه يتم اإلعداد لتقد

مثل من خالل جتربته فى البروفة هارة التى تتطور بشكل أفضل عند ا > الـتركيز هو ا
كن أن يكـتسب مهارة ال حد لها فى التركيز من خالل بتد  مثل ا والـعرض ولكن ا

تنفيذ عدد من التمارين.

اخلريطة الكاملة إلنتاج إقليم القناة وسيناء

≈Øæ^◊G óªëe

أحمد بسيونى وأحالمه الفرنسية

äÉcôH âØY

أحــمــد بــســيــونى فــتى أســمــر فى الــتــاســعــة عــشــر من
عــمـره يــتــقــد حـيــويــة ونــشــاطـا طــالب بــكــلــيـة اآلداب
جــامــعـــة اإلســكـــنــدريــة ويـــذوب عــشــقـــاً وهــيــامـــاً بــهــذا
ـســرح يــرجع الــفـضل إلـى والـديه ــسـمـى ا الــسـاحــر ا
ـدرسى مـنـذ ـارسـة الــنـشـاط ا الـلـذين شـجــعـاه عـلى 
طــفــولـــته واســتــشــعــرا فــيه خـــفــة ظل (وشــقــاوة) تــنــبئ
ـمــثل  كــومــيـدى "جــامــد جــداً" فـأشــركــاه بـالــنــشـاط
ـدرسى الـذى تـعـلم فـيه بـالـتـدريج كـيف يـفـجـر طاقـته ا
الـكـامـنـة فى شـخـصـيـات مــخـتـلـفـة الـتـراكـيب الـنـفـسـيـة
والـشكلـية واالجتـماعية فـقام بتـمثيل "أحالم فـرنسية"
تــألــيف فــاطـمــة عــبــد الـعــزيــز وإخـراج عــاطف صالح
"حـدث فى اإلســكـنـدريـة" تــألـيف فـاطــمـة عـبــد الـعـزيـز
وإخـــراج تـــامــر جـــويـــد كــمـــا شـــارك فى نـــسج "خـــيــوط
الـعـنـكـبـوت" تألـيـف وإخراج عـاطف صـالح كذلـك كان
أهم شخصيات "النـسر األحمر" تأليف وإخراج محمد
ـعـلـمه األول واألهم عـلى ويـعــود بـسـيـونى مـرة أخــرى 
فـى مــراحـــله األولى فـــيــمـــثل فى "جـــســـر أرتــا" تـــألــيف

چورچ ثيودوكا وإخراج عاطف صالح.
ويـــنــتــقل إلى مـــرحــلــة أخـــرى مع مــعــلم ثـــان هــو "تــامــر
جـــويـــد" الـــذى ســـاعـــده فى اكـــتـــشـــاف مـــنـــاطـق أخــرى
للـتمـثيل بداخـله فمـثل معه "مـا أجملـنا" و"مـلك العرب"
ـونـودرامـا ـدرسـى  ــر" واخـتـتم مــشـواره ا و "حـدائق ا
" هى "الـرسـام الغـبى" إخـراج حسن صـامـتة "بـانـتـوما

على.
سرح اجلامعى فيمثل "انت حر" وينتقل بسـيونى إلى ا
مـن تــألـــيـف لـــيـــنــ الـــرمـــلـى وإخـــراج مــحـــمـــد مـــرسى
ويتـساءل "بعد الـثالثة كام" تـأليف على عـثمان وإخراج
مـحمد الزينى ويـشارك فى "دستور يا أسـيادنا" تأليف
مـحـمـود الـطـوخـى وإخـراج مـحـمـد مـرسى و"كل حـاجـة

للبيع" إعداد وإخراج وصال عبد العزيز.
ويـنـضـم أحـمـد بـســيـونى أخـيــراً إلى مـنـتــخب اجلـامـعـة

ليشارك زمالءه إبداعاتهم.
كــمــا يــنــضم لــورشــة اإلبــداع فى قــصــر ثــقــافــة ســيـدى
جـــابـــر وبـــإشـــراف اخملـــرج جـــمـــال يـــاقــــوت يـــتـــعـــلم فن
ـســرحى ويـشــارك فى مـهــرجـان "بـال إنـتـاج" اإلخــراج ا
بـــعــــرضـــ من إخـــراجـه هـــمـــا "مـــجــــانـــ ٨٦" تـــألـــيف
" تـــألــيـف عــبـــد الــله ــوت شـــعــراً مـــصــطـــفى فــتـــوح و "ا

الشيخ.
كـمــا يــقـوم بــإخـراج مــسـرحــيــة "انـتــبـهــوا" فى مــسـابــقـة
ركز دارس ويحصـل على ا سـرح ا النـشاط الصـيفى 

الثالث على مستوى اجلمهورية.
ـدرسى اهتـمامـاً أكبر ـسرح ا يتـمنى أحـمد أن يـأخذ ا
ألنه الــــنـــبـع األول الـــذى تــــتـــفــــجــــر من خاللـه مـــوهــــبـــة

الشباب.

محمد جنيب.. مخرج
محترم غير  معتمد

ــســرح أثــنــاء دراســته فـى جــامــعـة قــدم مع فــرقــة هــواة ا
الـقـاهرة خالل فـتـرة السـبـعيـنيـات عـدة أعمـال مـسرحـية
مــهـمــة مع: صالح عــبـد الـلـه فـتــوح أحـمـد عــبـلــة كـامل
ــة عـــلى ســور عـــمــرو دواره هـــشــام جــمـــعــة هـى: «جــر
األزبـكـية عـلى جـنـاح الـتـبـريـزى خـمسـة وخـمـيـسـة» كـما
عمل مـخرجاً مـنفذاً مع الـرائع محسن حـلمى فى عرض
«ســــمـك عــــســــيـــــر الــــهــــضم» ضـــــمن حــــركـــــة مــــعــــمل 82

سرحية. ا
كــمــا شــارك فى عـدد مـن الـعــروض الــتى شــكـلـت عالمـة
أخـرى فى مـسيـرته الـفنـيـة هى: «الزوبـعـة صوت مـصر
ـهـرجون» ومع ـمـر طـلع النـهـار ا الـغـريب أغـنـية عـلى ا
ذلك فــهــو يــعــتـرف بــأنه يــســعى لالحــتــرف ويـعــتــبــر هـذا
ــنــيـا تــقــصــيـراً واضــحــاً فـيـه لـكــنه يــعــتــبـر أن عــودته  ال

لرعاية األسرة قدره ودوره احلقيقى فى احلياة.
أخـرج رغم عدم اعـتـماده فـى الثـقـافة اجلـمـاهيـريـة عدة
أعــمــال شــهــد لــهـا الــنــقــاد وهـى: «وال الـعــفــاريـت الـزرق

عطشان يا صبايا األرشفجى فالشات» .
سـافـر مـحـمـد جنـيـب خـارج الـوطن عـشـر سـنـوات كـامـلـة
ـارسة عشقه للمسرح الذى واصله باعدت بينه وب 
ـنـيا بـعـد عـودته بـإخـراج عـدد من العـروض فى جـامـعـة ا
ـمـلــوك مـسـافــر لـيل األقــنـعـة» هى: «كـالــيـجــوال رأس ا
ـسرح اجلامـعى عما ـاذا يتراجع دور ا ويتـساءل جنيب: 
كـان فـجـمـيع اخملـرجـ عــلى الـسـاحـة اآلن فى إقـلـيـمـنـا
سرح ـسرح اجلامعى بـاإلضافة إلى ا احلـبيب من نتاج ا
اإلقليمى الذى أحترمه كـثيراً رغم عيوبه القاتلة محمد
جنــــيـب يــــتــــصـــــور أن كل الــــلـــــجــــان تــــعـــــرفه «ومــــاحــــدش
بيساعده» فى مسـألة االعتماد وهذا آخر عتاب يوجهه
ــســـرح وهــو يــســـتــعــد حـــالــيــاً مـــحــمــد جنـــيب إلى إدارة ا
لـتـقـد عـرض فــنى جـديـد بـعـنـوان «مــيـثـولـوجـيـا» ضـمن

سرح هذا العام. نشاط نوادى ا

محمود موسى..  اسود فاحت

شيماء صابر.. صوت
أراجوزى يفتقده مسرحنا

گر خليل .. أنوبيس دمياط
رأفت ســـرحــــان  عـــلى األداء الــــدرامى واحلـــركـــة
وهو مـا جعـله ينـال إعـجاب اجلـميع وجـعله أكـثر
ـركـبـة. شارك تـمـكنـاً فى أداء األدوار الـصـعـبة وا
كـــر خـــلــــيل أيـــضــــاً فى الــــعـــديـــد مـن الـــعـــروض
الــنــاجـحــة مــنـهــا "كــومـبــارس ع الــبالنص" لــفـوزى
ســراج و"الـــتـــعـــديـــدة" إخـــراج مـــحـــمـــد الـــبـــحــرى
و"أرض ال تــــــنـــــبـت الـــــزهـــــور" لـــــرأفـت ســـــرحـــــان
و"أنـشودة كرويـة" حلا قورة واسـتطاع كر أن
كتبة مبارك يشكل فرقة استعراضية لألطفال 
سرحية منذ عام ليحقق من خاللها أحالمه ا

التى ظلت تراوده منذ طفولته.
ومــازال يـحـلم بــأن تـصــبح فـرقـتـه من أهم الـفـرق

سرحية فى مصر. ا
وتـــمـــتــلـــكه الـــرغـــبــة فـى أن يــقـــدم أدواراً جـــديــدة

تعيش داخل الناس.

ـــدرسـى بـــدأ كـــر خـــلـــيـل رحـــلـــته ـــســـرح ا فـى ا
ـسـرحـيـة عـنـدمـا أسـنـد إلـيه أسـتـاذه دور أحـمـد ا
" فى الصف عرابى فى مسرحـية "الصقر اجلر
ــســـرح فــلم يــســتــطع الــثـــالث اإلعــدادى وجــذبه ا

االبتعاد عن أضوائه.
اسـتمر بعدها كـر فاشترك فى مسـرحية "لعبة
احلب" لـلــمـخـرج نــاصـر الــعـربى كــمـا شـارك فى
"أوالد عــلى بــابـا والــعـصــابــة" إخـراج أحــمـد عــبـد
اجلـــــلـــــيل "ســـــمـــــر والـــــكـــــهـف" إخـــــراج مـــــحـــــمــــد
الـــدســــوقى وهـــكـــذا اســــتـــمـــر كـــر حــــتى أنـــهى
دراســتـه بــكـلــيــة الــتــجــارة والــتــحـق بــفــرقــة مــركـز
الـــــشــــــبــــــاب وشــــــارك فـى "الــــــعــــــادلــــــون" وأمــــــيـــــر
احلـــشـــاشــ لـــلـــمـــخــرج نـــادر شـــحـــاتــة ثـم قــرر
االنضمـام إلى فرقة قـصر الثقـافة بعـدما شجعه
رأفت سرحـان واشتـرك معه فى مـسرحـية "اآللة
ــقــابــر عــنـد اجلــهــنــمــيـة" فى دور "أنــوبــيس" إله ا
الـفــراعـنــة فـكـانـت انـطالقـتـه الـكـبــرى حـيث دربه

شـيـماء صـابر طـالبـة بـالفـرقة الـرابعـة قـسم إرشاد سـياحى
ـسرح فى أول يوم لها بالـكلية عندما ـنيا دخلت مجال ا با
وقــعت عــلى إعالن يــدعـو الــطــلـبــة لالشــتـراك فى مــنــتـخب
اجلــامـعــة وجــدت أن الــفـرصــة أتت لــتـروى عــطــشـاً دفــيــنـاً
مـثل فى بداخلـها للـتمثـيل فمنـذ صغرها وهـى منبـهرة با
رآة لـتعيـد تمثيل التـليفـزيون وهذا دفـعها ألن جتـلس أمام ا

األدوار التى رأتها.
سرحية) كان عهد الفنون ا اخملرج عاصم جناتى (األستاذ 
متحن فى اختبارات منتخب اجلامعة وبعد أن أدت أحد ا
ثابة دورها أمامه قـال إن (البنت دى هـايلة) فكـانت كلمـاته 
الـدفـعـة األولى لـتـنـطـلـق وتـقـدم أول عـرض مـسـرحى لـهـا فى
ـركـز اجلـامــعـة والــذى القى إعـجــاب اجلـمـيـع وحـصل عــلى ا
الـثـانى عــلى مـسـتـوى اجلـامـعـات وبــعـد ذلك انـضـمت لـفـريق
ــنـيــا وكــان أول عـرض تــقـدمه من الـتــمـثــيل بـقــصــر ثـقــافـة ا
خالله هـو (خـربـشـة) تـألـيف وإخـراج مـروة فاروق وقـد جنح
الــعـرض جنـاحــًا كـبــيـرًا وشـارك فى عــدة مـهــرجـانـات لــلـفـرق
سرحية احلـرة وغيرها كمـا شاركت فى مهرجان اخملـرجة ا

فى دورته األولى وحصلت على جائزة خاصة.
ـثـلـة وعن تــمـثـيـلــهـا فى الـعـرض قــال أحـد الـنـقـاد  : إنــهـا 
ــــســـرح ــــيـــز مــــفـــتــــقـــد جــــداً فى ا ذات صـــوت أراجــــوزى 

صرى. ا
ــسـرحـيـة بـقــصـر ثـقـافـة وتـوالـت مـشـاركـاتــهـا فى األعـمـال ا
ــنــيـا وأبــو قــرقـاص وبــنى  مــزار وســمـالــوط لــتـؤدى أدواراً ا
مــخـتـلـفـة فى عــدة عـروض مـنـهـا (اإلسـكــافى مـلـكـاً) و(عـلى

ا أظهر قدراتها على التنوع فى األداء. الزيبق) 
ـسـرح والـتى اسـتـغـرقت أربع وبـعـد رحـلـتـهـا الـقــصـيـرة فى ا
ســنـوات تـتــمـنى شــيـمـاء أن تــؤدى دوراً مـركـبــاً يـشــتـمل عـلى
شخـصيـات متـعددة مـختلـفة داخل شـخصـية واحـدة ليـظهر
قـدراتهـا دفـعـة واحـدة. كمـا تـأمل أن يـتم االهـتمـام بـالـهواة

وجودي فى صعيد مصر وأن يتم تبنيهم. وخاصة ا
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ـدرسـة الثـانويـة بدأ مـحـمود حـياته فى ا
ـسرحيـة عن طريق أسـتاذه شـوقى بكر ا
فى أوبــــريـت "مــــحالكى يــــا مــــصــــر" ومن
ـسـرح فتـوجه إلى فـرقة حلـظـتهـا أحب ا

مركز الـشباب ليشترك فى
الـــــعــــــديـــــد من أعــــــمـــــالـــــهـــــا
ــســرحــيــة مــنــهــا "مــجــلس ا
ــوت األبـــيض" الـــعـــدل" و "ا
لــلـمــخـرج رضــا حــسـنى ثم
اشــتــرك فى مــســرح مــركــز
الــــفــــنـــــون مع اخملــــرج نــــادر
شـحـاتـة فى بـعض األعـمال
مــــــــــــثـل "احلـــــــــــــالــــــــــــة 94" و
"الــــفــــرافــــيــــر" و "مالعــــيب

شيحة".
وانــتــقل مــحــمــود بــعــد ذلك
لـــلــفــرقــة الــقــومــيــة بــقــصــر
ثقـافـة دمـياط لـيـشارك فى

مــعــظم عـروضــهــا ومــنـهــا "خــشب الـورد"
ـنعم تدرب مـحمود إخـراج ناصر عـبد ا
عــــلى يــــد حــــلــــمى ســــراج وفــــوزى ســـراج

وشــارك مــعــهــمـا فى جــمــيع عــروضــهــمـا
ــلـيم بــأربـعــة" و"أبـو ــسـرحــيـة ومــنــهـا "ا ا
نــضــارة" و"األوبــاش" و"كــوكب الــفــئــران"
و"احلرافـيش" و"نقـول إيه" و"حدث فى

السوق".
وفـى الــــــــنـــــــوادى شـــــــارك
مـــــــحــــــمـــــــود مـــــــوسـى فى
عـــــــرض "الـــــــزنـــــــقـــــــة" مع
اخملــــــرج رضــــــا حـــــســــــنى
و"أســـــود فـــــاحت" لــــعـــــبــــده
عرابى والـتى قرر بعدها
أن يـــــتـــــفـــــرغ لــــــلـــــتـــــدريب
ــــتـــــنــــوع عـــــلى األداء ثم ا
ـــســــرح أكــــثـــر عـــاد إلـى ا
حـــبــــاً ونــــشـــاطــــاً لــــيـــؤدى
الــــــــــعــــــــــديــــــــــد من األدوار
ويــــــــــشــــــــــارك فـى "ثــــــــــورة
ــوتى" لــســمــيــر الــعــدل ا
«الــوهـم» لــعـــبـــده عــرابى ومـــا زال يـــحــلم
بـــأداء الــعـــديــد من األدوار عـــلى خـــشــبــة

سرح. ا

الطابع العربى يتفوق

يـنـتج إقـلـيم القـنـاة وسـيـناء الـثـقـافى هذا
ـسـرحــيـات جــمـيــعـهـا الـعــام عـددًا مـن ا
مــأخـوذ عن نــصـوص لـكــتـاب عـرب ولم
ى بــعـكس يـتم االســتــعــانـة بــأى نص عــا
سرح لألقـاليم; ففى فرع ثقافة نوادى ا
بـورسعـيـد تـقـدم الفـرقـة الـقـوميـة بـإنـتاج
عـرض (إنت حـر) تألـيف لـينـ الـرملى
إخــراج سـمــيــر زاهــر ديـكــور مــصــطـفى
أحـمد السيـد أشعار طـارق على زرمية

أحلان رجب الشاذلى عوض.
ويقدم قصر اإلقـليمية (أخبار - أهرام
- جــــــمــــــهــــــوريــــــة) تـــــــألــــــيف إبـــــــراهــــــيم
ـــالـــكى احلـــســـيـــنـى إخـــراج مـــحـــمـــد ا
ديـــكـــور يــاســـ عـــبـــد الـــقـــادر أشـــعــار
مــحــمـــد عــبــد الــرءوف أحلـــان طــلــعت
ـقــصـود تــعــبـيــر حـركى مـحــمــد عـبــد ا

عمرو فوزى. 
يُــقـدم بــيت بــورفــؤاد (هـلــوســة) تــألـيف
رجـب ســلــيـم إخــراج أحــمـــد عــجـــيــبــة
ديــكـور أحــمــد مــتـولـى الـعــدوى أشــعـار
أحمد محـمد جنم أحلان محمد على
تـصــمـيـم اسـتـعــراضـات حــسـ مــحـمـد
تــاج الـدين ويـقـدم بــيت الـنـصـر عـرض
(العـمة والعـصايـة) تألـيف رجب سليم
إخــراج جــمــال مــهــران ديــكــور مــحــمــد
شــــــــــوقـى أحلــــــــــان أحـــــــــمــــــــــد عـــــــــوض

استعراضات طارق متولى حسن.
ـسـرح لـلــفـرع يـقـدم ومن إنـتـاج نــوادى ا
نــادى اإلقـــلـــيــمـــيــة (الـــبـــلــطـــوة) تـــألــيف
وت وإخـراج أحـمـد السـمـان عـرض (ا
ال يـــــأتى اخـــــتـــــيـــــارًا) تــــألـــــيـف أســـــامــــة
ـصـرى إخـراج عمـرو شـلـبى وعرض ا
(مـبعـثرات عـلى طـاولة الـقدس) تـأليف

حسام قنديل إخراج أحمد جمعة.
ويــــــقـــــدم نــــــادى الـــــورشـــــة عــــــرض (فى
االنــتــظــار) تــألــيـف كــلــيــفــورد أونــيــتس
إخــراج حــسن الــبالسى وعــرض (كـدة
آه كـدة ال) تأليف مـحمد عـبد الرءوف

ن عـادل (الـعـادلـون) تـألـيف إخـراج أ
بــــيـــتــــر فــــايـــز إخــــراج حــــســـام ســــامى
ـــــســـــلـم األخـــــيــــرة) وعـــــرض (زفـــــرات ا
تـــألـــيف ســـعــد هـاللى إخــراج مـــحـــمــد

حمزة.
أمـا نــادى قـصـر الـثـقـافــة فـيـقـدم (حـلم
األجـــنــــحـــة) تــــألـــيـف وإخـــراج مــــحـــمـــد
الــعــشــرى (لـــيل ونــار) تــألــيف وإخــراج
إبـراهـيم سـكـرانه ويـقـدم نـادى الـنـصر
(دقـــيـــقــــة سالم) تـــألــــيف وإخـــراج زكى

فواز.
وفى فرع ثـقافة الـسويس تـقدم الـفرقة
هرج) تـأليف مـحمد القـومية عـرض (ا
ـــــاغــــوط إخـــــراج رشـــــدى إبــــراهـــــيم ا
ديــكـور نــاصــر مـحــمــد أشــعـار مــحــمـد
غـــزالى; ويـــقـــدم بــــيت ثـــقـــافـــة فـــيـــصل
(كـدبــة من ألف كــدبــة) تــألـيف مــحــمـد
الــقــواشـــطى إخــراج مــحـــمــود طــلــعت
ديـــكــــور عالء عــــبـــد الــــوهـــاب أشــــعـــار
ـن أحـــمــد أحـــمـــد إبــراهـــيـم أحلــان أ
مـحـمـد تصـمـيم رقـصـات عـاطف عـبد

احلميد.
ومـن إنــتـــاج نـــوادى الـــفــرع يـــقـــدم نــادى
قــصـــر الـــثــقـــافــة (الـــســويـــسى) تـــألــيف
أحمـد أبو سمـرة إخراج مـحمـد فتحى
و(ثـورة الــزجن) تـألــيف مــعـ بــسـيــسـو

إخراج كامل عبد العزيز.
أما فى فرع ثقافـة شمال سيناء فتقدم
الـفــرقـة الــقـومــيــة عـرض (مــيت راحـة)
تــألـيـف مــحــمـد زهــدى إخــراج عــاصم
رأفـت ديـــــــكــــــور يـــــــاســـــــر أبــــــو ســـــــريع
مــوسـيــقى جـمــال عــلى الـســيـد; ويــقـدم
بــيت الـــشـــيخ زويـــد (حــلم الـــســـلــطـــنــة)
تـــــألـــــيف درويـش األســــيـــــوطـى إخــــراج
مـحمـد اجلـنايـنى ديـكور سـامح حسن
أشــعــار مـحــمــد عــبــد احلــمــيــد أحلـان
مــــصــــطــــفى أمــــ مـــحــــمــــد تــــصـــمــــيم

ن سليم محمد. استعراضات أ

بـيــنــمـا يــقـدم قــصـر الــثــقـافــة فى إطـار
نـشاط النـوادى عرض (حكـاية صالح)
إخـــراج حـــسـن عـــبـــد الــــعـــزيـــز وعـــرض
(احلـياة اجلـميـلـة) إخراج الـسيـد كرم
وكالها تـألـيف مـحـمد عـايش (مـسـافر
لـــيـل) تـــألــــيف صالح عــــبـــد الــــصـــبـــور
إخــراج أحـــمــد عــبــد الــلـــطــيف ويــقــدم
فـرع ثقافة جـنوب سينـاء عرضًا واحدًا
بـبـيت رأس سـدر (اللـيـلـة نـحـلم) تـأليف
نــــاصــــر الــــعـــزبـى إخـــراج حــــســــ عـــز
الــديـن ديــكـــور مــرفـت مــحـــمــد حـــامــد
أشــعـــار صالح زكـــريــا مـــحــمـــد أحلــان
مــــــحـــــمــــــد حــــــسن كــــــمــــــال تــــــصـــــمــــــيم

استعراضات عثمان لطفى عثمان.
وفى فــرع ثــقــافــة اإلســمـاعــيــلــيــة تــقـدم
الــفــرقــة الــقـومــيــة (آه يــا لــيل يــا قــمـر)
تـــألــيف جنـــيب ســرور إخـــراج مــحــمــد
حــسن ديـكـور سـعــد زكى أشـعـار عـبـد
الــــوهـــــاب عــــلى أحلـــــان حــــسـن ســــيــــد
حـسن تصميـم استعراضـات احلسينى
أحــمــد دكــرونى ويــشــارك بــيت ثــقــافـة
ـطاف) تأليف الـقنطـرة شرق بـ (آخر ا
مــؤمن عــبــده إخـراج فــوزى عــبــد الـله
ديـــكـــور أحـــمـــد مـــراد أشـــعـــار عـــطـــيـــة
مـــحــــمـــد عـــطــــيـــة أحلـــان ولــــيـــد عـــبـــد
الـــعـــزيـــز. ويـــشـــارك الــــفـــرع بـــخـــمـــســـة
ــسـرح هى عــروض فى نـشــاط نـوادى ا
(الـــبـــئــر) تـــألـــيف مـــحـــمــود أبـــو دمـــعــة
إخــراج مـــحـــمـــد الـــســـيـــد (الـــهـــوامش)
تـــألـــيف صالح الـــدين إخـــراج مــحـــمــد
ـغـلـقـة) تـألـيف حـازم حـامـد (الـدائـرة ا
عـرب إخـراج جــمـال أبـو الـنـور (بـدون
مالبس) تـأليف حـسام الغـمرى إخراج
مـــحـــمـــد حـــسـن (فى انـــتـــظـــار جـــودو)
تـأليف صمـويل بيكـيت إخراج إبراهيم

الصادق.

 لين الرملى

محمد زهدى

إنت حر وهلوسة
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اختيارًا
 فى نواديها
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 فى السويس
واحلياة جميلة
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سرحى يختتم دورة مهرجان سعد الدين وهبة ا
قاومة والهوية" على مسرح العرائس "ا

جلنة التحكيم حجبت معظم اجلوائز

ــاضى فـعــالـيـات مــهـرجـان ســعـد الــدين وهـبـة اخـتــتـمت اخلــمـيس ا
ـهــرجـان الـذى رأسه ــسـرحى فـى دورته الـعــاشـرة وقـد اســتـمــد ا ا
دة خـمسة أيام عرضت خاللـها خمسة عروض دكـتور أحمد نوار 
أمـام جلـنـة الـتـحـكـيم والـتى تـشـكـلت من عـبـد الـغـنـى داود ود. سـيد

خطاب د. محمد زعيمه.
قــدم أشـرف أبـو جــلـيل حــفل خـتــام الـدورة وتـمــحـورت حـول ثــقـافـة
ــهــرجــان الــفــنــان مــنــيــر مـكــرم عــفــيــفى ــقــاومــة والــهــويــة كــرم ا ا
احلــمـامى وجــدى الـعــربى وعــرضت مـســرحــيـة (الــشـعــلـة) لــفـريق
ـة الـتـعـليـمـيـة وبـعـدهـا وزعت شـهادات ـسـرح بـإدارة مـصر الـقـد ا
ـشــاركــة ثـم تال الــنــاقــد عـبــد الــغــنى داود تــقــديــر لـكـل الــعــروض ا
سـرحـيـة اجلادة تـوصـيات الـلـجـنة بـاالهـتـمام بـاخـتـيار الـنـصـوص ا
ــمـثـلـ ضـرورة اهـتـمـام بــاخملـرجـ بـالـثـقـافـة اإلهـتـمـام بـتـدريب ا
ـسرحية واطالعـهم على احلركة الفنـية وأن تتسع دائـرة معارفهم ا
سـرحية أن يكون هنـاك اهتمام أكبر بجـدية اآلداء التمثيلى وأن ا
يـكـون هـناك اهـتـمـام بـتشـكـيل جلـنـة مـشاهـدة لـلـعـروض وفـتح باب
الـتــقــدم لـعــروض مـســرحـيــة لــفـرق الــهـواة فى إقــالــيم مـصــر إلثـراء
ـستوى الفنى للـمهرجان. وذلك قبل أن يـعلن جوائز الدورة والتى ا
حـجبت الـلجـنة مـعظـمهـا مثل الـسيـنوغـرافيـا وأفضل عـرض وكانت
ـــركــز الـــثـــالث) من نـــصـــيب مـــايــكل ـــثل رجـــال (ا جـــائــزة أفـــضل 
ـركـز الـثانى صـموائـيل عن دوره فى عـرض (الـنـهر يـغـيـر مـجراه) ا
ـركز األول ـنـعم عن عـرض (كل حـاجة لـلـبـيع) أمـا ا حلـمدى عـبـد ا

فكان حملمد أباظة عن عرض (جزيرة التفاح).
ـثـلـة نـسـاء رشـا الـعـربى ـركـز الـثـالث ألفـضل  وتـقــاسـمت جـائـزة ا
عن دورهـــا فى (جــزيــرة الــدخــان) أنـــغــام ســلــيم عـن (الــنــهــر يــغــيــر
ركز األول تمثيل ركز الثـانى فقد حُجبت وفازت با مجراه) أما ا

الطفلة (٧ سنوات) دينا أيوب عن دورها فى (كل حاجة للبيع)!!.  منير مكرم

 أشرف أبوجليل

7 عروض فى مهرجان
النوادى بالدقهلية

äÉcôH áÑg

سرح بالـدقهلـية اختارت وسم عروض نـوادى ا استعـدادًا 
ن اخلـشاب ـكـونة مـن أحمـد عـبد اجلـلـيل د. أ الـلـجـنة ا
سـبع مـسـرحـيـات هى "حـلم" تـألـيف عـبـد الـنـاصـر يـاسـ

إعــداد الـســعــيـد مــنــسى إخــراج إيـنــاس طه بــطـولــة أحــمـد
مـصدق هشام حسنـى معتز الشافـعى "غرفة بال نوافذ"
تألـيف يوسف عـز الـدين إخراج أحـمد الـدسـوقى بطـولة
أمــانى عـبـد الــفـتـاح خـالــد عـبـد الــسالم مـعـتــز الـشـافـعى
"ذكـريـات" تـأليف أحـمـد عـبده إخـراج هـيثـم جنـاح "إكـليل
الــغــار" تــألـــيف أســامــة نــور الــديـن إخــراج مــحــمــد حــسن
بــطـولــة أحـمــد عـبــده مــحـمــد الـقــطـونـى أسـمــاء الـســيـد
أحـمد مصدق فـريد عبد الله "من حتـت السقف" تأليف
وإخــراج مـــحــمــد قــطــامش بــطــولـــة "رجــائى فــتــحى ســمــا
زاهـر و "خـمــر وعـسل" تــألـيف أســامـة نــور الـدين إخـراج
مــحــمــد عــبــد اجلـــواد بــطــولــة خــيــرى خـــالــد بــاسم عــبــد
اخلالق حـامد حـجر مـحـمد صـبحى هـبه مجـدى وآخر
هرجـان النوادى هـذا العام بـالدقهـلية شاركـة  العـروض ا
ـنـسى هـو عـرض "الـظـاهـر كـده" تـألـيف وإخـراج مـحـمـد ا
ديكـور مـحـمـد قـطـامش مـوسـيقى هـيـثم مـحـفـوظ بـطـولة
أحــمــد مــصــدق هـــشــام حــســنى ســامــر ســمــيــر مــحــمــد

ن شهاب.  إبراهيم أحمد خليل أ
ـشرف على مـشاريع النـوادى لهذا ـنزالوى ا يقول صالح ا
العـام إن مهرجان هذا العـام سيكون مختـلفا حيث يشارك
ــســرحــيــ ونـحـن نــحـاول أن به جــيل جــديــد من شــبــاب ا

نوفر لهؤالء الشباب كل ما يحتاجونه 
من إمكانيات.
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سرح ـمثلـ يجب أن يحـددوا االنتباه لـيفصلـوا أجزاء من خشـبة ا > إن ا
والـتى أرستـها األشـياء. فـهناك دوائـر صغـيرة ومـتوسطـة وكبـيرة لالنـتباه
مثل كذلك مثل أن يضمنه داخل محيطه. وعلى ا اعـتمادًا على ما يريد ا

أن يتعلم أن يعيد توجيه االنتباه من دائرة إلى أخرى. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

 26 من   مايو 2008  العدد 46
> الـتركيـز يكون غـالبًا أكثـر تقنـية تمـثيل يساء اسـتخدامـها برغم حـقيقة أنه
صـداقيـة على أهـم مفـهوم يؤدى إلـى أداء مشـوق وفعال ديـنامـيكى ويـتسـم با

سرح. خشبة ا

هرجان الوطنى للمسرح احملترف. اضى إلى اجلزائر للمشاركة فى فعاليات ا > الناقدة والكاتبة الصحفية صفاء البيلى سافرت األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا

 ÖàµdG Qƒ°S
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القفز إلى الواقع 
عبر القناع واألسطورة
حـديقـة الغـرباء ومراكب الـشمس مـسرحـيتـان صدرتا
ـســرحى والــنــاقـد مــؤخــراً فى كــتــاب واحـد لــلــكـاتـب ا
إبراهـيم احلسـيـنى عن الهـيئـة العـامة لـلكـتاب األولى
بــالـــفــصـــحى والـــثــانـــيــة بـــالـــعــامـــيــة يـــتـــنــاول فـــيــهـــمــا
ـعـاصــر عـبــر مـحـاوالت "احلــسـيــنى" قـضــايـا الـواقـع ا
شـكـليـة واستـدعاءات أسـطوريـة وتـاريخـية وأقـنعـة قد
ــعــيش غــيــر أنــهــا تــعـود لــتــلــقى تــبــتــعـد عـن الــواقع ا

بأضوائها القوية والكاشفة عليه من زوايا مختلفة.
يقـول الراحل د. محـسن مصيـلحى إن الكـاتب مهموم
سرحـياته وقد بالقـضايا الـكبرى كـموضوع أسـاسى 
وضوعات وصياغتها أصبح قادراً على تثـقيف هذه ا
ــهــمـوم ــتــفــرج الــعــام وا فى أشــكــال أكــثــر ألــفــة مع ا
ـسرح وقـضـايـاه.  وعـلى مـستـوى الـشـكل ـ يـقول د. بـا
ـــكــنــنـــا بــبــســـاطــة أن نــلـــمح مــحــاوالت مــصـــيــلــحى: 
احلسـينى الدائـمة فى "الـلعب" مع األشـكال الـدرامية
تلك بشكـل يدل على امـتالكه لناصـية حـرفته. كمـا 
ــعــاصــر لــغــة حــوار رشــيــقــة تــمــزج بــ الــتــاريــخى وا
عـنى األساسى للنص. ويشير د. مصيلحى لتوصيل ا
إلى أن الـنــهج األسـاسى الــذى يـسـتــخـدمه احلــسـيـنى
ـسرحية ا لغـة الصورة ا ـنطوقـة وإ ليس هو الـلغة ا
ركبة ويحـذر الناقد الراحل فى مـقدمته من القفز ا
على أيـة إرشادات مـسرحيـة يضـعهـا الكاتب ألن ذلك
سـيـفـقـد الــقـار أشـيـاء كـثـيـرة فى الـنص مـعـتـبـراً أن
سـرحيـة عنـد احلسـينى تـكاد تـكون تـصوراً الصـورة ا
ن يقـرأ مـسرحـيـته.. ويصـل النـاقد إخـراجـياً يـقـدمه 
ـــؤلف فى مــــســـرحـــيـــتـــيـه ال يـــقـــدم إجـــابـــات إلـى أن ا
جــاهــزة أو نــهــائــيــة وأن مــا يــعــنــيه فــيــهــمــا أكــثــر هـو
الــسـؤال.. كــيف يـحــدث مــا يـحــدث? وأنه يـأمل ـ كــمـا
ـسـرحيـتيـه ـ فى أن يسـتخـلص الـقار األسـباب قدم 
الـتى أدت إلـى وجـود هــذا الــعـالم الــكــابـوسـى اخلـانق
ـا يــؤدى هــذا الـفــهم إلى تــغــيــيـر ذلك لــلـحــريــة.. فــر

العالم.
ـــســـرحـــيــة األولـى فى الـــكـــتــاب "حـــديـــقـــة الــغـــربـــاء" ا
اعـتبـرها الكـاتب "حالـة مسـرحيـة" قدمـها فى "خمس
لـــوحــات" مـــنــفـــصـــلــة ـ مـــتـــصــلـــة هى : "تـــمــزق رأس
ـهـمـش حـصـار تــكـوين و"قــدم مـســرحـيـته احلـمــار ا
الــثـــانـــيـــة "مــراكـب الــشـــمس" بـــاعـــتـــبــارهـــا "مـــعـــزوفــة
مــســرحــيـــة من خــمس حــركــات" وهى مــســتــوحــاة من

. صري أساطير اآللهة عند قدماء ا

الكتاب : حديقة
الغرباء ومراكب

الشمس
ؤلف : إبراهيم ا

احلسينى
دراسة: د. محسن

مصيلحى
الناشر : الهيئة
العامة للكتاب
سلسلة إشراقات

أدبية

صرى سرح ا بدايات ا
 من منظور إجنليزى

ـصرى ـسـرح ا يـعـتـبر هـذا الـكـتـاب من أهم الـكـتـابـات اإلجنلـيـزيـة عن ا
ـولـود عام 1944 فى مـديـنـة ووربك ويـعـتـبـر كاتـبه فـيـلـيب سادجـروف (ا
ـعاصـرين فى األدب الـعربى فـقـد حصل بـإجنـلتـرا) من أهم الـبـاحثـ ا
عـلى درجـة الــدكـتـوراة عـام 1983 فى مــوضـوع (تــأثـيـر الــصـحــافـة عـلى
تــطـــور األدب الـــعـــربى فـى مــصـــر فـى الــفـــتـــرة من 1798-1882) وعـــمل
سـادجــروف فـتـرة بـالــسـلك الـدبـلــومـاسى الـبــريـطـانى فى مــصـر ولـبـنـان
ى عـمل سـادجروف ـملـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة وفى اجملـال األكـاد وا
(Heriot - watt) مـحــاضــراً فى قــسم الــتــرجــمــة بــجــامــعــة هــريـات وات
ـديـنـة أدنـبـرة كـمـا عـمل بـقسـم الدراسـات الـعـربـيـة فى جـامـعـة أدنـبرة
وجامعـة درهام ثم انتقل إلى قـسم الدراسات الشـرق أوسطية بـجامعة
مـانــشــسـتــر مـنــذ عـام 1990 حــتى أصــبح رئـيــســاً لــلـقــسم وقــد أشـرف
سـادجروف عـلى عـدة رسـائل للـمـاجـستـيـر والدكـتـوراة فى مـجال األدب
ـسـرح الـعـربـى بصـفـة خـاصـة مـثل الـعـربـى بصـفـة عـامـة وفـى مـجال ا
ـتـغـيـرات االقـتـصـادية رسـالـة الـدكـتـوراة لـلـدكـتـور حـبـيب غـلـوم «تـأثـيـر ا
ــسـرح اخلـلــيـجـى» ورسـالـة د. فـالح كـنــعـان «حـول واالجــتـمــاعـيـة عــلى ا
قـارنـة ب مـسـرح سعـد الله ونـوس وشـكسـبـير» فـضال عن مـناقـشته ا
ـسـرح الـيـمـنى والـقـطـرى والـعـمانى لـلـعـديـد من رسـائل الـدكتـوراة فى ا

بجامعة سيدنى باستراليا وجامعة هل وجامعة درهام.
أمـــا إنــتـــاج ســادجـــروف الـــعــلـــمى فــيـــتـــنــوع بـــ تــألـــيف الـــكــتب ونـــشــر

ؤلفة: قاالت ومن أهم كتبه ا الدراسات وا
صرى فى القرن التاسع عشر. سرح ا 1 - ا

ــسـرحــيـة عـنــد يـهـود الــبالد الـعــربـيــة فى الـقــرن الـتـاسع 2 - احلـركـة ا
عشر (باالشتراك).

3 - تـاريخ الطباعة والنـشر فى لغات الشـرق األوسط وبلدانه وغيرها
ــنـطــقـة ـســرح والــصـحــافــة فى ا ــتـعــلــقـة بــا ـقــاالت ا من الــدراســات وا

العربية خالل القرن التاسع عشر.
وينـحو الكتاب ناحـية التأريخ للمـسرح فى مصر فى الفترة من 1882-1799
سرح ناسب للـكتاب هو «تاريخ ا ويرى د. سـيد على إسماعيل أن الـعنوان ا
سـرح فى هـذه الفـتـرة كان أوربـيًا فى مـصـر فى القـرن الـتاسع عـشـر» ألن ا
ــسـرح  عـرضه فـى مـصــر ولم يــكن مــســرحـًا ذا صــيــغــة مـصــريــة ألن ا

دة احملددة فى هذا الكتاب. صرى بدأ فى الظهور بعد ا ا
ـؤلف كـتـابه إلى خـمـسـة فصـول وثالثـة مالحـق وقد خـصص ويـقـسم ا
عـنــوانـاً لــكل فــصل يـدل عــلى مـحــتــواه عـدا الــفـصل األول الــذى أطـلق
عروفة علـيه تمهيداً وهذا الفـصل لم يكن تمهيداً للكـتاب - بالصورة ا
لـكلـمة تـمهـيد - بـقدر مـا كان مـلخـصاً لـلكـتاب بـحيث يـستـطيع الـقار
ــجــرد قـراءة الــفـصل أن يـتــعـرف عــلى مــوضـوعــات الـكــتــاب بـأكــمـلــهـا 
ـا قــصــد ســادجــروف هــذا األمــر عــلى اعــتــبــار أن الــكــتـاب األول ور
مـوجـه إلى الـقــار األجـنــبى الــذى يـريــد االطالع - بـصــورة سـريــعـة -
ـصرى مـكتـفيـاً بهـذا التـمهـيد وإذا أراد الـتفـاصيل ـسرح ا عـلى تاريخ ا

فسيجدها فى بقية الفصول.
ـعــنـون بـ: «الــدرامــا الـعــربــيـة الــتــقـلــيــديـة» فــقـد أمــا الـفــصل الــثـانـى ا
ــؤلف لــلــحــديث عـن: الــقــره قــوز وخــيــال الــظل ومــســرح خــصــصـه ا
ــؤلـف هــذه ... إلخ ورغم وصـف ا الــدمـى وأوالد رابـــيــة واحملـــبـــظـــ
الــفــنـــون بــالــعــربــيــة إال أنه لـم يــســتــطع الــتــخــلـص من فــكــرة ســيــطــرة
شرق العربى! لذلك شبه خيال الظل ركزية الغربية وأثـرها على ا ا
(punch) ــسـرح الـدمـى األوربى وشـبه عــروض الـقـره قــوز بـعـروض
ــســرح اإلجنــلــيــزى ووضع احــتــمــاالً بـأن وزوجــته جـودى (judy) فى ا
ــصــرى اســتــقـى مــوضــوعــاته من عــروض مــســرح يــكــون الــقــره قــوز ا
احلـمــلـة الـفـرنــسـيـة فى مــصـر أو من أعـمـال مــولـيـيـر وغــيـره كـمـا أن
(Rabelaisiam) عــروض «عــلى كــاكـــا» مــأخــوذة من مــشـــاهــد رابــيــلــيه
وعــروض «أوالد رابــيــة» تــشـبـه الـتــمــثــيل الــصــامت الــبــريـطــانى حــتى

ائى أو الباليه. رقص الغوازى عدّه شكالً من األداء اإل
ـســرح األوربى فى مــصـر» كــان عـنــوان الـفــصل الــثـالث وخــصـصه و«ا
سـادجــروف لـلـحـديث عن أمـور كـثـيـرة مـتـنـوعـة مـثل تـفـاصـيل عـروض
ـسـارح الفـرنـسيـة واإليـطالـية احلـمـلة الـفرنـسـية فى مـصـر وعروض ا
فى اإلســكــنــدريــة وتــأريــخـه لــعــروض مــســرحى الــكــومــيــدى واألوبــرا

. اخلديوية باإلضافة إلى عروض الهواة األوربي
ويــأخــذ د. ســيــد عــلى إســمــاعــيل عــلى هــذا الــفــصل - وعــلى جــمــيع
فـصـول الكـتـاب - رغم قيـمـته التـاريـخيـة والـعلـمـية - االضـطـراب ب

وضـوعى تبعاً لـلعناوين الفـرعية والتـقسيم التـاريخى تبعاً التـقسيم ا
للتسلسل الزمنى.

أمـا الفـصل الرابع «أولى الـتجـارب فى الـدراما الـعربـية» فـقد اشـتمل
ــســرح ــصــريـــ وجتــاربــهم الــرائــدة فـى تــاريخ ا عــلى جــهـــود بــعض ا
الـعربى فى مـصـر أمـثال: يـعـقـوب صنـوع (والـذى يحـمل د. سـيـد على
صرى سرح ا إسـماعيل وجهة نظـر خاصة عن دور هذا الفـنان فى ا
وقــدم عـنه وعن دوره دراسـة كــامـلـة نـشــرهـا ضـمن إصــدارات الـهـيـئـة

صرى فى القرن التاسع عشر سرح ا الكتاب: ا
ؤلف: فيليب سادجروف ا
ترجم: د. أم العيوطى ا

تقد وتعليق: د. سيد على إسماعيل
وسيقى والفنون الشعبية ركز القومى للمسرح وا جهة اإلصدار: ا

ـصرية الـعامة لـلكتاب 2001 وهى وجـهة نظـر تناقض الـرأى السائد ا
ـسـرح الــعـربى) ـؤرخــ ودارسى تـاريـخ ا والــذى يـتــبـنـاه الــعـديــد من ا
سـرحيـة اجملـهولـة ومـحمـد أنسى ومحـمـد عثـمـان جالل وترجـماتـه ا
ـسرح القومى العربى فى مصر ويرجع صاحب أول مشروع إلنشاء ا
شروع ونشره فى مالحق الكتاب. لسادجروف فضل اكتشاف هذا ا
ـســرح الـعــربى الــســورى فى مـصــر» وفــيه قـدم والــفــصل اخلـامـس «ا
ؤلف تأريـخا جلهـود فرقة سلـيم النقـاش وأديب إسحاق وصوالً إلى ا
يـوسف اخلــيـاط وســلــيـمــان الـقــرداحى وســلـيــمـان احلــداد واسـتــطـاع
ســادجــروف إضـــافــة فــتــرات تـــاريــخــيــة لـــهــذه األســمــاء الـــتى لم تــكن
معروفـة ويأخـذ د. سيـد على إسمـاعيل عـليه فى هـذا الفـصل حديثه
ــســـرحى - ألنه ال يـــتــفق مـع عــنــوان عن نـــشــاط عـــبــد الـــله الــنـــد ا

الفصل - بوصفه مصرياً.
ويــحــتــوى الــكــتــاب عــلى ثالثــة مالحق األول خــاص بــلــوائح الــبــولــيس
ـلـحق الـثانى سـرح اإليـطـالى بـاإلسـكـنـدريـة عام 1847 وا ـتـعـلـقـة بـا ا
متـرجم عن الـفـرنسـيـة وهو جـزء من مـذكـرات يعـقـوب صنـوع «حـياتى
شــعــراً ومــســرحى نــثــراً» ولـم يــنــشــره ســادجــروف كــامالً فــقــد حــذف
ـسرحه اجلزء اخلـاص بـحـيـاة صـنوع مـكـتـفـيـاً بنـشـر اجلـزء اخلـاص 
لحق الـثالث يـعتبـر ذا قيـمة كبـيرة الشتـماله عـلى نص أول مشروع وا

إلنشاء مسرح عربى قومى فى مصر عام 1872.
ويـتـمــيـز هـذا الـكـتـاب بـاعـتـمـاده عــلى الـدوريـات والـوثـائق والـنـصـوص
عـاصرة لهذه الفتـرة إضافة إلى كتابات الـرحالة ومذكراتهم وهذه ا
ا صادر ال تتوافر لكثيـر من مؤرخى هذه الفترة والباحث فيها  ا
ـرحـلـة أو جـعل الـكــتـابـات الـسـابــقـة مـفـتــقـدة ألجـزاء من تـاريـخ هـذه ا

متورطة فى أحكام غير صائبة.
والتـرجمة التى ب أيـدينا والتى قام بهـا د. أم العيوطى - صاحب
التـاريخ الـكبـيـر فى دراسـة األدب اإلجنلـيـزى والتـرجمـة عـنه - تـتمـيز
بـاإلتــقـان الـعـلـمى والـرصــانـة والـتـدقـيق مع سالســة وبـسـاطـة فـتـطـرح

وضوع بشكل قريب للعقل والنفس. ا
وال يـقل جـهـد د. سـيـد عـلى إسـمــاعـيل فى هـذا الـكـتـاب عن دراسـاته
الـســابـقـة فـقـد حـفل الـكــتـاب بـتـعـلـيـقــاته فى احلـواشى وشـروحه الـتى
أضـاءت مـادة الـكـتـاب وخـلـقت جـدالً عـلـميـاً رصـيـنـاً مـعـهـا واعـتـمد د.
سيد على إسـماعيل فى تـعليقاته عـلى العديد مـن الدوريات والوثائق

لك مكتبة ذاخرة بها. رحلة والتى  هتمة بهذه ا والكتابات ا
ــركــز الــقــومى لــلــمــسـرح ويــأتى إصــدار هــذا الــكــتــاب ضــمن جــهــود ا
ـصرى ـوسيـقى والـفنـون الـشعـبـية فى الـتـأريخ الصـحـيح للـمـسرح ا وا
مــســتــعــيــنــاً بــأغــلب األبــحــاث والــدراســات الــتى تــنــاولـت هــذه الــفــتـرة
ـادة - مـؤلـفـة أو مـتـرجـمة - وواضـعاً فى اعـتـبـاره أيـضـاً إتـاحـة هذه ا

صرى. سرح ا هتم بتاريخ ا للباحث والدارس وا

> د. فوزى فهمى رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى أعلن أن  دورة هذا العام ستعقد فى الفترة من  10: 20 أ أكتوبر القادم.
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 أعـلن أحـمـد حمـدى رئـيس جلـنة
الـتــحـكـيم جلـائـزة مـصـطـفى كـاتب
ــــســــرحـــيــــة أســــمـــاء لــــلــــدراســـات ا
الفائزين الثـالثة بجوائز هذا العام
وهم: حــــفــــنــــاوى بــــعــــلـى وحــــســـ

ثليالنى والسورى أحمد دوغان. 
تال أحــــمـــد حــــمــــدى فى مــــؤتــــمـــر
صحفى تقريـر جلنة التحكيم فى
الـــــدورة األولى لــــلـــــجــــائــــزة  2008
ـسابـقـة تـلقت 63 عـمال من جلـنـة ا
الـــكـــويت لـــبــنـــان ســـوريـــا تــونس

مـصــر واجلــزائـر. و اســتـبــعـاد31
عـــــــمال لـــــــتـــــــعــــــارضـه مع قـــــــوانــــــ

سابقة. ا

اختتام الدورة الثالثة
سرح احلر هرجان ليالى ا
ــســرح الــرئــيــسى ــاضـى فى ا اخــتــتــمت األســبــوع ا
بـاألردن فـعـالـيـات مـهـرجـان ـلـكى ـركـز الـثـقــافى ا بـا
ـسـرح احلر الـثـالثـة بـرعـاية نـقـيب الفـنـان ليـالى ا
ــهــرجــان عــلى األردنــيــ شــاهــر احلــديـد ومــديــر ا
ـنــاسـبــة عـيـد االســتـقالل عـلــيـان. الــدورة أقـيــمت 
بــرعــايــة وزيــرة الــثــقـافــة نــانــسى بــاكــيــر ومــشــاركـة
مـــســـرحـــيـــات من األردن ولـــبـــنـــان وســـوريـــا وتـــونس
ـتــحـدة وبـدعم ـغـرب ودولــة اإلمـارات الـعـربــيـة ا وا
ـسرح احلر ووزارة الثقافة والدائرة وتعاون ما ب ا
هـرجان ذكرى الـثقافـية بأمـانة عمـان الكبـرى كرم ا
الــفــنــان األردنى مــحــمـود حــمــادة وأطــلق اسم دورة
ــنــاســبـة الــقــدس عــلى دورته الــقــادمــة فى 2009  
القـدس عاصـمة الـثقـافة العـربيـة وبعـد توزيع دروع
ــســـرحــيـــات احملـــلــيـــة والـــعــربـــيــة ــهـــرجـــان عــلـى ا ا
ـشـاركـة أقـيم حـفل مـوسيـقى قـدمـته فـرقـة شرق ا

وسيقية. ا
ــهــرجــان الــفــنـان يــوسف اجلــمل ومــوسى وكــرم ا
عـمـار ورفعت الـنـجـار وسامـى عبـداحلـلـيم ومازن
ــــســــرحى جــــبـــريـل الـــشــــيخ عــــجــــاوى والـــكــــاتب ا

والعراقى يوسف العانى.

 مشهد من مسرحية «زبال نصف الدنيا»
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ــلك فــهــد الــثــقــافى عــرضـت مــؤخــراً عــلى مــســرح مــركـــز ا
بالريـاض مسرحـية "زبال نـصف الدنيـا" من تأليف وإخراج
رجــاء الـعــتـيــبى وبــطــولـة كل مـن: عـبــدالـعــزيــز الـســكــيـرين
وخالد احلـربى وإبراهيم خـير الله وأحـمد العـليان وذلك
ــسـرحــيـة ضـمن الــبـرنــامج الــثـقــافى اخملــصص لـلــعـروض ا
ــــتــــمـــثــــلــــة فى إعــــادة عـــرض ألمــــانــــة مـــديــــنــــة الـــريــــاض وا

اضى.  سرحيات التى عرضت سابقاً فى عيد الفطر ا ا
ــســرحــيــة فى إطــارهــا الــكــومــيــدى االســتــعــراضـى حـول تــدور ا
ــصـــرى "زويل" الـــذى هـــو لــيـس إال رمــزًا شـــخـــصــيـــة اخملـــتـــرع ا
لـ:"أحمد زويل" الـعالم العـربى الشهـير صاحب جـائزة نوبل وعن
وهوب بدعـ وا ؤسسات احلـكومية له وجلـميع ا اضطهـاد ا

شهد اإلبداعى. بدع بشكل عام من ا وتمكن أشباه ا
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أسـدل الستـار هذا األسـبوع عـلى فعالـيات مـهرجان
ـسرح اجلـامعى  فى دورته الـثالـثة  الـذى نظـمته ا
كـلـيـة الـعـلـوم الـقـانـونـيـة واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة
بـــفــــاس جلـــنــــة الـــتـــحــــكـــيم الــــتى تـــرأســــهـــا اخملـــرج
الـسـينـمـائى عـبـد الـرحـمن اخلـيـاط أعـطت اجلـائزة
سرحية "شـمس الليل" إخراج أنوار حسانى األولى 

لفرقة محترف كلية طب األسنان بالبيضاء.
جلـنة الـتحـكيم الـتى ضمـت فى عضـويتـها: لـطيـفة
أحــــرار د. أحــــمــــد غــــازى  مــــحــــمــــد بــــلــــهــــيــــسى
والبـاحث العراقى مـحمـد حسـ حبيب وصت فى
ــهــرجــان فى تــقــريــرهــا اخلــتــامـى بــضــرورة دعم ا
مــحـطــاته الــقــادمـة بــورش ومــحـتــرفــات مـســرحــيـة

متخصصة.
ـثلـة  مـنـحـها لـ : كـوثـر احـديدان جـائـزة أحـسن 
عن دورهــا فى مــســرحــيــة "الــفــلس الــهــدام" لــفــرقـة
طـلــبـة جـمــعـيـة األلــفـيـة الــثـالـثــة  من كـلــيـة احلـقـوق

ـثل  فـقــد اسـتـحــقـهـا لــفـاس. أمـا جــائـزة أحـسـن 
الـــــنــــجـم اجلـــــزائــــرى أمـــــ مـــــيـــــســـــوم عن دوره فى
مسرحـية "اآلخر" جلـمعيـة إبداع عن جامـعة وهران

- اجلزائر.
واحـتـدم الـصـراع بـ ثالثـة ترشـيـحـات فـيـمـا يـتـعلق
بــجــائــزة االنــســـجــام اجلــمــاعى لــتــؤول اجلــائــزة فى
الــنـهــايــة إلى مــسـرحــيــة "مـشــاجــرة ربـاعــيــة" إخـراج

عادل ابا تراب.
جــائــزة الــســيــنــوغــرافــيــا فــاز بــهــا مــنــاصــفــة عـرض
ـلـك عـبـد "احلـاجــز" إخـراج أســامـة حــلس جـامــعـة ا
ـمـلـكـة الــعـربـيـة الـسـعـوديـة . ومـسـرحـيـة الـعـزيـز  ا
ــوت" مــخــتــبــر أمل  إخـراج "فــصــيــلــة عـلى طــريق ا

مبارك الفقير كلية احلقوق مراكش.
ـمثل اجلـزائرى أمـ ميـسوم. تتـويج ثان اسـتحـقه ا
وهــو يــتـلــقـى جـائــزة أحــسـن إخـراج عـن مــسـرحــيــته

"اآلخر" جامعة وهران - اجلزائر.

صرى.. سرح الشعرى ا احلوار فى ا
ية سعودية بعيون أكاد

ــــفــــردات لــــلــــنــــشــــر والــــتــــوزيع صــــدر عن دار ا
بـالـريـاض لـلـدكـتـورة نـوال بـنت نـاصـر الـسـويـلم
أستاذ مـساعـد اللـغة الـعربيـة بجـامعـة الرياض
ـسرح الشـعرى ب للبـنات كـتاب «احلوار فى ا
الـوظـيـفــة الـدرامـيـة واجلـمـالـيـة فى مـصـر «من
عـــام 1990/1961م» وذلك فى (582 صـــفـــحـــة)
ـــنــهج ــوضــوع وا ـــؤلــفــة عـن ا حتــدثت فـــيــهــا ا
ـتـبـع فى دراسـته وخـطــته  وكـذلك الــتـعـريف ا
ـفــهـوم احلـوار فى الـلـغـة ووظــيـفـته فى فـنـون
سـرحية ووظيفته فى األدب ودوره الفنى فى ا
ذاهب الـدرامية اخملـتلفة فى بنائـها وفلـسفة ا
صـيــاغـته واشــتـمل الــبـاب األول لــلـكــتـاب عـلى
الــــوظـــيـــفــــة الـــدرامــــيـــة لــــلـــحـــوار بــــوصـــفه أداة
ــســرحــيــة ووســيــلــتــهــا فى تــصــويــر األحــداث ا
ورسم الـشخصيات وجتـسيد الصراع والـتعبير
ــســرحــيــة كــيــان عن زمــان ومــكــان احلــدث وا
مـتـكـامل تتـفـاعل فـيه هذه الـعـنـاصر ويـتـمخض
ـسـرحى . فيـمـا حمل الـباب عن هـذا اإلبداع ا
الــثــانى عــنــوان (جــمــالــيــات احلــوار)  ويـدرس
فـــيه الــوظـــيـــفــة اجلـــمــالـــيـــة لــلـــحــوار فـــاحلــوار
الــشــعـرى فــيه حــشــد من اإلمــكــانــيـات الــفــنــيـة
والــسـمـات األســلـوبـيـة ذات الــقـيـمــة الـتـعــبـيـريـة
وقد درست هـذه اجلمـاليـات فى أربعـة فصول
تـــضــمـــنت عـــدة مـــبـــاحث وهـى: الــفـــصل األول
(األســــــلــــــوب) الــــــفــــــصـل الــــــثــــــانـى (الــــــصــــــورة
الـشـعـريـة) الـفصل الـثـالث (الـتـنـاص) الـفصل

وسيقى). الرابع (ا
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ــسـرح الــوطــنى بــاجلـزائــر انــطــلـقـت فـعــالــيـات عـلـى خـشــبــة ا
سـرح احملترف والتى تـستمر حتى 4 من يونيه مـهرجان ا

 ومن ضيـوف الشرف: سمـيحة أيوب وجالل ـقبل ا
الــشـــرقـــاوى وعــبـــد الــرحـــمن أبـــو زهــرة وصـــبــاح
اجلــزائــرى وإســكــنــدر عــزيــز واألخــوان ســعــيـد

وأحمد حلمى.
وتـكـونت جلـنــة الـتـحـكـيم هــذا الـعـام بـرئـاسـة
سيد أحمد أقـومى وبعضوية كل من فضيلة
حـــشــــمـــاوى ومــــحـــمـــد شــــرقى مـن اجلـــزائـــر
وعــزيـز خـيـون مـن الـعـراق وسـمــيـر الـعـيـادى
ـغـرب من تـونس ومـحـمـد الـبـهـجـاجى من ا
ونـــادر الــقـــنــا من الـــكــويت وعـــبــد الـــعــزيــز
مـلـكة الـعـربيـة الـسعـودية الـعسـيـرى من ا
وعمـرو دواره من مصـر وتشـرف اللـجنة
ـــســـرحـــيــة  iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tعـــلى تـــقـــيــيـم الــعـــروض ا

مشهد من عرض «شمس الليل»

 سمحية أيوب

ـــســـرح ـــهــــرجـــان مـــثـل "احلـــوات والـــقــــصـــر"  ـــشـــاركــــة فى ا ا
سـرح باتـنة قسـنـطيـنة اجلـهوى ومـسرحـيـة "فوضى األبـواب" 
ـسرح تـيزى وزو ومـسرحـية ومسـرحيـة "دعاء احلـمام" 
ــــســـرح وهــــران  ومــــســـرحــــيـــة "الـــقــــطــــار األخـــيــــر" 
ــســرح بـجــايــة ومــســرحـيــة "فــالــصـو" "الــتـقــريــر" 
ـــســـرح ســـيــدى بـــلـــعـــبــاس ومـــســـرحـــيـــة "مــبـــنى
ـسـرح عــنـابـة ومـســرحـيـة "انـسـوا لـلـمــجـهـول" 

هيروسترات" للمسرح الوطنى.
وتـشـارك عـدة عـروض جـزائـريـة أخـرى خـارج
ـــنــافـــســة ومـــنــهـــا "حـــرب الــدمى" جلـــمــعـــيــة ا
الــدفـــاع وتــرقـــيــة الـــثــقــافـــة بــبـــرج بــوعـــريــريج 
سرح و"الـديناصور" للـتعاونية الثـقافية 

سطيف.
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ـســرح.. ويـتــضـمن إلحـيــاء وتـفــعـيل دور الــدرامـاتــورج فى ا
يـخـائيل رومـان بـعد أن ـزاد»  ـشروع عـرض مـسرحـيـة «ا ا
أعـدتـهـا الـدراماتـورج مـايـسـة زكى بـعـنـوان «عـفـواً لـقـد نـفد
رصــيـدكم» ويـخــرجـهـا طــارق عـبـد الــفـتـاح تــمـثـيـل: مـحـمـد
رضـوان أشــرف فــاروق رشـا عــبــد الـعــال ويـعــقب تــقـد
الــــعــــرض نــــدوة مــــوســــعــــة ودورة تــــدريــــبــــيــــة حــــول فــــنــــون
الــدرامـاتـورج. وأخـيــراً ذكـر مـهـران أن الـعــمل مـتـواصل فى
مــوســـوعـــة األزيــاء الـــشــعـــبـــيــة والـــتى تـــصــدر فى 22 جـــزءاً

مصوراً.

سرح احلر. سرحى عباس أحمد يستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة جمعية ا > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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ـسـرحـيـة ـعـرفــة ا ــنح قـارءه قـدراً كـبــيـرًا من ا نــحن أمـام كـتـاب 
ـتـلـقى كـعـنـصـر رئـيس بـدالالتـهـا اخملـتـلـفـة خـاصـة وأنه يــحـتـفى بـا
سرحـية التى تتسم باجلمـاعية وعدم االنفصال ـنظومة ا داخل ا
عــمــا يــحــيـط بــهــا ومــا ســبــقــهــا من أطــر عــامــة وثــقــافــات تــشــكل
ــسـرح تــقـنــيــاتـهــا وحتـدد أنــواعـهــا.. كــمـا أنه مــرجع هــام لـنــاقـد ا

التطبيقى.
يــضم الــكــتــاب ســتــة أبـواب مــقــســمــة بــدورهــا إلى اثــنـ وثـالثـ

فـصـالً يـعـالج الـبـاب األول الـطـبـيـعـة اخلـاصـة لـلـدرامـا فى أربـعـة
ؤلفان إلى تمايز الدراما بأنواعها فصول. فى األول منها أشار ا
عن األجـناس األدبـية األخـرى من شعر أو نـثر من حـيث ال نهـائية
ـعــانى وضـرورة جتــسـيـدهــا جتـســيـداً حـيــا إذ ال تـكــفى الـقـراءة ا
تـعارف علـيها ـراد منهـا. ثم يوضـحان اخلطـوات ا للـوصول إلى ا
ـســارح احلــكـومــيــة فى الـعــالم لــعـرض فى إجنــلـتــرا وفى مــعـظـم ا
ـؤلف للـنص حتى إقـرار صالحيته مـسرحـية مـا بدءاً من إرسال ا
لـلـعـرض بعـد خـضـوعه الختـبـارات مـعيـنـة مـروراً باخـتـيـار اخملرج
ــنـــاظـــر (الــســـيــنـــوغــراف) وبـــقــيـــة الــطـــاقم الــفـــنى من ومــصـــمم ا
وسـيقي مسـاعدى اخملرج ومدربى احلـركة ومدربى الـصوت وا

وفـريـق الـدعـايـة والـتـسـويق.. نـهــايـة بـالـبـروفـات ومن ثم الـعـروض
(التمهيدية واخلاصة واجلماهيرية).

ــؤلــفــان تــســاؤالت حــول كــيــفــيــة قــراءة مــســرحــيــة مــا ثم يــثـــيــر ا
مـانعة ـعلـن  ـوذجاً مـع وعيهـما ا متـخذين مـسرحـية "هـاملت" 
الـنـص ومـرواغـته وتـبـاين الـفـهم مـن مـتـلق إلى آخـر وفـقـا لـلـخـبـرة
الدرامية والفروق الـفردية مع إشارتهما إلى اختالف فعل التلقى

ب العصور اخملتلفة بشكل عام..
وفى الفـصل الثـانى يستـعرضـان أساليب الـتوثـيق وأشكال طـباعة
ـــؤثــرة فـــيـــهـــا خــاصـــة "الـــضـــغــوط ـــســـرحى والـــعـــوامل ا الـــنص ا
األيديـولـوجيـة" ويقـفـان تطـبيـقـي عـند مـسرح بـيـكيت الـذى أثار
لديـهما "قضـية التـوقيت" أى : كم من الوقت الـذى تتم فيه قراءة
صــفـــحـــة من إحـــدى مــســـرحـــيــات بـــيـــكــيـت وكم تـــســتـــغـــرق نــفس
سرح?. ويجيبان عن ذلك موضحاً دالالت الصفحة على خـشبة ا
ـــوقف الـــدرامى خالل عـالمــات الـــتــرقـــيم وأثـــرهـــا فى تـــفــســـيــر ا

عملية القراءة أو اإلخراج والتمثيل.

ؤلفان إلى الفـصل الثالث ليتناوال عمليات التحرير ثم ينتقل ا
ــؤلف ومــدى فــيــتـــحــدثــان عن حـــدود تــصــرف احملــرر فـى نص ا
ـعـنى الـعـام مـسـتـشـهـدين بـأجزاء من تـأثـيـر هذا الـتـصـرف فى ا
ـسـرحيـة "هـاملت" ومـؤكـدين على تـأثـير ذلك طـبعـات مـختـلـقة 
فى فـعل الـتــلـقى سـواء عن طـريق الــفـرجـة أو من خالل الـقـراءة
الــتى خــصــصــا لــهــا الــفــصل الــرابع مــوضــحــ لــلــقــار الــعـادى
تـداخلة عـانى ا تقـنيـات القـراءة الدرامـية وكـيفـية الـتعـامل مع ا
ــتــشــابــكــة الــتـى تــتــأثــر بــكل كــلــمــة وتــؤثــر فى لــغــة واخلــطــوط ا
ادى اخلارجى (اجلانب سرحية وطـريقة التعامل مع اإلطار ا ا
لــــقــــراءة) مـــــطــــبــــقـــــ ذلك عــــلـى أجــــزاء مــــخـــــتــــارة من اآلخــــر لـــــ
ـــلك هـــنـــرى الــرابع" مــســـرحـــيــات "اجلـــزء الــثـــانى مـن حــكـــايــة ا
لشكسبير و"هيدا جابلر" إلبسن و "فى انتظار جودو"لبيكيت.
أمـا البـاب الثانى فـجاء حتت عنـوان: "قراءة فى الـبنيـة" واشتمل
ـمـهد لـبـقـيـة فـصول عـلى سـبـعـة فـصـول تبـدأ بـالـفـصل اخلـامس ا
ـؤلــفـان فــيه اإلجـابــة عن عـنــوانه "مـاذا الــبـاب الــسـبــعـة وحــاول ا
يقصد بالنوع أو اجلنس األدبى?" فتناوال نشأة وتاريخ كلمة "نوع
جـنس" وأوضـحـا طـبـيعـتـهـا وطـبـيـعـة الـتـصـنـيف الـدرامى وخـلـصا
ـسـرحـيـة أمـر صـعب خـاصـة وأن الـعـمل إلى أن حتـديـد األنـواع ا
سرحيات الواحد منها يحتـوى على أشكال متعددة مستشهدين 

مثلـون على خشبة > الـتركيز يـكون انتباًهـا كلًيا عـلى ما يفعله ويـراه ويسمعه ويـحسه ا
سرح. ـسرح. كما أن الـتركيز يكـون حيوًيا لالسـتعداد واالنضبـاط والنظام خارج خـشبة ا ا

كن أن يقال إن التركيز هو التطبيق الكامل للذات على العمل الواجب أداؤه. و 28
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ـسرحى واحـترافه كـمهـنة فى ً تاريخ ظـهور الـنقـد ا ا مسـتـعرضـ
نـــقـــاد يـــوب ومـــزايـــا الـــ ً عـن عـــ ا تـــحـــدثـــ يـــزى ومـــ لـــ ـــســـرح اإلجنـــ ا
ً كيفية تعاملهم وأنواعهم.. وينتقل بعد ذلـك للمحررين شارحا
يــة وفـق األهــداف واخلــطط الـــفــكــريــة ـــســرحــ نــصــوص ا مع الـــ
بــاب بـاحلــديث عن طــرق تـدريس تــتم هــذا الـ تــجــاريـة. ويــخـ والـ
يــة صـقل ً عـلى أهــمـ ـدارس واجلــامـعــات مـؤكــدا الـدرامــا فى ا
تــمـثـيل وغــيـرهـمـا ـسـرحــيـة والـ مـهـارات الــطالب فى الـقــراءة ا
مارسة الفعلـية حتى يصلوا إلى درجة من احلرفية تمكنهم با

سرحى بجهد أقل. من التعامل مع النص ا

نـــنــتـــقل بــعـــد ذلك إلى الـــبــاب اخلــامـس الــذى جــاء حتـت عــنــوان:
ــســرحى مــنــذ ــســرح الـــيــوم. تــنــاول الــفــصل األول مــنـه الــنص ا ا
خــمــســيــنــيــات الــقـــرن الــعــشــرين من مــنــطـــلق أن تــاريخ الــكــتــابــة
ؤلفان ـ يرجع إلى ذلك التاريخ. عـاصرة ـ فيما يرى ا سرحية ا ا
ــسـرح األوربى "وذلك بــفــعل الـتــأثـيــر الــتـصــادمى عـلـى خـشــبـات ا
واألمـريـكى لـكتـاب بـعـينـهم: بـريـخت ـ بيـكـيت ـ جـينـت ـ يونـسـكو ـ"
ـســرحـيـة الــتى أفـرزت أنـواعـاً بــقـيـمـهـم اجلـمـالـيــة ومـعـتـقــداتـهم ا
سـرح االجتمـاعى الواقعى لحـمى البريـختى ـ ا سـرح ا جـديدة (ا

ـ مسرح العبث).
ـسرحى ويـتعـرض الـفصل األخـيـر من هـذا البـاب لـبدائل الـنص ا
ا بعد احلداثة والتى سرحية احلالية  الذى أفرزته االجتاهات ا
ـعـرفــة وبـاالسـتـكــشـاف الـراديـكــالى لـلـفـراغ تــهـتم بـتـداخـل فـروع ا
ــشـاهـدة واالســتـمــتـاع الـذى ــعـنى ا ـفــهـومـهــا اخلـاص  والــزمن و
ـتـعـددة والتـكـنـولـوجـيا أنـتج أعـماال تـتـمـيـز بـاسـتخـدام الـوسـائط ا
ـســرحـيـات الــتى أطـاحت ــاذج من ا الـتــفـاعـلــيـة.. مـشــيـرين إلى 

باألعراف الدرامية التقليدية.
كون من ثالثة فصول ثم ينتقل بنا الـكتاب إلى الباب السادس ا
سـرحى الـتطـبـيقى وهـو جزء تـطـبيـقى هـام يشـرح أصـول النـقـد ا

وأساسياته مستعيناً بنماذج تطبيقية غاية فى اإلفادة.
ــسـرحــيـة اشــتــمل عـلى ــسـرد لــلـمــصــطـلــحـات ا والـكــتـاب مــذيل 
مـصـطـلـحـات حـديـثــة يـنـدر وجـودهـا فى أى مـعـجم آخـر زادت من

قيمة وأهمية هذا الكتاب..

شــكـســبــيــر هـذا إضــافــة إلى تــصــرفــات اخملـرجــ وتــطــور طـرق
األداء الـتمـثيلى والـتى قد تخـتلف فى مـسرحيـة واحدة من عرض
تـلقى الدرامى هـمة حتديـد النوع عـلى عاتق ا آلخـر ثم يلقـيان 

سرحية. داخل اإلطار اجلماعى للمنظومة ا
وبـقيـة فـصـول الـكتـاب تـعـرض جلـميع أنـواع الـدرامـا مـنذ نـشـأتـها
إلى األنواع اآلنـية التى تـعتمـد على التـكنولـوجيا احلـديثة مـدعمة
هـذا العـرض بنمـاذج تطـبيقـية مـختارة فـيتنـاول الفـصل السادس
ــســرحــيـة (الــثـانـى من هــذا الـبــاب) الــتــراجــيـديــا والــكــومــيـديــا وا
الــســاتــوريـة اخلــلــيـعــة (الــتى نــشــأت لـتــحــويل الــدرامــا من اإلطـار
لـحمة. ثم الديـنى إلى اإلطار الـدنيـوى) ثم يتـحدث عن تقـنيـات ا
عن تـقـنـيات الـتـمـثـيل فى كل نـوع وعن الـكـورس وتـشـكيالتـه على

اخلشبة.
ـسرحـيات الـطقس الـفصل الـسابع يـناقـش األنواع الـدينـية بدءاً 

سرحيات األخالقية.  ومسرحيات األسرار وا
ويـخـتص الـفـصل الـثـامن بدراسـة مـسـرح عـصـر النـهـضـة األوربـية
ـرجتــلـة (دى الرتى) إلـى مـســرح األقـنــعـة بــدايـة مـن الـكــومـيــديــا ا

(األوبرا) مروراً بالتراجيكوميديا. 
متجهاً فى الفصل التاسع عشر بدءاً بالدراما العاطفية والدراما
ـنــوعـات ـيــلـودرامــا ومـســرح ا ــائـيــة وا ــسـرحــيـة اإل الــقـوطــيـة وا
والــفـــارص. وبــعــد ذلك يــعــرض الــفـــصل الــعــاشــر ألنــواع الــدرامــا
ــسـرح ــســرح الــسـيــاسـى مـســرح االســتــمــرار وا اإلجــتـمــاعــيــة (ا
ـــؤلــفـــان إلى أثــر ـــلــحـــمــيـــة) ثم يــنـــتــقل ا الـــتــوثـــيــقى والـــدرامــا ا

التكنولوجيا منذ ظهورها حتى اآلن..
الــبــاب الـــثــالث مــكـــون من أربــعــة فـــصــول عــرض أولـــهــا أعــمــال
جونـسون وشـكسبـير وبـيكيـت. وحتدث الفـصل الثـالث عشر عن
ـسرحيـة ثم يقـدم عرضـا تاريـخياً الـفراغ وعالقـته بالـصنـاعة ا
ـسـرحـية مـنـذ الـنشـأة حـتى الـيوم. ويـنـاقش الـفصل لـلـبـروفات ا
ــســرح والــصــالــة مــوضــحــا الــرابع عــشــر الــعالقــة بــ خــشــبــة ا
ـسـرح الـفـارق بــ مـصـطـلــحـات دقـيـقــة مـثل الـفـارق بــ فـراغ ا
سـرحى الداخلى سرحى وكـذلك الفارق بـ الفراغ ا والفـراغ ا

سرحى اخلارجى. والفراغ ا
ـعـمـارية لـيل هذه الـعالقـة وفق أشـكـال الـطرز ا ويـشـرع فى حتـ
ـعـاصرة لـمـسـارح من الـكـالسـيكـيـة حـتـى مـسـارح االسـتـوديـو ا لـ
ً ذلك بصور وأشـكال توضيحية لكل طراز.. ثم يعرض موضحا
تــاب حــتى نــشـره نــاعــة الـكــ ــراحل صــ الــفــصل اخلــامس عــشـر 
ً إلى دوافع عـملـيات شـراء النـصوص الـدرامية وتوزيـعه مشـيرا

تلقى. لدى ا

يــعــة عـمل جــمـيـع الـقــائـمــ عـلى بـ تـعــرض الـبــاب الــرابع لـطــ ويــ
سرحى ـسرح بـشكل مـفصل فى أحد عـشر فـصالً الكـاتب ا ا
ً أعالم كل مجـال وتأثيرهم ـمثلـون ذاكرا ثم اخملرج وبـعدهما ا
ـــــديـــــر األدبى ثم اتــــورج وا فـى تــــطـــــوره وحتـــــدث عن الـــــدرامـــــ
سرح ـصصمـم وتعـرض إلى هيئـة اإلنتاج وطـاقم خشـبة ا ا
ً تـفــاصـيل ا تــراحـة مــوضـحــ بــال واالسـ تــقـ ئــولى صـالــة االسـ ومــسـ
يــعـة عــمل أفــرادهـا وكــيـفــيـة بـ تـهــا وطــ يــ ــهن وأهــمـ نـشــأة هـذه ا
ثمـر بينهم. وبعد ذلك ينتقل إلى احلديث عن تاريخ التعاون ا
يــزى واألمــريــكى لــ ــســرح اإلجنـــ بــاء فى ا ابــة ومــهــام الــرقـــ الــرقـــ
لــمــؤلــفــ رأى فى أن الــرقــابـة ابــة ولــ مــشــيـرا إلـى أنــواع الـرقــ
ـبـدع حـ لــقى بـقـدر تـواجــدهـا فى ا تـ ـ الـذاتـيـة مــوجـودة فى ا

هـدا بـذلك لـلـحديث عن يـفكـر فى حـضـور عـرض من عـدمه 
ــســرح عـــلى مــر ــســرحـى ودوره فى تــشـــكــيل فـن ا اجلـــمــهـــور ا
نـقـاد نـا إلى الــ تــاب بـ نـتـقـل الـكـ لـهـا. ثم يــ ـنـظــومـته كــ ôÑL ø°ùM óªëeالـعـصــور 

 ب الرقابة والنقد 

سرح اليوم   ا

ـمثل حساسًا لتدفق > إن القوى احملركة للـجسد - أو احلركة - جتعل ا
ــكن لـلــمـمــثـلـ أن يــصـبــحـوا مـدركــ لـلــنـشـاط مـعــ لـلــطـاقـة. و

ا يحدث لطاقتهم. العضلى أن يكونوا واع 

سامح مهران 

نشر ورقى وإلكترونى.. ودورة فى فن الدراماتورج

ìô°ùª∏d ≈eƒ≤dG õcôŸG øY ..C.D h ÜÉàc ≈a záµÑ°ûdG{ á«Mô°ùe
جـاهـدين فى مـجال الـنـشـر اإللـكـترونى بـالـتـوازى مع الـنـشر
ركـز مؤخراً كـتابى «أنغام الورقى حـيث نشرنا عـلى موقع ا
ـــصـــريــة فى ــدافـع» حملــمـــد الـــشــافـــعى و«الـــشــخـــصـــيــة ا ا

سرح» لعباس أحمد. ا
ـركـز عـلى وأضـاف د. مـهـران: قـمـنـا أيـضــا بـتـحـويل مـوقع ا
الـشبكة إلى محطة تلـيفزيون إنترنتيـة تعرض مقتطفات من

وسيقى. سرح وا كنوز التراث ولقاءات مع رواد فنون ا
ـركـز حـيث ولـلـورش الـفـنــيـة مـكـان عـلى خـارطــة نـشـاطـات ا
كــشـف مــهــران عـن اســتـــعــدادات تـــتــواصل إلطـالق مــشــروع

ــركــز الــقــومى لــلـمــســرح صــدرت مــؤخــراً مــســرحــيـة عن ا
«األب الـروحى» لــتـوفـيـق احلـكـيـم ومـجـمــوعـة مـســرحـيـات
ألبـو العال السالمـونى واجلزءان األول والثـانى من أعمال
يـوجـ البــيش تـرجـمـة حــمـادة الـعـشـرى وكــتـاب «عـنـاصـر
الـدرامـا» جلورج فـيـدو وكتـاب وثـائقى و C.D عن الـعرض
ـسـرحى «الـشـبكـة» إضـافـة إلى كـتب «الـسـيـرة الـهاللـية» ا
فى جـزئــ لـهـانـى الـسـيــسى والـشـعــر الـصــوفى إلبـراهـيم

عبد احلافظ.
ـــســـرحـــنـــا: نـــعـــمل ـــركـــز قـــال  د. ســـامح مـــهـــران رئـــيـس ا

 âjôHhCG
 zá©æbC’G QGƒM{

≈°TƒØfC’ÉH

 حسن الوزير

ôeÉ°ùdGh ôjRƒdG
zäƒ°ùÑ°ûàM{ QÉ¶àfG ≈a 
اتــفق اخملــرج حــسـن الــوزيــر مع الــنــجــمــة
«سـميحة أيـوب» بشكل نهـائى على بطولة
مـــســـرحـــيـــتـه اجلـــديـــدة «حـــتـــشـــبـــســوت»
وفـضل تــأجـيل بــقـيـة الــتـرشـيــحـات حلـ
ــــالــــيـــــة اخلــــاصــــة انـــــتــــهــــاء اإلجـــــراءات ا

يزانية العرض.
أكــــد الـــوزيـــر أن الــــعـــرض ســـيــــفـــتـــتح أول
مـــوسم لـــفـــرقـــة الــســـامـــر بـــعــد عـــودتـــهــا
ــشــروعــ - الــعــرض وافــتــتــاح واصــفـــاً ا
ــسـرح - مــرتـبــطـ عــضـويــاً.. وذكـر أن ا
اخـــتــيـــاره لـــهـــذا الـــنص يـــأتى اســـتـــكـــمــاالً
ـــســـرحـى بـــحـــثـــاً عن مـــســـرح ـــشـــروعه ا

ضمون. مصرى  من حيث الشكل وا
وأضــــاف الـــــوزيــــر: الــــعــــرض يــــبـــــحث عن
مـنـاطق الـتـشـابـه بـ الـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة
الــتى حـكــمت فــيــهـا حــتــشــبـســوت مــصـر
واللـحظة الـراهنـة حيث هكـسوس الزمن
احلـــالى يــحـــاولــون اقــتـــحــام مــصــر وزرع

الفتنة ب أبنائها.
ـنـعم عـبـد الـقـادر الـعـرض تـألـيف عــبـد ا

أزياء فايزة نوار أحلان أحمد خلف.

ó©à°ùJ ájOƒªÙG

áHÉàc ’h ∂∏Ÿ
فـرقـة قـصـر ثـقــافـة احملـمـوديـة بـالـبـحـيـرة
تــقـــوم حـــالــيـــاً بــإجـــراء بـــروفــات الـــعــرض
ــــســـرحـى «مـــلـك وال كـــتــــابـــة» لــــلــــمـــؤلف ا
مصطفى سعد واإلخراج لزياد يوسف.
يـاء كرم محـمد حـمدان مـحمود تـمثـيل 
حـــمــدان ســارة الـــبــونى ومــجـــمــوعــة من

شباب الفرقة.
ـــنــيــاوى «مـــديــرة قــصـــر ثــقــافــة مـــفــيــدة ا
احملمـودية» قـالت إن الـعرض سـوف يقدم
خـالل يونـيه القـادم وعـبرت عن سـعادتـها
لـــتــــقـــد عـــمل مــــســـرحى يـــعــــتـــمـــد عـــلى

الطاقات الشابة.

 ÉÑdCG GOQÉfôH â«H

≈°ùfôØdG ≈a
ــاضى فــرقــة «ويــفــز» عــرضت األســبـوع ا
مـسرحية «بـيت برناردا ألبـا» للوركا على
نيرة. ركز الثقافى الفرنسى با مسرح ا
ـسـرحـيـة كـانت قـد حـصـلت عـلى جـائزة ا
الــــعــــرض األول فى مــــهــــرجـــان الــــشــــبـــاب

ركز سنويا. بدع الذى ينظمه ا ا
ـســرحـيـة تـمـثـيل شـيـمـاء عـبـد احلـفـيظ ا
ـنــصف نـانــسى عـلـى رانـيـا رانـيــا عـبــد ا
خـالــد آيــة خـمــيس مــنـار جــعــفـر ريــهـام
سامى موسيـقى محمود الشريف ديكور
وائل عــبـد الـفــتـاح تــمـثــيل وإخــراج يـسـرا

الشرقاوى.
ájôµ°S ≈e ≈ØæM óªëe

äÉYhô°ûe 3h ..óªMCG É¡e
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تــعــود الــنـجــمــة مـهــا أحــمـد إلـى مـســرح الــدولـة قــريــبــاً بـعــمل لم تــتــحـدد
تفاصيـله النهائيـة بعد. مها قالـت لـ«مسرحنا» تلـقيت اتصاالً من اخملرج
ــسـرح احلـديث يــخـبـرنى بــتـرشـيــحى لـعـمل من هـشــام جـمـعــة مـديـر ا
ـنــعم ولـكـنى لم أتـلق إنــتـاج الـفـرقـة وآخـر من اخملــرج نـاصـر عـبـد ا
«ورقــاً» من أى مــنــهــمــا حــتى اآلن.فى حــال االســتــقــرار عــلى أى من
ـهـا فى مـسـرح الـدولـة فـقـد سـبق ـرة األولى  الـعـرضـ لن تـكـون ا
رعب» ليوسف عوف و«سجن لها تقد عروض «مـولد سيدى ا
الـنـسـا» لـفـتـحــيـة الـعـسـال و«حالق بـغـداد» أللــفـريـد فـرج بـيـنـمـا
ـــســــرح الــــقــــطــــاع اخلــــاص كــــان آخــــرهـــا قــــدمت عــــدة أعــــمــــال 
«طراقيعو» مع محمد هنيدى. وكشفت مها عن مشروع مسرحى
آخـر لـهـا حـيث مـازالت فى انـتـظـار تـنـفـيـذ «وعـد» اخملـرج الـكـبـير

جالل الشرقاوى لها ببطولة
 عمل من إخراجه.

سرحى بدأ فى كافة مواقع اإلقليم وسم ا ا
خالتى فوزية والدير فى بنى سويف.. والليلة يا عمدة فى أهناسيا
وفى الـــفـــشـن يـــقـــود اخملــــرج ســـمـــيـــر
ـسـرحى اخلـلــيـلى بـروفــات الـعــرض ا
«مـــــحــــطـــــة مــــصـــــر» تــــألـــــيف أحـــــمــــد
الــصـــعـــيــدى أشـــعـــار أحــمـــد هـــيــكل
أحلــان عــز الـديـن احلـســيــنى ديــكـور

حمدى اجلالد.
وفى أهـنـاســيـا بـدأت مـبــكـراً بـروفـات
مـســرحـيــة «الـلــيـلــة يـا عــمـدة» بــقـاعـة
ـــكـــتـــبـــة بـــبـــيت الـــثـــقـــافـــة أشـــعـــار ا
مــــصــــطــــفى مــــحــــمــــد أحلــــان عالء
عــطــيــة بــطــولــة: مــحــمــد شــمــردن
ربـيع إمـام أحـمـد رجب ثـروت مـحـمد

مؤنس محمود إخراج محمد دياب.

ــســرحــيــة بــدأت فــرق بــنـى ســويف ا
ـــوسم جــديــد فى كــافــة االســتــعــداد 
مـواقـع اإلقـلـيم الـثـقـافـيـة.. فـفى بـنى
ـان الـصـيرفى سـويف بـدأ اخملـرج إ
ــسـرحى «خــالـتى بـروفــات الـعــرض ا
فوزية والديـر» وهى دراما اجتماعية
كــومــيــديــة من أشـــعــار مــحــمــد عــبــد
ـــعـــطـى أحلـــان عـــطـــيـــة مـــحـــمـــود ا
ديـكور مـحـمد هـاشم وبـطولـة جنوم
ـــــســــرحـــــيــــة فـــــرقـــــة بــــنـى ســــويـف ا
ــــان عــــبـــد إســــمــــاعــــيل شــــاهــــ إ

احلليم كامل عبد العزيز.
وفى قـــصــر ثــقــافــة بـــبــا بــدأت بــروفــات
» لـلـمـؤلف الـعــرض الـغـنـائى «الـشــحـاتـ
عــزت عـبــد الــوهـاب عن أوبــرا «الـثالث
بـنـات» لــبـريــخت اسـتــعـراضــات أسـامـة

محـمود بطـولة: هدى إسـماعـيل حتية
محمـود طه صفاء صالح الدين رجب
عـبد الـنبى أحـمد عـبد الـعزيـز حمدى
الـــديـــزل إبــــراهـــيم شـــحـــاته واإلخـــراج

لهمام تمام.

همام تمام سمير اخلليلى

óªMCG ¿Éª«∏°S Qƒf

تـقـرر عـرض أوبريت «حـوار األقـنـعة»
بطـولـة أطفـال قـصـر الطـفل بـجاردن
سـتى يومى 2 3 أغـسـطس القـادم
ــــســـرح قـــصــــر ثـــقـــافــــة األنـــفـــوشى
بــاإلســكـنــدريـة وتــقـول نــيــفـ ســويـلم
شـرف على أتوبيس مـدير القـصر وا
الفن اجلـميل: تـتضمن خـطة الـقصر
تـقـد الـعروض الـنـاجـحـة وتـدويـرها
فى أكــثــر من مــوقع كــأحــد األهــداف
الـهامـة التى يـحرص عـليـها د. أحـمد
نوار رئـيس هـيئـة قـصـور الثـقـافة فى
ح يشهد األتـوبيس نقلة نوعية فى
ـصـرية جوالت لـلـمـناطـق احلدوديـة ا
فـى حـاليب وشـالتـــــــــ وأبــــــــو رمــــــــاد

والسالم.

 iQƒ¨dÉH á«fÉfƒ«dG ábôØdG
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- الــتـابـع لـصــنــدوق الــتـنــمــيـة
الـثقافـية - أسـبوعاً "لألفالم
الــيـــونــانــيــة الــكـــومــيــديــة" فى
الـفـترة من ٢٨ مـايـو وتسـتـمر

حتى ٣٠ مايو اجلارى.

الـثــقــافــيـة اخلــارجــيــة بـوزارة
الــثــقــافـة وصــنــدوق الــتـنــمــيـة
الثقافية حتى أبريل ٢٠٠٩.
من نـــاحــيــة أخـــرى يــخــصص
مركز اإلبداع الفنى بالقاهرة

نـــــظم صـــــنـــــدوق الـــــتـــــنـــــمـــــيــــة
الــثــقــافــيــة وقــطـاع الــعـالقـات
الــثــقــافــيــة اخلــارجــيــة بـوزارة
الـثـقـافـة عـرضـاً فنـيـاً لـلـفـرقة
Lykeion ton" الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة
 " Hellnidonللفنـون الشعبية
بــــــالــــــتــــــعـــــاون مـع الــــــســــــفـــــارة
اليونانـية بالقاهرة وذلك فى
أولى ليـالى مـهرجـان "اللـيالى
ــــركـــز األورومـــتــــوســــطــــيــــة "
إبـداع وكـالـة الـغـورى - الـتـابع
ـنطـقـة األزهر لـلـصنـدوق - 
فـى الــــتــــاســــعــــة مــــســــاء أمس
األحــــد ٢٥ مــــايــــو يــــســــتــــمــــر
مـــــــــهــــــــــرجــــــــــان "الـــــــــلــــــــــيــــــــــالى
األورومــــــتـــــوســــــطـــــيــــــة" الـــــذى
يـــــنــــظــــمه قـــــطــــاع الــــعالقــــات
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ـا يكـون الشىء األكثـر إدهاشًا وتـشجيـعًا الـذى نالحظه هو أن الـتوتر االنـفعالى أو > ر
الـقلـق أو التـلهف الـشديـد فى الدراسـة أو البـروفة أو الـعرض ال يـكون بـالضـرورة حالة

غير مرغوب فيها بشرط أنها ال تصبح مفرطة.
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البسو األكفان
 ودراما العود إلى البدء

ØdG ióée≥≈اللوحة للفنان «رضا عبدالسالم»

تـــعــتــمـــد مــســـرحــيـــة «البــســو األكـــفــان» عـــلى الــبـــنــيــة
الـــدرامـــيــــة الـــدائـــريـــة وهـى قـــائـــمـــة عــــلى اخلـــدعـــة

اخليالية فى الطرح.
تـنـطـلق دائـرة الـتـخــيل من بـعث احلـيـاة فى مـدفن من
وتى دافن الـبعـيدة عن الـعـمران وإتـاحة الـفرصـة  ا
ـديــنـة الـفـاضـلــة  ولـكن سـكـان ـدفـن إلنـشـاء ا هـذا ا
ـدينـة الفـاضلـة حيث ـقـابر لم يـسعـوا لتـكوين ا هذه ا
وت وسلك كل منهم طريقة برزت شخصياتـهم قبل ا
حـيـاته األولـى  وتـدور رحى اإلسـقـاطـات والـسـلـبـيات
ــوت ولم يــطــرح الــكـاتب ــرتــبـطــة بــحــيــاة مـا قــبل ا ا
ــوت لــتــعـــلم الــشــخــصــيــات الــدرس هــجـــرة مــا قــبل ا
ـاضى جـيــدا بل كـرر نـفس األخــطـاء واإلسـقـاطـات ا
عـــلى الـــواقـع ونـــفس ســـلـــبــيـــات احلـــيـــاة األولى حـــتى
تـسـلب مـنـهم الـفــرصـة مـرة أخـرى ويـرفـضـون الـعـودة
لـلـرقـاد  إذن فـما الـداعى لـلـحـيـلة الـفـنـيـة اجلـديدة 

هذا ما سنوضحه .
تـتــيح الــبـنـيــة الـدائــريـة الــتى جــعـلـهــا الـكــاتب احلــيـلـة
الـفنية الـتى يبرز من خاللهـا دراماه  من خالل فترة
ـوت والبـنية زمنـية أتـيحـت لفئـة ما مـن البـشر بـعد ا
الدائرية ليـست مجرد إطار أو هيكل خارجى بل هى
ــضـــمـــون وهى حتــمـل الــكـــثـــيــر من ال تـــنـــفــصل عـن ا
ــــكن أن نــــوجــــزهـــا فـى أن احلــــيـــاة الــــدالالت الـــتـى 
الــبــشــريـــة لــيــست إال يــومــا واحـــدا يــتــكــرر إلى األبــد
ـنـطق فـلـو سـنـحت ألى وبـصـورة جتـافى الـصــواب وا
إنــســان حــيــوات أخــرى فــوق حــيــاته األولـى لــتــصـرف
نــــفس الــــتــــصــــرف وألدى نــــفـس األفــــعــــال بــــآثــــامــــهـــا

وحسناتها.
هــذا مـا أراد الــكــاتب إبــرازه من خالل درامــا الـبــنــيـة

الدائرية .
ـكـوكـيـة تـطـوعـهـا أو تـفـترض إن الـبـنـيـة الـدائـريـة أو ا
عـنى آخر الـعَود وجودهـا الفـكرة الـدائريـة أيضـا أو 

إلى البدء .
ــرسى الـبـدوى" أوراق الــلـعـبــة الـدرامـيـة لم يـكـشف "ا
ـوقف مــنــذ الـبــدء لــكـنــهــا وضـحـت من خالل درامــا ا
داخل الـدائرة الـدرامـية الـتى دارت احملـاورات فيـها 
فـالشـخصـيات قامـت من الرقـاد البسة األكـفان  من
ـشـاهـد كـيــنـونـة الـعـالم الـذى ـتـلــقى أو ا هــنـا يـدرك ا
دخـل أدى إلثارة ـؤلف فى دهـالـيـزه وهـذا ا أدخـله ا
ـا وراء احلـوار والـهـدف من ـشــاهـد وتـلـهـفـه  انـتـبـاه ا

البعث .
ســـعى الـــكــاتـب إلبــراز فـــكـــر الـــفـــيــلـــســـوف الـــيــونـــانى
ديـنة الـفاضلـة  ولكـنه لم يؤسس أفالطـون وإنشـاء ا
لـــــذلك مـن خالل اخلـــــيــــوط الـــــدرامــــيـــــة عـــــلى مــــدار
اضى األحداث وذلك ألنه ألـبس الشـخصـيات ثـوب ا
ــوت  فــضــابط الــشــرطــة مــارس مــهــام فــيــمــا قــبل ا
حــــيـــــاته األولـى وتــــولى األمـن  وانــــضــــبـــــاط الــــدولــــة
اجلــــديــــدة  وضــــابط اجلــــيـش أسس اجلــــيـش الـــذى
يــحــمى الــبالد من األعــداء والــفــنـانــة صــفــاء أنــشـأت
فــريق الـتـمـثـيل والــغـنـاء والـشـعـراء لـم يـعـظّـمـوا اخلُـلق
احلـسـن والـعــادات الـطــيـبــة  ويـنــبــذوا اخلـلق الــسـيئ

والعادات الرديئة كما نادى أفالطون.
بناء الفكرة وإعادة بناء اإلنسان

يـقـول الـدكـتـور أحـمـد هـيـكل: «إن أعـظم اآلمـال الـتى
تخفق بـها قلوبـنا أن نعيـد بناء اإلنسـان على أرضنا 
فــــقـــد فــــعـــلت األحــــداث اجلـــســــام الـــتى مــــرت بـــهـــذا
اإلنـســان فى ثــلث الـقــرن األخـيــر فـعــلــهـا فى إصــابـته
بـألوان الـتـمـزق الـنـفسـى والتـصـدع الـروحى والـهـبوط
ـعــنــوى  وقــد جتــلى ذلك فى كــثــيـر مـن الـســلــبــيـات ا
ـقـيـتـة  بل وصل ـؤســفـة وعـديـد من االنـحـرافــات ا ا
األمـر عـنـد الـبــعض إلى حـد عـدم االنـتــمـاء والـشـعـور

إزاء الوطن باالغتراب أو ما يشبه العداء».

ت الـفــكـرة فى أحــضـان مــلـكـة عـلى هــذه الـنــظـريــة 
ـرسى الـبـدوى  فـالـفــكـرة لـديه قـامت عـلى الـكـاتـب ا
إعـادة بـنـاء فـكــر اإلنـسـان وحـيـاتـه  وإعـطـائه فـرصـة
أخـرى لــيـكـون حــيـاة جـديــدة ولـكن الــتـمـزق الــنـفـسى
والـتــصـدع الـروحى رسـخ فى تـكـويــنه الـسـلــبـيـة وعـدم
االنــتــمــاء واالغــتــراب داخل الــوطن عــدا الــفــئــة الــتى
ــطــلــقــة جتــســدت بــداخــلــهــا رواسب حب الــزعــامــة ا
(الدكتاتورية) والنرجسية التى رقدت ب رفاتهم فى
ـقـابــر وتـمـسـكت بــأجـسـادهم مع الــقـيـام من الـرقـاد ا
وهــذا مــا بــرز فى الــشــخـصــيــات الــرئــيــســيــة مــجـدى

ورفعت وصفاء .
عــمــد الــكــاتب عـــلى تــداخل الــكـــثــيــر من االجتــاهــات
ــــســـار الــــفـــكــــريــــة الــــتى لم يــــؤسـس لـــهــــا مـن خالل ا
الــــدرامـى لألحـــــداث والــــتــــنـــــامى احلــــوارى  ولـــــكــــنه
طـرحـهـا فى طـيات احلـوار سـريـعـا فهـو يـسـعى إلبراز
دينة الفاضلة القائمة على فـكرة ا فهوم الفلسفى  ا
ـعــاش ولـكــنه لم يــبـرز ذلك نــبـذ ســلـبــيــات اجملـتــمع ا
ـسـار الــدرامى لألحــداث  فـقــد أوضح أنـهم خـالل ا
حـاولــوا وفـشـلــوا وكـانت شــخـصـيــة صـفـاء هى جــبـهـة
الـدفـاع وحـائط الـصــد ضـد تـيـار الـسـلـبـيـة والـسـلـوك

اخلاطئ ولكن سرعان ما تسير مع التيار .
بـــــقـــــصـــــديـــــة من الـــــكـــــاتـب اســـــتـــــدعى نـــــفـس مالمح
ــوت الــشــخــصــيــات (الــســلــوك واخلــلق) فــيــمــا قــبل ا
ورجع إلى بدء احلـيـاة األولى  فالـعود إلى الـبدء هى
السمة الفنية السائدة فى البناء الفنى للمسرحية .
من هـنـاك كـانت احلـيـلـة الـفـنـيـة خـدعـة لـفـتح احلـوار
وهــذا مـا وضـح خالل الــثالثــة مــشــاهـد األولـى وكـأن

صفاء ورفعت ومجـدى يقرأون نشرة أخبار ال حتدث
نقلة فعليـة فى حوارهم  فقط يعددون ما سيقومون
به  وهـذا لـغـيـاب اجلـمـلـة الـفـاعـلـة الـتى سـنـوضـحـهـا

فيما بعد .
فـلم تـكن احلـيـلـة الـفـنـيـة من خالل احلـيـاة الـبـرزخـيـة
ـــــاضى ونـــــبــــذه بـل دخل مـــــبــــاشـــــرة فى حملــــاكـــــمــــة ا
اسـتكـمال سـيـناريـو االنحـرافات والـسـلبـيات ألنه أراد
إبــراز ســـلــبــيــات الــواقع مـن خالل اإلســقــاطــات عــلى
اجملـتمع  وهذا الـفكـر ليس بـحاجة إلى حـيلـة احلياة
الــبـرزخـيــة فـهــو راهن عـلى أن اإلنــسـان ال يـرضى إال
بــاألنـانــيــة والـفــرديــة والالمــبـاالة وضــعف اإلحــسـاس
بــالــغــيــر وقــلــة احلــفــاظ عــلـى الــقــيم والــتــحــايل عــلى
الــقــانــون والــتــمــرد عــلى الــنــظــام  لــذلك كــانت هــذه
الـسلـبيـات واإلسـقاطـات مفـتعـلـة فى أغلب األحـيان 
فــلــو شــكـــلت صــفــاء جــبــهــة لـــرد مــجــدى ورفــعت عن
سـلـبـيـاتـهـا لــكـانت رحى الـدرامـا أكـثـر وقـعـا إذ تـصـبح
الـدراما تدار مـن أكثر من اجتـاه ال من طرف واحد 

وأمثلة ذلك من القص ص 119 .
اخملــبــر : (يـــهــمس فـى أذن مــجــدى) وزعـــنــا الـــطــعــام

وميزنا بعض األفراد
مجدى: (هامسا للمخبر) وتقبلوا ما حدث دون نقاش
اخملـبـر : فى الـبـدايـة أخـذ كل مـنـهم حـصـته وانـصـرف
ـمـيــزون بـحــصـتــهم الـزائـدة وهـم فى الـطــريق تـبــاهى ا
فـــســرت هـــمــهـــمــات بـــ الـــبــاقـــ ثم تـــقــدم الـــبــعض
وحـــاولـــوا أن يـــوزعـــوا الـــزيـــادة عـــلـى اجلـــمـــيع فـــرفض
ميزون وتشاجر أربعة أفراد  أصيب البعض .. إلخ  ا

وفى ص 139

رفــعت : نــحن ال نــعــاقـب بــالــنــوايــا  األفــعــال فــقط 
ـا أن هذا أرفض بيـنك وبـ نفـسك كل مـا نفـعـله طا

الرفض لن تلقنه لآلخرين
ــلــمح احلــوارى واقع الــكــبت الــســيـاسى ويــبـرز هــذا ا
لـدى الــشــعب الــذى مـا إن يــتــحـرك ويــنــفـجــر يــحـدث

العقاب .
وهـكذا يـتـضح أن درامـا "البسـو األكـفـان" قائـمـة على
التسلية والتـرفيه وليس اإلقناع واتخاذ العبرة  ألنها
ـــعــقــولـــيــة وكــمــا أشـــرت مــا الــداعى ال تـــقــوم عــلى ا
لـلــتـقـنــيـة الــفـنــيـة اجلــديـدة من خالل الــعـالم الــغـريب
ــا سـوف تــســتـرجـع نـفس ــفـزع طــا واجلــو الــدرامى ا

وت?! احلياة وتستكمل ما قبل ا
درامــا الــصــمـت واجلــمل الــفــاعــلــة فى لــغــة ( البــســو

األكفان )
سرح احلديث  وكلمة دراما الصمت لغة من لـغات ا
ة مـأخوذة من لـفظ "يفعل" فى الـلغة الـيونـانية الـقد
إذن الــدرامــا تــنــمــو فى أحــضــان أى فـعـل مـســرحى 
فالصراخ مع الـغدو والرواح والهرولة ترسخ فى ذهن
ــتـــلـــقى أن هـــنــاك حـــريـــقــا أو زلـــزاال هـــنــا يـــجــذب ا
ـــوقف ـــتـــلـــقـــ وا االنـــطـــبـــاع الـــدرامى فـى الـــبـــاب ا
الـدرامى فى مـسـرحـيـة البـسـو األكـفـان دفـعنـى لـطرح
هـذه الديباجة  ألن الـكاتب تعرض للـدراما الصامتة
فى جـزء بـسـيط مـن خالل شـرحه إلرشـادات اخملـرج
وإن لم يـعــظم فـزع هــذه الـفـئـة الــقـائـمــة من الـرقـاد 
بتمهيد أكثر من خالل الدراما الصامتة القائمة على
ـا حدث بغـتة وهذه احلركة والـتعجب وإثـارة الفزع 
شاهدين رهبـة وتقديسا لكى اللـقطة ستمأل ألـباب ا
صداقيـة التخيل الراسخ فى عقولهم عن هذه يصل 
احلياة وال يصل هـذا من خالل احلوار بعد صفحات

.
تـمـيـزت مـسـرحـيـة "البـسـو األكـفـان" بـاحلـوار الـسـريع
ـتــنــامى وإن كــان ال يــحـدث نــقــلــة مــوضـوعــيــة عــبـر ا
اخلـيوط الدرامـية لـعدم تـعدد أهداف الـشخـصيات 
ـسرح هـدفهـا واحد  ـتحـركـة على ا فـالشـخصـيات ا
وكـل مـــنــهـم يـــســـانــد فـــكـــر اآلخـــر بال اعـــتـــراض وهم
مـجدى ورفـعـت وهمـا شـخـصـيـتـان تـكـادان تـتـطـابـقان
وصفـاء التى قـلمـا تعـترض ثم تـرضخ وتسـير مع تـيار
االنحـراف  نعم يـصنع احلـوار لديه سـلسـلة مـتصـلة
احلـــلـــقـــات تـــأخـــذ من بـــعـــضـــهـــا الـــبــعـض  تـــتـــعــارف
الشـخصيـات الرئيـسية عـلى بعضـها البعـض ثم تنمو
فـكــرة إنـشـاء الــدولـة فـيــوزعـون األدوار عـلى بــعـضـهم
ـوت فى تـأسـيس الــدولـة كل يـخـدم فى مــجـاله قـبل ا
ويـبــدأ الـتـجـاوب بـطـيــئـا من الـشـخـصــيـات الـهـامـشـيـة
ـتجمـدة مع خلـفية الـديكور  وقـد عمـد الكاتب إلى ا
جعـل الشخصيات الـهامشية بعـيدة عن الصراع ألنها
تـــمـــثل غـــفـــلـــة الـــشـــعـب ورغم ذلك غـــاب عن احلـــوار
اجلـمــلـة الــفـاعـلــة الـتى تــؤسس لـلــفـعل الــدرامى عـلى
ـسـرح وينـأى بـاحلـوار عن نشـرات األخـبار  خـشبـة ا
ا جتاوب من لـذلك كانت الـثالث مشاهـد األولى دو
ــتـــلـــقى وتـــعــتـــبــر مـــشـــهــداً واحـــداً يــعـــددون فـــيه مــا ا
سـيـفـعـلـونـه كـمـا أشـرت  واجلـمـلـة الـفـاعـلـة هى الـتى
ـــكــانـــيــة ـــوضــوعـــيـــة واحلــواريـــة وا حتــدث الـــنـــقــلـــة ا
لألحـداث وأيـضـا حتدث احلـركـة كـأن يـخـبـرهم أحد
األفـــراد أن الـــشــعـب قــد تـــمـــرد وقـــام بـــثــورة ضـــدهم
فتحدث احلركة واجللبة وتهم الشخصيات الرئيسية

شكلة ولكن ذلك جاء مفتعالً كما أشرت. حلل ا
اجلــمـــلــة الــفـــاعــلــة ضـــروريــة ألى عـــمل مــســـرحى فــهى
ـشـهـديـة ـوضـوعـيـة لـألحـداث وا ـسـئـولــة عن الـنـقـلــة ا ا
ا لم أيضـا  فمـا الداعى لالنـتـقال من مـشهـد آلخر طـا
يــــكـن هـــنــــاك خــــيط درامى جــــديــــد ســــتـــتــــفــــجـــر حــــوله
سرح . احلوارات ويثير احلركة الدرامية على خشبة ا
سـرحـية فى مـجـملـها فى الـنهـايـة نود أن نـوضح أن ا
قــامت عـــلى أنـــقــاض الـــواقع الـــردىء وتــغـــلــغـــلت فى
تـعــظـيم أخــطـائه وذابـت فى نـســيـجه إلضــاءة صـورته
الــقــبــيــحــة  نـشــهــد لــلــكــاتب بــالــوقـوف الــراسخ عــلى
سرحـية القائمة عـلى إلهاب التخيل أعتـاب الدراما ا
ــســرحــيـة ــتـلــقى من خـالل الـرؤيــة ا وجــذب ألــبــاب ا

وننتظر منه أعماال مسرحية أفضل .
راجع ا

فى األدب والغة تأليف: د. أحمد هيكل
ـسـرحـى بـ الـكـلـمـة والـلـغـات تـألـيف: د. الـعـرض ا
حمـادة إبراهيم - مـسرحيـة "البسو األكـفان" تأليف:

رسى البدوى ا

تجه نحو هـدف يكون عامالً أساسيًا فى ـرتبط بشىء وا > النشاط اجلسدى ا
بدأ يجب تعلمه مبكرًا فى التمثيل وهو مبدأ سرح. وهو مرتبط  إزالة رهبة ا

قطع الواحد أو تمثيل الهدف الواحد. النبضة أو ا 6
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عشرة أيام بهدلة وإهانة

فضيحة الدار البيضاء !!
وربـنا يـسهـل .. ففـعلـوا وأجروا بـروفة ثم
قالوا نذهـب إلى مركز اإليواء نريح شويه
ونــــأتى قـــبـل الـــعـــرض بــــســـاعـــتــــ نـــعـــمل
ــــســــرح بــــروفــــة.. وبــــعـــــد أن عــــادوا إلى ا
وجــــهـــزوا كـل شىء وقـــفـت الـــبــــنــــات عـــلى
اخلــشـبـة اسـتــعـدادًا لـرفع الــسـتـار.. وقـبل
ــســرح رفــعه بــخــمس دقــائق قــال مــديــر ا
آسف يـــــا جــــمـــــاعــــة.. فـــــركش.. مـــــفــــيش

عرض!!

انــخــرطت الــبـنــات فى بــكـاء شــديــد وقـرر
اجلــمـيع مــغــادرة الـدار الــبــيـضــاء وتــقـد
شـــــكـــــوى رســــمـــــيـــــة إلى وزارة الـــــثــــقـــــافــــة
ــــغــــربــــيـــــة.. وبــــعــــد أخـــــذ ورد وتــــبــــاحث ا
ـهـرجـان أن هــنـاك حـربًـا أقــنـعـتــهم إدارة ا
ـهرجـان وآسف يـا جمـاعة وسوف ضد ا
ــــســـرح تـــقــــدمـــون عــــرضــــكم غـــدًا عــــلى ا
رة الوحـيدة التى الـوطنى.. وكانت فـعالً ا
ـهــرجـان و تــقـد تـصــدق فــيـهــا إدارة ا
الــعــرض وسط حــضــور جــيــد.. ولألمــانـة
فــقــد انــبــهـر احلــاضــرون بــالــعــرض الـذى

هرجان..  اعتبروه أفضل شىء فى ا
ــهـــرجـــان غــادرت ـــهـم أنه بـــعــد انـــتـــهـــاء ا ا
ـطار مساء اخلميس 15 مايو الفرقة إلى ا
لـتـصل إلى مـصـر صـبـاح األحـد 18 مـايو..
كيف? ألن الطائرة تعطلت.. وكان يجب أن
ــأســاة!! لـــيــقــضى تـــتــعــطل حـــتى تــكــتـــمل ا
ـطار.. الـوفد ثالث لـيـال فى أحـد فـنـادق ا
ــا تــعـــويــًضــا عن األيــام الــثـــمــانــيــة الــتى ر
أمضاها فى مركز إيواء سيدى معروف!!
ســــتـــســـأل كـــيف حـــدث هـــذا فى مـــهـــرجـــان
ــفــتــرض أنه دولـى.. وأقــول لك إنــنــا نــحن ا
ــــقـــصـــرون فــــلـــديـــنــــا شىء اســـمـه قـــطـــاع ا
فروض العالقـات الثقـافيـة اخلارجيـة من ا
وافقة على هرجان قبل ا أن يستفسـر عن ا
ســفــر الــوفــد.. لم يــســتــفــســر طــبــًعــا مع أن
ــسـألــة لن تــكــلــفه ســوى فــاكس أو اتــصـال ا
تــلــيـفــونى لــكن يـبــدو أن الــنـاس فـى الـقــطـاع
كـــانــوا مـــشــغـــولـــ بــأشـــيــاء أخـــرى أهم من
تــأمـــ ســفــر وفـــد رســمى وضـــمــان جــديــة

هرجان. ا
صرية? وستسأل أيًضـا أين كانت السفارة ا
عيب والـله أن تسـأل هذا السـؤال فالـسفارة
مـــهــمــتــهـــا الــوحــيــدة الـــتــرتــيب لـــزيــارة كــبــار
ـصريـ وحـضـور مبـاريـات كرة ـسـئولـ ا ا
الـــقـــدم الـــتى يـــكـــون أحــد طـــرفـــيـــهــا  فـــريق
مصـرى حـتى يـطلع الـسـفيـر فى الـتـليـفـزيون
.. أمــا ويـــدلى بـــتــصـــريـــحــات لـــلــصـــحـــفــيـــ
السـؤال عن وفـد ثـقـافى مصـرى فـهـذا ليس
شــــــأنــــــهم ولــــــيــــــذهـب هــــــؤالء الــــــرعــــــاع إلى
اجلـــحـــيم.. مع أنـــنـــا كـــنــا ســـنـــوجه الـــشـــكــر
ـصرية فى الـرباط ولألخ السـفير للـسفارة ا
هـنـاك لـو أن سـائـًقـا أو سـاعـًيـا فى الـسـفـارة

سأل عنا ولو حتى بالتليفون.
سـرح األمـازيغى كـان مـهزلـة بكل مهـرجـان ا
هـزلة األكبر هى سلوك قطاع قاييس.. وا ا
الـعـالقــات الـثــقــافــيــة اخلــارجــيــة والــســفـارة
ـــصــريـــة فى الــربـــاط.. من يــحـــاسب هــذه ا

الكائنات.  

اذا يا إدارة? باستحالة تقد العرض .. 
هــنـاك فــرقــة فــرنــســيــة ســتــقــدم عــرضـاً
سـرح مـشـغـوال بـتجـهـيـزاتـها .. وسـيـكـون ا
ـاذا فـرقة فـرنـسيـة فى افـتـتاح مـهـرجان و
ــا سـتــقـدم لــلـمــسـرح األمــازيــغى? قـلــنـا ر
الــــــتـــــراث األمـــــازيـــــغى مـن وجـــــهـــــة نـــــظـــــر
فـرنـســيـة وفى الـعـرض وجــدنـا أربـعـة من
الــــشـــبــــاب أحـــدهم يــــرتـــدى قـــمــــيص نـــوم
واآلخـــــر تــــــايـــــيــــــرًا.. واالثـــــنـــــ اآلخــــــرين
ـاذا مالبس نـسـائـيــة أيـضـاً .. وال نـعـرف 
.. وال نــعــرف أيــضــا مــوقع هــذه  الــفــرقـة

هرجان. غريبة األطوار من ا
مــضى يـوم االفــتـتـاح بــخـيــره وبـشـره وفى
ــوضــوع الــيــوم الـــتــالى وحــسـب اجلــدول ا
ذهـبـت الـفــرقـة إلى مــسـرح  «أنــفـا» قــالـوا
لــلـمــديـر نــحن فــرقـة مــصـريــة وسـنــعـرض
ـــســـرح هــــذه الـــلـــيــــلـــة ضـــمـن مـــهـــرجــــان ا
األمـازيـغى الـرجل قال بـانـدهـاش غريب:
مــسـرح إيه? قــالـوا األمــازيـغى .. رد : أول
مـرة أسمع  إن فى مـهـرجـان باالسم ده ..
عـمــومـاً ركــبـوا الـديــكـور وجــهـزوا اإلضـاءة

سـتـشفـيـات لـلبـحث عـنه .. أقول دعك وا
مـن كل هـــــــذه األشـــــــيـــــــاء وتـــــــعــــــالـى بـــــــقى
لـــلـــمـــهـــرجـــان نـــفـــسـه  .. مـــاشى نـــتـــحـــمل
هم أن اإلقـامة الـتى ال تـلـيق بـاألبـقـار .. ا

نتواصل يا أخى.

فى الـيوم الـتـالى لـوصـولـنـا ذهـبت الـفـرقة
لـتــتـواصل حــمـلـوهم إلـى مـسـرح "مــحـمـد
زفــزاف" صــبـــاحــاً لــيــنــصـــبــوا ديــكــوراتــهم
ويجـرون بـروفة لـلـعرض الـذى سـيقـدمونه
مــسـاء نـفس الــيـوم .. هـنـاك فــوجـئـوا بـأن
ـهـرجان ـسـرح ال تـعـلم شـيـئـا عن ا إدارة ا
ــهـرجــان مــدون به أن .. كــيـف وبــرنـامـج ا
صرى سـيقدم على خـشبة هذا الـعرض ا

سرح ? قالو: مجرد وهم . ا
ـهــرجـان قـالـت ال بـأس .. الـعـرض إدارة ا
صـرى سـيـقـدم فى االفتـتـاح اذهـبوا إلى ا
ــــســـرح الــــوطـــنى وجــــهـــزوا أنـــفــــســـكم .. ا
ـــذكـــور فـــفـــوجـــئـــوا ـــســـرح ا ذهـــبــــوا إلى ا

إلى أن هناك  21 راعـياً لـلمهـرجان كيف
انـسحبوا جـميعًا هـكذا أو على ح غرة
ــهــرجـان? ال أحــد يــعـرف من مــسـئــولى ا
وإن كـان أحـد اخلبـثـاء هنـاك قـد أكد أن
الــــرعـــاة لـم يـــنـــســــحـــبــــوا وال حـــاجـــة وأن

سألة كلها مجرد توفير للنفقات. ا
بــعــد اإلعــتــراض نـقــلــونــا إلى مــركــز إيـواء
آخـــر فى حـى يــشـــبه حى الـــدويـــقــة .. كل
اثنـ فى حـجـرة .. واحلمـامـات مشـتـركة
أيــضــاً .. قــلـنــا يــاربى هـل هـذه هـى الـدار
ـا سـمـعـنـا عن حـسـنـهـا الـبـيـضـاء الـتى طـا

وجمالها?!

دعك من كـل هـــذه األشـــيــاء فـــهـى مـــجــرد
شــكـلــيـات عــلى رأى الـصــديق عـز درويش
مــؤلف الـعــرض الـذى اخــتـفى عــقب حـفل
االفـتتاح بشـكل غامض ولم يظـهر إال بعد
خــمـســة أيــام كـان أعــضـاء الــوفـد خاللــهـا
يــــــــــجـــــــــــوبــــــــــون أقــــــــــســـــــــــام الــــــــــشــــــــــرطــــــــــة

صديـقـة مـغـربـيـة كـادت تـبكـى وهى تـقسم
ـــــغـــــاربـــــة جــــادون ـــــســـــرحـــــيـــــ ا لـى أن ا
ــــهـــــرجـــــانــــات وبـــــارعــــون فـى تـــــنــــظـــــيـم ا
وتـســتـحـلـفـنى بـالـلـه أال يـجـعـلـنى مـهـرجـان
ــسـرح األمــازيـغى الــدولى الـثــالث الـذى ا
كـــــنت فـى ضــــيـــــافـــــتـه أعــــود إلـى مـــــصــــر
ــسـرح ــســرحـيــ وا بــانــطـبــاع سىء عن ا

غربية الشقيقة. ملكة ا فى ا
لم أكـن بـــــحــــاجـــــة إلـى تـــــأكـــــيـــــدات هــــذه
رة األولى التى الصديقـة صحيح أنها ا
ـغرب لـكن مـا سمـعته أذهب فـيـها إلى ا
ــــغـــــربى وكـــــتــــابه ـــــســــرح ا وقــــرأتـه عن ا
ـثليه ومنظرية فضالً عن ومخرجيه و
ـغـربـيـة الـتى شـاهـدتـها بعـض العـروض ا
سواء فى مصـر أو فى خارجها  وكذلك
ـغـاربـة الـذين تـربـطنـى بهم سـرحـيـ ا ا
عالقـــــــة صــــــداقــــــة كـل ذلك تــــــرك لــــــدى
انـطـبــاعًـا ال يـتـطـرق إلـيه أى شك فى أن
هـذا البلد الشـقيق لديه حركـة مسرحية
نــشـطـة ومـزدهـرة ومـتـنـوعـة ومـسـرحـيـون
جــادون ومـــجــددون  أنـــحــنـى لــهم إجالالً
واحــتــرامـاً مــاذا حـدث إذاً لــيـخــرج هـذا
ــهـرجـان الــذى نـظـمه فـضــاء "تـاكـفـوت ا
لإلبـــداع" فى مـــديــنـــة "الــدار الـــبــيـــضــاء"
الـــفــــتـــرة من  8 إلى  15 مـــايــــو احلـــالى
كن أن ـتـهـافت الـذى ال  بـهذا الـشـكل ا
يـــحـــدث فى أكـــثـــر دول الــعـــالـم تــخـــلـــفــاً
ــــغـــرب ولـــيـس فى دولــــة عـــريــــقـــة مــــثل ا
ـثقفـيهـا ومبدعـيهـا األمثال فى تـضرب 
الـــدقــــة وااللـــتـــزام واإلبــــداع والـــســـلـــوك

الراقى?
لم يـكن هــنـاك مــهـرجــان من األسـاس ..
تــصـــور أن تـــدعى فـــرقــة مـــســـرحـــيــة من
مــصـــر أو الـــعــراق أو هـــولـــنـــدا أو تــونس
ــهــرجــان وتــذهب لــلــمــشــاركــة فى هــذا ا
ــنــيــة نــفــســهــا بــالــتــواصل احلــمــيم مع
ــغــرب ثم تــفــاجــأ مــســرحــيـى وجــمــهــور ا
بــأنه ال مـــســرحــيـــون وال جــمــهــور وال أى

شىء !!
وحـتـى الـكالم ال يـكــون مـرسالً ومـجــانـيـاً
أذكر لك بعض الـوقائع وأرجوك صدقها
ألنــنى ســأذكــر لك مــا حــدث فــعالً ودون
االعــتـــمـــاد عــلى أى قـــدر من اخلـــيــال أو

بالغة. ا

أول الـــقـــصـــيــــدة كـــفـــر كـــمــــا يـــقـــولـــون ..
ســـافــرت فــرقـــة عــرض "كالم فى ســرى"
لــنـادى مـسـرح األنــفـوشى لـلــمـشـاركـة فى
هرجان .. وعند التسك فوجئ الوفد ا
ــصـــرى الــذى رأسه د. مــحــمــود نــســيم ا
ــسـرح بــهــيــئــة قــصـور مــديــر عــام إدارة ا
الــثــقـافــة وأشــرف عـلــيه الــكـاتـب مـحــمـد
ـــــهـــــرجــــان ـــــســــئـــــولـى ا الـــــشــــربـــــيـــــنـى 
يــحــشــرونــهـم فى مــركــز لــلـــشــبــاب أشــبه
ــراكــز اإليـواء وطــلــبـوا مــنــهم أن يــقـيم
كل ســـــتــــة أفــــراد فـى حــــجــــرة واحــــدة ..
ــــتـــاح .. وأين كـــيف?! قــــالـــوا هــــذا هـــو ا
نـــســتـــحم أو نـــقــضـى حــاجـــتـــنــا .. قـــالــوا

يوجد حمام مشترك.
ـعـامــلـة غـيـر اعـتــرض الـوفـد عـلى هــذه ا
ــسـئــولـون وقــالـوا إن الـالئـقــة فـاعــتـذر ا
اإلمــكـانــيــات مـحــدودة بــسـبب انــســحـاب
الـرعاة .. ملصـقات الدعايـة كانت تشير

مشهد من عرض «كالم فى سرى»

مهرجان وهمى اسمه 
"الدولى للمسرح األمازيغى"

قطاع العالقات الثقافية اخلارجية لم يقم بدوره
وسلوك سفارتنا فى الرباط مهزلة! 

"مركز إيواء"

"مجرد شكليات"

"مجرد وهم"

شكوى رسمية
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. ينبغى عـلينا بالتالى أن اذا نكـون خائف > اخلـوف يكون ضارًا أيضًا عـندما ال نعرف 
كـنـنى أن أفعل نـسـأل: مـاذا فى شخـصى يـكون مـهـددًا? وهل الـتهـديـد حقـيـقى? مـاذا 
ا نكون ألتـعامل مع التـهديد? لو أنـنا نعـرف ما الذى يتـهددنا ونعـترف باحلـقيقة فـر

مسلح بشكل أفضل لنكون على مستوى التهديد.

سرحى سمير عبد الباقى قرر اختراق عالم الفيس بوك بإطالق جروب خاص لعرض أعماله. > الشاعر والكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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يجب أن ينصب اهتمامنا
على االستخدام اجليد
تاحة لإلمكانيات ا

نــهـضـة تــقـنـيــة مـســرحـيـة يــجب أن يـنـصب
اهـــــتــــمــــامــــنــــا عــــلـى االســــتــــخــــدام اجلــــيــــد
ــتـاحـة مـع الـعـمل ـنـاسـب لإلمـكـانــيـات ا وا

على تطويرها وهو ما ال يتوافر عندنا.
ـــكن أن وحـــتى ال يــــكـــون حـــديـــثى عـــامـــا 
ــدعــومــة ــقـــاالت ا أدعـم أقــوالى بــبـــعض ا

بالصور والتوضيح الفنى.
> ومـاذا عن أفـضل مرة قـمت فـيـهـا بـعمل
تــصـمــيم جـيــد ومــا هى أفـضل الــعـروض
الـتى شــاهـدتـهـا فى مـصــر وشـعـرت فـيـهـا
بوجـود مصمم إضاءة واع تـماماً بالـتقنية
وقـام بـتوظـيـفـها بـطـريـقة تـلـيق بـالتـيـمة

التى يقدمها العرض?!
- من أفضل العروض الـتى كنت فيها حقاً
مـــــصــــــمـــــمـــــاً لـإلضـــــاءة هـى الـــــتـى قـــــمت
بـــتـــصـــمـــيـــمـــهـــا عـــلى مـــســـارح اجلـــامـــعـــة
األمــريـــكــيــة ولـــلــعــلـم مــســارح اجلـــامــعــة
لـيست بـها أى إمـكانـيات غـير مـألوفة أو
حديثة جداً ولكن يتوافر بها اإلمكانيات
ــنــاسـبــة إلنــتــاج عــرض مــســرحى جــيـد ا
فـــــضـالً عن تــــــوافـــــر الــــــوقت والــــــنـــــظـــــام
ـدربـة الــتى تـتـيح لك حتـقـيق والـعـمـالـة ا
رؤاك الــــــفــــــنــــــيــــــة ومن هــــــذه الــــــعــــــروض
مــســرحـــيــة «مـــانــيــكـــان» تــألـــيف الــراحل
محسن مصيـلحى وإخراج د. هناء عبد
الفـتاح والتى قـدمت على مـسرح الـفلكى
فـى أواخـــــــــــر 2004  والـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مـن
ـسرحيات األخـرى والتى قدمت بـاللغة ا
اإلجنلـيـزية مع مـخـرج أمـريكـيـ على
مسرح Walace ومنهـا «العاصفة» 1999
و«حـــــــــلم لـــــــــيـــــــــلــــــــة صـــــــــيف» 1996 «وفـى
انــتــظــارجـودو» 1997 وغـيــرهــا أمــا عن
الــــشق الــــثــــانـى من ســــؤالك فــــأقــــول لك
إنـــنى ال أســــتـــطـــيـع اآلن حتـــديـــد عـــرض
بـعينه ولكن أتـذكر أننى شاهـدت العديد
من الــلــحــظــات الــضــوئــيـة اجلــمــيــلــة فى
ـــســـرحـــيـــات مـــثل عـــرض الـــعـــديـــد مـن ا
ـشـكـلـة «الـبــؤسـاء» مـؤخـراً ولـكن تــكـمن ا
فى عــدم تــكــامل الــصــورة الــضــوئـيــة فى

العرض كله.
> حـــدثـــنــا أكـــثــر عـن تــكـــامل الـــصــورة

الضوئية فى العرض!
- أذكــــر أنه عـــــنــــدمــــا حـــــضــــر أســــتــــاذى
(مـيتش دانـا) لـتحـكـيم وتقـيـيم تصـمـيمى
لإلضاءة فى العروض الـتى قدمتها على
مـسـارح جـامـعـة (رادجارسـى) فى أواخر
2006 كـان تــعـلــيـقـه الـذى اســتـوقــفـنى أن
اإلضـاءة كــانت - نــظـيــفـة - وأنــنى أمـيل
فى تـصمـيـمى إلى األسـلوب األوربى عن
األســــــلــــــوب األمــــــريــــــكى وهــــــمــــــا أمــــــران
اســـتــوقــفــانى كــثــيــراً وأدركت مــؤخــراً أن
مــفــهــوم اإلضــاءة الـنــظــيــفــة يــعـنـى جـودة
ـنـظـر والـتــمـازج اجلـيـد مـا بـ حتـديــد ا

إضاءات الـكشـافات وألـوانهـا مع مراعاة
الــظالل الــنـاجتــة من هـذه اإلضــاءة أمـا
الفرق ب األسلوب األمريكى واألوربى
فـــيــــكـــمن فـى أنـــنى أعــــتـــمـــد عــــلى إنـــارة
ـــمـــثل الـــواحــــد عـــلى األقل بـــكـــشـــافـــ ا
مواجه بزاوية 45, درجة فى االرتفاع
يل وكشاف خـلفى بنفس الزاوية أما وا
زمالئـى الـــطــــلـــبــــة األمــــريـــكــــان فـــكــــانـــوا
ــمــثل بــكــشـاف يــعــتـمــدون عــلى إضــاءة ا
واحــــد مــــواجه له تــــمــــامـــا مـع كـــشــــافـــ

ــمــثل وهى ــ ويـســار ا جــانــبــيــ عن 
كــلـهــا طــرق أجـيــدهــا ولـكــنى كــنت مــيـاالً
إلى اســتــخــدام هـــذا األســلــوب ألنه كــان
ـسرحيـة التى أعمل أكثر مـناسبـة لنوع ا

فيها وهو ما أشاد به أستاذى.

اإلضـــاءة فـــاإلضــاءة تـــخـــتـــلف كـــثــيـــراً عن
اإلنـارة وإن كانت أول مـهام اإلضاءة تـتمثل
ـا يـحـدث عـلـى خـشـبة فى رؤيـة اجلـمـهـور 
ـيـز مـصـمم إضـاءة عن آخـر ـسـرح ومـا  ا
هـو وعـيه الـفنـى وخبـرته الـتـقـنـيـة ويـتـمثل
ذلك فـى اخـــتــــيـــاره ألنــــواع األجـــهــــزة الـــتى
يــســتــخــدمــهــا وأمــاكـن تــعــلــيــقــهــا وزوايــاهـا
ــضـافــة لــلـكــشــافـات ــلــحـقــات ا بــخالف ا
فــكل مــجـمــوعـة مـن الـكــشـافــات لـهــا زوايـا
حـــسب الــــتـــأثــــيـــر الـــضــــوئى الــــذى يـــريـــده
ـــصـــمم فـــمــنـــهـــا الــذى يـــوضع فـى زوايــا ا
جـانبيـة أو خلـفيـة أو علويـة بجـانب الزوايا
ـواجــهــة إنـه أمـر اخملــتــلــفــة لــلــكــشــافــات ا
مــعـقــد كـثــيـراً عــمـا يـظــنه اخملـرجــون حـتى
تـسـجــيل الـكـيــوهـات عـلى كــونـتـرول إضـاءة
يـسـتـلـزم مـهـارات مـتـمـيـزة ولك أن تـعـلم أن
الـكـونـتـروالت احلـديثـة تـسـتـطـيع أن تـقسم
الـكـيـو لــلـضـوء الـواحـد إلى ثـمـانـيـة أجـزاء
وعــــنـــدمــــا أخــــبـــرت مــــصــــمـــمــــ اإلضـــاءة
ــــاذا اخملــــرجــــون فـى بالدنــــا الــــغــــربــــيـــــ 
يــصـــرون عـــلـى عــمـل اإلضـــاءة بـــأنــفـــســـهم
اسـتـغربـوا وأجـابوا: من أين لـهم بـكل هذا
الـوقت?! وطـبـعـا هــذا يـدل عـلى مـفـهـومـهم
سرحى االحترافى لكل عـناصر العرض ا
ووجــهـــة نـــظـــرى اخلـــاصـــة أنه لـــكـى تـــقــوم

ـسرح فـأنـا أحتـدث عن كـشاف وجـود بـا ا
سلـيم نظـيف به كل ملـحقـاته وكابل األمان
اخلـــاص به وكــاشــفـــاته ولــكـــنــهم فى أحــد
ا يـشبه العلـبة الصفيح ـسارح أتوا إلىّ  ا
ـبة روسى ولـيس به أى ملحـقات ويتم وبه 
توصـيله كـهربـائيـاً بطـرق عشـوائيـة فضال
عن أنه يـبـدو لى وكـأنى أحتدث مـن كوكب
آخـر إذا طلـبت جـيالتيـنـات ملـونـة معـيـنة
ـفـرغـة الـتى تـعـطى ـعـدنـيـة ا أو الـقـواطع ا
ـيزة فـإذا تعـاطف معك أشـكاالً ضـوئيـة 
فــنـى اإلضــاءة فــإنه يــظــهــر لك بــعــضــاً من
ـلـون ويـخـبـرك أنـهـا من بـقـايـا اجلـيالتـ ا
بـقايا الفرق األجـنبية الزائرة والـتى تركتها

كهدية?!.

> مـاذا عن اإلضــاءة كـفن قــائم بـذاته من
حــيـث األلـــوان ودرجــات تـــفـــاوت الـــضــوء
الئمة للعمل?! والزوايا والقيمة الفنية ا
سـرحـيـة فن مـركب يـجـمع - إن اإلضـاءة ا
بـ الــعــ الــواعــيــة ومــفــهــومــهــا لــلــصـورة
وتكويـنها وجمـالياتهـا ومدلوالتهـا الدرامية
ــتــمـثـل فى جــمـيع بــجـانـب الـشـق الـتــقــنى ا
األجـــهــــزة الـــتـى يـــتــــعـــامـل مـــعــــهـــا مــــصـــمم

مـــســـارحـــنــــا غـــيـــر مـــجـــهـــزة بــــالـــتـــقـــنـــيـــات
ـكن االعتمـاد عليـها وقد األساسيـة التى 
قـــلت لك قــبـالً إن األنــواع غــيـــر مــتــوافــرة
تـاحة للبـروجيكتورات ال كـما أن األعداد ا
تـسـمح بـتـنـوع الـلـحـظـات الـضوئـيـة ولك أن
ـســرح الــقـومى تــتــخــيل أن مـســرحــا مـثـل ا
والـــذى يــجـب أال تـــقل أجـــهـــزته عـــمـــا بــ
350:250 كــشـــافــاً مـــتــنــوعـــاً يــخـــتــار مـــنــهــا
ــصــمم مــا يـــنــاسب عــرضه ال يــوجــد به ا
غــــيــــر حـــوالى 80 كـــشــــافـــا قــــد الـــطـــراز
وكـــبــــيـــرة احلـــكم وأغـــلـــبــــهـــا غـــيـــر مـــجـــهـــز
ـــلـــحـــقــــات الالزمـــة له كــــمـــا أن ســـكك بــــا
ــــة جــــداً وال تـــــتــــحــــرك من اإلضـــــاءة قــــد
مكـانـهـا ويتم الـتـعلـيق عـلـيهـا بـطرق بـدائـية
ى ـقيـاس الـعا غـير مـؤمـنـة مع العـلم بـأن ا
يـوصى بـوضع كـشـاف كل 45 سم وأحـيـانـاً
تـــقل إلى 35 سم حــسب طــبـــيــعــة الــعــرض
ولك أن تـتــخـيـل أنه عـنــدمـا حــرقت إحـدى
ــسـارح اضــطـررت أن الــلـمــبـات فـى أحـد ا
ــســرح ــســئــولــ بــا أوقع أنــا وأربــعــة من ا
عـــلى مـــحـــضـــر لـــكـى يـــتم اســـتـــبـــدال هـــذه
اللـمبـة?! رغم أنه أمـر طبـيعى وارد فى كل
الــعـروض وكـل األوقـات كــمـا أنــنى وجـدت
أن مــفــهــوم كــشــاف اإلضــاءة فى مــخــيـلــتى
يـــخــتـــلف كــلـــيــة عن مـــفــهـــومه لــدى الـــفــنى

عـندمـا بـدأ مرحـلة الـدراسـات العـلـيا ظـهر
ـــــبــــدع والـــــعــــلـــــمى اجلـــــاد فى آن وجـــــهه ا
ـع مــهـــنــدسى لــيـــصــبـح حــازم شـــبل أحــد أ
ـصرى.. ومن يـنسى ـسرح ا الديـكور فى ا
حــلــوله الــســحــريـة لــلــعــديــد من الــعـروض:
«ذكـى فى الــوزارة» أو «اإلسـكــافى مــلــكـا»
ــتــتـالــيــة مع خــالـد جالل أو االفــتــتــاحـات ا
ـــســـرح الـــتـــجـــريــبـى.. وديـــكــور ـــهــرجـــان ا
مـسـرحـيـة «اتـن فـى قفـة» الـتى نـال عـنـها

جائزة الدولة التشجيعية.
حـازم شـبل.. الـعـائــد من مـنـحـة فـولـبـرايت
ـسـرحـية (2007/2006) لـدراسـة اإلضـاءة ا
ــتــحـــدة- يــوجه والـــديــكـــور فى الــواليـــات ا
«بـروجـيكـتـوراته» على مـشـاكل اإلضاءة فى
صـرى - وهى تخـصصه الـدقيق سـرح ا ا
- بيـنمـا نحن نـفتح عـيونـنا عـلى ما يـسلط

عليه الضوء.

- عــمـــقت تــعــلــيــمـى فى تــصــمــيم اإلضــاءة
ـصــمـمـ وتــنـفــيـذهـا عــلى يـد أحـد كــبـار ا
هــــنـــاك وهــــو (مــــيـــتـش دانـــا) فـى جـــامــــعـــة
(رادجــــارز بــــنــــيــــوجــــيــــرسـى) وأتــــيــــحت لى
الـــفـــرصـــة لـــتـــصـــمـــيم اإلضـــاءة لـــعـــرضـــ
مـــــســــرحـــــيـــــ داخـل اجلــــامـــــعـــــة بـــــخالف
الــــتــــدريـب عــــلى مـــــســــارح نــــيـــــوجــــيــــرسى
ـــتـــرو بـــولــيـــتـــان أوبــرا ونـــيـــويــورك مـــثل: ا
ونــيـويــورك ســيــتى بــالــيه كــمــا أتـيــحت لى
ــســـارح الـــكــبـــرى فى الس فـــرصـــة زيـــارة ا
فــيــجــاس وشــيــكـاغــو وواشــنــطن دى سى
وغـــيــرهـــا كــمـــا حـــضــرت أكـــبــر مـــلـــتــقـــيــ
لـعروض كـبرى الـشركـات التـقـنيـة مجـتمـعة
فى الس فـيـجــاس وفى مـديـنـة «فــيـنـيـكس»
ــتـــخـــصــصـــة لــكـــبــار وحـــضــرت الـــدروس ا
مـــــصـــــمـــــمى اإلضـــــاءة فـى بـــــرودواى حتت
رئـــاســـة «جــولـــيـــز فـــيـــشــر» احلـــاصل عـــلى
جائزة Tony ثمـانى مرات وأريد أن أقول
إنـــنـى لم أحـــصــــر اكـــتــــســـاب خـــبــــراتى من
الــعــروض عــالــيــة الــتــكـــالــيف فــقط ولــكن
شــــاهــــدت وتـــدربت فـى عـــروض كــــانت كل
مـيزانـيـتـها 150 دوالراً وحـضـرت عـروضاً
وصلت مـيزانـيات إنـتاجـها إلى 185 ملـيون
دوالر مـثل عرض ”KA" فى الس فيـجاس
ــصـــمم 3636 مـــصـــدراً حـــيث اســـتـــخـــدم ا
ضــوئــيــاً مــتــنــوعــاً وتــعــلــمت فى اجلــامــعــة
األصـول الـفـنـية لـتـصـميـم وتنـفـيـذ اإلضاءة
من أوراق ورســـــــومــــــات ودراســـــــات الزمــــــة
إلتمـام هذه التـصمـيمـات على أحسن وجه

وبشكل علمى.
> ومـــاذا عن اجلـــانب اآلخــر مـن الــســؤال
ـشاكل الـتى تواجه مـصمم وهو مـتعـلق با

سرحية فى مصر?! اإلضاءة ا
ــشــاكـل أن أغــلب مــســارحــنــا - أول هــذه ا
غـيـر مــجـهـزة بــأجـهـزة اإلضــاءة األسـاسـيـة
وإكـسـســواراتـهــا كـيــفـاً وكـمــاً فـضالً عن أن
ـصـرى مـازال يـعـتـمد ـسـرح ا اخملـرج فى ا
ـسـرحـيـة عـلى ذاته فى تـصـمـيم اإلضـاءة ا
ـــســرح فى الـــعــالم وهــو أمـــر اخــتـــفى من ا
اضـى كمـا أنـنا مـنـذ خـمسـيـنـيات الـقـرن ا
عنى الكامل لـيس لدينا مصـممو إضاءة بـا
للـكلـمـة أى محـترف تـصـميم إضـاءة فقط
ـسرحـية عـهد الـعالى لـلفـنون ا نظـراً ألن ا
ـــادة كــمــادة نـــظــريـــة بــشــكل يــدرس هــذه ا

ثانوى.

ــشـــاكل احلــقــيـــقــيــة الــتى كــلــمـــنــا عن ا
واجـهتك كمصمم إضاءة لبعض العروض

التى قدمتها فى مصر?!
- أول مـــشــــكـــلـــة قــــابـــلــــتـــنى هـى أن أغـــلب

 مسارحنا غير مجهزة بالتقنيات
األساسية فى اإلضاءة

 حازم شبل:

حازم شبل

تدربت فى عروض
تراوحت تكاليفها

 من 150 دوالرا إلى 185
مليون دوالر!

بروفات مكثفة للفني
قبل العرض.. فى غير

 .. مثل وجود ا
وفى وجودهم!

:√QhÉM
¢ù«ªN óªMCG 

الكشاف.. علبة صفيح!!

اإلضاءة.. واإلنارة!

خبرة العروض الباهظة والرخيصة!

; إنهـا شـائـعة مع ـعـنـاها األوسـع ال تكـون مـتفـردة لـلـممـثـلـ ـسرح  > رهـبـة ا
ـوسيـقي ـؤدين أمام اجلـمهـور الذين يتـراوحون من العـبى كرة الـسلة إلى ا ا

سرح والسينما. إلى الشخصيات الراسخة فى ا 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا
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نتج محيى زايد قرر افتتاح مسرحية «ترالم لم» منتصف يونيه القادم بطولة سمير غا وإخراج د. هانى مطاوع. > ا

سرحية  ونودراما.. وحتدياتها ا ا
غابت طويالً وظهرت من جديد

ــسـرحــيـة إلى ــونــودرامـا ا بـعــد غــيـاب طــويل عـادت ا
ــشـهـد الـظــهـور مـجــدداً وبـصـورة كــبـيـرة عــلى سـطح ا
سرحـى فى مصر والـعالم الـعربى  يؤكـد ذلك كثرة ا
تـخصـصـة فى هذا ـسرحـيـة ا ـهـرجانـات ا وانـتـشار ا
ـسـرحى  والـتى أقـيم منـهـا مـؤخـرا فى مـصر الـنـوع ا
ـسـرح ـصـريـة لـهـواة ا بـسـاقـيـة الـصـاوى  واجلـمـعـيـة ا
ـســرحـيـة احلـديـثـة  وفى سـوريـا وعـدد من اخلاليـا ا
ـهرجـان الالذقـية أقيم الـعام  2008م الـدورة الـرابعـة 
لـلـمـونـودرامــا وفى الـكـويت أعـلن عـن إنـشـاء مـهـرجـان
الــكــويت لــلــمــونــودرامــا وفى دولــة اإلمــارات الــعــربــيــة
ــتــحــدة تــمت بــنـجــاح فــعــالــيــات مـهــرجــان الــفــجــيـرة ا
الــثــالث لـــلــمــونــودرامــا  وفى الـــعــراق أقــيم مــهــرجــان
جـعــفـر الــسـعــدى لــلـمــونـودرامــا وفى فــلـســطـ يــقـام
مـهـرجـان مـسـرحى لـلـمـونـودرامـا بـعـنـوان (مـسـرحـيـد)
وهـو كمـا سـنعـرف اخـتـصار لـلـكـلمـات الـتى تـعرف فن
ـمــلـكــة الـعــربـيــة الـســعـوديـة ــونـودرامــا و يـقــام فى ا ا
ـهــرجـان الــسـعـودى لــلـمــونـودرامــا وكـذلك فى أيـضــاً ا
ــوقع ــغــرب وتــونـس واألردن وغــيــرهــا حــتـى أعــلن ا ا
اإللكـترونى "مـسرحـيون" عن قـرب إطالق فرع خاص

للمونودراما.
ـســرحــيـة الــعـريــقـة  ـونــودرامــا هى أحـد األنــواع ا وا
وأعم وأشـمل تعريف لـها هو أنـها (مـسرحيـة متكـاملة
ثل العنـاصر يقوم بـاألداء التمـثيلى جلـميع أدوارها 
ـثلة واحـدة ) والتـحدى الذى نـحاول إجنازه فرد أو 
اآلن  يــتــمــثل فى صــعــوبــة إعــداد هــذه الــعـروض ذات
ــؤدى الـواحــد الـذى يــكـون لــديه الــقـدرة عــلى جـذب ا
ـتـلـقى بـصـدق مـوهـبـته وأصـالـتـهـا  وبـراعـته اهـتـمـام ا
فى التشخيص بواسطة ضبط اإليقاع بالطريقة التى
حتتـفظ به طوال الـعرض مـحـتذيـاً بكل الـقواعـد التى
ــسـرحــيـون لــتـحــقـيـق ذلك من أول احلـرص يــرددهـا ا
ــــوضـــوع اجلـــيـــد عـــلـى بـــراعـــة االســـتــــهالل مـــروراً بـــا

للعرض حتى الوصول إلى حسن اخلتام .
ــــســــرحــــيـــة ولــــهـــذه الــــصــــعــــوبــــات كــــانت الــــعــــروض ا
ـــــونـــــودرامـــــيــــــة نـــــادرة وأوشـــــكت عــــــلى االنـــــقـــــراض ا
واالختفـاء مثل العديـد من الكيانـات األصيلة الـتراثية
ـيت أو الــعـريــقــة بـرغـم أنـهــا بـديـل مـثــالى لــلـمــســرح ا
حـالـة الالمـسـرح الـتى تـهـدد الـكـثـيـر من بـلـدان العـالم
ـتالحــقـة وسـيـطـرة بـســبب الـطـفــرات الـتـكـنـولــوجـيـة ا
الـتــلـيـفـزيــون بـقـنـواتـه الـفـضـائــيـة والـسـيــنـمـا والـزحف
وحش لـلمـالتى مـيـديا . واألمل الـوحيـد للـخروج من ا
ــأزق الــدرامى الــذى تــمــر به بــعـض الــكــيــانـات هــذا ا
ـونـودرامـا وهـو ـسـرحــيـة اجلـادة هـو إعـادة إحـيـاء ا ا
ى ــصـرى والــعــربى بل والــعـا ــشـهــد ا مــا حــدث فى ا
سرح يـحمل عناصر دون اسـتعداد أو تخـطيط ألن ا
بقـائه التى اكتسبـها من سنواته الطويـلة كنشاط مواز

سرح الكبير" .  للحياة الدنيا "ا
ـونــودرامى حتـتـاج ــسـرحى ا ولـعل صـنــاعـة الـعـرض ا
إلى قـدر أكــثـر مـن إعـمـال الــفـكــر وبـذل اجلــهـد بــغـيـة
كن جلمـيع العناصر احلـصول على أفضل تـوظيف 
ــــســـــرحــــيـــــة والـــــتى وصـل عــــددهـــــا حــــسـب أحــــدث ا
النظـريات الـنقـدية إلى ثالثـة عشر عـنصـراً مسـرحياً
البس هى (اإلكـــــســـــســــوار والـــــديـــــكـــــور واإلضـــــاءة وا
ـــؤثـــرات واألغــانى ـــوســيـــقى وا والــســـيـــنــوغـــرافــيـــا وا
واالســـتـــعـــراضـــات واألقـــنـــعـــة بــــاإلضـــافـــة إلى الـــنص
والــتـــمـــثــيل واإلخـــراج) وذلك لـــهـــدف تــغـــطـــيــة ثـــقــوب
ـــمــثــلـــ فى الــعــرض الــعــرض الــتـى يــســبـــبــهــا نــدرة ا
ـذكـورة ـســرحـيــة ا ــسـرحى وكــثـيــر من الـعــنـاصــر ا ا
تـعــتــبــر نــواجت لــتــطــورات فى الــتــقــنــيــة الــتى عــرفــتــهـا
اإلنـسانيـة فى سنـواتهـا األخيرة ورغم ذلك اسـتوعـبها
ــســـرح الــذى كـــان فى بـــدايــاتـه يــعـــتــمـــد فــقـط عــلى ا
الـــعــنــصـــر الــبــشـــرى مع بــعـض األقــنــعـــة الــتى تــعـــتــبــر
اضى واحلاضر من ب العنصر الوحيد الثابت فى ا
ـذكورة  و نـخلص من ذلك إلى ـسرحـية ا الـعنـاصر ا
رونة والقدرة سرح  يحـمل من خصائص ا أن واقع ا
عــلـى الــتـــطــبع مـــا أهــلـه لــلـــتــواصل مـع كل الــطـــفــرات
العلـمية الـتى عرفتـها اإلنسـانية من 2500 سنـة وحتى

تاريخه .
سـرحى الوحـيـد الثـابت استـخدامه فى إذاً العـنصـر ا
ــســرح الــيــونــانى الــقــد هــو (األقـنــعــة) الــتى كــانت ا
ـرحلة الطويلة من تسـتخدم لتغيـير الشخصيات فى ا

ـثل عـمـر الـدرامـا اإلغـريــقـيـة الـتى كـان يـقـوم فـيـهـا 
واحــد بـــأداء جــمــيع األدوار بل والــقــيــام بــكل وظــائف
ـــســـرحى كـــالـــتـــألـــيـف واإلخـــراج.. كـــمـــا هــو الـــعـــمل ا
مــــعــــروف عـن بــــدايــــة مــــعــــرفــــة اإلنــــســــان بــــالــــدرامــــا
ــســرحــيــة ولــذلك نــســتــطــيـع أن نــعــتــبــر أن ظــاهـرة ا
ـونـودرامـا من جــديـد هى إعـادة إحـيـاء هـذا انـتــشـار ا
الــنــشــاط اإلنــســانى  واحــتــفــظت الــذاكــرة الــدرامــيـة
ببـيانـات عن واحد فـقط من هؤالء الـدرامي األوائل
ـمثل هو "الـقدمـاء" ظهـر قرب عام  560 ق.م  وهذا ا
(تــســيـبـس) أو (ثـيــبس) كــمــا جــاء بـكــتــاب فن الــشــعـر
لــلــمــنـظــر الــدرامى األول فى الــعــالم أرســطــو وثــيـبس
هــذا هــو صــاحب الــعـربــة الــشــهــيــرة ألنـهــا األولى فى
تـاريخ الــدرامـا اإلنـســانـيـة الــتى كـان صــاحـبـهــا يـحـمل
فيـها جـميع احـتيـاجات الـعرض الـذى كان  يـقدم  فى
الـتجـمـعات واألسـواق واالحـتفـاالت اإلغـريقـيـة وحتى
هذه اللـحظـة من تتبع الـسيـرة التاريـخيـة للمـونودراما
نــــســــتــــطـــيـع اإلقــــرار بــــأن (تــــســـيــــبـس) هــــذا هــــو أبـــو
ــونـودرامـا وفـقــاً لـلـتـعــريف اخملـتـصــر الـذى بـدأنـا به ا
ـقــال  ولـتـأكـيــد ذلك الـزعم أو تـداركـه سـوف نـطـلع ا
ــــونــــودرامــــا من خـالل أهم مــــعــــاجم عــــلى تــــعــــريـف ا
ـنـا العـربى حتى عـروفة بـعا ـسرحـيـة ا ـصـطلـحات ا ا

اآلن والتى تتفق على تعريفها على النحو التالى :
ـمـثل الواحـد ويتـكون الـ ( monodrama) هى دراما ا
ـصطلح من الكلـمت اليـونانيت     monoأى وحيد ا
أو واحد و  drama أى الفعل  وقد يسـتخدم للتعبير
عن نــفس الــشىء تـــعــبــيــر آخــر هــو عــرض الــشــخص
الــواحـد  on man show وقـد أطــلـقت هــذه الـتـســمـيـة
ـسرحيـات القـصيـرة التى انـتشرت فى عـلى نوع من ا

ـمثل (جوها برانـديز) ثم فى إجنلترا ـانيا على يد ا أ
ثل من  1775 إلى  1780م وكان يؤدى األدوار فـيها 
ــــثــــلــــة واحــــدة بــــاإلضــــافــــة إلى عــــدد من واحــــد أو 
ـوســيـقى فى الـكــومـبــارس أو اجلـوقــة مع اسـتــخـدام ا
بـــعـض الـــعـــروض  ويــقـــوم هـــذا الـــنـــوع مـن الـــعــروض
ــمــثل فى األداء إذ ــســرحــيــة أســاســاً عــلـى مــهــارة ا ا
يـحـتــاج دائـمـاً إلى مــحـاكـاة عـدة أشــخـاص فى أوقـات
متـتالية ومتقـاربة داخل العرض متنـقالً بسرعة كبيرة
بـ حـاالت نـفـسـيـة مـخـتـلـفـة وأزمـنـة مـتـعـددة وأمـاكن
ــتــلــقى من خالل مــتــبــاعــدة كــمــا يــحــتــاج إلى إيــهــام ا
صــدق تـقــمـصه إلـى وجـود شـخــصـيــات أخـرى غــائـبـة

يُجرى معها حواراً درامياً ويتعامل معها .
ونودرامـا نوعـاً خاصـاً من اإلخراج يـختلف وتـتطلـب ا
تــمـامــاً عن الــعـرض الــتـقــلـيــدى من حـيـث الـعــمل عـلى
إيـجـاد نــقـاط ارتــكـاز لـلــمـمـثـل يـتـكئ عــلـيــهـا فى إثـراء
ا لـها من قـدرة على الـداللة والـتعـبير منتـجه الفـنى 
ــسـرحـيــة الـغــائـبـة لــتـكـون عــوضـاً عن الــشـخـصــيـات ا
بحـيث تتـحول قـطع اإلكـسسـوار والديـكور إلى مـحاور
ـمـثل حـواراً مع بــديل عن احملـاور الـغـائب إذ يــجـرى ا
صــورة لـشـخـص أو أشـخـاص أو يــتـحــاور مع ثـيـاب أو
يـتحدث بـالهاتـف مع شخصـيات غـير مرئـية  وكذلك
ـؤثـرات ـونـودرامـا اإلضـاءة وا تـسـتـخـدم فى عـروض ا
السـمعيـة بطـريقـة تسـمح باالنـتقـال من زمن إلى آخر
ـــمـــثل ـــتــــلـــقى فـى عـــروض ا أو مـن مـــكـــان آلخـــر  وا
الواحـد يحـتاج إلى جـهد كـبيـر وتفـاعل بصـورة تواكب
مــتـطــلـبــات الــعـرض وتــمأل ثـقــوبه وتــسـد فــجـواته من
خـالل كل مــا من الـــضــرورى أال يـــكــون مــوجـــود ألنــنــا
ـثل أمـام أحــداث من احلــيـاة يــنـقــلـهــا لـنــا بــالـكــامل 

ـا يــؤدى إلى نــدرة احلـوادث الــدرامـيــة وعـلى واحــد 
ذلك فإنه البـد من الـبـداية أن يـتم االتـفاق مع مـتـلقى
ـــونـــودرامـــا أن يُـــقـــر بـــقـــبـــول الـــدخـــول إلى الـــلـــعـــبـــة ا
ــسـرحــيــة واإلســهــام فى صــنـاعــتــهــا والـتــورط فــيــهـا ا
كـــــشـــــريك حـــــقــــــيـــــقى فـــــاعـل ألن األمـــــر فى عـــــروض
ــضــمـون مع ـونــودرامــا يــتــمـاشـى جـمــلــة من حــيث ا ا
ى (بـيتـر بروك) هى : مـقولـة شهـيرة لـلـمسـرحى العـا
تـتالشـى جـمــيع الـعــنـاصــر وتـخــتــفى تـمــامـاً فى حــالـة
ـونـودراما هى ـمثل فـى أداء دوره لذلك فـإن ا جنـاح ا
ـــــســــرحى عـــــروض الــــنـــــجـــــوم من عــــمـــــالـــــقــــة األداء ا

اخمللص لهذا الفن الرفيع.
ـمثـلة الـسيـنمـائيـة الفـرنسـية الـشهـيرة ولـذلك قامت ا
(إيــزابـــيل هـــوبــيـــر) عــام 1993م بــتـــقـــد مــونـــودرامــا
أخــرجــهــا وأعــدهــا األمــريــكى "روبــرت ويــلــســون" عن

رواية (أور لندو) تأليف: فيرجينيا وولف .
ــونـودرامــا مـســرحـيــة ( مـضـار ومـن أشـهــر نـصـوص ا
الــتــبغ ) لــلــكـاتـب الـروسـى "أنـطــون تــشــيــكـوف" 1860ـ
 1904 التى عرفها بأنها منولوج فى فصل واحد وهو
ـونـودراما ولـكن مـن خالل احلوار تـعـبـيـر آخـر يـعـنى ا

ثل واحد. الفردى الذى يقوم بإجرائه 
ومن أشـــهـــر الــنـــصــوص أيـــضــاً مـــســرحـــيــة (الـــصــوت
اإلنــســانى) لــلــكــاتب الــفــرنــسى "جــان كــوكــتـو"  1889ـ

  1963م .
ولــلــمــســرحى الــرائــد (هــارولــد بــنــتــر) نص مــســرحى
مــونــودرامى بـعــنــوان (مــونـولــوج) وهى مــسـرحــيــة قـام
ـمــثل (هـنــرى وولف) وعـرضت بــتـمــثـيــلـهـا ألول مــرة ا
لـلمـرة األولى بـتلـيفـزيـون الـ "بى بى سى" يوم 13أبريل

 1973م .
ـونـودرامـا بقـدرتـهـا عـلى السـمـاح بـتـحويل أى تـتـمـيز ا
نص أدبى كـــالــقـــصـــيــدة والـــقــصـــة والــروايـــة وتــداعى
الــذكــريـات إلـى عـروض مــســرحــيــة إضــافـة إلـى عـدم
ــواهـب الــتــمــثــيــلــيــة الــنــادرة إال إلى احــتــيــاجــهــا من ا
عـنـصـر واحد  و هـذا الـعـنـصـر إن جنح فـهـو الـنـجاح
وإن أخــــفق قـــلــــنــــا ال بـــأس فــــهـــو واحــــد لم يــــجـــد من
يـــســانــده أو يــخـــفف عــنه ولـــذلك انــتــشـــر هــذا الــنــوع
ـــســـرح ألنه ال ـــســـرحى الـــيـــوم فـى فـــتــرة انـــدحـــار ا ا
يـحتاج إلى فرقة ومكـان  مجهز للـتدريبات أو العرض
و ال يحـتاج كـذلك إلى إنتـاج كبـير يـتطـلب مؤسـسة أو
هـيــئـة ولـذلك كــمـا قــلـنـا  أمــكن رصـد جتـارب عــربـيـة
ـــمـــثل ـــونـــودرامـــا مـــثل جتـــربـــة ا كـــثـــيـــرة تـــتـــجه إلى ا
الـــفـــلــســـطـــيــنـى (زيــنـــاتى قـــدســـيــة) الـــتى اســـتـــنــد فى
صـنـاعـتهـا إلى نـصـوص (الـزبـال) و(الـقـيـامـة) و (حال
ـمـدوح عـدوان وكــذلك مـونــودرامـا (جـرسـة) الـدنـيــا) 
التى قـدمهـا اللـبنـانى "رفيق عـلى أحمـد" و مونـودراما
ــعـلـم ) الــتى كــتـبــهــا وأداهــا الــتــونــسى مــحــمـد (حى ا
إدريس وجتـربـة (رحــلـة الـعـطش) و (بــرج الـنـور) الـتى
ــــغـــربـى (عـــبــــد احلق ــــســـرحـى ا ألــــفــــهــــا وقـــدمــــهــــا ا
ــــســــرح الــــفــــردى الــــزروالى) مـن خالل مــــا أســــمـــــاه ا
ــــرآة) الــــتى قـــام ومــــونـــودرامــــا (أحالم مــــعـــطــــلـــة أو ا
بـــإخــراجــهــا كـــاتب هــذا الــســـطــور لــلـــمــمــثــلـــة (عــبــيــر
هرجانات احمللية الطوخى) وشاركت فى الكثير من ا
ـمــثـلــة الـتى عــشـقت والـعــربـيــة وأخـيــرا مـونـودرامــا (ا
جنــيب مـــحــفـــوظ) الــتى قــام بـــإخــراجــهـــا عــمــر دواره
تألقة (انتصار) والتى عرضت فى ـصرية ا للممثلة ا
ـهـرجان الـوطنـى للـمسـرحـيات الـقصـيـرة الذى عـقد ا
ـديـنــة  (سال) لـلـمــسـرحـيــات الـقـصـيــرة الـذى عـقـد
غربية وتتوالى التجارب والعروض ملكة العربـية ا با
بحيث ال يـخلـو عدد من أعداد جـريدة "مسـرحنا" من
أخــبــار عـن جتــارب مــونـــودرامــا عـــرضت أو يــســـتــعــد

لعرضها فى كل مكان بالقاهرة وأقاليم مصر .
ـــكــــنـــنــــا الـــقــــول بـــأنـه إذا كـــانت الــــعـــروض  ولـــذلـك 
ــســتـوى الــعــربى واحملـلى ــسـرحــيــة الـســابــقـة عــلى ا ا
محدودة إلى حد ما ويـسيرة احلصر   فإن العروض
الــقــادمـة كــأسـعــار كل شىء فى مــصـر ســتـصــبح عـدة
أضـــعــاف . لـــذلك كـــان البــد من اســـتــقـــبــالـــهــا  بـــهــذه
راجـعة الـسريـعة خلـصائص ومـواصفـات هذا الـنوع ا

سرحى العائد . ا

 اللوحة للفنان « حمدى الفولى»

گيف تتحول قطع اإلكسسوار
 إلى محاور بديل للمحاور الغائب

ونودراما قادرة على حتويل   ا
أى نص أدبى إلى عرض مسرحى
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> إنـنـا نـظن أن مـظـهـرنـا وسـلـوكـنـا وذكـاءنـا وانـفـعـاالتـنـا وحـركـاتـنـا مـهـددة. لـذا فإن
. وفعل االستجـابة اآللى هو أن ننسحب ذهنيًا الـغريزة الطبيعيـة هى أن نصبح دفاعي
وبـدنيًـا - أن نصبـح حذرين والنـتيـجة تكـون عادة سـلوكًا مـصطـنعًا وزائـفًا يـفسد تـأثير

مثل. ومصداقية ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرح اإلقليمية لهذا العام. >  اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة بدأت فى اإلعداد لتنظيم مهرجانات نوادى ا
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3  وجوه لإلبداع..
 من العشوائية إلى البحث عن الذات

 محمد السالمونى

أحمد عبدالرازق 

د.  سيد خطاب 

 هذه
الظاهرة
دليل على
اإلفالس
وغياب
عايير ا

أحمد خميس

مروة فاروق

 يس الضوى

 فهمى اخلولى

 اخملرج
هو الذى
يرى

نفسه فى
إبداعات
اآلخرين

سرح" نقاد رأوها إفالساً وآخرون يبحثون "إعادة تعريف لدور رجل ا

مــا الــذى يـدفـع مـؤلف مــســرحى لـلــتــشـبث بــنــصه.. واإلصـرار
ــشــاركــة فــيه ــســرح وا ـه بــنــفــسه عــلى خـــســبــة ا عــلى تــقــد
بــالــتــمـثــيل أحــيــانــاً لـيــكــتــمل بــذلك تــواجـده فـى الـعــمل بــكــافـة

مستوياته.
الـتسـاؤالت الـسـابـقـة اكـتـسـبت مـشروعـيـة إضـافـيـة بـعـد تـزايد
ـسرح.. األمـر الذى ـؤلف اخملرج بـ شبـاب نوادى ا ظـاهرة ا

لف! يستحق فتح ا
ــؤلف بـإخـراج نص ــؤلف واخملـرج عــز درويش وصف قـيـام ا ا
كـتــبه بـأنه عـمل صـعـب جـداً ويـحـتـاج جملــهـود ذهـنى وعـصـبى
كـبير يخلق تشتـتاً يجعل العمل يخـرج بشكل أقل من الطبيعى
ه من خالل مـخـرج مـحـتـرف قـال: عـنـدمـا تـكـون بـعـكس تـقـد
لـدى فـكـرة مسـيـطـرة عـلى ذهنـى أقوم بـإخـراجـها خـشـيـة عدم
ـهـا كـمـا أريـد. ولى جتـربـتـان من اسـتـطـاعـة مـخـرج آخـر تـقـد
تـألـيـفى وإخــراجى األولى "نـقـطــة. مـسـافـة. عالمــة اسـتـفـهـام"

والثانية "أوضة الفيران".
ـؤلف ـؤلــفـة واخملـرجـة مـروة فــاروق ظـاهـرة اخملـرج ا وتـقـول ا
ـؤلف نـصه خملـرج آخر لـيـست إيـجـابيـة فـاألفـضل أن يـتـرك ا
األمر الذى يـضيف إليـها خياالً جـديداً وابتـعاداً عن األحادية.
ـبدع عـلى تخصص مـع سـواء (التمـثيل أو اإلخراج وتـركيز ا
ـمـثل أو الــتـألـيف أو الــسـيـنــواغـرافـيــا) يـجـعــله أكـثـر إتــقـانـاً فــا
اخملـرج مثالً يكون منـشغالً طوال الوقت وهذا يـؤثر سلباً على

قيمة العمل النهائية .
وتضيـف مروة: ما دفـعنى إلخراج نص من تـأليفى أن مـخرجاً
قـــدم نــــصـــاً لـى بـــشـــكـل ســـيئ رغـم إشـــادة الــــنـــقـــاد بــــالـــنص.
وسـأحــاول الــتــركــيــز فى الــكـتــابــة فــقط وأعــطى مــســرحـيــاتى

خملرج جيدين حتى ال أشتت نفسى.
ـعـدة أمـيـرة شـوقى أن اخملـرج الـهـاوى يـريـد وتـرى اخملــرجـة وا
أن يـقــدم عـمـالً جـيــداً وهـذا يــجـعــله يــقـوم بــالـتــمـثــيل وإعـداد
النصوص أو تـأليفهـا وإخراجها أحيـاناً وهذا خطـأ كبير حيث
ان مثلة إ يصاب العمل بالتـعددية فى طرح األفكار. وتؤكد ا
ـسـرح تـتـيح لـكل مـبـدع تـقد إمـام أن فـلـسفـة جتـربـة نـوادى ا
رؤيته. حـتى لو قـام بالـتمـثيل والـتأليـف واإلخراج لعـمل واحد
ألنه يـريــد أن يـجـرب حـتـى يـصل لـصــيـغـة مـعــيـنـة كــمـا أنـنـا ال
نــســتــطــيع احلــكم عــلى هــذه الـظــاهــرة بــاإليــجــاب أو الـســلب

قدمة تفرض نفسها سواء بالنجاح أو الفشل. فالتجربة ا
ؤلف صورة معينة فيقوم بإخراج ومن احملتمل أن يكون لدى ا
ؤلف واخملرج نص كتـبه لكى يعـبر عن هذه الـصورة. ويراهـا ا
سـرح فقط بل فى الدراما يس الـضوى ظاهرة الفـتة ال فى ا
الـتـلـيـفـزيـونـيـة والـسـيـنـمـائيـة بـشـكل عـام وقـال أصـبح امـتالك
ـاديــة من شــأنه إفـســاح اجملـال لــوجـود الـعالقــات واألسـبــاب ا
هـذه "الهرطـقة اإلبداعـية" تألـيفاً وإخـراجاً وتمـثيالً.. وهذا ال
ـتكـاملـة التى جتـمع ب شـتى صنوف يـعنى إغفـالى للـموهـبة ا
ـــســـرح واألغــانى اإلبـــداع. فــأنـــا شــخـــصـــيــاً أكـــتب الـــدرامــا وا
الدراميـة وأقوم بـاإلخراج وحصـلت على جوائـز عديدة فى كل
هـــذه اجملـــاالت لـــكـــنـــنى لم أفـــعـل هــذا عـــمـــداً أو عـــلى ســـبـــيل
ـــوضــة بــيـــنــمـــا هــنـــاك من يــعـــمل اســـتــنــاداً عـــلى الـــواســطــة ا
ـصالح الشـخصـية وهـذا يؤثـر على احلركـة الفـنيـة ويضـعها وا

فى مأزق.
ــمــثل اخملـرج فى ــؤلف ا ويــضــيف الــضـوى: انــتــشـار ظــاهـرة ا
سرح أمر طبـيعى. فمنذ بداية حركة النوادى عروض نوادى ا
ــبـدعــون الـهــواة يــبـحــثـون من خالل مـنــذ سـتــة عــشـر عــامـاً وا
وهـبة احلقيقية وهم إذ يفعلون ذلك من أعمالهم أين تكمن ا
أجل وضع إمــكــانـيــاتــهم أمــام عــيــون الــنـقــاد والــبــاحــثـ حــتى

يوجهوهم للطريق الصحيح.
ويــشـيـر الــنـاقـد أحـمــد خـمـيس إلـى وجـود هـذه الـظــاهـرة مـنـذ
ــســرح اإلغــريــقى فــكــان إســيــخــيــولس وســوفــوكــلــيس بـــدايــة ا
وغيـرهما يقومون بالـتأليف والتمثيل واإلخـراج حتى شكسبير
ـــســرح ـــثـل ويــخـــرج . وانـــتـــشـــرت فى ا نـــفــسـه كـــان يــكـــتب و
ــؤلف واخملــرج ـــصــرى مــنـــذ فــتــرة قـــصــيــرة . فـــتــرى مــثـالً ا ا
سرح مصطفـى سعد يخرج نـصوصاً كتـبها ويسـمى أعماله 

سـرح االستـفـهـام. وبالـنـسـبـة لتـواجـد هـذه الـظاهـر بـ شـباب
ـبدع ـسـرح فـسـبـبـهـا وجـود مـسـافـة فـنـيـة كـبـيـرة بـ ا نـوادى ا
ـــمـــثل). وأرى أن الـــطـــريــقـــة األفـــضل أن ـــؤلف ـ اخملـــرج ـ ا (ا
ـؤلف مـوضوعه خملـرج لـكى يـضع له تـفـسـيـراً يـضيف يـعـطى ا
إلــيه حـتـى يـكـون هــنـاك رؤى مــخـتــلـفـة وعــالم فـنـى له وجـهـات

نظر متعددة.
فى حــ يـرجع الـنـاقـد مــحـمـد الـسالمـونـى الـسـبب فى تـزايـد
الـظاهرة لـعدم وجـود فكـرة النص اجلاهـز وأيضـاً عدم وجود
سرحى حتديد لألدوار وتوزيع لالخـتصاصات داخل العمل ا
وأصـبح هـنـاك تـداخل من أجل طـرح الـهـموم الـذاتـيـة ولم تـعد
الكلـمة منفـصلة عن الصـورة وأصبح اخملرج اليـوم يريد صنع
ـــســرحى عـــالم جــديـــد ويــقـــوم بــكـل الــوظـــائف داخل الـــعــمل ا

الواحد.
ـسرح يعـاد تعـريفه وبـالتالى ويـقول الـسبب فى رأيى أن رجل ا
تغيرات فى العالم ككل. سرح على ضوء ا يعيد هو تعريف ا
ويـضـيف الـسالمـونى: هـذه الـظـاهـرة تـعـبـر عن وجـود حتوالت
جـسـيــمـة فى الــواقع. ومع ذلك أنــا أؤكـد هـذه الــظـاهــرة ألنـهـا

سرح الشامل. فكرة رجل ا
بـينمـا يرفض النـاقد أحـمد عبـد الرازق أبو الـعال هذا االجتاه
ـسـرح مـؤكداً الـذى بـدأ يـتفـشى فـى عروض مـهـرجـان نـوادى ا
ـسـرحى يـنـبـغى أن يـكـون هو أن عـنـصـر اخملرج داخـل العـمل ا
الـفـاعل إذا كـان مثـقـفاً بـشـكل جيـد. أمـا أن يصـبح اخملـرج هو
مثل فهذا يعكس إفالسـاً وغياباً للمعايير التى يقوم ؤلف وا ا
عــلـيـهـا مـهـرجـان الـنـوادى ولـيس مــعـنى إسـنـاده السـتـراتـيـجـيـة
احلـريـة فى اإلبـداع أن تـظـهـر كل تـلك الـعـشـوائـيـة الـتى نـراهـا
ــؤلف عــنــاصـر ثالثــة عــلى درجـة ــمـثل وا اآلن ألن اخملــرج وا
سـرحـى اختـزالـهم كـبـيـرة من األهـمـيـة فى صـنـاعـة الـعـرض ا
فى عنصر واحد يتعارض مع فكرة احلرية التى أشرت إليها.
ـــمـــثل وأشـــار إلى أن كل عـــنـــصـــر مـن الـــعـــنـــاصـــر الـــثالثـــة (ا
ثـل فى النـاحـيـة الـنـقديـة رؤيـة لـصـاحبه ـؤلف)  واخملـرج وا
ــؤلف واألداء الــتـمــثــيــلى يــعــكس فــكـر فــالــنص يــعــكس رؤيــة ا
ـمثل  وتفسيـر النص يعكس رؤية اخملـرج فكيف تصبح هذه ا

تعددة رؤية واحدة. الرؤى ا
ويــرى اخملــرج فــهــمى اخلــولى عــضــو جلــنــة حتــكــيـم مــهــرجـان
ـبـدع الذى يـكـون له أكـثـر من رافد ـسـرح أن مـسألـة ا نـوادى ا
إلبـداعه شـكـل مـخـتلـف وجـديـر بـاالهـتـمـام واخملـرج الـذى هو
سرحى حـتي لو كان مؤلفاً للنص يصبح هو مؤلف العرض ا
مكن أن يكون هو مصمم السينوغرافيا مؤلف العرض ومن ا
ــمـكن أن يــشـارك ـؤثــرات الـصــوتــيـة ومن ا ــوسـيــقى أو ا أو ا
سـرحى فهـناك مـقولـة: «إن اخملرج هو كـمؤد داخل الـعرض ا
الــذى يــرى نــفــسـه فى إبــداعــات اآلخــريـن». فــهــو الــذى يــأمــر
ويــنـهى ويــفــعل كل شىء فــهــذه مــسـألــة قــتـلـت بـحــثــاً. وأضـاف
اخلـولى ال نـسـتـطـيع أن نـقـصــر اإلبـداع عـلى نـوعـيـة مـعـيـنـة أو
ــبـــدع ولــكـن أرى أن اخملــرج البــد أن عـــمل مــحـــدد يــقـــوم به ا
يـكـون له رأى ورؤيـة ألنهـا هى الـتى تـسيـطـر فى الـنهـايـة وأكد

فهمى اخلولى على تأييده لهذه الظاهرة.
ـنطق نابع من ويـؤكد النـاقد د. سيـد خطاب أن الـلجـوء لهذا ا
سرح نصوصاً أشياء عديدة منـها أن يجد اخملرج فى نوادى ا
ال تعبـر عن أفكـاره فيقـوم بكـتابة أفـكاره بـالشكل الـذى يريده

ولقلة خبرته يظهر النص عادة بشكل ردىء.
وأضــاف خـــطـــاب: إن قــيـــام هــؤالء الـــشـــبــاب بـــكل شىء داخل
ــسـرحى يــرجع لـعــدم وقـوفـهـم بـشـكـل حـقـيــقى عـلى الــعـرض ا
ــوهــبــة احلــقــيـــقــيــة بــداخــلــهـم ويــبــحــثــون عن الــدور مــكــمـن ا
احلـقـيـقى الذى يـحـاولون اإلمـسـاك به ونظـراً ألن كـثيـراً مـنهم
له  جتـاربه األولى فى اإلخـراج فـإنـهم ال يـجـدون فـريق الـعـمل
ـؤمن بـأفـكارهـم فيـضـطـرون إلى الـلـجـوء لـلـتـألـيف اجلـماعى ا

سرحية. حتايالً على مفهوم البنى التقليدية للنصوص ا

شباب نوادى
سرح ا
يؤلفون
عروضهم ثم
يخرجونها
ثلون و

فيها..
سرحيون وا
متخوفون!

 هذه
الظاهرة
تؤكد فكرة
سرح رجل ا
الشامل
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ـسـرح يشـيـر إلى اخلـوف الـذى يـحـدث عنـدمـا يـكـون الـفـرد على > إن مـصـطـلح رهـبـة ا
ـسـرح فـهى نـفس العـمـلـيـة اإلنـسـانيـة الـتى تـكـون لـلـمرء عـنـدمـا يـغـنى حلـنًا خـشـبـة ا
مـنفردًا أو يـظهر فى مـقابلة شـخصية أو يـحضر اجـتماعًا هـامًا أو يتـنافس فى مباراة

رياضية أو يشرع فى رحلة خطرة.

> اخملرج محمد دسوقى يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية «أبناء الصفيح» للكاتب عبد الكر برشيد.
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«العصفور الطائر ب الشرق والغرب» 
 متى يلتقى
الشرق
بالغرب
وتتحقق
قصص احلب
اخلالدة

لـــقـــد كـــتـب تـــوفـــيق احلـــكــــيم مـــا يـــقــــرب من ســـبـــعـــ
ـقاالت والـكتب مسـرحيـة عـدا الروايـات والقـصص وا
اخملـتــلـفــة هـذا يــعـنى أن الــثالثـ عــامـا الـتـى قـدرهـا
لنفـسه قد جنح بـالفـعل فى مهـمته الـتى اختـصر فـيها
ــــســـرح خالل ألــــفى ســــنـــة حــــيث مــــهـــد الــــتـــربـــة فن ا
الثقـافيـة لتـقبل هـذا الفن الذى أصـبح واقعـاً ملـموسا
. وهـكذا صـار لـدينـا تراث ومـحـترمـاً وليـس مسـتهـجـناً
مسرحى ثرى صنعه لنا توفيق احلكيم وحده نستطيع
به أن نــــبــــاهـى األ ونــــحن رافـــــعــــو الــــرءوس فــــخــــرا
ثـابة القاعدة ـسرحى كان  واعـتزازا. وهذا التراث ا
التـى انطلـق منـها جـيلنـا وجيـل السـتينـيات الـذى صنع
ـصــريـة والـتـى انـطـلـقـت بـعـدهـا ـســرحـيـة ا الـنـهــضـة ا
ــســرح إلى بــقــيــة األقــطــار الــعـربــيــة لــتــضىء شــعــلــة ا
ـغرب شـرق أو ا ـسارح بـضـوئـها الـوهـاج سـواء فى ا ا

العربى.
كــــلـــمــــة ضـــروريــــة البـــد مـن ذكـــرهــــا فى هــــذا احملـــفل
ــقــام فى مــعــرض جــنــيف الــدولى الــثــقــافى الــكــبــيــر ا
لـلـكـتــاب والـصـحـافـة الـكـائـن فى قـلب الـقـارة األوربـيـة
الـتى تــعـلم فـيــهـا تـوفــيق احلـكــيم عـصـفــور الـشـرق فن
ــســرح الـــغــربى وحــمــله مــعـه فى دعــوته إلى الــشــرق ا
ـثل أحد ـلـتقى أن  خصـوصا وأنـنـا نحـاول فى هذا ا
اجلــســـور الــقــويـــة فى حتــقــيـق الــتــواصـل بــ الــشــرق

والغرب.
لــقـــد ســافــر تـــوفــيق احلــكـــيم إلى فـــرنــســا لــيـــنــهل من
ـاذج ـوذج من  ثـقـافـتـهـا وفـنـونــهـا وآدابـهـا الـتى هى 
احلضارة الغربية احلـديثة وذكر ذلك كثيراً فيما كتبه
خـصوصا فى روايته «عصـفور من الشرق» الـتى كتبها
سـنة 1938 والتى سـجل فـيهـا قـصـة حب مجـهـضة لم
تتحقق ب عصفور شـرقى متيم وفتاة فرنسية أحبها
تــدعى «ســوزى ديــبــون» هــذه الــتــجــربــة الــقــاســيــة فى
احلب الـتى لم تتحقق جـعلته ينـظر إلى عالقة الشرق
بالـغرب نظرة فلسـفية عميقـة ضمنها فى حواراته مع
ــســيــو «إيــفــانــوفــتش». لــقـد جـاره وصــديــقه الــعــامل ا
جعلته هذه التجـربة الفاشلة فى احلب يتأمل العالقة
ـلـتـبـسـة بـ الـشـرق والـغـرب والـتى سـبـقـتـهـا جتـارب ا
ــاثـلـة فى الـتـاريح والـتـى كـانت تـنـتـهى دائـمـا فـاشـلـة 
ــة كــتــلك الــنــهــايـة الــتــراجــيــديـة نـهــايــة مــأســاويــة مـؤ
ــصــريـة و«أنــطــونــيـو لــتــجــربـة احلـب بـ كــلــيــوبـاتــرا ا
لك العادل» الرومانى» أو قصة الـزواج الفاشل ب «ا
ـلك شـقـيـق «صالح الـدين األيـوبى» و«جــوانـا» أخت «ا
ريـتــشـارد» قــلب األسـد أثــنـاء احلــروب الـصــلـيــبـيـة أو
ــــأســـاويــــة الـــتـى انـــتــــهت بــــ «زيـــنب جتـــربــــة احلب ا
ـصــريـة» والـقــائـد «نـابــلـيـون بــونـابـرت» أيـام الـبـكــريـة ا
احلملـة الفـرنسيـة على الـشرق أو النـهايـة التراجـيدية
لـعالقــة احلب احلـديـثـة بــ «ديـانـا سـبــنـسـر» األمـيـرة
صـرى فى نـهايـة الـقرن اإلجنـلـيزيـة و«عـمـاد الفـايـد» ا
ــاضى. هــذه بــعـض قــصص احلى الــتى نــشــأت بــ ا
الـشـرق والغـرب فى عـصـور مخـتـلفـة والـتى كان مـآلـها

أساوية. الفشل الذريع والنهاية ا
فمـاذا كان مـوقف توفـيق احلكـيم سنة 1938 فى عدم
حتـــقـق هــذا احلـب خـــصـــوصـــا فى جتـــربـــة عـــصـــفــور

امة الغرب الفرنسية. صرى وفتاته  الشرق ا
إن اإلحباط الذى أصابه إثر قصة احلب الفاشلة فى
«عـصـفـور الـشـرق» جـعــله يـلـجـأ إلى مـنـقـذته الـروحـيـة
ـا كـان يـتـبـرك بـها «الـسـيـدة زيـنب أم هـاشم» الـتـى طـا
ـقامـها الـطاهـر وهو فى ويغـسل همـوم روحه بزيـارته 
مـصـر ولـكن أين هـو من مـقـامـهـا وهـو فى بالد تـبـعـد
عـنها آالف األميـال إذن ال مناص من أن يـجد البديل
وسيقى. يقول فى فرنسا وقد وجده ويا للروعة فى ا
تــوفـــيق احلــكــيم فى «عــصـــفــور من الــشــرق» «نــعم...
ـــوســـيـــقـى يـــســـتــــطـــيع أن يــــعـــتـــصم اآلن بـــقــــلـــيل مـن ا
بـالــســحب ضــد هـذا احلـب األرضى الـذى وضـع أنـفه
فـى الــرغـــام». راح يـــســتـــمع إلى مـــوســـيــقـى «فــاجـــنــر»
ـوسـيـقـاه «سـحـر يــوم اجلـمـعـة احلـزيـنـة» الــتى صـور 
ـسيح إذ جاء يحمل إلى اإلنسانية التى قصة السيد ا
نخرت فـيها األنـانية نامـوس احلب الذى يخـلصها من
اخلــطـــيــئــة» ثم يــســتــمع إلـى الــســيــمــفــونــيــة الــتــاســعــة
لبيتـهوفن خصوصـا عندما أخـذ الكورس ينـشد نشيد
الي من البشر... أيها الفرح: «قفوا متعانق أيها ا

األخوة... إن فوق النجوم أبا حبيبا إلى القلوب».
توفـيق احلكـيم أدرك أن الـديانـات الشـرقـية هى مـنبع
احلب والـــــفــــرح والـــــبـــــهــــجـــــة والــــعـــــزاء من كـل شــــرور
الــعـالم... وهــذا مــا أدركـتـه حـضــارة الــغـرب وحــقــقـته
فــيــمــا أبــدعـته مـن الـعــلــوم والــفــنــون واآلداب أمـا فى
مـجــال الــســيــاســة فـلألسـف فـإن الــغــرب قــد خــان مـا
حــقـقـه فى مـجــال الـثــقــافـة. هــو يـرى أن الــغـرب فــقـد
ـسيـحيـة حيـنما أراد أن يـنافس الـشرق فى أن روحه ا
يصنع لـنفسه ديانـات مناقضـة لديانات الـشرق. يقول
توفيق احلـكيم على لـسان جاره وصـديقه إيفـانوفتش:
ـاركـسـيـة ـسـيـحـيــة واإلسالم بـا «إن الـغـرب اســتـبـدل ا
والـفاشـية... إن الـشـرق حل مشـكلـة الـتفـاوت الطـبقى
... ـلكت ب الفـقراء واألغنيـاء بتقسـيم العالم إلى 
ـلـكـة الـسـمـاء لـلـفـقراء... ـلـكـة األرض لألغـنـيـاء و
ــلــكـة الــســمـاء من فــمـاذا فــعل الــغـرب... إنـه أخـرج 
ـملكة األرض ب األغنياء والفقراء القسمة واكتفى 
ـا أدى إلى الصـراع بـ الطـبـقات تـهـافتـا عـلى هذه
األرض». يقـول إيفـان فى موقع آخـر: «إن أنبـياء أوربا
فى الـعـصـر احلـديث درسـوا تـكنـيك الـنـبـوة عـلى أيدى
األســـاتـــذة الــشـــرقـــيـــ وإن الــتـــنـــافس بـــ الـــديـــنــ
ــســتــحــدثــ لــيــبــدو شــديــد اخلــطــر... وإنـى ألتــنــبـأ ا
ـاركـسـيـة والـفـاشـيـة. بـوقـوع احلـروب بـيـنـهـمـا... بـ ا
وهـذه الـنـبـوءة حتـقـقت بـالـفـعل فـيـمـا بـعـد فى احلـرب
اركسية قـراطية وا ية الثانيـة ح حتالفت الد العـا

ضد محور الفاشية والنازية.
لـــقــــد وضع تــــوفـــيق احلــــكـــيـم يـــده عــــلى لب الــــعالقـــة
لتبسة والـشائكة ب الشرق والغرب والتى أدت إلى ا
فــشل عالقــة احلـب بــيــنــهــمــا. إذ إن الـــشــرق يــتــعــامل
ـثــلـهــا الـعــلـيــا بـيــنـمـا بـحــسن نـيــة أديـانـه الـســمـاويــة 
الـغـرب يـسـتبـدل األديـان الـسـمـاوية بـاألديـان الـدنـيـوية
الـتى نـشـأت فى أحــضـان الـغـرب وكـان الــصـراع فـيـمـا
بــيـنـهـمـا دمــارا عـلى الـشـرق وأهـله واســتـطـرد لـلـرؤيـة
الـــثــاقـــبـــة الـــتى أوردهــا تـــوفـــيق احلـــكـــيم فى حتـــلـــيــله
للعالقة ب أديان الـشرق السماوية التى حتولت على
إيدى الغرب أديـانا دنيويـة تتصارع فـيما بيـنها واكتوى
ــيـة فـإن مــا يـحـدث الــعـالم بــنـارهـا فى احلــروب الـعـا
اآلن ونـحـن فى األلـفــيــة الـثــالــثـة هــو اســتـمــرار لــنـفس
الـعـالقـة الـشـائـكـة الـتى تـنـبـأ بـهـا تـوفـيق احلـكـيم سـنـة
1938 فـى روايــــته «عــــصــــفــــور من الــــشــــرق» أى بــــعــــد
سـبـعـ عـامـا من نـبـوءته وذلك حـيـنـمـا تـولت أمـريـكـا
ـاركـسـيـة والـشـيـوعـية قـيادة الـغـرب فى حـربـهـا ضـد ا

ـيـة ولـم تـتـورع أن تـســتـخـدم الـديــانـة اإلسالمـيـة الــعـا
ـهــووسـة ــتـطــرفـة لــدى اجلــمـاعــات ا ـيــول ا وتـغــذى ا
بــالـدين لـلـمـوت واالســتـشـهـاد بل واالنـتــحـار لـلـحـصـول
ـــلـــكــة الـــســـمـــاء وأخـــذت تــمـــول اجلـــمـــاعــات عـــلى 
ــتــطــرفــة فى كل أنــحـاء الــعــالم وتــمــدهـا اإلسالمــيـة ا
ا فيها أسلحة الدمار تطورة  بكافة أنواع األسلحة ا
الــــشـــــامل من أجـل حــــربــــهــــا فى أفــــغــــانــــســــتــــان ضــــد
ـلــحــدين الـذين ال الــسـوفــيــيت بــاعـتــبـارهـم الـكــفــرة وا
مـلـكـة الـسمـاء. فـمـاذا كانـت نتـيـجـة احلرب يـؤمـنـون 
لكة األرض ثلة الـغرب ب  الـتى أشعلتها أمـريكا 
ـلـكـة الـسـمـاء فى أفـغـانـسـتـان? كـانت الـنـتـيـجـة هى و
ى الـتى انتـشـرت كالـنار انـفجـار ظاهـرة اإلرهـاب العـا

فى الهشيم.
يـقول عـصـفـور الـشـرق مـعبـرا عن األزمـة االقـتـصـادية
الــتـى اجــتـــاحت الــعـــالم فى الـــثالثـــيــنـــيــات من الـــقــرن
ـــاضى «إن هـــؤالء األمـــريـــكـــان قـــد بــــلغ من عـــتـــوهم ا
واعـتدادهم بثرائهم أن الـواحد منهم ال يـوقد سيجارة
إال بورقة مالية مشـتعلة حتت أنظار الشعب الفرنسى
الــفــقــيـــر» هــذا مــا قــالـه احلــكــيم مــنـــذ مــا يــقــرب من
ســبـعـ عـامـا فــمـاذا تـراه يـقـول عـنــهم وهم يـشـعـلـون
سـيـجـارهم اآلن لـيس بـورقـة مـالـيـة مـشـتـعـلـة بل بـدول
بـأكـمـلـهـا تـشـتـعـل فـيـهـا الـنـيـران سـنـوات وسـنـوات مـثل
ـا قــريـبــا إيـران أفــغـانــسـتــان والــعـراق وفــلـســطــ ور

وسوريا ولبنان والسودان.
لــقــد انــقـــلب الــســحـــر عــلى الــســاحـــر وبــعــد أن كــانت
ـتطـرفة أمـريـكا مـتـحالـفـة مع اجلمـاعـات اإلسالميـة ا
اركـسية التى لكـة السمـاء ضد ا ثلـة  باعـتبارهـا 
ــلــكــة األرض انــقـلــبت هــذه اجلــمــاعــات ضـد تـمــثل 
ـــلــكــة الــشـــر والــكــفــر ــثــلــة  أمــريــكــا بـــاعــتــبــارهـــا 
ـــا أدى إلى ازدهـــار وانـــتـــشــار حـــدائق والـــشـــيــطـــان 

اإلرهاب والتطرف فى كل مكان.
لـقــد تـعـلـمـنـا من الـغـرب الـكـثـيـر من الـقـيم احلـضـاريـة
ــقــراطــيــة وحــريـــة الــرأى والــتــعــبــيــر احلــديــثــة كـــالــد
وحــقــوق اإلنــســان واألهم من ذلك مــبــاد الـعــلــمــانــيـة
ــدنــيـة وفــصل الــدين عن الــســيــاســة وكـان والــدولــة ا
هذا الـفصـل نقـطة البـدء احلقـيقـية فـى قيـام النـهضة
األوربـيـة احلـديـثـة ولـكن لألسف الـشـديـد فـإن الـغـرب
ــســيــحــيـة الــذى كــان قــد وقع فى خــطــيــئــة تــوظــيـف ا
لألغـراض الـسـياسـيـة خالل احلـروب الـصـلـيـبـيـة التى
شــنــهــا عــلى الــشــرق فى الــعــصــور الـوســطـى فـإنـه هـو
نــــفـــسـه الـــذى عــــاد إلى  اخلــــطـــأ ذاتـه وكـــرره بــــنـــفس

الـطـريـقـة عـلى أيـدى أمـريـكـا وبـدال من أن يـرفع راية
الـــصـــلـــيب الحــــتالل الـــشـــرق يـــرفـع رايـــة اإلسالم فى
ـية خـالل حرب أفـغـانـسـتان محـاربـته لـلـشـيوعـيـة الـعـا

اضى. ضد السوفييت فى ثمانينيات القرن ا
ألـيـس غـريــبــا عـلى الــغــرب وقـيــادته أمــريــكـا أن يــعـود
لــلــخــلـط بــ الــدين والــســيـــاســة وهــو صــاحب شــعــار
دنـيـة ومبـاد الـعلـمانـيـة والفـصل بـ الدين الـدولـة ا
والـدولـة والـدين والـســيـاسـة بل إن اإلدارة األمـريـكـيـة
ـــا يــســـمى بــاحملـــافــظـــ اجلــدد أصـــبــحت خـــاضـــعــة 
تـطرف الذى يخلط الدين سيحى ا نـتم لليـم ا ا

بالسياسة?
كن أن نعفى الـغرب عما يحدث اآلن فى العالم هل 
من صــراعــات أجنــبــتــهــا الــنــزعــة الــديــنــيــة اخملــلــوطـة
بـالـسـيـاسـة...? الــغـرب هـو من صـنع الـعـداء لـلـسـامـيـة
ولــــيس الـــشـــرق وحــــ أراد أن يـــتـــخـــلـص من شـــعـــوره
ــشـكـلـة إلى الــشـرق وخـلق حــربـا ديـنـيـة بــالـذنب نـقل ا
ـســلـمـ فى فــلـســطـ مـازالت قــائـمـة بــ الـيـهــود وا

حتى اآلن.
الـغــرب هـو من صــنع الــتـنــاقض والـعــداء بـ اإلسالم
والــــشــــيــــوعـــيــــة حــــ احــــتــــضن وشــــجـع اجلــــمــــاعـــات
ــتـــطــرفـــة طــوال عـــقـــود الــســـبــعـــيــنـــيــات اإلسالمـــيـــة ا
والـثـمـانـيـنــيـات والـتـسـعـيـنـيـات إلى أن حـدثت أحـداث
احلــادى عــشــر مـن ســبــتــمــبــر وفــوجـئ الــعــالم بــحــجم
الـكــارثـة الــتى صــنـعــهـا الــغـرب بــيـده ومــا أعــقـبــهـا من
أحـداث إرهــابـيـة فى أنـحـاء كـثــيـرة من الـعـالم مـازالت
مـسـتــمـرة حــتى اآلن. الـغــرب هـو من صـنـع الـعـداء مع
ـــســـلــمـــ وغـــيـــرهم كـــبــديـل لــلـــصـــراع بـــعــد انـــهـــيــار ا
الـشيوعـية واالحتـاد السوفـيتى والـذى تروج له نـظرية
(هـنــتـنــجـتــون) فى كـتــابه «صـراع احلــضـارات وتــغـذيـة

التيارات األصولية فى أوربا وأمريكا».
أخـشى مـا أخشـاه أن يـصـبح عـداء الـغرب لـلـمـسـلـم
كـمـا كـان عـداؤه لـلـيـهــود فى الـقـرون الـسـابـقـة ومن ثم
لـيس مـسـتــبـعـدا أن تـظـهـر تــيـارات مـشـابـهــة لـلـفـاشـيـة
ــا يـــســمــونه ظــاهــرة والــنــازيــة تـــعــادى اإلسالم وفــقــا 
ــاثـلــة لـظــاهـرة الــعـداء لــلـســامـيـة «اإلسالمــوفـوبــيـا» 
سـلمـ مـثلـما ـأسـاة مع ا سـابـقاً. وهـكذا قـد وتـكرر ا
ــســلــمــ حــدثـت مع الــيــهــود مـع فــارق مــهم هـــو أن ا
لـيـسـوا أقـلـيـة فى الـعـالم... وبـالـتـالى فـإن هـذا الـعـداء
ســـيــكــون شــرا مـــســتــطــيـــراً أو عــلى األقل لـن تــخــمــد

ظاهرة اإلرهاب بل تزداد اشتعاال وانتشارا.
ـــفـــكــر ـــنــبـــر وفى ذكـــرى هـــذا ا إنـــنى من فـــوق هـــذا ا
ـسرحى الذى نحـتفى به... أدعو الغـرب الثقافى أن ا
يـعود إلـى تقـالـيـد حـضـارته ومبـاد نـهـضـته... مـباد
ـدنــيــة الــتى حتــظــر اســتــخـدام الــعـلــمــانــيــة والــدولــة ا
األديـان فى الـلـعبـة الـسـياسـيـة... وكـفانـا مـا حدث فى
ــا ومــا حــدث فـى احلـروب احلــروب الــصــلــيــبـيــة قــد
األفغـانية حـديثا ولنـتكاتف جـميعاً إلخـماد نار الـفتنة
الـــتى تـــشـــعــلـــهـــا الــتـــيـــارات األصــولـــيـــة الـــتى تــغـــذيـــهــا
األغراض السياسية سواء فى الشرق أو فى الغرب.
نـعود إلى عصـفور الـشرق لنـختـتم به. يقـول إيفان فى
نـهــايــة الــروايـة: بــيــتــهـوفـن وهـانــدل ومــايــكل أجنــلـو
ورفــــايــــيـل ورمــــبــــرانت وبــــســــكــــال وســــان تــــومــــاس
وكوبـرنيك وجـاليلـيو ودانـتى... إلخ كل أولئك إن هم
ـسـيـحـية الـغـنـاء التى إال زهـرات يانـعـات فى حـديـقة ا

نبع الفياض... الشرق. جاءت من ا
وحــيــنـمــا يــســأله عــصــفـور الــشــرق هــذا الــسـؤال: هل

رأيت الشرق يا إيفان..?
فــيــجـــيب: لم أره إال فى أحالمـى... ولــكــنى لن أمــوت

قبل أن أراه...
وت دون أن يرى الشرق. ومع ذلك فإن إيفان 

تـرى ألم يـأن األوان لـيـلـتـقى الـشـرق بـالـغـرب وتـتـحـقق
قصص احلب اخلالدة التى أجضهت?

لكم أتمنى ذلك.
> الـكــلـمــة الــتى ألـقــيت فى نــدوة «تـوفــيق احلــكـيم»
ـنـاسـبـة مــشـاركـة مـصـر كـضـيف شـرف فى مـعـرض
جـنـيف الــدولى لـلـكـتــاب والـصـحـافـة بــسـويـسـرا فى

الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو سنة 2008.
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ــاضى احلــاضــر نــتـــاج طــبــيــعى لــذلك ا
الذى لم يتم عالجه بـشكل صحيح بدال
من إنــكــاره .. ومن أعــمــالــهــا الــنــاجــحـة
ــوســيــقـــيــة "مــازال دافــئــا" ــســرحــيـــة ا ا
والتى أكدت فـيها علـى أنه مازال هناك
أمـل فى ســــــمــــــاع مـــــــوســــــيــــــقى وغــــــنــــــاء
نتشر على حقيقيـ بعيدا عن الزيف ا

السطح ...

والـتــحـدى لــدى كـريس لم يــكن فـقط فى
أخـتيـاره لـلنص بل فـى أختـيـاره جملمـوعة
كـــبــيـــرة مـن الــهـــواة .. والـــذين دأب عـــلى
ديـنة وإقناعهم مشاهدتهـم فى ميادين ا
بـــالـــتــخـــلى عـن حـــريــتـــهـم ومــتـــعـــتـــهم فى
اخلـارج  من أجل مـتـعـة أخـرى بـجـمـهور
ـــشــــاهـــدتـــهـم  ثم قـــام أتـى خـــصـــيــــصـــا 
بتـدريبـهم بخـطة علـميـة عملـية دقـيقة ..
واســتــعــان بـــبــعض اخلــبـــرات الــتى هــبت
انـا منـهـا بصـحـة ما يـقوم سـاعدتـه  إ
بـه كــريـس وقــدســـيـــته الـــفــنـــيـــة.. ومـــنــهم
ـمـيز روب دانيـال هـاراى.. و األوكـرانى ا
كـــراكـــوفــــســـكى .. والـــفــــرنـــسى داريـــوس
بـــيـــرس .. وجــــيـــنـــفـــر لى تـــيـــلـــور وبـــراين
ثــــومــــســــون وجــــون ويــــرنـك وغــــيــــرهم ..
واستعـان بولـيم بلـوجراد مـصمم الـديكور
البس وصديقته ديـبورا تروت مصممة ا
واللـذين واتتـهـما فـكرة تـسـاعد مـجمـوعة
الــهــواة عـلـى االنـدمــاج بــتـصــمــيم ديــكـور
صــخـــرى وآخــر خـــشــبى يـــشــبـه إلى حــد
بــعـــيـــد األمــاكـن الــتى اعـــتـــادوا الــتـــمـــثــيل
فــيـــهــا.. ومــراعـــاة أن يــعــطـى الــتــصـــمــيم
أبـــعــادا أخـــرى لــلـــمــســـرح .. واســتـــخــدام
اإلضــــاءة بـــــعــــنــــايـــــة لــــلــــوصـــــول إلى ذلك
اإلحـــســـاس.. وأيــــضـــا تـــصـــمــــيم مالبس
تـشـبه مـا اعـتـادوا على ارتـدائه مـن نفس
اخلــامـــات شــريــطـــة أن يــكــون الـــديــكــور
ــسـرحى .. البس مــنــاسـبــ لـلــنص ا وا
وأدهش مــجــمــوعــة الــهــواة مــا شــاهـدوا
فــأقـــبــلــوا عــلى الــتـــدريب وهم مــبــهــورون
ـمـيـزة.. والـتى تـتمـاشى ـكـان وألـوانه ا بـا
بـــصـــريـــا ونـــفــســـيـــا مـع تــصـــمـــيـم وألــوان
مالبسهم.. ومن األحـداث الطريـفة التى
مـروا بــهـا االرتـبـاط الـشــديـد الـذى نـشـأ
ـالبـس.. وبــــــ إحـــــدى ــــــكــــــان وا بــــــ ا
ــمــثالت إلى حــد أنــهــا قــالت  إنــهــا لم ا
كان فى نهاية اليوم.. تكن تريد مغادرة ا
وعـنـدمـا أقــنـعـوهـا بـالـذهـاب والـعـودة فى
اليوم التـالى أصرت على أال تخـلع عنها
مالبس الشخصية التى تقوم بأدائها ...

"البؤساء"
تميز  سرحى ا وذج للعرض ا

9

> مسرحية "الشىء" للكاتب لين الرملى يتم عرضها نهاية يونيه القادم على مسرح روابط من إخراج ياسر فيصل.
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سرحي جريدة كل ا

صـ 12

«العثرة»..
 صراع التمسك باجلذور

صـ11

الكومبارس عندما يحلمون بـ «هاملت»

∞°Sƒj OÉjR

> أبـدًا بـالتـركـيز فى أطـراف أصـابع قدمـيك هـزهـا ولتـصبـح واعيًـا بهـا بـشكل
حــاد. بـعـد ذلك انـقل تـركــيـزك إلى أخـمص الـقـدمــ ثم إلى الـكـعـبـ وإلى
الـكاحـل بـطن السـاق الـركبتـ الفـخذين الـورك الـردف الـساعدين

الرسغ اليدين واألصابع. 24
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

سرحى «روميو وجوليت» على مسرح ميامى. مثلة الشابة ر أحمد مشغولة حاليا بتقد دور جوليت فى العرض ا > ا
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هم  عرض يكشف دواخل الكومبارس وعوا

عرض بال إنتاج لكنه وفر البديل

يـــــــوم اخلـــــــمـــــــيـس األول مـن مـــــــايـــــــو أضــــــــيـــــــفـت إلى
اإلسكـندرية شمعة جـديدة لتزيد إنارة عـقول شبابها
وحتـتوى طـاقات كـامنـة بداخـلهم ال تـكف عن اإلبداع
وفى قـــصــر الـــتـــذوق بــســـيــدى جـــابــر وبـــالــتـــعــاون مع
اخملـرج جمـال يـاقـوت انطـلق مـهـرجان نـوادى الـتذوق
ـسرحى (مسـرح بال إنتاج) الـدورة األولى وتساءلت ا

هل سنرى عرضاً مسرحياً قوياً بدون إنتاج فعالً?
اإلجابـة كـانت فى عـرض «وداعـاً هـامـلت» الـذى ألفه
مـحــمـد فـاروق وأخــرجه أحـمـد راسم والــعـرض نـتـاج
ورشـة الـتـذوق بسـيـدى جـابـر سـواء كـان بـالـتـأليف أو
بـالتمثيل والعـرض كوميديا خفـيفة تدور حول عرض
مـسـرحى يــخـتـصم جنـمه مـع فـريق الـعـرض واخملـرج
ويــتـطــلب ذلك من فــريق  الــكـومــبـارس اخــتـيــار بـديل
مـنــهم لـتـمـثـيل الــدور ولـكن األزمـة هـنـا هى أن الـدور
ــســرحـــيــة عــلى اإلطالق «هـــامــلت» أصــعـب األدوار ا
وبـ طـمـوح شـديـد وإحــبـاط مـبـالغ فـيه تـدور أحالم
الكومبارس فيـستمر الكاتب فى خط األول هو من
سـيـلعـب الدور والـثـانى وهـو األهم كـشف هـذا الـعالم

الغريب عالم الكومبارس.
فـيعرض مشكالت متـعددة متشابـكة ومتداخلة داخل
هـذا العالم فنرى خـليل وزينب «محمـد عامر» و«هبة
صــادق» زوجـــان الــزوج ســكـــيــر ويــكــبـــر الــزوجــة فى
الــسـن ومن شــدة الـــفــقـــر يــضـــطــر إلـى بــيع ســـهــرات
حــمــراء تــكـــون الــفــريــســة فــيـــهــا هى زوجــته وحتــاول
ــا هـو فــيه ولـكــنه (هـامــلت الـقـرن الــزوجـة إفــاقـته 
الواحـد والـعشـرين) مـيت داخـليـاً بال حـراك وأن كان

يتنفس مثل باقى البشر.
ـشــكـلـة الــفـتــاة الـعــانس «سـوسن» ويــتـعــرض الـكــاتب 
والـتى لـعـبت دورهـا «شـيـمـاء شـداد» تـلك الـفـتاة الـتى
رفــضت أن تــكــون ســلــعــة تــبــاع وتــشــتــرى فــقـررت أن
تـسـتـقل بـحـيـاتـهـا فـسـرقـهـا قـطـار احلـيـاة ولـكـنـهـا فى
الــنـــهــايــة جتــد من يــعـــشــقــهــا فى عـــالم الــكــومــبــارس
(جالل) والــذى لــعب دوره (أحــمـد عــلى) وتــتـمــثل كل

مشكالته فى 2 جنيه سلف.
ومـن هـــؤالء إلى (لـــيــــلى وعـــاطف) (نــــورهـــان مـــحـــمـــد
وأحمد مـصطفى) ومشـكلة الفـقر ب احلبـيب والتى
تـضــطـر احلــبـيـبــة فى الـنــهـايــة إلى الـتــخـلى عن احلب
وبيع نفسها ألى زوج مسن لكى يدفع ثمنًا أغلى بكثير

ليدفن مع هذا الثمن فكرة احلب البائدة.
ـشـكالت تـبـرز لـنا مـشـكـلـة (أبو وفى اسـتـعراض تـلك ا
ــديــنــة لــيـبــحث عن قــلب) الــصــعــيـدى الــذى أتى إلى ا
فرصـته هـو اآلخر فى عـالم الـتـمثـيل والـذى لعب دوره
ـرأة التى فـقدت «مـحمـد العـربى» وكذلك «جـماالت» ا
زوجـهــا وتـضــطـر إلـى الـعــمل لـتــسـتــطــيع اإلنـفــاق عـلى
نفسها بشكل شريف وقد لعبت الدور «شيماء عادل».
تعلم الذى تتوافر وفى النهاية «يوسف» ذلك الـفتى ا
ـيــر) ولـكـنه قـلـيل احلظ فـيه مــواصـفـات (اجلـان بـر
ــوهـبـة وحــمل عـلى عــاتـقه تـدريـب اجملـمـوعـة كــثـيـر ا
عـــلى أداء الــــدور حـــتى يــــظـــهــــر الـــعـــرض إلـى الـــنـــور
ولـضـعف إمـكـانـاتـهم الـفـنـيـة فـشل اجلـمـيع وجنـح هو
وبــرزت مــوهـبــته وكــاد حـلــمه أن يــتــحـقق لــوال ظــهـور
مـفــاجــأة كـارثــيــة دمـرت حــلــمه الــولـيــد وهى تــصـالح
الـبـطل «مـحـمـد زغـلـول» مع اخملـرج «أحـمـد مـحـمود»
ــنــعم» والــبــطل بــواســطــة الــريــجــســيــر «كــر عــبــد ا

ـســاعـد « مـحـمـد عــيـسى» وهـكــذا فـإن كـافـة األمـور ا
سـترجع إلى طـبيـعتـها وسـيـظل الكـومبـارس كومـبارس

والنجم جنماً.
ــســرحى عـــلى مــســـتــوى الــكــتـــابــة جنح فى الــعـــرض ا
شاهدين بخفة  دم دون مبالغة أو محاولة إضحاك ا
النـتــزاع الـضـحــكـات عـنــوة ولـكن عـابـه وجـود خـطـوط
درامية متشعبـة بال نهايات واضحة هذا ال ينفى أنها
مـــحــــاولـــة جـــيـــدة حملـــمـــد فـــاروق فـى إطـــار الـــكـــتـــابـــة

الكوميدية.
أمـا عـلـى مـسـتـوى الــتـمـثـيـل فـكـان هـو الــعـنـصـر األهم
فـــذلك احلـــمـــاس الــشـــديـــد الـــذى انـــتــاب مـــجـــمـــوعــة

ـسرح جعلنا نـضحك من قلوبنا الشـباب على خشبة ا
ـوهبة جـعلنا فبرغم قـلة اخلبـرة إال أن ارتفاع درجة ا
باراة نستـمتع ألقصى درجـات االستمتـاع وأدهشتـنا ا
الــفـنـيـة الــرائـعـة بـ «مــحـمـد عـامــر» فى دور «خـلـيل»
و«أحـمد عـلى» فى دور «جالل» فـكـان ثنـائـيـاً كومـيـدياً
من الــنــوع الـثــقــيل واحلق أنى أتــوقع لــهـمــا مـســتــقـبالً
مـشــرقـاً إذا اسـتــمـرا عـلـى هـذا االجـتــهـاد واحلـمـاس
بـــيـــنـــمـــا جـــاءت  فـــتـــيـــات الـــعـــرض «هـــبـــة ونـــورهــان
والـشـيـمـائـتــان» صـادقـات فى أداء أدوراهن مـتـنـقالت
ـتــقـدة والــتـراجــيـديــا اخلـالــصـة فى بــ الـكــومـيــديـا ا

سهولة ويسر.

وبرز أداء «أحمد محمود» فى دور اخملرج بالرغم من
صــغــر مـســاحـة الــدور إال أنه اسـتــطــاع أن يـلــفت إلـيه
ـتـفـرجـ فى عـدة ثـوان وأخـدنـا نتـسـاءل هل أنـظـار ا

سيظهر ثانية أم ال?
ــــــســــــرحـى (وداعــــــاً هـــــــامــــــلـت) جــــــاء بال الــــــعـــــــرض ا
مـثل سـينوغـرافيا عـلى اإلطالق معـتمـداً على أداء ا

فقط .
ـمــثـلـ وقـد جنح أحــمـد راسم فى رهــانه عـلى أداء ا
الذين أمتعوا صالة العرض فأضحكونا وأبكونا برغم

صغر سنهم وقلة خبرتهم.
بــقى أن نــشـــيــر إلى الـــصــوت اجلـــمــيل «عال ســـمــيــر»
ـسـرحى الـذى شــدا بـالـغــنـاء خالل فـواصل الــعـرض ا
ولــــكن يــــجـب أيــــضــــاً اإلشــــارة إلـى أن هــــذا الــــصــــوت
ـــزيـــد من الـــتـــدريب ـــزيـــد وا اجلـــمـــيل يـــحـــتـــاج إلـى ا
فـالفـارق كبـيـر ب جـمال الـصوت وقـوته كـما أن لـغة
ـطرب اجلسـد مـهمـة لـلتـعبـيـر عن معـانى الـكلـمـات فا
ـمثل تـمامـاً يجب أن يـتعـلم كيف يـسيـر على أدواته كا
اجلسدية. فى النهاية الفضل يجب أن يذكر والفضل
فى تدريب هـؤالء الشبـاب واستخـدام طاقاتـهم بشكل
فـنى جمـيل يـرجع إلى اخملرج جـمـال ياقـوت واخملرج
أحـــــمــــد راسـم فــــاألول هـــــو صــــاحـب فــــكـــــرة إقــــامــــة
سئـول األول عن الفكرة وعن ـهرجان والثـانى هو ا ا
ـبـدع فـشـكـراً لـهـمـا حملـاولـة تـدريب هـؤالء الـشـبـاب ا
ـسـرحـيـة بـاإلســكـنـدريـة بـضخ دمـاء إنـعـاش احلــركـة ا

سرحية. جديدة فى شراي احلركة ا

اضحاك اجلمهور دون مبالغة

خفة دم دون
مبالغة

عابها تشعب
اخلطوط
الدرامية

«حلية أفون» يصور شكسبير
ثالً تافهاً ولم يكتب أعماله

هكذا يصنعون عروضهم فى أمريكا
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روائع شاعر
إجنلترا
األشهر
أبدعها
صديق
زوجته

مـسـرحـيـتـهــا «أمـان فى اجلـحـيم» والـتى
شــكـكت فــيــهـا فى كل مــا تــذكـره الــكـتب
دون دليل عـلى صـحـة مـا فـيهـا اعـتـمادا
عــــلى مـــــا رواه اآلخــــرون .. وأكــــدت من
خاللها عـلى أن ميالد بالدها احلقيقى
لم يكن سلمـيا كما تذكر الكتب .. ولكن
الـدالئل البـحثـيـة تؤكـد على أنـها نـشأت
شرعـيـا كـنـتاج لـبـحـار من الـدم وأسراب
ــشــوهــ .. وأن مــعــانــاة من الـــقــتــلى وا

ـــصـــبــاح ومـــا تـــبـــعه من اخـــتـــراعــات كـــا
وغـــيـــره .. أو أن مـــؤلـــفـــات شـــكـــســـبـــيــر
وأونيل وغيرهـما هى إبداعاتـهم بالفعل
أم أنــهـا لــغــيــرهم وقــد اســتـولــوا عــلــيــهـا
ونـسـبــوهـا لـنــفـسـيــهـمـا تـتــسم كـتــابـاتـهـا
بالسخرية وقـد صنفها الـنقاد على أنها
من نــــوعــــيــــة الــــكـــــومــــيــــديــــا الــــرمــــاديــــة
اخلفـيـفـة..واعـتادت عـلى إثـارة الـضـجة
ــــســــرحــــيـــات بــــأعــــمـــالــــهــــا من هــــذه ا

ى على جائزة البوليتزر وقد حصلت إ
ــسـرحــيـة.. وهى ابــنـة ورشـة عن هـذه ا
ـسـرحـيـة.. وأكـثـر مـا يـهـمـهـا نـيـويـورك ا
ويــشـغــلــهـا هــو الـبــحث عن احلــقـيــقـة ..
وعـدم االرتــكـان إلى مــا يـعـتـبــره الـبـعض
مسـلـمات .. مـثل بـحثـهـا عن حقـيـقة أن
أديـسون هـو صـاحب اكتـشـاف الكـهـرباء

فى الـــــركن الـــــشــــمـــــالى الـــــغـــــربى من
ــــتــــحـــدة األمــــريــــكــــيـــة .. الــــواليــــات ا
وبــعــيــدا عن الــصــخب .. فـى مــديــنـة
بـورتالنــد بـواليـة أوريـجـون .. وخالل
ربع قـــرن وبــاجلـــهــود الــذاتـــيــة حــاول
ـــســرحـى اإلبـــقــاء مـــركـــز بــورتـالنـــد ا
ـدينة عـلى الفن .. عـلى منـفذ أهل ا
ـتـنــفس الـوحـيــد لـهم مـنــذ إنـشـائه وا
فى أوائـل الــثـــمــانــيـــنــيــات مـن الــقــرن
ـــــاضى  فـــــاســــتـــــعــــانـــــوا بــــتـــــجــــارب ا
اآلخـــــــريـن داخل وخـــــــارج الـــــــواليــــــات
ــســرح ــتــحـــدة وتــاريــخــهم وتــاريخ ا ا
وشخـوصه الـبارزة .. وراحت اإلدارة
تــسـتــفــيـد بــكل مـا هــو جــديـد عــلـمــيـا
وعمليـا .. ووضعت اخلطة الطموحة
.. فاكـتـسبـوا ثـقة جـمـاهيـر بـورتالند
الـهـادئـة ثم الـواليـات وكـنـدا .. حتى
ــــوذجـــا يـــحــــتـــذى بـه  فـــقـــد بــــاتـــوا 
حــافــظــوا عــلى روح الــهــوايــة فى ظل
قـيــادة ونـظـام مــحـتـرف  من مــنـطـلق

أن االحتراف هو قمة الهواية...

لـــــفـــــيـــــة وكــــــوالـــــيس الـــــعـــــروض إن خـــــ
ـركـز بـهـا ـسـرحـيـة الـتى يـقـدمـهـا ا ا
ؤشـرات التى تـتحدث من الدالئل وا
بــالـــنـــيـــابــة عـــنه وتـــؤكــد أن الـــنـــجــاح
وراءه جـهــد وإنــكــار ذات بال حـدود 
ـــســـرح فـى الـــفــــتـــرة األخــــيـــرة قــــدم ا
عـرضـ مـتــتـالـيـ بــعـد فـتـرة إعـداد
طــويــلــة وشــاقــة لــكل مــنــهــمــا  حــيث
ــســـرح عـــلى تـــقــد اعـــتـــادت إدارة ا

اثنتى عشرة مسرحية كل عام.
ائــده مـــخــرج والــعـــرض األول كــان قـــ
ــــان و ـــــعــــروف كــــريس كــــ بــــرودواى ا
ا بــيـرا عــنـدمـ والـذى خــاض حتـديــا كـ
اتـبـة يــة صـديــقـته الـكــ تـار مــسـرحـ اخـ
سـرحية وهى ا ى فريد  عـروفة إ ا
يـــة أفــون" رغـم كــونه ائــكـــة "حلــ الــشـــ
يــقــا  ألنه يــدور يــديــا شــ عــمـال كــومــ
لــكـاتب ى  لـ حـول تـصــور وضـعــته إ
بـيـر .. ــسـرحــيـات شــكـســ احلـقــيـقى 
ى عـن الـــعالقـــة يـــهـــا تــــكـــشف إ وفـــ
بـــر وهــو يـــة  بــ ولـــيم شـــكـــســ اخلــفـــ
االسم احلـقـيقى لـشـكـسبـيـر.. وأحد
النبالء ويدعى إدوارد دى فيرى من
خالل زوجة شـكسـبـير أنـا هيـثواى 
حيث كان هذا الـنبيل يعشق الكتابة
يــات ــســـرحــ .. ولـــديه الــعـــديــد من ا
تــطـيـع أن يــخـرجــهــا إلى الــتى ال يــســ
ــمـثل لــته ذلك ا يـ نــور فـكــانت وســ الـ
ــغــمــور ولــيم .. وهــكــذا  بــيــنــهــمــا ا

االتفاق ... 

ثلة تعيش
البس
الشخصية
سرح وتغادر ا
بالعافية

مشهد من عرض «حلية أفون»

شكسبير احلقيقى

 البحث عن احلقيقة

 الهواية.. ثم التدريب
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ـمـثـلـون يـسـتـخـدمـون تـنوعًـا من طـرق االسـتـرخـاء كـاإلحـمـاء واالسـتـعداد لـكل من > ا
الـبـروفة والـعرض. وبـعض هذه الـطـرق تكـون أنشـطة مـجمـوعـة بيـنمـا الطـرق األخرى
ـفـضـلة ـثـال من طـرق اجملـمـوعـة ا تـكـون تـدريـبـات خـصـوصـيـة وفـرديـة. عـلى سـبـيل ا

لالسترخاء بالنسبة للممثل هى الوقوف فى دائرة وعمل تمرينات رياضية بدنية. 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

ن الشايب وإخراج محمد محمود. ستقلة قدمت مؤخرا مسرحية "لو بطلنا نحلم" تأليف أ > فرقة "مسرح" ا
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> إن نـظام استكشاف - الذات أو الشخصـنة للتمثيل يبدأ بتـمرين االستلقاء البسيط. فاجلسم
ـكن للـتوتـر أن يـتفـكك إما يـؤدى وظـائفه بـصـورة أفضل عـندمـا تـتحـرر العـضـلة من الـتوتـر. و
ـناطق الـشـائعـة لـلتـوتر تـكـون قاعـدة الظـهـر والعـنق وأسـفل الظـهر بـاإليـحاء أو بـجـهد واع. وا

نطقة الواقعة فى الساق من الساق إلى القدم. واليدين والكتف وا

امة بيضا" للمخرج حسام الدين صالح.  سرحى " هرجان القومى للمسرح بالعرض ا شاركة فى فعاليات ا سرح احلديث قرر ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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خـلق مالبس مـخـتلـفـة وجـديدة فى شـكـلـها
ـــــاضى ومـــــضـــــمـــــونـــــهــــا .. وتـــــمـــــزج بـــــ ا
ـــصــــمم واحلــــاضــــر.. واســـتــــعــــان كـــذلـك 
رحلـة الزمنية حـركة متخـصص فى هذه ا
وهــو األمـريــكى أيــضــا ســكـوت مــالــكـون ..
ـبــهـرة دورا مــحـوريـا فى ولـعــبت اإلضـاءة ا
الــعــرض وهى لـلــشـهــيــرة وصـاحــبـة جــائـزة
الـتــونى أنـديـرا النــدى .. ولـيـكــتـمل اإلبـهـار
فــقـــد تــضــمـن الــعــرض رقـــصــات مــبـــتــكــرة
ــيــا مــيــلــيــســا يـوجن لــلــمــصـمــمــة األولى عــا
ويــصـحــبـهــا مــوسـيــقى مـتــنــوعـة ومــتـدفــقـة
بـسـالسـة غـيـر عـاديـة  كــأنـهـا والـرقـصـات
ـالبس وحــــدة واحــــدة ال والـــــديــــكــــورات وا
وسـيقـى وضعـها تتـجزأ وحـتى ال أنـسى فـا
ديفيد كليـنمان .. وعن التمثيل فحدث وال
ـــدة عـــام كـــامل حـــرج فـــقـــد دأب اخملــرج 
نـاسبـ للـعرض ولم يـبحث عن األبـطـال ا
يـلــتـزم بــالـنص  بل قــام بـتــغـيــيـرات كــبـيـرة
وأضــــاف شــــخـــــصــــيــــات جـــــديــــدة وحــــذف
شــخــصــيـات أخــرى .. وأبــطـالـه مـجــمــوعـة
ضـخــمـة جـدا ومــنـهم كـامــيـرون أنـدرسـون
ومـيج بر وأنـيتـا دريـشن وديفـيد فـيرى
وجــاى هــيـنــدل وتـريــفـور هــيــنـتــون وكـاتى
هــود وهــيـمــنـج هــوبـكــنــز ومــيك كــلــيــمك
وتــــــيــــــودور المب وســــــتـــــيــــــفــــــانى مــــــوريس
وغــيــرهـم .. وهــذه اجملــمـــوعــة الــضـــخــمــة
تـشمل  23 جـنـسـيـة مـخـتلـفـة .. واحلـقـيـقة
أنه وبــعــيــدا عن اتــفــاقــنــا أو اخــتالفــنــا مع
اخلـــــطــــوط احلـــــمـــــراء الــــتـى تــــوضـع أمــــام
بدع فإن هذا العرض تقنيا وفنيا يعد ا
من أكــــثـــر عــــروض أرتـــورو تــــمـــيــــزا والـــتى
قـدمت ألكـثـر من  50 مـرة خالل الـسـنوات

اضية... ا
ــثـيــر أن أكـثـر من يــضـعــون اخلـطـوط من ا
احلـــمــــراء والــــصـــفــــراء واخلـــضــــراء وبـــكل
ـبـدعـ هم مـبـدعـون تـولـوا األلـوان أمــام ا

سئولية ...!!! مواقع ا

جـعــلــته يــفــكــر بــهــذه الــطــريــقــة الــشـاذة ..
انيا واستعان وأعاد تقد هذا العرض بأ
ـمـثل سـكـوت ماكـيـنـزى ألداء دور أرتورو با
ع بشدة .. ورغم هـناك وكان أكـثر تألـقا و
تميز الـعرض إال أنه هوجم بشدة وضراوة
فى شــتـى أنــحــاء أوربــا وقـــد يــذكــرنــا هــذا
بـنــفس الـعـرض الــذى قـدمه رائــد مـدرسـة
ـى والـنــجـم الــهــولــيـوودى الــتــمــثــيل األكــاد
الـشهـير آل بـتشـينـو وقد قـدمه فى صورته
الـــفـــارغـــة عـــام  1974 ولــــكـــنـه عـــاد وحتت
قـيـادة اخملـرج الـكـبـيـر سـام شـيـبـرد وقـدمه
مـنــذ ســنـوات قــلـيــلــة .. بـصــورة ومـضــمـون
مـختلف وكـان اهتمام شيـبرد ينصب على
نـبـذ الـعـنف وابـتـعـد أيضـا بـتـفـصـيالته عن
هـتــلــر وحـكــايـته ولم يــســتـطع أحــد انـتــقـاد
ا ألنهما الثنائى بتشيـنو شيبرد وقتها ر

كانا أكثر حكمة فى تناولهما ...
لم يكن مايكل أحمـد يقصد تبرئة هتلر ..
ـبـررات بل أراد أن يـبـحث فى األســبـاب وا
التى صـنعت مـنه هذا الـديكـتاتور .. ورغم
أن العـلم والعـلمـاء يسـانـدونه فى منـهجـيته
.. إال أن هــــنـــاك مـن يــــصـــمــــون آذانــــهم ..
ويــغــلــقــون عــقــولــهم .. وال يــحــاولــون حــتى
مجرد الـتمهل والـتدبر فـيما يـقدم من فكر
مخـتلف .. وهـكذا حتـول هذا الـعرض إلى
أزمـة .. وظلت ثائرتـهم مشتعـلة حتى أعاد
اخملـــرج بـــراين ريـــتــــشـــمـــونـــد تـــقـــد هـــذا
انى إجنـلـيزى العـرض مـرة أخرى بـإنـتـاج أ
مـشتـرك وقدمه بـداية عـلى مسـرح جامـعة
فــكــتــوريــا .. ولـكـن عـلـى الـهــيــئــة والــصـورة
الــــبـــريـــخــــتـــيـــة .. فـــقــــدم هـــتـــلــــر الـــســـفـــاح
العسكرى الدموى السيئ ودكتاتوريته التى
ال يــســتــحق مــعــهــا ســوى الـبــتــر وال ســبــيل
إلصالحه .. وحــــقــــيــــقــــة فـــقــــد اســــتــــطـــاع
ريــتـــشــمــونــد حتــقـــيق كل أهــداف الــعــرض
بـفضل إمـكانيـات كبـيرة وثـرية .. واسـتعان
ـيز .. خلق مـجموعة من ـصمم ديكور 
الـلـوحات الـرائـعـة وهو صـاحب الـكـثـير من
اجلوائز واسم كبيـر وشهير وهو األمريكى
ــصــمــمـة تــيم مــاســون واســتــعــان كــذلـك 
البس مــارى كـيــر الـتى أبــدعت بـحق فى ا

فــكـر عــام وأكــثــر شـمــوال مــثل بـريــخت من
ــنـهــجــيـة ولــكــنـهــا مــخـتــلــفـة فى الــنــاحـيــة ا
مـــغــزاهــا .. فـــقــد عـــكف عـــلى الــبـــعــد عن
ديـــكــورات هـــتــلـــر الـــعــســـكــريـــة واســتـــخــدم
ديـكورات مـخـتـلـفة صـمـمـها مـاثـيـو بـيتى ..
كــذلك اسـتــخـدم مالبس ومــكـيـاجــاً خـاصـاً
بــالـبـطل مـخـتــلـفـاً تـمـامــا عن سـمـات هـتـلـر
حتى يبتعـد عن هذا القالب كما ذكرنا من
البـس تــصـمــيم إلـى لــيـفـى وبـذل قــبل وا
مـــجــهـــودا خـــارقـــا من أجـل اإلعـــداد لـــهــذا
الــعـرض .. واخــتـار أبــطـاله بــعـنــايـة فــائـقـة
وكان أولهم العـجوز اخملضرم ميك نورمان
فى دور زعيم سيسـرو وكذلك ماثيو بيتى
وهـــو مـــصــمـم الــديـــكـــورات أيـــضــا فى دور
هـتــلـر وريش جـاردول فى دور رومـا وداف
أسـتـمن والـذى تـألق بـشـدة فى دور جـوبـلـز
ن أثــــرو الـــعـــمل أو غـــوبـــوال وغـــيــــرهم 
وكـــذلك اجلـــمــيـــلـــة كـــاتى وى والـــتى كـــانت
ـثـابة مالك الـرحـمـة بـالنـسـبـة ألرتورو ..
والـتى تمـكنت من الـبحث عن احلب داخله
وســــاعــــدتـه عــــلى مــــقـــــاومــــة احلــــرمــــان ..
واسـتطاعت برجاحـة عقلها ومـعها جيمس
جارسـتـون الـذى لعـب دور احلكـيم الـعـجوز
.. أن يـضـعـا أيـديـهــمـا عـلى األسـبـاب الـتى

انى بأرتورو زعيم مقصودة أبدل هـتلر األ
أحـد عـصـابـات مــديـنـة نـيـويـورك .. وأبـدل
"هــنــدبــرج" رجل الـســيــاســة الـفــاســد الـذى
تـخـلـص مـنه بـ "هـنــدسـبـورو" ثـم تـمـكن من
الــــتــــخـــلص مـن أكـــبــــر مــــســـاعــــديه "روهم"
ــــســــاعــــدة والــــذى أبــــدلـه بـ"رومــــا" وذلك 
"غـــورجن" و"جـــوبـــلـــز"  والـــلــــذين أبـــدلـــهـــمـــا
بـ"غـــورى" و"غــــوبــــوال" .. ثم يــــتــــخــــلص من
ـــديــــنـــة زعــــيم الــــنـــمــــســــا الـــتـى أبـــدلــــهــــا 
"ســـيـــســـرو" وهــو "دولـــفـــيـس" والـــذى أبــدل
اسـمه بـ" دولفوت" ويـغرى أرمـلته ويتالعب
بــهــا حـتـى تـنــسى أمــر زوجـهــا وتــمـكــنه من
بالدهــــا .. فى الــــنــــهــــايــــة.. وحـــتـى يــــأخـــذ
ـــــقــــــراطـى الـــــذى يــــــرضى الــــــشــــــكل الــــــد
اجلـمـاهـيـر .. فـيـقــيم انـتـخـابـات .. يـتـفـوق
فـــيـــهــا بـــاكـــتــســـاح بـــفــضـل رجــالـه وأعــوانه
ــــــنـــــتــــــشــــــرين فـى كـل األوســـــاط وكــــــذلك ا
بــــخـــــطـــــبـه الــــرنـــــانـــــة .. وبـــــعـــــدهـــــا تـــــبــــدأ
فرطة .. وقـد حاول بريخت الـدكتاتوريـة ا
بـهــذه الـرمـزيــة أن يـكـون أكــثـر شـمــولـيـة ..
فــأرتــورو هـذا رمــز ألى دكــتــاتـور وطــريــقـة
صــعــوده وتــســلــقه إلى احلــكم بــاســتــخــدام
اإلرهاب والتشكـيالت العصابية .. والعمل
عـلـى تـصـفـيــة أعـدائه وكـذلك مــركـز الـقـوة
واحلـكمة فى البـالد .. كأنها صـرخة يريد
مــــنــــهــــا بــــريــــخـت دعــــوة الــــعــــالم إلى نــــبــــذ
ــهـد الـدكــتــاتــوريــة والــقــضــاء عــلــيــهـا فـى ا
وبـــتـــرهــا من اجملـــتـــمع .. وكــانـت هــذه هى
الــنــقـطــة الـتى وضـع مـايــكل يـده عــلـيــهـا ..
أم الـعالج .. الـبـحث فـبـدأ بــسـؤال: الـبـتــر 
عن أسباب وتـبريرات هؤالء األشخاص ..
وضرورة أن هناك بـداية إن أمكن عالجها
فـى اجملــــــــتـــــــــمـع لـــــــــتــــــــخـــــــــلـص مـن هــــــــؤالء
ـــــكن أن يـــــكـــــون الـــــدكـــــتـــــاتـــــوريـــــ .. ثـم 
اخلالص فـى الـبــتــر كـحـل أخـيــر .. وتــبـدو
الـفـكـرة مـقـبولـة .. وقـد اسـتـنـد مايـكل إلى
أسس عـلـمــيـة وعـمـلـيـة سـلــيـمـة .. فـخـطـته
تـــلك يــــقـــرهـــا عــــلم الـــنــــفس .. ويـــشــــجـــعه
ويــســعى إلى تـــنــمــيــتــهـــا عــلم االجــتــمــاع ..
وتؤكدها العلـوم السياسية واالقتصادية ..
ولــيــتــحــرر مــايــكل من الــفــكـر اخلــاص إلى

فى احلياة  قد تمثل اخلطوط احلمراء
عــائــقــا .. وقــد تـــكــون مــصــدرا حلــمــايــة
اجملـتـمع .. فـقـد تـضع بـعض احلـكـومـات
هذه اخلطوط للـحد من حرية شعبها ..
بـــيـــنــــمـــا تــــضع بـــعـض احلـــكــــومـــات هـــذه
صـالح شعـبهـا .. وقد اخلـطوط حـمايـة 
نـــتـــفق أو نـــخـــتـــلـف .. ولـــكن تـــبـــقى تـــلك
اخلـــطــوط الـــفــاصـــلــة هـــامــة فى أحـــيــان
كــثــيـــرة .. وإن اســتــخـــدمت فى مــكـــانــهــا
الــصــحـيح لــســاعــدت اجملـتــمع  ووقَْه من
ـــــكــــنـــــهـــــا أن تــــزيـــــد من األخـــــطـــــار .. و

تماسك ذلك اجملتمع ...
يــــخـــــتــــلف الــــوضـع تــــمــــامــــا مع اخلــــطــــوط
بدع حلجج احلمراء التى تـوضع أمام ا
وأســبـــاب واهــيـــة .. لــيـس من احلــكـــومــات
ـــا من بـــعض أفـــراد اجملــتـــمع والـــدول وإ
الــذين يــضــعــون هــذه اخلــطــوط ويــلــزمــون
ــــبـــدعــــ بــــهـــا .. فــــمــــازال اجملـــتــــمع فى ا
إجنـــلـــتـــرا مـــثال يــــرفض وبـــشـــكل قـــاطع ..
تغيير ولـو كلمة واحدة فى أى من نصوص
ـسرحيـة .. كما يـرفض جمهور شكسـبير ا
مــســرح الــنــو االقــتــراب مــنه بــالــتــغــيــيــر أو
التـجديـد فيه ويـصرون عـلى ذلك .. وعلى
ــبـدعــ أن يــنـشــئــوا مــسـرحــهم اجلــديـد ا
حتت أى مــسـمـى آخـر بــعــيـدا عــنه .. وفى
طورين الـهند مازالـوا يسمـون اجملددين وا
ــهــرجـ اجلــدد ويـقــاومـون ـســرح بـا فى ا
ـسـرحـيـات مــحـاوالتـهم فى االقـتــراب من ا
ـــة .. ومـــهـــمـــا يـــكن فـــلـــيس لـــنــا أن الـــقــد
نــنـاصـر طــرفـا عــلى اآلخـر .. ولــكن نـتـرك

للقار احلكم ...
من هــــــؤالء الـــــذيـن تـــــخــــــطـــــوا اخلــــــطـــــوط
بلدون احلـمراء أو اتهمـوا بذلك مخـرج و
اجلــديـد مـايــكل أحـمــد وذلك عـنــدمـا قـدم
مسرحية بريخت "صعود ارتورو إوى الذى
ال يــــقــــاوم" بــــرؤيـــة جــــديــــدة .. فـــقــــد رسم
بـريـخت صـورة لـبـطـله كـمسـخ عنـيف سىء
خـــلـــقــيـــا وفـــكــريـــا .. أراد من وراء ذلك أن
يــؤكــد أن هــتــلــر لص سىء ومــجــرم عــتــيــد
اإلجـــرام .. وأنه زعــيـم ألكــثــر الـــعــصــابــات
سـفـالـة ولصـوصـيـة .. وفى رمـزيـة سـاذجة
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الـــذى بــقـى يــدافـع عن حـــلب ســـيــمـــا وأنه
نـدب نـفـسه لـلـشـهـادة طـوعـاً ولـيس قـسراً
فــنــكـون بــذلك مع إيــقـاع جــديـد لــلـمــأسـاة.
فــــهـــــؤالء الــــشــــهـــــداء ال يــــصــــارعـــــون عــــلى
(عـــــــرش) كــــــــمــــــــا فى «الــــــــيــــــــونـــــــانــــــــيـــــــات»
و«الشـكسـبيـريات». بل عن احلق الـذى هو
فـكرة أخالقـيـة والذى هـو هـنا صـراع ب
حمـلة مـبـاد رضعـوها مع حـلـيب أمهـاتهم
ـدارس وبـ حـكام / ولم يتـعـلـمـوها فى ا

. والة بال مباد
ـــديـــنـــة) د. وانـــيـس بـــانـــدك فى (أشـــبـــاح ا
يـــســـرد لــنـــا عـــرضـــاً يــبـــ فـــيه إيـــقـــاعــات
الـتضـحـيـة فيـحـرك مـشاعـرنـا فـنمـيـز ب
ـا دافـعـوا ويـدافـعـون عن نـبل الـشـهـداء طـا
ـــــــديــــــنــــــة الـــــــتى فـى الــــــواقـع والــــــتـى فى ا
ــســتــقــبـل وبــ فــســاد رجــال الــســلــطــة ا
ـدينة كاشـفاً انـتهـازيتـهم اجلبـانة. أشـباح ا
مـسـرحـيـة (عـقـلـيـة) حـاول فيـهـا د. وانـيس
دينة لم باندك أن يشرح احلـالة الروحية 
يكفها ما أنزله بها احلكام من الزالزل بل
ومـا حل بـهــا من زالزل طـبـيــعـيـة وطـاعـون
وفــــوقــــهـــــا قــــامت نـــــهــــضت رغـم كل هــــذا
الــدمـار واخلــراب الــذى حــاق بـهــا لــتــعـيش

دن. حياتها مدينة وليست ككل ا

طـويل وحسام حـمود ضد «شـالوح» جمال
مـكـانـسـى والـلـصـوص وزبــانـيـة الـوالى فال
يـيــأس اخلـيـر د. وانـيس بـانـدك اسـتـخـدم
الـــتـــعـــبــــيـــريـــة احلـــركـــة الـــتــــعـــبـــيـــريـــة بـــ
شخصيات مسرحيته ذلك لنرى صراعات
الـعـقل مع الغـرائـز / الـشـهوة إلى الـسـلـطة
ــال. ونـــرى (الــشــهـــيــد) الــشـــهــيــد الــذى وا
ـوت من أجل العقيـدة الوطنيـة القومية
ســـواء الـــذى ذهـب لـــلـــدفــــاع عن مـــصـــر أو

ـسرحى فال نيـأس من احلياة فـوجودنا ا
فـيهـا ليس أضـحوكـة. شيخ الـكتـاب أسامة
الــــــســــــيـــــد يــــــوسـف دوره هــــــذا يـــــدافـع عن
ـــديـــنــة اخلـــيـــر الـــوطـــنــيـــة ضـــد قـــانــون ا
الـــدولــــة الـــوالـى احملـــتـل. أســـامــــة عـــكـــام
الـعـاشق وهيـفى حـسـ مـعشـوقـته الـلذان
يـربـطـان زواجهـمـا بـعـودة فـرسان حـلب من
ـديـنـة مـصـر دفـاعــاً طـويالً عن احلب / ا
فشكال قوة مع «شـيخ الكتاب» ومع سمير

مـثل فيهـا صوتا سرح يـكون ا حالة عـلى ا
لـلـتـاريـخ / الـواقع مـا يــثـيـر الـســخـريـة من
األشــبـــاح الــذيـن يــذهـــبــون إلـى مــصـــيــرهم
ــا ــأســاوى لــيس بــشــكـل مــيــكــانــيــكى وإ ا
كـــحـــتــمـــيـــة (أخالقـــيــة) فـى أن الــعـالقــات
الــنـــزيــهــة الـــوطــنـــيــة الـــبــطـــولــة.. لـــيــست
مسـتحيـلة. تعـال ندخل الـتاريخ. د. وانيس
ال يدخـله وحـده بل يـأخـذنا مـعه فـالـناس
أساوى / تـعذب بعضـها وهذا هو الـفعل ا

; واحدة هى مـغـامـرة تراجـيـديـة بـ قـوتـ
تذهب إلى الـبطولـة عنـدما احتـلت جيوش
«نــــابـــلــــيـــون بــــونـــابـــرت» مــــصـــر فــــســـارعت
مـجــمـوعــة من فـرســان حـلب لــنـجــدة أبـنـاء
ا ـدينة  عـروبتهم وواحدة بـقيت فتروع ا
ارتـكـبـته من شـر فـتـسـرق وتـنـهب وتـعـتـدى
عــــــلى احلــــــرمــــــات بـــــدعـم مـن والى حــــــلب

وأعوانه.
ديـنـة» من د. وانـيس بـانـدك فى «أشـبـاح ا
تــــألــــيـــفه وإخــــراجه والــــتى تــــعــــرض عـــلى
ــسـرح الــقــومى بــحــلب مــشــاعـره خــشــبــة ا
ـفكـرة فـيعـيد الـعمـليـة وروحه احلـساسـة ا
اضى ويـحيـله إلى الواقع إنتـاج احليـاة / ا

بعد أن أصبح تاريخاً.
ــســـرحـــيــة صـــعــبـــة كــيـف حتــيل أحـــداثــاً ا
تــاريـــخـــيــة إلى عـــرض مــســـرحى فـــتــريـــنــا
اجلــمــال والـــقــداســـة حــ يـــتــنـــازع اخلــيــر
والـــشـــر دون أن تــخـــفى غـــضــبـك وثــورتك
ـا متـخيـلة?.. هـذا ما بـصفـتهـما حـقيـقة إ
ذهب إلـــيـه د. وانـــيس بـــانــــدك.. فـــيـــشـــعل
صــراعه/ حـــربه فـى لــعـــبــة لـــغـــويــة فـــنــرى
إرهـــابــــ ": رهـــاب الـــقــــوات الـــفـــرنــــســـيـــة
وجرائـمها بـحق شعـبنا فى مـصر وإرهاب
الـــوالى الـــعـــثــمـــانى احملـــتـــمى بــالـــلـــصــوص

والقتلة وهم يروعون مدينة حلب.
ـــديـــنـــة) د. وانـــيـس بـــانـــدك فى (أشـــبـــاح ا
يــلـوى عــنق األفـكــار احلـاكــمـة ومــضـمــونـهـا
الــقـــســرى الـــذى يــرهـب ويــرعـب فــيـــخــلق

دينة» مسرحية «أشباح ا

الـواقع وقـد أصبح تـاريخاً

صراعات العقل مع الغريزة

البطولة
ليست

تاريخاً ..
 هيا ندخل
التاريخ

مشروع مسرح اجلرن 

شرط صرية حتت ا القرية ا
بــسـيـطـة وســريـعـة فــإن اخملـرج عـبـد
ـنطق الـعزيـز مـحـمود تـعـامل مـعهـا 
الـلــعب حــتى ال يــغـيـب مـتــلــقـيه وراء
ـــا ـــســـرحـــيــــة ويـــنـــتـــبه  حـــكـــايـــات ا
وراءهــــا من قــــضــــايــــا مـــهــــمــــة وقـــد
حــافظ كـــثــيــراً عــلـى روح الــفــكــاهــة
خـــاصـــة فـى دور الـــفـــتــــاة "ســـعـــيـــدة"
ــغـتــصــبـة االبـنــة صــاحـبــة الــكــلـيــة ا
وكــــذا لـــعب الـــطـــفل الـــذى قـــدم دور
"األب" دوره بــــطــــريـــــقــــة كــــومــــيــــديــــة
ـنـطق خـفــيـفـة وكـأنه يـعــرف تـمـامـاً ا
احلقيقى للعمل والفارق الكبير ب
سرحى اجلاد. كما اإليهام واللـعب ا
البس لــــتــــكــــون الــــعــــنــــصـــر بــــرزت ا
الـوحـيـد الــذى اهـتم به فـريق الـعـمل
ـنــطـق نـفــعى وحــتى وتـعــامـل مـعـه 
ــــعـــــرفى مـــــقـــــبــــوالً يـــــكـــــون اإلطـــــار ا
بـــــالــــنــــســـــبــــة لـــــلــــمــــتـــــلــــقـى. وقــــدمت
ــوضــوعـــة عــلى عــجل الــبــانـــوهــات ا
بــــطــــريــــقـــــة جــــديــــدة كــــذلـك كــــانت
االنتقاالت ب مـنزلى األسرة الغنية
والـفــقـيـرة والـعـيـادتـ وكـان اخملـرج
يــــــضع يــــــده دائـــــمـــــا عـــــلـى احلـــــلـــــول
وتـيفات ـوحيـة فبـعض ا الـسريـعة ا
الــــبـــــســــيــــطـــــة مــــيــــزت تـــــمــــامــــاً بــــ

. األسرت كما ميزت ب العيادت

الــرحــيــمــة وتــمــرض طــفــلــة األســرة
ـا حتتـاج معه إلى األرستـقراطـية 
تــغــيـيــر كــلــيــتـهــا فــيــتــفـتـق ذهن هـذه
األســرة عـــلى فـــكــرة احلــصـــول عــلى
هـــــذه الـــــكـــــلـــــيـــــة عـن طـــــريق إجـــــراء
جـراحة خلـادمـتهم الـطـفلـة دون علم
ـصـريـة أسـرتــهـا كـأفالم الـسـيــنـمـا ا
ـــــرض األب وال يـــــجــــد ـــــة  الـــــقــــد
الـــدواء ويــتــطــلـب األمــر ـ البــد ـ من
تـغـيـيـر كـلـيـته وإال فـقـد حـياتـه وهـنا
ســيـتم اكــتــشـاف األمــر حـيث  تــعـلن
ابــنـــته ـ بــكـل إخالص ـ عن رغــبـــتــهــا
فى الـتبرع بـكلـيتـها ألبيـها ويـكتشف
طــــــبــــــيب الــــــصــــــحــــــة عــــــنــــــد إجـــــراء
اجلـــراحـــة أن الـــفــتـــاة الـــصـــغـــيــرة ال
كنـها أن تتـبرع بكلـيتهـا حيث إنها
ال تــــمـــتـــلك ســـوى واحـــدة واألخـــرى
منـتـزعـة لـتـنـتـهى األحداث واألب ال
يـعرف ماذا يـفعل.. هل يقـدم شكوى
لــــلــــحــــكـــــومــــة?.. أم يــــرضـى بــــحــــاله
ويـكتفى بالدعـاء على خلفـته الكثيرة
وتــفـريـطـه فى فـلـذات أكــبـاده واحـداً

بعد اآلخر?..
ـسرحـية هـو تلك اجلمـيل فى هذه ا
الـــروح الــــبـــديــــعـــة الــــتى تــــســـود بـــ
ساعدين الـقائم عـليها.. ففـريق ا
نـاظر فى أسرع وقت يقـوم بتغـييـر ا
ــكن وهم شــبـــاب صــغــيــر الــسن
ـــنـــاظــر ــا كـــانت ا مـــحب لـــلـــعــمـل و

ومــتــخــلــفــة عن األســئــلـة الــتى تــوجه
ـشـكـلة ـقـتـرح  إلـيه فـقـد كـان حـله ا
عدم تـوافر شقق لـلشـباب هو تـوفير
"شقق بطيخ" ليحصل كل شاب على
نـتظـره كذلك كـان اقتراحه شقـته ا
كل مــــشــــكــــلــــة زيــــادة الــــســــكــــان هــــو
اإلعـالن عن رحالت عــمــرة تــســافــر
عـــــلى "عــــــبـــــارات الـــــسالم" وهـــــكـــــذا
تــــتــــوالـى حــــلــــولـه وأفــــكـــــاره مــــثــــيــــرة

لــــلـــــضـــــحك والــــســـــخــــريـــــة وقــــد 
ــهـــا من خالل مــجـــمــوعــة من تـــقــد
ــصــنــوعـــة من الــقــمــاش الــعــرائـس ا
واألخـــــشـــــاب فـى إطــــار مـــــوســـــيـــــقى
بــســيـط يــنــاسب األفـــكــار الــســـريــعــة
ــــطــــروحــــة.. وعـــلـى الــــرغم من أن ا
ـوضـوع يـبـدو بـسـيـطـاً وغـيـر مـعـقد ا
فــــإنه يــــعــــد بــــدايــــة طــــيــــبــــة لــــهـــؤالء
الــشــبــاب خــاصــة وأن الــعـمـل يــقـوم
عـلـى اإلبـداع اجلــمـاعى وهى ســمـة
أتــمـــنـى لـــو اســـتــمـــرت لـــدعـم فـــكــرة
اجلــمـاعــيــة فى اإلبــداع. أمــا عـرض
أساة ـشرط". فـقد تعـرض  "حتت ا
عــمل األطـفــال فى بــيـوت الــطـبــقـات
األرسـتقراطية فـهناك عائـلة صغيرة
ال يــســتــطــيع عــائــلــهــا تــوفــيــر لــقــمــة
ــــا الـــــعــــيـش لـــــهـــــا بــــعـــــد مـــــرضـه 
يـــضــطــره لـــدفع ابـــنــته لـــلــعـــمل لــدى
أسرة بـعـيدة وتـتـعرض هـذه الـطفـلة
نـزل غـير ـعامـلـة سـيئـة من سـيـدة ا

ضـمن مــشـروع مـســرح اجلـرن الـذى
 افــــتـــتــــاحـه مـــؤخــــراً بــــقـــريــــة كـــوم
احلـــــاصل أقــــيــــمـت عــــدة أنــــشــــطــــة
شــــمـــــلت اإلنــــشــــاد الــــديـــــنى وبــــعض
األلــعــاب والــفـنــون الــشـعــبــيــة قـدمت
مـــــســــرحـــــيـــــتــــان األولـى من مـــــســــرح
الـــعـــرائس واألخـــرى حــمـــلت عـــنــوان
ـشــرط" والـعـرضــان تـألـيف "حتت ا
ـــســـاعــــدة اخملـــرج عـــبـــد جـــمـــاعـى 

العزيز محمود.
ــــا قـــدمه وال أخــــفـــيــــكم ســـعــــادتى 
الـــبــســـطـــاء من أهـل الـــقــريـــة الـــذين
الـتـفـوا حـول فـريق الـعـمل ووجـوهـهم
تـفـيض بــالـسـعــادة والـبـشــر والـرغـبـة

شاركة. فى ا
وقــــــــد نــــــــاقـش الــــــــعـــــــــرض األول من
"مــسـرح الـعـرائس" فــكـرة الـواسـطـة
كاشفاً مدى خـطورتها على مستقبل
الـبـلـد مـسـتـخـدمـاً مـنـطق الـكـومـيـديا
الـسـوداء حـيث بـدأ الـعـرض بإعالن
عـن وظــيـفــة تــقــدم لــهــا كــثـيــرون من
ــــؤهل عــــلــــمـــيــــاً والالئق الــــشــــبـــاب ا
لــشــغــلــهـــا غــيــر أن الــوظــيــفــة ذهــبت
لـــلــشــخص الــوحــيــد الــذى ال يــحــمل
مـؤهالً وإن كان يـحمل مـا هو أهم ـ
فى عرف الـفـساد ـ وهـو الواسـطة..
وهـنا تـتولـد عدة مـفارقـات مضـحكة
مــبـــكـــيـــة تـــكـــشف عـن مــدى غـــبـــائه
حـــــيث يــــقــــدم إجـــــابــــات ســــطــــحــــيــــة

مسرحية بريخت عن هتلر:
مايكل أحمد واجهته اخلطوط احلمراء وريتشموند تخلص منها!

أرتوورو آل بتشينو
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 عرض يناقش 
فكرة الواسطة 

عبر مسرح العرائس
 .. وآخر يتعرض
أساة عمل األطفال
فى بيوت الطبقات
االستقراطية
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> إن االسـتـرخـاء يـكـون ذا قيـمـة كـبـيـرة لو أن لـنـا أن نـسـيـد الالوعى مـستـوى الـعـمـلـية
كـن ربط حالة الال الـذهنـية الـتى ال تكـون حاضـرة بعد فـى الوعى تسـمى الال وعى. و

ا يكون منسيًا أو راقدًا فى سكون فى خزانة غير مفتوحة للذكرى. وعى للعقل  22
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

ناقشة قضايا مسرح الطفل فى مصر. > اإلدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة تنظم األسبوع القادم حلقة بحثية 

26 من   مايو 2008  العدد 46
> جـيرزى جروتوفـسكى: مخرج ومدرس وصـاحب نظرية بـولندى بعد دراسـة فى مدرسة الدراما
فـى "كراسو" وفى مـوسكـو أسس "مسرح الـ  13صـف" فى "أوبول" حيث أخرج من  1959إلى 1964
ـتفرج كـان منها مثل وا مـسرحيـات شعريـة بهدف معـارضتهـا وحتويل العالقـة التقـليدية بـ ا

قابيل جلورج بايرون وفاوست جلوته وأكروبولس لستانسالف وايزبيانسكى. 

سرح القومى. سرح القومى يدرس حاليا مشروع تقد عرض مسرحى جديد من إخراجه على خشبة ا >  شريف عبد اللطيف مدير ا

سرحي جريدة كل ا
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بصـحـة جيـدة للـغايـة تفـوق كثـيرًا من هم
فى سنه.

ــــا كـــــان ذلك راجــــعًـــــا إلى الـــــنــــظــــام ور
الغذائى والصـحى الذى يتبعه فى حياته
ـارس الريـاضـة.. ومنـها الـيومـية حـيث 
رفـع األثـــــقـــــال.. ويـــــتـــــردد عـــــلى صـــــالـــــة
لـأللــــعــــاب الــــريــــاضــــيـــــة أربع مــــرات فى
ارس الـعديد من الـتمـرينات األسبـوع و
الـرياضـية وهو فى بـيته. لكن كل ذلك ال
ـدة عـشـر يـبـعث عـلى الـسـعـادة لـديه إال 
دقـائق فـقط بعـد أن يـستـيـقظ من نومه.
وبـعــدهـا تـهــاجـمه الـهــمـوم واخملـاوف من
ـا زاد علـيه هـذه اخملاوف ـسـتقـبل. و ا
رحــــيـل صــــديــــقـه الــــنــــحـــــات "جــــونــــاثــــان
توماس" والـذى ارتبط  به على مدى 35
ســـنــة. وكــان يـــأمل فى أن تــســـتــمــر هــذه
الـعالقـة وأن يــسـتـمـر صـديــقه عـلى قـيـد
احلـيــاة لـيـرعــاه عـنـدمــا تـتــقـدم به الـسن
. لـكن كل ذلك تـبدد ويـصل إلى الـتـسعـ
عـــنـــدمــا أصـــيب "تـــومـــاس" بــالـــســـرطــان
وأخـذ هو يـرعاه ويـتـعذب من آالمه. ولم
ــعـانــاة بـالــصـديق فــرحل وهـو فى تـطل ا

بداية الستينيات من عمره!! 
وعن آخـــر أعــمـــاله "ذاتى ونـــفـــسى وأنــا"
يــقـول إلــبى إنه عــمل مـبــتـكــر يـدور حـول
امــــرأة لـــهــــا طــــفالن تــــوأمـــان يــــشـــبــــهـــان
بــعـضـهــمـا تـمــامًـا ويـحــمالن نـفس االسم
حـــــيث جتـــــد األم صــــعــــوبـــــة بــــالـــــغــــة فى

التفرقة بينهما. 
ومـع تـــعـــدد أقــــوال الـــنـــقــــاد فى اإلشـــادة
بـإدوارد إلـبى نـخـتـار مـنـهـا مـا كـتبـته عـنه
ذات مـــرة الـــنـــاقـــدة أمـــيـــلـى مـــان. تـــقــول
مان.. إن أحد أسـباب جناح إلبى ككاتب
مــســرحى هــو أنه ال يــزال يــكـتـب وهـو ال
ـجــرد الـكـتــابـة بل إنه لــيـحـدث يـكــتـفى 
نـفـسه دائمـا وال يـكـرر نـفسـه إطالقا فى
أى مـن أعـــــــــمـــــــــالـه الــــــــــتـى زادت عن 30
ـمثـلـون الذين يـشـاركون مـسـرحـية. أمـا ا
فى أعـمـاله فـيــرون أنـهـا مـتـعـة كـبـيـرة أن
ـمـثل شـخصـيـة كـتبـهـا إلـبى على يـحول ا
الـورق إلى شـخص من حلم ودم يـتـحرك

سرح. على خشبة ا
ويـــــتـــــحـــــدث عــــنـه بـــــريــــان مـــــوراى بـــــطل
مسـرحيته الـشهـيرة "اللـعب مع األطفال"
فــيــقــول إن إلــبى لـه طــريـقــة خــاصــة فى
اســتـخـدام الـكـلـمـات تــقـتـرب من الـكـمـال
وهـذه الطريـقة حاول كـثيرون من األدباء
مــــحـــاكــــاتــــهــــا لــــكــــنــــهم فــــشــــلــــوا وســـوف
يــفــشـــلــون.. ذلك أن إلــبـى صــاحب رؤيــة

يزة للغة وللتعبير ال يتبناها سواه.

سـرحـية دون نـظر أقـبلـوا على أعـمـاله ا
إلـى األربـاح ويـعــتـرف بــأنه من بــ أكـثـر
من  30 مــسـرحــيــة كــتــبــهـا حــتى اآلن لم
حتــقق األربــاح ســوى ست أو سـبـع مـنــهـا
عـــلى أكــثــر تـــقــديــر هــذا رغـم مــا القــته
سـرحيـات من تقـدير الـنقـاد حتى هـذه ا
أنـه فـاز بــجــائــزة بـولــيــتــزر األدبــيـة ثالث
مـــــرات عـن مـــــســـــرحـــــيـــــاته. ويـــــذكـــــر أن
مــســرحـيــته "رجـل بـثـالثـة أذرع" عــرضت
دة  16يومـا فقط. وأصابه عام  1983 
هــذا بـــإحـــبــاط جـــعــلـه ال يــعـــود لــتـــقــد
سرح إال بعد  11سنة مسرحيـاته على ا
ـسـرحـية كـامـلـة.. وعـاد فى عام  1994
"ثالث نـساء طـويالت" والـتى يعـترف أنه
اسـتوحـاهـا من جتـربته مع أمـه بالـثـينى.
ويــقـــول إلــبى إنه فى هـــذه الــسن يــتــمــتع

ـــوضــــوعــــات الـــســــهــــلـــة يـــبــــحــــثـــون عـن ا
ـــشــاهــدين وال اخلـــفــيــفـــة الــتى جتــذب ا
يـــســعـــون إلى األعـــمــال الـــتى حتـــتــاج من
شاهد إعـمال فكره. وهم يحتجون فى ا
ذلك بـارتفـاع تكـلفـة اإلنـتاج وهـو ال ينـكر
ذلـك. فـــــمـــــســــــرحـــــيــــــة "من يــــــخـــــاف من
فــرجـيـنـيـا وولف" عـرضت ألول مـرة عـام

 1962وتكلفت  40 ألف دوالر فقط.
وعـندمـا أعيـدت عام  2005 تكـلفت 1.5
مـــلـــيـــون دوالر. وهـــنـــا يــــؤكـــد إلـــبى عـــلى
سـرح حتى ال أهمـية أن تـدعم الدولـة ا
نتجون ذلك حجة ويتدافعوا إلى يتخذ ا
األعـمال الـتى حتقق األربـاح دون اعتـبار

لقيمتها الفنية.
وعمـوما فهـو يشعـر بالسعـادة ألنه تعامل
نتج الذين فى حياته مع العـديد من ا

ــســرحى إلــبى رؤيــتـه لــعــمــلــيـــة اإلبــداع ا
فـيقـول إنهـا مجـرد ومضـة فكـر هى التى
تـــصـــنع مـن شـــخص كـــاتـــبًـــا مـــســـرحـــيًـــا.
ــــــضى قــــــائـال.. إنــــــنى أمــــــر بــــــنــــــفس و
ـر بـهـا أى شـخص آخر الـتـجارب الـتى 
ا أن لـدى ومـضـة.. تـعـتمل فى ولـكن طـا
ذهــنى فـــإنــنى ال أرضى بـــأن تــمــر مــرور
الـكرام كـمـا تـمر عـلى اآلخـرين بل أشـعر
بـاحلـاجـة إلى تـرجـمـة تـلك الـتـجربـة إلى
مــسـرحـيــة. وهـذه الـعـمــلـيـة تــبـدأ أسـاسًـا
فـى الوعـى اإلنــــــســـــــان ثم تـــــــنـــــــتــــــقـل إلى
الــوعى.. وبــعــدهــا تــعــود مـرة أخــرى إلى

الالوعى.
ـــضى إلـــبـى قـــائال.. أن الـــفـــكـــرة قـــد و
تــــنـــمــــو ســــريـــعًــــا فى ذهــــنه وتــــخـــرج إلى
احلــيـاة عــلى الـورق كـمــسـرحــيـة مـكــتـوبـة
بــــــســــــرعــــــة خالل شــــــهــــــريـن أو ثـالثـــــة..
وأحــيـانــا حتـتــاج عــدة سـنــوات قــد تـصل

إلى ست سنوات حتى حتدث الوالدة.
ــســـرحـــيــة "من ويـــســـتــشـــهــد عـــلى ذلـك 
يـــــخـــــاف من فـــــرجـــــيــــنـــــيـــــا وولف" والـــــتى
أضاعت عـدة سنـوات حتى أتـمهـا. ويقول
إنـه يرفض كـلـمـة اإللـهام.. وال يـجـد كـلـمة
سرحى. محددة تشرح وتفسر اإلبداع ا
ـضى قـائالً إنى عقـليـة محـيرة.. فـأنا و
ـكن أن أقــرأ كـتـابًــا ثم أنـسـاه لــعـشـرين
عــــــامًــــــا وأعــــــود وأتــــــذكـــــــره وأنــــــا أكــــــتب

مسرحية. 
ـــــــســــــرح ويـــــــتـــــــحـــــــدث إلــــــبـى عـن واقـع ا
عاصر فيعبر عن أسفه لهذا األمريكى ا
ــــنـــتــــجـــ بــــاتـــوا الــــواقع.. فــــيـــقــــول إن ا

ـسـرحـيــة فى الـواليـات كـانت األوســاط ا
ـتـحـدة عـلى مـوعـد مـع االحـتـفـال بـعـيد ا
ــــســـرحى ـــيالد الــــثـــمــــانـــ لـــلــــكـــاتب ا ا
األمريكى "إدوارد إلـبى" فى الثانى عشر
ــاضى. وعــبــثًــا حـاول مـن شـهــر مــارس ا
الــصـحــفــيـون إجــراء عــدد من احلـوارات
ــنـاســبـة لــكـنه كــان يـرفض.. مـعه بــهـذه ا
; بل ألنه لـيـس ألنه ال يـقـابل الـصـحـفـيـ
ــــتـــــنع عــــامًـــــا عن االتــــصــــال بـــــالــــعــــالم
اخلـارجى عـنـدمـا يـكـون مـشـغـوالً بـكـتـابـة
عــمل مــســرحى جــديـد. وعــلى ذلـك فـإن
الــصــحــفــيــ لـم يــســتــطــيــعــوا إجــراء أى
مـقــابـلــة مـعـه إال مـنــذ أيـام بــعـد أن خـرج
عن صـــمـــته بــــعـــد أن انـــتـــهى من كـــتـــابـــة
ــوسم الـقـادم لم مــسـرحـيــة تـعـرض فى ا
يـــــعـــــلن عـن اســــمـــــهـــــا بـــــعــــد. وكـــــان ذلك
سرحية "النزيل" حلضور العـرض األول 
والتى تدور حول حياة النحات األمريكى
ــدة شــهـر ــعــروف "لــويس نــيــفــلــزون" و ا
واحــــــد فـــــــقـط. وطـــــــبـــــــيــــــعـى أن يـــــــهـــــــتم
الـــصــحـــفـــيـــون بـــعـــقــد لـــقـــاءات مع إلـــبى
ـــســرح بــاعـــتـــبــاره أحـــد أعــمـــدة كـــتــاب ا
األمـــــريـــــكـــــيـــــ خـــــصـــــوصًـــــا وأنه كـــــاتب
مسـرحى معـروف منذ أكـثر من خـمس
عــامًــا.. وال يــزال يــتــمـتـع بـلــيــاقــة بــدنــيـة
وذهــنـــيــة جـــيــدة تــمـــكــنـه من اإلبــداع فى
ـتـقــدمـة واخلـروج بــجـديـد هـذه الــسن ا
ومـــــعــــظم إبـــــداعــــاته تـــــتم مــــنـــــذ حــــوالى
عـشـرين أو ثالثـ سنـة فى بـيـته الواسع
الـــفــخم فى كـــالــيـــفــورنــيـــا. وهــو صــاحب
عــدد من األعـــمــال الـــتى تــصف كـــعــيــون
ــــســــرح األمــــريــــكى مــــثل "ثـالث نــــســـاء ا
طــــــــــويـالت" و "احلــــــــــلـم األمــــــــــريــــــــــكى" و
"صــــنـــدوق الـــرمــــال" و "يـــنــــز وجـــيـــرى" و
"قصة حديقة احليوان". وأحدث أعماله
ـــســرحـــيـــة "ذاتى ونـــفــسـى وأنــا" والـــتى ا
ــــوسم الـــقــــادم وهـــو لـــيس تــــعـــرض له ا
كـاتــبًـا مــسـرحــيًـا فــقط بل هـو أيــضًـا فى
الــوقت نـــفــسه مـــخــرج مـــســرحى أخــرج
عــددًا مـن مــســرحــيــاته بــســبب اقــتــنــاعه
بـأنه ال أحد يستـطيع التعـبير عن أفكاره
سـرح األمريكى ثلـو ا سواه. ويـتسـابق 
ــشــاركــة فى تــمــثـــيل مــســرحــيــاته عــلـى ا
بـاعتبارها ذات قـيمة فنيـة عالية تضيف
الكـثير إلى من يـشارك فى تمـثيلـها حتى

لو كان ذلك فى دور ثانوى.
وفى أحاديثه للصـحافة األمريكية يطرح

"البؤساء"
تميز  سرحى ا وذج للعرض ا

وسم! استطاع أن يجذب اجلمهور رغم نهاية ا

مثل تستحق اإلشادة  براعة ا
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 العرض لم يراع الفروق الزمنية

وهو دور صعب أداه خالـد النجدى ببراعة
احملـــتـــرفـــ والبـــد لــــنـــا أن نـــتـــوقف أمـــام
ــتـــمــكــنــة ــوهــبـــة الــنــاضـــجــة والــبـــارعــة ا ا
(أمـــانى الـــبــــحـــطـــيـــطـى) فى دور إبـــولـــ ـ
لـتـضـحـكنـا وتـبـكـيـنـا كـيفـمـا تـشـاء ـ بـنـبرات
صـوتــهـا الــشـجــيـة الـتـى تـصل إلى الــقـلـوب
مبـاشرة وكـذلك تبـدى (نرمـ زعزع) فى
دور جوزيـت حسـاسـيـة فـائـقـة فى دورها..
بــاإلضــافــة إلى قــدرتــهــا الــواضـحــة فى أن
تـنتقل من دور (األم) ذات األبـعاد اخملتـلفة
عن دور االبـنة بوعى وفـهم واضح لـكننا
ال نـسـتـطـيع أن نـتـوقف أمـام هـؤالء فـقط ـ
فقـد استطـاع اخملرج أن يـقدم لـنا (كوادر)
ـيــزة ـ حـتى فى أداء الـطـفـلـتـ تـمـثـيـلـيـة 
(مـنـة الـله حـسـ وسـمـاح أحـمد) ـ ويـظل
اجلـنـود الـسـكـارى والـعـمال والـعـامالت فى
مـــصـــنـع جـــان فــــاجلـــان وفـــتــــيـــات الــــلـــيل
والـبــلــطـجــيــة والــقـوادين وأخــيــراً الـطــلــبـة
ــفـروض أن ــنــاضــلــون وهم مـن ا الــثـوار ا
ـثل وطــنـا بـأكــمـله ـ يــكـونــوا عـددا كــبـيــرا 
لـــكــنـــنـــا صـــدقـــنـــا واكــتـــفـــيـــنـــا بـــأداء هــؤالء
ــوهــوبــ بـصــدق :(حــســام أبـو الــســعـود ا
محمد على محمد عمر هانى سعد ر
مـحــمــدين شــيـمــاء قــاسم ريــهـام درويش
ســــعــــاد الـــهــــوارى حــــســـام يــــونس ســــامح
زعـلـبــة أحـمـد الـشــهـاوى تـامــر الـكـاشف
مــــحـــمــــد عالم أحــــمــــد الـــشــــاذلى ولــــيـــد
صالح طه خـلـيفـة مـحمـود الـنبـوى عادل
رأفـت نــور ســـرور أحـــمـــد وهــبـــة أحـــمــد
الــنـــحــاس وعــمــاد يــوسـف هــانى الــســيــد
عـــبــده رامى احلـــجــار أحـــمــد الـــبــيـــطــار

إصرار الشريف).
إن كل واحــد مـن هــؤالء يـــســتـــحق اإلشــارة
إلـى جـــــهــــــده وإلـى بــــــراعـــــتـه فى أداء دوره
صـــغــــيــــراً أم كــــبــــيــــراً ـ إذ بـــدت روح األداء
اجلـمــاعى فـى إسـهــامــاتـهم. كـل فى حـدود

دوره وقدرته البالغية فى التعبير..
إن عـرض "الــبـؤسـاء" الــذى يـقــدمه مـسـرح
وذج جيد لـلعروض اجلادة.. بل الـطليعـة 
ـاضـي ويعـد من أبـرز عـروض الـعامـ ا

ــســـرحــيــة وأتــصـــور أنه يــقـــدم لــلــســـاحــة ا
جنوماً فى األداء الـتمـثيلى وكـافة العـناصر
ـا يــجـعـلــنـا نـأمل أن ـسـرحــيـة األخـرى  ا
نـشـاهد عـروضـاً مـصريـة ـ أى قـائـمـة على
ـسـتـوى نـصــوص عـربـيـة صــمـيـمـة ـ بــهـذا ا
ـــتــمـــيـــز.. فـــهـــو الـــعـــرض الــذى الـــرفــيـع وا
اســـتـــطـــاع أن يـــكـــســــر الـــقـــاعـــدة ويـــجـــذب
ــسـرح الــقــومى ـ رغم أنــنـا اجلـمــهــور فى ا
ــــســـرحى الــــشـــتـــوى! ــــوسم ا فى نــــهـــايـــة ا
ـسرح اجلاد واستـطاع أيـضاً أن يـؤكد أن ا
لــيس فى حــاجــة إلى اســتــيــراد مــا يـســمى
(بـالــنـجــوم) من الــسـيــنـمــا أو الــتـلــيـفــزيـون
ـــســرح إلى دوره حـــيث نـــتـــمــنـى أن يــعـــود ا
الـــقــد فى تـــقــد الـــنــجـــوم إلى الـــفــنــون

األخرى.

لـتــقــدم هـنــا دور صـاحــبــة احلـانــة الـلــعـوب
) التى تسـتشهد فى اجلـشعة والدة (إبـول
الــثــورة ولــديـنــا (كــمـال ســلــيــمـان) فى دور
جـان فــاجلـان لـنـقـارنه بــكـبـار جنـوم الـعـالم
فـى أداء نـــفـس الـــشــــخــــصـــيــــة مــــثل (جـــان
جـابـان وكيـنـو نـنتـورا) وحـتى فـريـد شوقى
ــــتــــلىء فى دوره الـــــســــيــــنــــمـــــائى ـ فــــهـــــو 
بــالـشــخـصــيــة حـتى احلــافـة لــكــنه مـتــحـكم
حـتى ال تفـلت منه أبـعادهـا ولديـنا (يـحيى
أحــــمـــد) فـى دور جـــافــــيـــر الــــذى ســـار فى
اجتاه صـاعد مع الـشـخصـية الـكـريهـة بكل
ــلك مـن تــأثــيــر قــوى ال تــمــلك إال أن مــا 
تــصـدقه ولــديـنـا (خــالـد الــنـجـدى فى دور
والـد إبولـ األفاق  واللص واحملـتال الذى
اليــتـورع عـن ارتــكـاب أى رذيــلــة فى ســبــيل
ــال والــذى أضــفى الــكــثــيــر من احلــيــويـة ا
ـشـاهـد الـتى ظـهـر فـيـهـا بـصـدق عـلى كل ا
األداء وبـراعـته لـيـصـل إلى مـشـهـد الـنـهـاية
لـيــجــد ابـنــته بـ الــقــتـلى شــهـداء الــثـورة..

ونضال الـثوار ضـد السلـطة الغـاشمة وإن
جـاءت شــعـارات احلـريــة مـبــاشـرة إلى حـد
كــبـيــر وكـان من األوفـق له أن يـعــتـمــد عـلى
الـتـشـكـيالت الـبـارعـة أو الـدرامـا احلـركـيـة
بـتلك اجملمـوعة الـقلـيلة الـعدد الـتى شكلت
الـثوار والـذين قدمـوا نفس الـتأثـير الـقوى
الــذى ســـبـق أن قـــدمه ثالثـــمـــائـــة عـــنـــصــر
أدائى فى الـــعـــروض األجـــنـــبــيـــة الـــكـــبـــيــرة

وسيقية. وخاصة العروض ا
إن مــيـــزة مــثل هــذا الــعــرض الــشــبــابى أنه
يـــقـــدم مـــجـــمـــوعـــة من الـــنـــجـــوم كـى يـــعــود
ـــســــرح الـــقـــومى أم ـــســـرح ســــواء أكـــان ا ا
مــــســــرح الــــطــــلــــيــــعــــة لــــتـــفــــريـغ جنــــومه بل
ولـتــصـديــرهـا إلى الــسـيــنـمــا والـتــلـيــفـزيـون
واإلذاعـة وبـقـية وسـائـل االتـصـال األخرى.
فـلـديـنــا الـقـديـرة (والء فـريــد) ابـنـة مـسـرح
الطلـيعـة التى تقـوم ألول مرة بدور يـختلف
ط األدوار التى سبق أن قدمتها فى عن 
ـسـرح وهـو الـفـتـاة الـرقـيـقـة الـرومـانـسـيـة ا

األحـــداث إلى جـــزئـــ ـ وإذا كــان لـم يــراع
الفترة الزمنيـة الطويلة التى تمر ب تبنيه
ــشـهـد جلــوزيت كـطــفـلـة لــنـفـاجــأ بـهـا فى ا
الــتــالى فــتـاة نــاضــجــة األنـوثــة وهــو األمـر
ـتـفرج عـنده كـثـيراً ـ كـما الذى لم يـتوقف ا
تـعــثـرت نـطق بــعض الـكـلــمـات عـلـى ألـسـنـة
الــشــخـصــيـات وإن جــاءت األخــطـاء قــلـيــلـة
لـكـنهـا تـؤذى الـسـمع وتـؤثـر عـلى جـمـالـيات
الــفــصــحى الــرشــيــقــة الــتـى  بــهــا إعـداد
النص ـ الـذى تخـللـته  كـثيـر من التـعبـيرات
الـعـامـيـة خـفـيـفـة الـظل الـتى تـخـفف كـثـيراً
ـــيـــلــودرامـــيــة مـن اجنــراف األحـــداث إلى ا
القاتمة وهى الـلهجة التى برع فى مزجها
ثل خـاصة مع الـلغـة الفـصـحى أكثـر من 
خـــــالـــــد الــــــنـــــجـــــدى ووالء فـــــريـــــد وأمـــــانى
البـحـطيـطى وهـو أسلـوب جـيد أتـصور أن
ــزجـه وهـــو الــذى اخملـــرج يـــعــرف كـــيـف 
أحـسن صـنـعـا حـ اســتـغـنى عن كـثـيـر من
احلــــوار فى مــــشــــاهــــد مــــعــــارك الــــشـــوارع

عـنـدمــا يـتـصـدى مــخـرج شـاب مــثل هـشـام
عــــــطــــــوة إلخــــــراج نـص كـالســــــيــــــكـى مــــــثل
"البؤساء" رواية (ڤيـكتور هيجو) الشهيرة ـ
الـتـى سـبق أن قــدمت فى إعـداد مــسـرحى
فى الـــغـــرب ألكــــثـــر من مــــرة كـــان آخـــرهـــا
عـرضــا مـوسـيـقـيـا فى بـرودواى وفى لـنـدن
وفى بـلدان العالم األخـرى بتقنـيات حديثة
مــتــطـورة ـ كــذلك قــدمت هــذه الــروايـة فى
عـشــرات األفالم الــســيــنــمـائــيــة من بــيــنــهـا
فـيـلـمان مـصـريـان أحدهـمـا فى أربـعيـنـيات
واآلخـر فى ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن الـعـشـرين!!
فــإنه يــواجه حتــديــاً كــبــيــراً ـ ألن الــعـروض
ــســرح أو الــســيــنــمــا الــســابــقــة ســـواء فى ا
تفرج كأشكال درامية تفرض عليه وعلى ا

قارنة ال مهرب منها. نوعاً من ا
وهـــشــام عــطـــوة فى عــرضه الـــذى يــقــدمه
ـــســرح مـــســـرح الــطـــلـــيـــعــة عـــلـى خــشـــبـــة ا
الـقـومى الـتـى استـوعـبـت الـديكـور الـضـخم
ــبـــهـــر لــصـــبــحى الـــســـيــد والـــتى أبــرزت وا
جماليات مالبس (جـماالت عبده) ـ يعتمد
ـــمـــثـــلـــ الـــشـــبــاب عـــلى مـــجـــمـــوعـــة مـن ا
ـوهــوبــ ال يــزيـد عــددهم عن اخلــمــسـة ا
وثالث عـنصراً ـ فـيمـا عدا الـقديرة (والء
فـــــريــــد) والـــــقــــديـــــر (كــــمـــــال ســــلـــــيــــمــــان)
والبـارع (خالـد النجـدى ويحـيى أحمد)
دون أن نـبــخس حق (أمــانى الـبــحـطــيـطى
ونــــيـــرمــــ زعـــزع) فـى الـــتــــمـــيــــز والــــتـــألق
والـبـراعـة ـ حـيث اسـتـطـاع هـذا اخملـرج أن
ـــســــرحى الــــذى قـــام به يــــكـــثف اإلعــــداد ا
(أسـامـة نـور الــدين) الـذى وفق فى حتـويل
ـتعددة اجلوانب كـثير من مـواقف الرواية ا
ــــتــــرامـــــيــــة األطــــراف ـ إلـى لــــغــــة حــــوار وا
ـنـطـوقـة رصـيـنـة ومــسـتـكـمالً تـلك الــلـغـة ا
بـلـغة مـرئـيـة تتـمـيز بـاجلـمال واحلـيـوية (د.
طــــارق مــــهـــــران) وخــــطــــة إضــــاءة بــــارعــــة
كـشفت عن تـكويـنات شـكلـها اخملـرج ـ بهذا
ـمثالت.. فى ـمثـل وا الـعدد الـكبـير من ا
عــرض من جـزئــ يـتــتـبع فــيـهــا شـخــصـيـة
الـعـرض الــرئـيـســيـة جـان فــاجلـان ـ (كـمـال
سـلــيـمـان) ـ مــنـذ خـروجه مـن الـسـجن ألنه
ســرق رغــيــفـاً مـن اخلــبــز لــكى يــنــقــذ ابــنـة
ـريـضـة ومــطـاردة مـفــتش الـشـرطـة أخـتـه ا
جـــافـــيـــر (يـــحـــيى أحـــمـــد) إلـى أن يـــتـــغـــيــر
طـريـقه بـسـبب قـسـيس طـيب أحـسن إلـيه
ويتحول إلى رجل غنـى ويتبنى طفلة ماتت
أمـها العامـلة.. إلى أن تقوم ثـورة الطبقات
الكـادحة فى القـرن التـاسع عشـر ويشارك
فيها (جـان فاجلان) ـ الذى ما زال يطارده
(جـافـيـر) وتـفـشـل الـثـورة بـعـد أن يـسـقط
ــتــشــردة ضــحــايــاه وعــلى رأســـهم الــفــتــاة ا
إبــولـ (أمــانى الـبــحـطــيـطـى) الـتى تــعـشق
(مـاريــوس) بـيــنـمــا مــاريـوس يــحب جـوزيت
(نـيرم زعزع)  الـتى تبناهـا جان فاجلان
ـفتش ـ وأخيـراً يـسلم جـان فـاجلـان نفـسه 
الـشرطـة جافـيـر ـ الذى يـكتـشف أنه أجرم
فى حق (فـــاجلـــان) فــــيـــطـــلق عــــلى نـــفـــسه
الــرصـاص مـنـتـحــراً بـعـد أن أدرك أنه كـان
يطـبق القانـون بشـكل أعمى دون شـفقة أو

رحمة.
وقــــد قـــسم اخملـــرج تــــتـــابع مـــشــــاهـــد تـــلك

جموعات قليلة دراما حركية 

 إعداد
مسرحى
مكثف
ولغة
حوار
رصينة

 روح
جماعية
وقدرة
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> بـرتـولـد بريـخت: كـاتب مسـرحى ومـخـرج وشاعـر وشـخصـيـة رئيـسـية فى اسـتـكشـاف الـقرن الـ 20
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بـازدراء الـثورة فى صـالح فـراش (ينـام فيه) مع خـطـيبـته. وبـعل هى قصـيدة قـصـصيـة عن اخلالعة
دن يـصور عـداء بال هدف فى شـيكـاغو; واإلنـسان والـفـجور بـاعتـبارهـا حتقـيقًـا للـذات. وفى غابـة ا

واطن الطيع إلى قتلة بال رحمة. يساوى اإلنسان توضح كيف يحول اجليش ا 12
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ــشـــاهــد وقـــد تــعـــامل اخملـــرج مع هـــذه ا
بـــحـــســـاســـيـــة شــــديـــدة وإن كـــانت بـــعض
حلـــظـــات اإلضـــاءة حتـــتـــاج إلـى تـــفـــكـــيــر
أعـمق خـاصـة الـلـحـظـات الـتـى تـسـتـخدم
األلـــوان احلـــمــراء بـــدرجــة خـــافـــتــة وهى
ــــتـــفـــرج حلـــظــــات كـــثـــيــــرة تـــزعـج عـــ ا
وبالـتالى تـؤثر على تـدفق إيقـاع العرض
ــــهـــــرجــــان وهى ظـــــاهـــــرة فى عـــــروض ا
عـمــومـاً بــيـنــمـا كــان األداء الـتــمـثــيـلى من
أفـــــضل الــــعـــــروض حــــيث تـــــأتى اجلــــدة
(طــــيف) لــــتـــقــــدم شـــخــــصـــيــــة حتـــركــــهـــا
عــواطـفـهـا الـداخـلـيــة صـراعـهـا الـداخـلى
هـــو احملــــرك ألفـــعـــالــــهـــا بـــرغـــبــــتـــهـــا فى
الـــــــرحــــــيـل مـن مـــــــنــــــزل االبـن والـــــــثـــــــانى
العـتـقـادهـا أن األشـباح سـكـنـته وسـتؤذى
االبـــــنـــــة لـــــذلـك اعـــــتـــــمـــــدت عـــــلى األداء
الـنــفــسى الـداخــلى خــاصـة فـى مـشــاهـد
لـهــفـتـهــا عـلى حــفـيــدتـهـا ومــجـادلــتـهـا مع
اجلـد وإن جـنـحت أحـيـاناً إلـى أحاسـيس
زائـدة تـؤدى إلى صـراخ مـيـلـودرامى غـير
مـطـلوب فى هـذه الـنـوعـيـة وإن كانت من
ـــــمــــــثـالت الالتـى ظــــــلـــــمـن فى نــــــتــــــائج ا
هـرجان فى تـقديـرى هى وهيـفاء عادل ا

فى عرض «سفر العميان».
ـــنـــيـع الـــفـــنـــان اخملـــضــرم أمـــا مـــحـــمـــد ا
فــيـكـفى لـه تـلك الـعــودة لـلـمــسـرح وبـنص
ــنــيع إلى جـــاد يــحــمل هــمـــاً ســعى فــيـه ا
ــا تـــقـــد شــخـــصـــيـــة اجلـــد الـــعـــجـــوز 
حتــــمـــــله من دالالت الـــــتــــعــــقل والــــرزانــــة
والــرسـوخ فــكـان األداء الــهـاد واحلــركـة
ـعـبـرة وإن كان فى الـبـطـيئـة واالنـحـناءة ا
حــاجـة إلى إيـقــاع أسـرع فى األداء غـيـر
أنه بـــالـــفـــعل جنـح مع طـــيف فـى تـــقــد
أداء مــــــتـــــــنـــــــاغم بـل يـــــــحـــــــسب لـــــــهـــــــمــــــا
مـــســـاعـــدتـــهـــمـــا لـــلـــطـــفـــلـــة أريج فى دور
احلـــفـــيـــدة الـــتـى اســـتـــطـــاعت أن تـــتـــرك
بـــــصــــمـــــة احلــــضـــــور والــــفـــــوز بــــجـــــائــــزة
ــهــرجــان من خالل أداء بــســيط غــيــر بــا
مـتــكـلف يـعــتـمـد عــلى أحـاســيس صـادقـة
ــثـلــة تــبـشــر بــجــيل أكـثــر فــنـاً جتــعــلـهــا 
ــســرح ـــمــثـــلــة ســـتــحـــتل مــكـــانــة فـى ا و

الكويتى لتساهم فى رقيه وتطوره.
بـــيــنــمــا تـــبــقى مـــجــمــوعــة اجلـــوقــة الــتى
قــدمـت أكـثــر مـن أغــنــيــة - ألحــمــد فـرج
ـــتــــمـــيـــز - هى فـى حـــد ذاتـــهـــا ــــغـــنى ا ا
جـمـيـلـة لـكـنـهـا غـيـر مـوظـفـة خـاصـة وقد
أصـر اخملـرج عـلى تــواجـدهـا أيـضـاً عـلى
ـــســرح طـــوال الــوقت دون دور خـــشــبـــة ا
ـــا شـــغل مــســـاحـــة فى فــراغ حـــقـــيــقى 
ـــتــــفـــرج ــــســـرح بــــصــــورة قـــد تــــشـــتـت ا ا
ـرئـيـة الـتى وتـفـسـد جـمـالـيـات الـصـورة ا

اعتمد عليها العرض.
ورغم بــــعض ســــلـــبــــيـــات الــــعـــرض إال أن
الـــعـــرض بـــإيـــجـــابـــيـــاته يـــعـــد من أفـــضل
ـهـرجـان بل يـبـشـر بـجيل الـعـروض فى ا
مـتـمـيـز بـدايــة من مـخـرجه الـشـاب ولـيـد
ـبـشرة ـثـلـتـه الـصـغـيـرة ا سـراب حـتى 
كـــــمــــا أكــــد تـــــواصل األجــــيـــــال من خالل
نيع. بدع طيف ومحمد ا اشتراك ا

ــــنــــزل الـــذى أصــــبح هــــشــــاً يـــدور فــــيه ا
الــصـراع بـ اجلــد واجلـدة إضـافـة إلى
أن الـــلــون األســـود يـــعــطى داللـــة احلــداد
ـأساة التى تعـيشها األسـرة بعد رحيل وا
ابــــنــــهــــا وبــــأن هــــذه احلــــالــــة احلــــداديــــة
مسـتـمرة كـما أتـاحت األقمـشة لـلمـخرج
استخدامهـا كشاشة خيال ظل (سلويت)
يــــكــــشـف من خاللــــهــــا أحـالم الــــطــــفــــلـــة
الـــنـــائـــمـــة الـــتى يـــأتـــيـــهـــا طـــيـف والـــدهــا

نزل. ويحركها فى ا
ــتــعـدد عــلى ــنــظــر ا وقــد كــان تـقــســيم ا
يزاً جمالياً وساهم فى سرح  خشبة ا
ــا ـــرئــيـــة وتــعـــددهــا  تـــنــويع الـــصــور ا
ساهم فى تنـوع إيقاع العرض خاصة مع
اسـتـخـدام إضــاءات من مـصـادر مـتـعـددة

سواء خلفية أم جانبية.

ــكـان ومن هــنـا كــان رفض اجلـد وبـ ا
لـقـطـعـهـا حتـى لـو كانـت سبـب وفاة ابـنه
ـيـز بل إن اخملـرج اســتـخـدمــهـا بـشــكل 
حـيـنـمـا جـعل بـجـوارهـا أرجـوحـة الـطـفـلة
ـنـزل بشـجـرته لـتـصـبح وكـأنـهـا حـديـقـة ا
وأرجــوحــته كــذلك جـاء اســتــخـدام األب
لــلــمـــصــبــاح الــقــد تــأكــيــداً عــلى فــكــرة

األصالة وتدعيماً للشجرة.
إال أن أبرز ما طرحه ولـيد عنبر مصمم
الديكور هو اسـتخدامه للستائر السوداء
ـنزل كـله ولتـصبح هـناك ليـصـوغ منـها ا
غــرفـة اجلـد واجلـدة بـشـبــاكـهـا الـصـغـيـر
سـتوى الـعلـوى هو حـجرة بيـنمـا يصـبح ا
احلـــفــيـــدة ولـــعل اســـتـــخـــدام األقـــمـــشــة
الــــســـوداء الــــشــــفـــافــــة أعــــطى أكــــثـــر من
داللــــة فــــقــــد أكـــدت كــــشـف مـــا بــــداخل

رئـية الـتى تبدأ من العـديد من الـصور ا
ــــة الــــذى ــــنـــــزل الــــقـــــد خالل صـــــورة ا
تتـوسطه الشـجرة التى نـعرف فيـما بعد
أنـها الـتى تـعثـر فـيهـا االبن الـراحل هذا
ــنـظــر الــذى جــمع بــ أكــثــر من اجتـاه ا
فــنى من خالل تــصــمــيم ديــكــور «لــعــنــبـر
ولـيــد» مـعـتـمـداً عـلى الـشـجـرة الـواقـعـيـة
رغـم أنـهــا بال أوراق لــلـتــأكـيــد عــلى قـدم
الــشــجـــرة والــتى قـــد تــفــســر عـــلى أنــهــا
شـجـرة الـسـدرة وهى الـتـى يـدور حـولـها
ـســرحــيــة بــاعــتــبــارهـا ســبب مــوضــوع ا
الــعـثـرة إال أن هـذا الــتـفـسـيــر قـد يـأخـذ
ــنـحـى آخـر غــيـر أن الــتــفـســيـر الـعــرض 
اآلخــــر هــــو أنـــــهــــا شــــجــــرة ضـــــاربــــة فى
الـــتـــاريـخ واجلـــذور فى األرض راســـخـــة
ـا يــؤكـد عـلـى الـصـلــة الـعــمـيـقــة بـيــنـهـا

عــرض «الــعــثــرة» تــألــيف مــحــمــد الــفـرج
وإخـــراج ولــــيــــد ســـراب والــــذى قــــدمـــته
ـسـرح الــكـويـتـى ضـمن فـعــالـيـات فـرقــة ا
ـسـرحى العـاشـر هو مـهرجـان الـكويت ا
ـبـشـرة الـتى حتـمل واحــد من الـعـروض ا
األمـل فى جـيل من اخملـرجـ الـواعـدين
سرح الكويتى وهو جيل األمل فى فى ا
كانة التى ـسرح ليتبـوأ ا الـنهوض بهذا ا

يستحقها.
 يــأتى تــمــيــز عــرض «الـعــثــرة» من خالل
مـخـرجه ولــيـد سـراب الـذى اسـتـطـاع أن
يـقـود فــريق عـمل من جـيـل سـابق يـحـمل
خــبـرة كـبـيـرة قـادهـم بـوعى وفـهم خلـطـة
مـسـرحـيـة مـحـكـمـة بـإيـقـاع مـتـدفق وأداء
ــنـيع مـتــمـيــز ألبـطــال الـعــرض مـحــمـد ا
ــشـاعـر ـتـدفــقـة ا والـفــنـانـة احلــسـاســة ا
طـــيف وكــذلك الــطـــفــلــة الــواعــدة «أريج

العطار».
ارتـكــز الـعـرض عــلى نص مـحـمــد الـفـرج
وهـو نص طـويل نـسـبـيـاً كـان يـحـتاج إلى
بـــعض االخـــتــصـــارات من اخملـــرج يــدور
الــنص حــول فـــقــد أســرة البــنـــهــا بــســبب
عــــثــــرته ذات مــــرة فى شــــجــــرة بـــصــــحن
ـا كـان لـهـذا االبن الـغـائب ابـنـة ـنـزل و ا
ال نـــــعـــــرف أيـن والـــــدتـــــهـــــا? فـــــإن اجلـــــد
واجلـدة يرعـيان احلـفيـدة وتبـرز الرغـبة
ـنـزل الـدرامــيـة لــلـجــدة كى تــتـرك هــذا ا
ــثل لـهـا كــابـوسـاً يــذكـرهـا الــذى أصـبح 
بـابنهـا الذى فقدته بل إن الـشجرة تظل
ــا فــعــلـتـه فى ابـنــهــا وتــصـبح تــذكــرهـا 
هــذه الـشـجـرة وكـأنـهــا شـخـصـيـة درامـيـة
تــتـحــاور اجلـدة مــعـهــا دائـمــاً وحتـاول أن
تمـنع حفيدتـها من اللـعب عليـها وتصبح
ــنـــزل هى رغـــبـــة األم فى الـــرحـــيل مـن ا
ـســيـطـرة عــلـيــهـا بــيـنـمــا تـصــطـدم هـذه ا
الـــرغــبـــة بــرفض اجلـــد وكل له مـــبــرراته
الـــــدرامـــــيـــــة فــــاجلـــــد يـــــعـــــيش مـع هــــذا
ـنـزل بـروح ابنه ـاضى إنه يـشـعـر فى ا ا
حتـوم حـوله وحــول الـطـفـلــة الـبـريـئـة إال
أن اجلـــــدة تــــتــــخـــــذ من ذلك مـــــبــــرراً كى
ـنــزل ألنـهـا تـعـتـقـد أن تـلك يـرحـلـوا عن ا
ــــكـن أن تــــصل بــــهم لــــلــــجــــنــــون الــــروح 
وحــسب عــقـيــدتــهـا قــد تـمس حــفــيـدتــهـا

بسوء.
ويــــســـتـــمـــر ذلـك الـــصـــراع الــــذى يـــعـــطى
دالالت أعـــمـق من مـــجـــرد خــرافـــات عن
األشــبــاح واجلــنـون حــيـث تـصــبح دالالت
الصراع واحلدث هى اإلصرار من اجلد
على التـمسك باجلذور من خالل رفضه
أن يـــرحل مـن مـــنـــزله الـــذى عـــاش فـــيه
والـذى يــشـعــر فـيه بــروح ابـنه الــتى تـزور
نزل هو حفيدته. وليـكن تمسك اجلد با
تـــمــسك بــتــاريــخـه الــذى عــاشه فى هــذا
ـنــزل إلى مــنـزل ــنــزل حـتى لــو حتــول ا ا
لـألشـــبـــاح وبــــذلك يـــصــــبح اجلـــد رمـــزاً
يــســعى لـتــأكــيـد األصــالـة والــرمــز ويـقف
أمــام زوجـته الـتى تــتـعـامل مع األمـور من
مـــنـــظـــور عـــاطـــفى فـــقط وهـــو نـــابع من
خوفـها على حـفيـدتها طـوال الوقت فهى
تــخـشى من تـكـرار الـعــثـرة وبـذلك تـضـيع

منها احلفيدة.
ـوضـوع تــعـامل اخملـرج ولـيـد سـراب مع ا
بـــحـــســـاســـيـــة شــــديـــدة ووعى لم يـــطـــرح
مــــجـــــرد الــــعــــثـــــرة بل أكــــد عـــــلى فــــكــــرة
الــتـمـسك الـشـديــد بـاجلـذور وذلك عـبـر

سرحى العاشر فى مهرجان الكويت ا

«العثرة».. صراع التمسك باجلذور

رئية تنوع إيقاعات العرض وصوره ا
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شغلت
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سرحى ا
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ـكـان ده مـرافـقـه صـول فى الـبــولـيس وواخـد عـلـى كـده.. وهـو جـابــنـا ا
علشان كده..

حليمة: يـعنى أصوت وألم عليك احلتة كلها..(وسرحان يعود من حيث
همومة) كـلهم حاولو معايا ورفضتهم.. ظهـر وحليمة تعود جللستها ا
هـى مرة واحـدة وبـعـدهـا مـاكـانش قـدامى غـيـر كـرم أجتـوزه.. عـاشرته
فتـرة صـغـيرة وكل واحـد قـعـد فى أوده لـوحده.. يـاتـرى أبـوك اللى زور
الـصـورة دى عـنى أنـا يـاحـبـيـبى ست مـحـرومـة من كل حـاجـة ومـاليش
حظ.. مــالـيش أمل غــيـرك.. إزاى مـاتــعـرفش أمك يــاعـبــاس.. الـلى فـات
ـكن تـكـون قـتــلت يـاعـبـاس.. أنـا زمـان تـبت عـنـه وربـنـا يـشـهــد.. مش 

عارفاك ياحبيبى.. أنت مش كده..
كـرم: مـاتــرجـعــيش تــكـلــمى روحك.. الــواد مـاظــهــرش وال حـضــر حـتى

العرض فى يوم..
حليمة: بكره يظهر.. سرحان بيه طمنى وقالى أنه اتصل بيه.

كرم: طمنك.. ومايطمنكش ليه.. جواريه طبعا أولى..
حليمة: يعنى أنت فايق للتخاريف اللى فى دماغك دى..

كرم: مش مهم.. والله مإيهمنى.. يعنى الواد كويس..
حليمة: أيوه وقـال أنه متابع  العرض وبيقرا الكالم احللو اللى بينكتب

فى اجلرايد..
كرم: طيب ومستخبى من إيه.. أكيد خايف حد يستجوبه ..

.. حليمة: حد م
ـباحث.. من النـاس اللى طلـعها عـلى حقيـقتها كرم: ماتـخافيش.. مش ا

سرحية  فى ا
حليمة: خليك على نارك..

كرم: نفسى أقتلك بس مش عارف إيه اللى بيحوشنى..
حليمة: وأنت لسه ماقتلتنيش..

كرم: نفسى والله..
حليمة: الله يرحمها أمك.. بتعذبنى وهى فى قبرها ..

كرم: (ساخرا) فرقت عنك بنط واحد..
حــلــيــمــة: عــمــايــلــهــا قـــدامى أهى.. مش بــنـى آدم.. وحش.. مــنك لــله

يانفوسه..
كرم: دى تعتبر بالنسبة لك مالك.. (يواصالن احلوار ولكن النسمعهما
سرح )  قابلة طارق فى مقدمة ا فى الوقت الذى يتجه فيه سرحان 

طارق: اخلبر صحيح..?
ســـرحـــان: أيــــوه.. عـــبـــاس كــــان ســـاكـن فى بـــنــــســـيـــون فـى حـــلـــوان

ماشافوهوش مدة طويلة لقوا جواب فى أودته بيقول أنه هاينتحر..
طارق: لقوا جثته..?

سرحان: ال.. مالهاش أثر..
طارق: كتب أسباب انتحاره.?

سرحان: ال..
كرم: وأنت اقتنعت أنه انتحر..?

سرحان: ليه يختفى ومسرحيته ناجحة والسوق فارد له دراعاته..?!
ة.. الشعور بالذنب.. طارق: اجلر

سرحان: ليه ينتحر..?
ـسرحـيـة خـيـانة طـارق: لـنـفس األسـباب الـلى انـتـحـر عـلشـانـهـا بـطل ا

مراته بعد اجلواز.. اعترافها..
سرحان: أنت مصر على اتهامه..
طارق: احتدى لو فيه سبب تانى..

سرحان: وهو لو هاينتحر ماينتحر فى االوده....
طارق: مؤلف بقى وبيكتب موته تليق بيه..

سـرحان: ال ما افـتكـرش بـكره يـظهـر أنا الـلى يـهمـنى دلوقت اخلـبر ده
ــكن الـلى عـمــله ده حـيـلــة عـلـشـان الــلى هـايـخــلى الـدنـيـا تــتـقـلب.. دا 

سرحية تسمع أكتر.. ا
سرحية سن كن نفضل نعرض ا طارق: طبـعا.. والصالة هاتتملى و

.. وسن
سرحان: ماتقرش ياطارق.. احنا عاوزين إيه غير كده..

ـسـرح تمـاما من الـشـخصـيات ودالالت (إظالم تدريـجى حـتى يخـلو ا
األمـاكـن وبـعـد ذلك يـظــهـر عـبـاس وحـيــدا صـامـتـا لـلــحـظـات يـنـظـر

لالشئ طويال)
عــبـاس: وبـدأت وحــدة جـديـدة بــعـيـد عن الــشـيـاطــ الـلى مش عـاوزين
راية وحدة جديدة انا والكتب واخليال واألحالم يبـصوا لنفسهم فى ا
سبت الـشغل علشان أتفرغ للكتابة ويعدى الوقت وتمر األيام وأنا تايه
بـ مالي األفـكـار بس مش قـادر املك فـكـرة  واحـدة إيه ده أنا مش
عايـش فى وحدة لـكن فى فراغ وكـسل وموات أنـطفت الـشعـلة خالص
لل والقرف من وماعـدش عندى رغبة امسك حتى بالقلم وجه الزهق وا
ـوت الــدنـيــا كــلـهــا وفــلـوسى عــمــاله تـقـل جـفــاف ومـوت أنــا شــايف ا
وحــاسس بــيه ومـعــاشـرة وشــا ريـحــته مــافـيش غــيــر الـنــهـايــة الـلى
رسـمـتـها لـلـبـطل.. مـافـيش غـيرهـا هى الـلى هـاتـطـهرنى مـن كل حاجه..
(وهو يندفع خارجا يردد) مافيش غيرها النهاية دى.. مافيش غيرها..

سرح خال مع تردد صدى صوته.. حلظات ـ إظالم النهاية ـ ) ( ا

كرم: أنا مش كده  انتى وهو أغبيا..
حليمة: ياسيدى األغبيا كتير فى البلد دلوقت..

كرم: أنا عـمرى مـاكنت أخالقى عـلشـان انحل طـول عمـرى بدائى وحر
ومـابـكــذبش عـلـى روحى زيك أنت والـلـى حـوالـيك.. (جــانـبـا) الــسـتـارة
اتـفـتحـت عن بيـتـنـا  هو نـفس الـبـيت.. كل أوده فـيه تشـهـد لـنا وتـشـهد
عـلـيــنـا يــخـرب بـيت أبــوك ولـد.. الـواد عــبـاس ده وحش.. كــنت هـابـقى
مـبـسـوط أكتـر لـو عـرفت أنـا بقـى حقـيـقـة أبـويا.. يـاتـرى كـان مـنافق وال
ـوت خده بدرى وامى بـقت... هيـييه زى مـابقت بـقى واتربيت ضاللى. ا
.. قـرونهم كـان تـاج على راسـى.. بس ياتـرى اخملرج أنا تـربـية شـيـاط

هو اللى عمل كده وال عباس 
كن ده يبقى رأيك فيا.. كرم: (جانبا) انا كده ياعباس.. مش 

(حلظة وقد ظهر سرحان مترنحا ونهضت حليمه لتقابله)
سرحان: دايخ وعاوز كولونيا

حليمة: (تعطيه زجاجة كولونيا) أتفضل..
سرحان: الظاهر شربت اكتر من الالزم..

حليمة: وحظك كان وحش من أول اللعب..
سرحان: حليمه.. أنتى لسه جميلة زى ما انتى

حليمة: أتفضل أرجع زى ماجيت..
ا جتينى أول مرة علشان تشتغلى فى شباك التذاكر.. سرحان: فاكره 

حليمة: وقلتى لى أنتى عاوزه تدريب وامتحان 
سرحان: ياه ه... كان أجمل امتحان..

حليمة: (بعد تنهيدة) أيوه ياحسرة بنت شريفة جرتها للهالك..
تعة هالك .. سرحان: هالك إيه.. هى ا

لقن طلبنى للجواز.. ولقيتك بتدور وشك.. حليمة: ماصدقت أن ا
سرحان: وأنت كان ينقصك حاجه..?

حليمة: نسيت طبعا ساعتها كل حاجه..
سرحان: بالش مبالغة احلكاية بسيطة زى ماهى بسيطة دلوقت..

حليمة: أتفضل بره.. 
سرحان: ياوليه دى حلظة تستعيدى فيها شبابك..

حليمة: أخرج يا بيه أحسن لك..
سـرحـان: أنـتى خـايفه من إيـه جوزك عـارف ومـايـهـمـوش ألن أمه كانت

سرح العائم. > تتوقف هذا األسبوع عروض مسرحية "حتت السيطرة" للمخرج عصام سعد والتى يقدمها مسرح الشباب على ا
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 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üfــثل ومـخــرج ومـنـظــر فـرنـسى. فى  1920مــثل فى فــرقـة دوالن وفى > أنــتـونـ آرتــو: شـاعـر و

عـروض جورجى بيـتويف كان عـضوًا فى مجمـوعة بريـتون السيـريالية من  1924حـتى طرد منها
. وقد مثل أدوارًا فى األفالم وبرز منهـا نابليون آلبل جانس مارا وآالم جان دارك لكن بـعد عام
ـقام األول عـلى محـاولـت له عـمرهـما سـرح الالحق كـان مبـنيًـا فى ا تـأثـيره االسـتثـنـائى فى ا

سرح وقرينه. سرحيقصير لإلخراج وعلى مجلده الذى ضم مقاالته ا جريدة كل ا
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اللوحة للفنانة «رانيا رضا سالمة»

حليمة: أول عمل يتباع رخيص..
كرم: اشمعتى..

حليمة: عباس طول عمره بيكره الفلوس
سـرحيـة بتـقـول إنهم بـيدوا من غـير كـرم: طبـعا مـاهو طـالع جلـماعـة.. ا

حساب..
حليمة: بالش تفكيرك السخيف

كرم: كل شىء حقيقى اكتر من احلقيقة.. 
حليمة: كالم فارغ انا لقيت نفسى فى صورة مالهاش عالقة بالواقع

كرم: إحنا مش شفنا اللى نعرفهم كلهم زى ماعرفناهم..
ؤلـف حر يـغـير الـلى هـو عـاوزه ويسـيب الـلى هـو عاوزه زى حـلـيـمة: ا

ماعرفه
ـديـر واخملرج كـرم: ولـيه صـورك من غـيـر ضـابط  واحـد ورا الـتـانى: ا

مثل  حتى الكومبارس طارق رمضان..!? وا
حليمة: هو حر

كرم: طول عمرى فاكر أنه بيحبك ويحترمك
حـلــيـمـة: مـســرحـيـة إيه الـلـى أنت مـهـتم بــيـهـا وأنت أصال مــاتـهـمـكش

احلياة
كـرم: كــنــتى قـاعــده جـنــبى وســامع نــهـجــانك ودقـات قــلــبك  الـســتـارة
أتفتحت عن بيتنا هو نفس البيت  اخملرج اللى عمل كده وال عباس ?

حليمة: نادى قمار وماخور.. هو ده بيتنا..?
ة واخليانة  كرم: بس فيه اكتر من اجلر

ة واخليانة فى دمك  بشهادة حضرتك.. حليمة: اجلر
كـرم: استـمـتـعى بـقى بـرأى ابـنك فـيك  هى دى جـهـنم مـ يـصدق إن

الواد مخزن اخلرايب دى كلها فى دماغه ..
حليمة: وهو هايجيب من 

كرم:  بس انا مبسوط برأيه فيك  ..
سرحية ده لزوم الصنعه.. حليمة: ابنى بيحبنى.. اللى فى ا

سرحية بتهاجمنى بس بتنتقم لى فى نفس الوقت .. كرم: ا
حليمة: شايفاك مبسوط.. طبعا ما أنت تموت فى الفضايح..

كرم: لكن فى الفضيحة دى حاسس انى هزمت عدوينى االتن .. 
حليمة: وهو يعنى مقدمك صاغ سليم وال شخص  منحل..
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ـثل/مـخـرج/ مـدرس روسى تـلـمـيذ > إيـفـجـيـنى (بـاجـراتـيـونـفـيـتش) فـاخـتـاجنـوف: 
ـوفق بـ واقعـيـته الـسـيـكولـوجـيـة وغـرائـبيـة مـايـرهـولـد عن طريق سـتـانـسالفـسـكى وا
سرح الفن "الـواقعية الفنـتازية". درس القانون ثم  الـتحق بإحدى مدارس الـدراما ثم 

كممثل فى  1911حيث تعلم منهج ستانسالفسكى وأصبح بعد ذلك أحد معلميه.

> د. أشرف زكى انتهى من تأسيس مقر الهيئة العربية للمسرح بالقاهرة وجارى اإلعداد الفتتاحه.

سرحي جريدة كل ا
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تــقـــدمــة شىء إلـى شىء تــأتـى به مــتـــســقــاً
بـعــضه فى إثـر بــعـضه مـتــتـابـعــاً  ويـنـطـوى
عـلى فـضــاءٍ يـقـوم مـجـمـوعـة من الـفـاعـلـ
ـــروى عــنـــهم) عـــبــر إيـــقــاع مـــا يــتـــخــيــره (ا
نـتج للـخطاب مـعتمـداً على بعض الراوى ا
تـقـنيـات الـسرد أو كـلـها لـيـنتج لـنـا خطـاباً/
حــكــايــة عـبــر بــنــيــة لـغــويــة . وقــد أظــهـرت
الكـثيـر من الـدراسات الـلغـويـة احلديـثة أنّ
الــبـــنــيــة الــلــغـــويــة لم تــعــد وحـــدهــا كــافــيــة
عـنى  فهنالك فجوات فى لإلفصاح عن ا
الــــنصّ / اخلــــطــــاب نـــفــــسه بــــحــــاجـــة إلى
إيــضـاحــات تـأتى مـن خـارج بــنـيــته . وعـلى
هـذا األسـاس كـانت هنـالك عـودة مـنـهـجـية
إلى كـلّ عــــــــلمٍ يــــــــســــــــاهم فـى إعــــــــادة ربط
الـدالالت البعيـدة للنص الـتى  إقصاؤها
منه حـتى ال يكـون وثيـقـة مرجـعيـة خالـصة
ا بناءً تخيلياً مخصوصاً ; مثل مقال  وإ
ــــنــــشــــور فـى الــــعـــام 1967 ولــــيم البــــوف ا
حتت عــنـــوان : "حتــلــيل الـــســرد احلــكــايــة
الــشــفــاهــيــة فى الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة" 
والـــفـــصل الـــتــــاسع من لـــســـانـــيـــات البـــوف
ـــعـــنـــون بـ "الـــتـــجـــربـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة فى وا

التركيب السردى" . 
سـرحـية "أوسـكار سـرود عـنه للـقـراءة ا وا
والـسـيدة الـورديـة" هـو أوسكـار نـفـسه عـبر
مـجموع رسـائله إلى الله  فـلم يكن اخملرج
ــعـــد بــحـــاجـــة عــبـــر فـــعل الـــقــراءة إلى / ا
إعــادة احلــضــور اآلنى لــلــســيــدة الــورديـة 
ــســرود ـــاذا لم يــكــتف بــإعــادة حــضــور ا و
ـاذا جلـأ إلى عـنه فـقط ; أوســكـار ?! بل و
حــضــوره اجلـــســدى ولم يــكـــتف بــحــضــوره
ـتــعــ عـبــر فــعل الــقـراءة ? إنه الــصـوتـى ا
ـسرحـية" قد إذن على وعى بـأن الصـفة "ا
ــتـعـ ال تـمــنح لــلـقـراءة إال عــبـر الــوجـود ا
راقب للحدث. شاهدين ا لالعب وا

وفـــضـــائه فــلـم يــبق مـــنه ســـوى ذلك األثــر
ـتـمثل ـسـرحى ا ـسـمى بـالـفـعل ا الـبـاهت ا
ـشـاهدين فـالـسرد فى وجـود الالعـب وا
الـــذى هـــو لـــيـس ســـوى ســـحـــر احلـــكى فى
تــتــابــعه  أو كــمــا يــقــول ابـن مــنــظــور ; هـو

ــسـرحى إلى ــسـرحـى وحتـول الــعـرض ا ا
قــــراءة مــــســـرحــــيــــة عــــبـــر مــــجــــمـــوعــــة من

األوراق.
نتجة لـقد وقف السرد بفـضائه وتقنيـاته ا
لـلـنص شـامـخـاً لـيـنـزوى الـدرامى بـتـقـنـيـاته

ـيـكــيـافـيـلـيــة  فـتـبـنى أوســكـار بـأكـاذيـبــهـا ا
ـها عـلى عالم الـطفل أفـكارهـا  وطغى عـا
ـعذب بـآالم الـسـرطان كـمـا طغى البـائس ا
مــــــا هـــــــو ســــــردى عــــــلـى مــــــا هـــــــو درامى 
واســــتــــلـب الــــفــــضــــاء الـــــســــردى الــــفــــضــــاء

طــغى الــســرد عـلـى الــدرامـا فـى "الــقـراءة
ــسـمــاة "أوســكــار والــســيـدة ــســرحــيــة" ا ا
الــورديـة" ; الــتى قـدمــتـهــا فـرقــة "جـمــعـيـة
ستقلة" فى افتتاح سرحية ا الدراسات ا
ــســمى "الــفـرق نــشــاط مــركــز الـهــنــاجــر ا
ـسـتـقـلة فى  50 لـيـلـة ولـيـلـة" سـرحـيـة ا ا
الــذى أقـيـم عـلى مــسـرح روابط ; خــاصـة
وأن اخملـرج خـضع لــلـسـرد خـضــوعـاً تـامـاً
عــــــلـى الــــــرغم مـن احلــــــضــــــور الــــــصــــــوتى
) مـحــمــد صـالح لــلـمــؤديــ (الـقــصــاصــ
ـــمـــتــعـــ فى أدائـــهم ومـــاجـــدة مــنـــيـــر  وا
الـصــوتى عـبـر فـعل الـقـراءة جملـمـوعـة من
ـــاءات. لم يع اخملــرج األوراق وبــعض اإل
ه إلى أنه حـ يـسـتضـيف الـسـرد فى عا
ـــســـرحـى فـــإن عـــلـى الـــســــرد بـــبـــنــــيـــاته ا
وتـــقــــنــــيــــاته أن يــــذعن ويــــتــــلــــون ألعـــراف
وتــــقــــالــــيــــد الـــعــــالم الــــذى يــــســــتــــضـــيــــفه
فـالضيافـة عالقة تأثيـر وتأثر  ال عالقة

طغيان أو استالب .
لــقــد طــغى الـــســرد تــمــامــاً بــفـــضــائه عــلى
ــــســـرحــــيـــة ــــســـرحـى لـــلــــقـــراءة ا الـــعــــالم ا
"أوســــكــــار والــــســــيــــدة الــــورديــــة" فــــكــــانت
أســطــورة االثــنى عــشــر يــومــاً األخـيــرة من
ـــكن لإلنــســـان من خاللــهــا الـــعــام والــتى 
نـاخية لالثنى عـشراً شهراً قـراءة احلالة ا
ـــمـــثــلـــة لـــلــعـــام اجلـــديــد ; فى اجلــدد ; ; ا
بــعـض الـثــقــافــات ; هى الــفــضــاء الــسـردى
وخــــطــــته  فــــالــــســــيــــدة الــــورديــــة صــــدرت
ألوسكـار أن يجـرب أن يكـون اليـوم الواحد
مـن هــذه االثــنى عـــشــر يــومـــاً األخــيــرة من
ــثـابــة عــشـر ســنــوات من احلــيـاة  الــعــام 
كــمـا صــدرت له فـكــرة أن يــحـاول الــكـتــابـة
إلى الـله رسالة يومـية يعبـر خاللها عما ال
يـسـتـطـيع أن يـبـوح به ألحـد  وأوسـكـار هو
ـريض بــالـسـرطـان الـذى الـطـفل الــبـائس ا
ـرض ومـضاعـفـاته  يـعانـى من آالم هـذا ا
غترب عن أسـرته بجسده وروحه ; تلك وا
األســرة الـــتى تـــعــتـــقــد فـى "بــابـــا نــويل" وال
تـعتـقـد فى الـله ; استـلـبت الـسيـدة الـوردية

طيع»..  من ماكبث لـ «عبد ا

سرحى استنساخ «السيد فجل» فى ملتقى طنطا ا
 تــواصـلـت فـعــالــيــات مــلــتــقى شــبـاب جــامــعــة طــنــطـا
ـسرحـية ; فـكان هـناك عـرضان مـسرحـيان لـلفـنون ا
أولـهـمـا مـاكـبـث من تـألـيف ويـلـيـام شـكـسـبـيـر وإخـراج
ـسـرح بكـلـية اآلداب; وائل مـصطـفى وقـدمـته فرقـة ا
ــطـيع) من أمـا الــثـانـى فـكــان (حـكــايـة الــفالح عــبـد ا
تـألـيف الـسـيـد حافـظ وإخراج  مـصـطـفى الـبـندراوى
ـــســـرح بــــكـــلـــيـــة الـــتــــمـــريض وكال وقـــدمـــته فــــرقـــة ا
الــعـــرضــ يــثــيــر قــضــايـــا عــديــدة البــد من الــوقــوف

أمامها.
فــأوال أن تـقـدم كــلـيــة اآلداب نـصـا لــشـكــسـبـيــر فـهـذا
ــنــطـقـى فــهـو أن شىء مــنــطــقى وواقــعى أمــا غــيــر ا
يــقـــدم اخملــرج وائل مــصــطــفـى فى مــعــظم الــعــروض
سرحـية الـتى قام بإخـراجهـا لكلـيات جـامعة طـنطا ا
- إن لم تــكن كـــلــهـــا - بــإعــادة إنـــتــاج الــعـــروض الــتى
شـارك فيها مع اخملـرج السيد فـجل سواء كانت هذه
ـساعـدة باإلخـراج أو االثن شـاركة بـالتـمثـيل أو با ا
ـا يكون له معا وال يـوجد مـجال هنـا ألن نقول إنه ر
وجـهـة نـظـر مـخــتـلـفـة عن أسـتـاذه حـاول أن يـقـدمـهـا
فهو ال يقوم إال بـإعادة  إخراج  العروض التى حصد
بهـا السـيـد فجل من قـبل العـديـد من اجلوائـز; سواء
كـانت هـذه الـعـروض قـدمت فى الـثـقـافـة أو اجلـامـعة
أو مـراكــز الـفـنـون; وأنه فى مـعــظم األحـوال يـسـتـعـ

ساعدة ; . بنفس مصممى عناصر اإلخراج ا
ـا  وجتــد نـفـسـك أمـام صـورة  وتــنـاول وأداء شــبـيه 
قــدمه فـجل ولـكــنه يــفــتـقــر لــدقـة الــتــنـفــيــذ أو قل مـا
شـئت; فريـق التـمـثـيل بهـذه الـكـلـية والـذى تـدرك بـعد
مـرور بـعـض الـوقت أنه فـريـق فى مـجـمــله جـيـد; وإن
كــــان اخملــــرج قــــد وقع فـى ســــوء تــــوزيع األدوار عــــلى
ــنـــاســبــة من نــاحــيـــة الــشــكل واجلــســد األشــخــاص ا

والــصــوت فــمــثال حـــازم مــصــطــفى الــذى قــام بــدور
ـلك إحـسـاسـا جـيـدا إال أنه ـثل واعـد و مـاكــبث ; 
ال يـنـاسب أبــدا مـاكـبث ولــو حـدث تـبـادل بــيـنه وبـ
مـحــمــد صـبــحى الـذى قــام بــدور مـكــدف مـثال لــكـان
ـلك دنــكـان األمــر مـخــتــلـفــا; أيـضــا الـذى قــام بــدور ا
ـــمــثل مــحـــمــد زكــريـــا حــشــيش قـــام فى نــفس وهــو ا
الـوقـت بـدور الــطــبــيب ; دون أدنى مــحــاولــة لـتــغــيــيـر
ـلبـس فقط  ولـو ـاكـيـاج مكـتـفـيـاً بـتـغـيـيـر ا الـشـكل بـا
تذكر وائل مصطفى التـدريبات التى يقوم بها السيد
ـمـثـلـيه بـدال من تـركـيـزه عـلى األشـيـاء األخرى فـجل 

مـثـل ال بـأس بهم بل واقـترب لكـان أجدى; وبـقيـة ا
الكثير منـهم من مرحلة اجلودة برغم الصوت العالى
ـسرح وهم: سمر أل صالة ا والـضجيج الذى كـان 
مـسعـد و شـيـمـاء إبـراهيـم منـصـور ومى مـحـمـد شبل
الالئى قمـن بدور الـساحـرات مع أن مى قـامت بدور
الــلـيــدى مـكــدف أيـضــا ; والـســيـد الـدغــيـدى فى دور
مالكولم; وأحمـد عمر فى دور الضابط وأمير قدرى
فى دور األمـير ; ومـحمـد دبـور فى دور بانـكو وأيـضا
ـــســـاعــدة الـــتى قـــام بـــهـــا  مــحـــمـــود نــبـــيل ; األدوار ا
وأحـمـد بـنـدارى ومـحـمـد دويـدار ; ومـاجد مـصـطـفى

ـان احلــلــو; ومــحــمــد أشــرف ; وســالى عــزت; أمــا إ
الـسويدى التى قامت بـدور الليدى مـاكبث فقد كانت
تـســبح وحـدهــا فى حـالــة من االمـتــيـاز والــقـدرة عـلى

راحلها اخملتلفة .   جتسيد الشخصية 
أمــــا لـــو حتــــدثـــنــــا عن الــــعـــرض الــــثــــانى ; إن جـــازت
ـسرح تـسمـيته عـرضا  ‘فقـد كانت عالقـة ما قـدم با
كـعالقة االبن الـعاق بـأبـويه - فمـا رأيكم يـا سادة فى
مخـرج يـجد أمـامه فرقـة مسـرحيـة كلـها من الـفتـيات
( كــلـــيــة الــتــمــريـض) ويــأتى بــنـص  ال تــوجــد فــيه إال
امـرأتان فقط?? بل ويضـع يده فى النص ليـكون أكثر

كوميدية ..
فـرصــة كـهـذه لــو وقـعت فى يـد مــخـرج عـلى درايـة أو
ثـقـافـة ألتى بـنـص مـعـظـمه من الـعـنـاصـر الـنـسـائـيـة ;
ــصــريـة عن وهى فــرصـة أيــضــا لـكى تــعــبـر الــفــتـاة ا
رأيـهـا ونـظرتـهـا  لـلمـجـتمـع  .... والنـصـوص من هذا
ـيـة ولـكن من الـنـوع كــثـيـرة سـواء كــانت عـربـيـة أو عــا
يقـرأ ويتـعب نـفسه? واحلـقـيقـة أن كل من وقـفن على
ثالت جيدات سـرح فى هذا العـرض هن  خـشبة ا
بـصرف النـظر عـما فـعله بـهن اخملرج والبـد أن نذكر
أســمـــاءهن هـــنــا وألنه لـــو أتى لـــهن من يـــقــدم شـــيــئــا
خــاصـــا بــهـن ولــهـن ســيـــكــون لـــهن شـــأن كــبـــيــر وهن
بــتـــرتــيب بــامـــفــلت الـــعــرض عــزيــزة نـــور الــدين ; مى
نـاجى ; هـالـة عز; سـمـر أحـمـد; ربـاب سـمـيـر; سـهام
ذكى; هنـد يوسف; أميـرة عبـد احلليم? أمـيرة قطب;

هناء مصطفى; نورا احملمدى; هند عبد العاطى.

 طالبات كلية
التمريض

يؤدين نصاً ليس
به إال امرأتان

مثل ومن شابههم نوع حضور ا
 فى قراءة أوسكار والسيدة الوردية
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سرحان: إمبارح فى الفجر البوليس عمل كبسه على البيت
عباس: أبويا

سرحان: لألسف..
عباس: وإيه اللى حصل..?

سرحان: اللى بيحصل فى احلاالت اللى زى دى...
عباس: قبضوا على الكل..

.. سرحان: (يطرق إلى األرض) طلعوا اللى بيلعبوا وحبسوا االتن
عباس: أمى

سـرحان: أنا هـأوكل عـنهم أحـسن مـحامى.. مـعـلش همـا صـادروا الفـلوس
ولقوا مخدرات.. بس فيه أمل..

عباس: عاوز أقابلهم..
سرحان: هايحصل بس الزم تأدى واجبك الليلة.

عباس: إزاى تطلب منى حاجه زى دى..?
ـثل مـات له حـد الزم ييـجى يـعمل دوره ـسـرح لو  سـرحان: دى طبـيـعة ا
.. (وهو يعود مثل معتمدين عليك فى التلق حتى لو كان دوره مسخرة ا

للداخل) ماعدش حد بيحفظ دوره زى زمان يابنى..
عباس: (وهو يتجه الى حتية التى وضعت مولودها) الواد لسه تعبان..?

حتية: ال احلمدلله.. خد رضعته ونام..
كرم: اوعى تكونى رضعتيه من صدرك..

حتية: ال ياحبيبى.. مش هارضعه حلد ما اخلص عالج..
عباس: صحتك ماعدتش عاجبانى..

حتية: أنا كويسه.. خلى بالك أنت من نفسك..
ستشفى.. عباس: مش األحسن كنا سمعنا كالم الدكتور ونقلناك على ا

حتية: حرام عليك.. احلميات.. دا أنا ما أخرجش سليمة..
عباس: ده تيفود ياستى..

حتية: ماتقلقش.. أنت مش بعت التالجه..
عباس: أيوه.. أهى جابت لنا مبلغ يساعد..

حتـيـة: ربـنـا يـخـلـيك لـينـا أنـا من غـيـرك كـنت مت يـاحـبـيبى (تـتـرنح وتـقع
ويلحقها عباس) آه.

عـباس: ال..(يـبكـيها) ال يـاحبيـبتى.. مش هـاقدر اعـيش من غيرك.. (يـخرج
علبة الداء ويعطيها قرصا)  
حتية: أنا حاسة إنى هاموت..

عباس: ماتقوليش كده.
حتـية: الزم اعتـرف لك علشـان تسامحـنى.. أنا حاسه إن الـلى بيحصل ده

غضب من ربنا.
عباس: بطلى الكالم ده أرجوك..

سرح ورجعت لقيت البيت  ملخبط حتية: عارف يـوم ما إتأخرت على فى ا
(وهى تواجه حليمة التى تتجه إليها) كنت محتاجة فلوس. 

حـليـمة: أنـا عارفه الـلى انتـو فيه يـاحتـيه.. أنا قـلت لك من األول أن جوازه
زى دى ماتعمرش..

حتية: أبعدوا انتو بس عننا وهى تعمر..
حـليمة: أدى إحنـا بعدنـا كتـير ياخـتى وفى اآلخر الـواد بهدلـتيه مـعاك ليل

ونهار..
حتية: ابنك عايش مبسوط ومابيشتكيش..

حليمة: حالكم هو اللى بيشتكى..إنتى لو عندك نظر كنتى حسيتى..
حتية: مش هاسيبه ياوليه.. ده جوزى وحبيبى..

حـلـيـمة: حـبـيـبى.. آه يـاحبـيـبى.. إنـتى تـعـرفى حتبـى بالـذمـة بـعـد كل اللى
شفناه وعرفناه.

حتية: أنتى عاوزه إيه مننا..
حليمة: مش عاوزه حاجة ياضنايا.. مش عاوزه غير سعادة ابنى..

حتـية: سعـادته بدأت وهـو بعـيد عـنكم وربـنا يـقدرنى بـعمـله كل اللى بـقدر
عليه..

حليمة: اللى تقدرى عليه كتير..
حتية: (وقد فهمت ماتقصد) الله يسامحك..

حليمة: أنتى هاتموتى اجلدع وتطلبى لى السماح.. دا ابنى يامره..
ـيالد يـعـنى.. ده حتـيـة: ابــنك.. مش واخـده بـالى.. قـصـدك عــلى شـهـادة ا

.. مجرد ورق ياست الستات .. مجرد ورق ياها
حليمة: أنا أفديه بعمرى..

حتـية: لو الـنـبى صحـيح.. دا أنـتم ماسـألـتوش عـنه وال حـتى فكـرتـوا حتى
تبعتوا نقوط من يوم ما أجتوزنا..

حـليـمة: منـ ياحتـية.. وهـى أفيـونة حـماكى بـتـخلى حـاجة.. أوعى تـكونى
فاكرة أنتى وهو أن عندنا وبنبخل عليه..
حتية: الله الغنى عنكم وعن فلوسكم..

حليمة: وإنتى هاتقعدى تدعى لى وانتى بتجيبى داغه..
حتية: والنـبى تسكتى دا إنتى كنتى مـوتاه وهو عايش معاكى زى ماموتى

جوزك وعماله تبكى عليه..
حليمة: رأيك ده ترميه فى البالعه..

حتية: ده مش رأيى.. ده حقيقة عارفها ابنك من قبلى..
حليمة: إنتى كذابة.. 

حتية: اسأليه وانتى تعرفى م اللى بيدارى وبضحك على نفسه..
حليمة: مش مهم دلوقت الكالم ده.. احنا فى اللى انتم فيه دلوقت

حتية: هاعمل إيه بس..?!
حليمة: تقدرى تخرجيه من اللى هو فيه بدل مايضيع منك..

حتية: أنتى جايه بشيطانك ليه..
حليمة: علشان مصلحتكم والله..

حتـية: والـله.. والله إنـتى نـفـسك تخـربى الـبيت ده.. (فى انـفـعال مـتصل)
عـبـاس عـارف أنك بـتغـيـرى مـنى ومش طـايقـه تشـوفـيـنى حتت سـقف واحد
معاه.. نفسك تولعى البيت ده باللى فيه حتى لو النار خدت ابنك معاها.. 
حـليـمة: لو عـاوزه أولعه كـنت ولعـته من زمان ومـاهنـتكـيش علـى يوم واحد
مع ابنى.. اعـقلى ياحتـية.. إحـنا فاهـم بعض كـويس.. دا الطريق الـوحيد
.. ـشى فـيه واحنـا مـغـمـض الـلى مـشـينـا فـيه ونـعـرف سكـته ومـسـالـكه و
(تــقـتـرب مــنـهـا هــامـسـة) مــسـتـنى تـلــيـفـون مـنـى.. مش مـصـرى وطـالب..
ومـاحـدش له عـندك حـاجه.. هـايـاخـد اللى يـاخـده ويـتكل..ال هـاتـنـقصى وال
هاتـقـلى.. ويسـيب لك الـلى يسـاعدكـم.. حتيه. اسـمعـى الكالم.. دوريـها فى

دماغك بسرعه وقولى لى..
حتـية: (تـعـود حتـية لـعـباس بـيـنـما تـخـرج حلـيـمة) مـاكـنـتش عاوزه أزود

عليك الضغوط أكتر من كده.. سامحنى ياخويا
عباس: مـسامحك ياحبيـبتى مسامحك..(يردد اجلـملة وهو يعـطيها مزيدا

من أقراص الدواء حتى تموت ..)
حتـيـة: أنـا هـامـوت وأنـا مــسـتـريـحـة.. إنت ربـنـا عــوضـنى بـيك عن حـيـاتى
كن أفكر إنت كنت معايا وبهـدلتى فى الدنيا أنا ماخنتكش يـاحبيبى وال 
فى كل حلظـة الـظروف كـانت أقوى مـنى وأنـا شايـفاك بـتـدبل وبتـروح منى
وحلـمك بيتـبخر بـ أيديا ومش عـارفه أعمـلك حاجه  انشـغلت بيـا وبالواد
ـصـاريف والـروشـتـات والـدوا واألجـزاخـانـات وأنـا مش قـادرة أمـد لك وبـا
أيدى حـتى عـلشـان أريحـك من الواد شـويـة وخايـفـة أحسن يـتـعدى والـيوم
بيـمر تقيل العارفة أستريح وال أريح.. آسـفة ياحبيبى أن كنت خذلتك ومش
هاعـيش إال جوه حلـمك.. أوعى أنت تخذلـنى وماحتقـقوش.. أوعى ياحـبيبى

بعد ده كله يطلع على مافيش.. هاتوعدنى.. هاتوعدنى..
(انتقال)

عـبـاس: (عـبـاس وحـده) أدى الـوحـده أهى.. راحت نـور عـيـنى وراح الـواد
بــعـدهــا بـأسـبــوع.. بـيت فـاضـى كـله ذكـريــات وأشـبــاح قـلب مـلــيـان حـزن
وذنـوب أدى الواقع بـيـبص لى.. مش هـو ده الـلى حـلمت بـيه مش هى دى
الوحـدة اللى نفـسك فيـها وأتمـنيتـها.. أنـا نفسى أنـسى احللم أنـا استحق
الشـنق حتى لو احتاسبت على نيتى أحالمى كـانت رمز لتدمير كل العفن
والـقــذارة الـلى حــوالى مش حـد بــعـيـنـه.. مش حـد بـعــيـنه.. أيــوه عـيش فى
الوحـدة واحلزن والصبر موت بقى فى فنك وورينى الفعل اللى كان نفسك

تعمله ورينى الفعل اللى كان نفسك تعمله.. 
(انتهاء العرض ـ تصفيق حاد)

شهد الثالث ا
فى البيت

سرحية..? كرم: (يدخل هو و حليمة من اخلارج) جنحت ا
حليمة: ماحدش يقدر يحكم دلوقت

كرم: ماشفتيش اجلمهور ومن أول يوم..
ـهم اشوف أبـنى األول وهـو فى عيـنـيه النـجاح حـليـمة: أيوه شـفت  بس ا

ده..
ياترى الهاللى ادى له كام..? كرم: أنا بتكلم عن األيام اجلإيه 

سرحان: البرمجى مايتحملش حد يهزمه حتى فى الطاولة..
طارق: ال احلكاية مش كده..

سـرحان: ال هى كده.. ارجـع الم هانى خـياطـة الـفرقـة وخلـيك عـايش معـاها
وأهى مابتنساكش فى قطة من القطط اللى ماعرفش بتقع عليهم إزاى..

طارق: يعنى انساها.. إزاى..
سرحان: ياراجـل دا جسمها لسه مـعلم من ضربك فيها. (وطـارق ينظر له
دون أن يـرد وسرحان يضحك) وأنت يـعنى ماكنتش عارف.. مافيش واحدة
تدخـل التـيـاترو ده إال مـاتـعـدى على مـكـتبى.. (يـدفعـه للـخروج) خـليك مع

خياطة الفرقة أحسن بعد كده مش هاتالقى اللى يسلفك..
(تتجه حتيه لتقابل سرحان فيأخذها جانبا..)

سـرحان: أنـتى عـبـيطـة.. إزاى تـسـيـبى شغـلك..إنـتى بـكـره تكـبـرى وتـاخدى
أدوار ويتكلموا عنك وتنتشرى فى التليفزيون والسينما..

حتـيـة: ال مـا افـتــكـرش.. أنـا جــربت وعـارفـة نــفـسى.. أنـا هــاتـفـرغ لــبـيـتى
وجوزى..

شروع سـرحان: وهاتـعيشى إزاى.. اسـمعى الكالم ياحتـية.. أنا بحـضرك 
كبير هاينقلك نقلة كبيرة..

حتية: ال مش هاينفع.. مش هامثل تانى..
ا هانـعمل بزنس جـامد قوى ـسرح هايـبقى واجهـة إ سـرحان: التـمثيل وا

وهايفيد الكل
حتية: وأنا لى فى احلاجات دى..?!

سـرحـان: هـايـبقـى لك.. إنتـى جمـيـلـة وهـاتسـاعـديـنـا والطـلب عـلـيك هـايـبقى
كتير..

حتية: طلب إيه.. ارجوك وضح ..
سرحان: االستثمار مش هايقف عند حد ياحتية.. البلد مفتوحة دلوقت وكل

حاجة هاتتغير ..
حتية: مفتوحة مقفولة.. أنا دخلى إيه بالكالم ده..?

سرحان: الكالم ده مـحتاج اللى زيك عـلشان يسنـده ويوسع مجاالته ويزود
رأسماله..

كن.. أنا كنت متصورة إنى فهمت غلط.. أنا.. حتية: مش 
ة اللى بتتحط فوق التورتة.. سرحان: إنتى واللى زيك ياحتية الكر

دير.. أنا كده فى نظرك..?! كرم: أنا ياسيادة ا
سرحان: بالش تخـلف بقى.. الشاطر اللى يعرف إمكـانياته كويس ويستفيد
مـنـهـا.. إيه اللـى جرالك.. إيه الـلى غـيـرك كده  وبـعـدين أنـتى مـحتـاجـة أنا
عـارف ظــروف جـوزك واحـتــيـاجــاتـكم.. مش أحــسن مـا كل ســاعـة يـدَّاين..

كن تترمى حتت رجليك لو عاوزه.. فكرى كويس ياحتية..الفلوس 
حتـية: أل.. حد الـله بـيـنى وبـ الفـلـوس دى.. أنت مش عـاوز تـفهـم ليه إنى

عاوزه أحافظ على بيتى..
سرحان: طريقتك دى هاتخرب بيتك..

حتية: ربنا موجود.. قادر مايحوجنى ليك وال لغيرك..
سـرحان: (يـتركـها ويـتجه لـلداخل ) روحى فى داهـية.. اتـهنى بـبوز الـفقر

اللى زيك جتكوا خيبة على بعض..
(يتجه عباس إلى حتية القادمة إليه وقد ظهرت عليها أعراض احلمل)
عباس: واحد عاجز زى حاالتى إيه اللى عملته علشان أقاوم الشر اللى فى
كل حته وهـايبـقى إيه العـمل لو مـاقدرتـش حتى أقـاوم بالفـن  دا أنا أموت
أحـسن.. أنـا مـلــيت وقـتى بـشـغل تـافه عـلــشـان لـقـمـة الـعـيش هى دى مش

ة برضه..? جر
حتـيـة: أنـا قـلت لك يــاحـبـيـبى  مـاهى حــاجه بـالـعـقل بــتـخـلص شـغـلك فى
سـرح الساعة اتن بعـد نص الليل  وبعدين تصـحى سبعة الصبح تروح ا
مكـتب اآللة الكاتبة حلد الساعة اتن  مش هاتالقى وقت لراحتك وال كتبك

وكتابتك..
عباس: كان قدامنا حل تانى وماعملتوش..
حتية: أبوك معاه فلوس زايده عن حاجته..

وضوع ده.. عباس: وبعدين.. سبق واتكلمنا فى ا
حتـية: مش معـقول ياحبـيبى هاتـقاطعهم كـده.. دا أنت مادخلـتش بيتكم من

يوم ما أجتوزنا..
عباس: وحد يرجع للجحيم برجليه ..

حتية: يعنى مابتفكرش فى أمك وأبوك خالص..
عـبـاس: أمى بـفـكـر فـيـهـا وبتـصـعب عـلى بس فى اآلخـر وافـقت أنـهـا تـفتح

البيت للحثالة ييجوا يلعبوا ويسكروا..
ة .. ة.. بس كانوا هايعملوا إيه ماهو الغال برضه جر حتية: أيوه جر

عباس: تقبلى يحصل ده فى بيتك هنا..
حتـية: ال طبـعا بس سـاعـات الواحـدة بتـالقى نفـسهـا هـاتغـرق بـتتـعلق فى

قشايه تنجيها
عباس: ماحنا بنغرق ياحبيبتى ليه مافكرناش نعمل زيهم.

حتـيـة: أنـا لــوال انى قـربت أولـد كـنت نـزلت دورت عــلى شـغل بـدل بـهـدلـتك
دى..

ـا أرجع وأالقى عــبـاس: مــاحتـمــلـيش نــفـسـك فـوق طــاقـتــهـا يــاحـبــيـبــتى.. 
ابتـسامتك ومعـاملتك معـايا والبيت النـضيف بنسى كـل التعب وأقول فداك

مستقبلى كله.
حتية: ال إال مستقبلك.. نسيت حلمنا إنك تبقى مؤلف مسرحى.

(يتحرك إلى األمام  وتتجه حتيه جانبا)
عـبـاس: األيـام بـتـمـر والـعـذاب بـيـزيـد إزاى أقـدر أحـطم الـقـيـود دى كـلـهـا
بـتـخيل دنـيـا من غيـر غـلط وال ذنوب من غـيـر التـزامـات وحدة حـقـيقـية من

غير أب وال أم وال زوجة وال والد الواحد يعيش فيها خفيف خفيف .. 
(يتجه لكى يقابل سرحان القادم إليه)

دير..? عباس: خير ياسيادة ا
سرحان: إنت ماعلمتش..?

عباس: علمت إيه.. فيه إيه..?

طاف" لفرقة ثقافة اجليزة. مثل الشاب وصال عبد العزيز يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "آخر ا >  ا

20
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

ــثل /مـخـرج / مـدرس روسى/ > كــونـسـتـانــتـ سـيـرجـيــبـفـتش سـتــانـسالفـسـكى آلــكـسـيـيف: 
سـرحـية سـوفـيـيتى خـالق أكـثـر "نظـام" لـلـتمـثـيل مـؤثر فى الـعـالم الـغربـى وقد بـدأت حـياتـه ا
ـهنية كهاو فى مـنزله واستمر فى "جمعـية موسكو للفن واألدب" الـتى شارك فى تأسيسها مع ا

أ.ف. فيدوتوف وثالثة آخرين.
سرحي جريدة كل ا
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اللوحة للفنان حنفى محمود»
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> فـرانسوا ديـلسارت: مـدرس فرنسى لـلتمثـيل والغنـاء. درس الغنـاء فى "كونسـيرفاتوار"
بـاريس وظـهـر كـ "تـيـنـور" فى "أوبـرا كومـيك" لـكن الـتـمـرين اخلـاطىء دمـر صـوته. وقد
سرحى. ووضع قواعد صـاغ مبادىء معيـنة لعلم اجلمـال وطبقها فى تـدريس التعبيـر ا

اءات كل أجزاء اجلسم. لتناسق الصوت مع إ 14
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرحية. > اخملرج فهمى اخلولى يقوم حاليا بوضع اللمسات األخيرة على مسرحية "احملروسة" لسعد الدين وهبة وتقدمها فرقة القليوبية ا

26 من   مايو 2008  العدد 46

توافق ب رؤية اخملرج وإبداع السينوغرافى

«تقريبا فاصلة»
رحلة البحث عن الذات

عرض فرنسى فى القاهرة
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عــيـنــاهـا تــتــسع وتـضــيق تــغـضب وتــكـره
وتــــســـــخــــر وتــــثــــور مــــحــــدقــــة فى أعــــ
اجلـمـهــور مـتـحــديـة إيــاه أو مـسـتــحـثـة له
بقذفهـا فى وجهه حقيـقة أن ال مكان له
- كــمــا ال مـــكــان لــهــا - فى هــذا الــعــالم
الــذى تــســيــطــر عــلــيه قــوى ديــكــتــاتــوريـة
تتـحكم فى مـصائـر البـشر وجتعـل الفرد
مـــســلـــوب اإلرادة ال دور لـه فى حتـــديــد
هــويــته أو فى احلــصــول عــلى مــكــانــة له

فى هذا العالم.
قــــد تــــرسم هــــذه الــــبـــدايــــة الــــوصــــفــــيـــة
الـــتــفـــســيـــريــة صـــورة تــتـــصف بـــقــدر من
الــــدقــــة لــــلــــحـــظــــة األخــــيــــرة مـن عـــرض
«تــقــريــبــا فــاصــلــة» بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة
فــهــاتــان الـعــيــنــان هـمــا عــيــنـا شــخــصــيـة
مثلة احملنكة «الفاصلة» التى جـسدتها ا
«كـاتى لـورسـوارس» على خـشـبـة مـسرح

ركز الثقافى الفرنسى. ا
ولم تــكن هــذه الـلــحـظــة الــدرامـيــة سـوى
نـــتـــيــــجـــة لــــرحـــلــــة بـــحــــثـــيــــة قـــامـت بـــهـــا
«الفاصلـة» من أجل الوصول إلى حقيقة
هــويـــتــهـــا الــتى حتـــدد مــكـــانــتـــهــا وتـــمــثل
الركيزة األساسـية لتحركـها داخل شبكة

العالقات اخلاصة بها.
أطـلت عــلـيـنـا الـكـاتــبـة واخملـرجـة بـريـنـدا
ســوجــون بــفــكــرهـا الــفــلــســفى من خالل
لــوحــة اســتــهاللــيــة جملــمــوعــة أشــخــاص
مـنـدهشـ ومـنـبـهرين بـهـذا الـعـالم الذى
يــحــيط بــهم كــمــا لــو كـانــوا قــد هــبــطـوا
لـتـوهم عـلى سـطح هـذا الـعـالم. كـان من
بــ هــؤالء األشــخــاص رســام وضــريــر
وفـــــتـــــاة ذات قـــــبـــــعـــــة وســـــيـــــدة أخـــــرى

والفاصلة.
نـظر من أريكة بيضاء اللون فى تشكل ا
ـــســرح خـــلــفـــهـــا مــبـــاشــرة أعــلـى وسط ا
الـبــانـورامـا وفـى أسـفل الــيـســار بـوفـان
ــثل ــثـابــة مــقــعــد والــثــانى  أحــدهــمــا 
مـنــضـدة صــغـيــرة حتـمل آلــة كـاتــبـة أمـا
على الـيمـ وبالـقرب من األريـكة يـوجد

حامل للوحات الرسام.
وقــد يــتــســاءل الــقــار عن ســر تــســمــيــة
الـشــخــصــيــة بـهــذا االسم «فــاصــلـة» وأن
ــســـرحــيــة ذات االسم «تـــقــريــبــاً حتــمل ا
فاصلة» فى احلـقيقة أن الـعرض يطرح
فـكـرة فـلـسـفـيـة قـد تـتـحدد فـى قـضيـتى
الهويـة والوجود من خالل افتراض عام
يــحـــرك الــبــنــاء الــدرامـى لــلــعــرض هــذا
االفتـراض أنـنا جـمـيعـاً قـد نكـون حـروفاً
لــقــصــيــدة شــعــريـة يــنــظــمــهــا شــاعــرهـا.
ولـذلك جنـد الشـخـصـيات حتـمل أسـماء
حـروف أبـجــديـة وجنـد الــشـاعـر - هـذا
تحكم فى جمـيع الشخصيات بوصفها ا
حــروفــاً فى قــصــيــدته - يــتــعــامل مــعــهم
ـــا يـــذكـــرنــا ـــنـــتـــهى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
ــتـنــاولـة لــهـذا بـالــعـديــد من الــنـصــوص ا
الــــنــــمــــوذج مـن الــــعالقــــة نــــذكــــر مــــنــــهـــا
ـشــهـد األخـيــر من مـأسـاة» مـسـرحــيـة «ا
لـــصــمــويل بـــيــكت حــيـث عالقــة اخملــرج

سرح. مثل الواقف على خشبة ا با
بـطـريـقة مـشـابـهة وبـسـلـطـوية ونـرجـسـية
يــتــعــامل الــشــاعــر مع حــروف قــصــيــدته
والــتى تــتــجــســد فى صــورة شــخــصــيــات
دراميـة أو بـاألصح يتـحـكم فى أشـخاص
يــــعــــطــــيــــهم الــــعــــرض ســــمــــات احلـــروف
األبــجـديــة لــيــقــيم بــيـنــهم وبــ الــشــاعـر
ـسـيــطَـر عـلـيه هـذا ـسـيــطِـر وا عالقـة ا
ــــســـيــــطِـــر (الـــشــــاعـــر) هـــو مـن يـــحـــدد ا

هويـات ومـكانـات ومـصائـر الـشخـصـيات
(حـــروف قـــصــيـــدته). لـــذلك كـــان وجــود
ـشـهـد اآللـة الـكـاتـبـة عـلى الـيـسـار مـنـذ ا
األول وقبل ظهـور الشاعـر أمراً ضرورياً
وذا عالقـــة درامـــيـــة وطـــيـــدة بـــالـــعــرض
فهـذه اآللـة هى ما يـنـظم علـيـها الـشـاعر

قصيدته.
ومن األشـيـاء اجلـيـدة الـتى جتـسـد فـيـهـا
الـــــــتـــــــوافق بـــــــ رؤيــــــة اخملـــــــرج وإبــــــداع
الـسـيـنـوغـرافى (عـمـر غـيـيـات) هـو تـلـون
الـــبــانـــورامـــا اخلــلـــفــيـــة بـــالــلـــون األبــيض
تــقــطـعــهــا أفـقــيــاً مـجــمــوعـة مـن شـرائط
تـمــثل خــطـوطــاً لـتــعـطـى شـكالً إجــمـالــيـاً
بـورقــة بـيــضـاء مـســطـرة بــاحلـجم الــكـلى
ـكن ــســرح ولـذلـك  خلــلــفـيــة خــشــبـة ا
ــا عــلـــيــهــا من ــســـرح  تـــخــيل خــشـــبــة ا
ـسـتـواهـا األفـقى الـذى يـضم ـثـلـ و
اجلــــمـــــهــــور ســــطـــــراً من ســـــطــــور هــــذه
سـرح على خلـفيته الورقـة فإذا انقـلب ا

سـطـرة لتـكـون هى األرضـية البـيـضـاء ا
ـــــســــرح جنــــد أنـــــفــــســـــنــــا مـع خــــشـــــبــــة ا
متـعـامـدين عـلى أحـد سطـورهـا أى أنـنا
جمـيعاً على مـستوى الـسينوغـرافيا جزء
مـن الـــــورقـــــة الــــــتى تـــــضـم الـــــقـــــصـــــيـــــدة

الشعرية.
وهـذا بـالطـبع مـا يـتـوافق بـدوره مع رؤية
ـنـظر الـكـاتـبـة واخملـرجـة بريـنـدا. وظـل ا
هــــكـــذا طــــوال الـــعــــرض إال فى مــــشـــهـــد
عيادة اجلراحـة لنجده وبكـل بساطة قد
ســقـــطت عــلــيـه أشــعــة مـن بــروجــيـــكــتــور
تـشـكل خـلـفـيـة عـلى الـبـانـورامـا الـبـيـضاء
عـــلى شــكـل أشــعــات طـــبــيـــة ورســومــات
لـتــعــطى اإليـحــاء بـالــعــيـادة دون احلــاجـة

لديكورات.
ـوكـلـة ـمـثــلـون جـمـيـعــهم األدوار ا أجـاد ا
إلــيـهـم عـلى نــحـو مــتــفـاوت كــان مـحــمـد
الغاوى فى دور الضـرير ذا حرفية جيدة
فى أدائه حلركات الكفيف وكذلك نبيل

ســامى فـى دور الــرســام أمــا كــريــســتـ
بــــيـــــنــــنــــديـــــجك فى «أدوار الـــــفــــتــــاة ذات
الـقـبـعـة حرف L حـرف I» فكـان يـتسم
أداؤها بـالبساطـة وحركاتـها باالنسـيابية
ا جـعلـهـا تمـر بأدوارهـا بـجمـال بعـيداً
عن الـتكـلف ووفقت فـرنشـيشـكا بـتريـكا
L فى «أدوار اجلـراحــة الـسـيـدة حـرف
حـرف N» فى الـتـنــقل بـ الـشـخـصـيـات
بتنوع وتميـز أكسباها جماالً فنياً كذلك
لم يـــخــرج أحــمــد حــســ فى دور T من

إطار اإلجادة.
كـاتى لـورسـوارس فى دور الـفـاصـلـة كـان
ـجهود كـبير علـيها عبء ثـقيل وقامت 
إال أنــهــا قــد جنــحت فى اســتــغالل هــذه
الفرصة وتميز أداؤها بالصدق الفنى.
وأخــيــراً بـــريــنـــدا ســوجــون وهى مـــؤلــفــة
ومــــخـــرجــــة الـــعــــرض وقـــد قــــامت بـــدور
الـشـاعر وجنـحت فى الـتـعـامل مع آلـيات
ـســيـطـرة الــشـخـصــيـة وإبـراز جــوانـبــهـا ا

والديكتاتورية.
ــوسـيــقى قــد اتـســمت بــقـدر من إال أن ا
الـــفـــقـــر والـــســـطـــحـــيـــة.. وكـــان الـــعــرض
مقـسماً إلى خـمسة فصـول تفصل بـينها
فـواصل موسـيقـية يـعزفـها عـازف منـفرد

على آلة الكونترباص.
ـنظـر األول الذى وصـفناه وعـلى أجواء ا
سلفاً ينقض الـرعد كاشفاً للشخصيات
عن حقيـقة مكـانتـها فى القـصيدة لـتجد
الفتـاة هويـتهـا عبـارة عن عالمة أبـجدية
«فــاصــلـــة» فى قــصـــيــدة الــشـــاعــر هــذه
الفـتـاة الـتى كـانت تنـظـر لـلواقـع على أنه
وهم بـــاحـــثـــة عن احلـــقـــيــقـــة فـال تــقـــنع
ـنـكـشـفـة ويـؤكـد لـهـا بـحـقـيـقــة هـويـتـهـا ا
ــوجـودة فى الـشــاعــر أنـهــا «الـفــاصــلـة» ا
أحـــدث ديـــوان لـه تـــرفض الـــفـــتـــاة هـــذه
الـهــويـة وكــذلك مــكـانــتـهــا فى الــقـصــيـدة
ـــفــروضــتــ عـــلــيــهـــا. وحتــاول حتــديــد ا
هـويـتهـا بـنـفـسهـا وبـالـفعـل تصف نـفـسـها

بأنها «نقطة» وليست «فاصلة».
وفى ســعــيـهــا لــتـغــيــيـر هــويــتـهــا وحتــديـد
مـكـانـة أخـرى ترتـضـيـهـا تـذهب جلـراحة
لـــتــســـتــأصـل لــهـــا الــطـــرف الــزائـــد عــلى
الـنقطـة والذى يـجعـلهـا فاصـلة وبـالفعل
تـــنـــجـح فى ذلك إال أنـــهـــا ال تـــســـتـــطـــيع
التـواؤم فى احليـاة بهـذه الهـوية بـأسلوب
يـــؤكــد أن مـــا يـــخــتـــاره الـــشــاعـــر هـــو مــا
سـيـجــعل احلـيـاة تــسـيـر عــلى مـا يـرام أو
وفق مـشـيـئته. وتـنـظـر «نـقطـة» إلى بـقـية
احلـروف فى القـصـيدة لـتجـدهم جـميـعاً
قـــد مـــاتـــوا فـــقـــد طـــوى الـــشـــاعـــر هــذه
الــصــفــحــة من ديـــوانه ويــبــدأ اآلن نــظم
قصيدة جـديدة تسعى «النقطة» إلى أن
جتد لـنـفـسـهـا هـوية ومـكـانـة فـيـها إال أن
ـا يـتمـتع به من قـدرة الـتـحكم الشـاعـر 
فى مــصــائـــر الــشــخــصــيـــات ال يــعــيــرهــا
اهتـمامـاً ويرفض بصـلف شديـد وإهمال
لـــهــا أن يــكــون لـــهــا مــكــان فـى قــصــيــدته
اجلديدة التى ينـظمها على اآللة الكاتبة
سـرح ضارباً حروفـها بقسوة فى يسار ا

وعنف.
وت تشعر «النـقطة» أنها على مشارف ا
هى األخـــرى فــتــتــوجـه لــبــاقى احلــروف
فى الـصــالـة (اجلــمـهــور) عـيــنـاهـا تــتـسع

وتضيق تغضب وتكره و......

 العرض يطرح
قضيتى الهوية
والوجود من خالل
.. فاصلة

 شاعر ديكتاتور
وفاصلة متمردة
تريد أن تكون نقطة
فتقف على مشارف

وت ا

عباس: ليه..?
حتية: علشان قلبى كلمك قبل لسانى..

عباس: بجد الكالم ده..?
حتـية: إنت لـسه بـتـسأل.. أنـا سـبت الـدنيـا كـلهـا عـلـشانك.. الـفن والـناس
ساعـة ماحـسيت فى عـينك إنك عـاوز تـستـقر وتـعمل حـلمك الـلى نفـسك فيه

من زمان..
اضى) (وهما يتحركان مع حركة إضاءة ليسترجعا مشهدا من ا

عباس: حتية..
حتية: إذا ماكنتش ها تقدر تنسى اللى فات قدامك فرصة تتراجع.

عباس: اللى فات مايهمنيش قد ماتهمنى قيمتك احلقيقية ياحتية..
ا قـلـبى كـان بيـقـولى إنك أكبـر من كل ظـنونـى رغم إنك لسه فى حتـية: دا

درسة.. ا
عباس: ودى هاتفرق فى إيه..

حتية: أبوك وأمك.. والناس.. هايعدوها كده بالساهل..?!
عباس: إحنا أحرار.. ماحدش له عندنا حاجة.

ـكن يعـيـشنى ـكن اسـتنـاك يـاروحى  وعنـدى مـبـلغ موفـراه  حتـية: أنا 
مستورة فى بيتى.

عباس: أستنى حلد إمتى.. ماهو كله من عمرنا..
ــكن هـاخـد ـسـرح ده.. أنــا مش حـاسـة إنى  حتـيـة: أنـا نــفـسى أســيب ا
أدوار لها قيمة غير اللى باخدها.. لكن تضمن أبوك يدينا فلوس تساعدنا..

عباس: ال طبعا.. وأنا ما اقبلش فلوس ملوثة..
حتية: أمال هانتجوز إزاى..?

عـبـاس: الـتـألـيف مـوهـبـة ومـحـتـاج دراسـة خـاصـة سـنـة وهـاخـلص ثـانـوى
واشتغل..

حتية: ومرتبك هايكفينا..
عـباس: هـايـكـفى إن شـاء اللـه وخصـوصـا إنك عـنـدك شـقة مـش هاتـخـلـيـنا

ندفع مقدم وال خلو..
ثلة حلد ما الظروف تتحسن.. حتية: حتب استمر فى شغلى  

عباس: ال.. الزم تبعدى عن األشكال دى كلها..
اضى كله علشان نقفل صفحته.. حتية: عاوزه أحكى لك عن ا

اضى راح خالص.. إحـنا فى الـنهارده عـباس: مالـوش لزوم يـاحبـيبـتى.. ا
وبكره..

اضى مع حركة إضاءة يتحركان إلى اللحظة الراهنة) (وقد عادا من ا
عباس: حد فى اللى عرفتيهم قبلى كلمك عن احلب..?
حتية: (تسكت حلظة) بصراحة.. اللى مايتسماش..

ـا لقيـته قدام أودته نازل في وشك عـباس: بس ده فظـيع.. أنا كل مـا افتكر 
بالبكس وساعة ماشافنى سابك وجريتى إنتى على جوه 

طارق: معلش ماتتخضش.. بكره تتعود على كده..
عباس: إزاى صدقتى إن واحد زى ده يحبك?!

ـثل جـديـد فى الـفـرقـة ولقـيت كالمه حتـية: كـنت وحـيـدة ومـكـسـورة ولسه 
غريب وأنا عارفة نفسى كويس فى حكاية التمثيل دى.. 

قـابلة طارق الذى يـظهر قادمـا من العمق بيـنما عباس (وحتية تـتحرك 
يتابع)

ثلة عادية زى حاالتى.. طارق: إنتى تستحقى تبقى جنمة مش 
حتية: صحيح.. بالش مبالغة..

.. مثل طارق: أنا خبير يابنتى فى ا
شهد كويس النهارده قدامك.. كن علشان أديت ا حتية: 

طارق: حتى احلب مايأثرش فى حكمى على الناس..
حتية: احلب..?!

كرم: طبعا.. إنتى بالنسبة لى حاجه جميلة مش قادر أوصفها..
حتية: الزم ارجع البيت دلوقت..

طارق: لوحدك..?
حتية: ماحدش معايا ..

طارق: إحنـا جيران تـقريبـا إنتى فى شارع اجلـيش وأنا فى باب الـشعرية
لقن.. عارفاه..? ساكن فى بيت ا

لقن..?! حتية: ا
طارق: أيوه.. هاتعزمينى أشرب شاى عندك وال تيجى عندى..?

حتية: عندك.. وهما هناك..?
طارق: (يضحك مستهينا) ياستى..
حتية: ماحدش فى البيت غيركم.. ?

طارق: عندهم واد لسه تلميذ
حتية: (تلتف لعباس للحظة) ولقيته فى يوم بيلفت نظرى ليكى..

طـارق: وإحـنـا بنـشـرب الشـاى ظبط الـواد الـتلـمـيذ بـيسـرق كل شـوية نـظرة
ناحيتك..

كن.. ده مراهق.. حتية: مش 
و.. طارق: مراهق جعان.. بكره دا يبقى قواد بر

حتية: دا مؤدب .. متبرى من بيته.. ماتقولش عليه كده..
طـارق: ابـن األوباش دول وفـى الـعصـر الـعـجـيب ده تـسـتـنى مـنه يـبـقى إيه

وسط الهوجة اللى حاصلة بعد االنفتاح والسالم ده..
صلـحة الـناس.. إنت عـاوزنا نفـضل قافـل على حتـية: هوجـة إيه.. ماكـله 
نفـسنـا.. شوف كـان حالـنـا إزاى ووصلـنا إليه.. دا لـوال سـتر ربـنا وكـسبـنا

احلرب كنا شحتنا..
طـارق: (يلـتفت لـعـباس  بـيـنمـا حتيـة تـتراجع قـليال) هى حتـية مـاجاتش

النهارده..?
عباس: ال.. ماجيتش.

سرح.. طارق: ماشفتهاش فى ا
سرح.. عباس: (فى حتد) مش هاتروح ا

طارق: قصدك إيه..?

لقن. وأنت بقيت ا أنت هاتستمر فى الدراسة ليه مادام هاتنتهى  ملقن.. إ
ملقن من غير دراسة

حليمة: أنت هاتسيب الدراسة وتشتغل ..
عباس: ال مش هاسيب الدراسة..

حليمة: وحلمك.. نسيته ياحبيبى.. مؤلف مش ملقن..
عباس: احللم محتاج وقت وصبر يا امى.. بس أوعدك أنى احققه.. 

حليمة: كده عذاب يابنى..
كرم: أهو كله عذاب .. ماانتى معذباه طول عمره..

حليمة: أنا..
كرم: وريثى.. بزمتك هاتستريح مننا وال أل..?

ا دا ابنى حبيبى وهو عارف انه جوه قلبى.. حليمة: يستريح منك آه.. إ
شهد) أه ياقلبى.. كرم: (يغنى مرددا ساخرا حتى نهاية ا

حـليمة: (فى رجـاء وكأنهـا تقول سرا) يـابنى إحنـا ماعرفـناش حتيه إال مع
ده ومع ده..

كرم: (ضاحكا) أمك خبيره.. أسمع وافهم.. (ثم يواصل نغماته)
حليمة: أبوك زى ما أنت شايف ضارب ع اآلخر أنت أملى اللى باقى ..

عباس: اطمنى ياماما هانبدأ حياة جديدة.
كرم: البنى آدم مايقدرش ينسى أصله..

عباس: (يشير ناحية حتية) هى رغم كل حاجه ست طاهرة..
كـرم: أمـال كـدبت عـلـيــنـا لـيه وعـمـلت لـنـا مــثـالى وطـول الـوقت مش عـاجـبك
حاجـة وإحنا عامـل حسـاب الضمـير أفنـدى اللى قاعـدلنا زنـهار ومنغص

علينا عيشتنا.
كرم: تعال ياحبيبى نتكلم..

(بينما ينصرف كرم وحليمة يتجه عباس ليواصل دور الراوى)
عـباس: نفـسى فى دنيا عـايشه بالفن بس.. بـحلم بالـنجاح أيوه بس أحالم

قايدة بغضب متوحش ونار تاكل كل الدنيا العار والشر والعجز..
(يتحرك جانبا ليفسح الطريق للمشهد التالى )

طارق: افتحى الباب بقولك..
حتية: أنت عارف كل حاجة دلوقت.. عاوز إيه..?

طارق: هاتسيبينى واقف على الباب كده زى الغريب..
.. قـسـمة ـكن ده أحـسن لـيـنا إحـنـا االتـن حتـية: مش عارفـه أقولك إيه.. 

ونصيب..
طارق: ماتبقيش مجنونة.. دى مسخرة ..

حتية: كان الزم أقولك بنفسى..
طارق: بس أنا مش مصدق.. افتحى..

حتية: ال.. أنا كنت شريفة معاك.. عرفتك كل حاجة وماضحكتش عليك..
طارق: شريفة.. إنتى نسيتى نفسك ..

كن تسيبنى فى حالى.. حتية: الله يسامحك.. 
طارق: مش هايحصل ياروح أمك..

حتية: إحنا خالص هانتجوز األسبوع ده..
درسة.. ده مجنون.. نص أعمى.. طارق: تلميذ فى ا

حتية: هاجرب حظى.. بكفاية أرجوك..
طارق: هى الدنيا جرالها إيه.. افتحى الباب ياوليه يامجنونة..

حتية: ال.. اللى بينا انتهى..
طارق: انتهى إزاى.. ده ماينتهيش ياحبيبتى..

حتية: ده اللى حصل..
طارق: صدقينى.. مش هاتعرفى احلب إال ب إيديا..

كن حياتى تستمر بالشكل ده... حتية: مش 
طارق: لسه بـدرى على سن الـيأس.. ليه تـرمى نفـسك فى جتربة فـاشلة من

بدايتها..
حتية: معلش.. كل واحد يروح حلاله..

طارق: مش هامشى.. أنتى ملكى.. بتاعتى.. افتحى وال هاعملك فضيحة..
حتية: أنا مـش ملك حد.. أنت فاكرنى مداس فى رجليك.. نسيت اللى كنت

بتعمله فيا..
طارق: دا علـشان بحـبك وأغير عـليك ياتـوتو.. أنا مش مـصدق.. أنا أصدق
إنك تمـوتى نـفسك ومـاتـسيـبنـيش.. لـيه ياتـوتـو ترمى كـل حاجه ورا ضـهرك
فى حلـظـة.. أهـون عـليـك.. اعقـلى يـاتـوتـو.. دى نـوبة يـأس وهـافـوقك مـنـها..

افتحى..
حتية: ال..

طــارق: أنــا عــنــدى خــبــره بــالــلى بــيــحــصل لــلى بــتــوصل لــســنك.. كل ده
هانعاجله..

كن تتفضل.. حتية: الله يسامحك..
طارق: بالش جنون.. إيه اللى غيرك..?!

حتية: أنا ماغلطش فى حقك..
طارق: جرى إيه.. انتى أول واحدة من إياهم تعصلج معايا.. 

حتية: ماتغلطش بقى عيب.. أتفضل وال هاصوت وألم عليك احلتة كلها
ـكـتب (حتـيـة تــتـجه إلى عـبـاس ويــجـلـسـان بـعـيــدا بـيـنـمـا طــارق يـتـجه 

سرحان الذى يظهر قادما لبقابله)
سرحان: مش مصدق أبدا عاشق ليالى الصبر مداح القمر..

طارق: وأنت صدقت يعنى إننا هانصالح إسرائيل..
سرحان: ماهى فقر زيك..

دير.. طارق: هى.. والنبى التكلمها ياسيادة ا
سـرحان: يامـجنـون.. دى كومبـارس على قـدها وعارفـه إمكانـياتـها وسابت
ـكن يعـمل إيه بيـخـلى الواحـد يسـيب كل حاجه.. سـرح شفت اجلـواز  ا

سحر ده وال مش سحر.
طارق: دا واد شيطان.. أنا فعال هاجت

سرحان: إنت بس لسه متضايق..
طارق: صدقنى مش قادر..

سرح.. عباس: حتية مش هاتيجى هنا وال هاتيجى ا
?.. طارق: الله الله.. وجبت الكالم ده من

عباس: (وقد جف حلقه) هانتجوز..
طارق: نعم..

عباس: اتفقنا على اجلواز..
سك فى خناقه) يابن ال.. إنت مجنون.. إنت بتقول إيه..?! طارق: (
عباس: إهدى بس.. إحنا قلنا الزم نبقى شرفا معاك.. سيب رقبتى..

حـلـيـمة: (يـصـفـعه طارق فـيـرد الـصفـعه فى الـوقت الـذى يظـهـر األبوين
وحلـيمـة تهـرع نحـو ابنـها) فيه إيـه.. يامـصيـبتى.. بـتـضربه لـيه جتك كـسر

إيدك..
كرم: هى حصلت ياكومبارس تضرب ابنى فى بيته..

طارق: بطـلوا ده واسمـعوا ده.. تـعالـوا تعـالوا عـلشـان تكـملـوا على بـقيته..
واللـه دى مسخرة.. روايـة فارس.. احملروس هايـتجوز الها (يـشير ناحية

حتية التى تقف جانبا)..
كرم: (مذهوال) بجد الكالم ده..?

.. حليمة: حتية.. إنت مجنون.. دى أكبر منك بعشر سن
طارق: لعب عيال.. أنا هامنع ده بالقوة.

شكلة ياجدع إنت.. كرم: ماتزودش ا
طـارق: والـلـه ألهـد الـبـيت عــلى الـلى فــيه.. بـقى من ورا ضـهــرى فى الـبـيت

القذر ده..
كرم: هو قذر فعال بسبب وجود حضرتك فيه..

حليمة: خد هدومك ومع السالمة..
طـارق: (وهـو يـتـجه جـانبـا بـجـوار حتـيـة وقد أعـطـاهـا جـانبه) قـاعـد على

قلوبكم حلد ما أطربقها على دماغكم..
حليمة: اتكلم ياضنايا.. إزاى تعمل اللى أنا بسمعه ده..?

عباس: فيـها إيه.. حبيتها ياماما.. وهـاعيش معاها على سنة الله ورسوله..
اتفقنا على كده..

كرم: وم اللى هايصرف عليكم ياكونغه..?
ـسـرح واتـفـقت مـعاه ـديـر ا ـلـقن.. أنـا رحت  كـرم: مش أنـت سبـت شغـلـة ا

يشغلنى بدل مايجيب حد تانى..
حليمة: هاتشتغل ملقن..

كرم: اتفقت معاه ..الله.. دا أنت هاتورثنى باحليا..
عباس: أنت استغنيت عن الشغلة دى... وشفت شغالنة تانية..

كـرم: (مـقـهقـها) عال عـال.. الـوريث بـيتـريق عـلى ولى نـعمـته.. مش عـاجبه
شغالنـتى اللـى بتـأكله الـشـهد  وهـو يعـنى من إمـتى عاجـبه حـاجة حـضرة
ؤلف فى عـلم الغيب الـلى عاوز يبدأ من الـصفر.. من كمـبوشه أبوه.. أيوه ا

أمال علشان يطلع ملقن كفؤ..
عباس: مافيش فرق.. واهى شغالنة ماحتوجنيش حلد..

حليمة: حد.. إحنا حد ياحبيبى..
ـا يبقى كرم: (يـواصل سخريته) بـكره مايـعبرش حـد فينا.. (وهـو يقهقه) 

وسم الصيفى القادم. >  الفنان محمد محمود "مدير مسرح الطليعة" قرر استئناف تقد مسرحية "البؤساء" خالل ا
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> دنــيس ديـديـرو: فـيـلـسـوف وروائى ومـؤلف مـسـرحـيـات ونـاقـد فـرنـسى والـذى تـمـثل
نـظريته الـدرامية محـاولة لتـحرير مسـرح القرن الثـامن عشر من الـقيود االصطـناعية

لدراماتورج النيوكالسيكية ولطرحها لعقالنية أخالقية.

سرحي جريدة كل ا

26 من مايو 2008 العدد 46

اللوحة للفنان «حنفى محمود»
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سرحى اجلديد "أسلحة دمار شامل". > اخملرج جالل عثمان رشح الفنانة انتصار لبطولة العرض ا
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إعداد
 محمد الشربينى

الشخصيات
ـ كرم يونس           (األب)

ـ حليمة                 (األم)
ثل فى الفرقة )       ـ طارق رمضان     (

ـ سرحان الهاللى     ( مدير الفرقة )
ـ عباس يونس         ( االبن)
ـ حتية                   ( الزوجة)

مالحظة
ة ـ االنتقاالت هنا حر

كان   فى الزمان وا
اضى   ب ا
حلاضر ب

 الواقع والفن..

عن رواية الكاتب الكبيرجنيب محفوظ

عباس: علشان كده أنا بكره الفلوس..
ـشكـلـة الـلى مـحـبـوس حـلـيـمة: بس الـفـلـوس ضـروريـة يـابنـى وهى دى ا

وراها..
عباس: أنا بتخنق..

حليمة: وم سمعك.. بس مش هانعرف نخرج من ده إال بيك أنت..
عباس: اللى وصلنا لكده إيه.. األفيون اللى أبويا بياخده..?

حـلــيـمـة: األفـيــون لـقى أبـوك من غــيـر روح  هـايـعـمـل إيه فى واحـد أتـولـد
كده..أتولد ميت..

كن يكون نتيجة ومش سبب.. عباس: 
حليمة: أنا اللى غلطانة من األول انخدعت فيه.. ده مورستان رسمى..

عباس: لو بايدى كنت (وهو يقصد قتله)..
حـلـيـمة: (تـقـاطعه) حبـيـبى خـليك فى هـدفك الـلى عـشت عـمرك عـلـشانه

ركز فى اللى أنت عاوز حتققه.. أنت مالك أنت األمل اللى باقى لى..
شهد ويواصل عباس دور الراوى ويتحرك وسط الشخصيات) (يتجمد ا
عـباس: لـيـلة الـنـار اللـى حرقت آخـر نـبته خـضـرا فى الـضلـمـة لقـيت مـدير
سرح سايب الشلة ونازل السلم دايخ شعره منفوش (يتجسد مايحكيه) ا
عيـنيه ضلمـة زى مايكون فـيه حاجة بتـشده لتحت لـيه ساب األوده واللعب
شغال وأنتى خرجتى من أودتك فجأة وأنا كنت فاكرك فوق معاهم قابلتيه
فى أول الـسلم اتـوشـوشـتـو ورجعـتى اودتك وهـو وراك كـنت عـاوز أحلقك
بس ماحتـركـتش كان كل هـمى ساعـتـها إنى أعـرف احلقـيـقة أكـتر من أنى
ـكن أغــمى عـلى لـدقــايق  فـيه شىء حـصل أمـنـعــهـا أنـتى كـمــان أنـتى 
خالنى أغـفل شوية.. مش عارف.. بس الـلى أتأكدت منه إن دى هى الـنهاية
اللى ماوراهاش الدنيا كلها وحياتى واللى حصلى من يوم ماخرجت للدنيا
اتكـثـفت فى حلظـة واحـدة الزمن مـشى إزاى حـصل إيه ساعـتـها فـضلت
فى الضـلمة وال دخلت أودتى خرجـتوا إمتى والشلـة روحت إمتى مابقاش

غيرك إنتى وأبويا  وأنا ودنى ملزوقة بخرم الباب. 
شهد  فتدب فى الشخصيات احلركة) (يتجه جانبا ويقدم ا

كرم: إيه اللى حصل وإحنا فوق..?
حليمة: حصل إيه مالك..

دير الواد شاف كل حاجة. كرم: إيه اللى حصل مع ا
حليمة: أنت مزود العيار الليلة..

سرح.. كرم: طبعا هو اللى شغلك ومعروف إنه ماعتقش واحدة دخلت ا
حـــلـــيـــمــة: ال فــعـال إنت الـــعــيـــشه مـــعـــاك بــقـت حــرام.. مـــاتـــبـــقــاش إنت

والزمن..(توليه ظهرها وجتلس مهمومة تهمهم)
كرم: إيه ياولية بتكلمى نفسك.. هى ناقصة.

حليمة: أيوه .. عندك مانع..
ـشــرحـة مش نـاقـصــة قـتال.. قـلــتى لى بـقى دفع كـرم: ال.. بـراحــتك.. بس ا

كرم: اخبطى راسك فى احليط.
حليمة: األفيون هايهد كل حاجه..

كرم: مايهد الدنيا على دماغك ودماغ اللى خلفوك..
حليمة: وابنك.. مابتفكرش فيه خالص..

كـرم: بالش والـنبى دور الـست احملـتـرمة أحـسن مش اليق عـلـيك إذا كـنتى
نسـيتى البيكا بـيكا أنا بقى هـافكرك.. أنا موتى وأعـيش مع حد بيكذب على
نـفـسه قـبل مـايـكـذب عـلى غـيـره  أنـا مش عـارف والـله لـيه مـارمـتـكـيش فى
الشـارع.. مش الواحـد يعـيش لواحده بـدل بوز الـفقـر ده ف حـليـمة بـتاعة
ـكـان فـ اللـى شدنى زمان آه لـو الـرجـوع فى الـزمـان زى الـرجـوع فى ا

ليك راح ف دا كله اتبخر علشان ذنبى إنى أعيش مع جثة محنطة..
شهد ويتحرك عباس بداخله ليواصل دور الراوى ) (يتجمد ا

عــبـاس: (فى دور الــراوى) ســمــعت الـكالم ده وخــفت أنــا أعـرف األفــيـون
شفت بيعمل إيه فى مسرحية الضحايا ومنظر اللى ماتوا مافارقش خيالى
ـوت  وبـقي ألف سـؤال جـوايــا: يـعـنى أبـويـا بـقى مـنــهم  يـعـنى أبـويـا هـا
وبـدأت صـورة تـانيـة ألبـويا تـظـهـر بقـيت أخـاف منـه وأبعـد عـنه وكل واحد
مسـتوحـد فى أودته بقـينـا غربـا حتت سقف واحـد.. إيه هو اخلـير مـن غير
فــعل مــافــيش قــدامى غــيــر األحـالم واخلـيــال خــيــالى بــيــدمــر كل حــاجه

وبيخليها أنقاض بس بييجى قدام أمى وعينيها وبيحتار.
شهد) (يعود للمشهد فتدب فى الشخصيات احلركة ويخرج كرم من ا

عباس: إيه اللى بيحصل فوق ياماما..
ة بنجدد عفشها وندهنها. حليمة: دى األوده القد

عباس: والترابيزة اخلضرة والبوفيه اللى عملتوه فى احليطة..
حــلـيــمـة: أبــوك بـيــجـهــز األوده عــلـشــان يـســهـر فــيـهــا مع أصــحـابه بــعـد

مايخلصوا شغل..
شهد ويواصل عباس دور الراوى) (يتجمد ا

عـباس: قعـدوا حـوال الـترابـيـزه ودار الورق.. هـو ده القـمـار زى ماشـفته
سرح لبيتنا سـرحيات بقينا ننقل اللى بيتعمل على خشبة ا فى األفالم وا
ا هنـا قاعدين صف سـرح إ أصحـاب أبويا بـيعمـلوا صراع عـلى خشـبة ا
.. حتى الناقد بيمـثل دوره هو كمان مابقاش فيه ثلـ واحد كلـهم بيبقوا 
حـاجـة حقـيـقيـة إال الـكدب وإذا الـطـوفان جه مش هـايـبلع غـيـرى أنا وأبـويا

وأمى..
(يعود للمشهد  فتدب فى الشخصيات احلركة)

عباس: ماكانش الزم تقومى بخدمة األوباش دول.
حليمة: دول زمايلنا ياضنايا وإحنا صحاب البيت

عباس: بيت إيه دا ماخور نادى قمار..
حـلـيـمة: يـاريت نـقـدر نـسـيبه.. لـو نـهـرب سـوا ياعـبـاس.. بس هـانـروح ف

ونعمل إيه?

كام.. ماهو مافيش حاجة من غير تمن هو ده اللى يهمنى..
حليمة: أنت بقيت أقل من حشرة..
كرم: (مقهقها) إال حشرة واحدة.

حليمة: عاوز إيه دلوقت..
كرم: التمن.. ف التمن..

شهد ويواصل عباس دور الراوى) (يتجمد ا
عـباس: هـو ده أبويـا وهى دى أمى الـنار مش عـاوزه تـسكت وعـمـاله تأكل
كل حاجـة فى طريقها مش هـاتسيب حد وأولهم إنـتى بقيتى عدوى األول

إنتى اللى دبرتى لكل اللى بيحصل..
(يعود للمشهد فتدب فى الشخصيات احلركة)

حليمة: شكلك مش عاجبنى اليوم دول مالك ياعباس?
ـة ومن غيـر حدود بس هى مش قـادر حتى كرم: وأنا كـراهيـتى ألبويـا قد

أرد عليها وال أبص فى عنيها..
حليمة: أنا عـارفه إيه اللى مضايقك بس ماتعذبـنيش أكتر ما أنا باتعذب

شى مع بعض. هانخلص قريب إن شاء الله وها
عباس: البيت ده مش هايتطهر إال أما يتحرق

القـاتـها) ابـنك حـلـيـمة: (وقـد تـركت عـبـاس واجتـهت لـكـرم الـذى يـتـجه 
فاهم كل حاجة..

ـسرح والـسـهر والـدنـيا ... دا ابن احلـواديت وا كـرم: مايـفـهم.. هو ابـن م
من غيـر زواق.. علـمتـيه من غبائك.. بـس لو احتدى أبـوه هارمـيه بره إنتى
نسـيتى البـيكا بيـكا غريـبة والله إن فـيه حد يطـلب من احلكومـة تخرجه من

السجن وهو مربوط بسلسلة من روحه..
وته.. كن الزعل ده  حليمة: ده زعالن على طول و

كرم: يبقى يستاهل اللى يجراله..(يلتفت البنه) اسمع ياله.. خلى بالك من
.... بص لـلجـيران حـوالـيك ولزمـايلك.. حيـاتك وعيش زى مـا إحـنا عـايشـ
أنت مش شايف الـقحط اللى فى الـبلد..  قالـوا رخاء بعد احلـرب وهانخرج
من عـنق الـزجـاجة وبـقـينـا مش القـي الـزجـاجـة.. قلـيل قـوى اللى عـايـش

عيشتك دى..
عباس: أنا مش ابنك..?! ليه بتكرهنى...

كرم: أنا مابحبش حد وال عاوز حد يحبنى..
كن يقولوا إيه..? عباس: إنت عارف الناس 

سرح كرم: مايـقولوا.. األخالق دى شعارات كذابة بنقـعد جنعر بيها على ا
أو فى اجلـوامع.. خليك واضح وماتخبـيش جواك حاجه وإنت تعيش برنس

زى أبوك.. مافيش حاجة لها قيمة والمعنى غير إنك ماحتتقرش نفسك..
عباس: وأنا.. مافكرتش فيا..?

اضـى اللـى عاوز كـرم: حتب أعـرفك كـمـان حـقـيـقـتك الـلى بـتـهـرب مـنـهـا ا
تستخبى منه إنت والست الها والدتك..

اضى دلوقت .. إحنا فى اللى بتعملوه ده.. عباس: يابويا إحنا مش فى ا
كرم: اللى بنعمله دلوقت قا على ماضى كلكم بتهربوا منه ..

حليمة: وبعدين.. سيبنا فى حالنا وشوف وراك إيه..
كرم: مافيش ورايا غيرك إنتى واحملروس..

اضى ده.. عباس: أنا عارف كل ا
كرم: ال عارفه بـالكـذب. تعـرف البـيت ده اللى بـناه جـدك اللى ماعـرفش عنه

حاجة. 
حليمة: أيوه عارف سيبه بقى فى عرض دين النبى..

عباس: تعرف أن جدتك عملته مكان لغرامياتها..
حليمة: ارحم بقى .. إنت مش بنى آدم..

كرم: اسكـتى علـشان يـعرف احلقـيقـة.. أرملـة وصغـيرة عـملت زى مـاعملت
ـا جت لـنـا الـست والـدتك بــالـظـبط بس أمك بـقى تـفـرق مــاكـانـتش أرمـلـة 

موظفة جديدة للمسرح تقعد فى شباك التذاكر..(بتلميح) تقطع..
حليمة: إنت عاوز تشوهنى قدام ابنى..

كرم: كانت جـميلة فعال مش زى مابـقت دلوقت قرفانة على طـول ومتضايقة
يتها من غير سـبب وتكشيـرتها سابـقاها ونظراتـها زى اللعـنة أجتوزتهـا و
بعـد ماكـانت عايـشه مع خالـتهـا وسط أورطة عـيال وفى لـيلـة الدخـلة لـقيت
احلـقيـقـة الـلى بتـهـرب مـنهـا قـلبـى انقـبض سـاعـتهـا لـلحـظـة كـده وفك على
صـوت نـهـنـهتـهـا وهى بـتـقول مـش هاسـامح نـفـسى عـرفت سـرهـا من قبل
ماتـعرف سرى أبوك الـلى جاى من قبل الـتاريخ واألديان وقواعـد السلوك

اضى.. قلت لها أنا مايهمنيش ا
عباس: وال احلاضر..

كرم: (ضاحكا) وال احلاضـر وحياتك ..أبوك بقى اتولد فى حضن احلقيقة
احلـقـيـقـة بس مـن غـير كـدب وال زواق وال نـفـاق الزم تـعـرف أصـلك كـويس
عـلـشـان مـاتــكـذبش عـلى نـفــسك زى الـلى حـوالـيك كــلـهم خـلـيك زى أبـوك
صون.. جتك خيبة عليها وعليك.  ومايغركش نفاق الست الها والدتك ا

شهد ويواصل عباس دور الراوى) (يتجمد ا
ــســرحــيـة) الـفـن بـقـى هـو األمـل الـلـى بـاقـى لى.. أهـو ده عــبـاس: (راوى ا
الـعـذاب الـلى يـهون قـدامه أى عـذاب حـتى عـذاب الـبيـت الفن بـالـنـسـبة لى

مابقاش فن وخالص لكن بدل الفعل اللى مش قادر عليه ..
(يتجه عباس إلى حتية التى تظهر وتتقدم كنموذج صارخ اجلمال)

كن عـباس: ماعـرفش ليه حـبيـتهـا رغم أنى كنت عـارف عنـها كل حـاجة.. 
ـاضى الــلى عـرفـته عـنــهـا مـالـوش قـيـمـة. طــريـقـة أبـويـا وتـصــرفـاته خـلت ا

تفتكرى فيه سبب تانى حلبى ليكى..
حتية: (ضاحكة) علشان رميت لك ورقة وانا خارجة مع اللى مايتسمى..
كن عـلشان حـسيتى بـيا فى الوقت الـلى أنا بقيـت فى نظر الكل عـباس: و

مالوش وجود ..
حتية: إزاى.. الكل كان عارف إنك موجود
كرم: أيوه زى كرسى  كنبة  حصيرة

حتـيـة: بس أنـا كـنت مـتــأكـده سـاعـتـهـا إنك هـاتـيــجى.. كـتـبت لك الـعـنـوان
بالتفصيل..

سرح بهيئة قصور الثقافة اتهمها بتعطيل مشروع مسرحية "آنسات نادى القمر". مثل ضد إدارة ا سرحى حسام عطا تقدم بشكوى لنقابة ا > اخملرج ا
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> ثـسبس: مـؤلف تراجـيدى يونـانى من القـرن السادس ق.م أقـدم اسم معروف
سرحـية قدمت  534تـقريـبًا وأنه كان لـلبـحاثة الـقدمـاء. يقال إنه حـاز نصـرًا 
ـؤلف نـفسـه) متـبـادالً احلـديث مع الـكورس. كـمـا يـعزى ـمـثل (ا أول مـن قدم ا

إليه ابتكار القناع.
سرحي جريدة كل ا
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شهد األول ا
البيت

( كـرم جـالس أمام مـنـدرة الـبيت الـتى حتـولت إلى مـقـلى بيـنـمـا حلـيـمة
أمام الفاترينة تتابع الطريق ..)

كان) شوفى م اللى جاى علينا.. كرم : (وهو ينظر خارج ا
حليمة : أعوذ بالله..

طارق : عاوز إيه من  مستنقع احلشرات ده..?
كرم : أكيد جاى يشمت..

طارق : (وقد ظهر قادما) مساء اخلير
كرم : إيه اللى جابك..?

حـليمة : (ساخرة) جـرى إيه ياكرم.. راجل عنـده وفاء  أول زيارة من بعد
خروجنا من اخملروبة..

طارق : الدنيا تالهى يام عباس ما أنا كنت غرقان زيكم..
هبب وأنت ألعن مافيه.. اضى ا كرم : جاى لنا ليه ياغرقان من ا

طارق: أنا زى غيرى واللى حصل كان غمة علينا كلنا..
كـرم : كلـكم.. مـاحدش احتـبس غـيرنـا يابـابـا وأنتم طـلـعتم زى الـشـعرة من

العجينة..   
طارق: قولولى اقعد..

حليمة : ليه.. فيه وراك إيه.. مصيبة جديدة..?
طارق: (وهو يجلس) أيوه معايا أخبار وحشة.

حليمة : وحشة حلوة.. كله محصل بعضه فى زمنك ده..
كرم: يعنى جاى تعك علينا.. مش عاوزين نسمع منك حاجة..

ؤلف الـصاعـد.. األستـاذ عباس طارق: حتى لـو كانت عن ابـنكم اخملـلص ا
يونس.. 

حــلــيــمـة : هــاتــفــضل عــدوه حلــد مــاتـمــوت..دا واد عــنــده أصل مش زى
الصحاب احلبايب اللى ماعبروناش.. 

سـرح اللى دخلـنا السجن.. كرم: هو الـلى عملنـا احملمصـة دى بدل شغل ا
مش زيك ياكـومبـارس  ماغـلطـتش مرة حـتى تزورنـا فى السجـن وال تيجى

تهنينا بعد ماخرجنا..
حليمة : ومسـرحيته هاتتعمل وهاتـنجح وهايبقى مؤلف غصب عنك...عاوز

تزن على إيه..?
طارق: أيوه بدأنا بروفات فعال ومسرحيتة لألسف هاتتعرض..

كـرم: مـاعـجــبـتــكش أكـيـد طــبـعــا وده الـلى خالك مش عــلى بـعــضك وبـعـد
سموم وعاوز ترش ميتك.... دة دى كلها طالع لنا من البير ا ماقاطعتنا ا
ا حـليـمة : والنـبى لـو كتب زى شـكسـبيـر  مش أشـهر واحـد عنـدكم ودا

ثل ما هايعجبك تضربوا به ا
ا لقيتها روعة ? كرم: اجتننت بقى 
طارق: ياريت.. أنا لقيتها مرعبة..

حليمة : مرعبة.. دا أنت اللى مرعب..
طارق: تعرفوا إيه عنها..?

كرم: والحاجة..
ا تتعرض حليمة: هانعرف إزاى مش 

طارق: طبعا عباس يونس ماقالكوش حاجة  ألنه مايقدرش يقول..
كرم: ليه بقى سعادتك..?

طارق: ألنها باختصار ياكرم بيه بتدور هنا..
حليمة: بتدور هنا إزاى..?!

طـارق: بـتــدور فى بـيــتـكم ده بــتـكــرر الـلـى حـصل فى الــبـيـت ده بـاحلـرف
الواحد..

كرم: يعنى إيه الكالم ده..?
سرح إزاى..? حليمة: اللى حصل هنا فى البيت على ا

طارق: انتـوا مابتفهمـوش.. كالمى واضح من غير ألغاز اللى حصل حتت
الـســقف ده  وكـان حتت نـظــره وشـافه وعـاشه لــيل ونـهـار كل الــتـفـاصـيل
ـصــايب واألفــيــون والــقـمــار واخملــدرات واخلــبص والــلـبص والــقــعــدات وا
واجلـرا كــلـهــا الــلى كـانت بــتــتم حتت نـظــره ســواء كـان مــوجـود أو مش
موجـود حتـى حكـاياتـكم من قـبل مـايتـولد  وأنـتم مش عـامـل حـساب إنه

عايش فى وسطكم وبيسجل كل حركة وكل نفس وكل تنهيده...
كرم: يعنى كاتب عن أبوه وأمه..?

طارق: عن أبوه وأمه وكل اللى دخل هنا ولعب هنا ونام هنا وكل هنا ومات
هـنـا كل الــلى عـاش هـنــا.. كل حـاجـة يــاكـرم كل حــاجـة يـاحـلــيـمـة.. مش

عاوزين تفهموا ليه..
كرم: أنا مش مـصدق.. الواد كان ضعيف ونـظره على قده ومش واخد باله
من حاجـة أنا كنت فـاكر إنه بيـشتـرى القصص الـكتيـرة دى علشـان يعمل

ؤلف اللى مالي البلد.. منها مؤلف زى مابيعملوا ا
ـرة دى كـان مـرايـة الواقـع عمل الـدرامـا زى مـابـيتـعـلـمـوها من طـارق: ال ا

سرح.. الكتب  نقل كل حاجة على خشبة ا
حليمة: دى فضيحة.. حتى السجن..

طارق: ماسـابش حاجة حتى موت حتـية وموت ابنه وشغلـكم واللى عملتوه
ـسـرحـية من ساعـة مـاكـان لسـه صغـيـر وأخـضر.. بس كـل ده مش مهم..ا

بتقول حاجة مهمة قوى.. حضروا نفسكم للى جاى..
حليمة: ياساتر يارب.. إيه الزسبنس ده..

كرم: أتكلم وبالش أالعيبك دى..
طـارق: (وهـو يـنتـظـر رد الـفعل) عـباس يـونس ابـنـكم الـطـيب اخملـلص هو
اللى خـبص علـيكم.. اتصل بـالبـوليس وخالهم يـعمـلوا الكـبسـة اللى خـدتنا
كلـنا قـبل الفـجر من تـالت سنـ وهو الـلى قتل حتـية وهـو اللى مـوت ابنه

طاهر..
حليمة: إيه إيه.. إيه التهريج ده..!?

يـنـكـشف..سـيب رقـبـتى (وقـد خـلص نـفـسه) فـوقـوا.. عـبـاس قـاتل وخـاين
والزم نبلغ عنه..

حليمة: إيه. إنت بتقول إيه..?!
كـرم: ماهـو ده الـلى بـتتـمـنـاه.. ده بـعدك يـاغالوى.. يـالـله أمـشى غور ومش

عاوزين نشوف وشك هنا تانى..
ـسرحـيـة دا أكبـر دليل طـارق: كونه مـاقـالكـوش حلد دلـوقت عن مـوضوع ا

صيبة اللى عملها وخايف منها.. إنه حاسس با
حليمة: واللى يعمل مصيبة ياذكى يفضح نفسه..

كن يشك فـيه.. حتى إنتم طارق: وده اللـى محيـرنى برضه.. دا ماحـدش 
كن عاوز يعوض اللى دلوقـت مش قادرين تصدقوا إنه قاتل وخاين.. بس 
عـبـد ويقف فات عـاوز ينـجح ولـو عـلى حسـاب أقـرب النـاس.. عـاوز يهـد ا
عــلى جـثـث الـضــحـايــا يـعــنى بـدل مــايـأخــد جــزاته يـاخــد صـيت وشــهـرة
ومجـد..ده بنى آدم اتـربى دراميـا وعمل حـياته زى خـياله ..الزم نـسلم اللى

قتل حتية وابنها للعدالة..
حـليـمة: ما حتـية كـانت فى إيديك.. إنت كـنت بتـقتـلهـا باحلـيا قـدامنـا كلـنا

ضرب وبهدلة وأذية وهى حيالله.. ربنا يرحمها بقى..
طارق: بس فى اآلخر كانت بترجع حلضنى  كانت بتحبنى وكنت بحبها..

حليمة: حب البرمجية..
طارق: أنا أحسن من جوزك ده وأحسن من ابنك على األقل أنا مافتحتش
بيـتى مـاخور وال قـتـلت والخنت.. أنـا مش ابن حـرام وال أمى كـانت بتـسرح

فى السكك..
كـرم: (يـندفـع خلـفه وهـو يـجـرى أمامه) أنـا هـاصور قـتـيل الـسـاعة دى..

الع أحسن لك..  إمشى من قدامى ياملعون يابن ا
ـسرحـية بس طـارق: (قـبل خروجه) على فـكـرة عبـاس بـينـتـحر فى آخـر ا
ـشنـقة عـلشـان ياخـد جزاته فى الزم نـلحـقه قـبل مايـعمـلهـا ونسـلمه حلـبل ا

كن ده يخفف عنه فى اآلخرة.. الدنيا 
كـرم: (وهـو يشـيـعه بكـلـماته) إمـشى مش عـاوز أشوف خـلـقـتك دى تانى..
ـكــان ده تـعـرف إنـك مش هـاتــخـرج مـنـه إال عـلى نــقـالـة.. إنت ولـو هــوبت ا

فاهم.. أنا خالص خدت ع السجون ومش هايهمنى ياكومبارس..
حـليمة: (وقد عـاد حلليمة ينـظر إليها مـنتظرا أن تعلق) فـيه إيه.. بتبص

لى كده ليه..?
كرم: (وهو يجلس) الكالم اللى قاله ده برجلنى..

حليمة: ده كذاب وست كذاب..
كرم: ليه..?

كرم: إيه السخافة دى?!
سرحية.. طارق: والله العظيم ده اللى عمله فى ا

كرم: وده كالم.. دى حدوتة للمرسح يعمل فيها اللى هو عاوزه..
حليمة: إنت شايل عباس على دماغك وزاعق من يوم ما اجتوز حتية..

ثـلـة عـلى قدهـا وفى الـسن ده وال تـرد يد طـارق: يعـنى بـذمـتك ده عقـل.. 
مـطـالب ويــتـجـوزهـا بــاسم احلب ويـخـلـف مـنـهـا كــمـان.. ده يـبـقى واقع وال

دراما..?
كرم: وإنت مالك.. اجلدع حبها.. لقى فيها حنية أمه اللى مش القيها..

حليمة: كرم.. إتلم أحسن لك..
ـسرحـية.. وأنـا دلـوقت بتـكلم زيه كـرم: (يـفـهمـها) األخ طارق بـيـتكـلم عن ا

سرحية مش الواقع.. على ا
حليمة: عاوز إيه من ورا الكالم ده ياعدو ابنى..

طارق: أنا ضحية زيكم بالظبط..
كرم: هى مش مسرحية.. تبقى مسرحية وبالش خوته دماغ..

طارق: أيوه بس مسرحية بتأكد السبب ورا اللى حصل دا كله..
حـلـيـمة: طب لـو صـحـيح بـلغ عـنـنـا.. هـايـقـتل مـراته وابـنه.. دا كالم يـطـير

سلسالت.. العقل.. مايحصلش إال فى احلواديت وا
سلسالت بتجيب من من الهوا..? طارق: وهى احلواديت وا

كرم: كالم فارغ.. كل مؤلف بيجيب من هنا ومن هناك..
كن عباس يعمل الكالم ده.. ده مالك.. حليمة: ال 

ا تتعرض.. سرحية  طارق: اسألوه وشوفوا ا
حليمة: إنت مجنون..

كرم: وحقدك عليه هو اللى عماك عن احلقيقة ..
طارق: احلقيقة إنه مجرم..

ك سابـقاك مـن أول مادخلـت هنـا وفتـحنا حـليـمة: إنت اللى مـجرم وجـرا
لك بيتنا وأويناك بعد أم هانى ماطردتك..

طارق: أنا عازرك .. احلقيقة مرة يام عباس..
حليمة: احلقيقة..

كـرم: (يـهـجـم عـليـه فـجـأة فـيلـقـيـه أرضا) احلـقـيـقـة أنك مـلـيـان حقـد وغل
كن يبقى خاين وال قاتل.. وجواك سواد الدنيا ابنى جايز عبيط بس ال 
طـارق: مش عــبـيط يــاكــرم.. عـبــاس يـونـس خـاين وقــاتل مش عــبــيط الـلى
يسـجل كل اللى حـصل ده بالـتفاصـيل مش عبـيط اللى يـكرر حـياتـنا كـلها
كن حتقق هدفه إال مايـخزنها ويطـلعها بعد بالـدقة دى ومايسيبش حـاجه 
السـن دى ع الورق عـلشـان تنزع ورقـة التـوت وتكشف الـلى عمـره ماكان

. نتج أحمد اإلبيارى يبحث عن جنم كوميدى جديد لتقد عمل مسرحى للموسم الصيفى القادم بعد انفصاله عن سمير غا > ا
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ـصـريـة > أكــروبـات: "واحـد من أقـدم األشـكــال الـسـائـدة لـلـتـســلـيـة اجلـسـديـة. فــلـوحـات اجلـدران ا
واألتـروسكـية تـصور الـقافـزين والعبى الـوثبـات العالـية والـذين كانـوا يقـدمون عـروضهم غـالبًا فى
ة. وأول عمل  تـكريسه لـلموضوع ـهرجانـات وكانت منـصة القفـز ذاتها مـعروفة للـعصور الـقد ا

هو ثالثة حوارات حول تمرين الوثب والسير على احلبال فى الهواء آلركاجنلو توكارو.
سرحي جريدة كل ا

26 من مايو 2008 العدد 46
فضل عـند نابليون سـاهم فى إحياء االهتمام ثل فرنسى ا ـا:  > فـرانسوا جوزيف تا
بـالتـراجيـديا الـكالسيـكيـة - اجلديـدة والتى تـوافقت مـع محاولـة نابـليـون نفـسه خللق
ا الذى قضى سنواته األولى ة. واألكثر أهمـية أن تا إمـبراطورية بإلهام من رومـا القد

سرحية التى رآها هناك وقدمها فى فرنسا. البس ا فى إجنلترا كان مهتمًا با

صرى فى دورته الثالثة. > تبدأ خالل أيام أولى اجللسات التحضيرية للمهرجان القومى للمسرح ا

سرحي جريدة كل ا
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حليمة: ليه إيه..?!
كرم: ليه يكذب..?

حليمة: حقد بعيد عنك..
سرحية.. كرم: ماجابش حاجه من عنده.. دا نقل لنا اللى فى ا
حليمة: مانعرفش حاجه عنها.. روح لعباس ابنك واسمع منه..

كرم: أيوه هاروح له..

حليمة: قوم دلوقت..
كرم: وإنتى مستعجلة ليه..?

لعون ده بيدبر له مصيبة.. حليمة: أحسن يكون ا
كرم: وإذا كان الكالم حقيقى..?

حليمة: يعنى إيه..?
كرم: ماتفوقى بدل ما أفوقك.. اللى قاله اجملنون ده.. 
حليمة: قال إيه.. ده تخريف.. اسمع من ابنك بس..

كن.. كرم: مش عارف.. 
حليمة: (مقاطعة) وهو لو كان قتل هايفضح نفسه ..?!

كـرم: الـواد عـبـاس ده  مـثــالى وفـاهم الـدنـيـا بـالــعـكس.. كـان مـكـسـوف من
حـيـاتـنا صـحـيح.. بس مش مـعـقـول يكـون غـدر بـيـنا مش مـعـقـول هـو اللى
كن.. الـشيطان ده قلب دخلـنا السجن ويـقتل حتية كـمان ال وابنه.. مش 

دماغى..
حليمة: قوم بس روح البنك وال أقوم أروح أنا..

كــرم: هــاتــروحى إزاى هــاتــلــبــسى إيه.. مــاعــنــدكــيش حــاجــة تــنــفـع بــعـد
ماصادروا الفلوس كلها 

حليمة: خالص.. يالله روح له إنت دلوقت..
ا أفكر شويه.. كرم: اصبرى ياوليه 

حليمة: تفكر فى إيه.. إنت صدقت.. قوم بالش تخريف..
كرم: اصبرى.. فيه إيه.. 

ـ انتقال ـ
شهد الثانى ا
سرحى العرض ا

(يبدأ العرض بتصفيق اجلمهور)
ـكـان  وفى شكل ـسـرحى يـتداخل فـيه الـزمان وا ـنـظر طـوال الـعرض ا ا
ــنــظــر كل األمــاكن واألزمــنــة فــنى مــوح بــدالالتـه ورمــوزه إذ يــحــتــوى ا
ـسـتمـدة من والـشـخصـيـات الـتى كـتب عـنـهـا عـبـاس يـونس مـسـرحـيـته ا
كن أن يـفـسـر رؤية أصـحـاب العـمل فى فـهـمهم ـنـظر هـكـذا  الـواقع  وا
ـسـرحى جتـسـيـد لـقـيـمـة الـفن وضـرورته ومـعـنـاه  وهل الـفن/الـعـرض ا

للحياة أو امتداد لها أو هو يعبر عنها بطريقته اخلاصة..
دير ـ منزل حتية..) ( البيت ـ مكتب ا

ـسـرحـيـة) أنـا بــقـيت مـدمن لـلـحــلم زى أبـويـا مـاهـو مـدمن عـبـاس: (راوى ا
ـكن أغـيـر كل حاجـه وأخلـقـهـا من جـديـد نـفسـى أعمل لألفـيـون بـاحلـلم 
حاجه تصلح كل الشر اللى حواليا بس عاجز عاجز.. تعرفوا عاجز ليه..
(يتحـرك جانبـا ليفـسح الطريق لـلمشـهد التـالى ويظل يراقـبه ويتدخل

أحيانا بوضع مقعد فى مكانه فى ضبط جرافته.. إلخ..)
حـليـمة : هو إنت فـاهم اللى بـتـقوله.. إنت مـاعنـدكش غيـر التـريقـة على كل
حاجـة.. الناس كلها منافق وكداب وإنت الصح الوحيد وماسك لى موس

وعمال تشرح كل اللى حواليك  وشمال..
راية وإنتى تعرفى احلقيقة وصلت حليمة كرم: احلقيقة ياغبية.. بصى فى ا

اجلميلة إليه..
حليمة: وحد طلب منك تبقى مراية.. حد طلب منك ماتبقاش بنى آدم..

كرم: أمى..
حليمة: أمك دى مظلومة إنها خلفتك الله يرحمها..

كرم: دى علـشان ماكانتش فاضـية لى ومشغولة بـحضرة الصول نست إن
لـهـا ابن وجـرت ورا الـلى جـريـتى وراه حـضـرتك.. وعـلـشـان كـده بـقـيت من
عامالت الكدابة اللى بتتعاملوا بيها.. صغرى حر.. مش عبد للمجامالت وا
حـلــيـمـة: إخـص عـلـيك إخـص.. إنت من الـنـاس والزم تــعـمل حــسـاب الـلى

حواليك..
كرم: (ضاحكا) الشـيطان يعظ.. اسكتى.. اسكتى بقى.. الله يجحمك وإنتى

فقر..
حليمة: أكتر من اللى إحنا فيه.. ما أنا فى جحيم من يوم ماجتوزتك..

كرم: أنا مـش عارف إيه الـلى مصـبرنى عـليك.. دا إنـتى ألعن من الـسجن..
ا إنتى لزقة فى على األقل فى السجن الواحد بيبقى عارف إنه هايخرج إ

الواحد زى عمله األسود.
حـلـيـمـة: عمـلك األسـود دول كـان واقـفـ لى طـوابـيـر.. تعـمل إيه بـقى فى

حظى النحس..
تعة والعذاب.. أمك تقولى ياحاج.. كرم: (مقهقها) طوابير فى صف ا

حليمة: أنا من عيلة محترمة وإنت عارف..
كـرم: عيـلة مـ بـقى احملـترمـة.. أبوكـى معـروف كـان بوسـطجـى وأبويـا أنا

كان موظف فى دايرة الشماشرجى..
حـليـمة: (سـاخرة) أيـوه موظف.. خـدام يعنى اسـم الله عـلى مقـام سعادتك

فى دايرة الشماشرجى..
كرم: أنا من عيلة..

حليمة: (مقاطعة) والست مامتك..?
كرم: زى حضـرتك بالـظبط.. وال نـسيتى.. إحـنا من خـرابة واحـدة أنا أكره
حاجة عـندى الكذب يبقوا بـيعملوا زينا بالـظبط ويروحوا يصلوا الصال فى
أوقـاتـهـا أنـا أحـسـن مـنـهم كـلـهم عـلـشــان واضح مع الـكل عـمـرى مـاقـلت
حـاجـة بـره احلـقـيـقـة من غـيـر مـا أدارى وال أخـبى أو اتـكـسف من أصـلى..
وقـلت لك وقـلت لـلـكل وال يـهـمـنى نـظـرة حـد مـادام أنـا بـبص لـنـفـسـى وبـنام

عباس: م يا ماما..?
كرم: ده صاحب أبوك وإنت عارفه كويس اللى بيجى لنا هنا كل يوم..

ثل تعبان وشكله يضحك.. عباس: ده 
كرم: (يقهقه) ما هو علشان كده وافقنا إنه ييجى يعيش معانا.

حليمة: غصب عنه ساب بيته وملقاش مكان غير هنا.
عباس: دى هاتبقى لوكانده..

كرم: النـاس للنـاس يابنى.. وإنـت مالك ياحبـيبى .. الزم قلـبك يساع الـدنيا
كلها..

عباس: مالك..
كرم: (سـاخرا وهـو يضحك) هايـيجى كـل يوم الـفجـر وينـام حلد الـعصر..

لكة تانية. هاتفضل ملك البيت ماعدا أودة واحدة هاتبقى 
(يعود للمشهد فتدب فى الشخصيات احلركة)

عـباس: كنت مـيت فى وحدتـى أيامهـا بس كنـت بشوفـك تتكـلمى مـع أبويا
ـسرح وتسـيبـونى كنت بـتعذب وبتـضحكـوا وكنـتم أول مابـتخرجـوا على ا
ـسـرحـيـة كـنت أسـتـني يـوم اخلـمـيس الــلى تـاخـدونى مـعـاكم أتـفـرج عـلى ا

سرح أيام الغارات.. ا قفلوا ا وكانت أحسن أوقاتى 
(يتركهما منزويا ويتابع)

حليمة: لسه فيه فرصة تلحق نفسك وترحم نفسك من اللى هد حيلك..
كرم: (بقسوة) ماتتدخليش ياوليه خليك فى حالك..

حليمة: ماهو حالك بينشع على حالنا..
كرم: أنا بكره النصايح الغبية دى..
حليمة: األفيون قتل جوز خالتى..

كرم: طب ماهو له فايدة أهو..
حليمة: أنت بقيت فظيع..

كرم: (يغنى ساخرا) قطعنى تقطيع ياواد يافظيع..
حليمة: مرتبى لوحده مابيكفيش..

كن أنام مستريح لو أنا بتجمل أو بكذب وأنافق ..? مستريح.. تفتكرى 
حـلـيـمـة: (وقـد ظــهـر عـبـاس قـادمـا إلـيـهـمـا) طب بس بـقى.. ابـنـك جاى..

تعالى ياعباس..
عباس: إنتم هاتخرجوا برضه..

كرم: اتمـتع بوقـتك ياواد حـد يطـول يقـعد لـوحده إنت مـلك البـيت. هاتـعوز
تبـقى أكتـر من كـده إيه خلـيك زى أبوك بـالظـبط وأنت تـبقى أحـسن منه فى

ستقبل.. ا
حليمة: ابنى ده مالك الزم تبقى مالك ياحبيبى..

عباس: يعنى سيدى وستى كانوا بيسيبوك لوحدك يابويا?
ـا سـتك بقى كـرم: (ضـاحـكا) جـدك سابـنى وراح اآلخـرة قـبل ما أعـرفه إ

كانت متعينة بالداخلية..
حـلـيـمة: (مـحـذرة) إيـه الكالم ده (ثم البـنـها) جـدتك مـاتت ياحـبـيـبى بـعد

جدك وأبوك لقى نفسه بعد كده لوحده..
عباس: فى البيت ده ياماما..?

كرم: أيوه ولـو نطقت احليطان هاحتكى لك اللى عمرك ماسمعته فى حياتك
كلها..

عباس: طيب أنا عاوزك تزود مصروفى شويه..
كرم: ليه إن شاء الله..

عباس: عاوز أجيب قصص..
سرح ? كرم: وإنت مش مكفيك احلكايات اللى بتتفرج عليها فى ا

عباس: ال يابويا أنا عاوز أكتب مسرحية..
ثل أحسن لك وأكسب لك..  كرم: (يقهقه) كمان طب احلم تبقى 

عباس: ال أنا عاوز أبقى مؤلف..
كرم: وماله ياحبيبى.. وإنت هاتالقى اللى يساعدك كمان فى البيت..

عباس: إزاى..
حليمة: علشان فيه واحد هاييجى يسكن عندنا..
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شهد األول ا
البيت

( كـرم جـالس أمام مـنـدرة الـبيت الـتى حتـولت إلى مـقـلى بيـنـمـا حلـيـمة
أمام الفاترينة تتابع الطريق ..)

كان) شوفى م اللى جاى علينا.. كرم : (وهو ينظر خارج ا
حليمة : أعوذ بالله..

طارق : عاوز إيه من  مستنقع احلشرات ده..?
كرم : أكيد جاى يشمت..

طارق : (وقد ظهر قادما) مساء اخلير
كرم : إيه اللى جابك..?

حـليمة : (ساخرة) جـرى إيه ياكرم.. راجل عنـده وفاء  أول زيارة من بعد
خروجنا من اخملروبة..

طارق : الدنيا تالهى يام عباس ما أنا كنت غرقان زيكم..
هبب وأنت ألعن مافيه.. اضى ا كرم : جاى لنا ليه ياغرقان من ا

طارق: أنا زى غيرى واللى حصل كان غمة علينا كلنا..
كـرم : كلـكم.. مـاحدش احتـبس غـيرنـا يابـابـا وأنتم طـلـعتم زى الـشـعرة من

العجينة..   
طارق: قولولى اقعد..

حليمة : ليه.. فيه وراك إيه.. مصيبة جديدة..?
طارق: (وهو يجلس) أيوه معايا أخبار وحشة.

حليمة : وحشة حلوة.. كله محصل بعضه فى زمنك ده..
كرم: يعنى جاى تعك علينا.. مش عاوزين نسمع منك حاجة..

ؤلف الـصاعـد.. األستـاذ عباس طارق: حتى لـو كانت عن ابـنكم اخملـلص ا
يونس.. 

حــلــيــمـة : هــاتــفــضل عــدوه حلــد مــاتـمــوت..دا واد عــنــده أصل مش زى
الصحاب احلبايب اللى ماعبروناش.. 

سـرح اللى دخلـنا السجن.. كرم: هو الـلى عملنـا احملمصـة دى بدل شغل ا
مش زيك ياكـومبـارس  ماغـلطـتش مرة حـتى تزورنـا فى السجـن وال تيجى

تهنينا بعد ماخرجنا..
حليمة : ومسـرحيته هاتتعمل وهاتـنجح وهايبقى مؤلف غصب عنك...عاوز

تزن على إيه..?
طارق: أيوه بدأنا بروفات فعال ومسرحيتة لألسف هاتتعرض..

كـرم: مـاعـجــبـتــكش أكـيـد طــبـعــا وده الـلى خالك مش عــلى بـعــضك وبـعـد
سموم وعاوز ترش ميتك.... دة دى كلها طالع لنا من البير ا ماقاطعتنا ا
ا حـليـمة : والنـبى لـو كتب زى شـكسـبيـر  مش أشـهر واحـد عنـدكم ودا

ثل ما هايعجبك تضربوا به ا
ا لقيتها روعة ? كرم: اجتننت بقى 
طارق: ياريت.. أنا لقيتها مرعبة..

حليمة : مرعبة.. دا أنت اللى مرعب..
طارق: تعرفوا إيه عنها..?

كرم: والحاجة..
ا تتعرض حليمة: هانعرف إزاى مش 

طارق: طبعا عباس يونس ماقالكوش حاجة  ألنه مايقدرش يقول..
كرم: ليه بقى سعادتك..?

طارق: ألنها باختصار ياكرم بيه بتدور هنا..
حليمة: بتدور هنا إزاى..?!

طـارق: بـتــدور فى بـيــتـكم ده بــتـكــرر الـلـى حـصل فى الــبـيـت ده بـاحلـرف
الواحد..

كرم: يعنى إيه الكالم ده..?
سرح إزاى..? حليمة: اللى حصل هنا فى البيت على ا

طارق: انتـوا مابتفهمـوش.. كالمى واضح من غير ألغاز اللى حصل حتت
الـســقف ده  وكـان حتت نـظــره وشـافه وعـاشه لــيل ونـهـار كل الــتـفـاصـيل
ـصــايب واألفــيــون والــقـمــار واخملــدرات واخلــبص والــلـبص والــقــعــدات وا
واجلـرا كــلـهــا الــلى كـانت بــتــتم حتت نـظــره ســواء كـان مــوجـود أو مش
موجـود حتـى حكـاياتـكم من قـبل مـايتـولد  وأنـتم مش عـامـل حـساب إنه

عايش فى وسطكم وبيسجل كل حركة وكل نفس وكل تنهيده...
كرم: يعنى كاتب عن أبوه وأمه..?

طارق: عن أبوه وأمه وكل اللى دخل هنا ولعب هنا ونام هنا وكل هنا ومات
هـنـا كل الــلى عـاش هـنــا.. كل حـاجـة يــاكـرم كل حــاجـة يـاحـلــيـمـة.. مش

عاوزين تفهموا ليه..
كرم: أنا مش مـصدق.. الواد كان ضعيف ونـظره على قده ومش واخد باله
من حاجـة أنا كنت فـاكر إنه بيـشتـرى القصص الـكتيـرة دى علشـان يعمل

ؤلف اللى مالي البلد.. منها مؤلف زى مابيعملوا ا
ـرة دى كـان مـرايـة الواقـع عمل الـدرامـا زى مـابـيتـعـلـمـوها من طـارق: ال ا

سرح.. الكتب  نقل كل حاجة على خشبة ا
حليمة: دى فضيحة.. حتى السجن..

طارق: ماسـابش حاجة حتى موت حتـية وموت ابنه وشغلـكم واللى عملتوه
ـسـرحـية من ساعـة مـاكـان لسـه صغـيـر وأخـضر.. بس كـل ده مش مهم..ا

بتقول حاجة مهمة قوى.. حضروا نفسكم للى جاى..
حليمة: ياساتر يارب.. إيه الزسبنس ده..

كرم: أتكلم وبالش أالعيبك دى..
طـارق: (وهـو يـنتـظـر رد الـفعل) عـباس يـونس ابـنـكم الـطـيب اخملـلص هو
اللى خـبص علـيكم.. اتصل بـالبـوليس وخالهم يـعمـلوا الكـبسـة اللى خـدتنا
كلـنا قـبل الفـجر من تـالت سنـ وهو الـلى قتل حتـية وهـو اللى مـوت ابنه

طاهر..
حليمة: إيه إيه.. إيه التهريج ده..!?

يـنـكـشف..سـيب رقـبـتى (وقـد خـلص نـفـسه) فـوقـوا.. عـبـاس قـاتل وخـاين
والزم نبلغ عنه..

حليمة: إيه. إنت بتقول إيه..?!
كـرم: ماهـو ده الـلى بـتتـمـنـاه.. ده بـعدك يـاغالوى.. يـالـله أمـشى غور ومش

عاوزين نشوف وشك هنا تانى..
ـسرحـيـة دا أكبـر دليل طـارق: كونه مـاقـالكـوش حلد دلـوقت عن مـوضوع ا

صيبة اللى عملها وخايف منها.. إنه حاسس با
حليمة: واللى يعمل مصيبة ياذكى يفضح نفسه..

كن يشك فـيه.. حتى إنتم طارق: وده اللـى محيـرنى برضه.. دا ماحـدش 
كن عاوز يعوض اللى دلوقـت مش قادرين تصدقوا إنه قاتل وخاين.. بس 
عـبـد ويقف فات عـاوز ينـجح ولـو عـلى حسـاب أقـرب النـاس.. عـاوز يهـد ا
عــلى جـثـث الـضــحـايــا يـعــنى بـدل مــايـأخــد جــزاته يـاخــد صـيت وشــهـرة
ومجـد..ده بنى آدم اتـربى دراميـا وعمل حـياته زى خـياله ..الزم نـسلم اللى

قتل حتية وابنها للعدالة..
حـليـمة: ما حتـية كـانت فى إيديك.. إنت كـنت بتـقتـلهـا باحلـيا قـدامنـا كلـنا

ضرب وبهدلة وأذية وهى حيالله.. ربنا يرحمها بقى..
طارق: بس فى اآلخر كانت بترجع حلضنى  كانت بتحبنى وكنت بحبها..

حليمة: حب البرمجية..
طارق: أنا أحسن من جوزك ده وأحسن من ابنك على األقل أنا مافتحتش
بيـتى مـاخور وال قـتـلت والخنت.. أنـا مش ابن حـرام وال أمى كـانت بتـسرح

فى السكك..
كـرم: (يـندفـع خلـفه وهـو يـجـرى أمامه) أنـا هـاصور قـتـيل الـسـاعة دى..

الع أحسن لك..  إمشى من قدامى ياملعون يابن ا
ـسرحـية بس طـارق: (قـبل خروجه) على فـكـرة عبـاس بـينـتـحر فى آخـر ا
ـشنـقة عـلشـان ياخـد جزاته فى الزم نـلحـقه قـبل مايـعمـلهـا ونسـلمه حلـبل ا

كن ده يخفف عنه فى اآلخرة.. الدنيا 
كـرم: (وهـو يشـيـعه بكـلـماته) إمـشى مش عـاوز أشوف خـلـقـتك دى تانى..
ـكــان ده تـعـرف إنـك مش هـاتــخـرج مـنـه إال عـلى نــقـالـة.. إنت ولـو هــوبت ا

فاهم.. أنا خالص خدت ع السجون ومش هايهمنى ياكومبارس..
حـليمة: (وقد عـاد حلليمة ينـظر إليها مـنتظرا أن تعلق) فـيه إيه.. بتبص

لى كده ليه..?
كرم: (وهو يجلس) الكالم اللى قاله ده برجلنى..

حليمة: ده كذاب وست كذاب..
كرم: ليه..?

كرم: إيه السخافة دى?!
سرحية.. طارق: والله العظيم ده اللى عمله فى ا

كرم: وده كالم.. دى حدوتة للمرسح يعمل فيها اللى هو عاوزه..
حليمة: إنت شايل عباس على دماغك وزاعق من يوم ما اجتوز حتية..

ثـلـة عـلى قدهـا وفى الـسن ده وال تـرد يد طـارق: يعـنى بـذمـتك ده عقـل.. 
مـطـالب ويــتـجـوزهـا بــاسم احلب ويـخـلـف مـنـهـا كــمـان.. ده يـبـقى واقع وال

دراما..?
كرم: وإنت مالك.. اجلدع حبها.. لقى فيها حنية أمه اللى مش القيها..

حليمة: كرم.. إتلم أحسن لك..
ـسرحـية.. وأنـا دلـوقت بتـكلم زيه كـرم: (يـفـهمـها) األخ طارق بـيـتكـلم عن ا

سرحية مش الواقع.. على ا
حليمة: عاوز إيه من ورا الكالم ده ياعدو ابنى..

طارق: أنا ضحية زيكم بالظبط..
كرم: هى مش مسرحية.. تبقى مسرحية وبالش خوته دماغ..

طارق: أيوه بس مسرحية بتأكد السبب ورا اللى حصل دا كله..
حـلـيـمة: طب لـو صـحـيح بـلغ عـنـنـا.. هـايـقـتل مـراته وابـنه.. دا كالم يـطـير

سلسالت.. العقل.. مايحصلش إال فى احلواديت وا
سلسالت بتجيب من من الهوا..? طارق: وهى احلواديت وا

كرم: كالم فارغ.. كل مؤلف بيجيب من هنا ومن هناك..
كن عباس يعمل الكالم ده.. ده مالك.. حليمة: ال 

ا تتعرض.. سرحية  طارق: اسألوه وشوفوا ا
حليمة: إنت مجنون..

كرم: وحقدك عليه هو اللى عماك عن احلقيقة ..
طارق: احلقيقة إنه مجرم..

ك سابـقاك مـن أول مادخلـت هنـا وفتـحنا حـليـمة: إنت اللى مـجرم وجـرا
لك بيتنا وأويناك بعد أم هانى ماطردتك..

طارق: أنا عازرك .. احلقيقة مرة يام عباس..
حليمة: احلقيقة..

كـرم: (يـهـجـم عـليـه فـجـأة فـيلـقـيـه أرضا) احلـقـيـقـة أنك مـلـيـان حقـد وغل
كن يبقى خاين وال قاتل.. وجواك سواد الدنيا ابنى جايز عبيط بس ال 
طـارق: مش عــبـيط يــاكــرم.. عـبــاس يـونـس خـاين وقــاتل مش عــبــيط الـلى
يسـجل كل اللى حـصل ده بالـتفاصـيل مش عبـيط اللى يـكرر حـياتـنا كـلها
كن حتقق هدفه إال مايـخزنها ويطـلعها بعد بالـدقة دى ومايسيبش حـاجه 
السـن دى ع الورق عـلشـان تنزع ورقـة التـوت وتكشف الـلى عمـره ماكان

. نتج أحمد اإلبيارى يبحث عن جنم كوميدى جديد لتقد عمل مسرحى للموسم الصيفى القادم بعد انفصاله عن سمير غا > ا
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ـصـريـة > أكــروبـات: "واحـد من أقـدم األشـكــال الـسـائـدة لـلـتـســلـيـة اجلـسـديـة. فــلـوحـات اجلـدران ا
واألتـروسكـية تـصور الـقافـزين والعبى الـوثبـات العالـية والـذين كانـوا يقـدمون عـروضهم غـالبًا فى
ة. وأول عمل  تـكريسه لـلموضوع ـهرجانـات وكانت منـصة القفـز ذاتها مـعروفة للـعصور الـقد ا

هو ثالثة حوارات حول تمرين الوثب والسير على احلبال فى الهواء آلركاجنلو توكارو.
سرحي جريدة كل ا

26 من مايو 2008 العدد 46
فضل عـند نابليون سـاهم فى إحياء االهتمام ثل فرنسى ا ـا:  > فـرانسوا جوزيف تا
بـالتـراجيـديا الـكالسيـكيـة - اجلديـدة والتى تـوافقت مـع محاولـة نابـليـون نفـسه خللق
ا الذى قضى سنواته األولى ة. واألكثر أهمـية أن تا إمـبراطورية بإلهام من رومـا القد

سرحية التى رآها هناك وقدمها فى فرنسا. البس ا فى إجنلترا كان مهتمًا با

صرى فى دورته الثالثة. > تبدأ خالل أيام أولى اجللسات التحضيرية للمهرجان القومى للمسرح ا

سرحي جريدة كل ا
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حليمة: ليه إيه..?!
كرم: ليه يكذب..?

حليمة: حقد بعيد عنك..
سرحية.. كرم: ماجابش حاجه من عنده.. دا نقل لنا اللى فى ا
حليمة: مانعرفش حاجه عنها.. روح لعباس ابنك واسمع منه..

كرم: أيوه هاروح له..

حليمة: قوم دلوقت..
كرم: وإنتى مستعجلة ليه..?

لعون ده بيدبر له مصيبة.. حليمة: أحسن يكون ا
كرم: وإذا كان الكالم حقيقى..?

حليمة: يعنى إيه..?
كرم: ماتفوقى بدل ما أفوقك.. اللى قاله اجملنون ده.. 
حليمة: قال إيه.. ده تخريف.. اسمع من ابنك بس..

كن.. كرم: مش عارف.. 
حليمة: (مقاطعة) وهو لو كان قتل هايفضح نفسه ..?!

كـرم: الـواد عـبـاس ده  مـثــالى وفـاهم الـدنـيـا بـالــعـكس.. كـان مـكـسـوف من
حـيـاتـنا صـحـيح.. بس مش مـعـقـول يكـون غـدر بـيـنا مش مـعـقـول هـو اللى
كن.. الـشيطان ده قلب دخلـنا السجن ويـقتل حتية كـمان ال وابنه.. مش 

دماغى..
حليمة: قوم بس روح البنك وال أقوم أروح أنا..

كــرم: هــاتــروحى إزاى هــاتــلــبــسى إيه.. مــاعــنــدكــيش حــاجــة تــنــفـع بــعـد
ماصادروا الفلوس كلها 

حليمة: خالص.. يالله روح له إنت دلوقت..
ا أفكر شويه.. كرم: اصبرى ياوليه 

حليمة: تفكر فى إيه.. إنت صدقت.. قوم بالش تخريف..
كرم: اصبرى.. فيه إيه.. 

ـ انتقال ـ
شهد الثانى ا
سرحى العرض ا

(يبدأ العرض بتصفيق اجلمهور)
ـكـان  وفى شكل ـسـرحى يـتداخل فـيه الـزمان وا ـنـظر طـوال الـعرض ا ا
ــنــظــر كل األمــاكن واألزمــنــة فــنى مــوح بــدالالتـه ورمــوزه إذ يــحــتــوى ا
ـسـتمـدة من والـشـخصـيـات الـتى كـتب عـنـهـا عـبـاس يـونس مـسـرحـيـته ا
كن أن يـفـسـر رؤية أصـحـاب العـمل فى فـهـمهم ـنـظر هـكـذا  الـواقع  وا
ـسـرحى جتـسـيـد لـقـيـمـة الـفن وضـرورته ومـعـنـاه  وهل الـفن/الـعـرض ا

للحياة أو امتداد لها أو هو يعبر عنها بطريقته اخلاصة..
دير ـ منزل حتية..) ( البيت ـ مكتب ا

ـسـرحـيـة) أنـا بــقـيت مـدمن لـلـحــلم زى أبـويـا مـاهـو مـدمن عـبـاس: (راوى ا
ـكن أغـيـر كل حاجـه وأخلـقـهـا من جـديـد نـفسـى أعمل لألفـيـون بـاحلـلم 
حاجه تصلح كل الشر اللى حواليا بس عاجز عاجز.. تعرفوا عاجز ليه..
(يتحـرك جانبـا ليفـسح الطريق لـلمشـهد التـالى ويظل يراقـبه ويتدخل

أحيانا بوضع مقعد فى مكانه فى ضبط جرافته.. إلخ..)
حـليـمة : هو إنت فـاهم اللى بـتـقوله.. إنت مـاعنـدكش غيـر التـريقـة على كل
حاجـة.. الناس كلها منافق وكداب وإنت الصح الوحيد وماسك لى موس

وعمال تشرح كل اللى حواليك  وشمال..
راية وإنتى تعرفى احلقيقة وصلت حليمة كرم: احلقيقة ياغبية.. بصى فى ا

اجلميلة إليه..
حليمة: وحد طلب منك تبقى مراية.. حد طلب منك ماتبقاش بنى آدم..

كرم: أمى..
حليمة: أمك دى مظلومة إنها خلفتك الله يرحمها..

كرم: دى علـشان ماكانتش فاضـية لى ومشغولة بـحضرة الصول نست إن
لـهـا ابن وجـرت ورا الـلى جـريـتى وراه حـضـرتك.. وعـلـشـان كـده بـقـيت من
عامالت الكدابة اللى بتتعاملوا بيها.. صغرى حر.. مش عبد للمجامالت وا
حـلــيـمـة: إخـص عـلـيك إخـص.. إنت من الـنـاس والزم تــعـمل حــسـاب الـلى

حواليك..
كرم: (ضاحكا) الشـيطان يعظ.. اسكتى.. اسكتى بقى.. الله يجحمك وإنتى

فقر..
حليمة: أكتر من اللى إحنا فيه.. ما أنا فى جحيم من يوم ماجتوزتك..

كرم: أنا مـش عارف إيه الـلى مصـبرنى عـليك.. دا إنـتى ألعن من الـسجن..
ا إنتى لزقة فى على األقل فى السجن الواحد بيبقى عارف إنه هايخرج إ

الواحد زى عمله األسود.
حـلـيـمـة: عمـلك األسـود دول كـان واقـفـ لى طـوابـيـر.. تعـمل إيه بـقى فى

حظى النحس..
تعة والعذاب.. أمك تقولى ياحاج.. كرم: (مقهقها) طوابير فى صف ا

حليمة: أنا من عيلة محترمة وإنت عارف..
كـرم: عيـلة مـ بـقى احملـترمـة.. أبوكـى معـروف كـان بوسـطجـى وأبويـا أنا

كان موظف فى دايرة الشماشرجى..
حـليـمة: (سـاخرة) أيـوه موظف.. خـدام يعنى اسـم الله عـلى مقـام سعادتك

فى دايرة الشماشرجى..
كرم: أنا من عيلة..

حليمة: (مقاطعة) والست مامتك..?
كرم: زى حضـرتك بالـظبط.. وال نـسيتى.. إحـنا من خـرابة واحـدة أنا أكره
حاجة عـندى الكذب يبقوا بـيعملوا زينا بالـظبط ويروحوا يصلوا الصال فى
أوقـاتـهـا أنـا أحـسـن مـنـهم كـلـهم عـلـشــان واضح مع الـكل عـمـرى مـاقـلت
حـاجـة بـره احلـقـيـقـة من غـيـر مـا أدارى وال أخـبى أو اتـكـسف من أصـلى..
وقـلت لك وقـلت لـلـكل وال يـهـمـنى نـظـرة حـد مـادام أنـا بـبص لـنـفـسـى وبـنام

عباس: م يا ماما..?
كرم: ده صاحب أبوك وإنت عارفه كويس اللى بيجى لنا هنا كل يوم..

ثل تعبان وشكله يضحك.. عباس: ده 
كرم: (يقهقه) ما هو علشان كده وافقنا إنه ييجى يعيش معانا.

حليمة: غصب عنه ساب بيته وملقاش مكان غير هنا.
عباس: دى هاتبقى لوكانده..

كرم: النـاس للنـاس يابنى.. وإنـت مالك ياحبـيبى .. الزم قلـبك يساع الـدنيا
كلها..

عباس: مالك..
كرم: (سـاخرا وهـو يضحك) هايـيجى كـل يوم الـفجـر وينـام حلد الـعصر..

لكة تانية. هاتفضل ملك البيت ماعدا أودة واحدة هاتبقى 
(يعود للمشهد فتدب فى الشخصيات احلركة)

عـباس: كنت مـيت فى وحدتـى أيامهـا بس كنـت بشوفـك تتكـلمى مـع أبويا
ـسرح وتسـيبـونى كنت بـتعذب وبتـضحكـوا وكنـتم أول مابـتخرجـوا على ا
ـسـرحـيـة كـنت أسـتـني يـوم اخلـمـيس الــلى تـاخـدونى مـعـاكم أتـفـرج عـلى ا

سرح أيام الغارات.. ا قفلوا ا وكانت أحسن أوقاتى 
(يتركهما منزويا ويتابع)

حليمة: لسه فيه فرصة تلحق نفسك وترحم نفسك من اللى هد حيلك..
كرم: (بقسوة) ماتتدخليش ياوليه خليك فى حالك..

حليمة: ماهو حالك بينشع على حالنا..
كرم: أنا بكره النصايح الغبية دى..
حليمة: األفيون قتل جوز خالتى..

كرم: طب ماهو له فايدة أهو..
حليمة: أنت بقيت فظيع..

كرم: (يغنى ساخرا) قطعنى تقطيع ياواد يافظيع..
حليمة: مرتبى لوحده مابيكفيش..

كن أنام مستريح لو أنا بتجمل أو بكذب وأنافق ..? مستريح.. تفتكرى 
حـلـيـمـة: (وقـد ظــهـر عـبـاس قـادمـا إلـيـهـمـا) طب بس بـقى.. ابـنـك جاى..

تعالى ياعباس..
عباس: إنتم هاتخرجوا برضه..

كرم: اتمـتع بوقـتك ياواد حـد يطـول يقـعد لـوحده إنت مـلك البـيت. هاتـعوز
تبـقى أكتـر من كـده إيه خلـيك زى أبوك بـالظـبط وأنت تـبقى أحـسن منه فى

ستقبل.. ا
حليمة: ابنى ده مالك الزم تبقى مالك ياحبيبى..

عباس: يعنى سيدى وستى كانوا بيسيبوك لوحدك يابويا?
ـا سـتك بقى كـرم: (ضـاحـكا) جـدك سابـنى وراح اآلخـرة قـبل ما أعـرفه إ

كانت متعينة بالداخلية..
حـلـيـمة: (مـحـذرة) إيـه الكالم ده (ثم البـنـها) جـدتك مـاتت ياحـبـيـبى بـعد

جدك وأبوك لقى نفسه بعد كده لوحده..
عباس: فى البيت ده ياماما..?

كرم: أيوه ولـو نطقت احليطان هاحتكى لك اللى عمرك ماسمعته فى حياتك
كلها..

عباس: طيب أنا عاوزك تزود مصروفى شويه..
كرم: ليه إن شاء الله..

عباس: عاوز أجيب قصص..
سرح ? كرم: وإنت مش مكفيك احلكايات اللى بتتفرج عليها فى ا

عباس: ال يابويا أنا عاوز أكتب مسرحية..
ثل أحسن لك وأكسب لك..  كرم: (يقهقه) كمان طب احلم تبقى 

عباس: ال أنا عاوز أبقى مؤلف..
كرم: وماله ياحبيبى.. وإنت هاتالقى اللى يساعدك كمان فى البيت..

عباس: إزاى..
حليمة: علشان فيه واحد هاييجى يسكن عندنا..

وجى»  اللوحة للفنان «جمال عبدالسالم ا

 اللوحة للفنانة «بسمة عبدالعزيز»
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إعداد
 محمد الشربينى

الشخصيات
ـ كرم يونس           (األب)

ـ حليمة                 (األم)
ثل فى الفرقة )       ـ طارق رمضان     (

ـ سرحان الهاللى     ( مدير الفرقة )
ـ عباس يونس         ( االبن)
ـ حتية                   ( الزوجة)

مالحظة
ة ـ االنتقاالت هنا حر

كان   فى الزمان وا
اضى   ب ا
حلاضر ب

 الواقع والفن..

عن رواية الكاتب الكبيرجنيب محفوظ

عباس: علشان كده أنا بكره الفلوس..
ـشكـلـة الـلى مـحـبـوس حـلـيـمة: بس الـفـلـوس ضـروريـة يـابنـى وهى دى ا

وراها..
عباس: أنا بتخنق..

حليمة: وم سمعك.. بس مش هانعرف نخرج من ده إال بيك أنت..
عباس: اللى وصلنا لكده إيه.. األفيون اللى أبويا بياخده..?

حـلــيـمـة: األفـيــون لـقى أبـوك من غــيـر روح  هـايـعـمـل إيه فى واحـد أتـولـد
كده..أتولد ميت..

كن يكون نتيجة ومش سبب.. عباس: 
حليمة: أنا اللى غلطانة من األول انخدعت فيه.. ده مورستان رسمى..

عباس: لو بايدى كنت (وهو يقصد قتله)..
حـلـيـمة: (تـقـاطعه) حبـيـبى خـليك فى هـدفك الـلى عـشت عـمرك عـلـشانه

ركز فى اللى أنت عاوز حتققه.. أنت مالك أنت األمل اللى باقى لى..
شهد ويواصل عباس دور الراوى ويتحرك وسط الشخصيات) (يتجمد ا
عـباس: لـيـلة الـنـار اللـى حرقت آخـر نـبته خـضـرا فى الـضلـمـة لقـيت مـدير
سرح سايب الشلة ونازل السلم دايخ شعره منفوش (يتجسد مايحكيه) ا
عيـنيه ضلمـة زى مايكون فـيه حاجة بتـشده لتحت لـيه ساب األوده واللعب
شغال وأنتى خرجتى من أودتك فجأة وأنا كنت فاكرك فوق معاهم قابلتيه
فى أول الـسلم اتـوشـوشـتـو ورجعـتى اودتك وهـو وراك كـنت عـاوز أحلقك
بس ماحتـركـتش كان كل هـمى ساعـتـها إنى أعـرف احلقـيـقة أكـتر من أنى
ـكن أغــمى عـلى لـدقــايق  فـيه شىء حـصل أمـنـعــهـا أنـتى كـمــان أنـتى 
خالنى أغـفل شوية.. مش عارف.. بس الـلى أتأكدت منه إن دى هى الـنهاية
اللى ماوراهاش الدنيا كلها وحياتى واللى حصلى من يوم ماخرجت للدنيا
اتكـثـفت فى حلظـة واحـدة الزمن مـشى إزاى حـصل إيه ساعـتـها فـضلت
فى الضـلمة وال دخلت أودتى خرجـتوا إمتى والشلـة روحت إمتى مابقاش

غيرك إنتى وأبويا  وأنا ودنى ملزوقة بخرم الباب. 
شهد  فتدب فى الشخصيات احلركة) (يتجه جانبا ويقدم ا

كرم: إيه اللى حصل وإحنا فوق..?
حليمة: حصل إيه مالك..

دير الواد شاف كل حاجة. كرم: إيه اللى حصل مع ا
حليمة: أنت مزود العيار الليلة..

سرح.. كرم: طبعا هو اللى شغلك ومعروف إنه ماعتقش واحدة دخلت ا
حـــلـــيـــمــة: ال فــعـال إنت الـــعــيـــشه مـــعـــاك بــقـت حــرام.. مـــاتـــبـــقــاش إنت

والزمن..(توليه ظهرها وجتلس مهمومة تهمهم)
كرم: إيه ياولية بتكلمى نفسك.. هى ناقصة.

حليمة: أيوه .. عندك مانع..
ـشــرحـة مش نـاقـصــة قـتال.. قـلــتى لى بـقى دفع كـرم: ال.. بـراحــتك.. بس ا

كرم: اخبطى راسك فى احليط.
حليمة: األفيون هايهد كل حاجه..

كرم: مايهد الدنيا على دماغك ودماغ اللى خلفوك..
حليمة: وابنك.. مابتفكرش فيه خالص..

كـرم: بالش والـنبى دور الـست احملـتـرمة أحـسن مش اليق عـلـيك إذا كـنتى
نسـيتى البيكا بـيكا أنا بقى هـافكرك.. أنا موتى وأعـيش مع حد بيكذب على
نـفـسه قـبل مـايـكـذب عـلى غـيـره  أنـا مش عـارف والـله لـيه مـارمـتـكـيش فى
الشـارع.. مش الواحـد يعـيش لواحده بـدل بوز الـفقـر ده ف حـليـمة بـتاعة
ـكـان فـ اللـى شدنى زمان آه لـو الـرجـوع فى الـزمـان زى الـرجـوع فى ا

ليك راح ف دا كله اتبخر علشان ذنبى إنى أعيش مع جثة محنطة..
شهد ويتحرك عباس بداخله ليواصل دور الراوى ) (يتجمد ا

عــبـاس: (فى دور الــراوى) ســمــعت الـكالم ده وخــفت أنــا أعـرف األفــيـون
شفت بيعمل إيه فى مسرحية الضحايا ومنظر اللى ماتوا مافارقش خيالى
ـوت  وبـقي ألف سـؤال جـوايــا: يـعـنى أبـويـا بـقى مـنــهم  يـعـنى أبـويـا هـا
وبـدأت صـورة تـانيـة ألبـويا تـظـهـر بقـيت أخـاف منـه وأبعـد عـنه وكل واحد
مسـتوحـد فى أودته بقـينـا غربـا حتت سقف واحـد.. إيه هو اخلـير مـن غير
فــعل مــافــيش قــدامى غــيــر األحـالم واخلـيــال خــيــالى بــيــدمــر كل حــاجه

وبيخليها أنقاض بس بييجى قدام أمى وعينيها وبيحتار.
شهد) (يعود للمشهد فتدب فى الشخصيات احلركة ويخرج كرم من ا

عباس: إيه اللى بيحصل فوق ياماما..
ة بنجدد عفشها وندهنها. حليمة: دى األوده القد

عباس: والترابيزة اخلضرة والبوفيه اللى عملتوه فى احليطة..
حــلـيــمـة: أبــوك بـيــجـهــز األوده عــلـشــان يـســهـر فــيـهــا مع أصــحـابه بــعـد

مايخلصوا شغل..
شهد ويواصل عباس دور الراوى) (يتجمد ا

عـباس: قعـدوا حـوال الـترابـيـزه ودار الورق.. هـو ده القـمـار زى ماشـفته
سرح لبيتنا سـرحيات بقينا ننقل اللى بيتعمل على خشبة ا فى األفالم وا
ا هنـا قاعدين صف سـرح إ أصحـاب أبويا بـيعمـلوا صراع عـلى خشـبة ا
.. حتى الناقد بيمـثل دوره هو كمان مابقاش فيه ثلـ واحد كلـهم بيبقوا 
حـاجـة حقـيـقيـة إال الـكدب وإذا الـطـوفان جه مش هـايـبلع غـيـرى أنا وأبـويا

وأمى..
(يعود للمشهد  فتدب فى الشخصيات احلركة)

عباس: ماكانش الزم تقومى بخدمة األوباش دول.
حليمة: دول زمايلنا ياضنايا وإحنا صحاب البيت

عباس: بيت إيه دا ماخور نادى قمار..
حـلـيـمة: يـاريت نـقـدر نـسـيبه.. لـو نـهـرب سـوا ياعـبـاس.. بس هـانـروح ف

ونعمل إيه?

كام.. ماهو مافيش حاجة من غير تمن هو ده اللى يهمنى..
حليمة: أنت بقيت أقل من حشرة..
كرم: (مقهقها) إال حشرة واحدة.

حليمة: عاوز إيه دلوقت..
كرم: التمن.. ف التمن..

شهد ويواصل عباس دور الراوى) (يتجمد ا
عـباس: هـو ده أبويـا وهى دى أمى الـنار مش عـاوزه تـسكت وعـمـاله تأكل
كل حاجـة فى طريقها مش هـاتسيب حد وأولهم إنـتى بقيتى عدوى األول

إنتى اللى دبرتى لكل اللى بيحصل..
(يعود للمشهد فتدب فى الشخصيات احلركة)

حليمة: شكلك مش عاجبنى اليوم دول مالك ياعباس?
ـة ومن غيـر حدود بس هى مش قـادر حتى كرم: وأنا كـراهيـتى ألبويـا قد

أرد عليها وال أبص فى عنيها..
حليمة: أنا عـارفه إيه اللى مضايقك بس ماتعذبـنيش أكتر ما أنا باتعذب

شى مع بعض. هانخلص قريب إن شاء الله وها
عباس: البيت ده مش هايتطهر إال أما يتحرق

القـاتـها) ابـنك حـلـيـمة: (وقـد تـركت عـبـاس واجتـهت لـكـرم الـذى يـتـجه 
فاهم كل حاجة..

ـسرح والـسـهر والـدنـيا ... دا ابن احلـواديت وا كـرم: مايـفـهم.. هو ابـن م
من غيـر زواق.. علـمتـيه من غبائك.. بـس لو احتدى أبـوه هارمـيه بره إنتى
نسـيتى البـيكا بيـكا غريـبة والله إن فـيه حد يطـلب من احلكومـة تخرجه من

السجن وهو مربوط بسلسلة من روحه..
وته.. كن الزعل ده  حليمة: ده زعالن على طول و

كرم: يبقى يستاهل اللى يجراله..(يلتفت البنه) اسمع ياله.. خلى بالك من
.... بص لـلجـيران حـوالـيك ولزمـايلك.. حيـاتك وعيش زى مـا إحـنا عـايشـ
أنت مش شايف الـقحط اللى فى الـبلد..  قالـوا رخاء بعد احلـرب وهانخرج
من عـنق الـزجـاجة وبـقـينـا مش القـي الـزجـاجـة.. قلـيل قـوى اللى عـايـش

عيشتك دى..
عباس: أنا مش ابنك..?! ليه بتكرهنى...

كرم: أنا مابحبش حد وال عاوز حد يحبنى..
كن يقولوا إيه..? عباس: إنت عارف الناس 

سرح كرم: مايـقولوا.. األخالق دى شعارات كذابة بنقـعد جنعر بيها على ا
أو فى اجلـوامع.. خليك واضح وماتخبـيش جواك حاجه وإنت تعيش برنس

زى أبوك.. مافيش حاجة لها قيمة والمعنى غير إنك ماحتتقرش نفسك..
عباس: وأنا.. مافكرتش فيا..?

اضـى اللـى عاوز كـرم: حتب أعـرفك كـمـان حـقـيـقـتك الـلى بـتـهـرب مـنـهـا ا
تستخبى منه إنت والست الها والدتك..

اضى دلوقت .. إحنا فى اللى بتعملوه ده.. عباس: يابويا إحنا مش فى ا
كرم: اللى بنعمله دلوقت قا على ماضى كلكم بتهربوا منه ..

حليمة: وبعدين.. سيبنا فى حالنا وشوف وراك إيه..
كرم: مافيش ورايا غيرك إنتى واحملروس..

اضى ده.. عباس: أنا عارف كل ا
كرم: ال عارفه بـالكـذب. تعـرف البـيت ده اللى بـناه جـدك اللى ماعـرفش عنه

حاجة. 
حليمة: أيوه عارف سيبه بقى فى عرض دين النبى..

عباس: تعرف أن جدتك عملته مكان لغرامياتها..
حليمة: ارحم بقى .. إنت مش بنى آدم..

كرم: اسكـتى علـشان يـعرف احلقـيقـة.. أرملـة وصغـيرة عـملت زى مـاعملت
ـا جت لـنـا الـست والـدتك بــالـظـبط بس أمك بـقى تـفـرق مــاكـانـتش أرمـلـة 

موظفة جديدة للمسرح تقعد فى شباك التذاكر..(بتلميح) تقطع..
حليمة: إنت عاوز تشوهنى قدام ابنى..

كرم: كانت جـميلة فعال مش زى مابـقت دلوقت قرفانة على طـول ومتضايقة
يتها من غير سـبب وتكشيـرتها سابـقاها ونظراتـها زى اللعـنة أجتوزتهـا و
بعـد ماكـانت عايـشه مع خالـتهـا وسط أورطة عـيال وفى لـيلـة الدخـلة لـقيت
احلـقيـقـة الـلى بتـهـرب مـنهـا قـلبـى انقـبض سـاعـتهـا لـلحـظـة كـده وفك على
صـوت نـهـنـهتـهـا وهى بـتـقول مـش هاسـامح نـفـسى عـرفت سـرهـا من قبل
ماتـعرف سرى أبوك الـلى جاى من قبل الـتاريخ واألديان وقواعـد السلوك

اضى.. قلت لها أنا مايهمنيش ا
عباس: وال احلاضر..

كرم: (ضاحكا) وال احلاضـر وحياتك ..أبوك بقى اتولد فى حضن احلقيقة
احلـقـيـقـة بس مـن غـير كـدب وال زواق وال نـفـاق الزم تـعـرف أصـلك كـويس
عـلـشـان مـاتــكـذبش عـلى نـفــسك زى الـلى حـوالـيك كــلـهم خـلـيك زى أبـوك
صون.. جتك خيبة عليها وعليك.  ومايغركش نفاق الست الها والدتك ا

شهد ويواصل عباس دور الراوى) (يتجمد ا
ــســرحــيـة) الـفـن بـقـى هـو األمـل الـلـى بـاقـى لى.. أهـو ده عــبـاس: (راوى ا
الـعـذاب الـلى يـهون قـدامه أى عـذاب حـتى عـذاب الـبيـت الفن بـالـنـسـبة لى

مابقاش فن وخالص لكن بدل الفعل اللى مش قادر عليه ..
(يتجه عباس إلى حتية التى تظهر وتتقدم كنموذج صارخ اجلمال)

كن عـباس: ماعـرفش ليه حـبيـتهـا رغم أنى كنت عـارف عنـها كل حـاجة.. 
ـاضى الــلى عـرفـته عـنــهـا مـالـوش قـيـمـة. طــريـقـة أبـويـا وتـصــرفـاته خـلت ا

تفتكرى فيه سبب تانى حلبى ليكى..
حتية: (ضاحكة) علشان رميت لك ورقة وانا خارجة مع اللى مايتسمى..
كن عـلشان حـسيتى بـيا فى الوقت الـلى أنا بقيـت فى نظر الكل عـباس: و

مالوش وجود ..
حتية: إزاى.. الكل كان عارف إنك موجود
كرم: أيوه زى كرسى  كنبة  حصيرة

حتـيـة: بس أنـا كـنت مـتــأكـده سـاعـتـهـا إنك هـاتـيــجى.. كـتـبت لك الـعـنـوان
بالتفصيل..

سرح بهيئة قصور الثقافة اتهمها بتعطيل مشروع مسرحية "آنسات نادى القمر". مثل ضد إدارة ا سرحى حسام عطا تقدم بشكوى لنقابة ا > اخملرج ا
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> ثـسبس: مـؤلف تراجـيدى يونـانى من القـرن السادس ق.م أقـدم اسم معروف
سرحـية قدمت  534تـقريـبًا وأنه كان لـلبـحاثة الـقدمـاء. يقال إنه حـاز نصـرًا 
ـؤلف نـفسـه) متـبـادالً احلـديث مع الـكورس. كـمـا يـعزى ـمـثل (ا أول مـن قدم ا

إليه ابتكار القناع.
سرحي جريدة كل ا
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> فـرانسوا ديـلسارت: مـدرس فرنسى لـلتمثـيل والغنـاء. درس الغنـاء فى "كونسـيرفاتوار"
بـاريس وظـهـر كـ "تـيـنـور" فى "أوبـرا كومـيك" لـكن الـتـمـرين اخلـاطىء دمـر صـوته. وقد
سرحى. ووضع قواعد صـاغ مبادىء معيـنة لعلم اجلمـال وطبقها فى تـدريس التعبيـر ا

اءات كل أجزاء اجلسم. لتناسق الصوت مع إ 14
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرحية. > اخملرج فهمى اخلولى يقوم حاليا بوضع اللمسات األخيرة على مسرحية "احملروسة" لسعد الدين وهبة وتقدمها فرقة القليوبية ا
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توافق ب رؤية اخملرج وإبداع السينوغرافى

«تقريبا فاصلة»
رحلة البحث عن الذات

عرض فرنسى فى القاهرة

¢ùfƒj â©aQ óªëe

عــيـنــاهـا تــتــسع وتـضــيق تــغـضب وتــكـره
وتــــســـــخــــر وتــــثــــور مــــحــــدقــــة فى أعــــ
اجلـمـهــور مـتـحــديـة إيــاه أو مـسـتــحـثـة له
بقذفهـا فى وجهه حقيـقة أن ال مكان له
- كــمــا ال مـــكــان لــهــا - فى هــذا الــعــالم
الــذى تــســيــطــر عــلــيه قــوى ديــكــتــاتــوريـة
تتـحكم فى مـصائـر البـشر وجتعـل الفرد
مـــســلـــوب اإلرادة ال دور لـه فى حتـــديــد
هــويــته أو فى احلــصــول عــلى مــكــانــة له

فى هذا العالم.
قــــد تــــرسم هــــذه الــــبـــدايــــة الــــوصــــفــــيـــة
الـــتــفـــســيـــريــة صـــورة تــتـــصف بـــقــدر من
الــــدقــــة لــــلــــحـــظــــة األخــــيــــرة مـن عـــرض
«تــقــريــبــا فــاصــلــة» بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة
فــهــاتــان الـعــيــنــان هـمــا عــيــنـا شــخــصــيـة
مثلة احملنكة «الفاصلة» التى جـسدتها ا
«كـاتى لـورسـوارس» على خـشـبـة مـسرح

ركز الثقافى الفرنسى. ا
ولم تــكن هــذه الـلــحـظــة الــدرامـيــة سـوى
نـــتـــيــــجـــة لــــرحـــلــــة بـــحــــثـــيــــة قـــامـت بـــهـــا
«الفاصلـة» من أجل الوصول إلى حقيقة
هــويـــتــهـــا الــتى حتـــدد مــكـــانــتـــهــا وتـــمــثل
الركيزة األساسـية لتحركـها داخل شبكة

العالقات اخلاصة بها.
أطـلت عــلـيـنـا الـكـاتــبـة واخملـرجـة بـريـنـدا
ســوجــون بــفــكــرهـا الــفــلــســفى من خالل
لــوحــة اســتــهاللــيــة جملــمــوعــة أشــخــاص
مـنـدهشـ ومـنـبـهرين بـهـذا الـعـالم الذى
يــحــيط بــهم كــمــا لــو كـانــوا قــد هــبــطـوا
لـتـوهم عـلى سـطح هـذا الـعـالم. كـان من
بــ هــؤالء األشــخــاص رســام وضــريــر
وفـــــتـــــاة ذات قـــــبـــــعـــــة وســـــيـــــدة أخـــــرى

والفاصلة.
نـظر من أريكة بيضاء اللون فى تشكل ا
ـــســرح خـــلــفـــهـــا مــبـــاشــرة أعــلـى وسط ا
الـبــانـورامـا وفـى أسـفل الــيـســار بـوفـان
ــثل ــثـابــة مــقــعــد والــثــانى  أحــدهــمــا 
مـنــضـدة صــغـيــرة حتـمل آلــة كـاتــبـة أمـا
على الـيمـ وبالـقرب من األريـكة يـوجد

حامل للوحات الرسام.
وقــد يــتــســاءل الــقــار عن ســر تــســمــيــة
الـشــخــصــيــة بـهــذا االسم «فــاصــلـة» وأن
ــســـرحــيــة ذات االسم «تـــقــريــبــاً حتــمل ا
فاصلة» فى احلـقيقة أن الـعرض يطرح
فـكـرة فـلـسـفـيـة قـد تـتـحدد فـى قـضيـتى
الهويـة والوجود من خالل افتراض عام
يــحـــرك الــبــنــاء الــدرامـى لــلــعــرض هــذا
االفتـراض أنـنا جـمـيعـاً قـد نكـون حـروفاً
لــقــصــيــدة شــعــريـة يــنــظــمــهــا شــاعــرهـا.
ولـذلك جنـد الشـخـصـيات حتـمل أسـماء
حـروف أبـجــديـة وجنـد الــشـاعـر - هـذا
تحكم فى جمـيع الشخصيات بوصفها ا
حــروفــاً فى قــصــيــدته - يــتــعــامل مــعــهم
ـــا يـــذكـــرنــا ـــنـــتـــهى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
ــتـنــاولـة لــهـذا بـالــعـديــد من الــنـصــوص ا
الــــنــــمــــوذج مـن الــــعالقــــة نــــذكــــر مــــنــــهـــا
ـشــهـد األخـيــر من مـأسـاة» مـسـرحــيـة «ا
لـــصــمــويل بـــيــكت حــيـث عالقــة اخملــرج

سرح. مثل الواقف على خشبة ا با
بـطـريـقة مـشـابـهة وبـسـلـطـوية ونـرجـسـية
يــتــعــامل الــشــاعــر مع حــروف قــصــيــدته
والــتى تــتــجــســد فى صــورة شــخــصــيــات
دراميـة أو بـاألصح يتـحـكم فى أشـخاص
يــــعــــطــــيــــهم الــــعــــرض ســــمــــات احلـــروف
األبــجـديــة لــيــقــيم بــيـنــهم وبــ الــشــاعـر
ـسـيــطَـر عـلـيه هـذا ـسـيــطِـر وا عالقـة ا
ــــســـيــــطِـــر (الـــشــــاعـــر) هـــو مـن يـــحـــدد ا

هويـات ومـكانـات ومـصائـر الـشخـصـيات
(حـــروف قـــصــيـــدته). لـــذلك كـــان وجــود
ـشـهـد اآللـة الـكـاتـبـة عـلى الـيـسـار مـنـذ ا
األول وقبل ظهـور الشاعـر أمراً ضرورياً
وذا عالقـــة درامـــيـــة وطـــيـــدة بـــالـــعــرض
فهـذه اآللـة هى ما يـنـظم علـيـها الـشـاعر

قصيدته.
ومن األشـيـاء اجلـيـدة الـتى جتـسـد فـيـهـا
الـــــــتـــــــوافق بـــــــ رؤيــــــة اخملـــــــرج وإبــــــداع
الـسـيـنـوغـرافى (عـمـر غـيـيـات) هـو تـلـون
الـــبــانـــورامـــا اخلــلـــفــيـــة بـــالــلـــون األبــيض
تــقــطـعــهــا أفـقــيــاً مـجــمــوعـة مـن شـرائط
تـمــثل خــطـوطــاً لـتــعـطـى شـكالً إجــمـالــيـاً
بـورقــة بـيــضـاء مـســطـرة بــاحلـجم الــكـلى
ـكن ــســرح ولـذلـك  خلــلــفـيــة خــشــبـة ا
ــا عــلـــيــهــا من ــســـرح  تـــخــيل خــشـــبــة ا
ـسـتـواهـا األفـقى الـذى يـضم ـثـلـ و
اجلــــمـــــهــــور ســــطـــــراً من ســـــطــــور هــــذه
سـرح على خلـفيته الورقـة فإذا انقـلب ا

سـطـرة لتـكـون هى األرضـية البـيـضـاء ا
ـــــســــرح جنــــد أنـــــفــــســـــنــــا مـع خــــشـــــبــــة ا
متـعـامـدين عـلى أحـد سطـورهـا أى أنـنا
جمـيعاً على مـستوى الـسينوغـرافيا جزء
مـن الـــــورقـــــة الــــــتى تـــــضـم الـــــقـــــصـــــيـــــدة

الشعرية.
وهـذا بـالطـبع مـا يـتـوافق بـدوره مع رؤية
ـنـظر الـكـاتـبـة واخملـرجـة بريـنـدا. وظـل ا
هــــكـــذا طــــوال الـــعــــرض إال فى مــــشـــهـــد
عيادة اجلراحـة لنجده وبكـل بساطة قد
ســقـــطت عــلــيـه أشــعــة مـن بــروجــيـــكــتــور
تـشـكل خـلـفـيـة عـلى الـبـانـورامـا الـبـيـضاء
عـــلى شــكـل أشــعــات طـــبــيـــة ورســومــات
لـتــعــطى اإليـحــاء بـالــعــيـادة دون احلــاجـة

لديكورات.
ـوكـلـة ـمـثــلـون جـمـيـعــهم األدوار ا أجـاد ا
إلــيـهـم عـلى نــحـو مــتــفـاوت كــان مـحــمـد
الغاوى فى دور الضـرير ذا حرفية جيدة
فى أدائه حلركات الكفيف وكذلك نبيل

ســامى فـى دور الــرســام أمــا كــريــســتـ
بــــيـــــنــــنــــديـــــجك فى «أدوار الـــــفــــتــــاة ذات
الـقـبـعـة حرف L حـرف I» فكـان يـتسم
أداؤها بـالبساطـة وحركاتـها باالنسـيابية
ا جـعلـهـا تمـر بأدوارهـا بـجمـال بعـيداً
عن الـتكـلف ووفقت فـرنشـيشـكا بـتريـكا
L فى «أدوار اجلـراحــة الـسـيـدة حـرف
حـرف N» فى الـتـنــقل بـ الـشـخـصـيـات
بتنوع وتميـز أكسباها جماالً فنياً كذلك
لم يـــخــرج أحــمــد حــســ فى دور T من

إطار اإلجادة.
كـاتى لـورسـوارس فى دور الـفـاصـلـة كـان
ـجهود كـبير علـيها عبء ثـقيل وقامت 
إال أنــهــا قــد جنــحت فى اســتــغالل هــذه
الفرصة وتميز أداؤها بالصدق الفنى.
وأخــيــراً بـــريــنـــدا ســوجــون وهى مـــؤلــفــة
ومــــخـــرجــــة الـــعــــرض وقـــد قــــامت بـــدور
الـشـاعر وجنـحت فى الـتـعـامل مع آلـيات
ـســيـطـرة الــشـخـصــيـة وإبـراز جــوانـبــهـا ا

والديكتاتورية.
ــوسـيــقى قــد اتـســمت بــقـدر من إال أن ا
الـــفـــقـــر والـــســـطـــحـــيـــة.. وكـــان الـــعــرض
مقـسماً إلى خـمسة فصـول تفصل بـينها
فـواصل موسـيقـية يـعزفـها عـازف منـفرد

على آلة الكونترباص.
ـنظـر األول الذى وصـفناه وعـلى أجواء ا
سلفاً ينقض الـرعد كاشفاً للشخصيات
عن حقيـقة مكـانتـها فى القـصيدة لـتجد
الفتـاة هويـتهـا عبـارة عن عالمة أبـجدية
«فــاصــلـــة» فى قــصـــيــدة الــشـــاعــر هــذه
الفـتـاة الـتى كـانت تنـظـر لـلواقـع على أنه
وهم بـــاحـــثـــة عن احلـــقـــيــقـــة فـال تــقـــنع
ـنـكـشـفـة ويـؤكـد لـهـا بـحـقـيـقــة هـويـتـهـا ا
ــوجـودة فى الـشــاعــر أنـهــا «الـفــاصــلـة» ا
أحـــدث ديـــوان لـه تـــرفض الـــفـــتـــاة هـــذه
الـهــويـة وكــذلك مــكـانــتـهــا فى الــقـصــيـدة
ـــفــروضــتــ عـــلــيــهـــا. وحتــاول حتــديــد ا
هـويـتهـا بـنـفـسهـا وبـالـفعـل تصف نـفـسـها

بأنها «نقطة» وليست «فاصلة».
وفى ســعــيـهــا لــتـغــيــيـر هــويــتـهــا وحتــديـد
مـكـانـة أخـرى ترتـضـيـهـا تـذهب جلـراحة
لـــتــســـتــأصـل لــهـــا الــطـــرف الــزائـــد عــلى
الـنقطـة والذى يـجعـلهـا فاصـلة وبـالفعل
تـــنـــجـح فى ذلك إال أنـــهـــا ال تـــســـتـــطـــيع
التـواؤم فى احليـاة بهـذه الهـوية بـأسلوب
يـــؤكــد أن مـــا يـــخــتـــاره الـــشــاعـــر هـــو مــا
سـيـجــعل احلـيـاة تــسـيـر عــلى مـا يـرام أو
وفق مـشـيـئته. وتـنـظـر «نـقطـة» إلى بـقـية
احلـروف فى القـصـيدة لـتجـدهم جـميـعاً
قـــد مـــاتـــوا فـــقـــد طـــوى الـــشـــاعـــر هــذه
الــصــفــحــة من ديـــوانه ويــبــدأ اآلن نــظم
قصيدة جـديدة تسعى «النقطة» إلى أن
جتد لـنـفـسـهـا هـوية ومـكـانـة فـيـها إال أن
ـا يـتمـتع به من قـدرة الـتـحكم الشـاعـر 
فى مــصــائـــر الــشــخــصــيـــات ال يــعــيــرهــا
اهتـمامـاً ويرفض بصـلف شديـد وإهمال
لـــهــا أن يــكــون لـــهــا مــكــان فـى قــصــيــدته
اجلديدة التى ينـظمها على اآللة الكاتبة
سـرح ضارباً حروفـها بقسوة فى يسار ا

وعنف.
وت تشعر «النـقطة» أنها على مشارف ا
هى األخـــرى فــتــتــوجـه لــبــاقى احلــروف
فى الـصــالـة (اجلــمـهــور) عـيــنـاهـا تــتـسع

وتضيق تغضب وتكره و......

 العرض يطرح
قضيتى الهوية
والوجود من خالل
.. فاصلة

 شاعر ديكتاتور
وفاصلة متمردة
تريد أن تكون نقطة
فتقف على مشارف

وت ا

عباس: ليه..?
حتية: علشان قلبى كلمك قبل لسانى..

عباس: بجد الكالم ده..?
حتـية: إنت لـسه بـتـسأل.. أنـا سـبت الـدنيـا كـلهـا عـلـشانك.. الـفن والـناس
ساعـة ماحـسيت فى عـينك إنك عـاوز تـستـقر وتـعمل حـلمك الـلى نفـسك فيه

من زمان..
اضى) (وهما يتحركان مع حركة إضاءة ليسترجعا مشهدا من ا

عباس: حتية..
حتية: إذا ماكنتش ها تقدر تنسى اللى فات قدامك فرصة تتراجع.

عباس: اللى فات مايهمنيش قد ماتهمنى قيمتك احلقيقية ياحتية..
ا قـلـبى كـان بيـقـولى إنك أكبـر من كل ظـنونـى رغم إنك لسه فى حتـية: دا

درسة.. ا
عباس: ودى هاتفرق فى إيه..

حتية: أبوك وأمك.. والناس.. هايعدوها كده بالساهل..?!
عباس: إحنا أحرار.. ماحدش له عندنا حاجة.

ـكن يعـيـشنى ـكن اسـتنـاك يـاروحى  وعنـدى مـبـلغ موفـراه  حتـية: أنا 
مستورة فى بيتى.

عباس: أستنى حلد إمتى.. ماهو كله من عمرنا..
ــكن هـاخـد ـسـرح ده.. أنــا مش حـاسـة إنى  حتـيـة: أنـا نــفـسى أســيب ا
أدوار لها قيمة غير اللى باخدها.. لكن تضمن أبوك يدينا فلوس تساعدنا..

عباس: ال طبعا.. وأنا ما اقبلش فلوس ملوثة..
حتية: أمال هانتجوز إزاى..?

عـبـاس: الـتـألـيف مـوهـبـة ومـحـتـاج دراسـة خـاصـة سـنـة وهـاخـلص ثـانـوى
واشتغل..

حتية: ومرتبك هايكفينا..
عـباس: هـايـكـفى إن شـاء اللـه وخصـوصـا إنك عـنـدك شـقة مـش هاتـخـلـيـنا

ندفع مقدم وال خلو..
ثلة حلد ما الظروف تتحسن.. حتية: حتب استمر فى شغلى  

عباس: ال.. الزم تبعدى عن األشكال دى كلها..
اضى كله علشان نقفل صفحته.. حتية: عاوزه أحكى لك عن ا

اضى راح خالص.. إحـنا فى الـنهارده عـباس: مالـوش لزوم يـاحبـيبـتى.. ا
وبكره..

اضى مع حركة إضاءة يتحركان إلى اللحظة الراهنة) (وقد عادا من ا
عباس: حد فى اللى عرفتيهم قبلى كلمك عن احلب..?
حتية: (تسكت حلظة) بصراحة.. اللى مايتسماش..

ـا لقيـته قدام أودته نازل في وشك عـباس: بس ده فظـيع.. أنا كل مـا افتكر 
بالبكس وساعة ماشافنى سابك وجريتى إنتى على جوه 

طارق: معلش ماتتخضش.. بكره تتعود على كده..
عباس: إزاى صدقتى إن واحد زى ده يحبك?!

ـثل جـديـد فى الـفـرقـة ولقـيت كالمه حتـية: كـنت وحـيـدة ومـكـسـورة ولسه 
غريب وأنا عارفة نفسى كويس فى حكاية التمثيل دى.. 

قـابلة طارق الذى يـظهر قادمـا من العمق بيـنما عباس (وحتية تـتحرك 
يتابع)

ثلة عادية زى حاالتى.. طارق: إنتى تستحقى تبقى جنمة مش 
حتية: صحيح.. بالش مبالغة..

.. مثل طارق: أنا خبير يابنتى فى ا
شهد كويس النهارده قدامك.. كن علشان أديت ا حتية: 

طارق: حتى احلب مايأثرش فى حكمى على الناس..
حتية: احلب..?!

كرم: طبعا.. إنتى بالنسبة لى حاجه جميلة مش قادر أوصفها..
حتية: الزم ارجع البيت دلوقت..

طارق: لوحدك..?
حتية: ماحدش معايا ..

طارق: إحنـا جيران تـقريبـا إنتى فى شارع اجلـيش وأنا فى باب الـشعرية
لقن.. عارفاه..? ساكن فى بيت ا

لقن..?! حتية: ا
طارق: أيوه.. هاتعزمينى أشرب شاى عندك وال تيجى عندى..?

حتية: عندك.. وهما هناك..?
طارق: (يضحك مستهينا) ياستى..
حتية: ماحدش فى البيت غيركم.. ?

طارق: عندهم واد لسه تلميذ
حتية: (تلتف لعباس للحظة) ولقيته فى يوم بيلفت نظرى ليكى..

طـارق: وإحـنـا بنـشـرب الشـاى ظبط الـواد الـتلـمـيذ بـيسـرق كل شـوية نـظرة
ناحيتك..

كن.. ده مراهق.. حتية: مش 
و.. طارق: مراهق جعان.. بكره دا يبقى قواد بر

حتية: دا مؤدب .. متبرى من بيته.. ماتقولش عليه كده..
طـارق: ابـن األوباش دول وفـى الـعصـر الـعـجـيب ده تـسـتـنى مـنه يـبـقى إيه

وسط الهوجة اللى حاصلة بعد االنفتاح والسالم ده..
صلـحة الـناس.. إنت عـاوزنا نفـضل قافـل على حتـية: هوجـة إيه.. ماكـله 
نفـسنـا.. شوف كـان حالـنـا إزاى ووصلـنا إليه.. دا لـوال سـتر ربـنا وكـسبـنا

احلرب كنا شحتنا..
طـارق: (يلـتفت لـعـباس  بـيـنمـا حتيـة تـتراجع قـليال) هى حتـية مـاجاتش

النهارده..?
عباس: ال.. ماجيتش.

سرح.. طارق: ماشفتهاش فى ا
سرح.. عباس: (فى حتد) مش هاتروح ا

طارق: قصدك إيه..?

لقن. وأنت بقيت ا أنت هاتستمر فى الدراسة ليه مادام هاتنتهى  ملقن.. إ
ملقن من غير دراسة

حليمة: أنت هاتسيب الدراسة وتشتغل ..
عباس: ال مش هاسيب الدراسة..

حليمة: وحلمك.. نسيته ياحبيبى.. مؤلف مش ملقن..
عباس: احللم محتاج وقت وصبر يا امى.. بس أوعدك أنى احققه.. 

حليمة: كده عذاب يابنى..
كرم: أهو كله عذاب .. ماانتى معذباه طول عمره..

حليمة: أنا..
كرم: وريثى.. بزمتك هاتستريح مننا وال أل..?

ا دا ابنى حبيبى وهو عارف انه جوه قلبى.. حليمة: يستريح منك آه.. إ
شهد) أه ياقلبى.. كرم: (يغنى مرددا ساخرا حتى نهاية ا

حـليمة: (فى رجـاء وكأنهـا تقول سرا) يـابنى إحنـا ماعرفـناش حتيه إال مع
ده ومع ده..

كرم: (ضاحكا) أمك خبيره.. أسمع وافهم.. (ثم يواصل نغماته)
حليمة: أبوك زى ما أنت شايف ضارب ع اآلخر أنت أملى اللى باقى ..

عباس: اطمنى ياماما هانبدأ حياة جديدة.
كرم: البنى آدم مايقدرش ينسى أصله..

عباس: (يشير ناحية حتية) هى رغم كل حاجه ست طاهرة..
كـرم: أمـال كـدبت عـلـيــنـا لـيه وعـمـلت لـنـا مــثـالى وطـول الـوقت مش عـاجـبك
حاجـة وإحنا عامـل حسـاب الضمـير أفنـدى اللى قاعـدلنا زنـهار ومنغص

علينا عيشتنا.
كرم: تعال ياحبيبى نتكلم..

(بينما ينصرف كرم وحليمة يتجه عباس ليواصل دور الراوى)
عـباس: نفـسى فى دنيا عـايشه بالفن بس.. بـحلم بالـنجاح أيوه بس أحالم

قايدة بغضب متوحش ونار تاكل كل الدنيا العار والشر والعجز..
(يتحرك جانبا ليفسح الطريق للمشهد التالى )

طارق: افتحى الباب بقولك..
حتية: أنت عارف كل حاجة دلوقت.. عاوز إيه..?

طارق: هاتسيبينى واقف على الباب كده زى الغريب..
.. قـسـمة ـكن ده أحـسن لـيـنا إحـنـا االتـن حتـية: مش عارفـه أقولك إيه.. 

ونصيب..
طارق: ماتبقيش مجنونة.. دى مسخرة ..

حتية: كان الزم أقولك بنفسى..
طارق: بس أنا مش مصدق.. افتحى..

حتية: ال.. أنا كنت شريفة معاك.. عرفتك كل حاجة وماضحكتش عليك..
طارق: شريفة.. إنتى نسيتى نفسك ..

كن تسيبنى فى حالى.. حتية: الله يسامحك.. 
طارق: مش هايحصل ياروح أمك..

حتية: إحنا خالص هانتجوز األسبوع ده..
درسة.. ده مجنون.. نص أعمى.. طارق: تلميذ فى ا

حتية: هاجرب حظى.. بكفاية أرجوك..
طارق: هى الدنيا جرالها إيه.. افتحى الباب ياوليه يامجنونة..

حتية: ال.. اللى بينا انتهى..
طارق: انتهى إزاى.. ده ماينتهيش ياحبيبتى..

حتية: ده اللى حصل..
طارق: صدقينى.. مش هاتعرفى احلب إال ب إيديا..

كن حياتى تستمر بالشكل ده... حتية: مش 
طارق: لسه بـدرى على سن الـيأس.. ليه تـرمى نفـسك فى جتربة فـاشلة من

بدايتها..
حتية: معلش.. كل واحد يروح حلاله..

طارق: مش هامشى.. أنتى ملكى.. بتاعتى.. افتحى وال هاعملك فضيحة..
حتية: أنا مـش ملك حد.. أنت فاكرنى مداس فى رجليك.. نسيت اللى كنت

بتعمله فيا..
طارق: دا علـشان بحـبك وأغير عـليك ياتـوتو.. أنا مش مـصدق.. أنا أصدق
إنك تمـوتى نـفسك ومـاتـسيـبنـيش.. لـيه ياتـوتـو ترمى كـل حاجه ورا ضـهرك
فى حلـظـة.. أهـون عـليـك.. اعقـلى يـاتـوتـو.. دى نـوبة يـأس وهـافـوقك مـنـها..

افتحى..
حتية: ال..

طــارق: أنــا عــنــدى خــبــره بــالــلى بــيــحــصل لــلى بــتــوصل لــســنك.. كل ده
هانعاجله..

كن تتفضل.. حتية: الله يسامحك..
طارق: بالش جنون.. إيه اللى غيرك..?!

حتية: أنا ماغلطش فى حقك..
طارق: جرى إيه.. انتى أول واحدة من إياهم تعصلج معايا.. 

حتية: ماتغلطش بقى عيب.. أتفضل وال هاصوت وألم عليك احلتة كلها
ـكـتب (حتـيـة تــتـجه إلى عـبـاس ويــجـلـسـان بـعـيــدا بـيـنـمـا طــارق يـتـجه 

سرحان الذى يظهر قادما لبقابله)
سرحان: مش مصدق أبدا عاشق ليالى الصبر مداح القمر..

طارق: وأنت صدقت يعنى إننا هانصالح إسرائيل..
سرحان: ماهى فقر زيك..

دير.. طارق: هى.. والنبى التكلمها ياسيادة ا
سـرحان: يامـجنـون.. دى كومبـارس على قـدها وعارفـه إمكانـياتـها وسابت
ـكن يعـمل إيه بيـخـلى الواحـد يسـيب كل حاجه.. سـرح شفت اجلـواز  ا

سحر ده وال مش سحر.
طارق: دا واد شيطان.. أنا فعال هاجت

سرحان: إنت بس لسه متضايق..
طارق: صدقنى مش قادر..

سرح.. عباس: حتية مش هاتيجى هنا وال هاتيجى ا
?.. طارق: الله الله.. وجبت الكالم ده من

عباس: (وقد جف حلقه) هانتجوز..
طارق: نعم..

عباس: اتفقنا على اجلواز..
سك فى خناقه) يابن ال.. إنت مجنون.. إنت بتقول إيه..?! طارق: (
عباس: إهدى بس.. إحنا قلنا الزم نبقى شرفا معاك.. سيب رقبتى..

حـلـيـمة: (يـصـفـعه طارق فـيـرد الـصفـعه فى الـوقت الـذى يظـهـر األبوين
وحلـيمـة تهـرع نحـو ابنـها) فيه إيـه.. يامـصيـبتى.. بـتـضربه لـيه جتك كـسر

إيدك..
كرم: هى حصلت ياكومبارس تضرب ابنى فى بيته..

طارق: بطـلوا ده واسمـعوا ده.. تـعالـوا تعـالوا عـلشـان تكـملـوا على بـقيته..
واللـه دى مسخرة.. روايـة فارس.. احملروس هايـتجوز الها (يـشير ناحية

حتية التى تقف جانبا)..
كرم: (مذهوال) بجد الكالم ده..?

.. حليمة: حتية.. إنت مجنون.. دى أكبر منك بعشر سن
طارق: لعب عيال.. أنا هامنع ده بالقوة.

شكلة ياجدع إنت.. كرم: ماتزودش ا
طـارق: والـلـه ألهـد الـبـيت عــلى الـلى فــيه.. بـقى من ورا ضـهــرى فى الـبـيت

القذر ده..
كرم: هو قذر فعال بسبب وجود حضرتك فيه..

حليمة: خد هدومك ومع السالمة..
طـارق: (وهـو يـتـجه جـانبـا بـجـوار حتـيـة وقد أعـطـاهـا جـانبه) قـاعـد على

قلوبكم حلد ما أطربقها على دماغكم..
حليمة: اتكلم ياضنايا.. إزاى تعمل اللى أنا بسمعه ده..?

عباس: فيـها إيه.. حبيتها ياماما.. وهـاعيش معاها على سنة الله ورسوله..
اتفقنا على كده..

كرم: وم اللى هايصرف عليكم ياكونغه..?
ـسـرح واتـفـقت مـعاه ـديـر ا ـلـقن.. أنـا رحت  كـرم: مش أنـت سبـت شغـلـة ا

يشغلنى بدل مايجيب حد تانى..
حليمة: هاتشتغل ملقن..

كرم: اتفقت معاه ..الله.. دا أنت هاتورثنى باحليا..
عباس: أنت استغنيت عن الشغلة دى... وشفت شغالنة تانية..

كـرم: (مـقـهقـها) عال عـال.. الـوريث بـيتـريق عـلى ولى نـعمـته.. مش عـاجبه
شغالنـتى اللـى بتـأكله الـشـهد  وهـو يعـنى من إمـتى عاجـبه حـاجة حـضرة
ؤلف فى عـلم الغيب الـلى عاوز يبدأ من الـصفر.. من كمـبوشه أبوه.. أيوه ا

أمال علشان يطلع ملقن كفؤ..
عباس: مافيش فرق.. واهى شغالنة ماحتوجنيش حلد..

حليمة: حد.. إحنا حد ياحبيبى..
ـا يبقى كرم: (يـواصل سخريته) بـكره مايـعبرش حـد فينا.. (وهـو يقهقه) 

وسم الصيفى القادم. >  الفنان محمد محمود "مدير مسرح الطليعة" قرر استئناف تقد مسرحية "البؤساء" خالل ا
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> دنــيس ديـديـرو: فـيـلـسـوف وروائى ومـؤلف مـسـرحـيـات ونـاقـد فـرنـسى والـذى تـمـثل
نـظريته الـدرامية محـاولة لتـحرير مسـرح القرن الثـامن عشر من الـقيود االصطـناعية

لدراماتورج النيوكالسيكية ولطرحها لعقالنية أخالقية.

سرحي جريدة كل ا

26 من مايو 2008 العدد 46

اللوحة للفنان «حنفى محمود»
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ـثل/مـخـرج/ مـدرس روسى تـلـمـيذ > إيـفـجـيـنى (بـاجـراتـيـونـفـيـتش) فـاخـتـاجنـوف: 
ـوفق بـ واقعـيـته الـسـيـكولـوجـيـة وغـرائـبيـة مـايـرهـولـد عن طريق سـتـانـسالفـسـكى وا
سرح الفن "الـواقعية الفنـتازية". درس القانون ثم  الـتحق بإحدى مدارس الـدراما ثم 

كممثل فى  1911حيث تعلم منهج ستانسالفسكى وأصبح بعد ذلك أحد معلميه.

> د. أشرف زكى انتهى من تأسيس مقر الهيئة العربية للمسرح بالقاهرة وجارى اإلعداد الفتتاحه.
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تــقـــدمــة شىء إلـى شىء تــأتـى به مــتـــســقــاً
بـعــضه فى إثـر بــعـضه مـتــتـابـعــاً  ويـنـطـوى
عـلى فـضــاءٍ يـقـوم مـجـمـوعـة من الـفـاعـلـ
ـــروى عــنـــهم) عـــبــر إيـــقــاع مـــا يــتـــخــيــره (ا
نـتج للـخطاب مـعتمـداً على بعض الراوى ا
تـقـنيـات الـسرد أو كـلـها لـيـنتج لـنـا خطـاباً/
حــكــايــة عـبــر بــنــيــة لـغــويــة . وقــد أظــهـرت
الكـثيـر من الـدراسات الـلغـويـة احلديـثة أنّ
الــبـــنــيــة الــلــغـــويــة لم تــعــد وحـــدهــا كــافــيــة
عـنى  فهنالك فجوات فى لإلفصاح عن ا
الــــنصّ / اخلــــطــــاب نـــفــــسه بــــحــــاجـــة إلى
إيــضـاحــات تـأتى مـن خـارج بــنـيــته . وعـلى
هـذا األسـاس كـانت هنـالك عـودة مـنـهـجـية
إلى كـلّ عــــــــلمٍ يــــــــســــــــاهم فـى إعــــــــادة ربط
الـدالالت البعيـدة للنص الـتى  إقصاؤها
منه حـتى ال يكـون وثيـقـة مرجـعيـة خالـصة
ا بناءً تخيلياً مخصوصاً ; مثل مقال  وإ
ــــنــــشــــور فـى الــــعـــام 1967 ولــــيم البــــوف ا
حتت عــنـــوان : "حتــلــيل الـــســرد احلــكــايــة
الــشــفــاهــيــة فى الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة" 
والـــفـــصل الـــتــــاسع من لـــســـانـــيـــات البـــوف
ـــعـــنـــون بـ "الـــتـــجـــربـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة فى وا

التركيب السردى" . 
سـرحـية "أوسـكار سـرود عـنه للـقـراءة ا وا
والـسـيدة الـورديـة" هـو أوسكـار نـفـسه عـبر
مـجموع رسـائله إلى الله  فـلم يكن اخملرج
ــعـــد بــحـــاجـــة عــبـــر فـــعل الـــقــراءة إلى / ا
إعــادة احلــضــور اآلنى لــلــســيــدة الــورديـة 
ــســرود ـــاذا لم يــكــتف بــإعــادة حــضــور ا و
ـاذا جلـأ إلى عـنه فـقط ; أوســكـار ?! بل و
حــضــوره اجلـــســدى ولم يــكـــتف بــحــضــوره
ـتــعــ عـبــر فــعل الــقـراءة ? إنه الــصـوتـى ا
ـسرحـية" قد إذن على وعى بـأن الصـفة "ا
ــتـعـ ال تـمــنح لــلـقـراءة إال عــبـر الــوجـود ا
راقب للحدث. شاهدين ا لالعب وا

وفـــضـــائه فــلـم يــبق مـــنه ســـوى ذلك األثــر
ـتـمثل ـسـرحى ا ـسـمى بـالـفـعل ا الـبـاهت ا
ـشـاهدين فـالـسرد فى وجـود الالعـب وا
الـــذى هـــو لـــيـس ســـوى ســـحـــر احلـــكى فى
تــتــابــعه  أو كــمــا يــقــول ابـن مــنــظــور ; هـو

ــسـرحى إلى ــسـرحـى وحتـول الــعـرض ا ا
قــــراءة مــــســـرحــــيــــة عــــبـــر مــــجــــمـــوعــــة من

األوراق.
نتجة لـقد وقف السرد بفـضائه وتقنيـاته ا
لـلـنص شـامـخـاً لـيـنـزوى الـدرامى بـتـقـنـيـاته

ـيـكــيـافـيـلـيــة  فـتـبـنى أوســكـار بـأكـاذيـبــهـا ا
ـها عـلى عالم الـطفل أفـكارهـا  وطغى عـا
ـعذب بـآالم الـسـرطان كـمـا طغى البـائس ا
مــــــا هـــــــو ســــــردى عــــــلـى مــــــا هـــــــو درامى 
واســــتــــلـب الــــفــــضــــاء الـــــســــردى الــــفــــضــــاء

طــغى الــســرد عـلـى الــدرامـا فـى "الــقـراءة
ــسـمــاة "أوســكــار والــســيـدة ــســرحــيــة" ا ا
الــورديـة" ; الــتى قـدمــتـهــا فـرقــة "جـمــعـيـة
ستقلة" فى افتتاح سرحية ا الدراسات ا
ــســمى "الــفـرق نــشــاط مــركــز الـهــنــاجــر ا
ـسـتـقـلة فى  50 لـيـلـة ولـيـلـة" سـرحـيـة ا ا
الــذى أقـيـم عـلى مــسـرح روابط ; خــاصـة
وأن اخملـرج خـضع لــلـسـرد خـضــوعـاً تـامـاً
عــــــلـى الــــــرغم مـن احلــــــضــــــور الــــــصــــــوتى
) مـحــمــد صـالح لــلـمــؤديــ (الـقــصــاصــ
ـــمـــتــعـــ فى أدائـــهم ومـــاجـــدة مــنـــيـــر  وا
الـصــوتى عـبـر فـعل الـقـراءة جملـمـوعـة من
ـــاءات. لم يع اخملــرج األوراق وبــعض اإل
ه إلى أنه حـ يـسـتضـيف الـسـرد فى عا
ـــســـرحـى فـــإن عـــلـى الـــســــرد بـــبـــنــــيـــاته ا
وتـــقــــنــــيــــاته أن يــــذعن ويــــتــــلــــون ألعـــراف
وتــــقــــالــــيــــد الـــعــــالم الــــذى يــــســــتــــضـــيــــفه
فـالضيافـة عالقة تأثيـر وتأثر  ال عالقة

طغيان أو استالب .
لــقــد طــغى الـــســرد تــمــامــاً بــفـــضــائه عــلى
ــــســـرحــــيـــة ــــســـرحـى لـــلــــقـــراءة ا الـــعــــالم ا
"أوســــكــــار والــــســــيــــدة الــــورديــــة" فــــكــــانت
أســطــورة االثــنى عــشــر يــومــاً األخـيــرة من
ـــكن لإلنــســـان من خاللــهــا الـــعــام والــتى 
نـاخية لالثنى عـشراً شهراً قـراءة احلالة ا
ـــمـــثــلـــة لـــلــعـــام اجلـــديــد ; فى اجلــدد ; ; ا
بــعـض الـثــقــافــات ; هى الــفــضــاء الــسـردى
وخــــطــــته  فــــالــــســــيــــدة الــــورديــــة صــــدرت
ألوسكـار أن يجـرب أن يكـون اليـوم الواحد
مـن هــذه االثــنى عـــشــر يــومـــاً األخــيــرة من
ــثـابــة عــشـر ســنــوات من احلــيـاة  الــعــام 
كــمـا صــدرت له فـكــرة أن يــحـاول الــكـتــابـة
إلى الـله رسالة يومـية يعبـر خاللها عما ال
يـسـتـطـيع أن يـبـوح به ألحـد  وأوسـكـار هو
ـريض بــالـسـرطـان الـذى الـطـفل الــبـائس ا
ـرض ومـضاعـفـاته  يـعانـى من آالم هـذا ا
غترب عن أسـرته بجسده وروحه ; تلك وا
األســرة الـــتى تـــعــتـــقــد فـى "بــابـــا نــويل" وال
تـعتـقـد فى الـله ; استـلـبت الـسيـدة الـوردية

طيع»..  من ماكبث لـ «عبد ا

سرحى استنساخ «السيد فجل» فى ملتقى طنطا ا
 تــواصـلـت فـعــالــيــات مــلــتــقى شــبـاب جــامــعــة طــنــطـا
ـسرحـية ; فـكان هـناك عـرضان مـسرحـيان لـلفـنون ا
أولـهـمـا مـاكـبـث من تـألـيف ويـلـيـام شـكـسـبـيـر وإخـراج
ـسـرح بكـلـية اآلداب; وائل مـصطـفى وقـدمـته فرقـة ا
ــطـيع) من أمـا الــثـانـى فـكــان (حـكــايـة الــفالح عــبـد ا
تـألـيف الـسـيـد حافـظ وإخراج  مـصـطـفى الـبـندراوى
ـــســـرح بــــكـــلـــيـــة الـــتــــمـــريض وكال وقـــدمـــته فــــرقـــة ا
الــعـــرضــ يــثــيــر قــضــايـــا عــديــدة البــد من الــوقــوف

أمامها.
فــأوال أن تـقـدم كــلـيــة اآلداب نـصـا لــشـكــسـبـيــر فـهـذا
ــنــطـقـى فــهـو أن شىء مــنــطــقى وواقــعى أمــا غــيــر ا
يــقـــدم اخملــرج وائل مــصــطــفـى فى مــعــظم الــعــروض
سرحـية الـتى قام بإخـراجهـا لكلـيات جـامعة طـنطا ا
- إن لم تــكن كـــلــهـــا - بــإعــادة إنـــتــاج الــعـــروض الــتى
شـارك فيها مع اخملـرج السيد فـجل سواء كانت هذه
ـساعـدة باإلخـراج أو االثن شـاركة بـالتـمثـيل أو با ا
ـا يكون له معا وال يـوجد مـجال هنـا ألن نقول إنه ر
وجـهـة نـظـر مـخــتـلـفـة عن أسـتـاذه حـاول أن يـقـدمـهـا
فهو ال يقوم إال بـإعادة  إخراج  العروض التى حصد
بهـا السـيـد فجل من قـبل العـديـد من اجلوائـز; سواء
كـانت هـذه الـعـروض قـدمت فى الـثـقـافـة أو اجلـامـعة
أو مـراكــز الـفـنـون; وأنه فى مـعــظم األحـوال يـسـتـعـ

ساعدة ; . بنفس مصممى عناصر اإلخراج ا
ـا  وجتــد نـفـسـك أمـام صـورة  وتــنـاول وأداء شــبـيه 
قــدمه فـجل ولـكــنه يــفــتـقــر لــدقـة الــتــنـفــيــذ أو قل مـا
شـئت; فريـق التـمـثـيل بهـذه الـكـلـية والـذى تـدرك بـعد
مـرور بـعـض الـوقت أنه فـريـق فى مـجـمــله جـيـد; وإن
كــــان اخملــــرج قــــد وقع فـى ســــوء تــــوزيع األدوار عــــلى
ــنـــاســبــة من نــاحــيـــة الــشــكل واجلــســد األشــخــاص ا

والــصــوت فــمــثال حـــازم مــصــطــفى الــذى قــام بــدور
ـلك إحـسـاسـا جـيـدا إال أنه ـثل واعـد و مـاكــبث ; 
ال يـنـاسب أبــدا مـاكـبث ولــو حـدث تـبـادل بــيـنه وبـ
مـحــمــد صـبــحى الـذى قــام بــدور مـكــدف مـثال لــكـان
ـلك دنــكـان األمــر مـخــتــلـفــا; أيـضــا الـذى قــام بــدور ا
ـــمــثل مــحـــمــد زكــريـــا حــشــيش قـــام فى نــفس وهــو ا
الـوقـت بـدور الــطــبــيب ; دون أدنى مــحــاولــة لـتــغــيــيـر
ـلبـس فقط  ولـو ـاكـيـاج مكـتـفـيـاً بـتـغـيـيـر ا الـشـكل بـا
تذكر وائل مصطفى التـدريبات التى يقوم بها السيد
ـمـثـلـيه بـدال من تـركـيـزه عـلى األشـيـاء األخرى فـجل 

مـثـل ال بـأس بهم بل واقـترب لكـان أجدى; وبـقيـة ا
الكثير منـهم من مرحلة اجلودة برغم الصوت العالى
ـسرح وهم: سمر أل صالة ا والـضجيج الذى كـان 
مـسعـد و شـيـمـاء إبـراهيـم منـصـور ومى مـحـمـد شبل
الالئى قمـن بدور الـساحـرات مع أن مى قـامت بدور
الــلـيــدى مـكــدف أيـضــا ; والـســيـد الـدغــيـدى فى دور
مالكولم; وأحمـد عمر فى دور الضابط وأمير قدرى
فى دور األمـير ; ومـحمـد دبـور فى دور بانـكو وأيـضا
ـــســـاعــدة الـــتى قـــام بـــهـــا  مــحـــمـــود نــبـــيل ; األدوار ا
وأحـمـد بـنـدارى ومـحـمـد دويـدار ; ومـاجد مـصـطـفى

ـان احلــلــو; ومــحــمــد أشــرف ; وســالى عــزت; أمــا إ
الـسويدى التى قامت بـدور الليدى مـاكبث فقد كانت
تـســبح وحـدهــا فى حـالــة من االمـتــيـاز والــقـدرة عـلى

راحلها اخملتلفة .   جتسيد الشخصية 
أمــــا لـــو حتــــدثـــنــــا عن الــــعـــرض الــــثــــانى ; إن جـــازت
ـسرح تـسمـيته عـرضا  ‘فقـد كانت عالقـة ما قـدم با
كـعالقة االبن الـعاق بـأبـويه - فمـا رأيكم يـا سادة فى
مخـرج يـجد أمـامه فرقـة مسـرحيـة كلـها من الـفتـيات
( كــلـــيــة الــتــمــريـض) ويــأتى بــنـص  ال تــوجــد فــيه إال
امـرأتان فقط?? بل ويضـع يده فى النص ليـكون أكثر

كوميدية ..
فـرصــة كـهـذه لــو وقـعت فى يـد مــخـرج عـلى درايـة أو
ثـقـافـة ألتى بـنـص مـعـظـمه من الـعـنـاصـر الـنـسـائـيـة ;
ــصــريـة عن وهى فــرصـة أيــضــا لـكى تــعــبـر الــفــتـاة ا
رأيـهـا ونـظرتـهـا  لـلمـجـتمـع  .... والنـصـوص من هذا
ـيـة ولـكن من الـنـوع كــثـيـرة سـواء كــانت عـربـيـة أو عــا
يقـرأ ويتـعب نـفسه? واحلـقـيقـة أن كل من وقـفن على
ثالت جيدات سـرح فى هذا العـرض هن  خـشبة ا
بـصرف النـظر عـما فـعله بـهن اخملرج والبـد أن نذكر
أســمـــاءهن هـــنــا وألنه لـــو أتى لـــهن من يـــقــدم شـــيــئــا
خــاصـــا بــهـن ولــهـن ســيـــكــون لـــهن شـــأن كــبـــيــر وهن
بــتـــرتــيب بــامـــفــلت الـــعــرض عــزيــزة نـــور الــدين ; مى
نـاجى ; هـالـة عز; سـمـر أحـمـد; ربـاب سـمـيـر; سـهام
ذكى; هنـد يوسف; أميـرة عبـد احلليم? أمـيرة قطب;

هناء مصطفى; نورا احملمدى; هند عبد العاطى.

 طالبات كلية
التمريض

يؤدين نصاً ليس
به إال امرأتان

مثل ومن شابههم نوع حضور ا
 فى قراءة أوسكار والسيدة الوردية

 حتول العرض
سرحى إلى قراءة ا
مسرحية عبر

مجموعة من األوراق

السيد فجل

مجدى احلمزاوى
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سرحان: إمبارح فى الفجر البوليس عمل كبسه على البيت
عباس: أبويا

سرحان: لألسف..
عباس: وإيه اللى حصل..?

سرحان: اللى بيحصل فى احلاالت اللى زى دى...
عباس: قبضوا على الكل..

.. سرحان: (يطرق إلى األرض) طلعوا اللى بيلعبوا وحبسوا االتن
عباس: أمى

سـرحان: أنا هـأوكل عـنهم أحـسن مـحامى.. مـعـلش همـا صـادروا الفـلوس
ولقوا مخدرات.. بس فيه أمل..

عباس: عاوز أقابلهم..
سرحان: هايحصل بس الزم تأدى واجبك الليلة.

عباس: إزاى تطلب منى حاجه زى دى..?
ـثل مـات له حـد الزم ييـجى يـعمل دوره ـسـرح لو  سـرحان: دى طبـيـعة ا
.. (وهو يعود مثل معتمدين عليك فى التلق حتى لو كان دوره مسخرة ا

للداخل) ماعدش حد بيحفظ دوره زى زمان يابنى..
عباس: (وهو يتجه الى حتية التى وضعت مولودها) الواد لسه تعبان..?

حتية: ال احلمدلله.. خد رضعته ونام..
كرم: اوعى تكونى رضعتيه من صدرك..

حتية: ال ياحبيبى.. مش هارضعه حلد ما اخلص عالج..
عباس: صحتك ماعدتش عاجبانى..

حتية: أنا كويسه.. خلى بالك أنت من نفسك..
ستشفى.. عباس: مش األحسن كنا سمعنا كالم الدكتور ونقلناك على ا

حتية: حرام عليك.. احلميات.. دا أنا ما أخرجش سليمة..
عباس: ده تيفود ياستى..

حتية: ماتقلقش.. أنت مش بعت التالجه..
عباس: أيوه.. أهى جابت لنا مبلغ يساعد..

حتـيـة: ربـنـا يـخـلـيك لـينـا أنـا من غـيـرك كـنت مت يـاحـبـيبى (تـتـرنح وتـقع
ويلحقها عباس) آه.

عـباس: ال..(يـبكـيها) ال يـاحبيـبتى.. مش هـاقدر اعـيش من غيرك.. (يـخرج
علبة الداء ويعطيها قرصا)  
حتية: أنا حاسة إنى هاموت..

عباس: ماتقوليش كده.
حتـية: الزم اعتـرف لك علشـان تسامحـنى.. أنا حاسه إن الـلى بيحصل ده

غضب من ربنا.
عباس: بطلى الكالم ده أرجوك..

سرح ورجعت لقيت البيت  ملخبط حتية: عارف يـوم ما إتأخرت على فى ا
(وهى تواجه حليمة التى تتجه إليها) كنت محتاجة فلوس. 

حـليـمة: أنـا عارفه الـلى انتـو فيه يـاحتـيه.. أنا قـلت لك من األول أن جوازه
زى دى ماتعمرش..

حتية: أبعدوا انتو بس عننا وهى تعمر..
حـليمة: أدى إحنـا بعدنـا كتـير ياخـتى وفى اآلخر الـواد بهدلـتيه مـعاك ليل

ونهار..
حتية: ابنك عايش مبسوط ومابيشتكيش..

حليمة: حالكم هو اللى بيشتكى..إنتى لو عندك نظر كنتى حسيتى..
حتية: مش هاسيبه ياوليه.. ده جوزى وحبيبى..

حـلـيـمة: حـبـيـبى.. آه يـاحبـيـبى.. إنـتى تـعـرفى حتبـى بالـذمـة بـعـد كل اللى
شفناه وعرفناه.

حتية: أنتى عاوزه إيه مننا..
حليمة: مش عاوزه حاجة ياضنايا.. مش عاوزه غير سعادة ابنى..

حتـية: سعـادته بدأت وهـو بعـيد عـنكم وربـنا يـقدرنى بـعمـله كل اللى بـقدر
عليه..

حليمة: اللى تقدرى عليه كتير..
حتية: (وقد فهمت ماتقصد) الله يسامحك..

حليمة: أنتى هاتموتى اجلدع وتطلبى لى السماح.. دا ابنى يامره..
ـيالد يـعـنى.. ده حتـيـة: ابــنك.. مش واخـده بـالى.. قـصـدك عــلى شـهـادة ا

.. مجرد ورق ياست الستات .. مجرد ورق ياها
حليمة: أنا أفديه بعمرى..

حتـية: لو الـنـبى صحـيح.. دا أنـتم ماسـألـتوش عـنه وال حـتى فكـرتـوا حتى
تبعتوا نقوط من يوم ما أجتوزنا..

حـليـمة: منـ ياحتـية.. وهـى أفيـونة حـماكى بـتـخلى حـاجة.. أوعى تـكونى
فاكرة أنتى وهو أن عندنا وبنبخل عليه..
حتية: الله الغنى عنكم وعن فلوسكم..

حليمة: وإنتى هاتقعدى تدعى لى وانتى بتجيبى داغه..
حتية: والنـبى تسكتى دا إنتى كنتى مـوتاه وهو عايش معاكى زى ماموتى

جوزك وعماله تبكى عليه..
حليمة: رأيك ده ترميه فى البالعه..

حتية: ده مش رأيى.. ده حقيقة عارفها ابنك من قبلى..
حليمة: إنتى كذابة.. 

حتية: اسأليه وانتى تعرفى م اللى بيدارى وبضحك على نفسه..
حليمة: مش مهم دلوقت الكالم ده.. احنا فى اللى انتم فيه دلوقت

حتية: هاعمل إيه بس..?!
حليمة: تقدرى تخرجيه من اللى هو فيه بدل مايضيع منك..

حتية: أنتى جايه بشيطانك ليه..
حليمة: علشان مصلحتكم والله..

حتـية: والـله.. والله إنـتى نـفـسك تخـربى الـبيت ده.. (فى انـفـعال مـتصل)
عـبـاس عـارف أنك بـتغـيـرى مـنى ومش طـايقـه تشـوفـيـنى حتت سـقف واحد
معاه.. نفسك تولعى البيت ده باللى فيه حتى لو النار خدت ابنك معاها.. 
حـليـمة: لو عـاوزه أولعه كـنت ولعـته من زمان ومـاهنـتكـيش علـى يوم واحد
مع ابنى.. اعـقلى ياحتـية.. إحـنا فاهـم بعض كـويس.. دا الطريق الـوحيد
.. ـشى فـيه واحنـا مـغـمـض الـلى مـشـينـا فـيه ونـعـرف سكـته ومـسـالـكه و
(تــقـتـرب مــنـهـا هــامـسـة) مــسـتـنى تـلــيـفـون مـنـى.. مش مـصـرى وطـالب..
ومـاحـدش له عـندك حـاجه.. هـايـاخـد اللى يـاخـده ويـتكل..ال هـاتـنـقصى وال
هاتـقـلى.. ويسـيب لك الـلى يسـاعدكـم.. حتيه. اسـمعـى الكالم.. دوريـها فى

دماغك بسرعه وقولى لى..
حتـية: (تـعـود حتـية لـعـباس بـيـنـما تـخـرج حلـيـمة) مـاكـنـتش عاوزه أزود

عليك الضغوط أكتر من كده.. سامحنى ياخويا
عباس: مـسامحك ياحبيـبتى مسامحك..(يردد اجلـملة وهو يعـطيها مزيدا

من أقراص الدواء حتى تموت ..)
حتـيـة: أنـا هـامـوت وأنـا مــسـتـريـحـة.. إنت ربـنـا عــوضـنى بـيك عن حـيـاتى
كن أفكر إنت كنت معايا وبهـدلتى فى الدنيا أنا ماخنتكش يـاحبيبى وال 
فى كل حلظـة الـظروف كـانت أقوى مـنى وأنـا شايـفاك بـتـدبل وبتـروح منى
وحلـمك بيتـبخر بـ أيديا ومش عـارفه أعمـلك حاجه  انشـغلت بيـا وبالواد
ـصـاريف والـروشـتـات والـدوا واألجـزاخـانـات وأنـا مش قـادرة أمـد لك وبـا
أيدى حـتى عـلشـان أريحـك من الواد شـويـة وخايـفـة أحسن يـتـعدى والـيوم
بيـمر تقيل العارفة أستريح وال أريح.. آسـفة ياحبيبى أن كنت خذلتك ومش
هاعـيش إال جوه حلـمك.. أوعى أنت تخذلـنى وماحتقـقوش.. أوعى ياحـبيبى

بعد ده كله يطلع على مافيش.. هاتوعدنى.. هاتوعدنى..
(انتقال)

عـبـاس: (عـبـاس وحـده) أدى الـوحـده أهى.. راحت نـور عـيـنى وراح الـواد
بــعـدهــا بـأسـبــوع.. بـيت فـاضـى كـله ذكـريــات وأشـبــاح قـلب مـلــيـان حـزن
وذنـوب أدى الواقع بـيـبص لى.. مش هـو ده الـلى حـلمت بـيه مش هى دى
الوحـدة اللى نفـسك فيـها وأتمـنيتـها.. أنـا نفسى أنـسى احللم أنـا استحق
الشـنق حتى لو احتاسبت على نيتى أحالمى كـانت رمز لتدمير كل العفن
والـقــذارة الـلى حــوالى مش حـد بــعـيـنـه.. مش حـد بـعــيـنه.. أيــوه عـيش فى
الوحـدة واحلزن والصبر موت بقى فى فنك وورينى الفعل اللى كان نفسك

تعمله ورينى الفعل اللى كان نفسك تعمله.. 
(انتهاء العرض ـ تصفيق حاد)

شهد الثالث ا
فى البيت

سرحية..? كرم: (يدخل هو و حليمة من اخلارج) جنحت ا
حليمة: ماحدش يقدر يحكم دلوقت

كرم: ماشفتيش اجلمهور ومن أول يوم..
ـهم اشوف أبـنى األول وهـو فى عيـنـيه النـجاح حـليـمة: أيوه شـفت  بس ا

ده..
ياترى الهاللى ادى له كام..? كرم: أنا بتكلم عن األيام اجلإيه 

سرحان: البرمجى مايتحملش حد يهزمه حتى فى الطاولة..
طارق: ال احلكاية مش كده..

سـرحان: ال هى كده.. ارجـع الم هانى خـياطـة الـفرقـة وخلـيك عـايش معـاها
وأهى مابتنساكش فى قطة من القطط اللى ماعرفش بتقع عليهم إزاى..

طارق: يعنى انساها.. إزاى..
سرحان: ياراجـل دا جسمها لسه مـعلم من ضربك فيها. (وطـارق ينظر له
دون أن يـرد وسرحان يضحك) وأنت يـعنى ماكنتش عارف.. مافيش واحدة
تدخـل التـيـاترو ده إال مـاتـعـدى على مـكـتبى.. (يـدفعـه للـخروج) خـليك مع

خياطة الفرقة أحسن بعد كده مش هاتالقى اللى يسلفك..
(تتجه حتيه لتقابل سرحان فيأخذها جانبا..)

سـرحان: أنـتى عـبـيطـة.. إزاى تـسـيـبى شغـلك..إنـتى بـكـره تكـبـرى وتـاخدى
أدوار ويتكلموا عنك وتنتشرى فى التليفزيون والسينما..

حتـيـة: ال مـا افـتــكـرش.. أنـا جــربت وعـارفـة نــفـسى.. أنـا هــاتـفـرغ لــبـيـتى
وجوزى..

شروع سـرحان: وهاتـعيشى إزاى.. اسـمعى الكالم ياحتـية.. أنا بحـضرك 
كبير هاينقلك نقلة كبيرة..

حتية: ال مش هاينفع.. مش هامثل تانى..
ا هانـعمل بزنس جـامد قوى ـسرح هايـبقى واجهـة إ سـرحان: التـمثيل وا

وهايفيد الكل
حتية: وأنا لى فى احلاجات دى..?!

سـرحـان: هـايـبقـى لك.. إنتـى جمـيـلـة وهـاتسـاعـديـنـا والطـلب عـلـيك هـايـبقى
كتير..

حتية: طلب إيه.. ارجوك وضح ..
سرحان: االستثمار مش هايقف عند حد ياحتية.. البلد مفتوحة دلوقت وكل

حاجة هاتتغير ..
حتية: مفتوحة مقفولة.. أنا دخلى إيه بالكالم ده..?

سرحان: الكالم ده مـحتاج اللى زيك عـلشان يسنـده ويوسع مجاالته ويزود
رأسماله..

كن.. أنا كنت متصورة إنى فهمت غلط.. أنا.. حتية: مش 
ة اللى بتتحط فوق التورتة.. سرحان: إنتى واللى زيك ياحتية الكر

دير.. أنا كده فى نظرك..?! كرم: أنا ياسيادة ا
سرحان: بالش تخـلف بقى.. الشاطر اللى يعرف إمكـانياته كويس ويستفيد
مـنـهـا.. إيه اللـى جرالك.. إيه الـلى غـيـرك كده  وبـعـدين أنـتى مـحتـاجـة أنا
عـارف ظــروف جـوزك واحـتــيـاجــاتـكم.. مش أحــسن مـا كل ســاعـة يـدَّاين..

كن تترمى حتت رجليك لو عاوزه.. فكرى كويس ياحتية..الفلوس 
حتـية: أل.. حد الـله بـيـنى وبـ الفـلـوس دى.. أنت مش عـاوز تـفهـم ليه إنى

عاوزه أحافظ على بيتى..
سرحان: طريقتك دى هاتخرب بيتك..

حتية: ربنا موجود.. قادر مايحوجنى ليك وال لغيرك..
سـرحان: (يـتركـها ويـتجه لـلداخل ) روحى فى داهـية.. اتـهنى بـبوز الـفقر

اللى زيك جتكوا خيبة على بعض..
(يتجه عباس إلى حتية القادمة إليه وقد ظهرت عليها أعراض احلمل)
عباس: واحد عاجز زى حاالتى إيه اللى عملته علشان أقاوم الشر اللى فى
كل حته وهـايبـقى إيه العـمل لو مـاقدرتـش حتى أقـاوم بالفـن  دا أنا أموت
أحـسن.. أنـا مـلــيت وقـتى بـشـغل تـافه عـلــشـان لـقـمـة الـعـيش هى دى مش

ة برضه..? جر
حتـيـة: أنـا قـلت لك يــاحـبـيـبى  مـاهى حــاجه بـالـعـقل بــتـخـلص شـغـلك فى
سـرح الساعة اتن بعـد نص الليل  وبعدين تصـحى سبعة الصبح تروح ا
مكـتب اآللة الكاتبة حلد الساعة اتن  مش هاتالقى وقت لراحتك وال كتبك

وكتابتك..
عباس: كان قدامنا حل تانى وماعملتوش..
حتية: أبوك معاه فلوس زايده عن حاجته..

وضوع ده.. عباس: وبعدين.. سبق واتكلمنا فى ا
حتـية: مش معـقول ياحبـيبى هاتـقاطعهم كـده.. دا أنت مادخلـتش بيتكم من

يوم ما أجتوزنا..
عباس: وحد يرجع للجحيم برجليه ..

حتية: يعنى مابتفكرش فى أمك وأبوك خالص..
عـبـاس: أمى بـفـكـر فـيـهـا وبتـصـعب عـلى بس فى اآلخـر وافـقت أنـهـا تـفتح

البيت للحثالة ييجوا يلعبوا ويسكروا..
ة .. ة.. بس كانوا هايعملوا إيه ماهو الغال برضه جر حتية: أيوه جر

عباس: تقبلى يحصل ده فى بيتك هنا..
حتـية: ال طبـعا بس سـاعـات الواحـدة بتـالقى نفـسهـا هـاتغـرق بـتتـعلق فى

قشايه تنجيها
عباس: ماحنا بنغرق ياحبيبتى ليه مافكرناش نعمل زيهم.

حتـيـة: أنـا لــوال انى قـربت أولـد كـنت نـزلت دورت عــلى شـغل بـدل بـهـدلـتك
دى..

ـا أرجع وأالقى عــبـاس: مــاحتـمــلـيش نــفـسـك فـوق طــاقـتــهـا يــاحـبــيـبــتى.. 
ابتـسامتك ومعـاملتك معـايا والبيت النـضيف بنسى كـل التعب وأقول فداك

مستقبلى كله.
حتية: ال إال مستقبلك.. نسيت حلمنا إنك تبقى مؤلف مسرحى.

(يتحرك إلى األمام  وتتجه حتيه جانبا)
عـبـاس: األيـام بـتـمـر والـعـذاب بـيـزيـد إزاى أقـدر أحـطم الـقـيـود دى كـلـهـا
بـتـخيل دنـيـا من غيـر غـلط وال ذنوب من غـيـر التـزامـات وحدة حـقـيقـية من

غير أب وال أم وال زوجة وال والد الواحد يعيش فيها خفيف خفيف .. 
(يتجه لكى يقابل سرحان القادم إليه)

دير..? عباس: خير ياسيادة ا
سرحان: إنت ماعلمتش..?

عباس: علمت إيه.. فيه إيه..?

طاف" لفرقة ثقافة اجليزة. مثل الشاب وصال عبد العزيز يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "آخر ا >  ا
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ــثل /مـخـرج / مـدرس روسى/ > كــونـسـتـانــتـ سـيـرجـيــبـفـتش سـتــانـسالفـسـكى آلــكـسـيـيف: 
سـرحـية سـوفـيـيتى خـالق أكـثـر "نظـام" لـلـتمـثـيل مـؤثر فى الـعـالم الـغربـى وقد بـدأت حـياتـه ا
ـهنية كهاو فى مـنزله واستمر فى "جمعـية موسكو للفن واألدب" الـتى شارك فى تأسيسها مع ا

أ.ف. فيدوتوف وثالثة آخرين.
سرحي جريدة كل ا
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اللوحة للفنان حنفى محمود»
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> بـرتـولـد بريـخت: كـاتب مسـرحى ومـخـرج وشاعـر وشـخصـيـة رئيـسـية فى اسـتـكشـاف الـقرن الـ 20
لـلـدرامـا كوسـيط ولـلمـسـرح كمـنـبر لألفـكـار السـيـاسيـة. فى طـبـول فى اللـيل يـرفض جنـدى عـائد
بـازدراء الـثورة فى صـالح فـراش (ينـام فيه) مع خـطـيبـته. وبـعل هى قصـيدة قـصـصيـة عن اخلالعة
دن يـصور عـداء بال هدف فى شـيكـاغو; واإلنـسان والـفـجور بـاعتـبارهـا حتقـيقًـا للـذات. وفى غابـة ا

واطن الطيع إلى قتلة بال رحمة. يساوى اإلنسان توضح كيف يحول اجليش ا 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

ها من إنتاج مركز الهناجر للفنون. سرحى هشام عطوة قرر اختيار مسرحية "ماكبث" لوليم شكسبير لتقد >  اخملرج ا
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ــشـــاهــد وقـــد تــعـــامل اخملـــرج مع هـــذه ا
بـــحـــســـاســـيـــة شــــديـــدة وإن كـــانت بـــعض
حلـــظـــات اإلضـــاءة حتـــتـــاج إلـى تـــفـــكـــيــر
أعـمق خـاصـة الـلـحـظـات الـتـى تـسـتـخدم
األلـــوان احلـــمــراء بـــدرجــة خـــافـــتــة وهى
ــــتـــفـــرج حلـــظــــات كـــثـــيــــرة تـــزعـج عـــ ا
وبالـتالى تـؤثر على تـدفق إيقـاع العرض
ــــهـــــرجــــان وهى ظـــــاهـــــرة فى عـــــروض ا
عـمــومـاً بــيـنــمـا كــان األداء الـتــمـثــيـلى من
أفـــــضل الــــعـــــروض حــــيث تـــــأتى اجلــــدة
(طــــيف) لــــتـــقــــدم شـــخــــصـــيــــة حتـــركــــهـــا
عــواطـفـهـا الـداخـلـيــة صـراعـهـا الـداخـلى
هـــو احملــــرك ألفـــعـــالــــهـــا بـــرغـــبــــتـــهـــا فى
الـــــــرحــــــيـل مـن مـــــــنــــــزل االبـن والـــــــثـــــــانى
العـتـقـادهـا أن األشـباح سـكـنـته وسـتؤذى
االبـــــنـــــة لـــــذلـك اعـــــتـــــمـــــدت عـــــلى األداء
الـنــفــسى الـداخــلى خــاصـة فـى مـشــاهـد
لـهــفـتـهــا عـلى حــفـيــدتـهـا ومــجـادلــتـهـا مع
اجلـد وإن جـنـحت أحـيـاناً إلـى أحاسـيس
زائـدة تـؤدى إلى صـراخ مـيـلـودرامى غـير
مـطـلوب فى هـذه الـنـوعـيـة وإن كانت من
ـــــمــــــثـالت الالتـى ظــــــلـــــمـن فى نــــــتــــــائج ا
هـرجان فى تـقديـرى هى وهيـفاء عادل ا

فى عرض «سفر العميان».
ـــنـــيـع الـــفـــنـــان اخملـــضــرم أمـــا مـــحـــمـــد ا
فــيـكـفى لـه تـلك الـعــودة لـلـمــسـرح وبـنص
ــنــيع إلى جـــاد يــحــمل هــمـــاً ســعى فــيـه ا
ــا تـــقـــد شــخـــصـــيـــة اجلـــد الـــعـــجـــوز 
حتــــمـــــله من دالالت الـــــتــــعــــقل والــــرزانــــة
والــرسـوخ فــكـان األداء الــهـاد واحلــركـة
ـعـبـرة وإن كان فى الـبـطـيئـة واالنـحـناءة ا
حــاجـة إلى إيـقــاع أسـرع فى األداء غـيـر
أنه بـــالـــفـــعل جنـح مع طـــيف فـى تـــقــد
أداء مــــــتـــــــنـــــــاغم بـل يـــــــحـــــــسب لـــــــهـــــــمــــــا
مـــســـاعـــدتـــهـــمـــا لـــلـــطـــفـــلـــة أريج فى دور
احلـــفـــيـــدة الـــتـى اســـتـــطـــاعت أن تـــتـــرك
بـــــصــــمـــــة احلــــضـــــور والــــفـــــوز بــــجـــــائــــزة
ــهــرجــان من خالل أداء بــســيط غــيــر بــا
مـتــكـلف يـعــتـمـد عــلى أحـاســيس صـادقـة
ــثـلــة تــبـشــر بــجــيل أكـثــر فــنـاً جتــعــلـهــا 
ــســرح ـــمــثـــلــة ســـتــحـــتل مــكـــانــة فـى ا و

الكويتى لتساهم فى رقيه وتطوره.
بـــيــنــمــا تـــبــقى مـــجــمــوعــة اجلـــوقــة الــتى
قــدمـت أكـثــر مـن أغــنــيــة - ألحــمــد فـرج
ـــتــــمـــيـــز - هى فـى حـــد ذاتـــهـــا ــــغـــنى ا ا
جـمـيـلـة لـكـنـهـا غـيـر مـوظـفـة خـاصـة وقد
أصـر اخملـرج عـلى تــواجـدهـا أيـضـاً عـلى
ـــســرح طـــوال الــوقت دون دور خـــشــبـــة ا
ـــا شـــغل مــســـاحـــة فى فــراغ حـــقـــيــقى 
ـــتــــفـــرج ــــســـرح بــــصــــورة قـــد تــــشـــتـت ا ا
ـرئـيـة الـتى وتـفـسـد جـمـالـيـات الـصـورة ا

اعتمد عليها العرض.
ورغم بــــعض ســــلـــبــــيـــات الــــعـــرض إال أن
الـــعـــرض بـــإيـــجـــابـــيـــاته يـــعـــد من أفـــضل
ـهـرجـان بل يـبـشـر بـجيل الـعـروض فى ا
مـتـمـيـز بـدايــة من مـخـرجه الـشـاب ولـيـد
ـبـشرة ـثـلـتـه الـصـغـيـرة ا سـراب حـتى 
كـــــمــــا أكــــد تـــــواصل األجــــيـــــال من خالل
نيع. بدع طيف ومحمد ا اشتراك ا

ــــنــــزل الـــذى أصــــبح هــــشــــاً يـــدور فــــيه ا
الــصـراع بـ اجلــد واجلـدة إضـافـة إلى
أن الـــلــون األســـود يـــعــطى داللـــة احلــداد
ـأساة التى تعـيشها األسـرة بعد رحيل وا
ابــــنــــهــــا وبــــأن هــــذه احلــــالــــة احلــــداديــــة
مسـتـمرة كـما أتـاحت األقمـشة لـلمـخرج
استخدامهـا كشاشة خيال ظل (سلويت)
يــــكــــشـف من خاللــــهــــا أحـالم الــــطــــفــــلـــة
الـــنـــائـــمـــة الـــتى يـــأتـــيـــهـــا طـــيـف والـــدهــا

نزل. ويحركها فى ا
ــتــعـدد عــلى ــنــظــر ا وقــد كــان تـقــســيم ا
يزاً جمالياً وساهم فى سرح  خشبة ا
ــا ـــرئــيـــة وتــعـــددهــا  تـــنــويع الـــصــور ا
ساهم فى تنـوع إيقاع العرض خاصة مع
اسـتـخـدام إضــاءات من مـصـادر مـتـعـددة

سواء خلفية أم جانبية.

ــكـان ومن هــنـا كــان رفض اجلـد وبـ ا
لـقـطـعـهـا حتـى لـو كانـت سبـب وفاة ابـنه
ـيـز بل إن اخملـرج اســتـخـدمــهـا بـشــكل 
حـيـنـمـا جـعل بـجـوارهـا أرجـوحـة الـطـفـلة
ـنـزل بشـجـرته لـتـصـبح وكـأنـهـا حـديـقـة ا
وأرجــوحــته كــذلك جـاء اســتــخـدام األب
لــلــمـــصــبــاح الــقــد تــأكــيــداً عــلى فــكــرة

األصالة وتدعيماً للشجرة.
إال أن أبرز ما طرحه ولـيد عنبر مصمم
الديكور هو اسـتخدامه للستائر السوداء
ـنزل كـله ولتـصبح هـناك ليـصـوغ منـها ا
غــرفـة اجلـد واجلـدة بـشـبــاكـهـا الـصـغـيـر
سـتوى الـعلـوى هو حـجرة بيـنمـا يصـبح ا
احلـــفــيـــدة ولـــعل اســـتـــخـــدام األقـــمـــشــة
الــــســـوداء الــــشــــفـــافــــة أعــــطى أكــــثـــر من
داللــــة فــــقــــد أكـــدت كــــشـف مـــا بــــداخل

رئـية الـتى تبدأ من العـديد من الـصور ا
ــــة الــــذى ــــنـــــزل الــــقـــــد خالل صـــــورة ا
تتـوسطه الشـجرة التى نـعرف فيـما بعد
أنـها الـتى تـعثـر فـيهـا االبن الـراحل هذا
ــنـظــر الــذى جــمع بــ أكــثــر من اجتـاه ا
فــنى من خالل تــصــمــيم ديــكــور «لــعــنــبـر
ولـيــد» مـعـتـمـداً عـلى الـشـجـرة الـواقـعـيـة
رغـم أنـهــا بال أوراق لــلـتــأكـيــد عــلى قـدم
الــشــجـــرة والــتى قـــد تــفــســر عـــلى أنــهــا
شـجـرة الـسـدرة وهى الـتـى يـدور حـولـها
ـســرحــيــة بــاعــتــبــارهـا ســبب مــوضــوع ا
الــعـثـرة إال أن هـذا الــتـفـسـيــر قـد يـأخـذ
ــنـحـى آخـر غــيـر أن الــتــفـســيـر الـعــرض 
اآلخــــر هــــو أنـــــهــــا شــــجــــرة ضـــــاربــــة فى
الـــتـــاريـخ واجلـــذور فى األرض راســـخـــة
ـا يــؤكـد عـلـى الـصـلــة الـعــمـيـقــة بـيــنـهـا

عــرض «الــعــثــرة» تــألــيف مــحــمــد الــفـرج
وإخـــراج ولــــيــــد ســـراب والــــذى قــــدمـــته
ـسـرح الــكـويـتـى ضـمن فـعــالـيـات فـرقــة ا
ـسـرحى العـاشـر هو مـهرجـان الـكويت ا
ـبـشـرة الـتى حتـمل واحــد من الـعـروض ا
األمـل فى جـيل من اخملـرجـ الـواعـدين
سرح الكويتى وهو جيل األمل فى فى ا
كانة التى ـسرح ليتبـوأ ا الـنهوض بهذا ا

يستحقها.
 يــأتى تــمــيــز عــرض «الـعــثــرة» من خالل
مـخـرجه ولــيـد سـراب الـذى اسـتـطـاع أن
يـقـود فــريق عـمل من جـيـل سـابق يـحـمل
خــبـرة كـبـيـرة قـادهـم بـوعى وفـهم خلـطـة
مـسـرحـيـة مـحـكـمـة بـإيـقـاع مـتـدفق وأداء
ــنـيع مـتــمـيــز ألبـطــال الـعــرض مـحــمـد ا
ــشـاعـر ـتـدفــقـة ا والـفــنـانـة احلــسـاســة ا
طـــيف وكــذلك الــطـــفــلــة الــواعــدة «أريج

العطار».
ارتـكــز الـعـرض عــلى نص مـحـمــد الـفـرج
وهـو نص طـويل نـسـبـيـاً كـان يـحـتاج إلى
بـــعض االخـــتــصـــارات من اخملـــرج يــدور
الــنص حــول فـــقــد أســرة البــنـــهــا بــســبب
عــــثــــرته ذات مــــرة فى شــــجــــرة بـــصــــحن
ـا كـان لـهـذا االبن الـغـائب ابـنـة ـنـزل و ا
ال نـــــعـــــرف أيـن والـــــدتـــــهـــــا? فـــــإن اجلـــــد
واجلـدة يرعـيان احلـفيـدة وتبـرز الرغـبة
ـنـزل الـدرامــيـة لــلـجــدة كى تــتـرك هــذا ا
ــثل لـهـا كــابـوسـاً يــذكـرهـا الــذى أصـبح 
بـابنهـا الذى فقدته بل إن الـشجرة تظل
ــا فــعــلـتـه فى ابـنــهــا وتــصـبح تــذكــرهـا 
هــذه الـشـجـرة وكـأنـهــا شـخـصـيـة درامـيـة
تــتـحــاور اجلـدة مــعـهــا دائـمــاً وحتـاول أن
تمـنع حفيدتـها من اللـعب عليـها وتصبح
ــنـــزل هى رغـــبـــة األم فى الـــرحـــيل مـن ا
ـســيـطـرة عــلـيــهـا بــيـنـمــا تـصــطـدم هـذه ا
الـــرغــبـــة بــرفض اجلـــد وكل له مـــبــرراته
الـــــدرامـــــيـــــة فــــاجلـــــد يـــــعـــــيش مـع هــــذا
ـنـزل بـروح ابنه ـاضى إنه يـشـعـر فى ا ا
حتـوم حـوله وحــول الـطـفـلــة الـبـريـئـة إال
أن اجلـــــدة تــــتــــخـــــذ من ذلك مـــــبــــرراً كى
ـنــزل ألنـهـا تـعـتـقـد أن تـلك يـرحـلـوا عن ا
ــــكـن أن تــــصل بــــهم لــــلــــجــــنــــون الــــروح 
وحــسب عــقـيــدتــهـا قــد تـمس حــفــيـدتــهـا

بسوء.
ويــــســـتـــمـــر ذلـك الـــصـــراع الــــذى يـــعـــطى
دالالت أعـــمـق من مـــجـــرد خــرافـــات عن
األشــبــاح واجلــنـون حــيـث تـصــبح دالالت
الصراع واحلدث هى اإلصرار من اجلد
على التـمسك باجلذور من خالل رفضه
أن يـــرحل مـن مـــنـــزله الـــذى عـــاش فـــيه
والـذى يــشـعــر فـيه بــروح ابـنه الــتى تـزور
نزل هو حفيدته. وليـكن تمسك اجلد با
تـــمــسك بــتــاريــخـه الــذى عــاشه فى هــذا
ـنــزل إلى مــنـزل ــنــزل حـتى لــو حتــول ا ا
لـألشـــبـــاح وبــــذلك يـــصــــبح اجلـــد رمـــزاً
يــســعى لـتــأكــيـد األصــالـة والــرمــز ويـقف
أمــام زوجـته الـتى تــتـعـامل مع األمـور من
مـــنـــظـــور عـــاطـــفى فـــقط وهـــو نـــابع من
خوفـها على حـفيـدتها طـوال الوقت فهى
تــخـشى من تـكـرار الـعــثـرة وبـذلك تـضـيع

منها احلفيدة.
ـوضـوع تــعـامل اخملـرج ولـيـد سـراب مع ا
بـــحـــســـاســـيـــة شــــديـــدة ووعى لم يـــطـــرح
مــــجـــــرد الــــعــــثـــــرة بل أكــــد عـــــلى فــــكــــرة
الــتـمـسك الـشـديــد بـاجلـذور وذلك عـبـر

سرحى العاشر فى مهرجان الكويت ا

«العثرة».. صراع التمسك باجلذور

رئية تنوع إيقاعات العرض وصوره ا

اجلوقة
شغلت
الفراغ
سرحى ا
دون أى مبرر

 دالالت عميقة عن األشباح واجلنون
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ـكـان ده مـرافـقـه صـول فى الـبــولـيس وواخـد عـلـى كـده.. وهـو جـابــنـا ا
علشان كده..

حليمة: يـعنى أصوت وألم عليك احلتة كلها..(وسرحان يعود من حيث
همومة) كـلهم حاولو معايا ورفضتهم.. ظهـر وحليمة تعود جللستها ا
هـى مرة واحـدة وبـعـدهـا مـاكـانش قـدامى غـيـر كـرم أجتـوزه.. عـاشرته
فتـرة صـغـيرة وكل واحـد قـعـد فى أوده لـوحده.. يـاتـرى أبـوك اللى زور
الـصـورة دى عـنى أنـا يـاحـبـيـبى ست مـحـرومـة من كل حـاجـة ومـاليش
حظ.. مــالـيش أمل غــيـرك.. إزاى مـاتــعـرفش أمك يــاعـبــاس.. الـلى فـات
ـكن تـكـون قـتــلت يـاعـبـاس.. أنـا زمـان تـبت عـنـه وربـنـا يـشـهــد.. مش 

عارفاك ياحبيبى.. أنت مش كده..
كـرم: مـاتــرجـعــيش تــكـلــمى روحك.. الــواد مـاظــهــرش وال حـضــر حـتى

العرض فى يوم..
حليمة: بكره يظهر.. سرحان بيه طمنى وقالى أنه اتصل بيه.

كرم: طمنك.. ومايطمنكش ليه.. جواريه طبعا أولى..
حليمة: يعنى أنت فايق للتخاريف اللى فى دماغك دى..

كرم: مش مهم.. والله مإيهمنى.. يعنى الواد كويس..
حليمة: أيوه وقـال أنه متابع  العرض وبيقرا الكالم احللو اللى بينكتب

فى اجلرايد..
كرم: طيب ومستخبى من إيه.. أكيد خايف حد يستجوبه ..

.. حليمة: حد م
ـباحث.. من النـاس اللى طلـعها عـلى حقيـقتها كرم: ماتـخافيش.. مش ا

سرحية  فى ا
حليمة: خليك على نارك..

كرم: نفسى أقتلك بس مش عارف إيه اللى بيحوشنى..
حليمة: وأنت لسه ماقتلتنيش..

كرم: نفسى والله..
حليمة: الله يرحمها أمك.. بتعذبنى وهى فى قبرها ..

كرم: (ساخرا) فرقت عنك بنط واحد..
حــلــيــمــة: عــمــايــلــهــا قـــدامى أهى.. مش بــنـى آدم.. وحش.. مــنك لــله

يانفوسه..
كرم: دى تعتبر بالنسبة لك مالك.. (يواصالن احلوار ولكن النسمعهما
سرح )  قابلة طارق فى مقدمة ا فى الوقت الذى يتجه فيه سرحان 

طارق: اخلبر صحيح..?
ســـرحـــان: أيــــوه.. عـــبـــاس كــــان ســـاكـن فى بـــنــــســـيـــون فـى حـــلـــوان

ماشافوهوش مدة طويلة لقوا جواب فى أودته بيقول أنه هاينتحر..
طارق: لقوا جثته..?

سرحان: ال.. مالهاش أثر..
طارق: كتب أسباب انتحاره.?

سرحان: ال..
كرم: وأنت اقتنعت أنه انتحر..?

سرحان: ليه يختفى ومسرحيته ناجحة والسوق فارد له دراعاته..?!
ة.. الشعور بالذنب.. طارق: اجلر

سرحان: ليه ينتحر..?
ـسرحـيـة خـيـانة طـارق: لـنـفس األسـباب الـلى انـتـحـر عـلشـانـهـا بـطل ا

مراته بعد اجلواز.. اعترافها..
سرحان: أنت مصر على اتهامه..
طارق: احتدى لو فيه سبب تانى..

سرحان: وهو لو هاينتحر ماينتحر فى االوده....
طارق: مؤلف بقى وبيكتب موته تليق بيه..

سـرحان: ال ما افـتكـرش بـكره يـظهـر أنا الـلى يـهمـنى دلوقت اخلـبر ده
ــكن الـلى عـمــله ده حـيـلــة عـلـشـان الــلى هـايـخــلى الـدنـيـا تــتـقـلب.. دا 

سرحية تسمع أكتر.. ا
سرحية سن كن نفضل نعرض ا طارق: طبـعا.. والصالة هاتتملى و

.. وسن
سرحان: ماتقرش ياطارق.. احنا عاوزين إيه غير كده..

ـسـرح تمـاما من الـشـخصـيات ودالالت (إظالم تدريـجى حـتى يخـلو ا
األمـاكـن وبـعـد ذلك يـظــهـر عـبـاس وحـيــدا صـامـتـا لـلــحـظـات يـنـظـر

لالشئ طويال)
عــبـاس: وبـدأت وحــدة جـديـدة بــعـيـد عن الــشـيـاطــ الـلى مش عـاوزين
راية وحدة جديدة انا والكتب واخليال واألحالم يبـصوا لنفسهم فى ا
سبت الـشغل علشان أتفرغ للكتابة ويعدى الوقت وتمر األيام وأنا تايه
بـ مالي األفـكـار بس مش قـادر املك فـكـرة  واحـدة إيه ده أنا مش
عايـش فى وحدة لـكن فى فراغ وكـسل وموات أنـطفت الـشعـلة خالص
لل والقرف من وماعـدش عندى رغبة امسك حتى بالقلم وجه الزهق وا
ـوت الــدنـيــا كــلـهــا وفــلـوسى عــمــاله تـقـل جـفــاف ومـوت أنــا شــايف ا
وحــاسس بــيه ومـعــاشـرة وشــا ريـحــته مــافـيش غــيــر الـنــهـايــة الـلى
رسـمـتـها لـلـبـطل.. مـافـيش غـيرهـا هى الـلى هـاتـطـهرنى مـن كل حاجه..
(وهو يندفع خارجا يردد) مافيش غيرها النهاية دى.. مافيش غيرها..

سرح خال مع تردد صدى صوته.. حلظات ـ إظالم النهاية ـ ) ( ا

كرم: أنا مش كده  انتى وهو أغبيا..
حليمة: ياسيدى األغبيا كتير فى البلد دلوقت..

كرم: أنا عـمرى مـاكنت أخالقى عـلشـان انحل طـول عمـرى بدائى وحر
ومـابـكــذبش عـلـى روحى زيك أنت والـلـى حـوالـيك.. (جــانـبـا) الــسـتـارة
اتـفـتحـت عن بيـتـنـا  هو نـفس الـبـيت.. كل أوده فـيه تشـهـد لـنا وتـشـهد
عـلـيــنـا يــخـرب بـيت أبــوك ولـد.. الـواد عــبـاس ده وحش.. كــنت هـابـقى
مـبـسـوط أكتـر لـو عـرفت أنـا بقـى حقـيـقـة أبـويا.. يـاتـرى كـان مـنافق وال
ـوت خده بدرى وامى بـقت... هيـييه زى مـابقت بـقى واتربيت ضاللى. ا
.. قـرونهم كـان تـاج على راسـى.. بس ياتـرى اخملرج أنا تـربـية شـيـاط

هو اللى عمل كده وال عباس 
كن ده يبقى رأيك فيا.. كرم: (جانبا) انا كده ياعباس.. مش 

(حلظة وقد ظهر سرحان مترنحا ونهضت حليمه لتقابله)
سرحان: دايخ وعاوز كولونيا

حليمة: (تعطيه زجاجة كولونيا) أتفضل..
سرحان: الظاهر شربت اكتر من الالزم..

حليمة: وحظك كان وحش من أول اللعب..
سرحان: حليمه.. أنتى لسه جميلة زى ما انتى

حليمة: أتفضل أرجع زى ماجيت..
ا جتينى أول مرة علشان تشتغلى فى شباك التذاكر.. سرحان: فاكره 

حليمة: وقلتى لى أنتى عاوزه تدريب وامتحان 
سرحان: ياه ه... كان أجمل امتحان..

حليمة: (بعد تنهيدة) أيوه ياحسرة بنت شريفة جرتها للهالك..
تعة هالك .. سرحان: هالك إيه.. هى ا

لقن طلبنى للجواز.. ولقيتك بتدور وشك.. حليمة: ماصدقت أن ا
سرحان: وأنت كان ينقصك حاجه..?

حليمة: نسيت طبعا ساعتها كل حاجه..
سرحان: بالش مبالغة احلكاية بسيطة زى ماهى بسيطة دلوقت..

حليمة: أتفضل بره.. 
سرحان: ياوليه دى حلظة تستعيدى فيها شبابك..

حليمة: أخرج يا بيه أحسن لك..
سـرحـان: أنـتى خـايفه من إيـه جوزك عـارف ومـايـهـمـوش ألن أمه كانت

سرح العائم. > تتوقف هذا األسبوع عروض مسرحية "حتت السيطرة" للمخرج عصام سعد والتى يقدمها مسرح الشباب على ا

21
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üfــثل ومـخــرج ومـنـظــر فـرنـسى. فى  1920مــثل فى فــرقـة دوالن وفى > أنــتـونـ آرتــو: شـاعـر و

عـروض جورجى بيـتويف كان عـضوًا فى مجمـوعة بريـتون السيـريالية من  1924حـتى طرد منها
. وقد مثل أدوارًا فى األفالم وبرز منهـا نابليون آلبل جانس مارا وآالم جان دارك لكن بـعد عام
ـقام األول عـلى محـاولـت له عـمرهـما سـرح الالحق كـان مبـنيًـا فى ا تـأثـيره االسـتثـنـائى فى ا

سرح وقرينه. سرحيقصير لإلخراج وعلى مجلده الذى ضم مقاالته ا جريدة كل ا
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اللوحة للفنانة «رانيا رضا سالمة»

حليمة: أول عمل يتباع رخيص..
كرم: اشمعتى..

حليمة: عباس طول عمره بيكره الفلوس
سـرحيـة بتـقـول إنهم بـيدوا من غـير كـرم: طبـعا مـاهو طـالع جلـماعـة.. ا

حساب..
حليمة: بالش تفكيرك السخيف

كرم: كل شىء حقيقى اكتر من احلقيقة.. 
حليمة: كالم فارغ انا لقيت نفسى فى صورة مالهاش عالقة بالواقع

كرم: إحنا مش شفنا اللى نعرفهم كلهم زى ماعرفناهم..
ؤلـف حر يـغـير الـلى هـو عـاوزه ويسـيب الـلى هـو عاوزه زى حـلـيـمة: ا

ماعرفه
ـديـر واخملرج كـرم: ولـيه صـورك من غـيـر ضـابط  واحـد ورا الـتـانى: ا

مثل  حتى الكومبارس طارق رمضان..!? وا
حليمة: هو حر

كرم: طول عمرى فاكر أنه بيحبك ويحترمك
حـلــيـمـة: مـســرحـيـة إيه الـلـى أنت مـهـتم بــيـهـا وأنت أصال مــاتـهـمـكش

احلياة
كـرم: كــنــتى قـاعــده جـنــبى وســامع نــهـجــانك ودقـات قــلــبك  الـســتـارة
أتفتحت عن بيتنا هو نفس البيت  اخملرج اللى عمل كده وال عباس ?

حليمة: نادى قمار وماخور.. هو ده بيتنا..?
ة واخليانة  كرم: بس فيه اكتر من اجلر

ة واخليانة فى دمك  بشهادة حضرتك.. حليمة: اجلر
كـرم: استـمـتـعى بـقى بـرأى ابـنك فـيك  هى دى جـهـنم مـ يـصدق إن

الواد مخزن اخلرايب دى كلها فى دماغه ..
حليمة: وهو هايجيب من 

كرم:  بس انا مبسوط برأيه فيك  ..
سرحية ده لزوم الصنعه.. حليمة: ابنى بيحبنى.. اللى فى ا

سرحية بتهاجمنى بس بتنتقم لى فى نفس الوقت .. كرم: ا
حليمة: شايفاك مبسوط.. طبعا ما أنت تموت فى الفضايح..

كرم: لكن فى الفضيحة دى حاسس انى هزمت عدوينى االتن .. 
حليمة: وهو يعنى مقدمك صاغ سليم وال شخص  منحل..
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> إن االسـتـرخـاء يـكـون ذا قيـمـة كـبـيـرة لو أن لـنـا أن نـسـيـد الالوعى مـستـوى الـعـمـلـية
كـن ربط حالة الال الـذهنـية الـتى ال تكـون حاضـرة بعد فـى الوعى تسـمى الال وعى. و

ا يكون منسيًا أو راقدًا فى سكون فى خزانة غير مفتوحة للذكرى. وعى للعقل  22
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

ناقشة قضايا مسرح الطفل فى مصر. > اإلدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة تنظم األسبوع القادم حلقة بحثية 
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> جـيرزى جروتوفـسكى: مخرج ومدرس وصـاحب نظرية بـولندى بعد دراسـة فى مدرسة الدراما
فـى "كراسو" وفى مـوسكـو أسس "مسرح الـ  13صـف" فى "أوبول" حيث أخرج من  1959إلى 1964
ـتفرج كـان منها مثل وا مـسرحيـات شعريـة بهدف معـارضتهـا وحتويل العالقـة التقـليدية بـ ا

قابيل جلورج بايرون وفاوست جلوته وأكروبولس لستانسالف وايزبيانسكى. 

سرح القومى. سرح القومى يدرس حاليا مشروع تقد عرض مسرحى جديد من إخراجه على خشبة ا >  شريف عبد اللطيف مدير ا

سرحي جريدة كل ا
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بصـحـة جيـدة للـغايـة تفـوق كثـيرًا من هم
فى سنه.

ــــا كـــــان ذلك راجــــعًـــــا إلى الـــــنــــظــــام ور
الغذائى والصـحى الذى يتبعه فى حياته
ـارس الريـاضـة.. ومنـها الـيومـية حـيث 
رفـع األثـــــقـــــال.. ويـــــتـــــردد عـــــلى صـــــالـــــة
لـأللــــعــــاب الــــريــــاضــــيـــــة أربع مــــرات فى
ارس الـعديد من الـتمـرينات األسبـوع و
الـرياضـية وهو فى بـيته. لكن كل ذلك ال
ـدة عـشـر يـبـعث عـلى الـسـعـادة لـديه إال 
دقـائق فـقط بعـد أن يـستـيـقظ من نومه.
وبـعــدهـا تـهــاجـمه الـهــمـوم واخملـاوف من
ـا زاد علـيه هـذه اخملاوف ـسـتقـبل. و ا
رحــــيـل صــــديــــقـه الــــنــــحـــــات "جــــونــــاثــــان
توماس" والـذى ارتبط  به على مدى 35
ســـنــة. وكــان يـــأمل فى أن تــســـتــمــر هــذه
الـعالقـة وأن يــسـتـمـر صـديــقه عـلى قـيـد
احلـيــاة لـيـرعــاه عـنـدمــا تـتــقـدم به الـسن
. لـكن كل ذلك تـبدد ويـصل إلى الـتـسعـ
عـــنـــدمــا أصـــيب "تـــومـــاس" بــالـــســـرطــان
وأخـذ هو يـرعاه ويـتـعذب من آالمه. ولم
ــعـانــاة بـالــصـديق فــرحل وهـو فى تـطل ا

بداية الستينيات من عمره!! 
وعن آخـــر أعــمـــاله "ذاتى ونـــفـــسى وأنــا"
يــقـول إلــبى إنه عــمل مـبــتـكــر يـدور حـول
امــــرأة لـــهــــا طــــفالن تــــوأمـــان يــــشـــبــــهـــان
بــعـضـهــمـا تـمــامًـا ويـحــمالن نـفس االسم
حـــــيث جتـــــد األم صــــعــــوبـــــة بــــالـــــغــــة فى

التفرقة بينهما. 
ومـع تـــعـــدد أقــــوال الـــنـــقــــاد فى اإلشـــادة
بـإدوارد إلـبى نـخـتـار مـنـهـا مـا كـتبـته عـنه
ذات مـــرة الـــنـــاقـــدة أمـــيـــلـى مـــان. تـــقــول
مان.. إن أحد أسـباب جناح إلبى ككاتب
مــســرحى هــو أنه ال يــزال يــكـتـب وهـو ال
ـجــرد الـكـتــابـة بل إنه لــيـحـدث يـكــتـفى 
نـفـسه دائمـا وال يـكـرر نـفسـه إطالقا فى
أى مـن أعـــــــــمـــــــــالـه الــــــــــتـى زادت عن 30
ـمثـلـون الذين يـشـاركون مـسـرحـية. أمـا ا
فى أعـمـاله فـيــرون أنـهـا مـتـعـة كـبـيـرة أن
ـمـثل شـخصـيـة كـتبـهـا إلـبى على يـحول ا
الـورق إلى شـخص من حلم ودم يـتـحرك

سرح. على خشبة ا
ويـــــتـــــحـــــدث عــــنـه بـــــريــــان مـــــوراى بـــــطل
مسـرحيته الـشهـيرة "اللـعب مع األطفال"
فــيــقــول إن إلــبى لـه طــريـقــة خــاصــة فى
اســتـخـدام الـكـلـمـات تــقـتـرب من الـكـمـال
وهـذه الطريـقة حاول كـثيرون من األدباء
مــــحـــاكــــاتــــهــــا لــــكــــنــــهم فــــشــــلــــوا وســـوف
يــفــشـــلــون.. ذلك أن إلــبـى صــاحب رؤيــة

يزة للغة وللتعبير ال يتبناها سواه.

سـرحـية دون نـظر أقـبلـوا على أعـمـاله ا
إلـى األربـاح ويـعــتـرف بــأنه من بــ أكـثـر
من  30 مــسـرحــيــة كــتــبــهـا حــتى اآلن لم
حتــقق األربــاح ســوى ست أو سـبـع مـنــهـا
عـــلى أكــثــر تـــقــديــر هــذا رغـم مــا القــته
سـرحيـات من تقـدير الـنقـاد حتى هـذه ا
أنـه فـاز بــجــائــزة بـولــيــتــزر األدبــيـة ثالث
مـــــرات عـن مـــــســـــرحـــــيـــــاته. ويـــــذكـــــر أن
مــســرحـيــته "رجـل بـثـالثـة أذرع" عــرضت
دة  16يومـا فقط. وأصابه عام  1983 
هــذا بـــإحـــبــاط جـــعــلـه ال يــعـــود لــتـــقــد
سرح إال بعد  11سنة مسرحيـاته على ا
ـسـرحـية كـامـلـة.. وعـاد فى عام  1994
"ثالث نـساء طـويالت" والـتى يعـترف أنه
اسـتوحـاهـا من جتـربته مع أمـه بالـثـينى.
ويــقـــول إلــبى إنه فى هـــذه الــسن يــتــمــتع

ـــوضــــوعــــات الـــســــهــــلـــة يـــبــــحــــثـــون عـن ا
ـــشــاهــدين وال اخلـــفــيــفـــة الــتى جتــذب ا
يـــســعـــون إلى األعـــمــال الـــتى حتـــتــاج من
شاهد إعـمال فكره. وهم يحتجون فى ا
ذلك بـارتفـاع تكـلفـة اإلنـتاج وهـو ال ينـكر
ذلـك. فـــــمـــــســــــرحـــــيــــــة "من يــــــخـــــاف من
فــرجـيـنـيـا وولف" عـرضت ألول مـرة عـام

 1962وتكلفت  40 ألف دوالر فقط.
وعـندمـا أعيـدت عام  2005 تكـلفت 1.5
مـــلـــيـــون دوالر. وهـــنـــا يــــؤكـــد إلـــبى عـــلى
سـرح حتى ال أهمـية أن تـدعم الدولـة ا
نتجون ذلك حجة ويتدافعوا إلى يتخذ ا
األعـمال الـتى حتقق األربـاح دون اعتـبار

لقيمتها الفنية.
وعمـوما فهـو يشعـر بالسعـادة ألنه تعامل
نتج الذين فى حياته مع العـديد من ا

ــســرحى إلــبى رؤيــتـه لــعــمــلــيـــة اإلبــداع ا
فـيقـول إنهـا مجـرد ومضـة فكـر هى التى
تـــصـــنع مـن شـــخص كـــاتـــبًـــا مـــســـرحـــيًـــا.
ــــــضى قــــــائـال.. إنــــــنى أمــــــر بــــــنــــــفس و
ـر بـهـا أى شـخص آخر الـتـجارب الـتى 
ا أن لـدى ومـضـة.. تـعـتمل فى ولـكن طـا
ذهــنى فـــإنــنى ال أرضى بـــأن تــمــر مــرور
الـكرام كـمـا تـمر عـلى اآلخـرين بل أشـعر
بـاحلـاجـة إلى تـرجـمـة تـلك الـتـجربـة إلى
مــسـرحـيــة. وهـذه الـعـمــلـيـة تــبـدأ أسـاسًـا
فـى الوعـى اإلنــــــســـــــان ثم تـــــــنـــــــتــــــقـل إلى
الــوعى.. وبــعــدهــا تــعــود مـرة أخــرى إلى

الالوعى.
ـــضى إلـــبـى قـــائال.. أن الـــفـــكـــرة قـــد و
تــــنـــمــــو ســــريـــعًــــا فى ذهــــنه وتــــخـــرج إلى
احلــيـاة عــلى الـورق كـمــسـرحــيـة مـكــتـوبـة
بــــــســــــرعــــــة خالل شــــــهــــــريـن أو ثـالثـــــة..
وأحــيـانــا حتـتــاج عــدة سـنــوات قــد تـصل

إلى ست سنوات حتى حتدث الوالدة.
ــســـرحـــيــة "من ويـــســـتــشـــهــد عـــلى ذلـك 
يـــــخـــــاف من فـــــرجـــــيــــنـــــيـــــا وولف" والـــــتى
أضاعت عـدة سنـوات حتى أتـمهـا. ويقول
إنـه يرفض كـلـمـة اإللـهام.. وال يـجـد كـلـمة
سرحى. محددة تشرح وتفسر اإلبداع ا
ـضى قـائالً إنى عقـليـة محـيرة.. فـأنا و
ـكن أن أقــرأ كـتـابًــا ثم أنـسـاه لــعـشـرين
عــــــامًــــــا وأعــــــود وأتــــــذكـــــــره وأنــــــا أكــــــتب

مسرحية. 
ـــــــســــــرح ويـــــــتـــــــحـــــــدث إلــــــبـى عـن واقـع ا
عاصر فيعبر عن أسفه لهذا األمريكى ا
ــــنـــتــــجـــ بــــاتـــوا الــــواقع.. فــــيـــقــــول إن ا

ـسـرحـيــة فى الـواليـات كـانت األوســاط ا
ـتـحـدة عـلى مـوعـد مـع االحـتـفـال بـعـيد ا
ــــســـرحى ـــيالد الــــثـــمــــانـــ لـــلــــكـــاتب ا ا
األمريكى "إدوارد إلـبى" فى الثانى عشر
ــاضى. وعــبــثًــا حـاول مـن شـهــر مــارس ا
الــصـحــفــيـون إجــراء عــدد من احلـوارات
ــنـاســبـة لــكـنه كــان يـرفض.. مـعه بــهـذه ا
; بل ألنه لـيـس ألنه ال يـقـابل الـصـحـفـيـ
ــــتـــــنع عــــامًـــــا عن االتــــصــــال بـــــالــــعــــالم
اخلـارجى عـنـدمـا يـكـون مـشـغـوالً بـكـتـابـة
عــمل مــســرحى جــديـد. وعــلى ذلـك فـإن
الــصــحــفــيــ لـم يــســتــطــيــعــوا إجــراء أى
مـقــابـلــة مـعـه إال مـنــذ أيـام بــعـد أن خـرج
عن صـــمـــته بــــعـــد أن انـــتـــهى من كـــتـــابـــة
ــوسم الـقـادم لم مــسـرحـيــة تـعـرض فى ا
يـــــعـــــلن عـن اســــمـــــهـــــا بـــــعــــد. وكـــــان ذلك
سرحية "النزيل" حلضور العـرض األول 
والتى تدور حول حياة النحات األمريكى
ــدة شــهـر ــعــروف "لــويس نــيــفــلــزون" و ا
واحــــــد فـــــــقـط. وطـــــــبـــــــيــــــعـى أن يـــــــهـــــــتم
الـــصــحـــفـــيـــون بـــعـــقــد لـــقـــاءات مع إلـــبى
ـــســرح بــاعـــتـــبــاره أحـــد أعــمـــدة كـــتــاب ا
األمـــــريـــــكـــــيـــــ خـــــصـــــوصًـــــا وأنه كـــــاتب
مسـرحى معـروف منذ أكـثر من خـمس
عــامًــا.. وال يــزال يــتــمـتـع بـلــيــاقــة بــدنــيـة
وذهــنـــيــة جـــيــدة تــمـــكــنـه من اإلبــداع فى
ـتـقــدمـة واخلـروج بــجـديـد هـذه الــسن ا
ومـــــعــــظم إبـــــداعــــاته تـــــتم مــــنـــــذ حــــوالى
عـشـرين أو ثالثـ سنـة فى بـيـته الواسع
الـــفــخم فى كـــالــيـــفــورنــيـــا. وهــو صــاحب
عــدد من األعـــمــال الـــتى تــصف كـــعــيــون
ــــســــرح األمــــريــــكى مــــثل "ثـالث نــــســـاء ا
طــــــــــويـالت" و "احلــــــــــلـم األمــــــــــريــــــــــكى" و
"صــــنـــدوق الـــرمــــال" و "يـــنــــز وجـــيـــرى" و
"قصة حديقة احليوان". وأحدث أعماله
ـــســرحـــيـــة "ذاتى ونـــفــسـى وأنــا" والـــتى ا
ــــوسم الـــقــــادم وهـــو لـــيس تــــعـــرض له ا
كـاتــبًـا مــسـرحــيًـا فــقط بل هـو أيــضًـا فى
الــوقت نـــفــسه مـــخــرج مـــســرحى أخــرج
عــددًا مـن مــســرحــيــاته بــســبب اقــتــنــاعه
بـأنه ال أحد يستـطيع التعـبير عن أفكاره
سـرح األمريكى ثلـو ا سواه. ويـتسـابق 
ــشــاركــة فى تــمــثـــيل مــســرحــيــاته عــلـى ا
بـاعتبارها ذات قـيمة فنيـة عالية تضيف
الكـثير إلى من يـشارك فى تمـثيلـها حتى

لو كان ذلك فى دور ثانوى.
وفى أحاديثه للصـحافة األمريكية يطرح

"البؤساء"
تميز  سرحى ا وذج للعرض ا

وسم! استطاع أن يجذب اجلمهور رغم نهاية ا

مثل تستحق اإلشادة  براعة ا
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 العرض لم يراع الفروق الزمنية

وهو دور صعب أداه خالـد النجدى ببراعة
احملـــتـــرفـــ والبـــد لــــنـــا أن نـــتـــوقف أمـــام
ــتـــمــكــنــة ــوهــبـــة الــنــاضـــجــة والــبـــارعــة ا ا
(أمـــانى الـــبــــحـــطـــيـــطـى) فى دور إبـــولـــ ـ
لـتـضـحـكنـا وتـبـكـيـنـا كـيفـمـا تـشـاء ـ بـنـبرات
صـوتــهـا الــشـجــيـة الـتـى تـصل إلى الــقـلـوب
مبـاشرة وكـذلك تبـدى (نرمـ زعزع) فى
دور جوزيـت حسـاسـيـة فـائـقـة فى دورها..
بــاإلضــافــة إلى قــدرتــهــا الــواضـحــة فى أن
تـنتقل من دور (األم) ذات األبـعاد اخملتـلفة
عن دور االبـنة بوعى وفـهم واضح لـكننا
ال نـسـتـطـيع أن نـتـوقف أمـام هـؤالء فـقط ـ
فقـد استطـاع اخملرج أن يـقدم لـنا (كوادر)
ـيــزة ـ حـتى فى أداء الـطـفـلـتـ تـمـثـيـلـيـة 
(مـنـة الـله حـسـ وسـمـاح أحـمد) ـ ويـظل
اجلـنـود الـسـكـارى والـعـمال والـعـامالت فى
مـــصـــنـع جـــان فــــاجلـــان وفـــتــــيـــات الــــلـــيل
والـبــلــطـجــيــة والــقـوادين وأخــيــراً الـطــلــبـة
ــفـروض أن ــنــاضــلــون وهم مـن ا الــثـوار ا
ـثل وطــنـا بـأكــمـله ـ يــكـونــوا عـددا كــبـيــرا 
لـــكــنـــنـــا صـــدقـــنـــا واكــتـــفـــيـــنـــا بـــأداء هــؤالء
ــوهــوبــ بـصــدق :(حــســام أبـو الــســعـود ا
محمد على محمد عمر هانى سعد ر
مـحــمــدين شــيـمــاء قــاسم ريــهـام درويش
ســــعــــاد الـــهــــوارى حــــســـام يــــونس ســــامح
زعـلـبــة أحـمـد الـشــهـاوى تـامــر الـكـاشف
مــــحـــمــــد عالم أحــــمــــد الـــشــــاذلى ولــــيـــد
صالح طه خـلـيفـة مـحمـود الـنبـوى عادل
رأفـت نــور ســـرور أحـــمـــد وهــبـــة أحـــمــد
الــنـــحــاس وعــمــاد يــوسـف هــانى الــســيــد
عـــبــده رامى احلـــجــار أحـــمــد الـــبــيـــطــار

إصرار الشريف).
إن كل واحــد مـن هــؤالء يـــســتـــحق اإلشــارة
إلـى جـــــهــــــده وإلـى بــــــراعـــــتـه فى أداء دوره
صـــغــــيــــراً أم كــــبــــيــــراً ـ إذ بـــدت روح األداء
اجلـمــاعى فـى إسـهــامــاتـهم. كـل فى حـدود

دوره وقدرته البالغية فى التعبير..
إن عـرض "الــبـؤسـاء" الــذى يـقــدمه مـسـرح
وذج جيد لـلعروض اجلادة.. بل الـطليعـة 
ـاضـي ويعـد من أبـرز عـروض الـعامـ ا

ــســـرحــيــة وأتــصـــور أنه يــقـــدم لــلــســـاحــة ا
جنوماً فى األداء الـتمـثيلى وكـافة العـناصر
ـا يــجـعـلــنـا نـأمل أن ـسـرحــيـة األخـرى  ا
نـشـاهد عـروضـاً مـصريـة ـ أى قـائـمـة على
ـسـتـوى نـصــوص عـربـيـة صــمـيـمـة ـ بــهـذا ا
ـــتــمـــيـــز.. فـــهـــو الـــعـــرض الــذى الـــرفــيـع وا
اســـتـــطـــاع أن يـــكـــســــر الـــقـــاعـــدة ويـــجـــذب
ــسـرح الــقــومى ـ رغم أنــنـا اجلـمــهــور فى ا
ــــســـرحى الــــشـــتـــوى! ــــوسم ا فى نــــهـــايـــة ا
ـسرح اجلاد واستـطاع أيـضاً أن يـؤكد أن ا
لــيس فى حــاجــة إلى اســتــيــراد مــا يـســمى
(بـالــنـجــوم) من الــسـيــنـمــا أو الــتـلــيـفــزيـون
ـــســرح إلى دوره حـــيث نـــتـــمــنـى أن يــعـــود ا
الـــقــد فى تـــقــد الـــنــجـــوم إلى الـــفــنــون

األخرى.

لـتــقــدم هـنــا دور صـاحــبــة احلـانــة الـلــعـوب
) التى تسـتشهد فى اجلـشعة والدة (إبـول
الــثــورة ولــديـنــا (كــمـال ســلــيــمـان) فى دور
جـان فــاجلـان لـنـقـارنه بــكـبـار جنـوم الـعـالم
فـى أداء نـــفـس الـــشــــخــــصـــيــــة مــــثل (جـــان
جـابـان وكيـنـو نـنتـورا) وحـتى فـريـد شوقى
ــــتــــلىء فى دوره الـــــســــيــــنــــمـــــائى ـ فــــهـــــو 
بــالـشــخـصــيــة حـتى احلــافـة لــكــنه مـتــحـكم
حـتى ال تفـلت منه أبـعادهـا ولديـنا (يـحيى
أحــــمـــد) فـى دور جـــافــــيـــر الــــذى ســـار فى
اجتاه صـاعد مع الـشـخصـية الـكـريهـة بكل
ــلك مـن تــأثــيــر قــوى ال تــمــلك إال أن مــا 
تــصـدقه ولــديـنـا (خــالـد الــنـجـدى فى دور
والـد إبولـ األفاق  واللص واحملـتال الذى
اليــتـورع عـن ارتــكـاب أى رذيــلــة فى ســبــيل
ــال والــذى أضــفى الــكــثــيــر من احلــيــويـة ا
ـشـاهـد الـتى ظـهـر فـيـهـا بـصـدق عـلى كل ا
األداء وبـراعـته لـيـصـل إلى مـشـهـد الـنـهـاية
لـيــجــد ابـنــته بـ الــقــتـلى شــهـداء الــثـورة..

ونضال الـثوار ضـد السلـطة الغـاشمة وإن
جـاءت شــعـارات احلـريــة مـبــاشـرة إلى حـد
كــبـيــر وكـان من األوفـق له أن يـعــتـمــد عـلى
الـتـشـكـيالت الـبـارعـة أو الـدرامـا احلـركـيـة
بـتلك اجملمـوعة الـقلـيلة الـعدد الـتى شكلت
الـثوار والـذين قدمـوا نفس الـتأثـير الـقوى
الــذى ســـبـق أن قـــدمه ثالثـــمـــائـــة عـــنـــصــر
أدائى فى الـــعـــروض األجـــنـــبــيـــة الـــكـــبـــيــرة

وسيقية. وخاصة العروض ا
إن مــيـــزة مــثل هــذا الــعــرض الــشــبــابى أنه
يـــقـــدم مـــجـــمـــوعـــة من الـــنـــجـــوم كـى يـــعــود
ـــســــرح الـــقـــومى أم ـــســـرح ســــواء أكـــان ا ا
مــــســــرح الــــطــــلــــيــــعــــة لــــتـــفــــريـغ جنــــومه بل
ولـتــصـديــرهـا إلى الــسـيــنـمــا والـتــلـيــفـزيـون
واإلذاعـة وبـقـية وسـائـل االتـصـال األخرى.
فـلـديـنــا الـقـديـرة (والء فـريــد) ابـنـة مـسـرح
الطلـيعـة التى تقـوم ألول مرة بدور يـختلف
ط األدوار التى سبق أن قدمتها فى عن 
ـسـرح وهـو الـفـتـاة الـرقـيـقـة الـرومـانـسـيـة ا

األحـــداث إلى جـــزئـــ ـ وإذا كــان لـم يــراع
الفترة الزمنيـة الطويلة التى تمر ب تبنيه
ــشـهـد جلــوزيت كـطــفـلـة لــنـفـاجــأ بـهـا فى ا
الــتــالى فــتـاة نــاضــجــة األنـوثــة وهــو األمـر
ـتـفرج عـنده كـثـيراً ـ كـما الذى لم يـتوقف ا
تـعــثـرت نـطق بــعض الـكـلــمـات عـلـى ألـسـنـة
الــشــخـصــيـات وإن جــاءت األخــطـاء قــلـيــلـة
لـكـنهـا تـؤذى الـسـمع وتـؤثـر عـلى جـمـالـيات
الــفــصــحى الــرشــيــقــة الــتـى  بــهــا إعـداد
النص ـ الـذى تخـللـته  كـثيـر من التـعبـيرات
الـعـامـيـة خـفـيـفـة الـظل الـتى تـخـفف كـثـيراً
ـــيـــلــودرامـــيــة مـن اجنــراف األحـــداث إلى ا
القاتمة وهى الـلهجة التى برع فى مزجها
ثل خـاصة مع الـلغـة الفـصـحى أكثـر من 
خـــــالـــــد الــــــنـــــجـــــدى ووالء فـــــريـــــد وأمـــــانى
البـحـطيـطى وهـو أسلـوب جـيد أتـصور أن
ــزجـه وهـــو الــذى اخملـــرج يـــعــرف كـــيـف 
أحـسن صـنـعـا حـ اســتـغـنى عن كـثـيـر من
احلــــوار فى مــــشــــاهــــد مــــعــــارك الــــشـــوارع

عـنـدمــا يـتـصـدى مــخـرج شـاب مــثل هـشـام
عــــــطــــــوة إلخــــــراج نـص كـالســــــيــــــكـى مــــــثل
"البؤساء" رواية (ڤيـكتور هيجو) الشهيرة ـ
الـتـى سـبق أن قــدمت فى إعـداد مــسـرحى
فى الـــغـــرب ألكــــثـــر من مــــرة كـــان آخـــرهـــا
عـرضــا مـوسـيـقـيـا فى بـرودواى وفى لـنـدن
وفى بـلدان العالم األخـرى بتقنـيات حديثة
مــتــطـورة ـ كــذلك قــدمت هــذه الــروايـة فى
عـشــرات األفالم الــســيــنــمـائــيــة من بــيــنــهـا
فـيـلـمان مـصـريـان أحدهـمـا فى أربـعيـنـيات
واآلخـر فى ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن الـعـشـرين!!
فــإنه يــواجه حتــديــاً كــبــيــراً ـ ألن الــعـروض
ــســرح أو الــســيــنــمــا الــســابــقــة ســـواء فى ا
تفرج كأشكال درامية تفرض عليه وعلى ا

قارنة ال مهرب منها. نوعاً من ا
وهـــشــام عــطـــوة فى عــرضه الـــذى يــقــدمه
ـــســرح مـــســـرح الــطـــلـــيـــعــة عـــلـى خــشـــبـــة ا
الـقـومى الـتـى استـوعـبـت الـديكـور الـضـخم
ــبـــهـــر لــصـــبــحى الـــســـيــد والـــتى أبــرزت وا
جماليات مالبس (جـماالت عبده) ـ يعتمد
ـــمـــثـــلـــ الـــشـــبــاب عـــلى مـــجـــمـــوعـــة مـن ا
ـوهــوبــ ال يــزيـد عــددهم عن اخلــمــسـة ا
وثالث عـنصراً ـ فـيمـا عدا الـقديرة (والء
فـــــريــــد) والـــــقــــديـــــر (كــــمـــــال ســــلـــــيــــمــــان)
والبـارع (خالـد النجـدى ويحـيى أحمد)
دون أن نـبــخس حق (أمــانى الـبــحـطــيـطى
ونــــيـــرمــــ زعـــزع) فـى الـــتــــمـــيــــز والــــتـــألق
والـبـراعـة ـ حـيث اسـتـطـاع هـذا اخملـرج أن
ـــســــرحى الــــذى قـــام به يــــكـــثف اإلعــــداد ا
(أسـامـة نـور الــدين) الـذى وفق فى حتـويل
ـتعددة اجلوانب كـثير من مـواقف الرواية ا
ــــتــــرامـــــيــــة األطــــراف ـ إلـى لــــغــــة حــــوار وا
ـنـطـوقـة رصـيـنـة ومــسـتـكـمالً تـلك الــلـغـة ا
بـلـغة مـرئـيـة تتـمـيز بـاجلـمال واحلـيـوية (د.
طــــارق مــــهـــــران) وخــــطــــة إضــــاءة بــــارعــــة
كـشفت عن تـكويـنات شـكلـها اخملـرج ـ بهذا
ـمثالت.. فى ـمثـل وا الـعدد الـكبـير من ا
عــرض من جـزئــ يـتــتـبع فــيـهــا شـخــصـيـة
الـعـرض الــرئـيـســيـة جـان فــاجلـان ـ (كـمـال
سـلــيـمـان) ـ مــنـذ خـروجه مـن الـسـجن ألنه
ســرق رغــيــفـاً مـن اخلــبــز لــكى يــنــقــذ ابــنـة
ـريـضـة ومــطـاردة مـفــتش الـشـرطـة أخـتـه ا
جـــافـــيـــر (يـــحـــيى أحـــمـــد) إلـى أن يـــتـــغـــيــر
طـريـقه بـسـبب قـسـيس طـيب أحـسن إلـيه
ويتحول إلى رجل غنـى ويتبنى طفلة ماتت
أمـها العامـلة.. إلى أن تقوم ثـورة الطبقات
الكـادحة فى القـرن التـاسع عشـر ويشارك
فيها (جـان فاجلان) ـ الذى ما زال يطارده
(جـافـيـر) وتـفـشـل الـثـورة بـعـد أن يـسـقط
ــتــشــردة ضــحــايــاه وعــلى رأســـهم الــفــتــاة ا
إبــولـ (أمــانى الـبــحـطــيـطـى) الـتى تــعـشق
(مـاريــوس) بـيــنـمــا مــاريـوس يــحب جـوزيت
(نـيرم زعزع)  الـتى تبناهـا جان فاجلان
ـفتش ـ وأخيـراً يـسلم جـان فـاجلـان نفـسه 
الـشرطـة جافـيـر ـ الذى يـكتـشف أنه أجرم
فى حق (فـــاجلـــان) فــــيـــطـــلق عــــلى نـــفـــسه
الــرصـاص مـنـتـحــراً بـعـد أن أدرك أنه كـان
يطـبق القانـون بشـكل أعمى دون شـفقة أو

رحمة.
وقــــد قـــسم اخملـــرج تــــتـــابع مـــشــــاهـــد تـــلك
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ـمـثـلـون يـسـتـخـدمـون تـنوعًـا من طـرق االسـتـرخـاء كـاإلحـمـاء واالسـتـعداد لـكل من > ا
الـبـروفة والـعرض. وبـعض هذه الـطـرق تكـون أنشـطة مـجمـوعـة بيـنمـا الطـرق األخرى
ـفـضـلة ـثـال من طـرق اجملـمـوعـة ا تـكـون تـدريـبـات خـصـوصـيـة وفـرديـة. عـلى سـبـيل ا

لالسترخاء بالنسبة للممثل هى الوقوف فى دائرة وعمل تمرينات رياضية بدنية. 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

ن الشايب وإخراج محمد محمود. ستقلة قدمت مؤخرا مسرحية "لو بطلنا نحلم" تأليف أ > فرقة "مسرح" ا

26 من   مايو 2008  العدد 46
> إن نـظام استكشاف - الذات أو الشخصـنة للتمثيل يبدأ بتـمرين االستلقاء البسيط. فاجلسم
ـكن للـتوتـر أن يـتفـكك إما يـؤدى وظـائفه بـصـورة أفضل عـندمـا تـتحـرر العـضـلة من الـتوتـر. و
ـناطق الـشـائعـة لـلتـوتر تـكـون قاعـدة الظـهـر والعـنق وأسـفل الظـهر بـاإليـحاء أو بـجـهد واع. وا

نطقة الواقعة فى الساق من الساق إلى القدم. واليدين والكتف وا
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خـلق مالبس مـخـتلـفـة وجـديدة فى شـكـلـها
ـــــاضى ومـــــضـــــمـــــونـــــهــــا .. وتـــــمـــــزج بـــــ ا
ـــصــــمم واحلــــاضــــر.. واســـتــــعــــان كـــذلـك 
رحلـة الزمنية حـركة متخـصص فى هذه ا
وهــو األمـريــكى أيــضــا ســكـوت مــالــكـون ..
ـبــهـرة دورا مــحـوريـا فى ولـعــبت اإلضـاءة ا
الــعــرض وهى لـلــشـهــيــرة وصـاحــبـة جــائـزة
الـتــونى أنـديـرا النــدى .. ولـيـكــتـمل اإلبـهـار
فــقـــد تــضــمـن الــعــرض رقـــصــات مــبـــتــكــرة
ــيــا مــيــلــيــســا يـوجن لــلــمــصـمــمــة األولى عــا
ويــصـحــبـهــا مــوسـيــقى مـتــنــوعـة ومــتـدفــقـة
بـسـالسـة غـيـر عـاديـة  كــأنـهـا والـرقـصـات
ـالبس وحــــدة واحــــدة ال والـــــديــــكــــورات وا
وسـيقـى وضعـها تتـجزأ وحـتى ال أنـسى فـا
ديفيد كليـنمان .. وعن التمثيل فحدث وال
ـــدة عـــام كـــامل حـــرج فـــقـــد دأب اخملــرج 
نـاسبـ للـعرض ولم يـبحث عن األبـطـال ا
يـلــتـزم بــالـنص  بل قــام بـتــغـيــيـرات كــبـيـرة
وأضــــاف شــــخـــــصــــيــــات جـــــديــــدة وحــــذف
شــخــصــيـات أخــرى .. وأبــطـالـه مـجــمــوعـة
ضـخــمـة جـدا ومــنـهم كـامــيـرون أنـدرسـون
ومـيج بر وأنـيتـا دريـشن وديفـيد فـيرى
وجــاى هــيـنــدل وتـريــفـور هــيــنـتــون وكـاتى
هــود وهــيـمــنـج هــوبـكــنــز ومــيك كــلــيــمك
وتــــــيــــــودور المب وســــــتـــــيــــــفــــــانى مــــــوريس
وغــيــرهـم .. وهــذه اجملــمـــوعــة الــضـــخــمــة
تـشمل  23 جـنـسـيـة مـخـتلـفـة .. واحلـقـيـقة
أنه وبــعــيــدا عن اتــفــاقــنــا أو اخــتالفــنــا مع
اخلـــــطــــوط احلـــــمـــــراء الــــتـى تــــوضـع أمــــام
بدع فإن هذا العرض تقنيا وفنيا يعد ا
من أكــــثـــر عــــروض أرتـــورو تــــمـــيــــزا والـــتى
قـدمت ألكـثـر من  50 مـرة خالل الـسـنوات

اضية... ا
ــثـيــر أن أكـثـر من يــضـعــون اخلـطـوط من ا
احلـــمــــراء والــــصـــفــــراء واخلـــضــــراء وبـــكل
ـبـدعـ هم مـبـدعـون تـولـوا األلـوان أمــام ا

سئولية ...!!! مواقع ا

جـعــلــته يــفــكــر بــهــذه الــطــريــقــة الــشـاذة ..
انيا واستعان وأعاد تقد هذا العرض بأ
ـمـثل سـكـوت ماكـيـنـزى ألداء دور أرتورو با
ع بشدة .. ورغم هـناك وكان أكـثر تألـقا و
تميز الـعرض إال أنه هوجم بشدة وضراوة
فى شــتـى أنــحــاء أوربــا وقـــد يــذكــرنــا هــذا
بـنــفس الـعـرض الــذى قـدمه رائــد مـدرسـة
ـى والـنــجـم الــهــولــيـوودى الــتــمــثــيل األكــاد
الـشهـير آل بـتشـينـو وقد قـدمه فى صورته
الـــفـــارغـــة عـــام  1974 ولــــكـــنـه عـــاد وحتت
قـيـادة اخملـرج الـكـبـيـر سـام شـيـبـرد وقـدمه
مـنــذ ســنـوات قــلـيــلــة .. بـصــورة ومـضــمـون
مـختلف وكـان اهتمام شيـبرد ينصب على
نـبـذ الـعـنف وابـتـعـد أيضـا بـتـفـصـيالته عن
هـتــلــر وحـكــايـته ولم يــســتـطع أحــد انـتــقـاد
ا ألنهما الثنائى بتشيـنو شيبرد وقتها ر

كانا أكثر حكمة فى تناولهما ...
لم يكن مايكل أحمـد يقصد تبرئة هتلر ..
ـبـررات بل أراد أن يـبـحث فى األســبـاب وا
التى صـنعت مـنه هذا الـديكـتاتور .. ورغم
أن العـلم والعـلمـاء يسـانـدونه فى منـهجـيته
.. إال أن هــــنـــاك مـن يــــصـــمــــون آذانــــهم ..
ويــغــلــقــون عــقــولــهم .. وال يــحــاولــون حــتى
مجرد الـتمهل والـتدبر فـيما يـقدم من فكر
مخـتلف .. وهـكذا حتـول هذا الـعرض إلى
أزمـة .. وظلت ثائرتـهم مشتعـلة حتى أعاد
اخملـــرج بـــراين ريـــتــــشـــمـــونـــد تـــقـــد هـــذا
انى إجنـلـيزى العـرض مـرة أخرى بـإنـتـاج أ
مـشتـرك وقدمه بـداية عـلى مسـرح جامـعة
فــكــتــوريــا .. ولـكـن عـلـى الـهــيــئــة والــصـورة
الــــبـــريـــخــــتـــيـــة .. فـــقــــدم هـــتـــلــــر الـــســـفـــاح
العسكرى الدموى السيئ ودكتاتوريته التى
ال يــســتــحق مــعــهــا ســوى الـبــتــر وال ســبــيل
إلصالحه .. وحــــقــــيــــقــــة فـــقــــد اســــتــــطـــاع
ريــتـــشــمــونــد حتــقـــيق كل أهــداف الــعــرض
بـفضل إمـكانيـات كبـيرة وثـرية .. واسـتعان
ـيز .. خلق مـجموعة من ـصمم ديكور 
الـلـوحات الـرائـعـة وهو صـاحب الـكـثـير من
اجلوائز واسم كبيـر وشهير وهو األمريكى
ــصــمــمـة تــيم مــاســون واســتــعــان كــذلـك 
البس مــارى كـيــر الـتى أبــدعت بـحق فى ا

فــكـر عــام وأكــثــر شـمــوال مــثل بـريــخت من
ــنـهــجــيـة ولــكــنـهــا مــخـتــلــفـة فى الــنــاحـيــة ا
مـــغــزاهــا .. فـــقــد عـــكف عـــلى الــبـــعــد عن
ديـــكــورات هـــتــلـــر الـــعــســـكــريـــة واســتـــخــدم
ديـكورات مـخـتـلـفة صـمـمـها مـاثـيـو بـيتى ..
كــذلك اسـتــخـدم مالبس ومــكـيـاجــاً خـاصـاً
بــالـبـطل مـخـتــلـفـاً تـمـامــا عن سـمـات هـتـلـر
حتى يبتعـد عن هذا القالب كما ذكرنا من
البـس تــصـمــيم إلـى لــيـفـى وبـذل قــبل وا
مـــجــهـــودا خـــارقـــا من أجـل اإلعـــداد لـــهــذا
الــعـرض .. واخــتـار أبــطـاله بــعـنــايـة فــائـقـة
وكان أولهم العـجوز اخملضرم ميك نورمان
فى دور زعيم سيسـرو وكذلك ماثيو بيتى
وهـــو مـــصــمـم الــديـــكـــورات أيـــضــا فى دور
هـتــلـر وريش جـاردول فى دور رومـا وداف
أسـتـمن والـذى تـألق بـشـدة فى دور جـوبـلـز
ن أثــــرو الـــعـــمل أو غـــوبـــوال وغـــيــــرهم 
وكـــذلك اجلـــمــيـــلـــة كـــاتى وى والـــتى كـــانت
ـثـابة مالك الـرحـمـة بـالنـسـبـة ألرتورو ..
والـتى تمـكنت من الـبحث عن احلب داخله
وســــاعــــدتـه عــــلى مــــقـــــاومــــة احلــــرمــــان ..
واسـتطاعت برجاحـة عقلها ومـعها جيمس
جارسـتـون الـذى لعـب دور احلكـيم الـعـجوز
.. أن يـضـعـا أيـديـهــمـا عـلى األسـبـاب الـتى

انى بأرتورو زعيم مقصودة أبدل هـتلر األ
أحـد عـصـابـات مــديـنـة نـيـويـورك .. وأبـدل
"هــنــدبــرج" رجل الـســيــاســة الـفــاســد الـذى
تـخـلـص مـنه بـ "هـنــدسـبـورو" ثـم تـمـكن من
الــــتــــخـــلص مـن أكـــبــــر مــــســـاعــــديه "روهم"
ــــســــاعــــدة والــــذى أبــــدلـه بـ"رومــــا" وذلك 
"غـــورجن" و"جـــوبـــلـــز"  والـــلــــذين أبـــدلـــهـــمـــا
بـ"غـــورى" و"غــــوبــــوال" .. ثم يــــتــــخــــلص من
ـــديــــنـــة زعــــيم الــــنـــمــــســــا الـــتـى أبـــدلــــهــــا 
"ســـيـــســـرو" وهــو "دولـــفـــيـس" والـــذى أبــدل
اسـمه بـ" دولفوت" ويـغرى أرمـلته ويتالعب
بــهــا حـتـى تـنــسى أمــر زوجـهــا وتــمـكــنه من
بالدهــــا .. فى الــــنــــهــــايــــة.. وحـــتـى يــــأخـــذ
ـــــقــــــراطـى الـــــذى يــــــرضى الــــــشــــــكل الــــــد
اجلـمـاهـيـر .. فـيـقــيم انـتـخـابـات .. يـتـفـوق
فـــيـــهــا بـــاكـــتــســـاح بـــفــضـل رجــالـه وأعــوانه
ــــــنـــــتــــــشــــــرين فـى كـل األوســـــاط وكــــــذلك ا
بــــخـــــطـــــبـه الــــرنـــــانـــــة .. وبـــــعـــــدهـــــا تـــــبــــدأ
فرطة .. وقـد حاول بريخت الـدكتاتوريـة ا
بـهــذه الـرمـزيــة أن يـكـون أكــثـر شـمــولـيـة ..
فــأرتــورو هـذا رمــز ألى دكــتــاتـور وطــريــقـة
صــعــوده وتــســلــقه إلى احلــكم بــاســتــخــدام
اإلرهاب والتشكـيالت العصابية .. والعمل
عـلـى تـصـفـيــة أعـدائه وكـذلك مــركـز الـقـوة
واحلـكمة فى البـالد .. كأنها صـرخة يريد
مــــنــــهــــا بــــريــــخـت دعــــوة الــــعــــالم إلى نــــبــــذ
ــهـد الـدكــتــاتــوريــة والــقــضــاء عــلــيــهـا فـى ا
وبـــتـــرهــا من اجملـــتـــمع .. وكــانـت هــذه هى
الــنــقـطــة الـتى وضـع مـايــكل يـده عــلـيــهـا ..
أم الـعالج .. الـبـحث فـبـدأ بــسـؤال: الـبـتــر 
عن أسباب وتـبريرات هؤالء األشخاص ..
وضرورة أن هناك بـداية إن أمكن عالجها
فـى اجملــــــــتـــــــــمـع لـــــــــتــــــــخـــــــــلـص مـن هــــــــؤالء
ـــــكن أن يـــــكـــــون الـــــدكـــــتـــــاتـــــوريـــــ .. ثـم 
اخلالص فـى الـبــتــر كـحـل أخـيــر .. وتــبـدو
الـفـكـرة مـقـبولـة .. وقـد اسـتـنـد مايـكل إلى
أسس عـلـمــيـة وعـمـلـيـة سـلــيـمـة .. فـخـطـته
تـــلك يــــقـــرهـــا عــــلم الـــنــــفس .. ويـــشــــجـــعه
ويــســعى إلى تـــنــمــيــتــهـــا عــلم االجــتــمــاع ..
وتؤكدها العلـوم السياسية واالقتصادية ..
ولــيــتــحــرر مــايــكل من الــفــكـر اخلــاص إلى

فى احلياة  قد تمثل اخلطوط احلمراء
عــائــقــا .. وقــد تـــكــون مــصــدرا حلــمــايــة
اجملـتـمع .. فـقـد تـضع بـعض احلـكـومـات
هذه اخلطوط للـحد من حرية شعبها ..
بـــيـــنــــمـــا تــــضع بـــعـض احلـــكــــومـــات هـــذه
صـالح شعـبهـا .. وقد اخلـطوط حـمايـة 
نـــتـــفق أو نـــخـــتـــلـف .. ولـــكن تـــبـــقى تـــلك
اخلـــطــوط الـــفــاصـــلــة هـــامــة فى أحـــيــان
كــثــيـــرة .. وإن اســتــخـــدمت فى مــكـــانــهــا
الــصــحـيح لــســاعــدت اجملـتــمع  ووقَْه من
ـــــكــــنـــــهـــــا أن تــــزيـــــد من األخـــــطـــــار .. و

تماسك ذلك اجملتمع ...
يــــخـــــتــــلف الــــوضـع تــــمــــامــــا مع اخلــــطــــوط
بدع حلجج احلمراء التى تـوضع أمام ا
وأســبـــاب واهــيـــة .. لــيـس من احلــكـــومــات
ـــا من بـــعض أفـــراد اجملــتـــمع والـــدول وإ
الــذين يــضــعــون هــذه اخلــطــوط ويــلــزمــون
ــــبـــدعــــ بــــهـــا .. فــــمــــازال اجملـــتــــمع فى ا
إجنـــلـــتـــرا مـــثال يــــرفض وبـــشـــكل قـــاطع ..
تغيير ولـو كلمة واحدة فى أى من نصوص
ـسرحيـة .. كما يـرفض جمهور شكسـبير ا
مــســرح الــنــو االقــتــراب مــنه بــالــتــغــيــيــر أو
التـجديـد فيه ويـصرون عـلى ذلك .. وعلى
ــبـدعــ أن يــنـشــئــوا مــسـرحــهم اجلــديـد ا
حتت أى مــسـمـى آخـر بــعــيـدا عــنه .. وفى
طورين الـهند مازالـوا يسمـون اجملددين وا
ــهــرجـ اجلــدد ويـقــاومـون ـســرح بـا فى ا
ـسـرحـيـات مــحـاوالتـهم فى االقـتــراب من ا
ـــة .. ومـــهـــمـــا يـــكن فـــلـــيس لـــنــا أن الـــقــد
نــنـاصـر طــرفـا عــلى اآلخـر .. ولــكن نـتـرك

للقار احلكم ...
من هــــــؤالء الـــــذيـن تـــــخــــــطـــــوا اخلــــــطـــــوط
بلدون احلـمراء أو اتهمـوا بذلك مخـرج و
اجلــديـد مـايــكل أحـمــد وذلك عـنــدمـا قـدم
مسرحية بريخت "صعود ارتورو إوى الذى
ال يــــقــــاوم" بــــرؤيـــة جــــديــــدة .. فـــقــــد رسم
بـريـخت صـورة لـبـطـله كـمسـخ عنـيف سىء
خـــلـــقــيـــا وفـــكــريـــا .. أراد من وراء ذلك أن
يــؤكــد أن هــتــلــر لص سىء ومــجــرم عــتــيــد
اإلجـــرام .. وأنه زعــيـم ألكــثــر الـــعــصــابــات
سـفـالـة ولصـوصـيـة .. وفى رمـزيـة سـاذجة

Ö∏M

QƒfCG  óªëe

الـــذى بــقـى يــدافـع عن حـــلب ســـيــمـــا وأنه
نـدب نـفـسه لـلـشـهـادة طـوعـاً ولـيس قـسراً
فــنــكـون بــذلك مع إيــقـاع جــديـد لــلـمــأسـاة.
فــــهـــــؤالء الــــشــــهـــــداء ال يــــصــــارعـــــون عــــلى
(عـــــــرش) كــــــــمــــــــا فى «الــــــــيــــــــونـــــــانــــــــيـــــــات»
و«الشـكسـبيـريات». بل عن احلق الـذى هو
فـكرة أخالقـيـة والذى هـو هـنا صـراع ب
حمـلة مـبـاد رضعـوها مع حـلـيب أمهـاتهم
ـدارس وبـ حـكام / ولم يتـعـلـمـوها فى ا

. والة بال مباد
ـــديـــنـــة) د. وانـــيـس بـــانـــدك فى (أشـــبـــاح ا
يـــســـرد لــنـــا عـــرضـــاً يــبـــ فـــيه إيـــقـــاعــات
الـتضـحـيـة فيـحـرك مـشاعـرنـا فـنمـيـز ب
ـا دافـعـوا ويـدافـعـون عن نـبل الـشـهـداء طـا
ـــــــديــــــنــــــة الـــــــتى فـى الــــــواقـع والــــــتـى فى ا
ــســتــقــبـل وبــ فــســاد رجــال الــســلــطــة ا
ـدينة كاشـفاً انـتهـازيتـهم اجلبـانة. أشـباح ا
مـسـرحـيـة (عـقـلـيـة) حـاول فيـهـا د. وانـيس
دينة لم باندك أن يشرح احلـالة الروحية 
يكفها ما أنزله بها احلكام من الزالزل بل
ومـا حل بـهــا من زالزل طـبـيــعـيـة وطـاعـون
وفــــوقــــهـــــا قــــامت نـــــهــــضت رغـم كل هــــذا
الــدمـار واخلــراب الــذى حــاق بـهــا لــتــعـيش

دن. حياتها مدينة وليست ككل ا

طـويل وحسام حـمود ضد «شـالوح» جمال
مـكـانـسـى والـلـصـوص وزبــانـيـة الـوالى فال
يـيــأس اخلـيـر د. وانـيس بـانـدك اسـتـخـدم
الـــتـــعـــبــــيـــريـــة احلـــركـــة الـــتــــعـــبـــيـــريـــة بـــ
شخصيات مسرحيته ذلك لنرى صراعات
الـعـقل مع الغـرائـز / الـشـهوة إلى الـسـلـطة
ــال. ونـــرى (الــشــهـــيــد) الــشـــهــيــد الــذى وا
ـوت من أجل العقيـدة الوطنيـة القومية
ســـواء الـــذى ذهـب لـــلـــدفــــاع عن مـــصـــر أو

ـسرحى فال نيـأس من احلياة فـوجودنا ا
فـيهـا ليس أضـحوكـة. شيخ الـكتـاب أسامة
الــــــســــــيـــــد يــــــوسـف دوره هــــــذا يـــــدافـع عن
ـــديـــنــة اخلـــيـــر الـــوطـــنــيـــة ضـــد قـــانــون ا
الـــدولــــة الـــوالـى احملـــتـل. أســـامــــة عـــكـــام
الـعـاشق وهيـفى حـسـ مـعشـوقـته الـلذان
يـربـطـان زواجهـمـا بـعـودة فـرسان حـلب من
ـديـنـة مـصـر دفـاعــاً طـويالً عن احلب / ا
فشكال قوة مع «شـيخ الكتاب» ومع سمير

مـثل فيهـا صوتا سرح يـكون ا حالة عـلى ا
لـلـتـاريـخ / الـواقع مـا يــثـيـر الـســخـريـة من
األشــبـــاح الــذيـن يــذهـــبــون إلـى مــصـــيــرهم
ــا ــأســاوى لــيس بــشــكـل مــيــكــانــيــكى وإ ا
كـــحـــتــمـــيـــة (أخالقـــيــة) فـى أن الــعـالقــات
الــنـــزيــهــة الـــوطــنـــيــة الـــبــطـــولــة.. لـــيــست
مسـتحيـلة. تعـال ندخل الـتاريخ. د. وانيس
ال يدخـله وحـده بل يـأخـذنا مـعه فـالـناس
أساوى / تـعذب بعضـها وهذا هو الـفعل ا

; واحدة هى مـغـامـرة تراجـيـديـة بـ قـوتـ
تذهب إلى الـبطولـة عنـدما احتـلت جيوش
«نــــابـــلــــيـــون بــــونـــابـــرت» مــــصـــر فــــســـارعت
مـجــمـوعــة من فـرســان حـلب لــنـجــدة أبـنـاء
ا ـدينة  عـروبتهم وواحدة بـقيت فتروع ا
ارتـكـبـته من شـر فـتـسـرق وتـنـهب وتـعـتـدى
عــــــلى احلــــــرمــــــات بـــــدعـم مـن والى حــــــلب

وأعوانه.
ديـنـة» من د. وانـيس بـانـدك فى «أشـبـاح ا
تــــألــــيـــفه وإخــــراجه والــــتى تــــعــــرض عـــلى
ــسـرح الــقــومى بــحــلب مــشــاعـره خــشــبــة ا
ـفكـرة فـيعـيد الـعمـليـة وروحه احلـساسـة ا
اضى ويـحيـله إلى الواقع إنتـاج احليـاة / ا

بعد أن أصبح تاريخاً.
ــســـرحـــيــة صـــعــبـــة كــيـف حتــيل أحـــداثــاً ا
تــاريـــخـــيــة إلى عـــرض مــســـرحى فـــتــريـــنــا
اجلــمــال والـــقــداســـة حــ يـــتــنـــازع اخلــيــر
والـــشـــر دون أن تــخـــفى غـــضــبـك وثــورتك
ـا متـخيـلة?.. هـذا ما بـصفـتهـما حـقيـقة إ
ذهب إلـــيـه د. وانـــيس بـــانــــدك.. فـــيـــشـــعل
صــراعه/ حـــربه فـى لــعـــبــة لـــغـــويــة فـــنــرى
إرهـــابــــ ": رهـــاب الـــقــــوات الـــفـــرنــــســـيـــة
وجرائـمها بـحق شعـبنا فى مـصر وإرهاب
الـــوالى الـــعـــثــمـــانى احملـــتـــمى بــالـــلـــصــوص

والقتلة وهم يروعون مدينة حلب.
ـــديـــنـــة) د. وانـــيـس بـــانـــدك فى (أشـــبـــاح ا
يــلـوى عــنق األفـكــار احلـاكــمـة ومــضـمــونـهـا
الــقـــســرى الـــذى يــرهـب ويــرعـب فــيـــخــلق

دينة» مسرحية «أشباح ا

الـواقع وقـد أصبح تـاريخاً

صراعات العقل مع الغريزة

البطولة
ليست

تاريخاً ..
 هيا ندخل
التاريخ

مشروع مسرح اجلرن 

شرط صرية حتت ا القرية ا
بــسـيـطـة وســريـعـة فــإن اخملـرج عـبـد
ـنطق الـعزيـز مـحـمود تـعـامل مـعهـا 
الـلــعب حــتى ال يــغـيـب مـتــلــقـيه وراء
ـــا ـــســـرحـــيــــة ويـــنـــتـــبه  حـــكـــايـــات ا
وراءهــــا من قــــضــــايــــا مـــهــــمــــة وقـــد
حــافظ كـــثــيــراً عــلـى روح الــفــكــاهــة
خـــاصـــة فـى دور الـــفـــتــــاة "ســـعـــيـــدة"
ــغـتــصــبـة االبـنــة صــاحـبــة الــكــلـيــة ا
وكــــذا لـــعب الـــطـــفل الـــذى قـــدم دور
"األب" دوره بــــطــــريـــــقــــة كــــومــــيــــديــــة
ـنـطق خـفــيـفـة وكـأنه يـعــرف تـمـامـاً ا
احلقيقى للعمل والفارق الكبير ب
سرحى اجلاد. كما اإليهام واللـعب ا
البس لــــتــــكــــون الــــعــــنــــصـــر بــــرزت ا
الـوحـيـد الــذى اهـتم به فـريق الـعـمل
ـنــطـق نـفــعى وحــتى وتـعــامـل مـعـه 
ــــعـــــرفى مـــــقـــــبــــوالً يـــــكـــــون اإلطـــــار ا
بـــــالــــنــــســـــبــــة لـــــلــــمــــتـــــلــــقـى. وقــــدمت
ــوضــوعـــة عــلى عــجل الــبــانـــوهــات ا
بــــطــــريــــقـــــة جــــديــــدة كــــذلـك كــــانت
االنتقاالت ب مـنزلى األسرة الغنية
والـفــقـيـرة والـعـيـادتـ وكـان اخملـرج
يــــــضع يــــــده دائـــــمـــــا عـــــلـى احلـــــلـــــول
وتـيفات ـوحيـة فبـعض ا الـسريـعة ا
الــــبـــــســــيــــطـــــة مــــيــــزت تـــــمــــامــــاً بــــ

. األسرت كما ميزت ب العيادت

الــرحــيــمــة وتــمــرض طــفــلــة األســرة
ـا حتتـاج معه إلى األرستـقراطـية 
تــغــيـيــر كــلــيــتـهــا فــيــتــفـتـق ذهن هـذه
األســرة عـــلى فـــكــرة احلــصـــول عــلى
هـــــذه الـــــكـــــلـــــيـــــة عـن طـــــريق إجـــــراء
جـراحة خلـادمـتهم الـطـفلـة دون علم
ـصـريـة أسـرتــهـا كـأفالم الـسـيــنـمـا ا
ـــــرض األب وال يـــــجــــد ـــــة  الـــــقــــد
الـــدواء ويــتــطــلـب األمــر ـ البــد ـ من
تـغـيـيـر كـلـيـته وإال فـقـد حـياتـه وهـنا
ســيـتم اكــتــشـاف األمــر حـيث  تــعـلن
ابــنـــته ـ بــكـل إخالص ـ عن رغــبـــتــهــا
فى الـتبرع بـكلـيتـها ألبيـها ويـكتشف
طــــــبــــــيب الــــــصــــــحــــــة عــــــنــــــد إجـــــراء
اجلـــراحـــة أن الـــفــتـــاة الـــصـــغـــيــرة ال
كنـها أن تتـبرع بكلـيتهـا حيث إنها
ال تــــمـــتـــلك ســـوى واحـــدة واألخـــرى
منـتـزعـة لـتـنـتـهى األحداث واألب ال
يـعرف ماذا يـفعل.. هل يقـدم شكوى
لــــلــــحــــكـــــومــــة?.. أم يــــرضـى بــــحــــاله
ويـكتفى بالدعـاء على خلفـته الكثيرة
وتــفـريـطـه فى فـلـذات أكــبـاده واحـداً

بعد اآلخر?..
ـسرحـية هـو تلك اجلمـيل فى هذه ا
الـــروح الــــبـــديــــعـــة الــــتى تــــســـود بـــ
ساعدين الـقائم عـليها.. ففـريق ا
نـاظر فى أسرع وقت يقـوم بتغـييـر ا
ــكن وهم شــبـــاب صــغــيــر الــسن
ـــنـــاظــر ــا كـــانت ا مـــحب لـــلـــعــمـل و

ومــتــخــلــفــة عن األســئــلـة الــتى تــوجه
ـشـكـلة ـقـتـرح  إلـيه فـقـد كـان حـله ا
عدم تـوافر شقق لـلشـباب هو تـوفير
"شقق بطيخ" ليحصل كل شاب على
نـتظـره كذلك كـان اقتراحه شقـته ا
كل مــــشــــكــــلــــة زيــــادة الــــســــكــــان هــــو
اإلعـالن عن رحالت عــمــرة تــســافــر
عـــــلى "عــــــبـــــارات الـــــسالم" وهـــــكـــــذا
تــــتــــوالـى حــــلــــولـه وأفــــكـــــاره مــــثــــيــــرة

لــــلـــــضـــــحك والــــســـــخــــريـــــة وقــــد 
ــهـــا من خالل مــجـــمــوعــة من تـــقــد
ــصــنــوعـــة من الــقــمــاش الــعــرائـس ا
واألخـــــشـــــاب فـى إطــــار مـــــوســـــيـــــقى
بــســيـط يــنــاسب األفـــكــار الــســـريــعــة
ــــطــــروحــــة.. وعـــلـى الــــرغم من أن ا
ـوضـوع يـبـدو بـسـيـطـاً وغـيـر مـعـقد ا
فــــإنه يــــعــــد بــــدايــــة طــــيــــبــــة لــــهـــؤالء
الــشــبــاب خــاصــة وأن الــعـمـل يــقـوم
عـلـى اإلبـداع اجلــمـاعى وهى ســمـة
أتــمـــنـى لـــو اســـتــمـــرت لـــدعـم فـــكــرة
اجلــمـاعــيــة فى اإلبــداع. أمــا عـرض
أساة ـشرط". فـقد تعـرض  "حتت ا
عــمل األطـفــال فى بــيـوت الــطـبــقـات
األرسـتقراطية فـهناك عائـلة صغيرة
ال يــســتــطــيع عــائــلــهــا تــوفــيــر لــقــمــة
ــــا الـــــعــــيـش لـــــهـــــا بــــعـــــد مـــــرضـه 
يـــضــطــره لـــدفع ابـــنــته لـــلــعـــمل لــدى
أسرة بـعـيدة وتـتـعرض هـذه الـطفـلة
نـزل غـير ـعامـلـة سـيئـة من سـيـدة ا

ضـمن مــشـروع مـســرح اجلـرن الـذى
 افــــتـــتــــاحـه مـــؤخــــراً بــــقـــريــــة كـــوم
احلـــــاصل أقــــيــــمـت عــــدة أنــــشــــطــــة
شــــمـــــلت اإلنــــشــــاد الــــديـــــنى وبــــعض
األلــعــاب والــفـنــون الــشـعــبــيــة قـدمت
مـــــســــرحـــــيـــــتــــان األولـى من مـــــســــرح
الـــعـــرائس واألخـــرى حــمـــلت عـــنــوان
ـشــرط" والـعـرضــان تـألـيف "حتت ا
ـــســـاعــــدة اخملـــرج عـــبـــد جـــمـــاعـى 

العزيز محمود.
ــــا قـــدمه وال أخــــفـــيــــكم ســـعــــادتى 
الـــبــســـطـــاء من أهـل الـــقــريـــة الـــذين
الـتـفـوا حـول فـريق الـعـمل ووجـوهـهم
تـفـيض بــالـسـعــادة والـبـشــر والـرغـبـة

شاركة. فى ا
وقــــــــد نــــــــاقـش الــــــــعـــــــــرض األول من
"مــسـرح الـعـرائس" فــكـرة الـواسـطـة
كاشفاً مدى خـطورتها على مستقبل
الـبـلـد مـسـتـخـدمـاً مـنـطق الـكـومـيـديا
الـسـوداء حـيث بـدأ الـعـرض بإعالن
عـن وظــيـفــة تــقــدم لــهــا كــثـيــرون من
ــــؤهل عــــلــــمـــيــــاً والالئق الــــشــــبـــاب ا
لــشــغــلــهـــا غــيــر أن الــوظــيــفــة ذهــبت
لـــلــشــخص الــوحــيــد الــذى ال يــحــمل
مـؤهالً وإن كان يـحمل مـا هو أهم ـ
فى عرف الـفـساد ـ وهـو الواسـطة..
وهـنا تـتولـد عدة مـفارقـات مضـحكة
مــبـــكـــيـــة تـــكـــشف عـن مــدى غـــبـــائه
حـــــيث يــــقــــدم إجـــــابــــات ســــطــــحــــيــــة

مسرحية بريخت عن هتلر:
مايكل أحمد واجهته اخلطوط احلمراء وريتشموند تخلص منها!
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 .. وآخر يتعرض
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االستقراطية
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ــاضى احلــاضــر نــتـــاج طــبــيــعى لــذلك ا
الذى لم يتم عالجه بـشكل صحيح بدال
من إنــكــاره .. ومن أعــمــالــهــا الــنــاجــحـة
ــوســيــقـــيــة "مــازال دافــئــا" ــســرحــيـــة ا ا
والتى أكدت فـيها علـى أنه مازال هناك
أمـل فى ســــــمــــــاع مـــــــوســــــيــــــقى وغــــــنــــــاء
نتشر على حقيقيـ بعيدا عن الزيف ا

السطح ...

والـتــحـدى لــدى كـريس لم يــكن فـقط فى
أخـتيـاره لـلنص بل فـى أختـيـاره جملمـوعة
كـــبــيـــرة مـن الــهـــواة .. والـــذين دأب عـــلى
ديـنة وإقناعهم مشاهدتهـم فى ميادين ا
بـــالـــتــخـــلى عـن حـــريــتـــهـم ومــتـــعـــتـــهم فى
اخلـارج  من أجل مـتـعـة أخـرى بـجـمـهور
ـــشــــاهـــدتـــهـم  ثم قـــام أتـى خـــصـــيــــصـــا 
بتـدريبـهم بخـطة علـميـة عملـية دقـيقة ..
واســتــعــان بـــبــعض اخلــبـــرات الــتى هــبت
انـا منـهـا بصـحـة ما يـقوم سـاعدتـه  إ
بـه كــريـس وقــدســـيـــته الـــفــنـــيـــة.. ومـــنــهم
ـمـيز روب دانيـال هـاراى.. و األوكـرانى ا
كـــراكـــوفــــســـكى .. والـــفــــرنـــسى داريـــوس
بـــيـــرس .. وجــــيـــنـــفـــر لى تـــيـــلـــور وبـــراين
ثــــومــــســــون وجــــون ويــــرنـك وغــــيــــرهم ..
واستعـان بولـيم بلـوجراد مـصمم الـديكور
البس وصديقته ديـبورا تروت مصممة ا
واللـذين واتتـهـما فـكرة تـسـاعد مـجمـوعة
الــهــواة عـلـى االنـدمــاج بــتـصــمــيم ديــكـور
صــخـــرى وآخــر خـــشــبى يـــشــبـه إلى حــد
بــعـــيـــد األمــاكـن الــتى اعـــتـــادوا الــتـــمـــثــيل
فــيـــهــا.. ومــراعـــاة أن يــعــطـى الــتــصـــمــيم
أبـــعــادا أخـــرى لــلـــمــســـرح .. واســتـــخــدام
اإلضــــاءة بـــــعــــنــــايـــــة لــــلــــوصـــــول إلى ذلك
اإلحـــســـاس.. وأيــــضـــا تـــصـــمــــيم مالبس
تـشـبه مـا اعـتـادوا على ارتـدائه مـن نفس
اخلــامـــات شــريــطـــة أن يــكــون الـــديــكــور
ــسـرحى .. البس مــنــاسـبــ لـلــنص ا وا
وأدهش مــجــمــوعــة الــهــواة مــا شــاهـدوا
فــأقـــبــلــوا عــلى الــتـــدريب وهم مــبــهــورون
ـمـيـزة.. والـتى تـتمـاشى ـكـان وألـوانه ا بـا
بـــصـــريـــا ونـــفــســـيـــا مـع تــصـــمـــيـم وألــوان
مالبسهم.. ومن األحـداث الطريـفة التى
مـروا بــهـا االرتـبـاط الـشــديـد الـذى نـشـأ
ـالبـس.. وبــــــ إحـــــدى ــــــكــــــان وا بــــــ ا
ــمــثالت إلى حــد أنــهــا قــالت  إنــهــا لم ا
كان فى نهاية اليوم.. تكن تريد مغادرة ا
وعـنـدمـا أقــنـعـوهـا بـالـذهـاب والـعـودة فى
اليوم التـالى أصرت على أال تخـلع عنها
مالبس الشخصية التى تقوم بأدائها ...

"البؤساء"
تميز  سرحى ا وذج للعرض ا
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«العثرة»..
 صراع التمسك باجلذور

صـ11

الكومبارس عندما يحلمون بـ «هاملت»
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> أبـدًا بـالتـركـيز فى أطـراف أصـابع قدمـيك هـزهـا ولتـصبـح واعيًـا بهـا بـشكل
حــاد. بـعـد ذلك انـقل تـركــيـزك إلى أخـمص الـقـدمــ ثم إلى الـكـعـبـ وإلى
الـكاحـل بـطن السـاق الـركبتـ الفـخذين الـورك الـردف الـساعدين

الرسغ اليدين واألصابع. 24
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سرحي جريدة كل ا

سرحى «روميو وجوليت» على مسرح ميامى. مثلة الشابة ر أحمد مشغولة حاليا بتقد دور جوليت فى العرض ا > ا
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هم  عرض يكشف دواخل الكومبارس وعوا

عرض بال إنتاج لكنه وفر البديل

يـــــــوم اخلـــــــمـــــــيـس األول مـن مـــــــايـــــــو أضــــــــيـــــــفـت إلى
اإلسكـندرية شمعة جـديدة لتزيد إنارة عـقول شبابها
وحتـتوى طـاقات كـامنـة بداخـلهم ال تـكف عن اإلبداع
وفى قـــصــر الـــتـــذوق بــســـيــدى جـــابــر وبـــالــتـــعــاون مع
اخملـرج جمـال يـاقـوت انطـلق مـهـرجان نـوادى الـتذوق
ـسرحى (مسـرح بال إنتاج) الـدورة األولى وتساءلت ا

هل سنرى عرضاً مسرحياً قوياً بدون إنتاج فعالً?
اإلجابـة كـانت فى عـرض «وداعـاً هـامـلت» الـذى ألفه
مـحــمـد فـاروق وأخــرجه أحـمـد راسم والــعـرض نـتـاج
ورشـة الـتـذوق بسـيـدى جـابـر سـواء كـان بـالـتـأليف أو
بـالتمثيل والعـرض كوميديا خفـيفة تدور حول عرض
مـسـرحى يــخـتـصم جنـمه مـع فـريق الـعـرض واخملـرج
ويــتـطــلب ذلك من فــريق  الــكـومــبـارس اخــتـيــار بـديل
مـنــهم لـتـمـثـيل الــدور ولـكن األزمـة هـنـا هى أن الـدور
ــســرحـــيــة عــلى اإلطالق «هـــامــلت» أصــعـب األدوار ا
وبـ طـمـوح شـديـد وإحــبـاط مـبـالغ فـيه تـدور أحالم
الكومبارس فيـستمر الكاتب فى خط األول هو من
سـيـلعـب الدور والـثـانى وهـو األهم كـشف هـذا الـعالم

الغريب عالم الكومبارس.
فـيعرض مشكالت متـعددة متشابـكة ومتداخلة داخل
هـذا العالم فنرى خـليل وزينب «محمـد عامر» و«هبة
صــادق» زوجـــان الــزوج ســكـــيــر ويــكــبـــر الــزوجــة فى
الــسـن ومن شــدة الـــفــقـــر يــضـــطــر إلـى بــيع ســـهــرات
حــمــراء تــكـــون الــفــريــســة فــيـــهــا هى زوجــته وحتــاول
ــا هـو فــيه ولـكــنه (هـامــلت الـقـرن الــزوجـة إفــاقـته 
الواحـد والـعشـرين) مـيت داخـليـاً بال حـراك وأن كان

يتنفس مثل باقى البشر.
ـشــكـلـة الــفـتــاة الـعــانس «سـوسن» ويــتـعــرض الـكــاتب 
والـتى لـعـبت دورهـا «شـيـمـاء شـداد» تـلك الـفـتاة الـتى
رفــضت أن تــكــون ســلــعــة تــبــاع وتــشــتــرى فــقـررت أن
تـسـتـقل بـحـيـاتـهـا فـسـرقـهـا قـطـار احلـيـاة ولـكـنـهـا فى
الــنـــهــايــة جتــد من يــعـــشــقــهــا فى عـــالم الــكــومــبــارس
(جالل) والــذى لــعب دوره (أحــمـد عــلى) وتــتـمــثل كل

مشكالته فى 2 جنيه سلف.
ومـن هـــؤالء إلى (لـــيــــلى وعـــاطف) (نــــورهـــان مـــحـــمـــد
وأحمد مـصطفى) ومشـكلة الفـقر ب احلبـيب والتى
تـضــطـر احلــبـيـبــة فى الـنــهـايــة إلى الـتــخـلى عن احلب
وبيع نفسها ألى زوج مسن لكى يدفع ثمنًا أغلى بكثير

ليدفن مع هذا الثمن فكرة احلب البائدة.
ـشـكالت تـبـرز لـنا مـشـكـلـة (أبو وفى اسـتـعراض تـلك ا
ــديــنــة لــيـبــحث عن قــلب) الــصــعــيـدى الــذى أتى إلى ا
فرصـته هـو اآلخر فى عـالم الـتـمثـيل والـذى لعب دوره
ـرأة التى فـقدت «مـحمـد العـربى» وكذلك «جـماالت» ا
زوجـهــا وتـضــطـر إلـى الـعــمل لـتــسـتــطــيع اإلنـفــاق عـلى
نفسها بشكل شريف وقد لعبت الدور «شيماء عادل».
تعلم الذى تتوافر وفى النهاية «يوسف» ذلك الـفتى ا
ـيــر) ولـكـنه قـلـيل احلظ فـيه مــواصـفـات (اجلـان بـر
ــوهـبـة وحــمل عـلى عــاتـقه تـدريـب اجملـمـوعـة كــثـيـر ا
عـــلى أداء الــــدور حـــتى يــــظـــهــــر الـــعـــرض إلـى الـــنـــور
ولـضـعف إمـكـانـاتـهم الـفـنـيـة فـشل اجلـمـيع وجنـح هو
وبــرزت مــوهـبــته وكــاد حـلــمه أن يــتــحـقق لــوال ظــهـور
مـفــاجــأة كـارثــيــة دمـرت حــلــمه الــولـيــد وهى تــصـالح
الـبـطل «مـحـمـد زغـلـول» مع اخملـرج «أحـمـد مـحـمود»
ــنــعم» والــبــطل بــواســطــة الــريــجــســيــر «كــر عــبــد ا

ـســاعـد « مـحـمـد عــيـسى» وهـكــذا فـإن كـافـة األمـور ا
سـترجع إلى طـبيـعتـها وسـيـظل الكـومبـارس كومـبارس

والنجم جنماً.
ــســرحى عـــلى مــســـتــوى الــكــتـــابــة جنح فى الــعـــرض ا
شاهدين بخفة  دم دون مبالغة أو محاولة إضحاك ا
النـتــزاع الـضـحــكـات عـنــوة ولـكن عـابـه وجـود خـطـوط
درامية متشعبـة بال نهايات واضحة هذا ال ينفى أنها
مـــحــــاولـــة جـــيـــدة حملـــمـــد فـــاروق فـى إطـــار الـــكـــتـــابـــة

الكوميدية.
أمـا عـلـى مـسـتـوى الــتـمـثـيـل فـكـان هـو الــعـنـصـر األهم
فـــذلك احلـــمـــاس الــشـــديـــد الـــذى انـــتــاب مـــجـــمـــوعــة

ـسرح جعلنا نـضحك من قلوبنا الشـباب على خشبة ا
ـوهبة جـعلنا فبرغم قـلة اخلبـرة إال أن ارتفاع درجة ا
باراة نستـمتع ألقصى درجـات االستمتـاع وأدهشتـنا ا
الــفـنـيـة الــرائـعـة بـ «مــحـمـد عـامــر» فى دور «خـلـيل»
و«أحـمد عـلى» فى دور «جالل» فـكـان ثنـائـيـاً كومـيـدياً
من الــنــوع الـثــقــيل واحلق أنى أتــوقع لــهـمــا مـســتــقـبالً
مـشــرقـاً إذا اسـتــمـرا عـلـى هـذا االجـتــهـاد واحلـمـاس
بـــيـــنـــمـــا جـــاءت  فـــتـــيـــات الـــعـــرض «هـــبـــة ونـــورهــان
والـشـيـمـائـتــان» صـادقـات فى أداء أدوراهن مـتـنـقالت
ـتــقـدة والــتـراجــيـديــا اخلـالــصـة فى بــ الـكــومـيــديـا ا

سهولة ويسر.

وبرز أداء «أحمد محمود» فى دور اخملرج بالرغم من
صــغــر مـســاحـة الــدور إال أنه اسـتــطــاع أن يـلــفت إلـيه
ـتـفـرجـ فى عـدة ثـوان وأخـدنـا نتـسـاءل هل أنـظـار ا

سيظهر ثانية أم ال?
ــــــســــــرحـى (وداعــــــاً هـــــــامــــــلـت) جــــــاء بال الــــــعـــــــرض ا
مـثل سـينوغـرافيا عـلى اإلطالق معـتمـداً على أداء ا

فقط .
ـمــثـلـ وقـد جنح أحــمـد راسم فى رهــانه عـلى أداء ا
الذين أمتعوا صالة العرض فأضحكونا وأبكونا برغم

صغر سنهم وقلة خبرتهم.
بــقى أن نــشـــيــر إلى الـــصــوت اجلـــمــيل «عال ســـمــيــر»
ـسـرحى الـذى شــدا بـالـغــنـاء خالل فـواصل الــعـرض ا
ولــــكن يــــجـب أيــــضــــاً اإلشــــارة إلـى أن هــــذا الــــصــــوت
ـــزيـــد من الـــتـــدريب ـــزيـــد وا اجلـــمـــيل يـــحـــتـــاج إلـى ا
فـالفـارق كبـيـر ب جـمال الـصوت وقـوته كـما أن لـغة
ـطرب اجلسـد مـهمـة لـلتـعبـيـر عن معـانى الـكلـمـات فا
ـمثل تـمامـاً يجب أن يـتعـلم كيف يـسيـر على أدواته كا
اجلسدية. فى النهاية الفضل يجب أن يذكر والفضل
فى تدريب هـؤالء الشبـاب واستخـدام طاقاتـهم بشكل
فـنى جمـيل يـرجع إلى اخملرج جـمـال ياقـوت واخملرج
أحـــــمــــد راسـم فــــاألول هـــــو صــــاحـب فــــكـــــرة إقــــامــــة
سئـول األول عن الفكرة وعن ـهرجان والثـانى هو ا ا
ـبـدع فـشـكـراً لـهـمـا حملـاولـة تـدريب هـؤالء الـشـبـاب ا
ـسـرحـيـة بـاإلســكـنـدريـة بـضخ دمـاء إنـعـاش احلــركـة ا

سرحية. جديدة فى شراي احلركة ا

اضحاك اجلمهور دون مبالغة

خفة دم دون
مبالغة

عابها تشعب
اخلطوط
الدرامية

«حلية أفون» يصور شكسبير
ثالً تافهاً ولم يكتب أعماله

هكذا يصنعون عروضهم فى أمريكا
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روائع شاعر
إجنلترا
األشهر
أبدعها
صديق
زوجته

مـسـرحـيـتـهــا «أمـان فى اجلـحـيم» والـتى
شــكـكت فــيــهـا فى كل مــا تــذكـره الــكـتب
دون دليل عـلى صـحـة مـا فـيهـا اعـتـمادا
عــــلى مـــــا رواه اآلخــــرون .. وأكــــدت من
خاللها عـلى أن ميالد بالدها احلقيقى
لم يكن سلمـيا كما تذكر الكتب .. ولكن
الـدالئل البـحثـيـة تؤكـد على أنـها نـشأت
شرعـيـا كـنـتاج لـبـحـار من الـدم وأسراب
ــشــوهــ .. وأن مــعــانــاة من الـــقــتــلى وا

ـــصـــبــاح ومـــا تـــبـــعه من اخـــتـــراعــات كـــا
وغـــيـــره .. أو أن مـــؤلـــفـــات شـــكـــســـبـــيــر
وأونيل وغيرهـما هى إبداعاتـهم بالفعل
أم أنــهـا لــغــيــرهم وقــد اســتـولــوا عــلــيــهـا
ونـسـبــوهـا لـنــفـسـيــهـمـا تـتــسم كـتــابـاتـهـا
بالسخرية وقـد صنفها الـنقاد على أنها
من نــــوعــــيــــة الــــكـــــومــــيــــديــــا الــــرمــــاديــــة
اخلفـيـفـة..واعـتادت عـلى إثـارة الـضـجة
ــــســــرحــــيـــات بــــأعــــمـــالــــهــــا من هــــذه ا

ى على جائزة البوليتزر وقد حصلت إ
ــسـرحــيـة.. وهى ابــنـة ورشـة عن هـذه ا
ـسـرحـيـة.. وأكـثـر مـا يـهـمـهـا نـيـويـورك ا
ويــشـغــلــهـا هــو الـبــحث عن احلــقـيــقـة ..
وعـدم االرتــكـان إلى مــا يـعـتـبــره الـبـعض
مسـلـمات .. مـثل بـحثـهـا عن حقـيـقة أن
أديـسون هـو صـاحب اكتـشـاف الكـهـرباء

فى الـــــركن الـــــشــــمـــــالى الـــــغـــــربى من
ــــتــــحـــدة األمــــريــــكــــيـــة .. الــــواليــــات ا
وبــعــيــدا عن الــصــخب .. فـى مــديــنـة
بـورتالنــد بـواليـة أوريـجـون .. وخالل
ربع قـــرن وبــاجلـــهــود الــذاتـــيــة حــاول
ـــســرحـى اإلبـــقــاء مـــركـــز بــورتـالنـــد ا
ـدينة عـلى الفن .. عـلى منـفذ أهل ا
ـتـنــفس الـوحـيــد لـهم مـنــذ إنـشـائه وا
فى أوائـل الــثـــمــانــيـــنــيــات مـن الــقــرن
ـــــاضى  فـــــاســــتـــــعــــانـــــوا بــــتـــــجــــارب ا
اآلخـــــــريـن داخل وخـــــــارج الـــــــواليــــــات
ــســرح ــتــحـــدة وتــاريــخــهم وتــاريخ ا ا
وشخـوصه الـبارزة .. وراحت اإلدارة
تــسـتــفــيـد بــكل مـا هــو جــديـد عــلـمــيـا
وعمليـا .. ووضعت اخلطة الطموحة
.. فاكـتـسبـوا ثـقة جـمـاهيـر بـورتالند
الـهـادئـة ثم الـواليـات وكـنـدا .. حتى
ــــوذجـــا يـــحــــتـــذى بـه  فـــقـــد بــــاتـــوا 
حــافــظــوا عــلى روح الــهــوايــة فى ظل
قـيــادة ونـظـام مــحـتـرف  من مــنـطـلق

أن االحتراف هو قمة الهواية...

لـــــفـــــيـــــة وكــــــوالـــــيس الـــــعـــــروض إن خـــــ
ـركـز بـهـا ـسـرحـيـة الـتى يـقـدمـهـا ا ا
ؤشـرات التى تـتحدث من الدالئل وا
بــالـــنـــيـــابــة عـــنه وتـــؤكــد أن الـــنـــجــاح
وراءه جـهــد وإنــكــار ذات بال حـدود 
ـــســـرح فـى الـــفــــتـــرة األخــــيـــرة قــــدم ا
عـرضـ مـتــتـالـيـ بــعـد فـتـرة إعـداد
طــويــلــة وشــاقــة لــكل مــنــهــمــا  حــيث
ــســـرح عـــلى تـــقــد اعـــتـــادت إدارة ا

اثنتى عشرة مسرحية كل عام.
ائــده مـــخــرج والــعـــرض األول كــان قـــ
ــــان و ـــــعــــروف كــــريس كــــ بــــرودواى ا
ا بــيـرا عــنـدمـ والـذى خــاض حتـديــا كـ
اتـبـة يــة صـديــقـته الـكــ تـار مــسـرحـ اخـ
سـرحية وهى ا ى فريد  عـروفة إ ا
يـــة أفــون" رغـم كــونه ائــكـــة "حلــ الــشـــ
يــقــا  ألنه يــدور يــديــا شــ عــمـال كــومــ
لــكـاتب ى  لـ حـول تـصــور وضـعــته إ
بـيـر .. ــسـرحــيـات شــكـســ احلـقــيـقى 
ى عـن الـــعالقـــة يـــهـــا تــــكـــشف إ وفـــ
بـــر وهــو يـــة  بــ ولـــيم شـــكـــســ اخلــفـــ
االسم احلـقـيقى لـشـكـسبـيـر.. وأحد
النبالء ويدعى إدوارد دى فيرى من
خالل زوجة شـكسـبـير أنـا هيـثواى 
حيث كان هذا الـنبيل يعشق الكتابة
يــات ــســـرحــ .. ولـــديه الــعـــديــد من ا
تــطـيـع أن يــخـرجــهــا إلى الــتى ال يــســ
ــمـثل لــته ذلك ا يـ نــور فـكــانت وســ الـ
ــغــمــور ولــيم .. وهــكــذا  بــيــنــهــمــا ا

االتفاق ... 

ثلة تعيش
البس
الشخصية
سرح وتغادر ا
بالعافية

مشهد من عرض «حلية أفون»

شكسبير احلقيقى

 البحث عن احلقيقة

 الهواية.. ثم التدريب
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> إنـنـا نـظن أن مـظـهـرنـا وسـلـوكـنـا وذكـاءنـا وانـفـعـاالتـنـا وحـركـاتـنـا مـهـددة. لـذا فإن
. وفعل االستجـابة اآللى هو أن ننسحب ذهنيًا الـغريزة الطبيعيـة هى أن نصبح دفاعي
وبـدنيًـا - أن نصبـح حذرين والنـتيـجة تكـون عادة سـلوكًا مـصطـنعًا وزائـفًا يـفسد تـأثير

مثل. ومصداقية ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرح اإلقليمية لهذا العام. >  اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة بدأت فى اإلعداد لتنظيم مهرجانات نوادى ا
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3  وجوه لإلبداع..
 من العشوائية إلى البحث عن الذات
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سرح" نقاد رأوها إفالساً وآخرون يبحثون "إعادة تعريف لدور رجل ا

مــا الــذى يـدفـع مـؤلف مــســرحى لـلــتــشـبث بــنــصه.. واإلصـرار
ــشــاركــة فــيه ــســرح وا ـه بــنــفــسه عــلى خـــســبــة ا عــلى تــقــد
بــالــتــمـثــيل أحــيــانــاً لـيــكــتــمل بــذلك تــواجـده فـى الـعــمل بــكــافـة

مستوياته.
الـتسـاؤالت الـسـابـقـة اكـتـسـبت مـشروعـيـة إضـافـيـة بـعـد تـزايد
ـسرح.. األمـر الذى ـؤلف اخملرج بـ شبـاب نوادى ا ظـاهرة ا

لف! يستحق فتح ا
ــؤلف بـإخـراج نص ــؤلف واخملـرج عــز درويش وصف قـيـام ا ا
كـتــبه بـأنه عـمل صـعـب جـداً ويـحـتـاج جملــهـود ذهـنى وعـصـبى
كـبير يخلق تشتـتاً يجعل العمل يخـرج بشكل أقل من الطبيعى
ه من خالل مـخـرج مـحـتـرف قـال: عـنـدمـا تـكـون بـعـكس تـقـد
لـدى فـكـرة مسـيـطـرة عـلى ذهنـى أقوم بـإخـراجـها خـشـيـة عدم
ـهـا كـمـا أريـد. ولى جتـربـتـان من اسـتـطـاعـة مـخـرج آخـر تـقـد
تـألـيـفى وإخــراجى األولى "نـقـطــة. مـسـافـة. عالمــة اسـتـفـهـام"

والثانية "أوضة الفيران".
ـؤلف ـؤلــفـة واخملـرجـة مـروة فــاروق ظـاهـرة اخملـرج ا وتـقـول ا
ـؤلف نـصه خملـرج آخر لـيـست إيـجـابيـة فـاألفـضل أن يـتـرك ا
األمر الذى يـضيف إليـها خياالً جـديداً وابتـعاداً عن األحادية.
ـبدع عـلى تخصص مـع سـواء (التمـثيل أو اإلخراج وتـركيز ا
ـمـثل أو الــتـألـيف أو الــسـيـنــواغـرافـيــا) يـجـعــله أكـثـر إتــقـانـاً فــا
اخملـرج مثالً يكون منـشغالً طوال الوقت وهذا يـؤثر سلباً على

قيمة العمل النهائية .
وتضيـف مروة: ما دفـعنى إلخراج نص من تـأليفى أن مـخرجاً
قـــدم نــــصـــاً لـى بـــشـــكـل ســـيئ رغـم إشـــادة الــــنـــقـــاد بــــالـــنص.
وسـأحــاول الــتــركــيــز فى الــكـتــابــة فــقط وأعــطى مــســرحـيــاتى

خملرج جيدين حتى ال أشتت نفسى.
ـعـدة أمـيـرة شـوقى أن اخملـرج الـهـاوى يـريـد وتـرى اخملــرجـة وا
أن يـقــدم عـمـالً جـيــداً وهـذا يــجـعــله يــقـوم بــالـتــمـثــيل وإعـداد
النصوص أو تـأليفهـا وإخراجها أحيـاناً وهذا خطـأ كبير حيث
ان مثلة إ يصاب العمل بالتـعددية فى طرح األفكار. وتؤكد ا
ـسـرح تـتـيح لـكل مـبـدع تـقد إمـام أن فـلـسفـة جتـربـة نـوادى ا
رؤيته. حـتى لو قـام بالـتمـثيل والـتأليـف واإلخراج لعـمل واحد
ألنه يـريــد أن يـجـرب حـتـى يـصل لـصــيـغـة مـعــيـنـة كــمـا أنـنـا ال
نــســتــطــيع احلــكم عــلى هــذه الـظــاهــرة بــاإليــجــاب أو الـســلب

قدمة تفرض نفسها سواء بالنجاح أو الفشل. فالتجربة ا
ؤلف صورة معينة فيقوم بإخراج ومن احملتمل أن يكون لدى ا
ؤلف واخملرج نص كتـبه لكى يعـبر عن هذه الـصورة. ويراهـا ا
سـرح فقط بل فى الدراما يس الـضوى ظاهرة الفـتة ال فى ا
الـتـلـيـفـزيـونـيـة والـسـيـنـمـائيـة بـشـكل عـام وقـال أصـبح امـتالك
ـاديــة من شــأنه إفـســاح اجملـال لــوجـود الـعالقــات واألسـبــاب ا
هـذه "الهرطـقة اإلبداعـية" تألـيفاً وإخـراجاً وتمـثيالً.. وهذا ال
ـتكـاملـة التى جتـمع ب شـتى صنوف يـعنى إغفـالى للـموهـبة ا
ـــســـرح واألغــانى اإلبـــداع. فــأنـــا شــخـــصـــيــاً أكـــتب الـــدرامــا وا
الدراميـة وأقوم بـاإلخراج وحصـلت على جوائـز عديدة فى كل
هـــذه اجملـــاالت لـــكـــنـــنى لم أفـــعـل هــذا عـــمـــداً أو عـــلى ســـبـــيل
ـــوضــة بــيـــنــمـــا هــنـــاك من يــعـــمل اســـتــنــاداً عـــلى الـــواســطــة ا
ـصالح الشـخصـية وهـذا يؤثـر على احلركـة الفـنيـة ويضـعها وا

فى مأزق.
ــمــثل اخملـرج فى ــؤلف ا ويــضــيف الــضـوى: انــتــشـار ظــاهـرة ا
سرح أمر طبـيعى. فمنذ بداية حركة النوادى عروض نوادى ا
ــبـدعــون الـهــواة يــبـحــثـون من خالل مـنــذ سـتــة عــشـر عــامـاً وا
وهـبة احلقيقية وهم إذ يفعلون ذلك من أعمالهم أين تكمن ا
أجل وضع إمــكــانـيــاتــهم أمــام عــيــون الــنـقــاد والــبــاحــثـ حــتى

يوجهوهم للطريق الصحيح.
ويــشـيـر الــنـاقـد أحـمــد خـمـيس إلـى وجـود هـذه الـظــاهـرة مـنـذ
ــســرح اإلغــريــقى فــكــان إســيــخــيــولس وســوفــوكــلــيس بـــدايــة ا
وغيـرهما يقومون بالـتأليف والتمثيل واإلخـراج حتى شكسبير
ـــســرح ـــثـل ويــخـــرج . وانـــتـــشـــرت فى ا نـــفــسـه كـــان يــكـــتب و
ــؤلف واخملــرج ـــصــرى مــنـــذ فــتــرة قـــصــيــرة . فـــتــرى مــثـالً ا ا
سرح مصطفـى سعد يخرج نـصوصاً كتـبها ويسـمى أعماله 

سـرح االستـفـهـام. وبالـنـسـبـة لتـواجـد هـذه الـظاهـر بـ شـباب
ـبدع ـسـرح فـسـبـبـهـا وجـود مـسـافـة فـنـيـة كـبـيـرة بـ ا نـوادى ا
ـــمـــثل). وأرى أن الـــطـــريــقـــة األفـــضل أن ـــؤلف ـ اخملـــرج ـ ا (ا
ـؤلف مـوضوعه خملـرج لـكى يـضع له تـفـسـيـراً يـضيف يـعـطى ا
إلــيه حـتـى يـكـون هــنـاك رؤى مــخـتــلـفـة وعــالم فـنـى له وجـهـات

نظر متعددة.
فى حــ يـرجع الـنـاقـد مــحـمـد الـسالمـونـى الـسـبب فى تـزايـد
الـظاهرة لـعدم وجـود فكـرة النص اجلاهـز وأيضـاً عدم وجود
سرحى حتديد لألدوار وتوزيع لالخـتصاصات داخل العمل ا
وأصـبح هـنـاك تـداخل من أجل طـرح الـهـموم الـذاتـيـة ولم تـعد
الكلـمة منفـصلة عن الصـورة وأصبح اخملرج اليـوم يريد صنع
ـــســرحى عـــالم جــديـــد ويــقـــوم بــكـل الــوظـــائف داخل الـــعــمل ا

الواحد.
ـسرح يعـاد تعـريفه وبـالتالى ويـقول الـسبب فى رأيى أن رجل ا
تغيرات فى العالم ككل. سرح على ضوء ا يعيد هو تعريف ا
ويـضـيف الـسالمـونى: هـذه الـظـاهـرة تـعـبـر عن وجـود حتوالت
جـسـيــمـة فى الــواقع. ومع ذلك أنــا أؤكـد هـذه الــظـاهــرة ألنـهـا

سرح الشامل. فكرة رجل ا
بـينمـا يرفض النـاقد أحـمد عبـد الرازق أبو الـعال هذا االجتاه
ـسـرح مـؤكداً الـذى بـدأ يـتفـشى فـى عروض مـهـرجـان نـوادى ا
ـسـرحى يـنـبـغى أن يـكـون هو أن عـنـصـر اخملرج داخـل العـمل ا
الـفـاعل إذا كـان مثـقـفاً بـشـكل جيـد. أمـا أن يصـبح اخملـرج هو
مثل فهذا يعكس إفالسـاً وغياباً للمعايير التى يقوم ؤلف وا ا
عــلـيـهـا مـهـرجـان الـنـوادى ولـيس مــعـنى إسـنـاده السـتـراتـيـجـيـة
احلـريـة فى اإلبـداع أن تـظـهـر كل تـلك الـعـشـوائـيـة الـتى نـراهـا
ــؤلف عــنــاصـر ثالثــة عــلى درجـة ــمـثل وا اآلن ألن اخملــرج وا
سـرحـى اختـزالـهم كـبـيـرة من األهـمـيـة فى صـنـاعـة الـعـرض ا
فى عنصر واحد يتعارض مع فكرة احلرية التى أشرت إليها.
ـــمـــثل وأشـــار إلى أن كل عـــنـــصـــر مـن الـــعـــنـــاصـــر الـــثالثـــة (ا
ثـل فى النـاحـيـة الـنـقديـة رؤيـة لـصـاحبه ـؤلف)  واخملـرج وا
ــؤلف واألداء الــتـمــثــيــلى يــعــكس فــكـر فــالــنص يــعــكس رؤيــة ا
ـمثل  وتفسيـر النص يعكس رؤية اخملـرج فكيف تصبح هذه ا

تعددة رؤية واحدة. الرؤى ا
ويــرى اخملــرج فــهــمى اخلــولى عــضــو جلــنــة حتــكــيـم مــهــرجـان
ـبـدع الذى يـكـون له أكـثـر من رافد ـسـرح أن مـسألـة ا نـوادى ا
إلبـداعه شـكـل مـخـتلـف وجـديـر بـاالهـتـمـام واخملـرج الـذى هو
سرحى حـتي لو كان مؤلفاً للنص يصبح هو مؤلف العرض ا
مكن أن يكون هو مصمم السينوغرافيا مؤلف العرض ومن ا
ــمـكن أن يــشـارك ـؤثــرات الـصــوتــيـة ومن ا ــوسـيــقى أو ا أو ا
سـرحى فهـناك مـقولـة: «إن اخملرج هو كـمؤد داخل الـعرض ا
الــذى يــرى نــفــسـه فى إبــداعــات اآلخــريـن». فــهــو الــذى يــأمــر
ويــنـهى ويــفــعل كل شىء فــهــذه مــسـألــة قــتـلـت بـحــثــاً. وأضـاف
اخلـولى ال نـسـتـطـيع أن نـقـصــر اإلبـداع عـلى نـوعـيـة مـعـيـنـة أو
ــبـــدع ولــكـن أرى أن اخملــرج البــد أن عـــمل مــحـــدد يــقـــوم به ا
يـكـون له رأى ورؤيـة ألنهـا هى الـتى تـسيـطـر فى الـنهـايـة وأكد

فهمى اخلولى على تأييده لهذه الظاهرة.
ـنطق نابع من ويـؤكد النـاقد د. سيـد خطاب أن الـلجـوء لهذا ا
سرح نصوصاً أشياء عديدة منـها أن يجد اخملرج فى نوادى ا
ال تعبـر عن أفكـاره فيقـوم بكـتابة أفـكاره بـالشكل الـذى يريده

ولقلة خبرته يظهر النص عادة بشكل ردىء.
وأضــاف خـــطـــاب: إن قــيـــام هــؤالء الـــشـــبــاب بـــكل شىء داخل
ــسـرحى يــرجع لـعــدم وقـوفـهـم بـشـكـل حـقـيــقى عـلى الــعـرض ا
ــوهــبــة احلــقــيـــقــيــة بــداخــلــهـم ويــبــحــثــون عن الــدور مــكــمـن ا
احلـقـيـقى الذى يـحـاولون اإلمـسـاك به ونظـراً ألن كـثيـراً مـنهم
له  جتـاربه األولى فى اإلخـراج فـإنـهم ال يـجـدون فـريق الـعـمل
ـؤمن بـأفـكارهـم فيـضـطـرون إلى الـلـجـوء لـلـتـألـيف اجلـماعى ا

سرحية. حتايالً على مفهوم البنى التقليدية للنصوص ا

شباب نوادى
سرح ا
يؤلفون
عروضهم ثم
يخرجونها
ثلون و

فيها..
سرحيون وا
متخوفون!

 هذه
الظاهرة
تؤكد فكرة
سرح رجل ا
الشامل
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ـسـرح يشـيـر إلى اخلـوف الـذى يـحـدث عنـدمـا يـكـون الـفـرد على > إن مـصـطـلح رهـبـة ا
ـسـرح فـهى نـفس العـمـلـيـة اإلنـسـانيـة الـتى تـكـون لـلـمرء عـنـدمـا يـغـنى حلـنًا خـشـبـة ا
مـنفردًا أو يـظهر فى مـقابلة شـخصية أو يـحضر اجـتماعًا هـامًا أو يتـنافس فى مباراة

رياضية أو يشرع فى رحلة خطرة.

> اخملرج محمد دسوقى يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية «أبناء الصفيح» للكاتب عبد الكر برشيد.
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«العصفور الطائر ب الشرق والغرب» 
 متى يلتقى
الشرق
بالغرب
وتتحقق
قصص احلب
اخلالدة

لـــقـــد كـــتـب تـــوفـــيق احلـــكــــيم مـــا يـــقــــرب من ســـبـــعـــ
ـقاالت والـكتب مسـرحيـة عـدا الروايـات والقـصص وا
اخملـتــلـفــة هـذا يــعـنى أن الــثالثـ عــامـا الـتـى قـدرهـا
لنفـسه قد جنح بـالفـعل فى مهـمته الـتى اختـصر فـيها
ــــســـرح خالل ألــــفى ســــنـــة حــــيث مــــهـــد الــــتـــربـــة فن ا
الثقـافيـة لتـقبل هـذا الفن الذى أصـبح واقعـاً ملـموسا
. وهـكذا صـار لـدينـا تراث ومـحـترمـاً وليـس مسـتهـجـناً
مسرحى ثرى صنعه لنا توفيق احلكيم وحده نستطيع
به أن نــــبــــاهـى األ ونــــحن رافـــــعــــو الــــرءوس فــــخــــرا
ثـابة القاعدة ـسرحى كان  واعـتزازا. وهذا التراث ا
التـى انطلـق منـها جـيلنـا وجيـل السـتينـيات الـذى صنع
ـصــريـة والـتـى انـطـلـقـت بـعـدهـا ـســرحـيـة ا الـنـهــضـة ا
ــســرح إلى بــقــيــة األقــطــار الــعـربــيــة لــتــضىء شــعــلــة ا
ـغرب شـرق أو ا ـسارح بـضـوئـها الـوهـاج سـواء فى ا ا

العربى.
كــــلـــمــــة ضـــروريــــة البـــد مـن ذكـــرهــــا فى هــــذا احملـــفل
ــقــام فى مــعــرض جــنــيف الــدولى الــثــقــافى الــكــبــيــر ا
لـلـكـتــاب والـصـحـافـة الـكـائـن فى قـلب الـقـارة األوربـيـة
الـتى تــعـلم فـيــهـا تـوفــيق احلـكــيم عـصـفــور الـشـرق فن
ــســرح الـــغــربى وحــمــله مــعـه فى دعــوته إلى الــشــرق ا
ـثل أحد ـلـتقى أن  خصـوصا وأنـنـا نحـاول فى هذا ا
اجلــســـور الــقــويـــة فى حتــقــيـق الــتــواصـل بــ الــشــرق

والغرب.
لــقـــد ســافــر تـــوفــيق احلــكـــيم إلى فـــرنــســا لــيـــنــهل من
ـاذج ـوذج من  ثـقـافـتـهـا وفـنـونــهـا وآدابـهـا الـتى هى 
احلضارة الغربية احلـديثة وذكر ذلك كثيراً فيما كتبه
خـصوصا فى روايته «عصـفور من الشرق» الـتى كتبها
سـنة 1938 والتى سـجل فـيهـا قـصـة حب مجـهـضة لم
تتحقق ب عصفور شـرقى متيم وفتاة فرنسية أحبها
تــدعى «ســوزى ديــبــون» هــذه الــتــجــربــة الــقــاســيــة فى
احلب الـتى لم تتحقق جـعلته ينـظر إلى عالقة الشرق
بالـغرب نظرة فلسـفية عميقـة ضمنها فى حواراته مع
ــســيــو «إيــفــانــوفــتش». لــقـد جـاره وصــديــقه الــعــامل ا
جعلته هذه التجـربة الفاشلة فى احلب يتأمل العالقة
ـلـتـبـسـة بـ الـشـرق والـغـرب والـتى سـبـقـتـهـا جتـارب ا
ــاثـلـة فى الـتـاريح والـتـى كـانت تـنـتـهى دائـمـا فـاشـلـة 
ــة كــتــلك الــنــهــايـة الــتــراجــيــديـة نـهــايــة مــأســاويــة مـؤ
ــصــريـة و«أنــطــونــيـو لــتــجــربـة احلـب بـ كــلــيــوبـاتــرا ا
لك العادل» الرومانى» أو قصة الـزواج الفاشل ب «ا
ـلك شـقـيـق «صالح الـدين األيـوبى» و«جــوانـا» أخت «ا
ريـتــشـارد» قــلب األسـد أثــنـاء احلــروب الـصــلـيــبـيـة أو
ــــأســـاويــــة الـــتـى انـــتــــهت بــــ «زيـــنب جتـــربــــة احلب ا
ـصــريـة» والـقــائـد «نـابــلـيـون بــونـابـرت» أيـام الـبـكــريـة ا
احلملـة الفـرنسيـة على الـشرق أو النـهايـة التراجـيدية
لـعالقــة احلب احلـديـثـة بــ «ديـانـا سـبــنـسـر» األمـيـرة
صـرى فى نـهايـة الـقرن اإلجنـلـيزيـة و«عـمـاد الفـايـد» ا
ــاضى. هــذه بــعـض قــصص احلى الــتى نــشــأت بــ ا
الـشـرق والغـرب فى عـصـور مخـتـلفـة والـتى كان مـآلـها

أساوية. الفشل الذريع والنهاية ا
فمـاذا كان مـوقف توفـيق احلكـيم سنة 1938 فى عدم
حتـــقـق هــذا احلـب خـــصـــوصـــا فى جتـــربـــة عـــصـــفــور

امة الغرب الفرنسية. صرى وفتاته  الشرق ا
إن اإلحباط الذى أصابه إثر قصة احلب الفاشلة فى
«عـصـفـور الـشـرق» جـعــله يـلـجـأ إلى مـنـقـذته الـروحـيـة
ـا كـان يـتـبـرك بـها «الـسـيـدة زيـنب أم هـاشم» الـتـى طـا
ـقامـها الـطاهـر وهو فى ويغـسل همـوم روحه بزيـارته 
مـصـر ولـكن أين هـو من مـقـامـهـا وهـو فى بالد تـبـعـد
عـنها آالف األميـال إذن ال مناص من أن يـجد البديل
وسيقى. يقول فى فرنسا وقد وجده ويا للروعة فى ا
تــوفـــيق احلــكــيم فى «عــصـــفــور من الــشــرق» «نــعم...
ـــوســـيـــقـى يـــســـتــــطـــيع أن يــــعـــتـــصم اآلن بـــقــــلـــيل مـن ا
بـالــســحب ضــد هـذا احلـب األرضى الـذى وضـع أنـفه
فـى الــرغـــام». راح يـــســتـــمع إلى مـــوســـيــقـى «فــاجـــنــر»
ـوسـيـقـاه «سـحـر يــوم اجلـمـعـة احلـزيـنـة» الــتى صـور 
ـسيح إذ جاء يحمل إلى اإلنسانية التى قصة السيد ا
نخرت فـيها األنـانية نامـوس احلب الذى يخـلصها من
اخلــطـــيــئــة» ثم يــســتــمع إلـى الــســيــمــفــونــيــة الــتــاســعــة
لبيتـهوفن خصوصـا عندما أخـذ الكورس ينـشد نشيد
الي من البشر... أيها الفرح: «قفوا متعانق أيها ا

األخوة... إن فوق النجوم أبا حبيبا إلى القلوب».
توفـيق احلكـيم أدرك أن الـديانـات الشـرقـية هى مـنبع
احلب والـــــفــــرح والـــــبـــــهــــجـــــة والــــعـــــزاء من كـل شــــرور
الــعـالم... وهــذا مــا أدركـتـه حـضــارة الــغـرب وحــقــقـته
فــيــمــا أبــدعـته مـن الـعــلــوم والــفــنــون واآلداب أمـا فى
مـجــال الــســيــاســة فـلألسـف فـإن الــغــرب قــد خــان مـا
حــقـقـه فى مـجــال الـثــقــافـة. هــو يـرى أن الــغـرب فــقـد
ـسيـحيـة حيـنما أراد أن يـنافس الـشرق فى أن روحه ا
يصنع لـنفسه ديانـات مناقضـة لديانات الـشرق. يقول
توفيق احلـكيم على لـسان جاره وصـديقه إيفـانوفتش:
ـاركـسـيـة ـسـيـحـيــة واإلسالم بـا «إن الـغـرب اســتـبـدل ا
والـفاشـية... إن الـشـرق حل مشـكلـة الـتفـاوت الطـبقى
... ـلكت ب الفـقراء واألغنيـاء بتقسـيم العالم إلى 
ـلـكـة الـسـمـاء لـلـفـقراء... ـلـكـة األرض لألغـنـيـاء و
ــلــكـة الــســمـاء من فــمـاذا فــعل الــغـرب... إنـه أخـرج 
ـملكة األرض ب األغنياء والفقراء القسمة واكتفى 
ـا أدى إلى الصـراع بـ الطـبـقات تـهـافتـا عـلى هذه
األرض». يقـول إيفـان فى موقع آخـر: «إن أنبـياء أوربا
فى الـعـصـر احلـديث درسـوا تـكنـيك الـنـبـوة عـلى أيدى
األســـاتـــذة الــشـــرقـــيـــ وإن الــتـــنـــافس بـــ الـــديـــنــ
ــســتــحــدثــ لــيــبــدو شــديــد اخلــطــر... وإنـى ألتــنــبـأ ا
ـاركـسـيـة والـفـاشـيـة. بـوقـوع احلـروب بـيـنـهـمـا... بـ ا
وهـذه الـنـبـوءة حتـقـقت بـالـفـعل فـيـمـا بـعـد فى احلـرب
اركسية قـراطية وا ية الثانيـة ح حتالفت الد العـا

ضد محور الفاشية والنازية.
لـــقــــد وضع تــــوفـــيق احلــــكـــيـم يـــده عــــلى لب الــــعالقـــة
لتبسة والـشائكة ب الشرق والغرب والتى أدت إلى ا
فــشل عالقــة احلـب بــيــنــهــمــا. إذ إن الـــشــرق يــتــعــامل
ـثــلـهــا الـعــلـيــا بـيــنـمـا بـحــسن نـيــة أديـانـه الـســمـاويــة 
الـغـرب يـسـتبـدل األديـان الـسـمـاوية بـاألديـان الـدنـيـوية
الـتى نـشـأت فى أحــضـان الـغـرب وكـان الــصـراع فـيـمـا
بــيـنـهـمـا دمــارا عـلى الـشـرق وأهـله واســتـطـرد لـلـرؤيـة
الـــثــاقـــبـــة الـــتى أوردهــا تـــوفـــيق احلـــكـــيم فى حتـــلـــيــله
للعالقة ب أديان الـشرق السماوية التى حتولت على
إيدى الغرب أديـانا دنيويـة تتصارع فـيما بيـنها واكتوى
ــيـة فـإن مــا يـحـدث الــعـالم بــنـارهـا فى احلــروب الـعـا
اآلن ونـحـن فى األلـفــيــة الـثــالــثـة هــو اســتـمــرار لــنـفس
الـعـالقـة الـشـائـكـة الـتى تـنـبـأ بـهـا تـوفـيق احلـكـيم سـنـة
1938 فـى روايــــته «عــــصــــفــــور من الــــشــــرق» أى بــــعــــد
سـبـعـ عـامـا من نـبـوءته وذلك حـيـنـمـا تـولت أمـريـكـا
ـاركـسـيـة والـشـيـوعـية قـيادة الـغـرب فى حـربـهـا ضـد ا

ـيـة ولـم تـتـورع أن تـســتـخـدم الـديــانـة اإلسالمـيـة الــعـا
ـهــووسـة ــتـطــرفـة لــدى اجلــمـاعــات ا ـيــول ا وتـغــذى ا
بــالـدين لـلـمـوت واالســتـشـهـاد بل واالنـتــحـار لـلـحـصـول
ـــلـــكــة الـــســـمـــاء وأخـــذت تــمـــول اجلـــمـــاعــات عـــلى 
ــتــطــرفــة فى كل أنــحـاء الــعــالم وتــمــدهـا اإلسالمــيـة ا
ا فيها أسلحة الدمار تطورة  بكافة أنواع األسلحة ا
الــــشـــــامل من أجـل حــــربــــهــــا فى أفــــغــــانــــســــتــــان ضــــد
ـلــحــدين الـذين ال الــسـوفــيــيت بــاعـتــبـارهـم الـكــفــرة وا
مـلـكـة الـسمـاء. فـمـاذا كانـت نتـيـجـة احلرب يـؤمـنـون 
لكة األرض ثلة الـغرب ب  الـتى أشعلتها أمـريكا 
ـلـكـة الـسـمـاء فى أفـغـانـسـتـان? كـانت الـنـتـيـجـة هى و
ى الـتى انتـشـرت كالـنار انـفجـار ظاهـرة اإلرهـاب العـا

فى الهشيم.
يـقول عـصـفـور الـشـرق مـعبـرا عن األزمـة االقـتـصـادية
الــتـى اجــتـــاحت الــعـــالم فى الـــثالثـــيــنـــيــات من الـــقــرن
ـــاضى «إن هـــؤالء األمـــريـــكـــان قـــد بــــلغ من عـــتـــوهم ا
واعـتدادهم بثرائهم أن الـواحد منهم ال يـوقد سيجارة
إال بورقة مالية مشـتعلة حتت أنظار الشعب الفرنسى
الــفــقــيـــر» هــذا مــا قــالـه احلــكــيم مــنـــذ مــا يــقــرب من
ســبـعـ عـامـا فــمـاذا تـراه يـقـول عـنــهم وهم يـشـعـلـون
سـيـجـارهم اآلن لـيس بـورقـة مـالـيـة مـشـتـعـلـة بل بـدول
بـأكـمـلـهـا تـشـتـعـل فـيـهـا الـنـيـران سـنـوات وسـنـوات مـثل
ـا قــريـبــا إيـران أفــغـانــسـتــان والــعـراق وفــلـســطــ ور

وسوريا ولبنان والسودان.
لــقــد انــقـــلب الــســحـــر عــلى الــســاحـــر وبــعــد أن كــانت
ـتطـرفة أمـريـكا مـتـحالـفـة مع اجلمـاعـات اإلسالميـة ا
اركـسية التى لكـة السمـاء ضد ا ثلـة  باعـتبارهـا 
ــلــكــة األرض انــقـلــبت هــذه اجلــمــاعــات ضـد تـمــثل 
ـــلــكــة الــشـــر والــكــفــر ــثــلــة  أمــريــكــا بـــاعــتــبــارهـــا 
ـــا أدى إلى ازدهـــار وانـــتـــشــار حـــدائق والـــشـــيــطـــان 

اإلرهاب والتطرف فى كل مكان.
لـقــد تـعـلـمـنـا من الـغـرب الـكـثـيـر من الـقـيم احلـضـاريـة
ــقــراطــيــة وحــريـــة الــرأى والــتــعــبــيــر احلــديــثــة كـــالــد
وحــقــوق اإلنــســان واألهم من ذلك مــبــاد الـعــلــمــانــيـة
ــدنــيـة وفــصل الــدين عن الــســيــاســة وكـان والــدولــة ا
هذا الـفصـل نقـطة البـدء احلقـيقـية فـى قيـام النـهضة
األوربـيـة احلـديـثـة ولـكن لألسف الـشـديـد فـإن الـغـرب
ــســيــحــيـة الــذى كــان قــد وقع فى خــطــيــئــة تــوظــيـف ا
لألغـراض الـسـياسـيـة خالل احلـروب الـصـلـيـبـيـة التى
شــنــهــا عــلى الــشــرق فى الــعــصــور الـوســطـى فـإنـه هـو
نــــفـــسـه الـــذى عــــاد إلى  اخلــــطـــأ ذاتـه وكـــرره بــــنـــفس

الـطـريـقـة عـلى أيـدى أمـريـكـا وبـدال من أن يـرفع راية
الـــصـــلـــيب الحــــتالل الـــشـــرق يـــرفـع رايـــة اإلسالم فى
ـية خـالل حرب أفـغـانـسـتان محـاربـته لـلـشـيوعـيـة الـعـا

اضى. ضد السوفييت فى ثمانينيات القرن ا
ألـيـس غـريــبــا عـلى الــغــرب وقـيــادته أمــريــكـا أن يــعـود
لــلــخــلـط بــ الــدين والــســيـــاســة وهــو صــاحب شــعــار
دنـيـة ومبـاد الـعلـمانـيـة والفـصل بـ الدين الـدولـة ا
والـدولـة والـدين والـســيـاسـة بل إن اإلدارة األمـريـكـيـة
ـــا يــســـمى بــاحملـــافــظـــ اجلــدد أصـــبــحت خـــاضـــعــة 
تـطرف الذى يخلط الدين سيحى ا نـتم لليـم ا ا

بالسياسة?
كن أن نعفى الـغرب عما يحدث اآلن فى العالم هل 
من صــراعــات أجنــبــتــهــا الــنــزعــة الــديــنــيــة اخملــلــوطـة
بـالـسـيـاسـة...? الــغـرب هـو من صـنع الـعـداء لـلـسـامـيـة
ولــــيس الـــشـــرق وحــــ أراد أن يـــتـــخـــلـص من شـــعـــوره
ــشـكـلـة إلى الــشـرق وخـلق حــربـا ديـنـيـة بــالـذنب نـقل ا
ـســلـمـ فى فــلـســطـ مـازالت قــائـمـة بــ الـيـهــود وا

حتى اآلن.
الـغــرب هـو من صــنع الــتـنــاقض والـعــداء بـ اإلسالم
والــــشــــيــــوعـــيــــة حــــ احــــتــــضن وشــــجـع اجلــــمــــاعـــات
ــتـــطــرفـــة طــوال عـــقـــود الــســـبــعـــيــنـــيــات اإلسالمـــيـــة ا
والـثـمـانـيـنــيـات والـتـسـعـيـنـيـات إلى أن حـدثت أحـداث
احلــادى عــشــر مـن ســبــتــمــبــر وفــوجـئ الــعــالم بــحــجم
الـكــارثـة الــتى صــنـعــهـا الــغـرب بــيـده ومــا أعــقـبــهـا من
أحـداث إرهــابـيـة فى أنـحـاء كـثــيـرة من الـعـالم مـازالت
مـسـتــمـرة حــتى اآلن. الـغــرب هـو من صـنـع الـعـداء مع
ـــســـلــمـــ وغـــيـــرهم كـــبــديـل لــلـــصـــراع بـــعــد انـــهـــيــار ا
الـشيوعـية واالحتـاد السوفـيتى والـذى تروج له نـظرية
(هـنــتـنــجـتــون) فى كـتــابه «صـراع احلــضـارات وتــغـذيـة

التيارات األصولية فى أوربا وأمريكا».
أخـشى مـا أخشـاه أن يـصـبح عـداء الـغرب لـلـمـسـلـم
كـمـا كـان عـداؤه لـلـيـهــود فى الـقـرون الـسـابـقـة ومن ثم
لـيس مـسـتــبـعـدا أن تـظـهـر تــيـارات مـشـابـهــة لـلـفـاشـيـة
ــا يـــســمــونه ظــاهــرة والــنــازيــة تـــعــادى اإلسالم وفــقــا 
ــاثـلــة لـظــاهـرة الــعـداء لــلـســامـيـة «اإلسالمــوفـوبــيـا» 
سـلمـ مـثلـما ـأسـاة مع ا سـابـقاً. وهـكذا قـد وتـكرر ا
ــســلــمــ حــدثـت مع الــيــهــود مـع فــارق مــهم هـــو أن ا
لـيـسـوا أقـلـيـة فى الـعـالم... وبـالـتـالى فـإن هـذا الـعـداء
ســـيــكــون شــرا مـــســتــطــيـــراً أو عــلى األقل لـن تــخــمــد

ظاهرة اإلرهاب بل تزداد اشتعاال وانتشارا.
ـــفـــكــر ـــنــبـــر وفى ذكـــرى هـــذا ا إنـــنى من فـــوق هـــذا ا
ـسرحى الذى نحـتفى به... أدعو الغـرب الثقافى أن ا
يـعود إلـى تقـالـيـد حـضـارته ومبـاد نـهـضـته... مـباد
ـدنــيــة الــتى حتــظــر اســتــخـدام الــعـلــمــانــيــة والــدولــة ا
األديـان فى الـلـعبـة الـسـياسـيـة... وكـفانـا مـا حدث فى
ــا ومــا حــدث فـى احلـروب احلــروب الــصــلــيــبـيــة قــد
األفغـانية حـديثا ولنـتكاتف جـميعاً إلخـماد نار الـفتنة
الـــتى تـــشـــعــلـــهـــا الــتـــيـــارات األصــولـــيـــة الـــتى تــغـــذيـــهــا
األغراض السياسية سواء فى الشرق أو فى الغرب.
نـعود إلى عصـفور الـشرق لنـختـتم به. يقـول إيفان فى
نـهــايــة الــروايـة: بــيــتــهـوفـن وهـانــدل ومــايــكل أجنــلـو
ورفــــايــــيـل ورمــــبــــرانت وبــــســــكــــال وســــان تــــومــــاس
وكوبـرنيك وجـاليلـيو ودانـتى... إلخ كل أولئك إن هم
ـسـيـحـية الـغـنـاء التى إال زهـرات يانـعـات فى حـديـقة ا

نبع الفياض... الشرق. جاءت من ا
وحــيــنـمــا يــســأله عــصــفـور الــشــرق هــذا الــسـؤال: هل

رأيت الشرق يا إيفان..?
فــيــجـــيب: لم أره إال فى أحالمـى... ولــكــنى لن أمــوت

قبل أن أراه...
وت دون أن يرى الشرق. ومع ذلك فإن إيفان 

تـرى ألم يـأن األوان لـيـلـتـقى الـشـرق بـالـغـرب وتـتـحـقق
قصص احلب اخلالدة التى أجضهت?

لكم أتمنى ذلك.
> الـكــلـمــة الــتى ألـقــيت فى نــدوة «تـوفــيق احلــكـيم»
ـنـاسـبـة مــشـاركـة مـصـر كـضـيف شـرف فى مـعـرض
جـنـيف الــدولى لـلـكـتــاب والـصـحـافـة بــسـويـسـرا فى

الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو سنة 2008.

 توفيق احلكيم
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. ينبغى عـلينا بالتالى أن اذا نكـون خائف > اخلـوف يكون ضارًا أيضًا عـندما ال نعرف 
كـنـنى أن أفعل نـسـأل: مـاذا فى شخـصى يـكون مـهـددًا? وهل الـتهـديـد حقـيـقى? مـاذا 
ا نكون ألتـعامل مع التـهديد? لو أنـنا نعـرف ما الذى يتـهددنا ونعـترف باحلـقيقة فـر

مسلح بشكل أفضل لنكون على مستوى التهديد.

سرحى سمير عبد الباقى قرر اختراق عالم الفيس بوك بإطالق جروب خاص لعرض أعماله. > الشاعر والكاتب ا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG
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يجب أن ينصب اهتمامنا
على االستخدام اجليد
تاحة لإلمكانيات ا

نــهـضـة تــقـنـيــة مـســرحـيـة يــجب أن يـنـصب
اهـــــتــــمــــامــــنــــا عــــلـى االســــتــــخــــدام اجلــــيــــد
ــتـاحـة مـع الـعـمل ـنـاسـب لإلمـكـانــيـات ا وا

على تطويرها وهو ما ال يتوافر عندنا.
ـــكن أن وحـــتى ال يــــكـــون حـــديـــثى عـــامـــا 
ــدعــومــة ــقـــاالت ا أدعـم أقــوالى بــبـــعض ا

بالصور والتوضيح الفنى.
> ومـاذا عن أفـضل مرة قـمت فـيـهـا بـعمل
تــصـمــيم جـيــد ومــا هى أفـضل الــعـروض
الـتى شــاهـدتـهـا فى مـصــر وشـعـرت فـيـهـا
بوجـود مصمم إضاءة واع تـماماً بالـتقنية
وقـام بـتوظـيـفـها بـطـريـقة تـلـيق بـالتـيـمة

التى يقدمها العرض?!
- من أفضل العروض الـتى كنت فيها حقاً
مـــــصــــــمـــــمـــــاً لـإلضـــــاءة هـى الـــــتـى قـــــمت
بـــتـــصـــمـــيـــمـــهـــا عـــلى مـــســـارح اجلـــامـــعـــة
األمــريـــكــيــة ولـــلــعــلـم مــســارح اجلـــامــعــة
لـيست بـها أى إمـكانـيات غـير مـألوفة أو
حديثة جداً ولكن يتوافر بها اإلمكانيات
ــنــاسـبــة إلنــتــاج عــرض مــســرحى جــيـد ا
فـــــضـالً عن تــــــوافـــــر الــــــوقت والــــــنـــــظـــــام
ـدربـة الــتى تـتـيح لك حتـقـيق والـعـمـالـة ا
رؤاك الــــــفــــــنــــــيــــــة ومن هــــــذه الــــــعــــــروض
مــســرحـــيــة «مـــانــيــكـــان» تــألـــيف الــراحل
محسن مصيـلحى وإخراج د. هناء عبد
الفـتاح والتى قـدمت على مـسرح الـفلكى
فـى أواخـــــــــــر 2004  والـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مـن
ـسرحيات األخـرى والتى قدمت بـاللغة ا
اإلجنلـيـزية مع مـخـرج أمـريكـيـ على
مسرح Walace ومنهـا «العاصفة» 1999
و«حـــــــــلم لـــــــــيـــــــــلــــــــة صـــــــــيف» 1996 «وفـى
انــتــظــارجـودو» 1997 وغـيــرهــا أمــا عن
الــــشق الــــثــــانـى من ســــؤالك فــــأقــــول لك
إنـــنى ال أســــتـــطـــيـع اآلن حتـــديـــد عـــرض
بـعينه ولكن أتـذكر أننى شاهـدت العديد
من الــلــحــظــات الــضــوئــيـة اجلــمــيــلــة فى
ـــســـرحـــيـــات مـــثل عـــرض الـــعـــديـــد مـن ا
ـشـكـلـة «الـبــؤسـاء» مـؤخـراً ولـكن تــكـمن ا
فى عــدم تــكــامل الــصــورة الــضــوئـيــة فى

العرض كله.
> حـــدثـــنــا أكـــثــر عـن تــكـــامل الـــصــورة

الضوئية فى العرض!
- أذكــــر أنه عـــــنــــدمــــا حـــــضــــر أســــتــــاذى
(مـيتش دانـا) لـتحـكـيم وتقـيـيم تصـمـيمى
لإلضاءة فى العروض الـتى قدمتها على
مـسـارح جـامـعـة (رادجارسـى) فى أواخر
2006 كـان تــعـلــيـقـه الـذى اســتـوقــفـنى أن
اإلضـاءة كــانت - نــظـيــفـة - وأنــنى أمـيل
فى تـصمـيـمى إلى األسـلوب األوربى عن
األســــــلــــــوب األمــــــريــــــكى وهــــــمــــــا أمــــــران
اســـتــوقــفــانى كــثــيــراً وأدركت مــؤخــراً أن
مــفــهــوم اإلضــاءة الـنــظــيــفــة يــعـنـى جـودة
ـنـظـر والـتــمـازج اجلـيـد مـا بـ حتـديــد ا

إضاءات الـكشـافات وألـوانهـا مع مراعاة
الــظالل الــنـاجتــة من هـذه اإلضــاءة أمـا
الفرق ب األسلوب األمريكى واألوربى
فـــيــــكـــمن فـى أنـــنى أعــــتـــمـــد عــــلى إنـــارة
ـــمـــثل الـــواحــــد عـــلى األقل بـــكـــشـــافـــ ا
مواجه بزاوية 45, درجة فى االرتفاع
يل وكشاف خـلفى بنفس الزاوية أما وا
زمالئـى الـــطــــلـــبــــة األمــــريـــكــــان فـــكــــانـــوا
ــمــثل بــكــشـاف يــعــتـمــدون عــلى إضــاءة ا
واحــــد مــــواجه له تــــمــــامـــا مـع كـــشــــافـــ

ــمــثل وهى ــ ويـســار ا جــانــبــيــ عن 
كــلـهــا طــرق أجـيــدهــا ولـكــنى كــنت مــيـاالً
إلى اســتــخــدام هـــذا األســلــوب ألنه كــان
ـسرحيـة التى أعمل أكثر مـناسبـة لنوع ا

فيها وهو ما أشاد به أستاذى.

اإلضـــاءة فـــاإلضــاءة تـــخـــتـــلف كـــثــيـــراً عن
اإلنـارة وإن كانت أول مـهام اإلضاءة تـتمثل
ـا يـحـدث عـلـى خـشـبة فى رؤيـة اجلـمـهـور 
ـيـز مـصـمم إضـاءة عن آخـر ـسـرح ومـا  ا
هـو وعـيه الـفنـى وخبـرته الـتـقـنـيـة ويـتـمثل
ذلك فـى اخـــتــــيـــاره ألنــــواع األجـــهــــزة الـــتى
يــســتــخــدمــهــا وأمــاكـن تــعــلــيــقــهــا وزوايــاهـا
ــضـافــة لــلـكــشــافـات ــلــحـقــات ا بــخالف ا
فــكل مــجـمــوعـة مـن الـكــشـافــات لـهــا زوايـا
حـــسب الــــتـــأثــــيـــر الـــضــــوئى الــــذى يـــريـــده
ـــصـــمم فـــمــنـــهـــا الــذى يـــوضع فـى زوايــا ا
جـانبيـة أو خلـفيـة أو علويـة بجـانب الزوايا
ـواجــهــة إنـه أمـر اخملــتــلــفــة لــلــكــشــافــات ا
مــعـقــد كـثــيـراً عــمـا يـظــنه اخملـرجــون حـتى
تـسـجــيل الـكـيــوهـات عـلى كــونـتـرول إضـاءة
يـسـتـلـزم مـهـارات مـتـمـيـزة ولك أن تـعـلم أن
الـكـونـتـروالت احلـديثـة تـسـتـطـيع أن تـقسم
الـكـيـو لــلـضـوء الـواحـد إلى ثـمـانـيـة أجـزاء
وعــــنـــدمــــا أخــــبـــرت مــــصــــمـــمــــ اإلضـــاءة
ــــاذا اخملــــرجــــون فـى بالدنــــا الــــغــــربــــيـــــ 
يــصـــرون عـــلـى عــمـل اإلضـــاءة بـــأنــفـــســـهم
اسـتـغربـوا وأجـابوا: من أين لـهم بـكل هذا
الـوقت?! وطـبـعـا هــذا يـدل عـلى مـفـهـومـهم
سرحى االحترافى لكل عـناصر العرض ا
ووجــهـــة نـــظـــرى اخلـــاصـــة أنه لـــكـى تـــقــوم

ـسرح فـأنـا أحتـدث عن كـشاف وجـود بـا ا
سلـيم نظـيف به كل ملـحقـاته وكابل األمان
اخلـــاص به وكــاشــفـــاته ولــكـــنــهم فى أحــد
ا يـشبه العلـبة الصفيح ـسارح أتوا إلىّ  ا
ـبة روسى ولـيس به أى ملحـقات ويتم وبه 
توصـيله كـهربـائيـاً بطـرق عشـوائيـة فضال
عن أنه يـبـدو لى وكـأنى أحتدث مـن كوكب
آخـر إذا طلـبت جـيالتيـنـات ملـونـة معـيـنة
ـفـرغـة الـتى تـعـطى ـعـدنـيـة ا أو الـقـواطع ا
ـيزة فـإذا تعـاطف معك أشـكاالً ضـوئيـة 
فــنـى اإلضــاءة فــإنه يــظــهــر لك بــعــضــاً من
ـلـون ويـخـبـرك أنـهـا من بـقـايـا اجلـيالتـ ا
بـقايا الفرق األجـنبية الزائرة والـتى تركتها

كهدية?!.

> مـاذا عن اإلضــاءة كـفن قــائم بـذاته من
حــيـث األلـــوان ودرجــات تـــفـــاوت الـــضــوء
الئمة للعمل?! والزوايا والقيمة الفنية ا
سـرحـيـة فن مـركب يـجـمع - إن اإلضـاءة ا
بـ الــعــ الــواعــيــة ومــفــهــومــهــا لــلــصـورة
وتكويـنها وجمـالياتهـا ومدلوالتهـا الدرامية
ــتــمـثـل فى جــمـيع بــجـانـب الـشـق الـتــقــنى ا
األجـــهــــزة الـــتـى يـــتــــعـــامـل مـــعــــهـــا مــــصـــمم

مـــســـارحـــنــــا غـــيـــر مـــجـــهـــزة بــــالـــتـــقـــنـــيـــات
ـكن االعتمـاد عليـها وقد األساسيـة التى 
قـــلت لك قــبـالً إن األنــواع غــيـــر مــتــوافــرة
تـاحة للبـروجيكتورات ال كـما أن األعداد ا
تـسـمح بـتـنـوع الـلـحـظـات الـضوئـيـة ولك أن
ـســرح الــقـومى تــتــخــيل أن مـســرحــا مـثـل ا
والـــذى يــجـب أال تـــقل أجـــهـــزته عـــمـــا بــ
350:250 كــشـــافــاً مـــتــنــوعـــاً يــخـــتــار مـــنــهــا
ــصــمم مــا يـــنــاسب عــرضه ال يــوجــد به ا
غــــيــــر حـــوالى 80 كـــشــــافـــا قــــد الـــطـــراز
وكـــبــــيـــرة احلـــكم وأغـــلـــبــــهـــا غـــيـــر مـــجـــهـــز
ـــلـــحـــقــــات الالزمـــة له كــــمـــا أن ســـكك بــــا
ــــة جــــداً وال تـــــتــــحــــرك من اإلضـــــاءة قــــد
مكـانـهـا ويتم الـتـعلـيق عـلـيهـا بـطرق بـدائـية
ى ـقيـاس الـعا غـير مـؤمـنـة مع العـلم بـأن ا
يـوصى بـوضع كـشـاف كل 45 سم وأحـيـانـاً
تـــقل إلى 35 سم حــسب طــبـــيــعــة الــعــرض
ولك أن تـتــخـيـل أنه عـنــدمـا حــرقت إحـدى
ــسـارح اضــطـررت أن الــلـمــبـات فـى أحـد ا
ــســرح ــســئــولــ بــا أوقع أنــا وأربــعــة من ا
عـــلى مـــحـــضـــر لـــكـى يـــتم اســـتـــبـــدال هـــذه
اللـمبـة?! رغم أنه أمـر طبـيعى وارد فى كل
الــعـروض وكـل األوقـات كــمـا أنــنى وجـدت
أن مــفــهــوم كــشــاف اإلضــاءة فى مــخــيـلــتى
يـــخــتـــلف كــلـــيــة عن مـــفــهـــومه لــدى الـــفــنى

عـندمـا بـدأ مرحـلة الـدراسـات العـلـيا ظـهر
ـــــبــــدع والـــــعــــلـــــمى اجلـــــاد فى آن وجـــــهه ا
ـع مــهـــنــدسى لــيـــصــبـح حــازم شـــبل أحــد أ
ـصرى.. ومن يـنسى ـسرح ا الديـكور فى ا
حــلــوله الــســحــريـة لــلــعــديــد من الــعـروض:
«ذكـى فى الــوزارة» أو «اإلسـكــافى مــلــكـا»
ــتــتـالــيــة مع خــالـد جالل أو االفــتــتــاحـات ا
ـــســـرح الـــتـــجـــريــبـى.. وديـــكــور ـــهــرجـــان ا
مـسـرحـيـة «اتـن فـى قفـة» الـتى نـال عـنـها

جائزة الدولة التشجيعية.
حـازم شـبل.. الـعـائــد من مـنـحـة فـولـبـرايت
ـسـرحـية (2007/2006) لـدراسـة اإلضـاءة ا
ــتــحـــدة- يــوجه والـــديــكـــور فى الــواليـــات ا
«بـروجـيكـتـوراته» على مـشـاكل اإلضاءة فى
صـرى - وهى تخـصصه الـدقيق سـرح ا ا
- بيـنمـا نحن نـفتح عـيونـنا عـلى ما يـسلط

عليه الضوء.

- عــمـــقت تــعــلــيــمـى فى تــصــمــيم اإلضــاءة
ـصــمـمـ وتــنـفــيـذهـا عــلى يـد أحـد كــبـار ا
هــــنـــاك وهــــو (مــــيـــتـش دانـــا) فـى جـــامــــعـــة
(رادجــــارز بــــنــــيــــوجــــيــــرسـى) وأتــــيــــحت لى
الـــفـــرصـــة لـــتـــصـــمـــيم اإلضـــاءة لـــعـــرضـــ
مـــــســــرحـــــيـــــ داخـل اجلــــامـــــعـــــة بـــــخالف
الــــتــــدريـب عــــلى مـــــســــارح نــــيـــــوجــــيــــرسى
ـــتـــرو بـــولــيـــتـــان أوبــرا ونـــيـــويــورك مـــثل: ا
ونــيـويــورك ســيــتى بــالــيه كــمــا أتـيــحت لى
ــســـارح الـــكــبـــرى فى الس فـــرصـــة زيـــارة ا
فــيــجــاس وشــيــكـاغــو وواشــنــطن دى سى
وغـــيــرهـــا كــمـــا حـــضــرت أكـــبــر مـــلـــتــقـــيــ
لـعروض كـبرى الـشركـات التـقـنيـة مجـتمـعة
فى الس فـيـجــاس وفى مـديـنـة «فــيـنـيـكس»
ــتـــخـــصــصـــة لــكـــبــار وحـــضــرت الـــدروس ا
مـــــصـــــمـــــمى اإلضـــــاءة فـى بـــــرودواى حتت
رئـــاســـة «جــولـــيـــز فـــيـــشــر» احلـــاصل عـــلى
جائزة Tony ثمـانى مرات وأريد أن أقول
إنـــنـى لم أحـــصــــر اكـــتــــســـاب خـــبــــراتى من
الــعــروض عــالــيــة الــتــكـــالــيف فــقط ولــكن
شــــاهــــدت وتـــدربت فـى عـــروض كــــانت كل
مـيزانـيـتـها 150 دوالراً وحـضـرت عـروضاً
وصلت مـيزانـيات إنـتاجـها إلى 185 ملـيون
دوالر مـثل عرض ”KA" فى الس فيـجاس
ــصـــمم 3636 مـــصـــدراً حـــيث اســـتـــخـــدم ا
ضــوئــيــاً مــتــنــوعــاً وتــعــلــمت فى اجلــامــعــة
األصـول الـفـنـية لـتـصـميـم وتنـفـيـذ اإلضاءة
من أوراق ورســـــــومــــــات ودراســـــــات الزمــــــة
إلتمـام هذه التـصمـيمـات على أحسن وجه

وبشكل علمى.
> ومـــاذا عن اجلـــانب اآلخــر مـن الــســؤال
ـشاكل الـتى تواجه مـصمم وهو مـتعـلق با

سرحية فى مصر?! اإلضاءة ا
ــشــاكـل أن أغــلب مــســارحــنــا - أول هــذه ا
غـيـر مــجـهـزة بــأجـهـزة اإلضــاءة األسـاسـيـة
وإكـسـســواراتـهــا كـيــفـاً وكـمــاً فـضالً عن أن
ـصـرى مـازال يـعـتـمد ـسـرح ا اخملـرج فى ا
ـسـرحـيـة عـلى ذاته فى تـصـمـيم اإلضـاءة ا
ـــســرح فى الـــعــالم وهــو أمـــر اخــتـــفى من ا
اضـى كمـا أنـنا مـنـذ خـمسـيـنـيات الـقـرن ا
عنى الكامل لـيس لدينا مصـممو إضاءة بـا
للـكلـمـة أى محـترف تـصـميم إضـاءة فقط
ـسرحـية عـهد الـعالى لـلفـنون ا نظـراً ألن ا
ـــادة كــمــادة نـــظــريـــة بــشــكل يــدرس هــذه ا

ثانوى.

ــشـــاكل احلــقــيـــقــيــة الــتى كــلــمـــنــا عن ا
واجـهتك كمصمم إضاءة لبعض العروض

التى قدمتها فى مصر?!
- أول مـــشــــكـــلـــة قــــابـــلــــتـــنى هـى أن أغـــلب

 مسارحنا غير مجهزة بالتقنيات
األساسية فى اإلضاءة

 حازم شبل:

حازم شبل

تدربت فى عروض
تراوحت تكاليفها

 من 150 دوالرا إلى 185
مليون دوالر!

بروفات مكثفة للفني
قبل العرض.. فى غير

 .. مثل وجود ا
وفى وجودهم!

:√QhÉM
¢ù«ªN óªMCG 

الكشاف.. علبة صفيح!!

اإلضاءة.. واإلنارة!

خبرة العروض الباهظة والرخيصة!

; إنهـا شـائـعة مع ـعـنـاها األوسـع ال تكـون مـتفـردة لـلـممـثـلـ ـسرح  > رهـبـة ا
ـوسيـقي ـؤدين أمام اجلـمهـور الذين يتـراوحون من العـبى كرة الـسلة إلى ا ا

سرح والسينما. إلى الشخصيات الراسخة فى ا 26
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سرحي جريدة كل ا
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نتج محيى زايد قرر افتتاح مسرحية «ترالم لم» منتصف يونيه القادم بطولة سمير غا وإخراج د. هانى مطاوع. > ا

سرحية  ونودراما.. وحتدياتها ا ا
غابت طويالً وظهرت من جديد

ــسـرحــيـة إلى ــونــودرامـا ا بـعــد غــيـاب طــويل عـادت ا
ــشـهـد الـظــهـور مـجــدداً وبـصـورة كــبـيـرة عــلى سـطح ا
سرحـى فى مصر والـعالم الـعربى  يؤكـد ذلك كثرة ا
تـخصـصـة فى هذا ـسرحـيـة ا ـهـرجانـات ا وانـتـشار ا
ـسـرحى  والـتى أقـيم منـهـا مـؤخـرا فى مـصر الـنـوع ا
ـسـرح ـصـريـة لـهـواة ا بـسـاقـيـة الـصـاوى  واجلـمـعـيـة ا
ـســرحـيـة احلـديـثـة  وفى سـوريـا وعـدد من اخلاليـا ا
ـهرجـان الالذقـية أقيم الـعام  2008م الـدورة الـرابعـة 
لـلـمـونـودرامــا وفى الـكـويت أعـلن عـن إنـشـاء مـهـرجـان
الــكــويت لــلــمــونــودرامــا وفى دولــة اإلمــارات الــعــربــيــة
ــتــحــدة تــمت بــنـجــاح فــعــالــيــات مـهــرجــان الــفــجــيـرة ا
الــثــالث لـــلــمــونــودرامــا  وفى الـــعــراق أقــيم مــهــرجــان
جـعــفـر الــسـعــدى لــلـمــونـودرامــا وفى فــلـســطـ يــقـام
مـهـرجـان مـسـرحى لـلـمـونـودرامـا بـعـنـوان (مـسـرحـيـد)
وهـو كمـا سـنعـرف اخـتـصار لـلـكـلمـات الـتى تـعرف فن
ـمــلـكــة الـعــربـيــة الـســعـوديـة ــونـودرامــا و يـقــام فى ا ا
ـهــرجـان الــسـعـودى لــلـمــونـودرامــا وكـذلك فى أيـضــاً ا
ــوقع ــغــرب وتــونـس واألردن وغــيــرهــا حــتـى أعــلن ا ا
اإللكـترونى "مـسرحـيون" عن قـرب إطالق فرع خاص

للمونودراما.
ـســرحــيـة الــعـريــقـة  ـونــودرامــا هى أحـد األنــواع ا وا
وأعم وأشـمل تعريف لـها هو أنـها (مـسرحيـة متكـاملة
ثل العنـاصر يقوم بـاألداء التمـثيلى جلـميع أدوارها 
ـثلة واحـدة ) والتـحدى الذى نـحاول إجنازه فرد أو 
اآلن  يــتــمــثل فى صــعــوبــة إعــداد هــذه الــعـروض ذات
ــؤدى الـواحــد الـذى يــكـون لــديه الــقـدرة عــلى جـذب ا
ـتـلـقى بـصـدق مـوهـبـته وأصـالـتـهـا  وبـراعـته اهـتـمـام ا
فى التشخيص بواسطة ضبط اإليقاع بالطريقة التى
حتتـفظ به طوال الـعرض مـحـتذيـاً بكل الـقواعـد التى
ــسـرحــيـون لــتـحــقـيـق ذلك من أول احلـرص يــرددهـا ا
ــــوضـــوع اجلـــيـــد عـــلـى بـــراعـــة االســـتــــهالل مـــروراً بـــا

للعرض حتى الوصول إلى حسن اخلتام .
ــــســــرحــــيـــة ولــــهـــذه الــــصــــعــــوبــــات كــــانت الــــعــــروض ا
ـــــونـــــودرامـــــيــــــة نـــــادرة وأوشـــــكت عــــــلى االنـــــقـــــراض ا
واالختفـاء مثل العديـد من الكيانـات األصيلة الـتراثية
ـيت أو الــعـريــقــة بـرغـم أنـهــا بـديـل مـثــالى لــلـمــســرح ا
حـالـة الالمـسـرح الـتى تـهـدد الـكـثـيـر من بـلـدان العـالم
ـتالحــقـة وسـيـطـرة بـســبب الـطـفــرات الـتـكـنـولــوجـيـة ا
الـتــلـيـفـزيــون بـقـنـواتـه الـفـضـائــيـة والـسـيــنـمـا والـزحف
وحش لـلمـالتى مـيـديا . واألمل الـوحيـد للـخروج من ا
ــأزق الــدرامى الــذى تــمــر به بــعـض الــكــيــانـات هــذا ا
ـونـودرامـا وهـو ـسـرحــيـة اجلـادة هـو إعـادة إحـيـاء ا ا
ى ــصـرى والــعــربى بل والــعـا ــشـهــد ا مــا حــدث فى ا
سرح يـحمل عناصر دون اسـتعداد أو تخـطيط ألن ا
بقـائه التى اكتسبـها من سنواته الطويـلة كنشاط مواز

سرح الكبير" .  للحياة الدنيا "ا
ـونــودرامى حتـتـاج ــسـرحى ا ولـعل صـنــاعـة الـعـرض ا
إلى قـدر أكــثـر مـن إعـمـال الــفـكــر وبـذل اجلــهـد بــغـيـة
كن جلمـيع العناصر احلـصول على أفضل تـوظيف 
ــــســـــرحــــيـــــة والـــــتى وصـل عــــددهـــــا حــــسـب أحــــدث ا
النظـريات الـنقـدية إلى ثالثـة عشر عـنصـراً مسـرحياً
البس هى (اإلكـــــســـــســــوار والـــــديـــــكـــــور واإلضـــــاءة وا
ـــؤثـــرات واألغــانى ـــوســيـــقى وا والــســـيـــنــوغـــرافــيـــا وا
واالســـتـــعـــراضـــات واألقـــنـــعـــة بــــاإلضـــافـــة إلى الـــنص
والــتـــمـــثــيل واإلخـــراج) وذلك لـــهـــدف تــغـــطـــيــة ثـــقــوب
ـــمــثــلـــ فى الــعــرض الــعــرض الــتـى يــســبـــبــهــا نــدرة ا
ـذكـورة ـســرحـيــة ا ــسـرحى وكــثـيــر من الـعــنـاصــر ا ا
تـعــتــبــر نــواجت لــتــطــورات فى الــتــقــنــيــة الــتى عــرفــتــهـا
اإلنـسانيـة فى سنـواتهـا األخيرة ورغم ذلك اسـتوعـبها
ــســـرح الــذى كـــان فى بـــدايــاتـه يــعـــتــمـــد فــقـط عــلى ا
الـــعــنــصـــر الــبــشـــرى مع بــعـض األقــنــعـــة الــتى تــعـــتــبــر
اضى واحلاضر من ب العنصر الوحيد الثابت فى ا
ـذكورة  و نـخلص من ذلك إلى ـسرحـية ا الـعنـاصر ا
رونة والقدرة سرح  يحـمل من خصائص ا أن واقع ا
عــلـى الــتـــطــبع مـــا أهــلـه لــلـــتــواصل مـع كل الــطـــفــرات
العلـمية الـتى عرفتـها اإلنسـانية من 2500 سنـة وحتى

تاريخه .
سـرحى الوحـيـد الثـابت استـخدامه فى إذاً العـنصـر ا
ــســرح الــيــونــانى الــقــد هــو (األقـنــعــة) الــتى كــانت ا
ـرحلة الطويلة من تسـتخدم لتغيـير الشخصيات فى ا

ـثل عـمـر الـدرامـا اإلغـريــقـيـة الـتى كـان يـقـوم فـيـهـا 
واحــد بـــأداء جــمــيع األدوار بل والــقــيــام بــكل وظــائف
ـــســـرحى كـــالـــتـــألـــيـف واإلخـــراج.. كـــمـــا هــو الـــعـــمل ا
مــــعــــروف عـن بــــدايــــة مــــعــــرفــــة اإلنــــســــان بــــالــــدرامــــا
ــســرحــيــة ولــذلك نــســتــطــيـع أن نــعــتــبــر أن ظــاهـرة ا
ـونـودرامـا من جــديـد هى إعـادة إحـيـاء هـذا انـتــشـار ا
الــنــشــاط اإلنــســانى  واحــتــفــظت الــذاكــرة الــدرامــيـة
ببـيانـات عن واحد فـقط من هؤالء الـدرامي األوائل
ـمثل هو "الـقدمـاء" ظهـر قرب عام  560 ق.م  وهذا ا
(تــســيـبـس) أو (ثـيــبس) كــمــا جــاء بـكــتــاب فن الــشــعـر
لــلــمــنـظــر الــدرامى األول فى الــعــالم أرســطــو وثــيـبس
هــذا هــو صــاحب الــعـربــة الــشــهــيــرة ألنـهــا األولى فى
تـاريخ الــدرامـا اإلنـســانـيـة الــتى كـان صــاحـبـهــا يـحـمل
فيـها جـميع احـتيـاجات الـعرض الـذى كان  يـقدم  فى
الـتجـمـعات واألسـواق واالحـتفـاالت اإلغـريقـيـة وحتى
هذه اللـحظـة من تتبع الـسيـرة التاريـخيـة للمـونودراما
نــــســــتــــطـــيـع اإلقــــرار بــــأن (تــــســـيــــبـس) هــــذا هــــو أبـــو
ــونـودرامـا وفـقــاً لـلـتـعــريف اخملـتـصــر الـذى بـدأنـا به ا
ـقــال  ولـتـأكـيــد ذلك الـزعم أو تـداركـه سـوف نـطـلع ا
ــــونــــودرامــــا من خـالل أهم مــــعــــاجم عــــلى تــــعــــريـف ا
ـنـا العـربى حتى عـروفة بـعا ـسرحـيـة ا ـصـطلـحات ا ا

اآلن والتى تتفق على تعريفها على النحو التالى :
ـمـثل الواحـد ويتـكون الـ ( monodrama) هى دراما ا
ـصطلح من الكلـمت اليـونانيت     monoأى وحيد ا
أو واحد و  drama أى الفعل  وقد يسـتخدم للتعبير
عن نــفس الــشىء تـــعــبــيــر آخــر هــو عــرض الــشــخص
الــواحـد  on man show وقـد أطــلـقت هــذه الـتـســمـيـة
ـسرحيـات القـصيـرة التى انـتشرت فى عـلى نوع من ا

ـمثل (جوها برانـديز) ثم فى إجنلترا ـانيا على يد ا أ
ثل من  1775 إلى  1780م وكان يؤدى األدوار فـيها 
ــــثــــلــــة واحــــدة بــــاإلضــــافــــة إلى عــــدد من واحــــد أو 
ـوســيـقى فى الـكــومـبــارس أو اجلـوقــة مع اسـتــخـدام ا
بـــعـض الـــعـــروض  ويــقـــوم هـــذا الـــنـــوع مـن الـــعــروض
ــمــثل فى األداء إذ ــســرحــيــة أســاســاً عــلـى مــهــارة ا ا
يـحـتــاج دائـمـاً إلى مــحـاكـاة عـدة أشــخـاص فى أوقـات
متـتالية ومتقـاربة داخل العرض متنـقالً بسرعة كبيرة
بـ حـاالت نـفـسـيـة مـخـتـلـفـة وأزمـنـة مـتـعـددة وأمـاكن
ــتــلــقى من خالل مــتــبــاعــدة كــمــا يــحــتــاج إلى إيــهــام ا
صــدق تـقــمـصه إلـى وجـود شـخــصـيــات أخـرى غــائـبـة

يُجرى معها حواراً درامياً ويتعامل معها .
ونودرامـا نوعـاً خاصـاً من اإلخراج يـختلف وتـتطلـب ا
تــمـامــاً عن الــعـرض الــتـقــلـيــدى من حـيـث الـعــمل عـلى
إيـجـاد نــقـاط ارتــكـاز لـلــمـمـثـل يـتـكئ عــلـيــهـا فى إثـراء
ا لـها من قـدرة على الـداللة والـتعـبير منتـجه الفـنى 
ــسـرحـيــة الـغــائـبـة لــتـكـون عــوضـاً عن الــشـخـصــيـات ا
بحـيث تتـحول قـطع اإلكـسسـوار والديـكور إلى مـحاور
ـمـثل حـواراً مع بــديل عن احملـاور الـغـائب إذ يــجـرى ا
صــورة لـشـخـص أو أشـخـاص أو يــتـحــاور مع ثـيـاب أو
يـتحدث بـالهاتـف مع شخصـيات غـير مرئـية  وكذلك
ـؤثـرات ـونـودرامـا اإلضـاءة وا تـسـتـخـدم فى عـروض ا
السـمعيـة بطـريقـة تسـمح باالنـتقـال من زمن إلى آخر
ـــمـــثل ـــتــــلـــقى فـى عـــروض ا أو مـن مـــكـــان آلخـــر  وا
الواحـد يحـتاج إلى جـهد كـبيـر وتفـاعل بصـورة تواكب
مــتـطــلـبــات الــعـرض وتــمأل ثـقــوبه وتــسـد فــجـواته من
خـالل كل مــا من الـــضــرورى أال يـــكــون مــوجـــود ألنــنــا
ـثل أمـام أحــداث من احلــيـاة يــنـقــلـهــا لـنــا بــالـكــامل 

ـا يــؤدى إلى نــدرة احلـوادث الــدرامـيــة وعـلى واحــد 
ذلك فإنه البـد من الـبـداية أن يـتم االتـفاق مع مـتـلقى
ـــونـــودرامـــا أن يُـــقـــر بـــقـــبـــول الـــدخـــول إلى الـــلـــعـــبـــة ا
ــسـرحــيــة واإلســهــام فى صــنـاعــتــهــا والـتــورط فــيــهـا ا
كـــــشـــــريك حـــــقــــــيـــــقى فـــــاعـل ألن األمـــــر فى عـــــروض
ــضــمـون مع ـونــودرامــا يــتــمـاشـى جـمــلــة من حــيث ا ا
ى (بـيتـر بروك) هى : مـقولـة شهـيرة لـلـمسـرحى العـا
تـتالشـى جـمــيع الـعــنـاصــر وتـخــتــفى تـمــامـاً فى حــالـة
ـونـودراما هى ـمثل فـى أداء دوره لذلك فـإن ا جنـاح ا
ـــــســــرحى عـــــروض الــــنـــــجـــــوم من عــــمـــــالـــــقــــة األداء ا

اخمللص لهذا الفن الرفيع.
ـمثـلة الـسيـنمـائيـة الفـرنسـية الـشهـيرة ولـذلك قامت ا
(إيــزابـــيل هـــوبــيـــر) عــام 1993م بــتـــقـــد مــونـــودرامــا
أخــرجــهــا وأعــدهــا األمــريــكى "روبــرت ويــلــســون" عن

رواية (أور لندو) تأليف: فيرجينيا وولف .
ــونـودرامــا مـســرحـيــة ( مـضـار ومـن أشـهــر نـصـوص ا
الــتــبغ ) لــلــكـاتـب الـروسـى "أنـطــون تــشــيــكـوف" 1860ـ
 1904 التى عرفها بأنها منولوج فى فصل واحد وهو
ـونـودراما ولـكن مـن خالل احلوار تـعـبـيـر آخـر يـعـنى ا

ثل واحد. الفردى الذى يقوم بإجرائه 
ومن أشـــهـــر الــنـــصــوص أيـــضــاً مـــســرحـــيــة (الـــصــوت
اإلنــســانى) لــلــكــاتب الــفــرنــسى "جــان كــوكــتـو"  1889ـ

  1963م .
ولــلــمــســرحى الــرائــد (هــارولــد بــنــتــر) نص مــســرحى
مــونــودرامى بـعــنــوان (مــونـولــوج) وهى مــسـرحــيــة قـام
ـمــثل (هـنــرى وولف) وعـرضت بــتـمــثـيــلـهـا ألول مــرة ا
لـلمـرة األولى بـتلـيفـزيـون الـ "بى بى سى" يوم 13أبريل

 1973م .
ـونـودرامـا بقـدرتـهـا عـلى السـمـاح بـتـحويل أى تـتـمـيز ا
نص أدبى كـــالــقـــصـــيــدة والـــقــصـــة والــروايـــة وتــداعى
الــذكــريـات إلـى عـروض مــســرحــيــة إضــافـة إلـى عـدم
ــواهـب الــتــمــثــيــلــيــة الــنــادرة إال إلى احــتــيــاجــهــا من ا
عـنـصـر واحد  و هـذا الـعـنـصـر إن جنح فـهـو الـنـجاح
وإن أخــــفق قـــلــــنــــا ال بـــأس فــــهـــو واحــــد لم يــــجـــد من
يـــســانــده أو يــخـــفف عــنه ولـــذلك انــتــشـــر هــذا الــنــوع
ـــســـرح ألنه ال ـــســـرحى الـــيـــوم فـى فـــتــرة انـــدحـــار ا ا
يـحتاج إلى فرقة ومكـان  مجهز للـتدريبات أو العرض
و ال يحـتاج كـذلك إلى إنتـاج كبـير يـتطـلب مؤسـسة أو
هـيــئـة ولـذلك كــمـا قــلـنـا  أمــكن رصـد جتـارب عــربـيـة
ـــمـــثل ـــونـــودرامـــا مـــثل جتـــربـــة ا كـــثـــيـــرة تـــتـــجه إلى ا
الـــفـــلــســـطـــيــنـى (زيــنـــاتى قـــدســـيــة) الـــتى اســـتـــنــد فى
صـنـاعـتهـا إلى نـصـوص (الـزبـال) و(الـقـيـامـة) و (حال
ـمـدوح عـدوان وكــذلك مـونــودرامـا (جـرسـة) الـدنـيــا) 
التى قـدمهـا اللـبنـانى "رفيق عـلى أحمـد" و مونـودراما
ــعـلـم ) الــتى كــتـبــهــا وأداهــا الــتــونــسى مــحــمـد (حى ا
إدريس وجتـربـة (رحــلـة الـعـطش) و (بــرج الـنـور) الـتى
ــــغـــربـى (عـــبــــد احلق ــــســـرحـى ا ألــــفــــهــــا وقـــدمــــهــــا ا
ــــســــرح الــــفــــردى الــــزروالى) مـن خالل مــــا أســــمـــــاه ا
ــــرآة) الــــتى قـــام ومــــونـــودرامــــا (أحالم مــــعـــطــــلـــة أو ا
بـــإخــراجــهــا كـــاتب هــذا الــســـطــور لــلـــمــمــثــلـــة (عــبــيــر
هرجانات احمللية الطوخى) وشاركت فى الكثير من ا
ـمــثـلــة الـتى عــشـقت والـعــربـيــة وأخـيــرا مـونـودرامــا (ا
جنــيب مـــحــفـــوظ) الــتى قــام بـــإخــراجــهـــا عــمــر دواره
تألقة (انتصار) والتى عرضت فى ـصرية ا للممثلة ا
ـهـرجان الـوطنـى للـمسـرحـيات الـقصـيـرة الذى عـقد ا
ـديـنــة  (سال) لـلـمــسـرحـيــات الـقـصـيــرة الـذى عـقـد
غربية وتتوالى التجارب والعروض ملكة العربـية ا با
بحيث ال يـخلـو عدد من أعداد جـريدة "مسـرحنا" من
أخــبــار عـن جتــارب مــونـــودرامــا عـــرضت أو يــســـتــعــد

لعرضها فى كل مكان بالقاهرة وأقاليم مصر .
ـــكــــنـــنــــا الـــقــــول بـــأنـه إذا كـــانت الــــعـــروض  ولـــذلـك 
ــســتـوى الــعــربى واحملـلى ــسـرحــيــة الـســابــقـة عــلى ا ا
محدودة إلى حد ما ويـسيرة احلصر   فإن العروض
الــقــادمـة كــأسـعــار كل شىء فى مــصـر ســتـصــبح عـدة
أضـــعــاف . لـــذلك كـــان البــد من اســـتــقـــبــالـــهــا  بـــهــذه
راجـعة الـسريـعة خلـصائص ومـواصفـات هذا الـنوع ا

سرحى العائد . ا

 اللوحة للفنان « حمدى الفولى»

گيف تتحول قطع اإلكسسوار
 إلى محاور بديل للمحاور الغائب

ونودراما قادرة على حتويل   ا
أى نص أدبى إلى عرض مسرحى

á∏«ëc óªëe Oƒªëe

cyan magenta yellow black File: 7-26�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـا يكـون الشىء األكثـر إدهاشًا وتـشجيـعًا الـذى نالحظه هو أن الـتوتر االنـفعالى أو > ر
الـقلـق أو التـلهف الـشديـد فى الدراسـة أو البـروفة أو الـعرض ال يـكون بـالضـرورة حالة

غير مرغوب فيها بشرط أنها ال تصبح مفرطة.

سرحى «ما أجملنا». ناسبة تقد نصه ا اضى احتفاال خاصا بحضور الكاتب محفوظ عبد الرحمن  > فرقة مسرح الشباب عقدت األسبوع  ا
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البسو األكفان
 ودراما العود إلى البدء

ØdG ióée≥≈اللوحة للفنان «رضا عبدالسالم»

تـــعــتــمـــد مــســـرحــيـــة «البــســو األكـــفــان» عـــلى الــبـــنــيــة
الـــدرامـــيــــة الـــدائـــريـــة وهـى قـــائـــمـــة عــــلى اخلـــدعـــة

اخليالية فى الطرح.
تـنـطـلق دائـرة الـتـخــيل من بـعث احلـيـاة فى مـدفن من
وتى دافن الـبعـيدة عن الـعـمران وإتـاحة الـفرصـة  ا
ـديــنـة الـفـاضـلــة  ولـكن سـكـان ـدفـن إلنـشـاء ا هـذا ا
ـدينـة الفـاضلـة حيث ـقـابر لم يـسعـوا لتـكوين ا هذه ا
وت وسلك كل منهم طريقة برزت شخصياتـهم قبل ا
حـيـاته األولـى  وتـدور رحى اإلسـقـاطـات والـسـلـبـيات
ــوت ولم يــطــرح الــكـاتب ــرتــبـطــة بــحــيــاة مـا قــبل ا ا
ــوت لــتــعـــلم الــشــخــصــيــات الــدرس هــجـــرة مــا قــبل ا
ـاضى جـيــدا بل كـرر نـفس األخــطـاء واإلسـقـاطـات ا
عـــلى الـــواقـع ونـــفس ســـلـــبــيـــات احلـــيـــاة األولى حـــتى
تـسـلب مـنـهم الـفــرصـة مـرة أخـرى ويـرفـضـون الـعـودة
لـلـرقـاد  إذن فـما الـداعى لـلـحـيـلة الـفـنـيـة اجلـديدة 

هذا ما سنوضحه .
تـتــيح الــبـنـيــة الـدائــريـة الــتى جــعـلـهــا الـكــاتب احلــيـلـة
الـفنية الـتى يبرز من خاللهـا دراماه  من خالل فترة
ـوت والبـنية زمنـية أتـيحـت لفئـة ما مـن البـشر بـعد ا
الدائرية ليـست مجرد إطار أو هيكل خارجى بل هى
ــضـــمـــون وهى حتــمـل الــكـــثـــيــر من ال تـــنـــفــصل عـن ا
ــــكن أن نــــوجــــزهـــا فـى أن احلــــيـــاة الــــدالالت الـــتـى 
الــبــشــريـــة لــيــست إال يــومــا واحـــدا يــتــكــرر إلى األبــد
ـنـطق فـلـو سـنـحت ألى وبـصـورة جتـافى الـصــواب وا
إنــســان حــيــوات أخــرى فــوق حــيــاته األولـى لــتــصـرف
نــــفس الــــتــــصــــرف وألدى نــــفـس األفــــعــــال بــــآثــــامــــهـــا

وحسناتها.
هــذا مـا أراد الــكــاتب إبــرازه من خالل درامــا الـبــنــيـة

الدائرية .
ـكـوكـيـة تـطـوعـهـا أو تـفـترض إن الـبـنـيـة الـدائـريـة أو ا
عـنى آخر الـعَود وجودهـا الفـكرة الـدائريـة أيضـا أو 

إلى البدء .
ــرسى الـبـدوى" أوراق الــلـعـبــة الـدرامـيـة لم يـكـشف "ا
ـوقف مــنــذ الـبــدء لــكـنــهــا وضـحـت من خالل درامــا ا
داخل الـدائرة الـدرامـية الـتى دارت احملـاورات فيـها 
فـالشـخصـيات قامـت من الرقـاد البسة األكـفان  من
ـشـاهـد كـيــنـونـة الـعـالم الـذى ـتـلــقى أو ا هــنـا يـدرك ا
دخـل أدى إلثارة ـؤلف فى دهـالـيـزه وهـذا ا أدخـله ا
ـا وراء احلـوار والـهـدف من ـشــاهـد وتـلـهـفـه  انـتـبـاه ا

البعث .
ســـعى الـــكــاتـب إلبــراز فـــكـــر الـــفـــيــلـــســـوف الـــيــونـــانى
ديـنة الـفاضلـة  ولكـنه لم يؤسس أفالطـون وإنشـاء ا
لـــــذلك مـن خالل اخلـــــيــــوط الـــــدرامــــيـــــة عـــــلى مــــدار
اضى األحداث وذلك ألنه ألـبس الشـخصـيات ثـوب ا
ــوت  فــضــابط الــشــرطــة مــارس مــهــام فــيــمــا قــبل ا
حــــيـــــاته األولـى وتــــولى األمـن  وانــــضــــبـــــاط الــــدولــــة
اجلــــديــــدة  وضــــابط اجلــــيـش أسس اجلــــيـش الـــذى
يــحــمى الــبالد من األعــداء والــفــنـانــة صــفــاء أنــشـأت
فــريق الـتـمـثـيل والــغـنـاء والـشـعـراء لـم يـعـظّـمـوا اخلُـلق
احلـسـن والـعــادات الـطــيـبــة  ويـنــبــذوا اخلـلق الــسـيئ

والعادات الرديئة كما نادى أفالطون.
بناء الفكرة وإعادة بناء اإلنسان

يـقـول الـدكـتـور أحـمـد هـيـكل: «إن أعـظم اآلمـال الـتى
تخفق بـها قلوبـنا أن نعيـد بناء اإلنسـان على أرضنا 
فــــقـــد فــــعـــلت األحــــداث اجلـــســــام الـــتى مــــرت بـــهـــذا
اإلنـســان فى ثــلث الـقــرن األخـيــر فـعــلــهـا فى إصــابـته
بـألوان الـتـمـزق الـنـفسـى والتـصـدع الـروحى والـهـبوط
ـعــنــوى  وقــد جتــلى ذلك فى كــثــيـر مـن الـســلــبــيـات ا
ـقـيـتـة  بل وصل ـؤســفـة وعـديـد من االنـحـرافــات ا ا
األمـر عـنـد الـبــعض إلى حـد عـدم االنـتــمـاء والـشـعـور

إزاء الوطن باالغتراب أو ما يشبه العداء».

ت الـفــكـرة فى أحــضـان مــلـكـة عـلى هــذه الـنــظـريــة 
ـرسى الـبـدوى  فـالـفــكـرة لـديه قـامت عـلى الـكـاتـب ا
إعـادة بـنـاء فـكــر اإلنـسـان وحـيـاتـه  وإعـطـائه فـرصـة
أخـرى لــيـكـون حــيـاة جـديــدة ولـكن الــتـمـزق الــنـفـسى
والـتــصـدع الـروحى رسـخ فى تـكـويــنه الـسـلــبـيـة وعـدم
االنــتــمــاء واالغــتــراب داخل الــوطن عــدا الــفــئــة الــتى
ــطــلــقــة جتــســدت بــداخــلــهــا رواسب حب الــزعــامــة ا
(الدكتاتورية) والنرجسية التى رقدت ب رفاتهم فى
ـقـابــر وتـمـسـكت بــأجـسـادهم مع الــقـيـام من الـرقـاد ا
وهــذا مــا بــرز فى الــشــخـصــيــات الــرئــيــســيــة مــجـدى

ورفعت وصفاء .
عــمــد الــكــاتب عـــلى تــداخل الــكـــثــيــر من االجتــاهــات
ــــســـار الــــفـــكــــريــــة الــــتى لم يــــؤسـس لـــهــــا مـن خالل ا
الــــدرامـى لألحـــــداث والــــتــــنـــــامى احلــــوارى  ولـــــكــــنه
طـرحـهـا فى طـيات احلـوار سـريـعـا فهـو يـسـعى إلبراز
دينة الفاضلة القائمة على فـكرة ا فهوم الفلسفى  ا
ـعــاش ولـكــنه لم يــبـرز ذلك نــبـذ ســلـبــيــات اجملـتــمع ا
ـسـار الــدرامى لألحــداث  فـقــد أوضح أنـهم خـالل ا
حـاولــوا وفـشـلــوا وكـانت شــخـصـيــة صـفـاء هى جــبـهـة
الـدفـاع وحـائط الـصــد ضـد تـيـار الـسـلـبـيـة والـسـلـوك

اخلاطئ ولكن سرعان ما تسير مع التيار .
بـــــقـــــصـــــديـــــة من الـــــكـــــاتـب اســـــتـــــدعى نـــــفـس مالمح
ــوت الــشــخــصــيــات (الــســلــوك واخلــلق) فــيــمــا قــبل ا
ورجع إلى بدء احلـيـاة األولى  فالـعود إلى الـبدء هى
السمة الفنية السائدة فى البناء الفنى للمسرحية .
من هـنـاك كـانت احلـيـلـة الـفـنـيـة خـدعـة لـفـتح احلـوار
وهــذا مـا وضـح خالل الــثالثــة مــشــاهـد األولـى وكـأن

صفاء ورفعت ومجـدى يقرأون نشرة أخبار ال حتدث
نقلة فعليـة فى حوارهم  فقط يعددون ما سيقومون
به  وهـذا لـغـيـاب اجلـمـلـة الـفـاعـلـة الـتى سـنـوضـحـهـا

فيما بعد .
فـلم تـكن احلـيـلـة الـفـنـيـة من خالل احلـيـاة الـبـرزخـيـة
ـــــاضى ونـــــبــــذه بـل دخل مـــــبــــاشـــــرة فى حملــــاكـــــمــــة ا
اسـتكـمال سـيـناريـو االنحـرافات والـسـلبـيات ألنه أراد
إبــراز ســـلــبــيــات الــواقع مـن خالل اإلســقــاطــات عــلى
اجملـتمع  وهذا الـفكـر ليس بـحاجة إلى حـيلـة احلياة
الــبـرزخـيــة فـهــو راهن عـلى أن اإلنــسـان ال يـرضى إال
بــاألنـانــيــة والـفــرديــة والالمــبـاالة وضــعف اإلحــسـاس
بــالــغــيــر وقــلــة احلــفــاظ عــلـى الــقــيم والــتــحــايل عــلى
الــقــانــون والــتــمــرد عــلى الــنــظــام  لــذلك كــانت هــذه
الـسلـبيـات واإلسـقاطـات مفـتعـلـة فى أغلب األحـيان 
فــلــو شــكـــلت صــفــاء جــبــهــة لـــرد مــجــدى ورفــعت عن
سـلـبـيـاتـهـا لــكـانت رحى الـدرامـا أكـثـر وقـعـا إذ تـصـبح
الـدراما تدار مـن أكثر من اجتـاه ال من طرف واحد 

وأمثلة ذلك من القص ص 119 .
اخملــبــر : (يـــهــمس فـى أذن مــجــدى) وزعـــنــا الـــطــعــام

وميزنا بعض األفراد
مجدى: (هامسا للمخبر) وتقبلوا ما حدث دون نقاش
اخملـبـر : فى الـبـدايـة أخـذ كل مـنـهم حـصـته وانـصـرف
ـمـيــزون بـحــصـتــهم الـزائـدة وهـم فى الـطــريق تـبــاهى ا
فـــســرت هـــمــهـــمــات بـــ الـــبــاقـــ ثم تـــقــدم الـــبــعض
وحـــاولـــوا أن يـــوزعـــوا الـــزيـــادة عـــلـى اجلـــمـــيع فـــرفض
ميزون وتشاجر أربعة أفراد  أصيب البعض .. إلخ  ا

وفى ص 139

رفــعت : نــحن ال نــعــاقـب بــالــنــوايــا  األفــعــال فــقط 
ـا أن هذا أرفض بيـنك وبـ نفـسك كل مـا نفـعـله طا

الرفض لن تلقنه لآلخرين
ــلــمح احلــوارى واقع الــكــبت الــســيـاسى ويــبـرز هــذا ا
لـدى الــشــعب الــذى مـا إن يــتــحـرك ويــنــفـجــر يــحـدث

العقاب .
وهـكذا يـتـضح أن درامـا "البسـو األكـفـان" قائـمـة على
التسلية والتـرفيه وليس اإلقناع واتخاذ العبرة  ألنها
ـــعــقــولـــيــة وكــمــا أشـــرت مــا الــداعى ال تـــقــوم عــلى ا
لـلــتـقـنــيـة الــفـنــيـة اجلــديـدة من خالل الــعـالم الــغـريب
ــا سـوف تــســتـرجـع نـفس ــفـزع طــا واجلــو الــدرامى ا

وت?! احلياة وتستكمل ما قبل ا
درامــا الــصــمـت واجلــمل الــفــاعــلــة فى لــغــة ( البــســو

األكفان )
سرح احلديث  وكلمة دراما الصمت لغة من لـغات ا
ة مـأخوذة من لـفظ "يفعل" فى الـلغة الـيونـانية الـقد
إذن الــدرامــا تــنــمــو فى أحــضــان أى فـعـل مـســرحى 
فالصراخ مع الـغدو والرواح والهرولة ترسخ فى ذهن
ــتـــلـــقى أن هـــنــاك حـــريـــقــا أو زلـــزاال هـــنــا يـــجــذب ا
ـــوقف ـــتـــلـــقـــ وا االنـــطـــبـــاع الـــدرامى فـى الـــبـــاب ا
الـدرامى فى مـسـرحـيـة البـسـو األكـفـان دفـعنـى لـطرح
هـذه الديباجة  ألن الـكاتب تعرض للـدراما الصامتة
فى جـزء بـسـيط مـن خالل شـرحه إلرشـادات اخملـرج
وإن لم يـعــظم فـزع هــذه الـفـئـة الــقـائـمــة من الـرقـاد 
بتمهيد أكثر من خالل الدراما الصامتة القائمة على
ـا حدث بغـتة وهذه احلركة والـتعجب وإثـارة الفزع 
شاهدين رهبـة وتقديسا لكى اللـقطة ستمأل ألـباب ا
صداقيـة التخيل الراسخ فى عقولهم عن هذه يصل 
احلياة وال يصل هـذا من خالل احلوار بعد صفحات

.
تـمـيـزت مـسـرحـيـة "البـسـو األكـفـان" بـاحلـوار الـسـريع
ـتــنــامى وإن كــان ال يــحـدث نــقــلــة مــوضـوعــيــة عــبـر ا
اخلـيوط الدرامـية لـعدم تـعدد أهداف الـشخـصيات 
ـسرح هـدفهـا واحد  ـتحـركـة على ا فـالشـخصـيات ا
وكـل مـــنــهـم يـــســـانــد فـــكـــر اآلخـــر بال اعـــتـــراض وهم
مـجدى ورفـعـت وهمـا شـخـصـيـتـان تـكـادان تـتـطـابـقان
وصفـاء التى قـلمـا تعـترض ثم تـرضخ وتسـير مع تـيار
االنحـراف  نعم يـصنع احلـوار لديه سـلسـلة مـتصـلة
احلـــلـــقـــات تـــأخـــذ من بـــعـــضـــهـــا الـــبــعـض  تـــتـــعــارف
الشـخصيـات الرئيـسية عـلى بعضـها البعـض ثم تنمو
فـكــرة إنـشـاء الــدولـة فـيــوزعـون األدوار عـلى بــعـضـهم
ـوت فى تـأسـيس الــدولـة كل يـخـدم فى مــجـاله قـبل ا
ويـبــدأ الـتـجـاوب بـطـيــئـا من الـشـخـصــيـات الـهـامـشـيـة
ـتجمـدة مع خلـفية الـديكور  وقـد عمـد الكاتب إلى ا
جعـل الشخصيات الـهامشية بعـيدة عن الصراع ألنها
تـــمـــثل غـــفـــلـــة الـــشـــعـب ورغم ذلك غـــاب عن احلـــوار
اجلـمــلـة الــفـاعـلــة الـتى تــؤسس لـلــفـعل الــدرامى عـلى
ـسـرح وينـأى بـاحلـوار عن نشـرات األخـبار  خـشبـة ا
ا جتاوب من لـذلك كانت الـثالث مشاهـد األولى دو
ــتـــلـــقى وتـــعــتـــبــر مـــشـــهــداً واحـــداً يــعـــددون فـــيه مــا ا
سـيـفـعـلـونـه كـمـا أشـرت  واجلـمـلـة الـفـاعـلـة هى الـتى
ـــكــانـــيــة ـــوضــوعـــيـــة واحلــواريـــة وا حتــدث الـــنـــقــلـــة ا
لألحـداث وأيـضـا حتدث احلـركـة كـأن يـخـبـرهم أحد
األفـــراد أن الـــشــعـب قــد تـــمـــرد وقـــام بـــثــورة ضـــدهم
فتحدث احلركة واجللبة وتهم الشخصيات الرئيسية

شكلة ولكن ذلك جاء مفتعالً كما أشرت. حلل ا
اجلــمـــلــة الــفـــاعــلــة ضـــروريــة ألى عـــمل مــســـرحى فــهى
ـشـهـديـة ـوضـوعـيـة لـألحـداث وا ـسـئـولــة عن الـنـقـلــة ا ا
ا لم أيضـا  فمـا الداعى لالنـتـقال من مـشهـد آلخر طـا
يــــكـن هـــنــــاك خــــيط درامى جــــديــــد ســــتـــتــــفــــجـــر حــــوله
سرح . احلوارات ويثير احلركة الدرامية على خشبة ا
سـرحـية فى مـجـملـها فى الـنهـايـة نود أن نـوضح أن ا
قــامت عـــلى أنـــقــاض الـــواقع الـــردىء وتــغـــلــغـــلت فى
تـعــظـيم أخــطـائه وذابـت فى نـســيـجه إلضــاءة صـورته
الــقــبــيــحــة  نـشــهــد لــلــكــاتب بــالــوقـوف الــراسخ عــلى
سرحـية القائمة عـلى إلهاب التخيل أعتـاب الدراما ا
ــســرحــيـة ــتـلــقى من خـالل الـرؤيــة ا وجــذب ألــبــاب ا

وننتظر منه أعماال مسرحية أفضل .
راجع ا

فى األدب والغة تأليف: د. أحمد هيكل
ـسـرحـى بـ الـكـلـمـة والـلـغـات تـألـيف: د. الـعـرض ا
حمـادة إبراهيم - مـسرحيـة "البسو األكـفان" تأليف:

رسى البدوى ا

تجه نحو هـدف يكون عامالً أساسيًا فى ـرتبط بشىء وا > النشاط اجلسدى ا
بدأ يجب تعلمه مبكرًا فى التمثيل وهو مبدأ سرح. وهو مرتبط  إزالة رهبة ا

قطع الواحد أو تمثيل الهدف الواحد. النبضة أو ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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عشرة أيام بهدلة وإهانة

فضيحة الدار البيضاء !!
وربـنا يـسهـل .. ففـعلـوا وأجروا بـروفة ثم
قالوا نذهـب إلى مركز اإليواء نريح شويه
ونــــأتى قـــبـل الـــعـــرض بــــســـاعـــتــــ نـــعـــمل
ــــســــرح بــــروفــــة.. وبــــعـــــد أن عــــادوا إلى ا
وجــــهـــزوا كـل شىء وقـــفـت الـــبــــنــــات عـــلى
اخلــشـبـة اسـتــعـدادًا لـرفع الــسـتـار.. وقـبل
ــســرح رفــعه بــخــمس دقــائق قــال مــديــر ا
آسف يـــــا جــــمـــــاعــــة.. فـــــركش.. مـــــفــــيش

عرض!!

انــخــرطت الــبـنــات فى بــكـاء شــديــد وقـرر
اجلــمـيع مــغــادرة الـدار الــبــيـضــاء وتــقـد
شـــــكـــــوى رســــمـــــيـــــة إلى وزارة الـــــثــــقـــــافــــة
ــــغــــربــــيـــــة.. وبــــعــــد أخـــــذ ورد وتــــبــــاحث ا
ـهـرجـان أن هــنـاك حـربًـا أقــنـعـتــهم إدارة ا
ـهرجـان وآسف يـا جمـاعة وسوف ضد ا
ــــســـرح تـــقــــدمـــون عــــرضــــكم غـــدًا عــــلى ا
رة الوحـيدة التى الـوطنى.. وكانت فـعالً ا
ـهــرجـان و تــقـد تـصــدق فــيـهــا إدارة ا
الــعــرض وسط حــضــور جــيــد.. ولألمــانـة
فــقــد انــبــهـر احلــاضــرون بــالــعــرض الـذى

هرجان..  اعتبروه أفضل شىء فى ا
ــهـــرجـــان غــادرت ـــهـم أنه بـــعــد انـــتـــهـــاء ا ا
ـطار مساء اخلميس 15 مايو الفرقة إلى ا
لـتـصل إلى مـصـر صـبـاح األحـد 18 مـايو..
كيف? ألن الطائرة تعطلت.. وكان يجب أن
ــأســاة!! لـــيــقــضى تـــتــعــطل حـــتى تــكــتـــمل ا
ـطار.. الـوفد ثالث لـيـال فى أحـد فـنـادق ا
ــا تــعـــويــًضــا عن األيــام الــثـــمــانــيــة الــتى ر
أمضاها فى مركز إيواء سيدى معروف!!
ســــتـــســـأل كـــيف حـــدث هـــذا فى مـــهـــرجـــان
ــفــتــرض أنه دولـى.. وأقــول لك إنــنــا نــحن ا
ــــقـــصـــرون فــــلـــديـــنــــا شىء اســـمـه قـــطـــاع ا
فروض العالقـات الثقـافيـة اخلارجيـة من ا
وافقة على هرجان قبل ا أن يستفسـر عن ا
ســفــر الــوفــد.. لم يــســتــفــســر طــبــًعــا مع أن
ــسـألــة لن تــكــلــفه ســوى فــاكس أو اتــصـال ا
تــلــيـفــونى لــكن يـبــدو أن الــنـاس فـى الـقــطـاع
كـــانــوا مـــشــغـــولـــ بــأشـــيــاء أخـــرى أهم من
تــأمـــ ســفــر وفـــد رســمى وضـــمــان جــديــة

هرجان. ا
صرية? وستسأل أيًضـا أين كانت السفارة ا
عيب والـله أن تسـأل هذا السـؤال فالـسفارة
مـــهــمــتــهـــا الــوحــيــدة الـــتــرتــيب لـــزيــارة كــبــار
ـصريـ وحـضـور مبـاريـات كرة ـسـئولـ ا ا
الـــقـــدم الـــتى يـــكـــون أحــد طـــرفـــيـــهــا  فـــريق
مصـرى حـتى يـطلع الـسـفيـر فى الـتـليـفـزيون
.. أمــا ويـــدلى بـــتــصـــريـــحــات لـــلــصـــحـــفــيـــ
السـؤال عن وفـد ثـقـافى مصـرى فـهـذا ليس
شــــــأنــــــهم ولــــــيــــــذهـب هــــــؤالء الــــــرعــــــاع إلى
اجلـــحـــيم.. مع أنـــنـــا كـــنــا ســـنـــوجه الـــشـــكــر
ـصرية فى الـرباط ولألخ السـفير للـسفارة ا
هـنـاك لـو أن سـائـًقـا أو سـاعـًيـا فى الـسـفـارة

سأل عنا ولو حتى بالتليفون.
سـرح األمـازيغى كـان مـهزلـة بكل مهـرجـان ا
هـزلة األكبر هى سلوك قطاع قاييس.. وا ا
الـعـالقــات الـثــقــافــيــة اخلــارجــيــة والــســفـارة
ـــصــريـــة فى الــربـــاط.. من يــحـــاسب هــذه ا

الكائنات.  

اذا يا إدارة? باستحالة تقد العرض .. 
هــنـاك فــرقــة فــرنــســيــة ســتــقــدم عــرضـاً
سـرح مـشـغـوال بـتجـهـيـزاتـها .. وسـيـكـون ا
ـاذا فـرقة فـرنـسيـة فى افـتـتاح مـهـرجان و
ــا سـتــقـدم لــلـمــسـرح األمــازيــغى? قـلــنـا ر
الــــــتـــــراث األمـــــازيـــــغى مـن وجـــــهـــــة نـــــظـــــر
فـرنـســيـة وفى الـعـرض وجــدنـا أربـعـة من
الــــشـــبــــاب أحـــدهم يــــرتـــدى قـــمــــيص نـــوم
واآلخـــــر تــــــايـــــيــــــرًا.. واالثـــــنـــــ اآلخــــــرين
ـاذا مالبس نـسـائـيــة أيـضـاً .. وال نـعـرف 
.. وال نــعــرف أيــضــا مــوقع هــذه  الــفــرقـة

هرجان. غريبة األطوار من ا
مــضى يـوم االفــتـتـاح بــخـيــره وبـشـره وفى
ــوضــوع الــيــوم الـــتــالى وحــسـب اجلــدول ا
ذهـبـت الـفــرقـة إلى مــسـرح  «أنــفـا» قــالـوا
لــلـمــديـر نــحن فــرقـة مــصـريــة وسـنــعـرض
ـــســـرح هــــذه الـــلـــيــــلـــة ضـــمـن مـــهـــرجــــان ا
األمـازيـغى الـرجل قال بـانـدهـاش غريب:
مــسـرح إيه? قــالـوا األمــازيـغى .. رد : أول
مـرة أسمع  إن فى مـهـرجـان باالسم ده ..
عـمــومـاً ركــبـوا الـديــكـور وجــهـزوا اإلضـاءة

سـتـشفـيـات لـلبـحث عـنه .. أقول دعك وا
مـن كل هـــــــذه األشـــــــيـــــــاء وتـــــــعــــــالـى بـــــــقى
لـــلـــمـــهـــرجـــان نـــفـــسـه  .. مـــاشى نـــتـــحـــمل
هم أن اإلقـامة الـتى ال تـلـيق بـاألبـقـار .. ا

نتواصل يا أخى.

فى الـيوم الـتـالى لـوصـولـنـا ذهـبت الـفـرقة
لـتــتـواصل حــمـلـوهم إلـى مـسـرح "مــحـمـد
زفــزاف" صــبـــاحــاً لــيــنــصـــبــوا ديــكــوراتــهم
ويجـرون بـروفة لـلـعرض الـذى سـيقـدمونه
مــسـاء نـفس الــيـوم .. هـنـاك فــوجـئـوا بـأن
ـهـرجان ـسـرح ال تـعـلم شـيـئـا عن ا إدارة ا
ــهـرجــان مــدون به أن .. كــيـف وبــرنـامـج ا
صرى سـيقدم على خـشبة هذا الـعرض ا

سرح ? قالو: مجرد وهم . ا
ـهــرجـان قـالـت ال بـأس .. الـعـرض إدارة ا
صـرى سـيـقـدم فى االفتـتـاح اذهـبوا إلى ا
ــــســـرح الــــوطـــنى وجــــهـــزوا أنـــفــــســـكم .. ا
ـــذكـــور فـــفـــوجـــئـــوا ـــســـرح ا ذهـــبــــوا إلى ا

إلى أن هناك  21 راعـياً لـلمهـرجان كيف
انـسحبوا جـميعًا هـكذا أو على ح غرة
ــهــرجـان? ال أحــد يــعـرف من مــسـئــولى ا
وإن كـان أحـد اخلبـثـاء هنـاك قـد أكد أن
الــــرعـــاة لـم يـــنـــســــحـــبــــوا وال حـــاجـــة وأن

سألة كلها مجرد توفير للنفقات. ا
بــعــد اإلعــتــراض نـقــلــونــا إلى مــركــز إيـواء
آخـــر فى حـى يــشـــبه حى الـــدويـــقــة .. كل
اثنـ فى حـجـرة .. واحلمـامـات مشـتـركة
أيــضــاً .. قــلـنــا يــاربى هـل هـذه هـى الـدار
ـا سـمـعـنـا عن حـسـنـهـا الـبـيـضـاء الـتى طـا

وجمالها?!

دعك من كـل هـــذه األشـــيــاء فـــهـى مـــجــرد
شــكـلــيـات عــلى رأى الـصــديق عـز درويش
مــؤلف الـعــرض الـذى اخــتـفى عــقب حـفل
االفـتتاح بشـكل غامض ولم يظـهر إال بعد
خــمـســة أيــام كـان أعــضـاء الــوفـد خاللــهـا
يــــــــــجـــــــــــوبــــــــــون أقــــــــــســـــــــــام الــــــــــشــــــــــرطــــــــــة

صديـقـة مـغـربـيـة كـادت تـبكـى وهى تـقسم
ـــــغـــــاربـــــة جــــادون ـــــســـــرحـــــيـــــ ا لـى أن ا
ــــهـــــرجـــــانــــات وبـــــارعــــون فـى تـــــنــــظـــــيـم ا
وتـســتـحـلـفـنى بـالـلـه أال يـجـعـلـنى مـهـرجـان
ــسـرح األمــازيـغى الــدولى الـثــالث الـذى ا
كـــــنت فـى ضــــيـــــافـــــتـه أعــــود إلـى مـــــصــــر
ــسـرح ــســرحـيــ وا بــانــطـبــاع سىء عن ا

غربية الشقيقة. ملكة ا فى ا
لم أكـن بـــــحــــاجـــــة إلـى تـــــأكـــــيـــــدات هــــذه
رة األولى التى الصديقـة صحيح أنها ا
ـغرب لـكن مـا سمـعته أذهب فـيـها إلى ا
ــــغـــــربى وكـــــتــــابه ـــــســــرح ا وقــــرأتـه عن ا
ـثليه ومنظرية فضالً عن ومخرجيه و
ـغـربـيـة الـتى شـاهـدتـها بعـض العـروض ا
سواء فى مصـر أو فى خارجها  وكذلك
ـغـاربـة الـذين تـربـطنـى بهم سـرحـيـ ا ا
عالقـــــــة صــــــداقــــــة كـل ذلك تــــــرك لــــــدى
انـطـبــاعًـا ال يـتـطـرق إلـيه أى شك فى أن
هـذا البلد الشـقيق لديه حركـة مسرحية
نــشـطـة ومـزدهـرة ومـتـنـوعـة ومـسـرحـيـون
جــادون ومـــجــددون  أنـــحــنـى لــهم إجالالً
واحــتــرامـاً مــاذا حـدث إذاً لــيـخــرج هـذا
ــهـرجـان الــذى نـظـمه فـضــاء "تـاكـفـوت ا
لإلبـــداع" فى مـــديــنـــة "الــدار الـــبــيـــضــاء"
الـــفــــتـــرة من  8 إلى  15 مـــايــــو احلـــالى
كن أن ـتـهـافت الـذى ال  بـهذا الـشـكل ا
يـــحـــدث فى أكـــثـــر دول الــعـــالـم تــخـــلـــفــاً
ــــغـــرب ولـــيـس فى دولــــة عـــريــــقـــة مــــثل ا
ـثقفـيهـا ومبدعـيهـا األمثال فى تـضرب 
الـــدقــــة وااللـــتـــزام واإلبــــداع والـــســـلـــوك

الراقى?
لم يـكن هــنـاك مــهـرجــان من األسـاس ..
تــصـــور أن تـــدعى فـــرقــة مـــســـرحـــيــة من
مــصـــر أو الـــعــراق أو هـــولـــنـــدا أو تــونس
ــهــرجــان وتــذهب لــلــمــشــاركــة فى هــذا ا
ــنــيــة نــفــســهــا بــالــتــواصل احلــمــيم مع
ــغــرب ثم تــفــاجــأ مــســرحــيـى وجــمــهــور ا
بــأنه ال مـــســرحــيـــون وال جــمــهــور وال أى

شىء !!
وحـتـى الـكالم ال يـكــون مـرسالً ومـجــانـيـاً
أذكر لك بعض الـوقائع وأرجوك صدقها
ألنــنى ســأذكــر لك مــا حــدث فــعالً ودون
االعــتـــمـــاد عــلى أى قـــدر من اخلـــيــال أو

بالغة. ا

أول الـــقـــصـــيــــدة كـــفـــر كـــمــــا يـــقـــولـــون ..
ســـافــرت فــرقـــة عــرض "كالم فى ســرى"
لــنـادى مـسـرح األنــفـوشى لـلــمـشـاركـة فى
هرجان .. وعند التسك فوجئ الوفد ا
ــصـــرى الــذى رأسه د. مــحــمــود نــســيم ا
ــسـرح بــهــيــئــة قــصـور مــديــر عــام إدارة ا
الــثــقـافــة وأشــرف عـلــيه الــكـاتـب مـحــمـد
ـــــهـــــرجــــان ـــــســــئـــــولـى ا الـــــشــــربـــــيـــــنـى 
يــحــشــرونــهـم فى مــركــز لــلـــشــبــاب أشــبه
ــراكــز اإليـواء وطــلــبـوا مــنــهم أن يــقـيم
كل ســـــتــــة أفــــراد فـى حــــجــــرة واحــــدة ..
ــــتـــاح .. وأين كـــيف?! قــــالـــوا هــــذا هـــو ا
نـــســتـــحم أو نـــقــضـى حــاجـــتـــنــا .. قـــالــوا

يوجد حمام مشترك.
ـعـامــلـة غـيـر اعـتــرض الـوفـد عـلى هــذه ا
ــسـئــولـون وقــالـوا إن الـالئـقــة فـاعــتـذر ا
اإلمــكـانــيــات مـحــدودة بــسـبب انــســحـاب
الـرعاة .. ملصـقات الدعايـة كانت تشير

مشهد من عرض «كالم فى سرى»

مهرجان وهمى اسمه 
"الدولى للمسرح األمازيغى"

قطاع العالقات الثقافية اخلارجية لم يقم بدوره
وسلوك سفارتنا فى الرباط مهزلة! 

"مركز إيواء"

"مجرد شكليات"

"مجرد وهم"

شكوى رسمية

AÉ°†«ÑdG QGódG

¿É°ùM iô°ùj 

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـســرح.. ويـتــضـمن إلحـيــاء وتـفــعـيل دور الــدرامـاتــورج فى ا
يـخـائيل رومـان بـعد أن ـزاد»  ـشروع عـرض مـسرحـيـة «ا ا
أعـدتـهـا الـدراماتـورج مـايـسـة زكى بـعـنـوان «عـفـواً لـقـد نـفد
رصــيـدكم» ويـخــرجـهـا طــارق عـبـد الــفـتـاح تــمـثـيـل: مـحـمـد
رضـوان أشــرف فــاروق رشـا عــبــد الـعــال ويـعــقب تــقـد
الــــعــــرض نــــدوة مــــوســــعــــة ودورة تــــدريــــبــــيــــة حــــول فــــنــــون
الــدرامـاتـورج. وأخـيــراً ذكـر مـهـران أن الـعــمل مـتـواصل فى
مــوســـوعـــة األزيــاء الـــشــعـــبـــيــة والـــتى تـــصــدر فى 22 جـــزءاً

مصوراً.

سرح احلر. سرحى عباس أحمد يستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة جمعية ا > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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ـسـرحـيـة ـعـرفــة ا ــنح قـارءه قـدراً كـبــيـرًا من ا نــحن أمـام كـتـاب 
ـتـلـقى كـعـنـصـر رئـيس بـدالالتـهـا اخملـتـلـفـة خـاصـة وأنه يــحـتـفى بـا
سرحـية التى تتسم باجلمـاعية وعدم االنفصال ـنظومة ا داخل ا
عــمــا يــحــيـط بــهــا ومــا ســبــقــهــا من أطــر عــامــة وثــقــافــات تــشــكل
ــسـرح تــقـنــيــاتـهــا وحتـدد أنــواعـهــا.. كــمـا أنه مــرجع هــام لـنــاقـد ا

التطبيقى.
يــضم الــكــتــاب ســتــة أبـواب مــقــســمــة بــدورهــا إلى اثــنـ وثـالثـ

فـصـالً يـعـالج الـبـاب األول الـطـبـيـعـة اخلـاصـة لـلـدرامـا فى أربـعـة
ؤلفان إلى تمايز الدراما بأنواعها فصول. فى األول منها أشار ا
عن األجـناس األدبـية األخـرى من شعر أو نـثر من حـيث ال نهـائية
ـعــانى وضـرورة جتــسـيـدهــا جتـســيـداً حـيــا إذ ال تـكــفى الـقـراءة ا
تـعارف علـيها ـراد منهـا. ثم يوضـحان اخلطـوات ا للـوصول إلى ا
ـســارح احلــكـومــيــة فى الـعــالم لــعـرض فى إجنــلـتــرا وفى مــعـظـم ا
ـؤلف للـنص حتى إقـرار صالحيته مـسرحـية مـا بدءاً من إرسال ا
لـلـعـرض بعـد خـضـوعه الختـبـارات مـعيـنـة مـروراً باخـتـيـار اخملرج
ــنـــاظـــر (الــســـيــنـــوغــراف) وبـــقــيـــة الــطـــاقم الــفـــنى من ومــصـــمم ا
وسـيقي مسـاعدى اخملرج ومدربى احلـركة ومدربى الـصوت وا

وفـريـق الـدعـايـة والـتـسـويق.. نـهــايـة بـالـبـروفـات ومن ثم الـعـروض
(التمهيدية واخلاصة واجلماهيرية).

ــؤلــفــان تــســاؤالت حــول كــيــفــيــة قــراءة مــســرحــيــة مــا ثم يــثـــيــر ا
مـانعة ـعلـن  ـوذجاً مـع وعيهـما ا متـخذين مـسرحـية "هـاملت" 
الـنـص ومـرواغـته وتـبـاين الـفـهم مـن مـتـلق إلى آخـر وفـقـا لـلـخـبـرة
الدرامية والفروق الـفردية مع إشارتهما إلى اختالف فعل التلقى

ب العصور اخملتلفة بشكل عام..
وفى الفـصل الثـانى يستـعرضـان أساليب الـتوثـيق وأشكال طـباعة
ـــؤثــرة فـــيـــهـــا خــاصـــة "الـــضـــغــوط ـــســـرحى والـــعـــوامل ا الـــنص ا
األيديـولـوجيـة" ويقـفـان تطـبيـقـي عـند مـسرح بـيـكيت الـذى أثار
لديـهما "قضـية التـوقيت" أى : كم من الوقت الـذى تتم فيه قراءة
صــفـــحـــة من إحـــدى مــســـرحـــيــات بـــيـــكــيـت وكم تـــســتـــغـــرق نــفس
سرح?. ويجيبان عن ذلك موضحاً دالالت الصفحة على خـشبة ا
ـــوقف الـــدرامى خالل عـالمــات الـــتــرقـــيم وأثـــرهـــا فى تـــفــســـيــر ا

عملية القراءة أو اإلخراج والتمثيل.

ؤلفان إلى الفـصل الثالث ليتناوال عمليات التحرير ثم ينتقل ا
ــؤلف ومــدى فــيــتـــحــدثــان عن حـــدود تــصــرف احملــرر فـى نص ا
ـعـنى الـعـام مـسـتـشـهـدين بـأجزاء من تـأثـيـر هذا الـتـصـرف فى ا
ـسـرحيـة "هـاملت" ومـؤكـدين على تـأثـير ذلك طـبعـات مـختـلـقة 
فى فـعل الـتــلـقى سـواء عن طـريق الــفـرجـة أو من خالل الـقـراءة
الــتى خــصــصــا لــهــا الــفــصل الــرابع مــوضــحــ لــلــقــار الــعـادى
تـداخلة عـانى ا تقـنيـات القـراءة الدرامـية وكـيفـية الـتعـامل مع ا
ــتــشــابــكــة الــتـى تــتــأثــر بــكل كــلــمــة وتــؤثــر فى لــغــة واخلــطــوط ا
ادى اخلارجى (اجلانب سرحية وطـريقة التعامل مع اإلطار ا ا
لــــقــــراءة) مـــــطــــبــــقـــــ ذلك عــــلـى أجــــزاء مــــخـــــتــــارة من اآلخــــر لـــــ
ـــلك هـــنـــرى الــرابع" مــســـرحـــيــات "اجلـــزء الــثـــانى مـن حــكـــايــة ا
لشكسبير و"هيدا جابلر" إلبسن و "فى انتظار جودو"لبيكيت.
أمـا البـاب الثانى فـجاء حتت عنـوان: "قراءة فى الـبنيـة" واشتمل
ـمـهد لـبـقـيـة فـصول عـلى سـبـعـة فـصـول تبـدأ بـالـفـصل اخلـامس ا
ـؤلــفـان فــيه اإلجـابــة عن عـنــوانه "مـاذا الــبـاب الــسـبــعـة وحــاول ا
يقصد بالنوع أو اجلنس األدبى?" فتناوال نشأة وتاريخ كلمة "نوع
جـنس" وأوضـحـا طـبـيعـتـهـا وطـبـيـعـة الـتـصـنـيف الـدرامى وخـلـصا
ـسـرحـيـة أمـر صـعب خـاصـة وأن الـعـمل إلى أن حتـديـد األنـواع ا
سرحيات الواحد منها يحتـوى على أشكال متعددة مستشهدين 

مثلـون على خشبة > الـتركيز يـكون انتباًهـا كلًيا عـلى ما يفعله ويـراه ويسمعه ويـحسه ا
سرح. ـسرح. كما أن الـتركيز يكـون حيوًيا لالسـتعداد واالنضبـاط والنظام خارج خـشبة ا ا

كن أن يقال إن التركيز هو التطبيق الكامل للذات على العمل الواجب أداؤه. و 28
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سرحي جريدة كل ا

سرحية بقراءة نص «األشباح» باللغة اإلجنليزية للكاتب هنريك إبسن. > عقدت مكتبة اإلسكندرية مؤخرا جلستها الشهرية للقراءة ا
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سرحية   الدراما ا
من األول لآلخر

 النوع الفنى والبنية

سرحيات. رجع فى فن الدراما - مرشد لدراسة ا  الكتاب: ا
تأليف: جون لينارد- مارى لوكهارست.
: محمد رفعت يونس. ترجمة وتقد

مراجعة: أسامة مدنى.
اجمللس األعلى للثقافة 2006

ـسرحى واحـترافه كـمهـنة فى ً تاريخ ظـهور الـنقـد ا ا مسـتـعرضـ
نـــقـــاد يـــوب ومـــزايـــا الـــ ً عـن عـــ ا تـــحـــدثـــ يـــزى ومـــ لـــ ـــســـرح اإلجنـــ ا
ً كيفية تعاملهم وأنواعهم.. وينتقل بعد ذلـك للمحررين شارحا
يــة وفـق األهــداف واخلــطط الـــفــكــريــة ـــســرحــ نــصــوص ا مع الـــ
بــاب بـاحلــديث عن طــرق تـدريس تــتم هــذا الـ تــجــاريـة. ويــخـ والـ
يــة صـقل ً عـلى أهــمـ ـدارس واجلــامـعــات مـؤكــدا الـدرامــا فى ا
تــمـثـيل وغــيـرهـمـا ـسـرحــيـة والـ مـهـارات الــطالب فى الـقــراءة ا
مارسة الفعلـية حتى يصلوا إلى درجة من احلرفية تمكنهم با

سرحى بجهد أقل. من التعامل مع النص ا

نـــنــتـــقل بــعـــد ذلك إلى الـــبــاب اخلــامـس الــذى جــاء حتـت عــنــوان:
ــســرحى مــنــذ ــســرح الـــيــوم. تــنــاول الــفــصل األول مــنـه الــنص ا ا
خــمــســيــنــيــات الــقـــرن الــعــشــرين من مــنــطـــلق أن تــاريخ الــكــتــابــة
ؤلفان ـ يرجع إلى ذلك التاريخ. عـاصرة ـ فيما يرى ا سرحية ا ا
ــسـرح األوربى "وذلك بــفــعل الـتــأثـيــر الــتـصــادمى عـلـى خـشــبـات ا
واألمـريـكى لـكتـاب بـعـينـهم: بـريـخت ـ بيـكـيت ـ جـينـت ـ يونـسـكو ـ"
ـســرحـيـة الــتى أفـرزت أنـواعـاً بــقـيـمـهـم اجلـمـالـيــة ومـعـتـقــداتـهم ا
سـرح االجتمـاعى الواقعى لحـمى البريـختى ـ ا سـرح ا جـديدة (ا

ـ مسرح العبث).
ـسرحى ويـتعـرض الـفصل األخـيـر من هـذا البـاب لـبدائل الـنص ا
ا بعد احلداثة والتى سرحية احلالية  الذى أفرزته االجتاهات ا
ـعـرفــة وبـاالسـتـكــشـاف الـراديـكــالى لـلـفـراغ تــهـتم بـتـداخـل فـروع ا
ــشـاهـدة واالســتـمــتـاع الـذى ــعـنى ا ـفــهـومـهــا اخلـاص  والــزمن و
ـتـعـددة والتـكـنـولـوجـيا أنـتج أعـماال تـتـمـيـز بـاسـتخـدام الـوسـائط ا
ـســرحـيـات الــتى أطـاحت ــاذج من ا الـتــفـاعـلــيـة.. مـشــيـرين إلى 

باألعراف الدرامية التقليدية.
كون من ثالثة فصول ثم ينتقل بنا الـكتاب إلى الباب السادس ا
سـرحى الـتطـبـيقى وهـو جزء تـطـبيـقى هـام يشـرح أصـول النـقـد ا

وأساسياته مستعيناً بنماذج تطبيقية غاية فى اإلفادة.
ــسـرحــيـة اشــتــمل عـلى ــسـرد لــلـمــصــطـلــحـات ا والـكــتـاب مــذيل 
مـصـطـلـحـات حـديـثــة يـنـدر وجـودهـا فى أى مـعـجم آخـر زادت من

قيمة وأهمية هذا الكتاب..

شــكـســبــيــر هـذا إضــافــة إلى تــصــرفــات اخملـرجــ وتــطــور طـرق
األداء الـتمـثيلى والـتى قد تخـتلف فى مـسرحيـة واحدة من عرض
تـلقى الدرامى هـمة حتديـد النوع عـلى عاتق ا آلخـر ثم يلقـيان 

سرحية. داخل اإلطار اجلماعى للمنظومة ا
وبـقيـة فـصـول الـكتـاب تـعـرض جلـميع أنـواع الـدرامـا مـنذ نـشـأتـها
إلى األنواع اآلنـية التى تـعتمـد على التـكنولـوجيا احلـديثة مـدعمة
هـذا العـرض بنمـاذج تطـبيقـية مـختارة فـيتنـاول الفـصل السادس
ــســرحــيـة (الــثـانـى من هــذا الـبــاب) الــتــراجــيـديــا والــكــومــيـديــا وا
الــســاتــوريـة اخلــلــيـعــة (الــتى نــشــأت لـتــحــويل الــدرامــا من اإلطـار
لـحمة. ثم الديـنى إلى اإلطار الـدنيـوى) ثم يتـحدث عن تقـنيـات ا
عن تـقـنـيات الـتـمـثـيل فى كل نـوع وعن الـكـورس وتـشـكيالتـه على

اخلشبة.
ـسرحـيات الـطقس الـفصل الـسابع يـناقـش األنواع الـدينـية بدءاً 

سرحيات األخالقية.  ومسرحيات األسرار وا
ويـخـتص الـفـصل الـثـامن بدراسـة مـسـرح عـصـر النـهـضـة األوربـية
ـرجتــلـة (دى الرتى) إلـى مـســرح األقـنــعـة بــدايـة مـن الـكــومـيــديــا ا

(األوبرا) مروراً بالتراجيكوميديا. 
متجهاً فى الفصل التاسع عشر بدءاً بالدراما العاطفية والدراما
ـنــوعـات ـيــلـودرامــا ومـســرح ا ــائـيــة وا ــسـرحــيـة اإل الــقـوطــيـة وا
والــفـــارص. وبــعــد ذلك يــعــرض الــفـــصل الــعــاشــر ألنــواع الــدرامــا
ــسـرح ــســرح الــسـيــاسـى مـســرح االســتــمــرار وا اإلجــتـمــاعــيــة (ا
ـــؤلــفـــان إلى أثــر ـــلــحـــمــيـــة) ثم يــنـــتــقل ا الـــتــوثـــيــقى والـــدرامــا ا

التكنولوجيا منذ ظهورها حتى اآلن..
الــبــاب الـــثــالث مــكـــون من أربــعــة فـــصــول عــرض أولـــهــا أعــمــال
جونـسون وشـكسبـير وبـيكيـت. وحتدث الفـصل الثـالث عشر عن
ـسرحيـة ثم يقـدم عرضـا تاريـخياً الـفراغ وعالقـته بالـصنـاعة ا
ـسـرحـية مـنـذ الـنشـأة حـتى الـيوم. ويـنـاقش الـفصل لـلـبـروفات ا
ــســرح والــصــالــة مــوضــحــا الــرابع عــشــر الــعالقــة بــ خــشــبــة ا
ـسـرح الـفـارق بــ مـصـطـلــحـات دقـيـقــة مـثل الـفـارق بــ فـراغ ا
سـرحى الداخلى سرحى وكـذلك الفارق بـ الفراغ ا والفـراغ ا

سرحى اخلارجى. والفراغ ا
ـعـمـارية لـيل هذه الـعالقـة وفق أشـكـال الـطرز ا ويـشـرع فى حتـ
ـعـاصرة لـمـسـارح من الـكـالسـيكـيـة حـتـى مـسـارح االسـتـوديـو ا لـ
ً ذلك بصور وأشـكال توضيحية لكل طراز.. ثم يعرض موضحا
تــاب حــتى نــشـره نــاعــة الـكــ ــراحل صــ الــفــصل اخلــامس عــشـر 
ً إلى دوافع عـملـيات شـراء النـصوص الـدرامية وتوزيـعه مشـيرا

تلقى. لدى ا

يــعــة عـمل جــمـيـع الـقــائـمــ عـلى بـ تـعــرض الـبــاب الــرابع لـطــ ويــ
سرحى ـسرح بـشكل مـفصل فى أحد عـشر فـصالً الكـاتب ا ا
ً أعالم كل مجـال وتأثيرهم ـمثلـون ذاكرا ثم اخملرج وبـعدهما ا
ـــــديـــــر األدبى ثم اتــــورج وا فـى تــــطـــــوره وحتـــــدث عن الـــــدرامـــــ
سرح ـصصمـم وتعـرض إلى هيئـة اإلنتاج وطـاقم خشـبة ا ا
ً تـفــاصـيل ا تــراحـة مــوضـحــ بــال واالسـ تــقـ ئــولى صـالــة االسـ ومــسـ
يــعـة عــمل أفــرادهـا وكــيـفــيـة بـ تـهــا وطــ يــ ــهن وأهــمـ نـشــأة هـذه ا
ثمـر بينهم. وبعد ذلك ينتقل إلى احلديث عن تاريخ التعاون ا
يــزى واألمــريــكى لــ ــســرح اإلجنـــ بــاء فى ا ابــة ومــهــام الــرقـــ الــرقـــ
لــمــؤلــفــ رأى فى أن الــرقــابـة ابــة ولــ مــشــيـرا إلـى أنــواع الـرقــ
ـبـدع حـ لــقى بـقـدر تـواجــدهـا فى ا تـ ـ الـذاتـيـة مــوجـودة فى ا

هـدا بـذلك لـلـحديث عن يـفكـر فى حـضـور عـرض من عـدمه 
ــســرح عـــلى مــر ــســرحـى ودوره فى تــشـــكــيل فـن ا اجلـــمــهـــور ا
نـقـاد نـا إلى الــ تــاب بـ نـتـقـل الـكـ لـهـا. ثم يــ ـنـظــومـته كــ ôÑL ø°ùM óªëeالـعـصــور 

 ب الرقابة والنقد 

سرح اليوم   ا

ـمثل حساسًا لتدفق > إن القوى احملركة للـجسد - أو احلركة - جتعل ا
ــكن لـلــمـمــثـلـ أن يــصـبــحـوا مـدركــ لـلــنـشـاط مـعــ لـلــطـاقـة. و

ا يحدث لطاقتهم. العضلى أن يكونوا واع 

سامح مهران 

نشر ورقى وإلكترونى.. ودورة فى فن الدراماتورج

ìô°ùª∏d ≈eƒ≤dG õcôŸG øY ..C.D h ÜÉàc ≈a záµÑ°ûdG{ á«Mô°ùe
جـاهـدين فى مـجال الـنـشـر اإللـكـترونى بـالـتـوازى مع الـنـشر
ركـز مؤخراً كـتابى «أنغام الورقى حـيث نشرنا عـلى موقع ا
ـــصـــريــة فى ــدافـع» حملــمـــد الـــشــافـــعى و«الـــشــخـــصـــيــة ا ا

سرح» لعباس أحمد. ا
ـركـز عـلى وأضـاف د. مـهـران: قـمـنـا أيـضــا بـتـحـويل مـوقع ا
الـشبكة إلى محطة تلـيفزيون إنترنتيـة تعرض مقتطفات من

وسيقى. سرح وا كنوز التراث ولقاءات مع رواد فنون ا
ـركـز حـيث ولـلـورش الـفـنــيـة مـكـان عـلى خـارطــة نـشـاطـات ا
كــشـف مــهــران عـن اســتـــعــدادات تـــتــواصل إلطـالق مــشــروع

ــركــز الــقــومى لــلـمــســرح صــدرت مــؤخــراً مــســرحــيـة عن ا
«األب الـروحى» لــتـوفـيـق احلـكـيـم ومـجـمــوعـة مـســرحـيـات
ألبـو العال السالمـونى واجلزءان األول والثـانى من أعمال
يـوجـ البــيش تـرجـمـة حــمـادة الـعـشـرى وكــتـاب «عـنـاصـر
الـدرامـا» جلورج فـيـدو وكتـاب وثـائقى و C.D عن الـعرض
ـسـرحى «الـشـبكـة» إضـافـة إلى كـتب «الـسـيـرة الـهاللـية» ا
فى جـزئــ لـهـانـى الـسـيــسى والـشـعــر الـصــوفى إلبـراهـيم

عبد احلافظ.
ـــســـرحـــنـــا: نـــعـــمل ـــركـــز قـــال  د. ســـامح مـــهـــران رئـــيـس ا

 âjôHhCG
 zá©æbC’G QGƒM{

≈°TƒØfC’ÉH

 حسن الوزير

ôeÉ°ùdGh ôjRƒdG
zäƒ°ùÑ°ûàM{ QÉ¶àfG ≈a 
اتــفق اخملــرج حــسـن الــوزيــر مع الــنــجــمــة
«سـميحة أيـوب» بشكل نهـائى على بطولة
مـــســـرحـــيـــتـه اجلـــديـــدة «حـــتـــشـــبـــســوت»
وفـضل تــأجـيل بــقـيـة الــتـرشـيــحـات حلـ
ــــالــــيـــــة اخلــــاصــــة انـــــتــــهــــاء اإلجـــــراءات ا

يزانية العرض.
أكــــد الـــوزيـــر أن الــــعـــرض ســـيــــفـــتـــتح أول
مـــوسم لـــفـــرقـــة الــســـامـــر بـــعــد عـــودتـــهــا
ــشــروعــ - الــعــرض وافــتــتــاح واصــفـــاً ا
ــسـرح - مــرتـبــطـ عــضـويــاً.. وذكـر أن ا
اخـــتــيـــاره لـــهـــذا الـــنص يـــأتى اســـتـــكـــمــاالً
ـــســـرحـى بـــحـــثـــاً عن مـــســـرح ـــشـــروعه ا

ضمون. مصرى  من حيث الشكل وا
وأضــــاف الـــــوزيــــر: الــــعــــرض يــــبـــــحث عن
مـنـاطق الـتـشـابـه بـ الـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة
الــتى حـكــمت فــيــهـا حــتــشــبـســوت مــصـر
واللـحظة الـراهنـة حيث هكـسوس الزمن
احلـــالى يــحـــاولــون اقــتـــحــام مــصــر وزرع

الفتنة ب أبنائها.
ـنـعم عـبـد الـقـادر الـعـرض تـألـيف عــبـد ا

أزياء فايزة نوار أحلان أحمد خلف.

ó©à°ùJ ájOƒªÙG

áHÉàc ’h ∂∏Ÿ
فـرقـة قـصـر ثـقــافـة احملـمـوديـة بـالـبـحـيـرة
تــقـــوم حـــالــيـــاً بــإجـــراء بـــروفــات الـــعــرض
ــــســـرحـى «مـــلـك وال كـــتــــابـــة» لــــلــــمـــؤلف ا
مصطفى سعد واإلخراج لزياد يوسف.
يـاء كرم محـمد حـمدان مـحمود تـمثـيل 
حـــمــدان ســارة الـــبــونى ومــجـــمــوعــة من

شباب الفرقة.
ـــنــيــاوى «مـــديــرة قــصـــر ثــقــافــة مـــفــيــدة ا
احملمـودية» قـالت إن الـعرض سـوف يقدم
خـالل يونـيه القـادم وعـبرت عن سـعادتـها
لـــتــــقـــد عـــمل مــــســـرحى يـــعــــتـــمـــد عـــلى

الطاقات الشابة.

 ÉÑdCG GOQÉfôH â«H

≈°ùfôØdG ≈a
ــاضى فــرقــة «ويــفــز» عــرضت األســبـوع ا
مـسرحية «بـيت برناردا ألبـا» للوركا على
نيرة. ركز الثقافى الفرنسى با مسرح ا
ـسـرحـيـة كـانت قـد حـصـلت عـلى جـائزة ا
الــــعــــرض األول فى مــــهــــرجـــان الــــشــــبـــاب

ركز سنويا. بدع الذى ينظمه ا ا
ـســرحـيـة تـمـثـيل شـيـمـاء عـبـد احلـفـيظ ا
ـنــصف نـانــسى عـلـى رانـيـا رانـيــا عـبــد ا
خـالــد آيــة خـمــيس مــنـار جــعــفـر ريــهـام
سامى موسيـقى محمود الشريف ديكور
وائل عــبـد الـفــتـاح تــمـثــيل وإخــراج يـسـرا

الشرقاوى.
ájôµ°S ≈e ≈ØæM óªëe

äÉYhô°ûe 3h ..óªMCG É¡e
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تــعــود الــنـجــمــة مـهــا أحــمـد إلـى مـســرح الــدولـة قــريــبــاً بـعــمل لم تــتــحـدد
تفاصيـله النهائيـة بعد. مها قالـت لـ«مسرحنا» تلـقيت اتصاالً من اخملرج
ــسـرح احلـديث يــخـبـرنى بــتـرشـيــحى لـعـمل من هـشــام جـمـعــة مـديـر ا
ـنــعم ولـكـنى لم أتـلق إنــتـاج الـفـرقـة وآخـر من اخملــرج نـاصـر عـبـد ا
«ورقــاً» من أى مــنــهــمــا حــتى اآلن.فى حــال االســتــقــرار عــلى أى من
ـهـا فى مـسـرح الـدولـة فـقـد سـبق ـرة األولى  الـعـرضـ لن تـكـون ا
رعب» ليوسف عوف و«سجن لها تقد عروض «مـولد سيدى ا
الـنـسـا» لـفـتـحــيـة الـعـسـال و«حالق بـغـداد» أللــفـريـد فـرج بـيـنـمـا
ـــســــرح الــــقــــطــــاع اخلــــاص كــــان آخــــرهـــا قــــدمت عــــدة أعــــمــــال 
«طراقيعو» مع محمد هنيدى. وكشفت مها عن مشروع مسرحى
آخـر لـهـا حـيث مـازالت فى انـتـظـار تـنـفـيـذ «وعـد» اخملـرج الـكـبـير

جالل الشرقاوى لها ببطولة
 عمل من إخراجه.

سرحى بدأ فى كافة مواقع اإلقليم وسم ا ا
خالتى فوزية والدير فى بنى سويف.. والليلة يا عمدة فى أهناسيا
وفى الـــفـــشـن يـــقـــود اخملــــرج ســـمـــيـــر
ـسـرحى اخلـلــيـلى بـروفــات الـعــرض ا
«مـــــحــــطـــــة مــــصـــــر» تــــألـــــيف أحـــــمــــد
الــصـــعـــيــدى أشـــعـــار أحــمـــد هـــيــكل
أحلــان عــز الـديـن احلـســيــنى ديــكـور

حمدى اجلالد.
وفى أهـنـاســيـا بـدأت مـبــكـراً بـروفـات
مـســرحـيــة «الـلــيـلــة يـا عــمـدة» بــقـاعـة
ـــكـــتـــبـــة بـــبـــيت الـــثـــقـــافـــة أشـــعـــار ا
مــــصــــطــــفى مــــحــــمــــد أحلــــان عالء
عــطــيــة بــطــولــة: مــحــمــد شــمــردن
ربـيع إمـام أحـمـد رجب ثـروت مـحـمد

مؤنس محمود إخراج محمد دياب.

ــســرحــيــة بــدأت فــرق بــنـى ســويف ا
ـــوسم جــديــد فى كــافــة االســتــعــداد 
مـواقـع اإلقـلـيم الـثـقـافـيـة.. فـفى بـنى
ـان الـصـيرفى سـويف بـدأ اخملـرج إ
ــسـرحى «خــالـتى بـروفــات الـعــرض ا
فوزية والديـر» وهى دراما اجتماعية
كــومــيــديــة من أشـــعــار مــحــمــد عــبــد
ـــعـــطـى أحلـــان عـــطـــيـــة مـــحـــمـــود ا
ديـكور مـحـمد هـاشم وبـطولـة جنوم
ـــــســــرحـــــيــــة فـــــرقـــــة بــــنـى ســــويـف ا
ــــان عــــبـــد إســــمــــاعــــيل شــــاهــــ إ

احلليم كامل عبد العزيز.
وفى قـــصــر ثــقــافــة بـــبــا بــدأت بــروفــات
» لـلـمـؤلف الـعــرض الـغـنـائى «الـشــحـاتـ
عــزت عـبــد الــوهـاب عن أوبــرا «الـثالث
بـنـات» لــبـريــخت اسـتــعـراضــات أسـامـة

محـمود بطـولة: هدى إسـماعـيل حتية
محمـود طه صفاء صالح الدين رجب
عـبد الـنبى أحـمد عـبد الـعزيـز حمدى
الـــديـــزل إبــــراهـــيم شـــحـــاته واإلخـــراج

لهمام تمام.

همام تمام سمير اخلليلى

óªMCG ¿Éª«∏°S Qƒf

تـقـرر عـرض أوبريت «حـوار األقـنـعة»
بطـولـة أطفـال قـصـر الطـفل بـجاردن
سـتى يومى 2 3 أغـسـطس القـادم
ــــســـرح قـــصــــر ثـــقـــافــــة األنـــفـــوشى
بــاإلســكـنــدريـة وتــقـول نــيــفـ ســويـلم
شـرف على أتوبيس مـدير القـصر وا
الفن اجلـميل: تـتضمن خـطة الـقصر
تـقـد الـعروض الـنـاجـحـة وتـدويـرها
فى أكــثــر من مــوقع كــأحــد األهــداف
الـهامـة التى يـحرص عـليـها د. أحـمد
نوار رئـيس هـيئـة قـصـور الثـقـافة فى
ح يشهد األتـوبيس نقلة نوعية فى
ـصـرية جوالت لـلـمـناطـق احلدوديـة ا
فـى حـاليب وشـالتـــــــــ وأبــــــــو رمــــــــاد

والسالم.

 iQƒ¨dÉH á«fÉfƒ«dG ábôØdG
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- الــتـابـع لـصــنــدوق الــتـنــمــيـة
الـثقافـية - أسـبوعاً "لألفالم
الــيـــونــانــيــة الــكـــومــيــديــة" فى
الـفـترة من ٢٨ مـايـو وتسـتـمر

حتى ٣٠ مايو اجلارى.

الـثــقــافــيـة اخلــارجــيــة بـوزارة
الــثــقــافـة وصــنــدوق الــتـنــمــيـة
الثقافية حتى أبريل ٢٠٠٩.
من نـــاحــيــة أخـــرى يــخــصص
مركز اإلبداع الفنى بالقاهرة

نـــــظم صـــــنـــــدوق الـــــتـــــنـــــمـــــيــــة
الــثــقــافــيــة وقــطـاع الــعـالقـات
الــثــقــافــيــة اخلــارجــيــة بـوزارة
الـثـقـافـة عـرضـاً فنـيـاً لـلـفـرقة
Lykeion ton" الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة
 " Hellnidonللفنـون الشعبية
بــــــالــــــتــــــعـــــاون مـع الــــــســــــفـــــارة
اليونانـية بالقاهرة وذلك فى
أولى ليـالى مـهرجـان "اللـيالى
ــــركـــز األورومـــتــــوســــطــــيــــة "
إبـداع وكـالـة الـغـورى - الـتـابع
ـنطـقـة األزهر لـلـصنـدوق - 
فـى الــــتــــاســــعــــة مــــســــاء أمس
األحــــد ٢٥ مــــايــــو يــــســــتــــمــــر
مـــــــــهــــــــــرجــــــــــان "الـــــــــلــــــــــيــــــــــالى
األورومــــــتـــــوســــــطـــــيــــــة" الـــــذى
يـــــنــــظــــمه قـــــطــــاع الــــعالقــــات
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سرح ـمثلـ يجب أن يحـددوا االنتباه لـيفصلـوا أجزاء من خشـبة ا > إن ا
والـتى أرستـها األشـياء. فـهناك دوائـر صغـيرة ومـتوسطـة وكبـيرة لالنـتباه
مثل كذلك مثل أن يضمنه داخل محيطه. وعلى ا اعـتمادًا على ما يريد ا

أن يتعلم أن يعيد توجيه االنتباه من دائرة إلى أخرى. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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صـداقيـة على أهـم مفـهوم يؤدى إلـى أداء مشـوق وفعال ديـنامـيكى ويـتسـم با

سرح. خشبة ا
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القفز إلى الواقع 
عبر القناع واألسطورة
حـديقـة الغـرباء ومراكب الـشمس مـسرحـيتـان صدرتا
ـســرحى والــنــاقـد مــؤخــراً فى كــتــاب واحـد لــلــكـاتـب ا
إبراهـيم احلسـيـنى عن الهـيئـة العـامة لـلكـتاب األولى
بــالـــفــصـــحى والـــثــانـــيــة بـــالـــعــامـــيــة يـــتـــنــاول فـــيــهـــمــا
ـعـاصــر عـبــر مـحـاوالت "احلــسـيــنى" قـضــايـا الـواقـع ا
شـكـليـة واستـدعاءات أسـطوريـة وتـاريخـية وأقـنعـة قد
ــعــيش غــيــر أنــهــا تــعـود لــتــلــقى تــبــتــعـد عـن الــواقع ا

بأضوائها القوية والكاشفة عليه من زوايا مختلفة.
يقـول الراحل د. محـسن مصيـلحى إن الكـاتب مهموم
سرحـياته وقد بالقـضايا الـكبرى كـموضوع أسـاسى 
وضوعات وصياغتها أصبح قادراً على تثـقيف هذه ا
ــهــمـوم ــتــفــرج الــعــام وا فى أشــكــال أكــثــر ألــفــة مع ا
ـسرح وقـضـايـاه.  وعـلى مـستـوى الـشـكل ـ يـقول د. بـا
ـــكــنــنـــا بــبــســـاطــة أن نــلـــمح مــحــاوالت مــصـــيــلــحى: 
احلسـينى الدائـمة فى "الـلعب" مع األشـكال الـدرامية
تلك بشكـل يدل على امـتالكه لناصـية حـرفته. كمـا 
ــعــاصــر لــغــة حــوار رشــيــقــة تــمــزج بــ الــتــاريــخى وا
عـنى األساسى للنص. ويشير د. مصيلحى لتوصيل ا
إلى أن الـنــهج األسـاسى الــذى يـسـتــخـدمه احلــسـيـنى
ـسرحية ا لغـة الصورة ا ـنطوقـة وإ ليس هو الـلغة ا
ركبة ويحـذر الناقد الراحل فى مـقدمته من القفز ا
على أيـة إرشادات مـسرحيـة يضـعهـا الكاتب ألن ذلك
سـيـفـقـد الــقـار أشـيـاء كـثـيـرة فى الـنص مـعـتـبـراً أن
سـرحيـة عنـد احلسـينى تـكاد تـكون تـصوراً الصـورة ا
ن يقـرأ مـسرحـيـته.. ويصـل النـاقد إخـراجـياً يـقـدمه 
ـــؤلف فى مــــســـرحـــيـــتـــيـه ال يـــقـــدم إجـــابـــات إلـى أن ا
جــاهــزة أو نــهــائــيــة وأن مــا يــعــنــيه فــيــهــمــا أكــثــر هـو
الــسـؤال.. كــيف يـحــدث مــا يـحــدث? وأنه يـأمل ـ كــمـا
ـسـرحيـتيـه ـ فى أن يسـتخـلص الـقار األسـباب قدم 
الـتى أدت إلـى وجـود هــذا الــعـالم الــكــابـوسـى اخلـانق
ـا يــؤدى هــذا الـفــهم إلى تــغــيــيـر ذلك لــلـحــريــة.. فــر

العالم.
ـــســـرحـــيــة األولـى فى الـــكـــتــاب "حـــديـــقـــة الــغـــربـــاء" ا
اعـتبـرها الكـاتب "حالـة مسـرحيـة" قدمـها فى "خمس
لـــوحــات" مـــنــفـــصـــلــة ـ مـــتـــصــلـــة هى : "تـــمــزق رأس
ـهـمـش حـصـار تــكـوين و"قــدم مـســرحـيـته احلـمــار ا
الــثـــانـــيـــة "مــراكـب الــشـــمس" بـــاعـــتـــبــارهـــا "مـــعـــزوفــة
مــســرحــيـــة من خــمس حــركــات" وهى مــســتــوحــاة من

. صري أساطير اآللهة عند قدماء ا

الكتاب : حديقة
الغرباء ومراكب

الشمس
ؤلف : إبراهيم ا

احلسينى
دراسة: د. محسن

مصيلحى
الناشر : الهيئة
العامة للكتاب
سلسلة إشراقات

أدبية

صرى سرح ا بدايات ا
 من منظور إجنليزى

ـصرى ـسـرح ا يـعـتـبر هـذا الـكـتـاب من أهم الـكـتـابـات اإلجنلـيـزيـة عن ا
ـولـود عام 1944 فى مـديـنـة ووربك ويـعـتـبـر كاتـبه فـيـلـيب سادجـروف (ا
ـعاصـرين فى األدب الـعربى فـقـد حصل بـإجنـلتـرا) من أهم الـبـاحثـ ا
عـلى درجـة الــدكـتـوراة عـام 1983 فى مــوضـوع (تــأثـيـر الــصـحــافـة عـلى
تــطـــور األدب الـــعـــربى فـى مــصـــر فـى الــفـــتـــرة من 1798-1882) وعـــمل
سـادجــروف فـتـرة بـالــسـلك الـدبـلــومـاسى الـبــريـطـانى فى مــصـر ولـبـنـان
ى عـمل سـادجروف ـملـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة وفى اجملـال األكـاد وا
(Heriot - watt) مـحــاضــراً فى قــسم الــتــرجــمــة بــجــامــعــة هــريـات وات
ـديـنـة أدنـبـرة كـمـا عـمل بـقسـم الدراسـات الـعـربـيـة فى جـامـعـة أدنـبرة
وجامعـة درهام ثم انتقل إلى قـسم الدراسات الشـرق أوسطية بـجامعة
مـانــشــسـتــر مـنــذ عـام 1990 حــتى أصــبح رئـيــســاً لــلـقــسم وقــد أشـرف
سـادجروف عـلى عـدة رسـائل للـمـاجـستـيـر والدكـتـوراة فى مـجال األدب
ـسـرح الـعـربـى بصـفـة خـاصـة مـثل الـعـربـى بصـفـة عـامـة وفـى مـجال ا
ـتـغـيـرات االقـتـصـادية رسـالـة الـدكـتـوراة لـلـدكـتـور حـبـيب غـلـوم «تـأثـيـر ا
ــسـرح اخلـلــيـجـى» ورسـالـة د. فـالح كـنــعـان «حـول واالجــتـمــاعـيـة عــلى ا
قـارنـة ب مـسـرح سعـد الله ونـوس وشـكسـبـير» فـضال عن مـناقـشته ا
ـسـرح الـيـمـنى والـقـطـرى والـعـمانى لـلـعـديـد من رسـائل الـدكتـوراة فى ا

بجامعة سيدنى باستراليا وجامعة هل وجامعة درهام.
أمـــا إنــتـــاج ســادجـــروف الـــعــلـــمى فــيـــتـــنــوع بـــ تــألـــيف الـــكــتب ونـــشــر

ؤلفة: قاالت ومن أهم كتبه ا الدراسات وا
صرى فى القرن التاسع عشر. سرح ا 1 - ا

ــسـرحــيـة عـنــد يـهـود الــبالد الـعــربـيــة فى الـقــرن الـتـاسع 2 - احلـركـة ا
عشر (باالشتراك).

3 - تـاريخ الطباعة والنـشر فى لغات الشـرق األوسط وبلدانه وغيرها
ــنـطــقـة ـســرح والــصـحــافــة فى ا ــتـعــلــقـة بــا ـقــاالت ا من الــدراســات وا

العربية خالل القرن التاسع عشر.
وينـحو الكتاب ناحـية التأريخ للمـسرح فى مصر فى الفترة من 1882-1799
سرح ناسب للـكتاب هو «تاريخ ا ويرى د. سـيد على إسماعيل أن الـعنوان ا
سـرح فى هـذه الفـتـرة كان أوربـيًا فى مـصـر فى القـرن الـتاسع عـشـر» ألن ا
ــسـرح  عـرضه فـى مـصــر ولم يــكن مــســرحـًا ذا صــيــغــة مـصــريــة ألن ا

دة احملددة فى هذا الكتاب. صرى بدأ فى الظهور بعد ا ا
ـؤلف كـتـابه إلى خـمـسـة فصـول وثالثـة مالحـق وقد خـصص ويـقـسم ا
عـنــوانـاً لــكل فــصل يـدل عــلى مـحــتــواه عـدا الــفـصل األول الــذى أطـلق
عروفة علـيه تمهيداً وهذا الفـصل لم يكن تمهيداً للكـتاب - بالصورة ا
لـكلـمة تـمهـيد - بـقدر مـا كان مـلخـصاً لـلكـتاب بـحيث يـستـطيع الـقار
ــجــرد قـراءة الــفـصل أن يـتــعـرف عــلى مــوضـوعــات الـكــتــاب بـأكــمـلــهـا 
ـا قــصــد ســادجــروف هــذا األمــر عــلى اعــتــبــار أن الــكــتـاب األول ور
مـوجـه إلى الـقــار األجـنــبى الــذى يـريــد االطالع - بـصــورة سـريــعـة -
ـصرى مـكتـفيـاً بهـذا التـمهـيد وإذا أراد الـتفـاصيل ـسرح ا عـلى تاريخ ا

فسيجدها فى بقية الفصول.
ـعــنـون بـ: «الــدرامــا الـعــربــيـة الــتــقـلــيــديـة» فــقـد أمــا الـفــصل الــثـانـى ا
ــؤلف لــلــحــديث عـن: الــقــره قــوز وخــيــال الــظل ومــســرح خــصــصـه ا
ــؤلـف هــذه ... إلخ ورغم وصـف ا الــدمـى وأوالد رابـــيــة واحملـــبـــظـــ
الــفــنـــون بــالــعــربــيــة إال أنه لـم يــســتــطع الــتــخــلـص من فــكــرة ســيــطــرة
شرق العربى! لذلك شبه خيال الظل ركزية الغربية وأثـرها على ا ا
(punch) ــسـرح الـدمـى األوربى وشـبه عــروض الـقـره قــوز بـعـروض
ــســرح اإلجنــلــيــزى ووضع احــتــمــاالً بـأن وزوجــته جـودى (judy) فى ا
ــصــرى اســتــقـى مــوضــوعــاته من عــروض مــســرح يــكــون الــقــره قــوز ا
احلـمــلـة الـفـرنــسـيـة فى مــصـر أو من أعـمـال مــولـيـيـر وغــيـره كـمـا أن
(Rabelaisiam) عــروض «عــلى كــاكـــا» مــأخــوذة من مــشـــاهــد رابــيــلــيه
وعــروض «أوالد رابــيــة» تــشـبـه الـتــمــثــيل الــصــامت الــبــريـطــانى حــتى

ائى أو الباليه. رقص الغوازى عدّه شكالً من األداء اإل
ـســرح األوربى فى مــصـر» كــان عـنــوان الـفــصل الــثـالث وخــصـصه و«ا
سـادجــروف لـلـحـديث عن أمـور كـثـيـرة مـتـنـوعـة مـثل تـفـاصـيل عـروض
ـسـارح الفـرنـسيـة واإليـطالـية احلـمـلة الـفرنـسـية فى مـصـر وعروض ا
فى اإلســكــنــدريــة وتــأريــخـه لــعــروض مــســرحى الــكــومــيــدى واألوبــرا

. اخلديوية باإلضافة إلى عروض الهواة األوربي
ويــأخــذ د. ســيــد عــلى إســمــاعــيل عــلى هــذا الــفــصل - وعــلى جــمــيع
فـصـول الكـتـاب - رغم قيـمـته التـاريـخيـة والـعلـمـية - االضـطـراب ب

وضـوعى تبعاً لـلعناوين الفـرعية والتـقسيم التـاريخى تبعاً التـقسيم ا
للتسلسل الزمنى.

أمـا الفـصل الرابع «أولى الـتجـارب فى الـدراما الـعربـية» فـقد اشـتمل
ــســرح ــصــريـــ وجتــاربــهم الــرائــدة فـى تــاريخ ا عــلى جــهـــود بــعض ا
الـعربى فى مـصـر أمـثال: يـعـقـوب صنـوع (والـذى يحـمل د. سـيـد على
صرى سرح ا إسـماعيل وجهة نظـر خاصة عن دور هذا الفـنان فى ا
وقــدم عـنه وعن دوره دراسـة كــامـلـة نـشــرهـا ضـمن إصــدارات الـهـيـئـة

صرى فى القرن التاسع عشر سرح ا الكتاب: ا
ؤلف: فيليب سادجروف ا
ترجم: د. أم العيوطى ا

تقد وتعليق: د. سيد على إسماعيل
وسيقى والفنون الشعبية ركز القومى للمسرح وا جهة اإلصدار: ا

ـصرية الـعامة لـلكتاب 2001 وهى وجـهة نظـر تناقض الـرأى السائد ا
ـسـرح الــعـربى) ـؤرخــ ودارسى تـاريـخ ا والــذى يـتــبـنـاه الــعـديــد من ا
سـرحيـة اجملـهولـة ومـحمـد أنسى ومحـمـد عثـمـان جالل وترجـماتـه ا
ـسرح القومى العربى فى مصر ويرجع صاحب أول مشروع إلنشاء ا
شروع ونشره فى مالحق الكتاب. لسادجروف فضل اكتشاف هذا ا
ـســرح الـعــربى الــســورى فى مـصــر» وفــيه قـدم والــفــصل اخلـامـس «ا
ؤلف تأريـخا جلهـود فرقة سلـيم النقـاش وأديب إسحاق وصوالً إلى ا
يـوسف اخلــيـاط وســلــيـمــان الـقــرداحى وســلـيــمـان احلــداد واسـتــطـاع
ســادجــروف إضـــافــة فــتــرات تـــاريــخــيــة لـــهــذه األســمــاء الـــتى لم تــكن
معروفـة ويأخـذ د. سيـد على إسمـاعيل عـليه فى هـذا الفـصل حديثه
ــســـرحى - ألنه ال يـــتــفق مـع عــنــوان عن نـــشــاط عـــبــد الـــله الــنـــد ا

الفصل - بوصفه مصرياً.
ويــحــتــوى الــكــتــاب عــلى ثالثــة مالحق األول خــاص بــلــوائح الــبــولــيس
ـلـحق الـثانى سـرح اإليـطـالى بـاإلسـكـنـدريـة عام 1847 وا ـتـعـلـقـة بـا ا
متـرجم عن الـفـرنسـيـة وهو جـزء من مـذكـرات يعـقـوب صنـوع «حـياتى
شــعــراً ومــســرحى نــثــراً» ولـم يــنــشــره ســادجــروف كــامالً فــقــد حــذف
ـسرحه اجلزء اخلـاص بـحـيـاة صـنوع مـكـتـفـيـاً بنـشـر اجلـزء اخلـاص 
لحق الـثالث يـعتبـر ذا قيـمة كبـيرة الشتـماله عـلى نص أول مشروع وا

إلنشاء مسرح عربى قومى فى مصر عام 1872.
ويـتـمــيـز هـذا الـكـتـاب بـاعـتـمـاده عــلى الـدوريـات والـوثـائق والـنـصـوص
عـاصرة لهذه الفتـرة إضافة إلى كتابات الـرحالة ومذكراتهم وهذه ا
ا صادر ال تتوافر لكثيـر من مؤرخى هذه الفترة والباحث فيها  ا
ـرحـلـة أو جـعل الـكــتـابـات الـسـابــقـة مـفـتــقـدة ألجـزاء من تـاريـخ هـذه ا

متورطة فى أحكام غير صائبة.
والتـرجمة التى ب أيـدينا والتى قام بهـا د. أم العيوطى - صاحب
التـاريخ الـكبـيـر فى دراسـة األدب اإلجنلـيـزى والتـرجمـة عـنه - تـتمـيز
بـاإلتــقـان الـعـلـمى والـرصــانـة والـتـدقـيق مع سالســة وبـسـاطـة فـتـطـرح

وضوع بشكل قريب للعقل والنفس. ا
وال يـقل جـهـد د. سـيـد عـلى إسـمــاعـيل فى هـذا الـكـتـاب عن دراسـاته
الـســابـقـة فـقـد حـفل الـكــتـاب بـتـعـلـيـقــاته فى احلـواشى وشـروحه الـتى
أضـاءت مـادة الـكـتـاب وخـلـقت جـدالً عـلـميـاً رصـيـنـاً مـعـهـا واعـتـمد د.
سيد على إسـماعيل فى تـعليقاته عـلى العديد مـن الدوريات والوثائق

لك مكتبة ذاخرة بها. رحلة والتى  هتمة بهذه ا والكتابات ا
ــركــز الــقــومى لــلــمــسـرح ويــأتى إصــدار هــذا الــكــتــاب ضــمن جــهــود ا
ـصرى ـوسيـقى والـفنـون الـشعـبـية فى الـتـأريخ الصـحـيح للـمـسرح ا وا
مــســتــعــيــنــاً بــأغــلب األبــحــاث والــدراســات الــتى تــنــاولـت هــذه الــفــتـرة
ـادة - مـؤلـفـة أو مـتـرجـمة - وواضـعاً فى اعـتـبـاره أيـضـاً إتـاحـة هذه ا

صرى. سرح ا هتم بتاريخ ا للباحث والدارس وا

> د. فوزى فهمى رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى أعلن أن  دورة هذا العام ستعقد فى الفترة من  10: 20 أ أكتوبر القادم.
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 أعـلن أحـمـد حمـدى رئـيس جلـنة
الـتــحـكـيم جلـائـزة مـصـطـفى كـاتب
ــــســــرحـــيــــة أســــمـــاء لــــلــــدراســـات ا
الفائزين الثـالثة بجوائز هذا العام
وهم: حــــفــــنــــاوى بــــعــــلـى وحــــســـ

ثليالنى والسورى أحمد دوغان. 
تال أحــــمـــد حــــمــــدى فى مــــؤتــــمـــر
صحفى تقريـر جلنة التحكيم فى
الـــــدورة األولى لــــلـــــجــــائــــزة  2008
ـسابـقـة تـلقت 63 عـمال من جلـنـة ا
الـــكـــويت لـــبــنـــان ســـوريـــا تــونس

مـصــر واجلــزائـر. و اســتـبــعـاد31
عـــــــمال لـــــــتـــــــعــــــارضـه مع قـــــــوانــــــ

سابقة. ا

اختتام الدورة الثالثة
سرح احلر هرجان ليالى ا
ــســرح الــرئــيــسى ــاضـى فى ا اخــتــتــمت األســبــوع ا
بـاألردن فـعـالـيـات مـهـرجـان ـلـكى ـركـز الـثـقــافى ا بـا
ـسـرح احلر الـثـالثـة بـرعـاية نـقـيب الفـنـان ليـالى ا
ــهــرجــان عــلى األردنــيــ شــاهــر احلــديـد ومــديــر ا
ـنــاسـبــة عـيـد االســتـقالل عـلــيـان. الــدورة أقـيــمت 
بــرعــايــة وزيــرة الــثــقـافــة نــانــسى بــاكــيــر ومــشــاركـة
مـــســـرحـــيـــات من األردن ولـــبـــنـــان وســـوريـــا وتـــونس
ـتــحـدة وبـدعم ـغـرب ودولــة اإلمـارات الـعـربــيـة ا وا
ـسرح احلر ووزارة الثقافة والدائرة وتعاون ما ب ا
هـرجان ذكرى الـثقافـية بأمـانة عمـان الكبـرى كرم ا
الــفــنــان األردنى مــحــمـود حــمــادة وأطــلق اسم دورة
ــنــاســبـة الــقــدس عــلى دورته الــقــادمــة فى 2009  
القـدس عاصـمة الـثقـافة العـربيـة وبعـد توزيع دروع
ــســـرحــيـــات احملـــلــيـــة والـــعــربـــيــة ــهـــرجـــان عــلـى ا ا
ـشـاركـة أقـيم حـفل مـوسيـقى قـدمـته فـرقـة شرق ا

وسيقية. ا
ــهــرجــان الــفــنـان يــوسف اجلــمل ومــوسى وكــرم ا
عـمـار ورفعت الـنـجـار وسامـى عبـداحلـلـيم ومازن
ــــســــرحى جــــبـــريـل الـــشــــيخ عــــجــــاوى والـــكــــاتب ا

والعراقى يوسف العانى.

 مشهد من مسرحية «زبال نصف الدنيا»
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ــلك فــهــد الــثــقــافى عــرضـت مــؤخــراً عــلى مــســرح مــركـــز ا
بالريـاض مسرحـية "زبال نـصف الدنيـا" من تأليف وإخراج
رجــاء الـعــتـيــبى وبــطــولـة كل مـن: عـبــدالـعــزيــز الـســكــيـرين
وخالد احلـربى وإبراهيم خـير الله وأحـمد العـليان وذلك
ــسـرحــيـة ضـمن الــبـرنــامج الــثـقــافى اخملــصص لـلــعـروض ا
ــــتــــمـــثــــلــــة فى إعــــادة عـــرض ألمــــانــــة مـــديــــنــــة الـــريــــاض وا

اضى.  سرحيات التى عرضت سابقاً فى عيد الفطر ا ا
ــســرحــيــة فى إطــارهــا الــكــومــيــدى االســتــعــراضـى حـول تــدور ا
ــصـــرى "زويل" الـــذى هـــو لــيـس إال رمــزًا شـــخـــصــيـــة اخملـــتـــرع ا
لـ:"أحمد زويل" الـعالم العـربى الشهـير صاحب جـائزة نوبل وعن
وهوب بدعـ وا ؤسسات احلـكومية له وجلـميع ا اضطهـاد ا

شهد اإلبداعى. بدع بشكل عام من ا وتمكن أشباه ا
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أسـدل الستـار هذا األسـبوع عـلى فعالـيات مـهرجان
ـسرح اجلـامعى  فى دورته الـثالـثة  الـذى نظـمته ا
كـلـيـة الـعـلـوم الـقـانـونـيـة واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة
بـــفــــاس جلـــنــــة الـــتـــحــــكـــيم الــــتى تـــرأســــهـــا اخملـــرج
الـسـينـمـائى عـبـد الـرحـمن اخلـيـاط أعـطت اجلـائزة
سرحية "شـمس الليل" إخراج أنوار حسانى األولى 

لفرقة محترف كلية طب األسنان بالبيضاء.
جلـنة الـتحـكيم الـتى ضمـت فى عضـويتـها: لـطيـفة
أحــــرار د. أحــــمــــد غــــازى  مــــحــــمــــد بــــلــــهــــيــــسى
والبـاحث العراقى مـحمـد حسـ حبيب وصت فى
ــهــرجــان فى تــقــريــرهــا اخلــتــامـى بــضــرورة دعم ا
مــحـطــاته الــقــادمـة بــورش ومــحـتــرفــات مـســرحــيـة

متخصصة.
ـثلـة  مـنـحـها لـ : كـوثـر احـديدان جـائـزة أحـسن 
عن دورهــا فى مــســرحــيــة "الــفــلس الــهــدام" لــفــرقـة
طـلــبـة جـمــعـيـة األلــفـيـة الــثـالـثــة  من كـلــيـة احلـقـوق

ـثل  فـقــد اسـتـحــقـهـا لــفـاس. أمـا جــائـزة أحـسـن 
الـــــنــــجـم اجلـــــزائــــرى أمـــــ مـــــيـــــســـــوم عن دوره فى
مسرحـية "اآلخر" جلـمعيـة إبداع عن جامـعة وهران

- اجلزائر.
واحـتـدم الـصـراع بـ ثالثـة ترشـيـحـات فـيـمـا يـتـعلق
بــجــائــزة االنــســـجــام اجلــمــاعى لــتــؤول اجلــائــزة فى
الــنـهــايــة إلى مــسـرحــيــة "مـشــاجــرة ربـاعــيــة" إخـراج

عادل ابا تراب.
جــائــزة الــســيــنــوغــرافــيــا فــاز بــهــا مــنــاصــفــة عـرض
ـلـك عـبـد "احلـاجــز" إخـراج أســامـة حــلس جـامــعـة ا
ـمـلـكـة الــعـربـيـة الـسـعـوديـة . ومـسـرحـيـة الـعـزيـز  ا
ــوت" مــخــتــبــر أمل  إخـراج "فــصــيــلــة عـلى طــريق ا

مبارك الفقير كلية احلقوق مراكش.
ـمثل اجلـزائرى أمـ ميـسوم. تتـويج ثان اسـتحـقه ا
وهــو يــتـلــقـى جـائــزة أحــسـن إخـراج عـن مــسـرحــيــته

"اآلخر" جامعة وهران - اجلزائر.

صرى.. سرح الشعرى ا احلوار فى ا
ية سعودية بعيون أكاد

ــــفــــردات لــــلــــنــــشــــر والــــتــــوزيع صــــدر عن دار ا
بـالـريـاض لـلـدكـتـورة نـوال بـنت نـاصـر الـسـويـلم
أستاذ مـساعـد اللـغة الـعربيـة بجـامعـة الرياض
ـسرح الشـعرى ب للبـنات كـتاب «احلوار فى ا
الـوظـيـفــة الـدرامـيـة واجلـمـالـيـة فى مـصـر «من
عـــام 1990/1961م» وذلك فى (582 صـــفـــحـــة)
ـــنــهج ــوضــوع وا ـــؤلــفــة عـن ا حتــدثت فـــيــهــا ا
ـتـبـع فى دراسـته وخـطــته  وكـذلك الــتـعـريف ا
ـفــهـوم احلـوار فى الـلـغـة ووظــيـفـته فى فـنـون
سـرحية ووظيفته فى األدب ودوره الفنى فى ا
ذاهب الـدرامية اخملـتلفة فى بنائـها وفلـسفة ا
صـيــاغـته واشــتـمل الــبـاب األول لــلـكــتـاب عـلى
الــــوظـــيـــفــــة الـــدرامــــيـــة لــــلـــحـــوار بــــوصـــفه أداة
ــســرحــيــة ووســيــلــتــهــا فى تــصــويــر األحــداث ا
ورسم الـشخصيات وجتـسيد الصراع والـتعبير
ــســرحــيــة كــيــان عن زمــان ومــكــان احلــدث وا
مـتـكـامل تتـفـاعل فـيه هذه الـعـنـاصر ويـتـمخض
ـسـرحى . فيـمـا حمل الـباب عن هـذا اإلبداع ا
الــثــانى عــنــوان (جــمــالــيــات احلــوار)  ويـدرس
فـــيه الــوظـــيـــفــة اجلـــمــالـــيـــة لــلـــحــوار فـــاحلــوار
الــشــعـرى فــيه حــشــد من اإلمــكــانــيـات الــفــنــيـة
والــسـمـات األســلـوبـيـة ذات الــقـيـمــة الـتـعــبـيـريـة
وقد درست هـذه اجلمـاليـات فى أربعـة فصول
تـــضــمـــنت عـــدة مـــبـــاحث وهـى: الــفـــصل األول
(األســــــلــــــوب) الــــــفــــــصـل الــــــثــــــانـى (الــــــصــــــورة
الـشـعـريـة) الـفصل الـثـالث (الـتـنـاص) الـفصل

وسيقى). الرابع (ا
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ــسـرح الــوطــنى بــاجلـزائــر انــطــلـقـت فـعــالــيـات عـلـى خـشــبــة ا
سـرح احملترف والتى تـستمر حتى 4 من يونيه مـهرجان ا

 ومن ضيـوف الشرف: سمـيحة أيوب وجالل ـقبل ا
الــشـــرقـــاوى وعــبـــد الــرحـــمن أبـــو زهــرة وصـــبــاح
اجلــزائــرى وإســكــنــدر عــزيــز واألخــوان ســعــيـد

وأحمد حلمى.
وتـكـونت جلـنــة الـتـحـكـيم هــذا الـعـام بـرئـاسـة
سيد أحمد أقـومى وبعضوية كل من فضيلة
حـــشــــمـــاوى ومــــحـــمـــد شــــرقى مـن اجلـــزائـــر
وعــزيـز خـيـون مـن الـعـراق وسـمــيـر الـعـيـادى
ـغـرب من تـونس ومـحـمـد الـبـهـجـاجى من ا
ونـــادر الــقـــنــا من الـــكــويت وعـــبــد الـــعــزيــز
مـلـكة الـعـربيـة الـسعـودية الـعسـيـرى من ا
وعمـرو دواره من مصـر وتشـرف اللـجنة
ـــســـرحـــيــة  iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tعـــلى تـــقـــيــيـم الــعـــروض ا

مشهد من عرض «شمس الليل»

 سمحية أيوب

ـــســـرح ـــهــــرجـــان مـــثـل "احلـــوات والـــقــــصـــر"  ـــشـــاركــــة فى ا ا
سـرح باتـنة قسـنـطيـنة اجلـهوى ومـسرحـيـة "فوضى األبـواب" 
ـسرح تـيزى وزو ومـسرحـية ومسـرحيـة "دعاء احلـمام" 
ــــســـرح وهــــران  ومــــســـرحــــيـــة "الـــقــــطــــار األخـــيــــر" 
ــســرح بـجــايــة ومــســرحـيــة "فــالــصـو" "الــتـقــريــر" 
ـــســـرح ســـيــدى بـــلـــعـــبــاس ومـــســـرحـــيـــة "مــبـــنى
ـسـرح عــنـابـة ومـســرحـيـة "انـسـوا لـلـمــجـهـول" 

هيروسترات" للمسرح الوطنى.
وتـشـارك عـدة عـروض جـزائـريـة أخـرى خـارج
ـــنــافـــســة ومـــنــهـــا "حـــرب الــدمى" جلـــمــعـــيــة ا
الــدفـــاع وتــرقـــيــة الـــثــقــافـــة بــبـــرج بــوعـــريــريج 
سرح و"الـديناصور" للـتعاونية الثـقافية 

سطيف.
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ـمثل الذى ال يركز يـكون لديه ميل ألن يرتـفع بالسطور والـذى يعنى أن يفرغ ذهنه > ا
اط مـنهـا أو ينسـاها. والفـشل فى التركـيز يـؤدى إلى أخطاء فى خـطوط التـحرك أو أ

سرحى. احلركة. كما أنه يؤدى إلى تنفيذ غير دقيق للشغل ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
تـابعت بـإعجـاب وتـقديـر إحدى فـرق الـهيـئة
ــســـرحــيــة وهى فــرقـــة «األنــفــوشى» الــتى ا
ــهــرجـــان الــدار الــبــيــضــاء مــثـــلت مــصــر 
االحــتــرافى الــثــالث لــلــمــســرح األمــازيــغى
وكــانـت - قـبـالً - قــد مـثــلـت مـصــر فـى دولـة
عوقات التى واجهت تونس الشقيـقة ورغم ا
أعـضـاءهـا إال أنـهـا اسـتـطـاعت أن تـتـجـاوزها
وتقـدم عرضها بـشكل مشرف نـال استحسان
ـغـربى كـمـا نـالت تـقـديـر الـنـقاد اجلـمـهور ا

سرح. هتم با وا
وإذا كـانت هذه الـدورة قد أقـيمت حتت شـعار
هرجانات سرح إبداع وتواصل» فـإن  هذه ا «ا
فروض أن تـسعى إلى تأكـيد معنى وغيـرها ا
«التـواصل» ب مجمـوعة مسارح عـربية لكل
واحـــد ســـمـــاتـه وجــمـــالـــيـــاتـه بــيـــنـــهـــا من
شتركات التى حتتاج ألن يكشف لنا النقاد ا
عـــنـــهـــا لـــنـــقف عـــلى بـــعـض حـــدود وإبــداع

سرحية العربية. الظاهرة ا
ــســـرح بــهــيـــئــة قــصــور الـــثــقــافــة إن فــرق ا
ـصـر تـدفـعـنـا ألن نـقف ـشـرف  بـتـمـثـيـلـهـا ا
تـميزة الـتى تطرح رؤاها داعـم للتـجارب ا
طــامــحــة إلى الــتــجــديــد الــتـجــديــد عــلى
شاهدة مستوى الطرح الفكرى وجماليات ا
وليس من خالل الـتـجديـد فى الـفراغ جـرياً

وراء «موضة» هنا أو «فكرة» هناك.
ــســرحــيــة الــدول أحـــلم أن جتــوب فــرقــنـــا ا
ـسـرحـيـة الـعـربــيـة لـتـعـكـس نـهـضـة مـصــر ا
ودورهـــا احلـــضــــارى فى تـــقــــد رســـالـــة ال
تـنـهض عـلى األفـكـار وحـسب لـكـنـهـا تـطـمح
ــا يــلــيق ــســرحى  ــشــهــد ا إلى تــشــكــيل ا
بتـاريخنا. من هـنا فإن ما قـدمته فرقة نادى
ـسـرح بـقـصـر ثقـافـة األنـفـوشى يـؤكـد على ا
أننـا لم نكن نـحـرث فى البـحر بل نـعمل وال
ضى فى نلـتفـت إلى ما يـعوق حـركـتنـا عن ا
خـطة التطـوير والتحديـث للبنـية األساسية
للـهيئـة فضالً عن تقـد الدعم لروادنا من

. سرحي األدباء والفنان وا
ـشرف فـتـحـيـة ألبـناء مـصـر عـلى عـرضـهم ا
ونـرجو أن يـكون اسـتـقبـال فرقـنـا الئقـاً بدور
ـــا تــقـــدمه مـن دمــاء مــصـــر احلـــضـــارى و
ـسرحـية ومـا تـطرقه من جـديدة لـلـساحـة ا

رؤى مختلفة تؤكد على إبداعها الفائق.

> اخملرج خالد العيسوى يستعد لتقد مسرحية «حدث فى انتيكا» للمؤلف د. تامر أحمد.
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ها قريباً من إخراج شريف فتحى. > مسرحية «مدد يا عالم» للمؤلف محمد زعيمه يتم اإلعداد لتقد

مثل من خالل جتربته فى البروفة هارة التى تتطور بشكل أفضل عند ا > الـتركيز هو ا
كن أن يكـتسب مهارة ال حد لها فى التركيز من خالل بتد  مثل ا والـعرض ولكن ا

تنفيذ عدد من التمارين.

اخلريطة الكاملة إلنتاج إقليم القناة وسيناء

≈Øæ^◊G óªëe

أحمد بسيونى وأحالمه الفرنسية

äÉcôH âØY

أحــمــد بــســيــونى فــتى أســمــر فى الــتــاســعــة عــشــر من
عــمـره يــتــقــد حـيــويــة ونــشــاطـا طــالب بــكــلــيـة اآلداب
جــامــعـــة اإلســكـــنــدريــة ويـــذوب عــشــقـــاً وهــيــامـــاً بــهــذا
ـســرح يــرجع الــفـضل إلـى والـديه ــسـمـى ا الــسـاحــر ا
ـدرسى مـنـذ ـارسـة الــنـشـاط ا الـلـذين شـجــعـاه عـلى 
طــفــولـــته واســتــشــعــرا فــيه خـــفــة ظل (وشــقــاوة) تــنــبئ
ـمــثل  كــومــيـدى "جــامــد جــداً" فـأشــركــاه بـالــنــشـاط
ـدرسى الـذى تـعـلم فـيه بـالـتـدريج كـيف يـفـجـر طاقـته ا
الـكـامـنـة فى شـخـصـيـات مــخـتـلـفـة الـتـراكـيب الـنـفـسـيـة
والـشكلـية واالجتـماعية فـقام بتـمثيل "أحالم فـرنسية"
تــألــيف فــاطـمــة عــبــد الـعــزيــز وإخـراج عــاطف صالح
"حـدث فى اإلســكـنـدريـة" تــألـيف فـاطــمـة عـبــد الـعـزيـز
وإخـــراج تـــامــر جـــويـــد كــمـــا شـــارك فى نـــسج "خـــيــوط
الـعـنـكـبـوت" تألـيـف وإخراج عـاطف صـالح كذلـك كان
أهم شخصيات "النـسر األحمر" تأليف وإخراج محمد
ـعـلـمه األول واألهم عـلى ويـعــود بـسـيـونى مـرة أخــرى 
فـى مــراحـــله األولى فـــيــمـــثل فى "جـــســـر أرتــا" تـــألــيف

چورچ ثيودوكا وإخراج عاطف صالح.
ويـــنــتــقل إلى مـــرحــلــة أخـــرى مع مــعــلم ثـــان هــو "تــامــر
جـــويـــد" الـــذى ســـاعـــده فى اكـــتـــشـــاف مـــنـــاطـق أخــرى
للـتمـثيل بداخـله فمـثل معه "مـا أجملـنا" و"مـلك العرب"
ـونـودرامـا ـدرسـى  ــر" واخـتـتم مــشـواره ا و "حـدائق ا
" هى "الـرسـام الغـبى" إخـراج حسن صـامـتة "بـانـتـوما

على.
سرح اجلامعى فيمثل "انت حر" وينتقل بسـيونى إلى ا
مـن تــألـــيـف لـــيـــنــ الـــرمـــلـى وإخـــراج مــحـــمـــد مـــرسى
ويتـساءل "بعد الـثالثة كام" تـأليف على عـثمان وإخراج
مـحمد الزينى ويـشارك فى "دستور يا أسـيادنا" تأليف
مـحـمـود الـطـوخـى وإخـراج مـحـمـد مـرسى و"كل حـاجـة

للبيع" إعداد وإخراج وصال عبد العزيز.
ويـنـضـم أحـمـد بـســيـونى أخـيــراً إلى مـنـتــخب اجلـامـعـة

ليشارك زمالءه إبداعاتهم.
كــمــا يــنــضم لــورشــة اإلبــداع فى قــصــر ثــقــافــة ســيـدى
جـــابـــر وبـــإشـــراف اخملـــرج جـــمـــال يـــاقــــوت يـــتـــعـــلم فن
ـســرحى ويـشــارك فى مـهــرجـان "بـال إنـتـاج" اإلخــراج ا
بـــعــــرضـــ من إخـــراجـه هـــمـــا "مـــجــــانـــ ٨٦" تـــألـــيف
" تـــألــيـف عــبـــد الــله ــوت شـــعــراً مـــصــطـــفى فــتـــوح و "ا

الشيخ.
كـمــا يــقـوم بــإخـراج مــسـرحــيــة "انـتــبـهــوا" فى مــسـابــقـة
ركز دارس ويحصـل على ا سـرح ا النـشاط الصـيفى 

الثالث على مستوى اجلمهورية.
ـدرسى اهتـمامـاً أكبر ـسرح ا يتـمنى أحـمد أن يـأخذ ا
ألنه الــــنـــبـع األول الـــذى تــــتـــفــــجــــر من خاللـه مـــوهــــبـــة

الشباب.

محمد جنيب.. مخرج
محترم غير  معتمد

ــســرح أثــنــاء دراســته فـى جــامــعـة قــدم مع فــرقــة هــواة ا
الـقـاهرة خالل فـتـرة السـبـعيـنيـات عـدة أعمـال مـسرحـية
مــهـمــة مع: صالح عــبـد الـلـه فـتــوح أحـمـد عــبـلــة كـامل
ــة عـــلى ســور عـــمــرو دواره هـــشــام جــمـــعــة هـى: «جــر
األزبـكـية عـلى جـنـاح الـتـبـريـزى خـمسـة وخـمـيـسـة» كـما
عمل مـخرجاً مـنفذاً مع الـرائع محسن حـلمى فى عرض
«ســــمـك عــــســــيـــــر الــــهــــضم» ضـــــمن حــــركـــــة مــــعــــمل 82

سرحية. ا
كــمــا شــارك فى عـدد مـن الـعــروض الــتى شــكـلـت عالمـة
أخـرى فى مـسيـرته الـفنـيـة هى: «الزوبـعـة صوت مـصر
ـهـرجون» ومع ـمـر طـلع النـهـار ا الـغـريب أغـنـية عـلى ا
ذلك فــهــو يــعــتـرف بــأنه يــســعى لالحــتــرف ويـعــتــبــر هـذا
ــنــيـا تــقــصــيـراً واضــحــاً فـيـه لـكــنه يــعــتــبـر أن عــودته  ال

لرعاية األسرة قدره ودوره احلقيقى فى احلياة.
أخـرج رغم عدم اعـتـماده فـى الثـقـافة اجلـمـاهيـريـة عدة
أعــمــال شــهــد لــهـا الــنــقــاد وهـى: «وال الـعــفــاريـت الـزرق

عطشان يا صبايا األرشفجى فالشات» .
سـافـر مـحـمـد جنـيـب خـارج الـوطن عـشـر سـنـوات كـامـلـة
ـارسة عشقه للمسرح الذى واصله باعدت بينه وب 
ـنـيا بـعـد عـودته بـإخـراج عـدد من العـروض فى جـامـعـة ا
ـمـلــوك مـسـافــر لـيل األقــنـعـة» هى: «كـالــيـجــوال رأس ا
ـسرح اجلامـعى عما ـاذا يتراجع دور ا ويتـساءل جنيب: 
كـان فـجـمـيع اخملـرجـ عــلى الـسـاحـة اآلن فى إقـلـيـمـنـا
سرح ـسرح اجلامعى بـاإلضافة إلى ا احلـبيب من نتاج ا
اإلقليمى الذى أحترمه كـثيراً رغم عيوبه القاتلة محمد
جنــــيـب يــــتــــصـــــور أن كل الــــلـــــجــــان تــــعـــــرفه «ومــــاحــــدش
بيساعده» فى مسـألة االعتماد وهذا آخر عتاب يوجهه
ــســـرح وهــو يــســـتــعــد حـــالــيــاً مـــحــمــد جنـــيب إلى إدارة ا
لـتـقـد عـرض فــنى جـديـد بـعـنـوان «مــيـثـولـوجـيـا» ضـمن

سرح هذا العام. نشاط نوادى ا

محمود موسى..  اسود فاحت

شيماء صابر.. صوت
أراجوزى يفتقده مسرحنا

گر خليل .. أنوبيس دمياط
رأفت ســـرحــــان  عـــلى األداء الــــدرامى واحلـــركـــة
وهو مـا جعـله ينـال إعـجاب اجلـميع وجـعله أكـثر
ـركـبـة. شارك تـمـكنـاً فى أداء األدوار الـصـعـبة وا
كـــر خـــلــــيل أيـــضــــاً فى الــــعـــديـــد مـن الـــعـــروض
الــنــاجـحــة مــنـهــا "كــومـبــارس ع الــبالنص" لــفـوزى
ســراج و"الـــتـــعـــديـــدة" إخـــراج مـــحـــمـــد الـــبـــحــرى
و"أرض ال تــــــنـــــبـت الـــــزهـــــور" لـــــرأفـت ســـــرحـــــان
و"أنـشودة كرويـة" حلا قورة واسـتطاع كر أن
كتبة مبارك يشكل فرقة استعراضية لألطفال 
سرحية منذ عام ليحقق من خاللها أحالمه ا

التى ظلت تراوده منذ طفولته.
ومــازال يـحـلم بــأن تـصــبح فـرقـتـه من أهم الـفـرق

سرحية فى مصر. ا
وتـــمـــتــلـــكه الـــرغـــبــة فـى أن يــقـــدم أدواراً جـــديــدة

تعيش داخل الناس.

ـــدرسـى بـــدأ كـــر خـــلـــيـل رحـــلـــته ـــســـرح ا فـى ا
ـسـرحـيـة عـنـدمـا أسـنـد إلـيه أسـتـاذه دور أحـمـد ا
" فى الصف عرابى فى مسرحـية "الصقر اجلر
ــســـرح فــلم يــســتــطع الــثـــالث اإلعــدادى وجــذبه ا

االبتعاد عن أضوائه.
اسـتمر بعدها كـر فاشترك فى مسـرحية "لعبة
احلب" لـلــمـخـرج نــاصـر الــعـربى كــمـا شـارك فى
"أوالد عــلى بــابـا والــعـصــابــة" إخـراج أحــمـد عــبـد
اجلـــــلـــــيل "ســـــمـــــر والـــــكـــــهـف" إخـــــراج مـــــحـــــمــــد
الـــدســــوقى وهـــكـــذا اســــتـــمـــر كـــر حــــتى أنـــهى
دراســتـه بــكـلــيــة الــتــجــارة والــتــحـق بــفــرقــة مــركـز
الـــــشــــــبــــــاب وشــــــارك فـى "الــــــعــــــادلــــــون" وأمــــــيـــــر
احلـــشـــاشــ لـــلـــمـــخــرج نـــادر شـــحـــاتــة ثـم قــرر
االنضمـام إلى فرقة قـصر الثقـافة بعـدما شجعه
رأفت سرحـان واشتـرك معه فى مـسرحـية "اآللة
ــقــابــر عــنـد اجلــهــنــمــيـة" فى دور "أنــوبــيس" إله ا
الـفــراعـنــة فـكـانـت انـطالقـتـه الـكـبــرى حـيث دربه

شـيـماء صـابر طـالبـة بـالفـرقة الـرابعـة قـسم إرشاد سـياحى
ـسرح فى أول يوم لها بالـكلية عندما ـنيا دخلت مجال ا با
وقــعت عــلى إعالن يــدعـو الــطــلـبــة لالشــتـراك فى مــنــتـخب
اجلــامـعــة وجــدت أن الــفـرصــة أتت لــتـروى عــطــشـاً دفــيــنـاً
مـثل فى بداخلـها للـتمثـيل فمنـذ صغرها وهـى منبـهرة با
رآة لـتعيـد تمثيل التـليفـزيون وهذا دفـعها ألن جتـلس أمام ا

األدوار التى رأتها.
سرحية) كان عهد الفنون ا اخملرج عاصم جناتى (األستاذ 
متحن فى اختبارات منتخب اجلامعة وبعد أن أدت أحد ا
ثابة دورها أمامه قـال إن (البنت دى هـايلة) فكـانت كلمـاته 
الـدفـعـة األولى لـتـنـطـلـق وتـقـدم أول عـرض مـسـرحى لـهـا فى
ـركـز اجلـامــعـة والــذى القى إعـجــاب اجلـمـيـع وحـصل عــلى ا
الـثـانى عــلى مـسـتـوى اجلـامـعـات وبــعـد ذلك انـضـمت لـفـريق
ــنـيــا وكــان أول عـرض تــقـدمه من الـتــمـثــيل بـقــصــر ثـقــافـة ا
خالله هـو (خـربـشـة) تـألـيف وإخـراج مـروة فاروق وقـد جنح
الــعـرض جنـاحــًا كـبــيـرًا وشـارك فى عــدة مـهــرجـانـات لــلـفـرق
سرحية احلـرة وغيرها كمـا شاركت فى مهرجان اخملـرجة ا

فى دورته األولى وحصلت على جائزة خاصة.
ـثـلـة وعن تــمـثـيـلــهـا فى الـعـرض قــال أحـد الـنـقـاد  : إنــهـا 
ــــســـرح ــــيـــز مــــفـــتــــقـــد جــــداً فى ا ذات صـــوت أراجــــوزى 

صرى. ا
ــسـرحـيـة بـقــصـر ثـقـافـة وتـوالـت مـشـاركـاتــهـا فى األعـمـال ا
ــنــيـا وأبــو قــرقـاص وبــنى  مــزار وســمـالــوط لــتـؤدى أدواراً ا
مــخـتـلـفـة فى عــدة عـروض مـنـهـا (اإلسـكــافى مـلـكـاً) و(عـلى

ا أظهر قدراتها على التنوع فى األداء. الزيبق) 
ـسـرح والـتى اسـتـغـرقت أربع وبـعـد رحـلـتـهـا الـقــصـيـرة فى ا
ســنـوات تـتــمـنى شــيـمـاء أن تــؤدى دوراً مـركـبــاً يـشــتـمل عـلى
شخـصيـات متـعددة مـختلـفة داخل شـخصـية واحـدة ليـظهر
قـدراتهـا دفـعـة واحـدة. كمـا تـأمل أن يـتم االهـتمـام بـالـهواة

وجودي فى صعيد مصر وأن يتم تبنيهم. وخاصة ا

∞°Sƒj OÉjR

 ¢ùjôàY ±ô°TCG

ـدرسـة الثـانويـة بدأ مـحـمود حـياته فى ا
ـسرحيـة عن طريق أسـتاذه شـوقى بكر ا
فى أوبــــريـت "مــــحالكى يــــا مــــصــــر" ومن
ـسـرح فتـوجه إلى فـرقة حلـظـتهـا أحب ا

مركز الـشباب ليشترك فى
الـــــعــــــديـــــد من أعــــــمـــــالـــــهـــــا
ــســرحــيــة مــنــهــا "مــجــلس ا
ــوت األبـــيض" الـــعـــدل" و "ا
لــلـمــخـرج رضــا حــسـنى ثم
اشــتــرك فى مــســرح مــركــز
الــــفــــنـــــون مع اخملــــرج نــــادر
شـحـاتـة فى بـعض األعـمال
مــــــــــــثـل "احلـــــــــــــالــــــــــــة 94" و
"الــــفــــرافــــيــــر" و "مالعــــيب

شيحة".
وانــتــقل مــحــمــود بــعــد ذلك
لـــلــفــرقــة الــقــومــيــة بــقــصــر
ثقـافـة دمـياط لـيـشارك فى

مــعــظم عـروضــهــا ومــنـهــا "خــشب الـورد"
ـنعم تدرب مـحمود إخـراج ناصر عـبد ا
عــــلى يــــد حــــلــــمى ســــراج وفــــوزى ســـراج

وشــارك مــعــهــمـا فى جــمــيع عــروضــهــمـا
ــلـيم بــأربـعــة" و"أبـو ــسـرحــيـة ومــنــهـا "ا ا
نــضــارة" و"األوبــاش" و"كــوكب الــفــئــران"
و"احلرافـيش" و"نقـول إيه" و"حدث فى

السوق".
وفـى الــــــــنـــــــوادى شـــــــارك
مـــــــحــــــمـــــــود مـــــــوسـى فى
عـــــــرض "الـــــــزنـــــــقـــــــة" مع
اخملــــــرج رضــــــا حـــــســــــنى
و"أســـــود فـــــاحت" لــــعـــــبــــده
عرابى والـتى قرر بعدها
أن يـــــتـــــفـــــرغ لــــــلـــــتـــــدريب
ــــتـــــنــــوع عـــــلى األداء ثم ا
ـــســــرح أكــــثـــر عـــاد إلـى ا
حـــبــــاً ونــــشـــاطــــاً لــــيـــؤدى
الــــــــــعــــــــــديــــــــــد من األدوار
ويــــــــــشــــــــــارك فـى "ثــــــــــورة
ــوتى" لــســمــيــر الــعــدل ا
«الــوهـم» لــعـــبـــده عــرابى ومـــا زال يـــحــلم
بـــأداء الــعـــديــد من األدوار عـــلى خـــشــبــة

سرح. ا

الطابع العربى يتفوق

يـنـتج إقـلـيم القـنـاة وسـيـناء الـثـقـافى هذا
ـسـرحــيـات جــمـيــعـهـا الـعــام عـددًا مـن ا
مــأخـوذ عن نــصـوص لـكــتـاب عـرب ولم
ى بــعـكس يـتم االســتــعــانـة بــأى نص عــا
سرح لألقـاليم; ففى فرع ثقافة نوادى ا
بـورسعـيـد تـقـدم الفـرقـة الـقـوميـة بـإنـتاج
عـرض (إنت حـر) تألـيف لـينـ الـرملى
إخــراج سـمــيــر زاهــر ديـكــور مــصــطـفى
أحـمد السيـد أشعار طـارق على زرمية

أحلان رجب الشاذلى عوض.
ويقدم قصر اإلقـليمية (أخبار - أهرام
- جــــــمــــــهــــــوريــــــة) تـــــــألــــــيف إبـــــــراهــــــيم
ـــالـــكى احلـــســـيـــنـى إخـــراج مـــحـــمـــد ا
ديـــكـــور يــاســـ عـــبـــد الـــقـــادر أشـــعــار
مــحــمـــد عــبــد الــرءوف أحلـــان طــلــعت
ـقــصـود تــعــبـيــر حـركى مـحــمــد عـبــد ا

عمرو فوزى. 
يُــقـدم بــيت بــورفــؤاد (هـلــوســة) تــألـيف
رجـب ســلــيـم إخــراج أحــمـــد عــجـــيــبــة
ديــكـور أحــمــد مــتـولـى الـعــدوى أشــعـار
أحمد محـمد جنم أحلان محمد على
تـصــمـيـم اسـتـعــراضـات حــسـ مــحـمـد
تــاج الـدين ويـقـدم بــيت الـنـصـر عـرض
(العـمة والعـصايـة) تألـيف رجب سليم
إخــراج جــمــال مــهــران ديــكــور مــحــمــد
شــــــــــوقـى أحلــــــــــان أحـــــــــمــــــــــد عـــــــــوض

استعراضات طارق متولى حسن.
ـسـرح لـلــفـرع يـقـدم ومن إنـتـاج نــوادى ا
نــادى اإلقـــلـــيــمـــيــة (الـــبـــلــطـــوة) تـــألــيف
وت وإخـراج أحـمـد السـمـان عـرض (ا
ال يـــــأتى اخـــــتـــــيـــــارًا) تــــألـــــيـف أســـــامــــة
ـصـرى إخـراج عمـرو شـلـبى وعرض ا
(مـبعـثرات عـلى طـاولة الـقدس) تـأليف

حسام قنديل إخراج أحمد جمعة.
ويــــــقـــــدم نــــــادى الـــــورشـــــة عــــــرض (فى
االنــتــظــار) تــألــيـف كــلــيــفــورد أونــيــتس
إخــراج حــسن الــبالسى وعــرض (كـدة
آه كـدة ال) تأليف مـحمد عـبد الرءوف

ن عـادل (الـعـادلـون) تـألـيف إخـراج أ
بــــيـــتــــر فــــايـــز إخــــراج حــــســـام ســــامى
ـــــســـــلـم األخـــــيــــرة) وعـــــرض (زفـــــرات ا
تـــألـــيف ســـعــد هـاللى إخــراج مـــحـــمــد

حمزة.
أمـا نــادى قـصـر الـثـقـافــة فـيـقـدم (حـلم
األجـــنــــحـــة) تــــألـــيـف وإخـــراج مــــحـــمـــد
الــعــشــرى (لـــيل ونــار) تــألــيف وإخــراج
إبـراهـيم سـكـرانه ويـقـدم نـادى الـنـصر
(دقـــيـــقــــة سالم) تـــألــــيف وإخـــراج زكى

فواز.
وفى فرع ثـقافة الـسويس تـقدم الـفرقة
هرج) تـأليف مـحمد القـومية عـرض (ا
ـــــاغــــوط إخـــــراج رشـــــدى إبــــراهـــــيم ا
ديــكـور نــاصــر مـحــمــد أشــعـار مــحــمـد
غـــزالى; ويـــقـــدم بــــيت ثـــقـــافـــة فـــيـــصل
(كـدبــة من ألف كــدبــة) تــألـيف مــحــمـد
الــقــواشـــطى إخــراج مــحـــمــود طــلــعت
ديـــكــــور عالء عــــبـــد الــــوهـــاب أشــــعـــار
ـن أحـــمــد أحـــمـــد إبــراهـــيـم أحلــان أ
مـحـمـد تصـمـيم رقـصـات عـاطف عـبد

احلميد.
ومـن إنــتـــاج نـــوادى الـــفــرع يـــقـــدم نــادى
قــصـــر الـــثــقـــافــة (الـــســويـــسى) تـــألــيف
أحمـد أبو سمـرة إخراج مـحمـد فتحى
و(ثـورة الــزجن) تـألــيف مــعـ بــسـيــسـو

إخراج كامل عبد العزيز.
أما فى فرع ثقافـة شمال سيناء فتقدم
الـفــرقـة الــقـومــيــة عـرض (مــيت راحـة)
تــألـيـف مــحــمـد زهــدى إخــراج عــاصم
رأفـت ديـــــــكــــــور يـــــــاســـــــر أبــــــو ســـــــريع
مــوسـيــقى جـمــال عــلى الـســيـد; ويــقـدم
بــيت الـــشـــيخ زويـــد (حــلم الـــســـلــطـــنــة)
تـــــألـــــيف درويـش األســــيـــــوطـى إخــــراج
مـحمـد اجلـنايـنى ديـكور سـامح حسن
أشــعــار مـحــمــد عــبــد احلــمــيــد أحلـان
مــــصــــطــــفى أمــــ مـــحــــمــــد تــــصـــمــــيم

ن سليم محمد. استعراضات أ

بـيــنــمـا يــقـدم قــصـر الــثــقـافــة فى إطـار
نـشاط النـوادى عرض (حكـاية صالح)
إخـــراج حـــسـن عـــبـــد الــــعـــزيـــز وعـــرض
(احلـياة اجلـميـلـة) إخراج الـسيـد كرم
وكالها تـألـيف مـحـمد عـايش (مـسـافر
لـــيـل) تـــألــــيف صالح عــــبـــد الــــصـــبـــور
إخــراج أحـــمــد عــبــد الــلـــطــيف ويــقــدم
فـرع ثقافة جـنوب سينـاء عرضًا واحدًا
بـبـيت رأس سـدر (اللـيـلـة نـحـلم) تـأليف
نــــاصــــر الــــعـــزبـى إخـــراج حــــســــ عـــز
الــديـن ديــكـــور مــرفـت مــحـــمــد حـــامــد
أشــعـــار صالح زكـــريــا مـــحــمـــد أحلــان
مــــــحـــــمــــــد حــــــسن كــــــمــــــال تــــــصـــــمــــــيم

استعراضات عثمان لطفى عثمان.
وفى فــرع ثــقــافــة اإلســمـاعــيــلــيــة تــقـدم
الــفــرقــة الــقـومــيــة (آه يــا لــيل يــا قــمـر)
تـــألــيف جنـــيب ســرور إخـــراج مــحــمــد
حــسن ديـكـور سـعــد زكى أشـعـار عـبـد
الــــوهـــــاب عــــلى أحلـــــان حــــسـن ســــيــــد
حـسن تصميـم استعراضـات احلسينى
أحــمــد دكــرونى ويــشــارك بــيت ثــقــافـة
ـطاف) تأليف الـقنطـرة شرق بـ (آخر ا
مــؤمن عــبــده إخـراج فــوزى عــبــد الـله
ديـــكـــور أحـــمـــد مـــراد أشـــعـــار عـــطـــيـــة
مـــحــــمـــد عـــطــــيـــة أحلـــان ولــــيـــد عـــبـــد
الـــعـــزيـــز. ويـــشـــارك الــــفـــرع بـــخـــمـــســـة
ــسـرح هى عــروض فى نـشــاط نـوادى ا
(الـــبـــئــر) تـــألـــيف مـــحـــمــود أبـــو دمـــعــة
إخــراج مـــحـــمـــد الـــســـيـــد (الـــهـــوامش)
تـــألـــيف صالح الـــدين إخـــراج مــحـــمــد
ـغـلـقـة) تـألـيف حـازم حـامـد (الـدائـرة ا
عـرب إخـراج جــمـال أبـو الـنـور (بـدون
مالبس) تـأليف حـسام الغـمرى إخراج
مـــحـــمـــد حـــسـن (فى انـــتـــظـــار جـــودو)
تـأليف صمـويل بيكـيت إخراج إبراهيم

الصادق.

 لين الرملى

محمد زهدى

إنت حر وهلوسة
فى إقليم القناة
وت ال يأتى وا
اختيارًا
 فى نواديها

اغوط ينافس ا
القواشطى
 فى السويس
واحلياة جميلة
فى شمال سيناء

سرحى يختتم دورة مهرجان سعد الدين وهبة ا
قاومة والهوية" على مسرح العرائس "ا

جلنة التحكيم حجبت معظم اجلوائز

ــاضى فـعــالـيـات مــهـرجـان ســعـد الــدين وهـبـة اخـتــتـمت اخلــمـيس ا
ـهــرجـان الـذى رأسه ــسـرحى فـى دورته الـعــاشـرة وقـد اســتـمــد ا ا
دة خـمسة أيام عرضت خاللـها خمسة عروض دكـتور أحمد نوار 
أمـام جلـنـة الـتـحـكـيم والـتى تـشـكـلت من عـبـد الـغـنـى داود ود. سـيد

خطاب د. محمد زعيمه.
قــدم أشـرف أبـو جــلـيل حــفل خـتــام الـدورة وتـمــحـورت حـول ثــقـافـة
ــهــرجــان الــفــنــان مــنــيــر مـكــرم عــفــيــفى ــقــاومــة والــهــويــة كــرم ا ا
احلــمـامى وجــدى الـعــربى وعــرضت مـســرحــيـة (الــشـعــلـة) لــفـريق
ـة الـتـعـليـمـيـة وبـعـدهـا وزعت شـهادات ـسـرح بـإدارة مـصر الـقـد ا
ـشــاركــة ثـم تال الــنــاقــد عـبــد الــغــنى داود تــقــديــر لـكـل الــعــروض ا
سـرحـيـة اجلادة تـوصـيات الـلـجـنة بـاالهـتـمام بـاخـتـيار الـنـصـوص ا
ــمـثـلـ ضـرورة اهـتـمـام بــاخملـرجـ بـالـثـقـافـة اإلهـتـمـام بـتـدريب ا
ـسرحية واطالعـهم على احلركة الفنـية وأن تتسع دائـرة معارفهم ا
سـرحية أن يكون هنـاك اهتمام أكبر بجـدية اآلداء التمثيلى وأن ا
يـكـون هـناك اهـتـمـام بـتشـكـيل جلـنـة مـشاهـدة لـلـعـروض وفـتح باب
الـتــقــدم لـعــروض مـســرحـيــة لــفـرق الــهـواة فى إقــالــيم مـصــر إلثـراء
ـستوى الفنى للـمهرجان. وذلك قبل أن يـعلن جوائز الدورة والتى ا
حـجبت الـلجـنة مـعظـمهـا مثل الـسيـنوغـرافيـا وأفضل عـرض وكانت
ـــركــز الـــثـــالث) من نـــصـــيب مـــايــكل ـــثل رجـــال (ا جـــائــزة أفـــضل 
ـركـز الـثانى صـموائـيل عن دوره فى عـرض (الـنـهر يـغـيـر مـجراه) ا
ـركز األول ـنـعم عن عـرض (كل حـاجة لـلـبـيع) أمـا ا حلـمدى عـبـد ا

فكان حملمد أباظة عن عرض (جزيرة التفاح).
ـثـلـة نـسـاء رشـا الـعـربى ـركـز الـثـالث ألفـضل  وتـقــاسـمت جـائـزة ا
عن دورهـــا فى (جــزيــرة الــدخــان) أنـــغــام ســلــيم عـن (الــنــهــر يــغــيــر
ركز األول تمثيل ركز الثـانى فقد حُجبت وفازت با مجراه) أما ا

الطفلة (٧ سنوات) دينا أيوب عن دورها فى (كل حاجة للبيع)!!.  منير مكرم

 أشرف أبوجليل

7 عروض فى مهرجان
النوادى بالدقهلية
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سرح بالـدقهلـية اختارت وسم عروض نـوادى ا استعـدادًا 
ن اخلـشاب ـكـونة مـن أحمـد عـبد اجلـلـيل د. أ الـلـجـنة ا
سـبع مـسـرحـيـات هى "حـلم" تـألـيف عـبـد الـنـاصـر يـاسـ

إعــداد الـســعــيـد مــنــسى إخــراج إيـنــاس طه بــطـولــة أحــمـد
مـصدق هشام حسنـى معتز الشافـعى "غرفة بال نوافذ"
تألـيف يوسف عـز الـدين إخراج أحـمد الـدسـوقى بطـولة
أمــانى عـبـد الــفـتـاح خـالــد عـبـد الــسالم مـعـتــز الـشـافـعى
"ذكـريـات" تـأليف أحـمـد عـبده إخـراج هـيثـم جنـاح "إكـليل
الــغــار" تــألـــيف أســامــة نــور الــديـن إخــراج مــحــمــد حــسن
بــطـولــة أحـمــد عـبــده مــحـمــد الـقــطـونـى أسـمــاء الـســيـد
أحـمد مصدق فـريد عبد الله "من حتـت السقف" تأليف
وإخــراج مـــحــمــد قــطــامش بــطــولـــة "رجــائى فــتــحى ســمــا
زاهـر و "خـمــر وعـسل" تــألـيف أســامـة نــور الـدين إخـراج
مــحــمــد عــبــد اجلـــواد بــطــولــة خــيــرى خـــالــد بــاسم عــبــد
اخلالق حـامد حـجر مـحـمد صـبحى هـبه مجـدى وآخر
هرجـان النوادى هـذا العام بـالدقهـلية شاركـة  العـروض ا
ـنـسى هـو عـرض "الـظـاهـر كـده" تـألـيف وإخـراج مـحـمـد ا
ديكـور مـحـمـد قـطـامش مـوسـيقى هـيـثم مـحـفـوظ بـطـولة
أحــمــد مــصــدق هـــشــام حــســنى ســامــر ســمــيــر مــحــمــد

ن شهاب.  إبراهيم أحمد خليل أ
ـشرف على مـشاريع النـوادى لهذا ـنزالوى ا يقول صالح ا
العـام إن مهرجان هذا العـام سيكون مختـلفا حيث يشارك
ــســرحــيــ ونـحـن نــحـاول أن به جــيل جــديــد من شــبــاب ا

نوفر لهؤالء الشباب كل ما يحتاجونه 
من إمكانيات.
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ثل أفـريـقى - أمريـكى من أب من هـايتى وأم من بـاهامـا. ولد > سيـدنى بـواتيـيه: 
ـدة ولم يــكن مـتــوقـعًـا لـه أن يـعـيـش. بـدأ حـيــاته وهـو صــغـيــر بـبـيع قـبل اكــتـمــال ا

الطماطم وعاش حياة تعسة حتى انتقل إلى نيويورك.

ثل مسـرحى وسينمائى أمريكى من أساطـير هوليوود. حصل على جائزة > سبنسر تراسى: 
األوسكار مرت ورشح اثنتى عشرة مرة محطمًا بذلك الرقم القياسى هو وأوليفييه.

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

ورى شزجال وإخراج تامر القاضى. اضى تقد مسرحية «الطابعان على اآللة»  > مسرح القاهرة للعرائس شهد األسبوع ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

تولى حامد سرح دعاء الكروان «نص مسرحى »  ثلى ا  العرى وجنون الشهرة عند 

26  من  مايو 2008  العدد2646  من  مايو 2008  العدد46

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

الدولى للمسرح التجريبى -  2007.
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هــدية فرقــة منيـرة ا

سرحية باإلسكندرية قدموا مؤخرا مسرحية «حلم ليلة صيف» على مسرح الليسيه ضمن عروض مشاريع التخرج. >  طالب الفرقة الرابعة بوحدة معهد الفنون ا

 حازم
شبل:
مسارحنا
غير
مجهزة
بالتقنيات

صـ7
سرحى  فى مهرجان الكويت ا
«عثرة» وتمسك باجلذور صـ12

عروض بال إنتاج وكومبارس
 يحلم بهاملت صـ 9 

السالمونى
يصف 
عصفور

احلكيم الطائر
ب الشرق
والغرب 

صـ 25

عندما تتوافق رؤية اخملرج
وإبداع السينوغرافى صـ 14

 كيف تتحول قطع اإلكسسوار
 إلى شخصية مسرحية

.. اقرأ صـ 26

 أفراح القبة نص مسرحى عن رواية
الكاتب الكبير جنيب محفوظ 

 اقرأ صـ 21-15

 لوحات العدد 
 جملموعة من الفنان

ؤلف  اخملرج ا
هل هى هرطقة
إبداعية أم
تأكيد على فكرة
سرح رجل ا
الشامل .. تابع
التحقيق صـ 8

محمد محمود عبد الرازق

ـثـلة مـصـرية هى مـنـيرة أعـلن عـزيـز عيـد عن ظـهور 
ـهـديــة. ظـهــرت فـتـاة جــمـيــلـة رشــيـقـة الــقـوام عــرفـهـا ا
اجلـمـهـور - فى ذلك الـوقت - مـطـربـة وراقـصة. اتـفق
مــعـهـا عـلى أن تــمـثل كل لـيــلـة فـصال غـنــائـيًـا من روايـة
"صالح الــديـن" عــلى أن يــكــون دورهــا هــو دور الــشــيخ
سالمــة. كــانـت تــغــنى عــلى الـــتــخت فى صــاالت شــارع
وجه الــبـركــة. وكــان عـشــاق الــسـهــر والــلـهــو يــتـهــافــتـون

لسماع صوتها اجلميل.
ظـلت تـلـقى قـصـائـد سالمـة حـجـازى كل لـيـلـة بـصـوتـها
الـقـوى الــعـذب. صـدق مـا كـان مـتــوقـعـا فـكـان اإلقـبـال

شديدا والربح وافرا.
ســــرعــــان مــــا أدركت أن هــــذا اإلقــــبـــال لــــيـس من أجل
ـا من أجلـهـا. انـسحـبت من الـفـرقة لـتـكون الـروايـة وإ
ــكـان حـتى أخـرى حـمــلت اسـمــهـا. ومــا أن غـابت عن ا
انـفض النـاس. عـاونهـا الـشيخ سـالمة حـجـازى معـاونة
البـس والــكــثـــيــر من ــنـــاظــر وا صــادقـــة فــقــدم لـــهــا ا
ــسـرحــيــة دون مـقــابل فــقــد سـاعــدهــا عـلى األدوات ا

شق طريقها فى ميدانى الغناء والتمثيل.
ولـلشيـخ سالمة مواقف إنـسانـية مـتعـددة ومن مواقفه
الــتـى ال تــنــكــر إنــقــاذ فــرقــة مــصــريـــة كــانت تــعــمل فى
سـوريـا فـقـد طلب أحـد مـتـعـهدى احلـفالت أن تـسـافر
فـــرقــة عـــزيــز عـــيـــد إلى بــيـــروت وبـــعــد بـــضــعـــة أيــام
ـتـفـرجـ كل لـيـلـة لم وبـالـرغم من ازدحـام الـصـالـة بـا

يكن يعطيهم شيئًا يذكر.
ـتـعـهد كـاشف عـزيـز زمالءه ونـصـحـوه أال يـتـكـلم ألن ا
وأعـوانـه من الـقــبـضـايــات غـرقت الــفـرقــة فى الـديـون
وظـلـت سـجـيــنـة يــروت إلى أن جـاء مــتـعـهــد من دمـشق
اتـفـقـوا مـعه عـلى أن يـسـدد ديـونـهم ويـسـتـرد مـا دفـعه

من ربح احلفالت.
ـتــعـهــد الـدمـشــقى ال يـقـل سـوءاً عن الــبـيـروتى وكــان ا
فـقد كـان للـتيـاترو عـدة أبواب فـكان مـعاونـوه يدخـلون
ـتـفـرجـ خـلـسـة من هـذه األبـواب ويـحـصـلـون مـنـهم ا
ر من عـلى قـيـمـة الـتذاكـر دون أن يـعـطـوهـا لهـم وال 
ـتـعـهـد الـبـاب اخملـصص لــلـدخـول إال األقـلـون  وكــان ا

وأعوانه من القبضايات أيضا.
وقــدم عـزيـز عــيـد بـعـض هـواة الـتــمـثـيل الــسـوريـ إلى
ـــيـــلــون إلى فـــرقـــته وتــبـــ - بـــعـــد قــلـــيل - أنـــهم ال 
صــرامــته أثــنــاء الــتـدريـب وكـونــوا حــزبــا ضــده وحـاول

صرى فقـد كانت تتمتع سـرح ا بـها أمله فى إصالح ا
بنبوغ ال نظير له.

كانـت فتـاة جـميـلـة فى الـسابـعـة عشـرة. وكـان جلمـالـها
طـابـع خـاص. إذا نـظـرت إلـى وجـهـهـا ال تــنـصـرف عـنه

بتسم. إال لتفكر فيها إنه وجه الطفل ا
ولكن أية ابتسامة?..

إنهـا ابتـسامة يـثقـلها الـهم. استـطلع عزيـز عيـد عينـيها
فحـدثاه عن سـر رهيب هـائل صـاحبـته خائـفة واجـفة
على الدوام وإن كانت حتاول إخفاء مكنون صدرها.
وأظــهـر األسى لــهــذه الـروح احلــســاسـة فــكــانت تــمـثل
بـبراعـة ال يـقـوى عـلـيـهـا غـيـرهـا وتـغـنى بـصوت حـزين
حنـون كـأنه سـر من األسرار ولـقـد تـسـاقط الدمع من
عــيــنى خــلــيل مــطـران وهـب واقـفــا وقــال وهــو يــتـرك

سرح منفعال: ا
هـذا كثـيـر.. هـذا كـثيـر..  حتـول إعـجـاب اجلمـهـور بـها
إلى حب عـمـيـق وكـان األدبـاء هم أشـدهم شــغـفـا بـهـا
إذ مــكـــنــتــهم دقــة أجــســامــهـم من اإلحــســاس بــرقــتــهــا

ؤيد". نفلوطى على صفحات "ا وناجاها ا
ونــظم إلــيــاس فــيـاض مـن حـبــات قــلــبه شــعــرا. وحـاول
فــؤاد ســلـــيم أن يــتــفــوق فـى وصف حــنــيــنـه عــلى قــيس
وكــثــيــر ومع ذلـك لم يــجــرأ أحــد عــلى الــتــصــريح لــهــا
بـحـبه. وبعـد أربـعة أشـهـر من عمـلـها عـرف عـزيز عـيد
الـســر الـدفـ فــقـد بـدأت مــارى تـسـعل ســعـال الـسل
وحـبـهـا لـلــحـيـاة وتـعـلق اجلــمـهـور بـهـا هــو الـذى جـعـلـهـا
تــســتـــمــر فى الــعــمل فـــظــلت تــمــثل وتـــســعل وتــبــتــسم.
وعــرف عـزيــز من مــيـزتــهـا مــا لم يــعـرفه غــيـره وتــبـ
فــيـهـا ذكـاء خـارقــا وخـلـقـا نـبـيـال فـأصـبح أشـد الـنـاس
حبا لها. خارت قـوى مارى دفعة واحدة فلم تعد تبرح
الــفـــراش وكـــان احملــبـــون يــزورونـــهــا فـى الــبـــيت الــذى
اسـتـأجـرته بـحـلـوان. كـانـوا أخوة ألـفـت بـيـنهـم الـكـارثة

فال منافسة وال ضغينة.
ـــعــجـــبــون حـــولــهــا أخــيــرا أســـلــمـت الــروح واجـــتــمع ا
وقــبـلــوهـا قــبالت الـوداع غــيـر عــابـئــ بـاخلــطـر وكـان
الــشــيخ سالمــة حــجــازى هــو الـذى يــنــفق عــلــيــهــا مــنـذ

لزمت الفراش وتولى أمر جنازتها ودفنها.

أحـدهم أن يـشـوه الـتـمــثـيل فـزجـره وإذا بـأحـد زمالئه
يشـهر نصال المـعا فى وجـهه وكاد أن يطـعنه لوال أن
أحـد زمالء عـزيـز عيـد أمـسك بـيـده من اخلـلف وهـنا
سرح دون أن تعلـم الفرقة وعاد إلى تـرك عزيز عيـد ا

بيروت وكان الشيخ سالمه بها.
تـوجه عـزيـز عــيـد لـزيـارة أصـدقـائـه من أعـضـاء فـرقـة
الشيخ سالمة وقص عزيـز قصته على الشيخ فدعاه
ـغــامــرات واالنـضــمـام إلى فــرقـته الــشـيخ إلى تــرك ا
خـاصـة أنـهــا أصـبـحت تـمـثل الــروايـات الـعـصـريـة الـتى
يـفــضـلــهـا. فــقـضـى مـعه فى بــيــروت أيـامــا ثم انـتــقـلت

الفرقة بعدها إلى دمشق.
هـنـاك علم أن فـرقـته رحـلت إلى حـلب وأنـهـا لم تـمثل
ــلـكــون قـيـمــة الـعـودة إال لـيــلـة واحـدة وأعــضـاءهـا ال 
ويـتضـورون جوعـا ولم يكـد الشيـخ سالمة يـسمع هذه

ـال وشـجـعـهم عـلى الـتـمـثيل األخـبـار حـتى أسـعـفهـم با
فى دمـــشق حتت رعــايــته فــكــانـت فــرقــتــهم تــعــمل فى

دينة وفرقة الشيخ تعمل فى وسطها. طرف ا
ـــشــاهـــدة الــفـــرقــة األخــرى وحـــدث أن ذهب الــشـــيخ 
سرح إلى صيدلية قريبة فأصيب بالشلل ونقل من ا
أخـذه صـاحــبـهـا الـكـر إلى بـيــته ثم رحل لـيـعـالج فى

بيروت عدة أشهر عاد بعدها إلى القاهرة.
ثلة أولى مجـيدة تستطيع ال بـد لنجاح الروايات مـن 
أن تـبرز الدور النسـائى األول.. هكذا يقـول عزيز عيد
الـذى تــوجه إلى اإلسـكـنــدريـة لـلـبــحث - أسـاسـا - عن
مــطــربــة حــسب رغــبــة صــاحب الــتــيــاتـرو اهــتــدى فى
جــمــعــيــات الـــهــواة إلى مــارى صــوفــان أحــضــرهــا إلى
الــقــاهــرة ومــعــهــا أمــهــا وأبــوهــا وشــقــيــقــتــاهــا الــلــتــان
انـضمتـا إلى الفرقـة ولم يكد يـدربهـا قليال حـتى تعلق

ـطـربـة الـشـهـيـرة مـنـيرة قـامت بـتـأسيـسـهـا ا
ــــهـــديــــة مع زوجـــهــــا مـــحــــمـــود جــــبـــر عـــام ا
1915واتـخـذت من مـسرح "بـرنـتـانـيـا"  مـقرا
لها وذلك بعد جناحـها الكبير الذى حققته
من خالل انضـمـامـها إلى فـرقـة عزيـز عـيد
وقـيــامـهـا بــتـمـثــيل دور "ولـيم" فى مــسـرحـيـة
(صالح الــــــدين األيــــــوبى) بـــــاإلضــــــافـــــة إلى

غنائها لقصيدة من تلح كامل اخللعى.
ــهـــديـــة من أعالم الـــغـــنــاء وتـــعـــد مــنـــيـــرة ا
سرح الـغنائى واسمها احلقيقى العربى وا
زكية حسن وولدت بـإحدى قرى محافظة
الـــشـــرقـــيـــة وقـــد احـــتـــرفت الـــغـــنـــاء مـــنـــذ
صـــبــــاهـــا وقــــد وفـــدت إلـى الـــقــــاهـــرة فى
أوائل الــقــرن الــعــشــرين والــتــحــقت بــتــخت
الـراقصـة الـشـهـيـرة شـفـيـقـة الـقـبـطـيـة عام
1905 تـقريـبا وقـد ذاعت شهـرتهـا بعـذوبة
وجـمـال صـوتـهـا وذاع صــيـتـهـا فى مـقـاهى
ومـالهى حى األزبـــكـــيـــة خـــاصـــة مع قـــيـــام
لحن فى عـصرها بتلـح أغانيها كـبار ا
ــنـــيالوى" وقــد وفى مــقـــدمـــتــهم الـــشــيـخ "ا

لقبت "بسلطانة الطرب".
ـهـديـة" أول سـيـدة مـصـريـة كـانت "مـنـيـرة ا
ــسـرح وكـان مـســلـمــة تـقف عــلى خـشــبـة ا
ذلك حدثاً فنياً مثيراً اهتمت به الصحافة

الفنية حينئذ.
ـهـديـة فى مـرحـلـتـهـا قـدمت فـرقـة مـنـيـرة ا
األولى مـسـرحيـات الـشيخ سالمـة حـجازى
الــشـــهــيـــرة حــيـث لم يــكـن لــلـــفــرقـــة بــرامج
مـسـرحـيــة جـديـدة واسـتـمــرت هـذه الـفـتـرة
حـــــــتـى أوائل عـــــــام 1917 حـــــــيـث قـــــــدمت
مـــــســــــرحـــــيـــــات «صـالح الـــــديـن األيـــــوبى»
«صدق األنـهـار» «شـهـداء الغـرام» «غـانـية
األنــدلس» «عـــايــدة» «ضــحــيـــة الــغــوايــة»
وجنــحت الـــفــرقــة فى اجـــتــذاب اجلــمــهــور

الذى استمتع بصوت مطربته األولى.
انضم الكاتب فـرح أنطون إلى الفرقة عام

1916 (أواخـر العـام) واقتـرح عـليـها تـقد
يـة مترجمة وبالفعل قدمت األوبرات العا
الـفــرقــة أوبـرا كــارمن بـالــلــغـة الــعـربــيـة من
اقـــــتـــــبـــــاس فــــرح أنـــــطـــــون وأحلــــان كـــــامل
اخللعى وإخراج عـبد العزيز خليل فى 22
مـــارس 1917 وحــــقـــقـت جنـــاحــــاً كـــبــــيـــراً
فــاســـتـــمـــرت فـى تــقـــد أوبـــرات نـــايـــيس
ها روزينا أدنا وجمـيعها شارك فى تقد
نــفس مـجــمــوعـة الــعــمل الــسـابــقــة وكـانت
تـــقــدم فـى صــيـــغـــة األوبـــريت حـــيث ســـعى
ــــوســـــيــــقى كــــامـل اخلــــلــــعـى إلى حتـــــويــــر ا
األصـــلـــيـــة لـــتـــتـــنـــاسـب مع الـــذوق الـــعـــربى
بـــشـــرط أال يـــبـــتـــعـــد عـن األصل األجـــنـــبى
ه لـــبـــعض كـــثـــيـــراً بـــاإلضـــافـــة إلـى تـــقـــد

الــســـابــقــة بــاإلضــافـــة إلى بــعض األعــمــال
اجلديدة ومن بينهـا «غادة الكاميليا» «بتر

فالى» «أدينى جيت».
ــهــديــة عـام 1924 بــتــكــوين قــامت مــنــيـرة ا
فـرقــة جـديـدة ضـمت إلـيـهـا كالً من بـشـارة
واكـــيـم فــؤاد فـــهـــيـم مـــحــمـــد مـــصـــطـــفى
ـرونلـى اسكـنـدر كـفـورى إحـسان تـوفـيق ا
كـامل مـارى كفـورى وكـانت أول مسـرحـية
تــقــدمــهـا الــفــرقــة هـى «الـغــنــدورة» تــألــيف
بـــديع خـــيـــرى وأحلـــان داود حــســـنـى وقــد
استـمر عـرضـها بـنجـاح ثالثـة أشهـر وكان
لـهـذا الــنـجـاح األثـر فـى اسـتـمــرار الـتـعـاون
ـــــبــــدعــــ فــــقــــدمــــوا «قــــمــــر بــــ هــــؤالء ا
» كــــمــــا قــــدمت الــــزمــــان» «حــــوريـــة هــــا
الــــفــــرقــــة عـــام 1925«حالق أشــــبــــيــــلــــيــــة»
«احلــــيــــاة الــــبــــريــــكـــــول» «مــــطــــامع وصى»

وجميعها نصوص مقتبسة.
قـــــدمـت الـــــفــــــرقـــــة فـى عـــــام 1926 بــــــعض
ـــؤلـــفـــة مـن بـــيـــنـــهـــا «حـــرم ــــســـرحـــيـــات ا ا
ــــفــــتش» «حـــمــــاتى» لــــيــــونس الــــقـــاضى ا

«العذارى» حللمى احلكيم.
كـانت أوبـرا «كــلـيـوبــاتـرة ومـارك أنــطـونـيـو»
واحـدة من أهم أعـمـال الفـرقـة الـبارزة فى
وهـى من تــألــيف ــســرح الـــغــنــائى  تـــاريخ ا
سـلــيم نـخــلـة وشــارك فى تـلــحـيـنــهـا كل من
سيد درويش ومحـمد عبد الوهاب (الذى
أكـــمل الـــفـــصـل الـــثـــانى والــــثـــالث) وقـــامت
ـهـديـة مـع مـحـمـد عـبـد بــالـبـطـولـة مــنـيـرة ا
الــوهـاب وعــبـد الــعـزيــز خــلـيل والــذى قـام

بإخراج األوبرا.
لم تــكن الــفــرقــة تــقــوم بــإحــيــاء مــواســمــهـا
بانتظام وكـانت تتوقف أحيانا بسبب عدم
اإلقـبـال اجلـمــاهـيـرى وكـانـت تـنـظم بـعض
الـرحالت الـفـنـيـة خـارج القـطـر ومن بـيـنـها

الرحلة إلى الشام فى صيف ١٩٢٧.
قــدمت الـــفــرقــة بـــعــد عـــودتــهــا مـن الــشــام

مسرحيت من تأليف يونس القاضى هما
ــظــلــومــة» «كـــيــد الــنــســاء» كــمــا قــامت «ا

الليم». بتقد مسرحية «صاحبة ا
ـهـديـة عام 1929 بـتـأسـيس قـامت مـنـيـرة ا
ــطـرب الـشــهـيـر صـالح فـرقــة جـديـدة مع ا
عـــبـــد احلى لـــكـــنـــهـــا لـم تـــســـتـــمـــر طـــويالً
وتــــوقــــفت عــــام 1930 بــــســـبـب مــــنــــافــــســـة
الــــســـــيــــنـــــمــــا وكـــــذلك بـــــســــبـب الــــكـــــســــاد
االقـتــصـادى أعـادت تـشـكـيـل فـرقـتـهـا عـام
1933 وقـــــدمـت «لــــــولـــــو» و«اخملــــــلــــــصـــــة»
ـــســـرح مــاجـــســـتــيك وقــدمت عـــروضـــهــا 
وكـازيـنـو الـبـوسـفــور ومـديـنـة رمـسـيس كـمـا
قـــــدمـت عــــروضـــــهــــا بـــــجـــــوالت األقــــالـــــيم

وانحلت الفرقة فى أكتوبر 1934.
ـــهــــديـــة إعـــادة تـــشـــكـــيل حـــاولت مـــنـــيـــرة ا
فـرقتها أكـثر من مرة وذلك بـتقد مواسم
قــصـيــرة أعـوام 1937 1938 وكــانت آخـر
ــهــا لــبـعض مـحــاوالتـهــا عـام 1938 بــتـقــد
مـسـرحــيـاتــهـا الـنــاجـحــة ومن بـيــنـهـا «كــلـهـا
ــظــلــومــة» وكــانت » «الــغــنــدورة» «ا يــومــ
ــمــثــلـ تــقـدمــهــا كــإعــادة عـرض بــبــعض ا
اجلــدد ولـــكن بـــنــفـس الــرؤيـــة اإلخــراجـــيــة
الـــســـابــقـــة. وبـــالــتـــالى لـم حتــقـق أى جنــاح

يذكر يؤهلها لالستمرار.
شهدت األعـوام األخيرة من النصف األول
من القرن الـعشرين كـسادا بالـنسبـة للفرق
ـسـرحـيـة الـتى لم تـسـتـطع الـصـمـود أمـام ا
مـنافـسة الـسيـنمـا ومن بيـنهـا فرقـة منـيرة
ــهــديـــة وعــلى الــكـــســار ولم يـــصــمــد من ا
الــفــرق ســـوى فــرقـــة الــريـــحــانى والـــفــرقــة
ــوسـيـقى واضـطـرت ـصـريـة لـلــتـمـثـيل وا ا
هـدية إلى اعتزال الفن حتى تاريخ منيرة ا

وفاتها عام 1965.

 السينما
هى
السبب
وراء
توقفها

قطوعات من تأليفه. األغانى وا
مـواكــبـة لــنـمــو الـروح الــقـومــيـة وقــيـام ثـورة
1919 وانـطالق األعمال الغـنائية الـوطنية
لـــســـيــد درويـش قــامـت الــفـــرقـــة بـــتـــقــد
مـوضــوعــات مـصــريــة مــحـلــيــة ومن بـيــنــهـا
مــــســــرحــــيــــات «كـالم فى ســــرك» «كــــلــــهــــا
» «الــــتــــالــــتـــة تــــابــــتـــة» «الــــعــــطـــارة يــــومـــ
احلــســنــاء» وجــمــيــعــهـــا من تــألــيف يــونس

القاضى وتلح سيد درويش.
تــوقف نــشـــاط الــفــرقــة عــام 1921 بــســبب
ـهدية اخلالفات الـتى اشتـدت ب منـيرة ا
وزوجـــهــا والــتى انـــتــهت بـــالــطالق وقــامت
مــنـيــرة بـتــكـويـن فـرقــة جـديــدة عـام 1922
وقـــــدمت من خـاللـــــهــــا بـــــعـض أعــــمـــــالـــــهــــا

سالمة
حجازى
ومارى
صوفان

سالمة حجازى

تتجول
 فى أقاليم
مصر من
بنى سويف
 إلى
األنفوشى

صـ 5
 مسرحية بريخت عن هتلر واخلطوط

الفاصلة حلماية مصالح الشعوب!! صـ23
سرحى  وذج للعرض ا  

الذى يجذب اجلمهور صـ 11

 استنساخ «السيد فجل»
سرحى  فى ملتقى طنطا ا

 صـ 13

 مشروع مسرح اجلرن يضع القرية
شرط صـ 10 صرية حتت ا ا
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قصر ثقافة
منيا

القمح..
احللم
 الذى  كان

نال  بعيد ا

UMŠd‡‡‡‡‡ مجرد بروفة

 يسرى حسان
الـصــابـونــة فى أحــد طـرفــيه والـطــرف اآلخـر
ـيـاه وتــعـمــدت أن يـكـون ربـطــته فى مـاســورة ا
احلبل طويالً حـتى أعطى الفـرصة للـصابونة
لــتــنـزلـق عـلـى راحـتــهــا ثم أجــذبــهــا بـاحلــبل
ــكن أن تــديــرهـا ألحــرمــهــا من أى مــؤامــرة 

ضدى.
الغريب فى األمر أن الـصابونة عـندما انزلقت
ـرة األولى وكـان أكـثــر من عـشـرة يـقـفـون فى ا
بـاخلــارج لم يــكـلف أى واحــد مــنـهم خــاطـره
لـيــعـيــدهـا إلىّ ويــبـدو أنــهم كـانــوا يـنــتـظـرون
ـغـرب خـروجى لـيـجـرسـونى فى كـافـة أنـحـاء ا
ا الشقـيق إال أننى فوت الـفرصة عـليهم.. ور
ـشكـلة انتـقمت مـنـهم فى منـاسبـات قـادمة.. ا
أننى ال أعـرفـهم شـخصـيًـا.. لكن مـسـير احلى

يتالقى.
واقعة الصابونة تنسحب على مجمل فعاليات
ـهرجان الـبائس الـذى كان أكـبر صـابونة هذا ا
ـصرى هناك.. لكـنها من النوع أخذها الوفد ا
كن أن يـنزلق.. حاجـة تلزق الغلس الـذى ال 
فى اجلـــسم وال تـــطـــلع حـــتى ولـــو بـــالــطـــبل

البلدى.
ـهـرجـان قـد أعطـانـا صـابونـة كـبـيرة وإذا كان ا
من الــنــوع الـــعــائــلى فــقـــد أبى الــصــديق عــز
درويش مـــؤلف عـــرض "كالم فى ســـرى" الــذى

ysry_hassan@yahoo.com
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ـشـرف الــذى قـدمـته بــنـات األنـفــوشى رانـيـا ا
زكريا وسارة وحبيـبة درويش ومعهن اخملرجة
ــنــفـذ مــحــمـد ريــهـام عــبــد الـرازق واخملــرج ا
طــايـع ومــصـــمم اإلضـــاءة إبــراهـــيم الـــفــرن
والكيـروجراف مـحمد مـيزو فـقد كان بـشهادة

هرجان. اجلميع أقوى عرض فى ا
الــشىء الـــثــانى هـــو صــحــبــة هـــذا الــفــريق..
وصـحـبـة د. مــحـمـود نـسـيم والــكـاتب مـحـمـد
الشربـينى وهذان االثـنان حتديـدًا كانا أجمل
مـا فى الـرحـلـة بـســلـوكـهـمـا الـهـادىء احملـتـرم
وإدارتــهــمــا لألزمــات الــتى تــعــرضــنـا لــهــا فى
غـرب بحـكمـة وثبـات.. وكانـا بالـفعل وجـه ا

صرية. مشرف للمثقف والثقافة ا
أما الـشىء الثـالث فـهو طـيـبة ومـحبـة األخوة
غاربة التى أحاطتنا فى كل مكان ذهبنا إليه ا
ـهرجـان أنفـسهم غـرب.. حتى مـنظـمو ا فى ا
ورغم اجلــنـايــات الـتى ارتــكـبــوهــا فى تـنــظـيم
ـهرجـان فـقـد كـانـوا عـلى درجـة من الـطـيـبة ا
كـانت تـخجـلـنـا أحـيـانًـا وإن كـان هـذا األمر ال
ــطــالــبــة بــوضع مــهــرجــانــهم فى ــنع من ا
"الــبالك لــيــست" ألن احلــكــايــة مش نــاقــصـة

زحلقة!!

افتتحه فاروق حسنى وعبد اجمليد ونوار

ــــهـــرجــــان إال أن يــــنـــافس مــــثل مـــصــــر فى ا
ـهـرجــان فى حـجم الـصــابـونـة وأعــطـانـا هـو ا

اآلخر صابونة كونية مترامية األطراف.. 
ـؤلف فـجـأة وجـعـلـنـا نـلف اخـتـفى الـصـديق ا
حـول أنــفــســنـا من قــسم إلى مــســتـشــفى إلى
راكـشية ضاربة الودع وهو ال احلاجة سعدية ا
حس وال خبر.. خمسة أيام بـلياليها واجلميع
فى حالة هـلع.. حتى تكـرم عليـهم األستاذ عز
ــغـرب ال واتــصل بــهم قــائالً: عــز دوريش فـى ا

تقلقوا!!
لـيس سـلـوكًـا طـفـولـيًـا مـا فـعـله عـز.. ولـيـست
ــبـدعــون.. هـو لـســعــة يـصــاب بـهــا الـكــتـاب وا
تصرف غـير مـسئـول ينم عن أنانـية مـفرطة..
من حــقه أن «يــخـلـع» يـومــاً أو اثــنــ أو حـتى
عــشــرة.. لــكـن كــان يــكــفى أن يـــقــول لــرفــاقه
انسـونى يا جـماعـة هذا األسبـوع  ونتـقابل فى
ـطار عـنـد الـسـفـر.. لكـن كيف يـفـعـلـهـا عز.. ا
اذا ال يظل اذا ال يعك على مخاليق ربنا.. 
خـمـسـة أيـام مـحـور أحـاديث اجلـمـيع وهـمـهم
ــقـيم لــيل نــهــار?.. مـا هــذا الــبـله يــا عــز يـا ا

صديقى.
ثالثة أشـياء فـقط - بالنـسبـة لى على األقل-
عوضـتـنا كـمـيـات الصـابـون التى أخـذنـاها فى
ـغربـية الشـقيـقة.. األول هـو العرض ملـكة ا ا
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غربية الشقيقة وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  ذكر ما جرى لى مع الصابونة ا

«أفراح القبة»
 نص مسرحى
 عن رواية محفوظ

تـخيل نـفـسك فى مـعـسـكـر إليـواء الفـارين من
ويالت احلــــروب األهـــلــــيـــة.. دخــــلت احلــــمـــام
شـتـرك لـتـستـحم.. احلـمـام عـبـارة عن نصف ا
متـر فى نـصف مـتـر.. به "دش" ولـيس له باب..
مـجـرد سـتـارة حتمـيـك من الـفـضائـح.. وفـجأة
وأنت تـسـتـحم انـزلــقت مـنك الـصـابـونـة وفـرت

إلى اخلارج.. ماذا ستفعل سعادتك?
انزلـقت مـنى الـصابـونـة وأنـا أستـحم فى مـركز
غـرب الـذى خـصـصته إيواء سـيـدى مـعـروف بـا
سرح األمـازيغى الدولى إلقامة إدارة مهرجان ا

الضيوف. 
ساعة كاملـة يا محترم وأنا أتـلصص من فتحة
كان صغيـرة فى الستـارة حتى أتـأكد من خلـو ا
ألنـقض عـلى الــصـابـونـة.. فـى بـعض األحـيـان
ـكان يـخـلو كـنت أجتـاوز السـتارة وعنـدمـا كان ا
بـــخــطـــوة أو خـــطــوتـــ لــلـــقـــبض عـــلى هــذه
لـعونة ومـا أن أسمع وقع أقدام فى الصابـونة ا
طريـقـها إلى احلـمـام حـتى أعود إلى االخـتـباء

خلف الستارة مثل الذئب اجلربان.
وهـكـذا حـتى وفـقـنى الــله إلى الـقـبض عـلـيـهـا
دون أى خـسـائـر تـذكـر.. هــذا عـلى مـا أعـتـقـد..

ا حدث. والله وحده العالم 
ــؤمن ال يــلــدغ من جــحــر مــرتــ فــقــد وألن ا
اسـتـوعـبت الـدرس جيـدًا وأتـيت بـحـبل وربـطت

 حازم شبل:
صرى سرح ا  ا
إضاءته فقيرة

فـــاروق حـــســـنى وزيـــر الـــثـــقــافـــة عـــلى أن
يــكــون مــوجــودًا وســطــهم يــشــاركـهـم هـذه
ـســتـشــار يـحـيـى عـبـد الـفــرحـة وكــذلك ا
اجملـــيــــد مـــحـــافظ الـــشـــرقـــيـــة والـــفـــنـــان
د.أحــمـد نــوار رئــيس الــهــيــئــة والــشــاعـر
مـصــطـفى الــسـعـدنـى رئـيس إقــلـيم شـرق
الـدلــتــا الــثـقــافى وعــشــرات من قــيـادات
الــوزارة والــهـــيــئــة والـــقــيــادات الــشـــعــبــيــة
والــتــنــفـــيــذيــة وأعــضــاء مــجـــلس الــشــعب

والشورى بالشرقية.
وهذا الصرح الـثقافى اجلديد مقام على
مساحة ١١٠٠ مـتر مربع ويضم مسرحًا
مــجــهـزًا بــأحــدث الــتــقــنــيــات الــفــنـيــة من
أجــــهــــزة صـــوت وإضــــاءة ويـــتــــسع لـ ٤٢٤
مــقــعــدًا بــاإلضــافــة إلـى غــرفــة الــتــحــكم
ــــمـــثــــلـــ ومــــخـــازن ـــســــرحى وغــــرف ا ا

الديكور وقاعات للتدريب.
كـمـا يـضم الـقـصـر قـاعـة لـلـنـدوات ونادى
األدب وقـــــاعـــــات مــــتـــــعـــــددة األنــــشـــــطــــة
ــــرأة. ومــــعــــارض الــــفــــنــــون لألطــــفــــال وا

التشكيلية.
وبهـذه اخلـطـوة يـنـضم قـصر ثـقـافـة مـنـيا
ـهمة التى نشـآت الثقـافية ا القـمح إلى ا
أجنـزها الـفنـان د. أحمـد نوار خالل أقل
من ثالثة أعـوام تولى فـيها رئـاسة الهـيئة
بـعــد االضـطـراب الــذى تـبع مـحــرقـة بـنى
ســـويف حــــيث جنح د. أحــــمـــد نـــوار فى
إعـــادة الــبــريق إلى الـــهــيــئــة عـــبــر قــصــور
ـنــصـورة ثــقـافــة جــديـدة فى ســوهــاج وا
وطــهـــطـــا وكـــفــر شـــكـــر وتــصـــفـــا وبــنى

سويف وغيرها.

مـنـيـا الـقـمح مـديـنـة مـصـريـة صـغـيـرة من
أعـمـال مـحـافـظـة الشـرقـيـة ورغـم صـغر
ــديـــنــة فــإنـــهــا تــضـم عــشــرات من هــذه ا
ـبــدعـ عـمـومًـا. ــسـرحـيـ وا األدبـاء وا

. ثقف ئات من ا فضالً عن ا
وألنــهــا مـديــنــة بــهـذا الــوضع فــقــد بـدأت
هــيــئــة قــصـور الــثــقــافــة مــنــذ حــوالى ربع
قرن فـى إنشـاء قـصـر لـلـثقـافـة بـهـا يـكون
ـبدع ـثقـف وا مـتنفـسًا ألبـنائـها من ا

إال أن أعــمــال اإلنــشـاء تــعــثــرت أكــثـر من
مـرة حــتى يـئس مــثـقــفـو مـنــيـا الــقـمح من
إقامـة هـذا الـصـرح الثـقـافى ونـسـوا أمره

تمامًا.
وعـــنـــدمـــا تـــولى الـــفـــنـــان د. أحـــمـــد نــوار
رئاسـة الـهـيـئة مـنـذ ثالث سـنـوات وبدعم
كــبـــيـــر من الـــفــنـــان فــاروق حـــســـنى وزيــر
الــــثــــقــــافــــة عــــادت عــــجــــلــــة اإلنــــشــــاءات
للـدوران و استـكمـال وافتـتاح أكـثر من
٣٥ مـوقـعًـا ثــقـافـيًـا مـا بــ قـصـر أو بـيت
لــلــثــقــافــة أو مــكــتــبــة وهى ظــاهــرة غــيـر

مسبوقة فى هيئة قصور الثقافة.
ــاضى حتــولت شــوارع مــديــنـة األسـبــوع ا
ــــؤديـــة إلى مــــنـــيـــا الــــقـــمح والــــطـــرقـــات ا
الـــقــــصـــر إلـى كـــرنــــفـــاالت فــــنـــيــــة حـــيث
خـرجـت فـرق الــفــنــون واآلالت الـشــعــبــيـة
ــوســيــقـــات الــشــعــبــيــة وفــرق اخلـــيــالــة وا
لــــتـــقــــدم عـــروضـــهــــا فى الــــشـــوارع وسط
حضـور جمـاهيـرى كبـيـر احتـفاالً بـافتـتاح
نال قصر الثقافـة الذى كان حلمًا بعيد ا

دينة. ألبناء هذه ا
ــديـنـة وحــدهم مـحــتـفـلـ لم يــكن أبـنـاء ا
بـــافــتـــتــاح الــقـــصــر فـــقــد حــرص الـــفــنــان

كرنفاالت
 فى الشوارع
احتفاالً
بافتتاح
الصرح
اجلديد

 صرح ثقافى يستقبل كل ألوان الفنون
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