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 يسرى حسان
.. يـة فى حارة السـقاي مـضروب والقـهوجيـة يبيـعون ا
أخـيرًا شربـتها «قـهوة سادة» فى كـوب أبيض شفـاف يسّر
ــنى حـقــيـقى ولـيـس «فـول سـودانى» الـنــاظـرين.. بن 
مـطـحـونــًا يـشـبه مـسـلــسالت «صـوت الـقـاهـرة»! «صـوت
الــقــاهــرة» تــنــتـج - فى الــغــالـب - أردأ مــســلــسالت فى
الـتاريخ تماماً مثـلما يكتب مصـطفى كامل أردأ أغنيات
فى الـتـاريخ واجلــغـرافـيـا مـعــاً.. أين ذهب هـذا الـفـنـان

فكر?! وأين يحتسى فنجان قهوته اآلن?!.. دنيا!  ا
بن الـقهوة الـسادة الذى اسـتمتعـت بتذوقه زرعه ورعاه
وحـصــده ثم سـوّاه عــلى مـيه بــاردة ونـار هـاديــة خـالـد
جالل.. فـنان مـوهوب وصـنايـعى شاطـر.. ومعه كـتيـبة

مثل الشبان تفتح النفس. من ا
خـالد جالل قدّم مع كـتيـبته وهى الدفـعة الثـانية من
ـتدربـ فى مـركز اإلبـداع عرض «قـهوة سـادة».. هذا ا
الـعرض هو نتاج ورشـة االرجتال.. واالرجتال هنا ليس
ارجتال الكوميديا ديالرتى ليس ابن اللحظة التى لم
ـسـرحى تـكن من قــبل ولن تـكـون من بــعـد عـلى رأى ا

السورى الكبير فرحان بلبل.
ارسون ـمثلـون فى هذا العـرض أمضوا سـتة شهـور  ا
سـرحية.. لـيسوا تـمارين االرجتال لـيمتـلكوا اخلـبرة ا
ـمـثـلـون هم الـذين مـجـرد أدوات تـنـفـيـذ لـلـمـخـرج.. ا
سـرحية.. خـالد جالل اخـتار مجـموعة أبـدعوا فكـرة ا
ـمثل أصـحاب اخليال.. ارجتلـوا وابتكروا وجاء من ا
هـو ليعيد صياغة هذه االرجتاالت ويصنفرها وينقيها
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مـا أزعجنـى فى هذا العـرض اثنـان كانا يـجلـسان على
.. جـاءا ــسـرح.. كـريـزة ضـحـك انـتـابت األخـ يـسـار ا
سرح .. ا استلماها على باب ا ومـعهما الكريزة.. أو ر
شـغالنى عن العرض قليال.. راقبتهما جيداً.. اكتشفت
ـشهد.. لم أن الـكريزة كـانت تعـمل حتى قبـل أن يبدأ ا
ـخرج فى يـكن الـعرض فـى حاجـة إلـيـهمـا.. ذكّـرانى 
األقـاليم كـان يريد سـحب السـوكسيـهات من الـصالة..
عـرضه ضـعــيف ويـريـد خـداع الــلـجـنـة وبـدال من زرع
اثـنــ ثالثـة وسط اجلــمـهــور.. وضع الـســحـابـ فى
الـكواليس.. شـغلونى عن الـعرض وراقبـتهم فاكـتشفت
.. فى مثل أن الـتصفيق يأتى من هناك.. من خلف ا

التقرير منحت اخملرج 17 من 100!
ـتع.. أرجوك ولّع فى أسـتـاذ خالـد جالل .. العـرض 
.. دمـهما «يلطش» يـا أخى.. قهوتهما ضحك هـذين ا
ـكن تـخيل مـضـروبـة.. ال تخـيل عـلى أربـاب الـغـرز.. 

على أرباب الكافتيريات..
خـليك فى ال اليمني األصيل فقط.. قهوتك السادة
سـكـر زيـادة.. تـذوقـنـاهـا واسـتـمـتـعـنا بـهـا ونـقـول لك:
ـضـحـكـان عـلى الـقـيـام مـبـروك.. أمـا لـو أصـر هـذان ا
بـدور «كداب الزفـة» الذى ال لـزوم له إطالقاً.. فسـنقول
لك : الــبـقــيــة فى حــيــاتك.. وســوف تــرد: شــكـر الــله

سعيكم!

نعيمة عجمى جوكر مسرح الدولة

مـن الــشــوائب ثم يــصــنع بــنــيــة مــســرحــيــة طــازجـة
ومدهشة.

سرحية الـتى اهتدى إليها خالد جالل جاءت الـبنية ا
.. بـالـضـرورة مـفـتــوحـة مـادمـنـا فى مـجـال االرجتـال
بـنـية مـغـريـة.. مـأزق ألى مـخرج ومـنـزلق.. لـو سـيـطر
عـلى نـفـسه وفـريـقه كـتـبت له الـسالمـة.. لـو اسـتسـلم
إلغـوائـها هـلك ومن مـعه.. وألنه مـخرج شـاطـر مسك
نــفــسـه عــلى اآلخـــر وجنح فى الـــقــبض عـــلى خــيط
يـنـتـظم هـذه البـنـيـة حـتى ال تـتـمـخض الـتـجـربة عن

مجرد نِمَر فنية ضاحكة.. وعدى يا ليلة.
عـرض «قهوة سـادة» عرض شـجى حزين.. تصـور! لكنه
فى مـنـتهى خـفة الـدم.. عـرض قلـيل األدب.. لـكنه فى
غـاية األدب.. تـمامـاً مثـلمـا بنـيته مـفتـوحة لـكنـها فى

غاية االنضباط والتماسك.
عــرض «قــهــوة ســادة» مـــرثــيــة لــكل شـىء جــمــيل فى
حـياتنا.. لكنهـا ضاحكة.. شعرة خفـيفة ب السخرية
والـتـهـريج.. أدركـها خـالـد جالل فـجـاء عـرضه سـاخراً
ورصـيناً.. عرض يحـطم زخارف الواقع ويعيـد تركيبها
ثلون تبنوا شخصياتهم من جـديد عبر أداء سلس.. 
فى الـتدريبـات وانطلـقوا منـها بشكـل طبيعى ودون أى

تكلف.
ال ديــكـــورات وال يـــحـــزنـــون.. فـــقط احلـــضـــور احلى
ـثـلـة.. الـقـهـوة الـتى اسـتوت ـثالً و ـدهش لـ 35  وا

على مية باردة ونار هادية.

     االثن 12  جمادى اآلخرة  16  يونيه  2008         32 صفحـــة  - جنيه واحد

بدع صانعة األزياء وا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

الـقهوة الـسادة طعـمها مر.. عـلجم والله عـلجم.. لست
ـفكـرون واخلبراء من عـشاق الـقهوة عـمومـاً.. يشـربها ا
فـكر - ال تكتمل ـفكر - فى ظن ا األجـانب.. شخصية ا
ـفكرون ال يشربون إال مع فـنجان القهـوة والسيجارة.. ا
الـقهوة فى أكواب.. ال أشرب أى شىء إال فى كوب أبيض
شـفاف.. تغور «اجملّات» واألكـواب الفيمـيه.. ياريت خبير
أجـنبى أو مفكر من علماء النفس يدلنى على السبب..

اذا كوب أبيض شفاف?!
ـــفـــكـــريـن مـــا صـــنع احلـــداد.. ال أحب بـــيــــنى وبـــ ا
اجـتـمـاعــهم أو مـشـاركـتــهم مـائـدة واحـدة.. بــالـتـأكـيـد
ـيناً.. عـلى الفور سـتكون مـائدة اللـئام.. إذا ساروا هم 
أجته يـساراً بدون تـفكيـر.. إذا شربوا قـهوة أشرب حـلبة

نوع منها بأمر زوجتى! رغم أننى 
أحـيانـا تـهـفو نـفـسى عـلى سبـيل الـفـنطـزيـة إلى كوب
قـهـوة.. شرط أن يـصـنـعه قـهوجى مـدقـدق.. يـعرف من
.. وكيف يـتعـامل معه ويـتقن صـناعته أين يـتسـوق ال
عـلى مية باردة ونـار هادية.. ليس لى فى الـنسكافيه وال
ـتــطـلــعـون.. ـرفــهــون.. وا الــكـابــتــشـيــنـو.. يــشــربـهــا ا
ة وجيل التـشكليس.. أنا ـتنطعون... مـشروبات العـو وا
من جـيل الكرمـلة والفـنضام والـعسلـية.. العـسليـة غير
ـعـسل من يـريـد اإلعفـاء من ـعـسل طـبـعـاً.. أنـصح بـا ا
اذا لم يـلجأ إليه تامـر حسنى ويرّيح نفسه الـتجنيد.. 

من البهدلة?!
من مـدة لم أســتـطـعم أى قـهــوة.. الـ الـذى فى الـسـوق

تعتبر تصميم
األزياء
 «إبداعاً
موازياً».. وال

تكفيها جملة 
 «كانت
البس ا
موحية»

 استكتش ألحد تصميمات نعيمة عجمى

 واقع مسرح
الهواة «واقع »
 فى األرض

هبة بركات

لك» وت وفارس  ا «ا
احتفاء إجنليزى بـ سوينكا

قـدمت أعـمـاالً القت جنـاحـاً كـبـيـراً فى مـصـر وطافت
دول الـــعـــالم أذكـــر مـــنـــهــا «مـــخـــدة الـــكـــحل» «طـــبــول
فـــاوست» «تـــرنـــيـــمـــة» إضـــافــة إلـى عـــروض افـــتـــتــاح

هرجان التجريبى وبيت السحيمى والسمبوزيوم. ا
ــعــاش وكــان آخــر عــرض قـــدمــته قــبل اإلحـــالــة إلى ا
«ذكى فى الـوزارة» مع اخملـرج عـصـام الـسـيـد وقـبـلـهـا
البس تــــنـــاقص عـــدد الـــعــــروض الـــتى أصـــمـم لـــهـــا ا
هـام إدارية حـيث أسنـد لى انـتصـار عبد النـشغـالى 
الـفتـاح إدارة الديـكور واإلشـراف على األقـسام الـفنـية
عـنـدمـا كــان مـديـراً لـلـطـلـيـعــة وبـعـدهـا عـمـلت مـديـراً

سرح القومى. لألقسام الفنية با
ثالثة عناصر تتـكامل لتصنع فى الـنهاية مصمم أزياء
وهـبة والـدراسة ثم الـقدرة عـلى الـتنـفيذ نـاجح هى ا
ـبـهـرة على الـورق سـيـئة وإال قـد تـخرج االسـكـتـشات ا
ـكتسـبة فى الورش فى الـواقع وأعتقـد أن اخلبرات ا
سافة ب العناصر الثالثة وتناغمها. الفنية تقرب ا
أنتمى جليل نـحت فى الصخـر حتى يصنع من أحالمه
ـسـرح.. مـالبس تـرتـديــهـا الـشــخـصـيــات عـلى خـشــبـة ا
وأعتـرف أن وجـود أشرف زكى عـلى رأس الـبيت الـفنى
ا عانى مـنها مصممو ـعوقات التى طا قلل الكثير من ا
األزيــاء.. لـــكن بــوابـــة األحالم مـــازالت مــفـــتــوحـــة عــلى
ـــيــزانــيـــات مــنـــاســبـــة حــتى فى مـــصــراعـــيــهــا أحـــلم 
العروض الصغيرة بـفني أكفاء وأقسـام فنية متطورة
هندس مؤهل يـشرف على تنفيذ األزياء ويحول فكر
ــصــمم إلى تــفـاصــيل مــرســومـة بــدقــة عــلى األزيـاء.. ا
ـسـاحة تـوازى جـهـد مـصـمم األزياء فى وأخـيـراً أحـلم 
قاالت الـنقديـة حول العـروض اخملتلـفة تقـديرًا لدوره ا
واجملـهود الـذى يـبـذله بـعـيداً عن الـتـعـبـيـرات التـقـلـيـدية
البس مـوحــيـة».. أحــلم بـأن واخملـتــصـرة مــثل «كـانـت ا
ــوقع اإللـكــتـرونى الــذى أطـلــقـته حتـت عـنـوان يــكـتــمل ا
ــــســـــرح عــــشق وإبــــداع» والــــذى يـــــضم بــــعض «أزيــــاء ا
يـة ومـقاالت فى تـصمـيـماتى اخلـاصـة وتصـمـيمـات عـا

سرحية. البس ا تاريخ ا

مــغـامــرة لى فى عــالم األطــفـال اخملــرج نــاصـر عــبـد
نعم شاركـته كل أعماله تقريـباً اخملرج خالد جالل ا
2» اخملرج قدمت مـعه «بنـات جليـلة» و«شـكسـبير 1
الـــكــبــيـــر د. هــانى مــطـــاوع قــدمت مــعه «يـــا مــســافــر
وحـدك» و«قـصـة حب» وكـانت لـى جتربـة واحـدة مع
الــــقـــطـــاع اخلـــاص هى «مـالعـــيب عـــلـى الـــزيـــبق» مع

الدكتور أشرف زكى.
وهــنــاك مـدرســة مــسـرحــيــة أحب أن أتـوقـف عـنــدهـا
بـشكل خاص هو اخملـرج انتصـار عبد الـفتاح.. صانع
ـــمــتــنع وأســـتــاذ تــكـــثــيف الــدرامــا عـــروض الــســهل ا
واعـتـصار جـوهـرهـا فى أقل عـدد من الـدقـائق ومعه

وأخـــرى غــنـــائــيــة درامـــا وكــومـــيــديـــا كل األلــوان بال
اســتـثـنــاء ومن كل مـخـرج اســتـفـدت خــبـرات جـديـدة
أخـــشى لــو ذكــرت أســمــاء أن أنـــسى أو أغــفل اســمــاً
ه اخلاص ومن وكلهم كبـار ولكل منهم مـدرسته وعا

مجموع اخلبرات اكتملت مالمح شخصيتى الفنية.
أعـتبـر الـعـروض الـتى عـمـلت فـيـهـا واخملـرجـون الذين
عملت معهم مـحطات فى حياتى أتوقف عندها بدون
تــرتــيـب زمــنى ولــيــســامــحــنى من تــخــونــنى الــذاكــرة
فــاجتــاوزه ســهـــواً.. اخملــرج الــكــبــيـــر مــحــمــود األلــفى
شــاركـت مــعه فى عــرضــ أحــدهــمــا لألطــفــال وكـان
بـــعـــنـــوان «عـالء الـــدين والـــثالثـــة دنـــانـــيـــر» وكـــان أول

أعــوام طـويـلــة قـضـتــهـا الـفــنـانـة «نــعـيـمــة عـجـمى» فى
البس فى كـــوالـــيس مــســـرح الـــدولــة مـــســئـــولــة عـن ا
سرحية الناجحة لم يكن تصميم عشرات العروض ا
البس بالنسبة لـها مهنة بقـدر ما كان إبداعاً موازياً ا
ــســـرحى إلى ومـــشـــاركــة فـــعــالـــة فى حتـــويل الـــنص ا
ــوسـيـقى عـرض حى يــنـبض بــاأللـوان كــمـا يـنــبض بـا

واإلضاءة وغيرها من عناصر العرض.
سـنـوات كانـت «نعـيمـة» خاللـها «جـوكـر» البـيت الـفنى
والــورقـــة الــرابــحـــة فى الــعــروض الـــتى صــمـــمت لــهــا
سـرح فى مـصر أزيـاءها وعـمـلت مع كـبار مـخـرجى ا
وقاسمتهم ليالى صناعة العمل الشاقة كما تقاسمت

معهم اجلوائز احمللية والدولية.
عـاش اتـخذت وعـنـدما وصـلت إلى سن اإلحـالـة إلى ا
نــعــيـمــة - بــسـرعــة - قــرارهـا بــالــتـحــول من تــصــمـيم
ــبـدعــ الــشــبــان فى اجملـال األزيــاء إلى «صــنــاعــة» ا

ذاته.
فى حلظات االستراحـة القصيرة الـتى تتخلل «ورشة»
ـركــز اإلبــداع الــتـقـت «مـســرحــنـا» تـصــمــيم األزيــاء 
ـصمـمـة الـشهـيـرة وقـلبـت معـهـا ألـبوم الـذكـريات.. بـا
لـنـكـتشف أن مـهـارتهـا فى احلـكى ال تـقل عن مهـارتـها
سـاحة لـتمألها فى تـصمـيم األزياء فـتركنـا لهـا هذه ا

كما يحلو لها.
سـرح اخـتـيـاراً ومن أجـله دخـلت كـلـيـة الـفـنون «كـان ا
اجلـمـيلـة رغم أن مـجـموعى فـى الثـانـويـة العـامـة كان
يؤهلنى لكليـات القمة كما يطلق عليها وبعد التخرج

سرح. لم أتردد يومى األول بعد الكلية كان فى ا
الــــعـــام 1974 كــــان بــــدايــــة دخـــولـى إلى هــــذا الـــعــــالم
ـسحور رغـبتى كانت جـارفة وحمـاسى أكبر من أى ا
حـواجــز وأعـتـرف أنى كــنت مـحــظـوظــة بـأن أبـدأ مع
اط اخملـرج سـمـير الـعـصـفـورى الذى يـهـوى كـسـر األ
التـقـليـديـة ويطـلق خلـياله الـعـنان ويـقـدم نصـاً مـوازياً
ــوحــيـة لــلــنص األصــلى من خالل عــالم مـن الـرمــوز ا

وكان هذا األسلوب يناسبنى تماماً.
ال أنـسى أبداً أول عـمـل فى حـياتى كـانا «يـا عنـتر»
و«أبــو زيــد الــهاللى» وكالهــمــا مع الــعــصــفــورى كــمـا

سبق وقلت وقدمناهما فى عام واحد.
تـوالت بعد ذلك األعمـال.. قدمت مسـرحية تـاريخية

صرى  أيوب ا
وزكريا احلجاوى 

 فى أبوتيج
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 يوسف إدريس خدعنا

قهوة خالد جالل!
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; األولـى تـعـنـى أصالً مـخــلـوقـات > سـاتــايـر وســاتـيـر: هــنـاك خــلط بـ الــكـلــمـتـ
أسـطـوريـة يـونــانـيـة بـشـريـة جـزئـيًــا سـكـيـرة وشـهـوانـيـة وتــصـور غـالـبًـا فى حـاشـيـة

ديونيسوس أو فى مطاردة احلوريات. والثانية تعنى نقد ساخراً.

> ازدهـرت العـروض الصـامتـة كأحـد مالمح الدرامـا اجلـادة فى إجنلـترا فى عـصر "تـيودور" فى
التـراجيديـات اخلالـية من احلدث الـتى تبـعت فى أعقاب جـوربودك كانت عـنصـرًا استعـراضيًا
يـز تـستـخدم مـبـهرًا. وكـانت العـروض الـصامـتـة األولى رمزيـة أو اسـتعـاريـة بشـكل أسـاسى و

سرحية. شخوصًا رمزية بدالً من شخصيات حقيقية من ا

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس التحرير :

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

> هشام عطوة مدير مسرح الشباب انتهى من وضع خطة الفرقة للموسم الصيفى القادم.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

متابعات نقدية لعروض مسرح األقاليم

16 من  يونيه 2008  العدد1649 من  يونيه 2008  العدد49

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.

> مسرحية «حتت السيطرة» للمؤلف حمدى نوار واخملرج عصام  سعد تقرر عرضها باإلسكندرية خالل يوليو القادم.

سرحيون  ا
الهواة

يصرخون:
 ال أماكن
للبروفات
 أو العروض
وإعالمنا
 فى غيبوبة

صـ 8
«سفر العميان» تطرح قضايا التأليف

واإلعداد والتواصل مع اجلمهور صـ13
 ب اخملرج احلداثى والكتابة
االستعادية فى ماراصاد صـ11

 فيينا
تعيش
عرسها
الثقافى
السنوى
صـ 22

 مسرح يبحث عن  خشبات 
غير تقليدية ليجمع

 شمل احملروم صـ 24

صرى» أبوتيج تعيد «أيوب ا
 وزكريا احلجاوى 

من قلب التراث اإلنسانى صـ9

 لوحات العدد 
ى «فينسنت فان جوخ»  للفنان العا

الواقعية
السطحية 
فى مسرح 
احلياة اليومية
هى األكثر
انخراطاً 

فى حياتنا !
صـ 12

لوحة الغالف

سرح  أجيال ا
األردنى ترفض
اليأس وترى
ستقبل بع ا

جديدة صـ27

 حينما يصبح
العالم 
«مولد»
والفرجة

«ببالش» صـ 10

د. عبدالرحمن
عبده 

يواصل 
الكتابة عن
التصميم 
كفن مرئى 

صـ26
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صرية للكوميديا" فرقة "ا
سرحى قام بتأسيـس هذه الفرقة اخملرج ا

ى د. شاكر عبد اللطيف األكاد
مـن مـــوالــــيـــد عـــام  1946وقــــد تــــخـــرج فى
ــعــهــد الــعـــالى لــلــفــنــون قـــسم الــتــمــثــيـل بــا

سرحية عام  1967. ا
ـصريـة لـلكـوميـديا" بـاكورة قدمت فـرقة "ا
إنــــــتـــــاجـــــهــــــا عـــــلـى مـــــســـــرح الـــــفـن (جالل
الشـرقاوى) وذلك عام  1983حـيث قدمت
ــــهـــزلـــة ــــهـــزلــــة" عن نص ا مـــســــرحـــيـــة "ا
األرضــيـة لـلـكـاتـب الـقـديـر يـوسف إدريس
وبطولة محـمد عوض معالى زايد سعيد

وجى. عبد الغنى جناح ا
قـدمت الفـرقة خالل مـسيـرتهـا الفـنية فى
الــــــفــــــتــــــرة من  1983 إلى  1995 ثــــــمــــــانى
مـسرحـيـات هى طـبـقا لـتـسـلـسلـهـا الـزمنى
ـــهــزلـــة الــفــضـــيــحــة انـــتــهى كــمـــا يــلى: "ا
الــدرس يــا غــبـى (إعــادة إنــتـــاج) تالعــبــنى
وأالعــبـك مــحــدش يــقــدر عـــلــيــهم الــدور
الرابع شقة 9 أبو زيد سعدون اجملنون".
قـام د. شاكـر عبـد اللـطيف بـإخراج جـميع
ــســرحــيــات فــيــمــا عــدا مــســرحــيــة هــذه ا
"تالعـبــنى وأالعـبك" الــتى قـام بـإخــراجـهـا

شقيقه األصغر شريف عبد اللطيف.
قـدمت الفرقـة عروضها عـلى عدة مسارح
من بــــيـــنــــهـــا مـــســــرح الـــفن مــــســـرح جنم
مـســرح الـريـحــانى مـســرح مـصــر مـسـرح
لونابارك باإلسـكندرية وكانت قد اتخذت
من مــسـرح الــزمـالك بــالـقـاهــرة مـقــرا لـهـا
خــالل الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة مـن  1986 إلـى 1994

وقدمت عليه أغلب عروضها.

أمينة رزق.
قــدمت الــفــرقــة الـفــرصــة لــبــعض الــوجـوه
اجلــديــدة لــتــتـــألق وتــثــبت مـــوهــبــتــهــا وفى
مـقــدمـتــهم ســحـر رامى مــحـمــد هـنــيـدى
أشــرف عـبـد الـبــاقى مـحـمــد الـشـرقـاوى
خـيـر أم مـحـمـد جـبريل نـاديـة شـكرى
عـــبــد الـــله إســمــاعـــيل أحالم اجلـــريــتــلى
ـنـيـر سـيـد عزمـى سـلوى عـبـد احلـمـيـد ا
ان سركيس صالح عبد الله. عثمان إ
يحسب للفرقة الـتزامها بتقد الكوميديا
االجتماعية أو الكـوميديا السياسية بعيدا

عن اإلسفاف أو االبتذال.

يـعـتـبـر عـرض "سـعـدون اجملـنـون" هـو أكـثر
عـــــروض الـــــفــــرقـــــة إثـــــارة حـــــيث صـــــاحب
عـرضه الـكـثـير مـن الكـتـابـات النـقـديـة ب
ــعـــارضــة خــاصــة وأن الــنص الـــتــأيــيــد وا
يـدين فـتـرة احلــكم الـنـاصـرى كــمـا يـعـتـبـر
عــرض أبـو زيــد هـو أكـثــر عـروض الــفـرقـة
جــمـاهـيـريـة وقـد  اســتـثـمـار جنـاح هـذا
ه فى كـل من الـــقـــاهـــرة الـــعـــرض بـــتــــقـــد
واإلســكــنــدريــة وهـــو بــطــولــة ســيــد زيــان
وهــــيـــا وحـــنـــان شـــوقى وأحـــمـــد راتب
ويــــعـــتــــبـــر أول فـــرصــــة حـــقـــيــــقـــيـــة لــــنـــجم

الكوميديا محمد هنيدى.
هـذا ويــعـتـبــر إعـادة تــقـد عــرض "انـتـهى
ـسـرح الــدرس يـا غــبى" جتـربـة جــديـدة بــا
ــصــرى حــيـث ســبق تــقـــد الــعــرض من ا
ـســرح اجلـديــد ومن إخـراج إنــتـاج فــرقــة ا
ه الـسـيـد راضى عام 1975ثم أعـيـد تـقد
مـن خالل هـــــذه الـــــفـــــرقـــــة عــــام  1984مع
ـمثـلـ حـيث قام الـفـنان اسـتبـدال بـعض ا
جــمـيل راتـب بـأداء دور الــطــبـيـب بـدال من
ـلـيـجـى وقـام عـبـد الـله الـقـديـر مــحـمـود ا
إسـمـاعـيل بـأداء دور الـطـبـيب الـثانـى بدال
من الـقديـر توفـيق الدقن كـما قـام الفـنان
ـــدوح وافى بـــأداء دور ســـامى خـــطـــيب
هـنـاء الشـوربـجى بـدال من الـفنـان مـحـمد
ــســرحــيــة جنــاحــا مــتــولى وقــد حـــقــقت ا

كبيرا عند إعادة عرضها أيضا.

 اعتمدت
 على

الكوميديا
السياسية ولم
تقحم الغناء
واالستعراض

كــبـيــر من الــنــجــوم فى مــقـدمــتــهم مــحــمـد
صبـحى محـمد عوض سـيد زيـان يحيى
ــوجـى أحــمــد راتب الـــفــخــرانـى جنــاح ا
عــبـــد الــله فــرغـــلى مــجـــدى وهــبــة أمــ
الـــهــنــيــدى جــمــيـل راتب أبــو بــكــر عــزت
ســعــيــد عــبــد الـغــنـى فـؤاد خــلــيل تــوفــيق
ــــدوح وافى مــــحــــمـــد يــــوسف الــــدقن 

محمود اجلندى.
كــمــا شـاركت فـى بـطــولــة عـروض الــفــرقـة

سرح من بينهن: نخبة من جنمات ا
هــــــالــــــة فـــــــاخــــــر مــــــعــــــالـى زايــــــد هــــــنــــــاء
الشـوربـجى فـريدة سـيف الـنصـر هـيا

مسرح عبد الرحمن رشدى
ـعـجـبــات فى حـيـاتـه وسـيـطـرتــهـا عـلــيه سـيـطـرة إحــدى ا
تـامـة وكـان قـبل أن يـعـرفـهـا زوجـا لـسـيـدة مـحـتـرمـة وابـنا
لبنـت منهـا ولم تكن هـذه الفـتاة جـميـلة بل كـانت سمراء
لــعـوبـا تـعـرج عــرجـا يـسـيـرا ولـكـن عـبـد الـرحـمن رشـدى
بـــأعــصــابه الــهـــشــة وتــأثــره الـــســريع لم يـــلــبث أن خــضع
ا لسلـطانهـا فهيـمنت علـى الفرقـة وجعلـته ينفق أكـثر 

مثلون من حوله. يكسب فانفض ا
ــســرح فــكــون فــرقـة ومع ذلك لم يــفــتــر حــنــيــنه إلى ا
ـدة مـســرحــيــة جـديــدة فى أكــتــوبـر 1932 واســتـمــرت 
عـام وانـضم إلـيهـا بـشـارة واكيم وعـبـد الـعزيـز خـليل
وسـاريــنـا إبــراهـيم وأســنـدت الــبـطــولـة الـنــسـائــيـة إلى
جنـمـة إبراهـيم وبـدأت نـشـاطـهـا بـجـولـة فى األقـاليم
واخـتــارت مــديــنــة طــنــطــا لـتــقــد أولى حــفـالتـهــا فى
العـاشـر من نوفـمـبر 1932 فعـرضت مـسرحـية «الـبؤر
وت رخـصة» من تألـيف عبـد الرحـمن رشدى ثم «ا ا
ــســـرحــيـــة الــتـى اقــتـــبــســـهــا عن األدب ــدنـى» وهى ا ا
نصورة ثم اإليطالى وانتقلت الفرقة من طنطا إلى ا
إلى شـربــ فـدمـيـاط وفــيـهـا حـجـز صــاحب الـفـنـدق
عـلى مالبـسـهـا لـسـداد نـفـقـات اإلقـامة وقـرر صـاحب
الـفـرقة الـقـيام بـجـولة فى الـوجه الـقبـلى بـعد اسـترداد
ـدينـة الفـيوم حتـى وصل إلى األقصر البس وبدأ  ا
وقــنـــا ثم عــاد إلى الــقــاهــرة فى أوائل فــبــرايــر 1933
وانـفـصـلت جنـمـة إبـراهـيم عن الـفـرقـة وانـضـمت إلى

فرقة فاطمة رشدى.
وقـدم عـبـد الـرحـمن رشـدى طـلـبـا إلى جلـنـة اإلعـانات
ـعـارف وعـرضت الـفـرقـة ثالث حـفالت عـلى بـوزارة ا
مـسرح األزبـكـيـة حضـرهـا أعضـاء الـلـجنـة ومـنح عـبد
الــــرحـــمـن رشـــدى اجلــــائــــزة األولى وقــــدرهـــا أربــــعـــون

جنيها.
ومـنحت سـريـنـا إبراهـيم اجلـائـزة الثـانـيـة وتقـدم عـبد
الــرحــمن رشــدى بــطــلب لــلــســـمــاح له بــالــتــمــثــيل عــلى
مـســرح األوبـرا وبـعــد انـتـهــاء عـروض جلـنــة اإلعـانـات
قرر القـيام بـجولة فى مـدن الوجهـ وفى أواخر عام

1933 أنهت الفرقة أعمالها.

يــعـد انــضـمــام عـبــد الــرحـمن رشــدى احملـامى -1939)
1881) إلـى فــــرقــــة جـــــورج أبــــيض عــــام 1912 حتــــوال
مـثل ـمثل فـقد كان مـعظم ا كـبيراً فى الـنظرة إلى ا
ال يعرفون القراءة والكتـابة وكانت مهنة التمثيل مهنة
ـة ال يـلـجأ إلـيـهـا إال من ال يـجـد عـمال وفى غـيـر كـر
صـرى» يـقسـم محـمـد منـير ـسـرح ا كـتابه: «من رواد ا
إبـراهـيم رحـلـة عـبد الـرحـمن رشـدى الـفـنـية إلى ثالث

فترات رئيسية.
فــــبـــعــــد عـــودة جـــورج أبــــيض من فــــرنـــســــا قـــدم عـــدة
مـسـرحـيات كـالسيـكـيـة بـالـلـغة الـفـرنـسـيـة فـطلـب منه
ـــعـــارف فـى ذلك الـــوقت ســـعـــد زغـــلـــول بـــاشـــا وزيـــر ا
تقـد مسرحيات بالـعربية فقدم مـوسما على مسرح
األوبـــرا وكـــان أول أدوار عــــبـــد الـــرحــــمن رشـــدى دور
ـــلك» «رســـول الــــقـــيـــصـــر» فـى مـــســـرحـــيــــة: «أوديب ا
وانـتــقـلت الـفــرقـة إلى مـســرح بـريـنــتـانـيــا فالقت نـفس
ـدن الـكـبرى الـنجـاح كـمـا طـافت - بنـجـاح أيـضـا - با

فى رحلة استغرقت ستة أشهر.
وأراد جــورج أبـــيض أن يــقـــدم مــســرحـــيــات كــومـــيــديــة
فـفـشل وأصـاب الفـرقـة الـكـسـاد وعـاد عـبـد الـرحمن

رشدى إلى احملاماة بعد ما يقرب من عام.
وتـعتـبر الـفـترة الـثانـية (1917-1921) أخصب الـفترات
الــثالث فــقـد تــمــكن جــورج أبــيض فـى عـام 1917 من
ول جـديد هو عمر سرى فأعاد تكوين العثور على 
الفرقة وأقنع عبد الرحمن  رشدى باالنضمام إليها.
وتـقــول فــاطـمــة الـيــوسف - فى مــذكـراتــهـا - إن عــبـد
الـرحمن رشدى أحرز شـهرة واسعـة خصوصاً فى دور
«تـيمور» فى مسـرحية: «لويس احلـادى عشر» وكان -
كــمـــا تــقـــول - جـــمــيل الـــوجه فـــارع الــطـــول ضـــعــيف
ــضى فى أداء األعــصـــاب ســريع الــتــأثــر فال يــكــاد 
الـدور قـلـيالً حتى يـنـسى نـفسه ويـفـقـد سيـطـرته على
مـشـاعـره فإذا بـه يبـكى حـقـاً ويرتـعـد ويـلـهث صوته
ويــنـفـعل حـتـى تـنـطـمس مــعـالم الـكـلــمـات اخلـارجـة من
فـمه فـإذا انـتـهى الـتـمـثـيل ظل فـتـرة عـلى هـذا الـنـحو
غائبـاً عن حقـيقة نـفسه «وإذا كان االنـدماج فى الدور
مـيزة فإن االندمـاج الزائد ينقـلب إلى أداء منفلت من

صاحبه ليس له زمام».
ويـتــحـدث مــنـيــر مــحـمــد إبـراهــيم عن نــفس الـظــاهـرة

وعنـدما كـون عبـد الرحـمن رشدى فـرقته انـضم إليـها
ــتــازة من الـــهــواة مــنــهم زكـى طــلــيــمــات مــجــمــوعـــة 
ومــحـــمـــد عــبـــد الـــقــدوس وأحـــمـــد عالم وســـلــيـــمــان
جنـيـب ومـحـمــد فـاضل وعــبـد الــوارث عـســر وعـمـر
وصـفى وبـشـارة واكـيم واختـار مـلـيـاريان جنـمـة فـرقة
الـشـيخ سالمـة حـجـازى لـتـكـون بـطـلـة الـفـرقـة وقـامت

روز اليوسف بالبطولة فى فترة الحقة.
وبــدأ نـــشـــاط الــفـــرقــة فـى يــولـــيــو 1917 عــلى مـــســرح
بــريــنــتــانــيــا وقــدمت «االرلــيــزيــة» «الــضــمــيــر احلى»
دنى» «عشـرون يوما فى الـسجن» «احملامى ـوت ا «ا
ـزيف» «العرائس» وعلـى الرغم من تقد مـوسمها ا
فى فـصل الصـيف فـقد أحـسن اجلـمهـور استـقـبالـها
وقــدمـت عــلى مـــســـرح األوبــرا مـــســرحـــيــات: «الـــنــائب

» و«مدرسة التميمى». » و«جاكل هال
وفى عـام 1918 قــدمت: «الــعــصــفـور فى قــفص» وهى
أولـى مـسـرحـيــات الـرائـد مـحــمـد تـيـمــور كـمـا قـدمت:
ــنـصــورة» إلبـراهـيم «األخــرس» و«نـيـرون» و«أبــطـال ا
ــنــصـــورة وفى عــام رمــزى ومــثـــلــتـــهــا ألول مــرة فـى ا
1919 قـدمت لــنـفس الـكـاتب مـســرحـيـة «الـبـدويـة» ثم
«فـيــولــيت» و«حالق أشــبـيــلــيـة» وانــضم مــحــمـد عــبـد
الـــوهــاب لـــلــفـــرقــة وهـــو صــبـى صــغـــيــر لـــيــقـــدم بــعض
الـقـصـائــد الـغـنـائـيــة بـ الـفـصـول مـن أعـمـال الـشـيخ
سالمـة حـجــازى مـثل: «لـو كــان قـلـبى مــعى مـا اخـتـرت
غـــيـــركم.. وال رضــيـت ســواكـم فى الــهـــوا بـــدال» ومــثل
«ماصابنى وباله ما عملى.. ضاع الرشاد وضاقت فى
الـهـوا سـبـلى» وقـد اسـتعـانـت به لـتنـافـس جورج أبـيض

الذى  ضم إليه الشيخ حامد مرسى.
ــطـربـة فـاطـمـة قـدرى وشـارك عـبــد الـوهـاب الـغـنـاء ا
وضـمت الـفـرقـة مطـربـاً ثـالـثـاً هو سـيـد بـهـنـسى الذى
ـسـرحـيـات كـان يـقـدم األغــانى اخلـفـيـفـة وفى بـعض ا
التى تتضمن مشاهد غنائية كان عبد الوهاب يشارك
فى الـتـمـثيل كـحـفـلـة النـيـروز فى مـسـرحيـة «الـبـدوية»

واحلفلة الشعبية فى مسرحية «االرليزية».
ورغم جناح الفرقة حلـها عبد الرحمن رشدى فى الثامن
من يـنـايـر عـام 1921  لــعـدم مـعـرفـتـه بـاإلدارة أو الـشـئـون
ـالـيـة وتـقـول روز الـيـوسف إن الـسـبب يـرجع إلى ظـهـور ا

فيقـول إن عبد الـرحمن رشدى أنـشأ مدرسـة جديدة
ـــمــثل فى هى مــدرســـة الــبــكـــاء والــدمــوع فـــقــد كــان ا
بالغة الفترة السابقة يـعتمد على الصوت اجلهورى وا
يـلـودراما فى احلـركات فـقـدم عـبد الـرحـمن رشـدى ا
شاهدين وأبدى أحمد الصارخة التى تسـتدر دموع ا
عالم إعــجـــابه به قـــائالً: «الـــراجل ده بــيـــبــكـى بــدمــوع
حــقـــيــقــيـــة» فــكــانـت هــذه اجلــمـــلــة تــوضع فـى جــمــيع
اإلعالنـات: «فـرقـة عـبـد الـرحـمن رشـدى الرجـل الذى

يبكى بدموع حقيقية».

روز اليوسف

 أنشأ مدرسة جديدة هى
مدرسة البكاء والدموع
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شـارك عــدد من كــبـار مــصـمــمى الـديــكـور
فـى تــــصــــمـــــيم ديـــــكــــورات الــــفـــــرقــــة. وفى
مــقـدمــتــهم نــهـاد بــهــجت د. صـبــرى عــبـد

العزيز مجدى رزق.
اعتمدت الفـرقة فى عروضها على تقد
الـكــومـيــديـا الــسـيــاســيـة ولم حتــرص عـلى
إقــحـام االســتــعـراضــات واألغـانى وتــقـد
ـوسـيـقــيـة أو االسـتـعـراضـيـة الـكــومـيـديـا ا
وإن اســتـــعــانت فـى بــعض الـــعــروض ومن
بــيــنــهــا عـــرض أبــو زيــد بــأشــعــار وأغــانى

صالح عبد الله وأحلان حمدى رءوف.
شــارك فى بــطــولــة عــروض الــفــرقــة عـدد

 د. حسن عطية
ينضم إلى
كتيبة مسرحنا
ويكتب
أسبوعياً

سرحى  اخملرج ا
د. هانى مطاوع :
ية لم ولن األكاد
حتتكر ظهور
الفنان

صـ7 - 6

سوينكا
وتوظيف
التراث 
األفريقى
فى جتسيد
أساة فى ا
مسرحية
وت «ا
وفارس
لك» اقرأ ا

صـ23

سرحى  د. عبدالرحمن عرنوس يواصل تذكر تاريخه ا
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> مـصطلح ساتير مع مصطلحى (بارودى محاكاة تـهكمية) وبيرليسك (نقد ساخر) استخدمت
فـيـد أن نـقتـرح أوجه تـمـيـيز كـمـتـرادفـات للـسـخـريـة من خالل الـتشـويه والـتـشـويش لكن مـن ا
بـينـهما. فـكل كلمـة من الكـلمات الـثالث ال تشيـر بشكل شـامل إلى الدرامـا; ومع ذلك فكلـها كان

يتم تطبيقها على الدراما.
سرحي جريدة كل ا
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> الفنان أشرف فاروق يشارك حالياً فى بروفات مسرحية «عفوا لقد نفذ رصيدكم» إخراج طارق عبد الفتاح.
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سرحي جريدة كل ا

16 من  يونيه  2008 العدد49

. > الفنان محمد محمود «مدير مسرح الطليعة» مشغول حاليا فى بروفات مسرحية «ترالم لم» التى يشارك بالتمثيل فيها مع النجم سمير غا

> ويـليام إجن :مـؤلف مسرحـيات أمريـكى وبسبب قـوة مسرحـيته األولى عودى يـا شيبا
الـصغيرة أعـلن النقاد أنه يعـد باالنضمـام آلرثر ميللـر وتنيسى ويـليامز فى ثالثى بارز
سرح مـن كتاب الدراما. ورغم أنه لم يف بهذا الوعد أبدًا فـقد أحدث تأثيرًا قويًا على ا

سرحيات: نزهة خلوية والظالم أعلى الساللم. األمريكى 

فى مــسـرح اجلــامـعــة كـانـت بـدايــة إسالم الـنــجــدى ومع فـريق
كــلـيــة احلــقـوق بــدأ حتـقــيق احلــلم وكـان «حـب لـلــبـيع»  تــألـيف
أحمد جابر وإخراج مـحمد نور هو الذى فجر بداخله طاقاته
الـكومـيـديـة واسـتمـر احلـلم مع «أوالد الـغـضب واحلب» تـأليف
كــرم الــنـجــار وإخــراج أحــمــد جــابــر و «كــلــنــا عــايـزيـن صـورة»
تـألـيف ليـنـ الرمـلى وإخـراج إسالم صالح و«الشىء» إخراج

محمد عبد الهادى وتأليف لين الرملى أيضًا.
ويشـارك النجدى مع مـنتخب جـامعة اإلسكـندرية فى عرض
«إيـزيس» فى دور «حوريس» تـألـيف تـوفـيق احلـكـيم وإخراج
أحــمــد جـابــر و«وجع الــدمـاغ» من إخــراج أحــمـد جــابـر فى

دور «سوكو موكو».
ويشارك مع فريق كلـية احلقوق فى (جوازه ميرى) و (البئر)

كمال عزام .. يتمنى أن تدوم منح أشرف زكى
شـــاب نـــحــيـل مــتـــمـــرد كــمـــعـــظم أبـــنــاء جـــيـــله بــدأ
مشـواره الـفـنى مع مجـمـوعـة من زمالئه فى قـصر
ثــقــافــة جنــيب الــريــحــانى ولــكن ألن بــيــروقــراطــيـة
ـتـمرد ـؤسسـات حتـد من طمـوح الـفنـان خـاصة ا ا
فـقــد انـفــصل هـو وزمـالؤه وقـدروا تــأسـيس فــرقـة
مـستقلـة حتت اسم فرقة "رحيل" ٢٠٠٢ ومـنها بدأ
نــشـاطــهم الــفـنى الــقـائـم عـلى مــا أسـمــوه (اغـتــيـال
ــســرحى) وهــو عــبــارة عن جتــمــيع لــبـعض الــنص ا
ــهــمــة ســـواء أكــانت شــعـــرًا أو حــكــمــة ثم اجلــمـل ا
يـتــكــون نص مـســرحى جــديــد وأهم عـروضــهم فى

نوال (حبيبة). هذا ا
كــون عــزام مع يــاسـر بــدوى ثــنـائـى عـمل  فــيــاسـر
يـكـتب أو يــقـوم بـدور الــدرامـاتـورج ألعــمـال روائـيـة
تـتحـول من خالل رؤيـة كمـال اإلخـراجيـة إلى عمل
مــــســــرحى يــــثــــيـــر جــــدالً كــــمــــا حـــدث فـى عـــروض
(مـانــيـكـان) ثم (كـاس الـدم) الــعـرض الـذى يـنـتـمى
إلى مــســرح الــشــارع وهــو تــألــيف جــمــاعى صــاغه
يـاسـر يـتـنـاول الـصـراع الـعـربى الـصـهـيـونى. وبـعـد

إسالم جندى  ..سوكو موكو الذى يحب التدريب
ية الثقافة اجلماهيرية فى أكاد

رفعت عبد العليم..  أنقذ
وقف فسقط من على السقالة  ا

عادل عنتر.. اإلسكندرية
أكثر توهجًا

لـ محـمود أبو دومـة و(على كل لـون) و(حكايـة شعب كويس)
ــــركـــز األول عــــلـى مـــســــتــــوى جــــامــــعـــة الـــذى حــــصـل عـــلـى ا

اإلسكندرية.
ويـنضم الـنجـدى إلى ورشة التـذوق بسـيدى جـابر مع اخملرج
جـمـال ياقـوت الذى اسـتفـاد منـه النـجدى كـثيـرًا وشارك فى

قصر التذوق بـ (رحلة السيد كوكو) وهو عرض كوميدى.
ــســـرح شــارك بـــعــرض (أكـــمل مـــكــان الـــنــقط) وفى نـــوادى ا
تـــألـــيف ســـامـح عـــثـــمـــان وإخـــراج رامى نـــادر وفـــاز الـــعـــرض

هرجان األخير للنوادى. بجائزة فى ا
ــــمـــثـل فى الــــثـــقــــافـــة يـــتــــمــــنى إسالم االهــــتــــمـــام بــــتــــدريب ا
ـيـة عـلــيـهـا أن تـرفع مـسـتـوى اجلـمــاهـيـريـة بـاعـتـبــارهـا أكـاد

ثليها ليصبحوا جنومًا.

إسالم عيسى ..
 من ميگروفون
اإلذاعة إلى اخلشبة

ذلـك عـــــــــرض (تــــــــداخـل) عـن روايـــــــــة إلبــــــــراهـــــــــيم
احلريرى.

حصل كمال عزام عـلى عدة جوائز من مهرجانات
" ـركز األول "مرت مسرحـية مختـلفة فـقد فاز با
ـسرح الـعربـى عن عرضـيه "سواقى من مـهرجـان ا
اخلوف" و "عرقى" كمـا شارك فى مهرجان الربيع
ستقـلة بعـرض (حبيبـة والولد) من إخراج للفـرق ا
ــان حــسن" الــتى تـــعــد إحــدى  شــبــات الــفــرقــة "إ

اجملتهدات.
ــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح شــارك بــعـرض وفى ا
(عــــرقى) عن روايــــة مــــســـافــــات إلبـــراهــــيم عــــبـــد

اجمليد. 
ويـسـتـعــد حـالـيًـا لـتـقــد عـرض (خـايـفـ لـيه) من
إنتاج مـركز اجلزيـرة للفـنون فى الزمـالك وكالعادة

تأليف ياسر بدوى.
كــمـــال يـــشــكـــر د. أشــرف زكى عـــلى مـــنح الــفـــرقــة
مـسـرحًـا لـلـعـرض - أحــيـانًـا - عـلى مـسـرح الـدولـة

ويتمنى أن تدوم منحه.

عــادل عــنــتـــر مــوهــبــة فـى الــتــمــثـــيل شــقت طـــريــقــهــا عـــلى مــســرح
اإلسـكنـدريـة مـنذ  1985عـمل مع الكـثـير من مـخـرجى اإلسـكنـدرية
ومن أبـرز أدواره الـتـى قـدمـها عـلـى مـسـرح قـصر ثـقـافـة األنـفـوشى
ـســرحـيـة إخـراج شـخـصــيـة (هـامــلت) ويـعـدهـا مـن أهم جتـاربه وا
ســامح احلــضـرى اشــتــرك مع اخملــرجه نــورا أمــ فى مــســرحــيـة
سئـول عن القرارات ومن (قط يحـتضر) وقـدم فيهـا دور الرجل ا
وجـــهــة نـــظـــره أن كل قـــراراته صـــحـــيـــحه كـــمـــا شـــارك مـــعــهـــا فى
انى عهد الثقافى األ مسرحية (اخلبـز اليومى) التى عرضت فى ا

باإلسكندرية وفى قاعة النهر بساقية الصاوى.
أمـا عن أحب أدواره إلى نـفـسه فـهو دوره فى مـسـرحـية الـسـيرك

حــيث قــدم شــخـصــيــة (جـيت)
وهى شخـصيـة صعـبة ومـركبة
أتـــاحت لـه فـــرصـــة اكـــتـــشـــاف
الـــكــثـــيـــر من مـــواهــبـه.. ويــرى
ـــــــنــــــاخ "عـــــــادل عــــــنـــــــتــــــر" أن ا
ـــســــرحـى فى اإلســــكـــنــــدريـــة ا
أكـثـر توهـجـا مـنه فى الـقـاهرة
فــــــاالخــــــتـالف كـــــبــــــيــــــر فــــــفى
الـقاهـرة الـعـمل حتكـمه شـبـكة
من الـــعـالقـــات الـــشـــخـــصـــيـــة
وهـبة ولـكن فى اإلسكـندريـة ا
فــــــــقـط هـى الـــــــــتـى تـــــــــفــــــــرض

نفسها.

هــــو "وجـــدى" فـى مـــســــرحـــيــــة "أوالد الـــغــــضب واحلب" و"الــــقط" فى
"مقلوب بالهرم" و"ياجو" فى "عطيل" هو الدور الذى يتمنى أن يلعبه
سرح.. إنه "رفعت عبد العليم" خريج كلية حقوق إسكندرية. على ا
ـشـوار حـصل عـلى بـدأ مــشـواره عـلى اخلــشـبـة عـام  1995وخـالل هـذا ا
الـعـديــد من اجلـوائــز جـامـعــيـة وثـقــافـة جــمـاهـيــريـة ومـهــرجـانـات وإلى

ارسه. جانب التمثيل يعشق رفعت اإلخراج و
" لـلعمل معها فى عرضها األخير "اخلبز رشحته اخملرجة "نورا أم
يــومى" وقــد اســتـفــاد مـن هـذا الــعــرض كــثــيــرًا حــيث يــعــتــبــر نـورا الــ
مثل وحتـترمه جـدًا وتعـتبـره من أهم مفردات مخـرجة كـبيـرة حتب ا
عــــــرضــــــهـــــــا. ومن أحـب األدوار إلى قـــــــلــــــبـه دور "وجــــــدى" فى "أوالد
الـــــغـــــضب واحلـب" الـــــذى قـــــدمه عـــــلـى مــــســـــرح قـــــصـــــر اإلبـــــداع فى
اإلسـكـنـدريـة ويـذكـر رفـعت أن قــطع الـديـكـور كـانت كـبـيـرة وضـخـمـة
وكـان عـليه أن يـنـتقل بـسـرعة فـوق السـقـاالت وفوجىء لـيـلة الـعرض
ـــســـرح ضــــيق جـــدًا وأن نـــظـــام أن ا
ر وعليه أن عـدّ له قد تـغيـَّ احلركـة ا
يـقـوم - إنـقـاذًا لـلـمـوقـف - بـارجتال
حـركـات مخـتـلـفـة تمـامًـا عـمـا تدرب
عــلــيه وقـد كــلــفه ذلك كــثـيــرًا حـيث
ســقط مـن فــوق الــســقـــاالت ولــكــنه
ـــــوقف وانـــــهـــــمك فى أداء تــــدارك ا
دوره فظـهرت سـقطـته كأنـها داخل

الدور.
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ـتــمـيـزة وإحــسـاسه الـدافىء نـبــرة صـوته ا
ـيكروفـون وعشقه أدخـاله اإلذاعة عشق ا
ـــيــــكـــروفـــون وقــــربّه مــــنه واعـــتــــبـــره أهم ا
العناصر الشبابية فى إذاعة اإلسكندرية..
إسالم عــيــسى بـدأ فـى سن مــبـكــرة يــتــعـلق
بـنـجـوم الـزمن اجلـمـيل واسـتـهـواه الـتـمثـيل
ــدرسى ـــســـرح ا كـــثـــيــرًا فـــشــارك فـــريق ا
الـتــمــثـيل فـى عـرض بــعـنــوان "الــسـوس" مع
ياسر ياس وأحلـقه بـ "مصرع كليوباترا»
لــلـشـاعــر أحـمــد شـوقى مـســتـغالً مــعـرفـته
اجلـيدة بـاللـغة وحـسن أدائه لهـا فأعـجبته
ــسـألـة فـأتــبـعـهـا بـ "قــطـرة مـاء" و "فـارس ا
الـــنــــغم" و "نــــحــــو حـــيــــاة أفــــضل" لــــتـــوفــــيق
احلــكـيم ثـم "الـغــربـان" وكل هــذه الـعـروض
ـدوح حـنـفى واسـتـمـر إسالم من إخـراج 
ــــارس عـــشــــقه لــــلــــمــــســــرح فـــشــــارك فى
"الـــوشـــايـــة" عـن قـــصـــة أدهم الـــشـــرقـــاوى
و"امـسك حرامى" عن "عـلى بـابا واألربـع
حرامى" مع اخملرجة بـسنت حسن وينتقل
إسـالم لـلــعــمـل فى الــثــقــافــة اجلــمــاهــيــريـة
لــيـــشــارك فى "مـــديــنــة األحـالم" و "بــنــحب
احلـيــاة" مع الـراحـل مـؤمن عــبـده واخملـرج
ـدوح حــنــفى ويـعــود لــيـعــمل مع أســتـاذه
األول "ياسر يس" فى عـرض "حوده والليلة
ـــوعـــودة" من تـــألــــيف مـــحـــمـــود الـــســـيـــد ا
ويـــــــشــــــــارك مـع ســـــــيــــــــد الـــــــدمــــــــرداش فى
"قـراقـوش واألراجـوز" تألـيف سـيـد حافظ
ـســرح شـارك إسالم عـيـسى وفى نـوادى ا
فى جتــربـتــ هـمــا "مــسـرح لــلـبــيع" تــألـيف
مــصــطـفى إبــراهــيم وإخـراج أحــمــد هـانى

و"ماذا بعد" إخراج إسالم مفيد.
وفـى مـنــتــخـب جــامــعــة اإلســكــنــدريــة يــقـوم
بـــدور (تــــوت) فى مــــســـرحــــيــــة (إيـــزيس) لـ
تــوفـــيق احلـــكـــيم ودور (مــأمـــون) فى (وجع
الـدمــاغ) لـلــيـنــ الـرمــلى وهـمــا من إخـراج
أحــمـــد جـــابــر ومع فـــرقـــة كــلـــيــة احلـــقــوق
يـشارك إسالم فى (جـوازه ميرى) و(الـبئر)
تألـيف د. محـمود أبـو دومة ويـحصل على
ــــــــثـل فـى جـــــــامــــــــعـــــــة جـــــــائــــــــزة أفــــــــضل 
اإلســــكـــــنـــــدريــــة عـن دوره فى مـــــســــرحـــــيــــة
(الـــغــــريب). كـــمــــا يـــحــــصل عـــلـى اجلـــائـــزة
ــثـل عن (حـــكــايـــة شــعب األولى ألفـــضل 
كــــويس) والــــعــــرضــــان مـن إخــــراج أحــــمـــد
جـــابــر. ويــتــمـــنى إسالم عــيـــسى أن يــعــرف
طـريق الــشـهــرة والـنــجـومــيـة ولــكن بـالــعـمل
الـشاق واالجـتهـاد ألن الـتمـثيـل فن يسـتحق

أن نبذل له الكثير.
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 خالد جالل

جتـرى حالـيـاً دراسة إلعـادة هـيكـلة
قــــــطــــــاع الــــــفــــــنــــــون الــــــشــــــعــــــبــــــيــــــة
واالســـــتـــــعــــراضـــــيـــــة الــــذى يـــــرأسه
سـرحى خالد جالل بعد اخملرج ا
االنــتــهـاء مـن دراسـة إمــكــانــيـة دمج
الـقـطـاع مع الـبـيـت الفـنـى لـلـمـسرح
وســـيــــتم اإلعـالن عن الــــتــــفـــاصــــيل
الكاملة لهذا القرار مع بداية العام
ــــالـى اجلــــديــــد فى يــــولــــيــــو 2008 ا
خــالـــد جالل يـــديــر مـــركــز اإلبــداع
الــفــنى الـــتــابع لــصــنــدوق الــتــنــمــيــة
الــثــقــافــيـة بــجــوار رئــاســته لــقــطـاع

الفنون الشعبية.

الــبـــيت الــفــنى لــلـــمــســرح يــعــيــد افــتــتــاح
ـسـرح مـسـرحــيـة «روايح» عـلى خــشـبـة ا
ــوسم الــصـيــفى ــنـيـل خالل ا الــعــائم بــا

القادم.
سرح الكوميدى وبطولة سرحية إنتـاج ا ا
فيفى عبده وجـمال عبد الناصر وجمال
إســــمــــاعــــيـل واإلخــــراج ألحــــمــــد خــــلــــيل
وحـقــقت أعـلى إيـرادات فـى تـاريخ مـسـرح
ــــهــــا خالل الـــــدولــــة طــــوال فــــتــــرة تـــــقــــد
ـوسم األخـيرين ومن جانب آخـر يقوم ا
ــديـــر اجلــديــد الــكـــاتب مـــدحت يــوسـف ا
لـلـمـسـرح الـكـومـيـدى حـالـيـًا بـإعـداد خـطة

 يوسف داودالعروض اجلديدة للفرقة.

اتـصاالت عديدة تـلقاها الـفنان «يوسف داود»
من أصــدقـــاء ومـــعــجـــبـــ بــخـــصـــوص قــراره
سرحى واالكتفاء بالتليفزيون اعتزال العمل ا
ـقــبـلـة. داود رد عــلى الـتـسـاؤالت فى الــفـتـرة ا
ــسـرح ســيــظل عــشـقه ــنـدهــشــة بـقــوله إن ا ا
األول لـكــنه اضـطـر التــخـاذ هـذا الــقـرار بـعـد
ظـــروف كــادت «تـــقــتـــله» - حــسـب تــعـــبــيــره -
قاصدًا بذلك مشـاركته فى عمل مسرحي
األول لـلكبار «أوالد الـلذينه» والـثانى لألطفال
بـــعـــنـــوان «ســـنـــدريال» وفـى كل مـــنـــهـــمـــا كـــان
يـــشـــارك فى بـــروفــــات ألســـابـــيع ويـــتـــحـــمس
لـلعمل وعـند االفـتتـاح يفاجـأ بأن اجلـمهور ال

يتجاوز الـ 20 أو الثالث متفرجًا.

كــــوالـــيس 

فيفى عبده

 مسرح الفالح يجوب القرى

الفـرقة سـرور نور فأحـيانـا كنا
نـــــقـــــدم عـــــروضـــــنـــــا فـى بـــــعض
الـــقــــرى عـــلـى قـــنـــاديـل لـــنــــمـــتع
أهلها فنحن دائما ال ننتظر أن
شاهدة يحضر إليـنا اجلمهور 
الـــعـــروض بـل نـــذهب إلى هـــذه
ـناطق احملـرومة من مـشاهدة ا
هـذه الـنـوعـيـة من األعـمـال أما
عــادل بـــركــات مــخـــرج الــعــرض
فـيؤكـد أنه سـعـيد بـالـتـعاون مع
فـــرقــة مـــســـرح الــفالحـــ هــذا
ــنــاخ الـــعــام ألول مــرة لــوجــود ا
اجلـــيــد الـــذى يــخـــلق نـــوعًــا من
اإلبـــداع بــاإلضـــافــة إلـى تــوافــر
الــعـنـاصــر اجلـيـدة بــ أعـضـاء
الـــــفـــــرقـــــة الـــــتـى تـــــســـــهل عـــــلى
اخملــرج عــمـلــيــة اخــتــيـار الــنص
وتــــوزيع األدوار عــــلى الــــفــــرقـــة
بــاإلضـافــة إلى مــتـعــة الـعـروض
ـصريـة التى تـخلق فى الـقرى ا
ـسرحـية فى نـوعا من احلـالة ا

العرض.

بـــدأت فـــرقــــة مـــســـرح فالحـــ
ــــنـــــصــــورة تــــقــــد عــــرضــــهــــا ا
ـــــســــــرحى عـــــرس كـــــلـــــيـب من ا
تـــــألـــــيـف درويش األســــــيـــــوطى
إخـراج عادل بـركـات موسـيقى
وأحلــان عـبـد الــله رجـال غـنـاء
الـسـيـرة أحـمـد طـمـان وفـرقـته
ديكور محمد قطامش مالبس
أتـــيــــلـــيـه رشـــا مــــخـــرج مــــنـــفـــذ
صــــــبـــــرى نـــــاصـف اخملـــــرجـــــان
ــســاعــدان مــصــطـفـى فـتــحى ا
عـــصـــام الـــســـيـــد إدارة عـــرض
رضـــا رمــــزى بــــطـــولــــة أحــــمـــد
فـاروق فـى دور ربـيعـة مـخـلص
صـــــالح فـى دور مــــرة صــــبــــرى
ناصف فى دور الـراوى أسامة
عــــبـــد اجلــــواد فى دور األمــــيـــر
حــــســــان كـــر ســــرور فى دور
كـــــــلــــــيـب إيــــــنــــــاس طـه فى دور
اجلــلـيـلـة فــاطـمـة زكى فى دور
حــجالن الــســيــد حــسـانــ فى
دور ثــعـلـبـة عـاطف الـسـيـد فى
دور الــرمــال أحــمــد عــبــده فى
دور نبهان هيثم جناح فى دور
عــمـران مــحـمــد الـقــطـونى فى

دور هـــــمـــــام بـــــاالشـــــتـــــراك مع
مـــــحــــــمـــــود ســـــعــــــفـــــان حـــــامـــــد
اإلتـربى أحمـد أصالـة محـمد

شوقى عبد الله يحيى.
ويــقـــول صــبــرى نـــاصف عــضــو
فــــرقــــة مــــســـــرح الــــفالحــــ إن
رسالة الفرقة أن جتوب القرى
لـــلــوصـــول بـــفـــنـــهـــا إلى أعـــمــاق
ـــصـــرى كــمـــا عـــلـــمـــنــا الـــريف ا
أســـــتــــــاذنـــــا الــــــراحل ومــــــؤسس

 عادل بركات

أمرؤ القيس فى باريس 
على مسرح احلديقة
بالسنبالوين

تـــعــــرض فـــرقـــة مـــســـرح بـــيت ثـــقـــافـــة
الــســنــبالوين حــالــيًــا مــســرحــيــة أمـرؤ
الــــــقـــــيس فـى بـــــاريـس عـــــلـى مـــــســـــرح
احلديقة تألـيف عبد الكر برشيد
إخراج مـحمـد فتحى مـخرج مـساعد
عـربـان محـمـد عـربـان أشعـار مـحـمد
نـــدا أحلـــان نـــبـــيل جـــرجس شـــكــرى
ديــــكـــــور ومالبس مـــــجــــدى ســــرحــــان
بــطــولــة الــســيـــد فــتــحى أحــمــد رزق
الـــكـــحالوى فـــؤاد أســـامـــة إبـــراهـــيم
نــوران عـطــيــة مـحــمـد فــاروق عـبــيـر
رأفت شـــيــمــاء عــربـــان أحــمــد عــبــد
احللـيم آالء شعـبان مـحمـد صبحى
شـرين مـسـعـد مـحـسن عـبـد الـسالم
أحــمـد احلــفـنى أحــمـد فـرج مــحـمـد

عادل.
يــــقــــول اخملــــرج مــــحــــمــــد فــــتــــحى إن
الـــعــــرض يـــدور حـــول الــــعالقـــات بـــ
اضى واحلاضر. الشرق والغرب وا

 äÉcô°ûdG ádƒ£H ≈a ..∂°ûdG OÉ°üM
هـندس حتت رعايـة ا
مـحـمــد صالح الـدين
حـــــسـب الــــــله رئــــــيس
مـجلـس إدارة االحتاد
الــــــــعـــــــام الـــــــريــــــــاضى
لـلـشـركـات يـفـتـتح يـوم
١٧ يـــــــونــــــيـه احلــــــالى
ـــهــرجــان فـــعــالـــيــات ا
ــــــســــــرحى لــــــلـــــدورة ا
احلــــاديــــة واألربــــعـــ
لـبــطـولــة اجلــمـهــوريـة
للشركات على مسرح
لـــــــيــــــســـــــيـه احلـــــــريــــــة
بــــــــاإلســــــــكــــــــنــــــــدريــــــــة
شـاركة خـمس فرق
فـقط وتــتـكــون جلـنـة
الــتـحــكـيـم هـذا الــعـام
من اخملــــــرج فــــــهــــــمى
اخلــــــولـى والـــــفــــــنـــــان
عماد سـعيد والـناقد
الــــــصــــــحــــــفـى مــــــؤمن

خــــلــــيــــفـــة وتــــســــتــــمـــر
ـــهــرجــان فـــعــالـــيــات ا
حــتـى يــوم 6 /2008
تـــــــــــــشــــــــــــارك  /24   
مـنطـقة الـقاهـرة هذا
الــــــــــــعــــــــــــام فـى هـــــــــــذا
ــهـــرجـــان بــالـــعــرض ا
ـــــســـــرحـى حـــــصـــــاد ا
الـــــــــــشـك عـن روايـــــــــــة
"مـهــاجـر بــريــسـيــبـان"
إعــــــــــداد إبــــــــــراهــــــــــيم
الـــــــرفـــــــاعـى وأحلــــــان
مــجـدى عــبـد الـرازق
وإعـــــداد مـــــوســــــيـــــقى
مـحـمد جـمـال الدين
ديكـور جوزيف نسيم
أشـعـار وإخـراج عـادل
درويش ومـن إنـــــتـــــاج
الـــشـــركـــة الـــشـــرقـــيـــة
لــــلـــدخـــان (إيــــســـتـــرن

كومبانى).
مؤمن خليفة

شارة التميز الليونزية  لـ .. عزة عبد احلفيظ
حــصـلـت عـزة عــبــد احلــفـيظ -
ركـزية لـلتدريب رئـيس اإلدارة ا
وإعــــداد الــــقـــــادة الــــثــــقــــافــــيــــ
بالـهيـئة الـعامـة لقـصور الـثقـافة
superiority عـلى شـارة الـتـمـيـز
ـــيـــة ـــؤســــســـة الـــعــــا  Pun من ا
ألندية الليـونز وسلمتها لها مع
نـطقة خـطاب شكـر من حاكم ا
الـلـيـونـزية  302 مـصـر الـسـيدة
ـساهـمـتـها ألـفت عـزت وذلك  
فى بناء مستشفى الليونز لطب
ــنـــوفـــيــة الــعـــيـــون بــأشـــمـــون ا

ـــؤتـــمـــر وذلك أثـــنــــاء انـــعـــقــــاد ا
السـنوى لنـوادى اللـيونز بـفندق

فلسط باإلسكندرية.
وحـــــضــــر االحــــتـــــفــــال الــــلــــواء
عـــــــــادل لـــــــــبـــــــــيـب مـــــــــحـــــــــافظ
اإلسـكـنـدريـة والـسـادة حـكام
ــنـطـقـة الــسـابـقـون ورؤسـاء ا
ــنــطــقـة وأعــضــاء الــوفــود بــا
يــر أبـــو ســمــرة والـــســيـــد ســمـــ
ـنـطـقـة الـشرق ـنـسق الـعـام  ا
ـــــشـــــروع الـــــبـــــصــــر األوسـط 

ى. العا  عزة عبداحلفيظ

الليلة الكبيرة.. ع الساقية
عـــلى مــســـرح ســاقـــيــة الـــصــاوى قـــدم اخملــرج
حـســام سـمـيــر رؤيـة جـديــدة ألوبـريت «الــلـيـلـة
الـكــبـيــرة».. مـســتـبـدالً عــرائس صالح الــسـقـا

. وهوب جموعة من األطفال ا الشهيرة 
ـوسـيــقـيـة أيـضـا سـمـيـر الـذى وضـع الـرؤيـة ا
« يـســتــلــهم عــبــقـريــة كــلــمــات «صالح جــاهـ
الـتى عاشت عبـر األزمان حامـلة روح مصر
ــولـد» يــتــغــنى بـهــا أطــفـال ال ومــذاق «لــيـلــة ا
يـزيـد عمـر أكـبرهم عن أربـعـة أعوام.. وهم:

يـــوسف الـــشـــلـــقـــانـى أحـــمـــد هـــشـــام فـــريــدة
الــشــلــقــانى مــر حــسن عــبــد الــله شــريف
عــبــد الــله خــالــد يـوسـف تـامــر مــنــة أحــمـد
مــايــرا أحــمــد جــنــا أحــمــد نــور رضــا عــمـر
شبـانة يس طارق عـبد الـله شريف شـانتيل
مــصـــطــفى زيــنـــة وائل زيــاد عــبـــد احلــمــيــد
شــريف مــحـمــد عـمــر إيــهـاب عــبـد الــرحـمن
ســـاهـــر عــمـــر ســـاهـــر يس أحـــمـــد صــهـــيب

هشام.

 فهمى اخلولى
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عـرضـت هـذا األسـبـوع مـسـرحـيـة الـفـنـان عـادل إمـام "بـودى جـارد" عـلى مـسـرح دار
دة ثـالثة أيـام والقت جنـاحا كـبـيرا وإقـباال األوبرا فـى العـاصمـة الـسوريـة دمـشق 
جماهيـريا كثيفـا. وصل الفنان عـادل إمام وفريق عمل مسـرحيته "بودى جارد" إلى
دمشق بـعد ظـهر اجلـمعـة وعرضـها أيـام السـبت واألحد واالثـن وتـراوحت أسعار
الـتذاكـر مـا بـ ألـف وسـتـة آالف لـيرة سـوريـة "مـا يـعادل من  50إلى  150دوالرًا"
"بـودى جارد" تأليف يوسف معـاطى وإخراج رامى إمام وبطولـة الفنان عادل إمام

وعزت أبو عوف وشيرين سيف النصر.

ون: مـؤلف مـسرحى أمـريـكى. جاء االعـتـراف النـقدى به ) سـا > نـيل (مارفـ
سـرحيات الـناجـحة تقـريبًا واحـدة فى كل سنة ببطء رغم أنه كـتب عددًا من ا
مـنـذ 1961 وقــد فـاز فى أحــد أعـمـالـه األخـيـرة «ضــائع فى يـونــكـرز» بــجـائـزتى

"تونى" و "بوليتزر".  4
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سرحي جريدة كل ا
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صرى هذا األسبوع. > مسرحية «موت فوضوى صدفة» التى قدمتها فرقة الشباب مؤخراً يتم تصويرها للتليفزيون ا

> إدوارد آلبى: كاتب مسـرحى أمريكى حقق ظـهورًا مبهـرًا ألول مرة بأربع مسـرحيات ذات الفصل
الـواحــد بـاألسـلـوب الـعـبـثى (قـصـة حـديـقـة احلـيـوان; وفـاة بـيـسى سـمـيث 1959صـندوق الـرمل
واحلـلم األمـريـكى وتـوج شـهرتـه بعـروض بـرودواى لـ من يـخـاف من فـرجـينـيـا وولف ومـسـرحـية
بولـيسـية ميـتافـيزيقـية جـريئة ومـشاكـسة آليـس دقيقـة احلجم وقـد  الترحـيب بآلـبى كزعيم

حلركة مسرحية جديدة وارتبط اسمه بأسماء تينسى وليامز  وآرثر ميللر و ويليام إجن .

سرحية «ظل احلمار» التى تقدمها فرقة قصر ثقافة الفيوم خالل أيام. البس  > د. عبد الناصر اجلميل انتهى مؤخرا من تنفيذ الديكور وا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي فى حوار ال ينتهى  توصيات وأحالم ا

سرح الوطنى اجلزائرى على هامش مهرجان ا

أوصت الـنـدوة الـعلـمـية الـتى انـعـقدت عـلى مـدار ثالثـة أيام حتت
ــســرح واحملــيط االجــتـمــاعى: "الــتــأثــيـر والــتــأثــر" والـتى عــنـوان ا
ــســرح اجلـزائــرى احملــتـرف فى أقــيــمت عـلـى هـامش مــهــرجـان ا
دورته  2008 والـذى أنهـى فعـالـيـاته بـاجلـزائر الـعـاصـمـة بـضرورة
إشراك وزارة الـشبـاب والريـاضة والـسلطـات احمللـية فـى إحصاء
ــؤســســات الــرســمــيــة الــفــضــاءات احلــواريــة وتــســجـــيــلــهــا لــدى ا
ـسـرحـيـة السـتـغاللـهـا رسـمــيـا خلـلق شـبـكـة لـبــرمـجـة الـعـروض ا
ـــســـرح فـى األريــاف وطـــالـــبت بـــضـــرورة تـــنـــشـــيط آلـــيـــة وجـــود ا
ــنــاطق الــنــائـيــة. كــمــا أكـدت الــتــوصــيـات عــلى إعــداد مــشـروع وا
مهرجان مسرح جماهـيرى  بشكل دورى يعقد كل سنة فى مدينة
عربية وتشارك فيه فـرق مسرحية من كل أقطار الدول العربية
ــشــروع وعــرضه عــلى األمــانــة الــعــامـة وأوصت بــصـيــاغــة هــذا ا
ـسـاهمـة وزارة الـثـقـافـة وحتت إشراف جلـامـعـة الـدول العـربـيـة 
ــعـهــدالـعـالى ـهـرجــان الـوطــنى لـلــمـسـرح احملــتـرف وا مـحــافـظــة ا
شاركة من ـؤسسات ا الـعربى للترجمـة - اجلزائر - واخلبراء وا

هرجان الوطنى للمسرح احملترف فى اجلزائر. فعاليات ا
كـــذلك أوصت الـــنــدوة الـــتى شــارك فـى فــعـــالــيـــاتــهـــا وصــيـــاغــة
تـوصـيـاتهـا أعـضـاء من اجلزائـر مـصـر سوريـا األردن الـعراق
ــنــاهج الـــتــربــويــة ــســرح فـى ا ـــغــرب بــضــرورة إدارج قـــادة ا وا
ــا يــتـــنــاسب مع ـــســرحــيـــة  وتــدريـب الــطالب عـــلى الــكــتـــابــة ا
درسى كما تنظم سرح ا أعمارهم على أن يقدم إنـتاجهم فى ا
ـستـوى احملـلى تتـدرج حتـى تصل إلى األقـطار مـسابـقات عـلى ا

العربية وتنظيم أيام حتفيزية وتشجيعية.
ــيـة من كــذلك تـمـت الـتــوصــيـة بــاالسـتــعــانـة بــاخلــبـرات األكــاد
ــكــتــبــة ــســرحـى بــاإلضــافــة إلى تــدعـــيم ا عــمــلــيــات الـــتــكــوين ا
ـهنية التى حتـوى حسا إنسـانيًا لألطفال درسية بـالنصوص ا ا
والـشبـاب دعـوة أصـحـاب الـقـرار بـالوزارات اخملـتـلـفـة (الـتـربـية
ــدنى) كــمـا والــتـعــلـيـم الـثــقــافـة اإلعالم ومــنــظـمــات اجملــتـمع ا
ـؤسسـات التـرجمة أشارت التـوصيـات إلى ضرورة االسـتعـانة 
فى اقتراح عناوين معينـة لنصوص مسرحية تناسب الطفل فى
مـراحـله الـعـمـريـة وتـرجمـتـهـا لـلـعـربـيـة ونـشرهـا لـيـسـتـفـيـد مـنـها
ــســرح الـــطــفل عالوة عــلـى إنــشــاء مــوقـع إلــكــتــرونـى خــاص بــا
درسى وتـدويله.. أوصت الـندوة بـتفـعيل دور اجلـامعـة لتـرقية ا
سـرحى وأكدت عـلى إقامـة عالقة دائمـة ب اجلـامعة الـفعل ا
ـــســـرحـــيـــة األخــرى لـــضـخ دمـــاء جــديـــدة وطـــبع ـــؤســـســـات ا وا
تخصصة لنشرها وجعلها ب ية والبحثية ا الدراسات األكاد

سرح اخملتلفة. يدى الباحث فى فعاليات ا
تناولت الندوة ثالثة محاور رئيسية هى:

نظومة سرح وا ؤسسات الثقـافية والشبابية ا سرح احلوارى وا ا
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تـطــلـق اجلـمــعــيــة الــعــربــيــة الــســعــوديـة
لــلـثــقـافـة والــفـنـون بــالـريـاض مــهـرجـان
"الريـاض األول لـلمـونـودرامـا" بالـتـعاون
مـع مــــــهـــــرجــــــان الـــــفــــــجــــــيـــــرة الــــــدولى
لـلمـونودرامـا وكـليـة الـيمـامـة فى الفـترة

قبل من 1 وحتى 5 يوليو ا
ـهرجـان قد بـدأت أعمـالها كانت إدارة ا
ادية مهيـئة كافـة اإلمكانـات البشـرية وا
ـهــرجـان أهــدافه الـتى تــتـركـز لـيـحــقق ا
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انـطـلـقت من دمـشق عـروض مـسـرحـيـة
ـثلون "أندرومـاك" التى يشـارك فيـها 
سوريـون وفرنـسيـون فى جتربـة جديدة
تــقـدم بــالــلــغــتـ الــعــربــيــة والـفــرنــســيـة
تـعــبـيـرًا عن "تـالقح الـلـغـات" كــمـا يـقـول
اخملــــرج الـــفـــرنــــسى جـــان كــــريـــســـتـــوف
ســـايـس  يـــقــــدم الـــعــــرض وهـــو إنــــتـــاج
فــــرنـــسى ويــــونـــانـى وأســـبــــانى وســـورى
مـشــتـرك عــلى مــسـرح "رامــيـتــا" الـواقع
فى قبـو كبيـر وسط العـاصمة الـسورية
ويــنــتــقـل قــربــيًــا إلى فــرنــســا والــيــونــان

وأسبانيا وتونس
والـــعــرض يـــقــدم فى إطـــار احــتـــفــالـــيــة
دمـشق عاصمة للـثقافة العـربية "يطرح
ـسرحى لـلعالقـات ب فكـرة اإلخراج ا
الشـرق والغرب" كـما يـقول سـايس عبر

صندوق ومنتدى مسرحى 
جديد  فى اخلرطوم

ـسـرح واجلــامـعـة. وقـد شـارك فى إثـراء هـذه احملـاور الـتـربـويـة وا
ـــغــرب األردن ســوريــا بـــاحــثــون من مـــصــر اجلــزائـــر الــكــويت ا
والـعراق وقـد شهـدت جدال شـديدا ونـقـاشات حـادة ب الـباحـث
داخالت الـتى أعلنـت من جهة احلـوار وأكدت على والعديـد من ا
رجوه من هـذا الفعل النقـاشى الساخن.. حيث أشار د. الـفائدة  ا
ـسـرح احلوارى أو ـغـرب - فى ورقـته حـول ا عـصـام الـيـوسـفى - ا
ـؤسسـة كـانت حاضـرة دائـما ـسـرح خارج أسـوار الـبـنايـة إلى أن ا ا

وبأشكال مختلفة فى فضاءاتنا العمومية.
ومـــا يــراهن عـــلــيه د. الـــيــوســفـى فى ورقــته هـــو الــبــحـث عن عالقــة
جـديــدة مع اجلــمـهــور من خالل الــواقع وتــوظـيــفه كــمـكــان لـلــتــفـاعل

واالكتشاف اجلماعى لتحقيق تواصل أكبر وأعمق.
ان سرح بر كما تناول د. نـادر عمران - األردن - فى ورقته "ا
ــســرح عن غـيــره من الــفــنـون وهــو مـا الـشــعـوب مــا يــتـمــتع به ا
ــســرح لــيس أســمــاه بـ "روح الــلــعب" كــمــا أشـــار فى ورقــته أن ا

ا هو فعل حياة. مثل إ مجرد قصص تروى من قبل ا
ــنــظـــومــة الــتــربــويــة والــذى شــارك فــيه ــســرح وا وفى مــحــور ا
البـاحث إدريس قـرقورة وأنـور مـحمـد من اجلـزائر ود. عـمرو
دواره من مـصـر حـيـث قـدم د. عـمرو دواره ورقـة بـحـثـيـة حتت
نـظـومة الـتـربويـة سواء داخل ـسرح ودوره الـهـام فى ا عـنوان "ا
ــدرســة "أو غـيــر الــرســمـيــة" كــالــنـوادى ــنــظـومــة الــرســمـيــة" ا ا
ومــراكـــز الــطالئـع وبــاقى جتـــمـــعــات األطـــفــال من خـالل ثالثــة
محاور أما احملاضر د. نـادر القنة من الكويت فقد عرض فى
ـنـطــلـقـات األبــيـسـتــمـولـوجـيــة فى مـسـرح ورقـته حتت عــنـوان "ا

وذجى على التجربة الكويتية. ناهج الدراسية تطبيق  ا
ثـابة الـعودة درسى يـعتـبـر  ـسـرح ا ـؤكد أن الـعودة إلى ا من ا
سـرح العربى من أزمته ـركز فى إخراج ا إلى اجلـذور ونقطة ا
نـاهج الدراسـية تـوسع من دائرة الراهـنة مـؤكدا أن مـسرحـة ا
سـرحيـة علـى مسـتوى األبـنيـة الـنصـية اخملـتلـفة فـضاء الـلعـبـة ا
رافق جمـالـيا وفـكـريا وعـلى مسـتـوى إعادة اسـتـثمـار مخـتـلف ا

سرحى. درسية فى بناء لعبة العرض ا ا
ــــســـرح اجلــــامــــعى» فــــقـــد تــــســـاءل  أمــــا فى احملــــور الـــثــــالث "ا
ـسـرحى فى د. اخلـضـر مـنــصـورى من اجلـزائــر عن الـتـكــوين ا
اجلـزائــر حـديث الــنـشــأة وخص بـالــدراسـة والــتـحــلـيل الــفـنـون
الـدرامـيــة بـجـامــعـة وهـران - اجلـزائــر - الـذى يـعــتـبـره اخلـزان

سرحية والنقدية. احلقيقى للعديد من التجارب ا
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بعد اخـتيار محـافظتهم عـاصمة للـثقافة
 تاله رئيس مـجـلس احملافـظة الـعراقـيـة
ـسـعـودى بــكـلـمـة أكـد ـهــنـدس مـحـمــد ا ا
فـيـهـا أن اخـتيـار مـحـافظـة بـابل عـاصـمة
لـلـثقـافـة الـعراقـيـة جاء كـونـها تـمـثل رمزا
من رمــوز احلــضــارة والــثــقــافــة واإلبـداع
ألــقى بـــعــدهــا األســـتــاذ جــابـــر اجلــابــرى
الــوكـــيل األقــدم لــوزارة الـــثــقــافـــة كــلــمــة
أشــار فــيــهــا إلى أن الــوزارة تــســعى إلى
أن جتـعل من الـعـراق عــاصـمـة لـلـثـقـافـة
ــثــقف الــعـراقى فى الــعــالم مــؤكـدا أن ا
عـــلـــيـه مـــســـئـــولــــيـــة الـــنـــهــــوض بـــالـــواقع

الثقافى فى العراق.

ــاضى  فى مـديــنـة انــطـلــقت األســبـوع ا
احلـلــة فــعـالــيـات كــرنـفــال بــابل عـاصــمـة
العراق الثـقافية للعام  2008التى أعـد لها
مــجـلـس احملـافــظــة بـالــتــنـســيق مع وزارة

الثقافة.
واستـهلت فـعـاليـات الكـرنـفال الـذى أقيم
حتت شعـار (الثـقـافة والـفنـون.. طـريقـنا
نـحـو مــسـتـقـبـل الـعـراق اجلــديـد) بـقـراءة
سورة الفاحتـة على أرواح شهداء العراق
 ثـم عـــزف الـــسالم اجلـــمـــهـــورى وألـــقى
ــســلــمــاوى كــلــمــة مــحــافظ بــابل ســـالم ا
ـثقف الـعراقى مـذكرا أشـاد فيـها بـدور ا
لقـاة على عاتقهم سـئولية ا أبـناء بابل با
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سرحيون العرب يدعون اجلامعة العربية ا
لتبنى مشروع مسرح عربى مفتوح

ـسـرحى الـســودانى عـلى مـهـدى أنــشـأ ا
صــــــنـــــدوقــــــاً لـــــدعـم إنـــــتــــــاج الـــــعـــــروض
ـسرحـية يـبدأ عـمله فى يـوليـو القادم ا
ويـقدم لـلعـروض اخملـتارة دعـماً مـقداره
2000 جـنـيه سـودانى فـضالً عن تـوفـير

مكان للعرض.
يـــســـتـــهـــدف الـــصـــنـــدوق إنـــتـــاج نـــحـــو 7
عـــروض ســنــويــاً وعــنه يــقــول مــؤســسه
على مهدى إنه صيـغة ابتكرها لتحريك
ـســرحـيــة الـسـودانــيـة خالل الـسـاحــة ا
الفتـرة التى تسـبق مهرجـان أيام البـقعة

:ΩƒWô^ÿG
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ـسرحـية والـذى ينـظمه مـهدى مـنذ 8 ا
ســــنــــوات والــــذى كــــشف عـن احــــتــــيـــاج
زيد من سـرحية الـسودانيـة  الساحـة ا

التطوير.
وأعــــلـن مــــهــــدى أن إطالق الــــصــــنــــدوق
يتـزامن وإقامة مـنتـدى مسرحى بـعنوان
«منتدى البـقعة» يتضمن ندوات وورش
عـمل وسـيـمنـارات فى مـخـتـلف عـنـاصر

سرحى. العمل ا

تـــنــاوله مـــســألـــة الــتـــضــاد بـــ اجلــذب
والـــنــــبـــذ الــــتى جتــــســـدهــــا أنـــدرومـــاك
ــنــفــيــة فى احــتــدام الــصــراع األمــيــرة ا
داخلـها ب أصـلهـا الطروادى ووسـطها

اجلديد الذى ينبذها
ويــجـــرى احلـــوار بـــالـــلـــغـــتـــ الـــعـــربـــيــة
والـفــرنــسـيــة مـعــا مع تــرجـمــة مـبــاشـرة
عـــلى شـــاشـــة اعــلـى اخلــشـــبـــة. وتـــقــول
مثلة الـسورية حال عمران التى تؤدى ا
دور أنـــــــدرومـــــــاك وتـــــــقـــــــدم حـــــــوارهـــــــا
: إن "ثـنـائـية الـلـغـة تـساهم فى بـالـلـغـت
رأة الغريبة اآلتية من طرح شخصيـة ا
ثــقــافــة مــخــتــلــفــة وإيــضــاحــهــا"  وتـدور
ـسرحـية بـعد سـقوط طروادة حوادث ا

على يد اإلغريق.

≈∏«ÑdG AÉØ°U

الكتاب: وفاء
تراجيديا فى ثالثة فصول
ؤلف: عبد العزيز إسماعيل ا

رسم الناشر:كتاب ا

وفاء .. تراجيديا فى ثالثة فصول
الــتــراث الــفـرعــونى أقــنــعــة مــسـرحــيــة مــتــجـددة ســيــظل الــتــاريخ عــمــومـاً
والـفـرعـونى خـاصـة مـرجـعـاً خـصـبـاً لـكـتـاب الـدرامـا يـتـخـذون مـنـه أقـنـعة
تـتـجـدد بـاسـتـمـرار مع كل تـوظـيف جـديـد لـهـا لـيـقـرأوا من خاللـهـا أو من
ورائها أحداث احلاضر بكل إشـكالياته وتعقداته فها هو رمسيس الثالث
وزوجته تـيتى وابنتهمـا األميرة ميريت وابنـهما األمير بنـتاؤور مع الكهنة
والــوزراء والـقــواد يـطـلّــون عـلــيـنــا من جـديــد من خالل مـســرحـيـة »وفـاء«
سـرحى عبـد العـزيز والتـى كتـبهـا «تراجـيديـا فى ثالثة فـصـول» الكـاتب ا
ــرسم الــتى يـشــرف عــلـيــهـا إسـمــاعــيل وأصـدرهــا ضــمن ســلـســة كـتــاب ا

ؤلف أحمد اجلناينى. الفنان وا
كمـا يقـول الـناقـد إبـراهيـم جاد الـله فى مـقدمـته لـها من أنـه استـطاع أن
ـضمـون الـسـيـاسى والـشـكل الـفـنى » فى مـسـرحـيته يـحـقق تـوازيـاً بـ «ا
منطلقاً من نظـرية بريخت كما استـطاع من خالل التاريخ حتطيم وحدة
دى دقـة تكـرار احلادثـة التـاريخيـة بل كانت كـان ولم يهـتم  الزمـان وا
غايـته بناء مـسرحى يـطرح وجهـة نظر جتـاه الواقع بـغية تـغييـره متوسالً
بـآلـيـة اإلسقـاط الـذى جـاء مـراعيـاً لـلـشـروط الـفنـيـة الـتى جتـعل الـتاريخ
وهى الـتى وســيـلـة ال غــايـة وقــد حتـقـقـت هـذه الـشــروط الـتى فى الــنص

حـــددهــا الــنـــاقــد فى ثالثـــة شــروط هى: أال تــأخـــذ اإلســقــاطـــات الــشــكل
ـضـمون ـعنـى اجملرد  الـتـراكمى فى مـشـهـد أو فصل وال تـتـأثـر وحدهـا بـا
ـا تتـحـقق من خالل مـبدأ اإليـقـاع والتـنـاغم بـانتـشـارها فى ـسرحـيـة إ ا
ـســرحــيـة كــذلك ال تـســتــمـد وجــودهـا اإلســقــاطـات - من أنــهـا فـصــول ا
تــداعب أو تـثـيــر الـتـنــظـيــر بـاحلـاضــر كـمـا تــتـخـفى وتــتـكــون فى أكـثـر من

أو كرمز أو فى توزيع األدوار إلخ. تقنية حركة كلمة شكل
ـؤلف أن يبـتـكـر أحداثـاً صـغيـرة يـفسـر عـلى ضـوئهـا الـوقائع كـذلك جنح ا

الكبيرة ويكشف عن الوجود اإلنسانى.
يـقـول إبــراهـيم جـاد الـله أيــضـاً إن عـبـد الـعــزيـز إسـمـاعـيـل فى مـسـرحـيـة
«وفــاء» اهـــتم بـــتـــصـــويــر اجملـــتـــمع والـــعالقـــة بــ طـــبـــقــاتـه والــكـــشف عن
االستـغالل والـقهـر اللـذين تعـيش فى قـيودهـما بـعض الشـعوب والـطبـقات
مـسـتـهــدفـاً اإلسـهـام فى خـلق وعـى قـومى إنـسـانى عـام يــعـ عـلى الـسـيـر
باجملتمع واإلنسـان إلى حياة ومستقبل أفضل وقد جاء كل ذلك فى إطار

واع درامياً وتاريخياً.
لك رمسيس الثالث سرحية تدور أحـداثها فى الشهور األخيـرة حلكم ا ا

الذى حكم مصر خالل الفترة من  1192وحتى 1162ق.م.

الكتاب: إيه احلكاية يا قط
ؤلف: محمد خليل ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

ليم والقط حكاية ا
ضــدر مــؤخــراً ضــمن مـــشــروع الــنــشــر اإلقــلــيــمى
الــذى تـتــبــنــاه الــهــيـئــة الــعــامــة لــقـصــور الــثــقــافـة
وضـمن سلـسلة إبـداعات شرق الـدلتـا (الدقهـلية)
كــتـــاب «إيه احلــكـــايــة يـــا قط?» لـــلــكـــاتب الــروائى

سرحى محمد خليل. وا
ويحتوى الكتـاب على مسرحية «إيه احلكاية يا
قُط?» ومونودراما «الولـد والبندقية» عن قصة
قـــصـــيـــرة لـــلـــمـــؤلـف بـــعـــنـــوان «مـــشـــاهـــدة حتت
سـرحية األولى والتى يتجاوز السالح» وتدور ا
زمـن كتـابـتـهـا ربع قـرن حـرل فـكـرة تـخـلـقت فى
ـلـيم أحـمـر من مـخـيـلـة الـكـاتب من احـتـفـاظه 
ــلك فــاروق فـى جــيــبه ال يــتــركه أبــداً مـاللــيم ا
ــدة أكـثـر من عــامـ إلى أن ضـاع مــنه فـحـزن
حــزنـــاً كــبـــيــراً فــجـــاءته فـــكــرة الــنـص وكــتـــبــهــا
ــلـيـم» وقـد اخــتـلــفت جلــنـة الــقـراءة بــعــنـوان «ا
ـؤلف قرر بـالـثقـافة اجلـمـاهيـرية عـلـيه ولكن ا

 مخيلة الكاتب
انفتحت على شكل

«مليم أحمر»
 كان محتفظاًَ
دة عام  به 
متواصل

االحـتــفـاظ بــنـصه إلـى أن جـاء الـوقـت وهـا هـو
بـــ أيــديــنــا اآلن والـــنص مــكـــتــوب بــالـــعــامــيــة
ـــصــــريـــة فى (17) مــــشـــهــــد ويـــتـــنــــاول بـــعض ا
الهموم االجتماعية فى قالب كوميدى ساخر.
الــكــاتب مــحــمـد خــلــيل له إصــدارات عــديـدة
تــتــراوح مـــا بــ الــروايــة والــقــصــة الــقــصــيــرة
سرحى ويـعد هذا الكتاب اإلصدار والنص ا
رقم (15) فـى جــمـــلــة إصـــداراته فــقـــد صــدر
لـلـكـاتـب من قـبل «عـنـدمــا يـأتى الـلـيل» روايـة
«رســـالــــة حتت األحــــذيـــة الـــشــــمس ال تــــغـــيب
لـــكــة ـــ كـــثــيـــراً الـــطـــواويس تـــبـــات ونـــبـــات 
األرانب نــــونـــوات الــــنـــســــاء والـــقــــطط دعـــوة
للـحزن والضـحك» (مجمـوعات قصـصية) ثم
«ذئاب بـنى مروان» وهى مـسرحيـة بالـفصحى
قدمـت فى طبـعتـ عن فرع ثـقافـة الدقـهلـية

ومكتبة األسرة.

الكتاب: أرض الله
ؤلف: محمد عبد احلافظ ناصف ا

: د. محمود نسيم تقد
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

أجراس الزمن الكارثى تدق فى «أرض الله»
ثالث نـقاط أسـاسـيـة استـوقـفت د.مـحـمود نـسـيم فى مـسـتـهل قراءته
ـسرحى محمـد عبد احلافظ ناصف سـرحية «أرض الله» للكاتب ا
الـصادرة مـؤخـراً ضمن سـلـسلـة نـصوص مـسـرحيـة أول هـذه النـقاط
ـسـرحــيـة تـسـتـحـضــر زمـنـاً كـارثـيــاً وذلك ابـتـداء من اإلهـداء هى أن ا
عـاصريه: ماذا تـنتـظرون وهو الـسؤال الـذى يطرحه وسؤال الكـاتب 
ـوزعـ ب أيـضـاً داخل الـنص الـشـيخ »عـز الدين «إلى مـعـاصريه ا

ويخلص د.نـسيم فى قراءته اللهـو والتآمـر واخلوف والسـكيـنة اآلتمـة
ـسـرحـيـة تــطـرح عـبـر إهـدائـهـا وبـنـائـهـا سـؤال لـهـذه اإلشـارة إلى أن ا
االنـــتـــظـــار وأســــر الـــنـــاس فى مـــطــــالب يـــومـــيـــة واحــــتـــجـــازهم داخل
دن الـعـربـيـة سلـبـيـة ومسـتـبـاحة الـضـرورة واإلحتـيـاج فـيـما تـتـهـاوى ا
سـرحـية فـى تصـديـرها األولى إلى أمَّا الـنـقـطة الـثـانيـة فـهى إشـارة ا
عدم التزامها بالتتابع الزمنى لوقائع التاريخ معتبرة أن األساس فى
ا هى ـسرح الذى يـتناول التـاريخ ليس هو الـوقائع أو األحداث وإ ا
الرؤيـة والتصور اخلـاص وهو ما اعتـبره د.نسيم نـقطة بدء صـحيحة
ـسـرح تــصـوراً يـســعى إلى مـسـاءلــة الـتـاريخ فـكـريــاً وفـنـيــاً بـحـســبـان ا
واكـتـشافه عـبـر امتـداده اآلن وهـنا ولـيس تـسجـيالً لـلتـاريخ وال رصداً
لــوقــائـعـه وثالث الـنــقــاط هى ابــتـداء الــلــوحــات بـجــرس مــزاد وكـأن
التاريخ معرض محفـوظات أثرية يزايد عليها بائع ويتوافد القتنائها
مــشـــتــرون يـــعــرفـــون قــيـــمــتـــهــا أو يــودون االحـــتــفـــاظ بــهـــا وامــتـالكــهــا

ـا ـة ور بـاعــتـبـارهـا أيــقـونـات زمن مــضى مـعـلــقـة عـلى جــدران قـد
تصاعد للمزاد يستطرد د. نسيم إلى احلاضر ذاته يشير اجلرس ا
ـزاد: احلـاضـر أو الـتاريخ وفى كـاتـا احلالـتـ الـلـتـ يشـيـر إلـيـهمـا ا
ـشــاهـد مــشـاركــاً فى مـزاد أو مــتـفــرجـاً عــلى مـعــروضـاته لـيــصـيــر ا
ــزاد ــمــثل دوره فى لــعــبــة تــأخــذ إيــهــام الــتــاريخ أو خــداع ا ويــؤدى ا
وتـبدأ عبـر ذلك بنيـة مسرحـية مـركبة تـتداخل فيـها األزمنـة والوقائع

والدالالت ويشير
 د. نـســيم فى مـقــدمـته أيـضــاً إلى أن الـثــنـائـيــات الـعـنــديـة تـهــمـ عـلى
مــسـار الــعالقــات فى الــنص كــمــا تــشـيــر كــلــمـة الــغالف إلـى أن الـنص
ـعنـاه الـوجودى واإلجـتـمـاعى معـاً وعـبر يـصـنع نـسيـجه عـبر الـصـراع 
الصدام ب متناقضات أو متداخالت عدة تثير عالمات استفهام آنية

وال فرعة لتستجلى من خالل ذلك الصراع إجابتها.
ويــجىء وعـى الــكــاتب مـــحــمــد عــبــد احلـــافظ نــاصف بــأدواتـه الــفــنــيــة
ـسرحى ويـؤكـد عـلى فـاعـلـيـة الطـاقـة الـعـامـلة ـشـهـد ا لـيؤسـس لبـنـاء ا
ـســرح عــبـر الــكـتــابــة الـكــاتب يــقـسم عــلى حتــقـيـق شـروط وتــقـنــيــات ا
شـاهد التى مسرحـيته إلى ثالث لـوحات تـتضمن كـل لوحة عـدداً من ا
ال تـلـتــزم بـالـتــسـلـسل الــتـاريـخـى وإن كـانت تـأخــذ أحـداثه وتــشـكل مـنه
حـسب رؤيـتـهـا اخلـاصة كـمـا تـتـخذ مـن الشـيخ «الـعـز بن عـبـد السالم»

محوراً لصراعاتها.

 حال عمران

ــمـلــكـة ــسـرحــيــة بـا فـى إثـراء احلــركـة ا
ـسـرحـيـة وتـبـادل الـتـجـارب واخلـبـرات ا
ـسرحـيـة السـعـودية فى ـواهب ا ودعم ا
ـونودرامـا على مـستـوى التمـثيل مـجال ا
ـونـودرما فى واإلخراج والـنص ونـشر ا
ـسـرحى بـصـورة أشمـل وأكـبر الـوسط ا
وأوسع وتـــأســيــسـه كــفــعـل مــســرحى ال
يـــقـل أهــــمـــيــــة عـن األنـــواع األخــــرى من

سرح. ا
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ثل مسرحى وسينمائى أمريكى. مثل فى بوسطن قبل ظهوره فى > داسـت هوفمان: 
. وبـعد جنـاحه السـاحق فى الـسيـنما نـيـويورك فى 1965 ونـال عدة جـوائز خالل عـام
مـثل وفاة قـومسـيوجنى وهلل له الـنقـاد ألدائه العبـقرى ثم ظـهر فى عام  1989فى دور

"شايلوك" فى تاجر البندقية من إخراج بيتر هول. 28
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سرحي جريدة كل ا

وسم فرقة اجليزة القومية من إخراج د. رضا غالب مازالت فى مرحلة البحث عن مسرح مناسب لعرضها عليه. ليم بأربعة» التى تقدمها هذا ا > مسرحية «ا
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مثل الكتاب: حركة ا
سرح على خشبة ا
ؤلف: فيربيتسكايا ا
تصدير: د. فوزى فهمى
: نبيل منيب تقد
ترجمة: د. محمد

مهران
ية الناشر: أكاد

الفنون

مثل حركة ا
سرح  على خشبة ا

احلرية فى التنقل 
ذاهب النقدية ب ا

ة سرحيات القد لقراءة ا
ـهم الـذى يطـرحه د. هـانى مـطاوع ـسـرحى? هـذا هو الـسـؤال األول وا ـكن دراسة الـنص ا كـيف 
فى مـقدمـة كتـابه ولإلجابـة عن هـذا السـؤال يقـسم مـطاوع الـنقـد األدبى عـمومًـا إلى نقـد خارجى
بدع ومـعطيـات عصره ويـرى فى كل ذلك مدخلًا ا هو خارج الـنص مثل التـاريخ ونفسـية ا يهـتم 
أساسـيًـا لفـهم الـنص والقـسم الـثانى هـو الـنقـد الداخـلى الـذى يهـتم بـالبـناء الـفـنى للـنص ويـعتـبره
بـنـيـة مـغـلـقـة مـكـتـفـيـة بـذاتـهـا ومن ذلك الـنـقـد الـبـنـيـوى بـتـنـويعـاتـه اخملـتلـفـة; ومـع ذلك فـقـد حدَّث
ـحـاولة انـفـتاح الـنص عـلى سـياقه مـذاهب مـا بـعد الـبـنيـويـة الـتى حاولت الـتـوفـيق ب الـتـوجهـ 

التاريخى دون أن يفقد أدبيته.
ا ذاهب النقدية  نح نفسه احلرية فى التـنقل ب ا لـكن الالفت فيما يقوله د. مطاوع هـو أنه 
ـداخل ما ب ـكن أن تتـنوع ا يـتنـاسب مع النص الـدرامى موضـوع الدراسـة وعلى هـذا األساس 
ـذهب الـتـاريــخى أو أن يـطـرح الـنص قــضـيـة حـيـويــة عـلى نـحـو مـا ـذهب الـنـفــسى وا الـبـنـيــويـة وا

سرح السياسى. يطرحه مسرح بريخت من قضايا ا
وفى الفصل األول يطرح فكرة دينامية
الــــــــنـص الـــــــــدرامـى حــــــــيـث يـــــــــرفض
مـــوجــاروفـــســـكى الـــتـــعــريـف الــشـــائع
لــــلـــبــــنــــاء الـــدرامـى عـــلـى أنه تــــرتـــيب
لألجــزاء ويــعــتـــبــره تــعــريــفًــا مــخــتــزالً
ومخـالً مركزًا عـلى تـطور بنـاء النص
الدرامى وهى الصـفة التى تشمل كل
ـوسيقى واألدب الفـنون الـزمنيـة مثل ا
ـسـرح والسـيـنـمـا. وذلك عـلى عكس وا
نـور شـورب فـراى الـذى يـحـدد اجلـنس
الــــــــدرامـى بــــــــنــــــــوع احلــــــــبــــــــكــــــــة ونــــــــوع

ستخدمة. الشخصيات ا
وبـعــد اسـتـعــراض آراء الـنـقــاد يـطـرح د.
مــطـــاوع مــا اســـتــقـــر عـــلــيه أغـــلــبـــهم من
ســــــــمـــــــــات الــــــــنـص الـــــــــدرامـى وهـى: أنه
ديـنـامـيكـى أو الشـكل عـلى الـرغم من أنه
يــنـــتــمى إلـى الــنـــظــام الــثـــقــافـى كــكل أنه
يـــعـــمـل عـــلى مــــســـتـــويــــ اثـــنـــ الــــبـــنـــاء

السطحى والبناء العميق.
"البطة البرية" رائعة تقريبًا!!

يــــــشـــــــيــــــر د. مـــــــطــــــاوع فـى بــــــدء دراســـــــته
سرحيـة "البطة الـبرية" إلبسن التطـبيقيـة 
إلى ما قالته مـارى مكارثى عنها حيث ترى
أنـهــا رائـعـة بـالـكـاد أو بـالـتــقـريب. كـمـا تـتـخـذ
ـوقف مـكـارثى بـراد بـروك مـوقـفًـا مــشـابـهًـا 
وبـعض النظر عن هـذا فإن ناقدنـا يرى فيها
يلودراما مسرحية متقـنة الصنع تتجه نحو ا
االجــــتــــمــــاعــــيــــة وتــــنــــدمـج فــــيــــمــــا يــــســــمى
ـــــلــــهـــــاويــــة الــــتـى تــــخــــرج ــــيـــــلــــودرامــــا ا بــــا
التـراجيـديا من حتت جـلدهـا. ثم ينبع ذلك
بـــعــــرض واف لــــعــــنـــاصــــر الــــقـــصــــة ونــــحـــو
األحـداث فـيهـا كتـمـهيـد للـقـارىء لكى يـتابع
ـعـانى الـتى اسـتـفـاد إبـسن فـيـهـا من عـمـله فى بـدايـته حتـلـيـله الـذى يـتـابع فـيه تـراكـمـات األبـنـيـة وا
ـسـرحـيـة كـدرامـاتـورج وإشـرافه عـلى تـسـع مـسـرحـيـات لـلـكـاتب الـفـرنـسـى إسـكـريب أكـبـر مـؤلـفى ا

تقنة الصنع فى أوربا كلها. ا
النقد النماذجى:

سـرحيـة "قطة فـوق سطح صفـيحة فى اجلـزء الثـانى من الكتـاب يتـعرض د. هانى مـطاوع 
سرحيات ساخنة" التى كتبهـا تنيس ويليامز سنة ١٩٥٥ وهى واحدة من ذلك الطراز من ا
ـسرحيـات التى تبدو فـى ظاهرها مـحاكية التى تـنحدر مبـاشرة من البـناء اإلبسنى وهى ا
يومى أو لألحـداث اجلارية فى الـبيـئة احمليـطة بـكاتبـها بيـنمـا تتحـرك فى باطـنها لـلواقع الـ
عـلى نـحــو مـعـاكـسـى تـمـامًـا داخل عــالم تـكـتــنـفه األسـاطــيـر والـرمـوز الــكـامـنـة فى الــضـمـيـر
ــ واضـــحــ فى كل ا اجلــمــعـى وهى بــذلـك حتــقق مـــا يــراه الــنـــقــد احلـــديث من وجــود عـــ
يـة جـيـدة عـالم ظـاهـرى وعـالم بـاطـنى. إن أهم مـا يـذكـر لـهـذا الـكـتـاب هـو هـاجس مـسـرحـ
غـايـرة على نـصـوص نتـعـامل مع فهـمـنا لـهـا على الـتـجديـد وإعـادة القـراءة وطـرح األسئـلـة ا
أنه فـهم نهـائى; وهو أمـر ضد النص وضـد التـأويل الذى ينـبغى أن يـتجدد دائـمًا عـلى نحو

ما نرى فى هذا الكتاب.

 الكتاب: قراءة جديدة فى مسرحيات
ة  قد

ؤلف: د. هانى مطاوع ا
ركز القومى للمسرح الناشر: ا

 óªMCG ó«°S ∞WGƒY

مـثل لم تـعد تـعتـبره مـوهـبة أو مـنحـة إلهـية يـشيـر مـترجم الـكتـاب فى مـقدمـته إلى أن النـظـرة إلى فن ا
مـثل إال أنه يجب أن منـحـها الـله للـبـعض ومنـعهـا عن الـبعض فـإذا كان لـلـموهـبة دور وأهـميـة إلعـداد ا
عـينة وهـذه االستـعدادات واإلمـكانـات نفـسها تـتوافـر بجـانبـها مجـموعـة من االستـعدادات واإلمـكانـات ا
أصبحت فى عصـرنا احلديث قابلة للـتطوير والنمو من خالل تـدريبات معينة. ففن الـتمثيل يتطلب فى
اءات ـمثل فى حـراسـته لـلـغـته اجلسـديـة وضـبط اإلشـارات واإل جـانب من جـوانبـه ضرورة اسـتـمـرار ا
سـرحى. وقد أصبحت لغـة اجلسد/ احلركـة علمًا باعـتبارها شكال من الـتى يبثهـا خالل إطار الفراغ ا
أشكـال االتصـال غيـر اللفـظى ويدرس هـذا العـلم حركـات اجلسـد سواء التـى تخضع لـثقـافة بـعيـنها أو

التى تتجاوز اختالف الثقافات.
ـتـرجم تـأتى أهـمـيـة هـذا الـكـتـاب الـذى يـركـز بـشـكل عـلـمى نـظـرى وعـمـلى عـلى ومن هـنـا كـمـا يـقـول ا

سرح. جانب هام جدا من جوانب فن التمثيل العصرى أال وهو اجلسم وحركته على ا
ـعقـد الذى تـمتزج ـمثل هـذا الفن ا ـسرح بـعمل دراسـات دقيـقة تـهتم بـتحـليل فن ا ولـقد اهـتمت عـلوم ا
فـيه عـنـاصـر مـادية بـعـنـاصـر مـعـنـويـة كـمـا أن كال من هـذه الـعـنـاصـر يـؤثـر بـدوره فى اآلخـر هذا الـفن

مثل - حلظة العرض - الفكرة والشكل فى آن واحد. الذى يكون فيه ا
: مثل إلى قسم وقد اتفق بشكل عام على تقسيم األدوات الضرورية لفن ا

ـعنـويـة ومـنهـا الـقدرة عـلى الـتـركـيز والـتـخيـل والتـواصل مع الـذات والـعالم : األدوات الـداخلـيـة أو ا أوالً
اخلارجى.

ــاديــة وهـى اجلــسم والــصــوت وهــذا الــكــتــاب يـــركــز عــلى اجلــسم ألنه ثــانــيًــا: األدوات اخلــارجــيــة أو ا
األساس الذى تصب فيه وتظلم من خالله عناصر كثيرة أخرى. 

ـسـرح من زاويـتـ إحـداهـمـا نـظـريـة ـمـثل عـلى خـشـبــة ا ـبـادىء األســاسـيـة حلـركـة ا ويـتـنـاول الـكـتـاب ا
واألخرى عملية.

ـترجم تـصنـيـفا تـشريـحيـا وفـسيـولوجـيـا لتـمريـنات فـمن الـناحـية الـنظـريـة يقـدم هذا الـكـتاب كـما يـرى ا
ـطلوبة هارات ا سـتخدمة فـى رفع اللياقـة البدنيـة العامة ويـبرز مدى أهمـيتها فى إتـقان ا األسـاسية ا
ـسرح كـما يـبـ طرق تـعـليم أنـواع احلـركات وكـيـفيـة االسـتعـانـة بالـوسائل ـمثل عـلى خـشبـة ا فى أداء ا
التى تعـطى تأثيرا أفضل فى تـنمية الـقدرات البدنيـة والبدنية الـنفسية كـالقوة والرشاقـة والتحمل وما

إلى ذلك.
ؤلف الـقسم الـنظرى إلى ويعـطى أمثـلة لألخـطاء احملـتملـة أثنـاء التـدرب على هـذه التمـرينـات ويقـسم ا
: الفصل الدراسى األول وهو عبـارة عن تمرينات بدون أدوات ويعرضـها فى خمسة عشر درسا فـصل

يختتمها بدرس امتحان التجربة.
والفصل الـدراسى الثانى عبـارة عن تمرينـات بالعصـا وبالكرة الطـبية ويعـرضها فى خمـسة عشر درسا
أيضـا ويـختـتـمهـا بـدرس امـتحـان الـتجـربـة أما الـقـسم العـمـلى لهـذا الـكتـاب فـيقـدم عـلى هيـئـة تمـريـنات
مـوزعـة على ثـالثة فـصـول دراسيـة وقـسم لـلتـمـرينـات اإلضـافيـة وتـمريـنـات الـفصـول الـدراسيـة الـثالثة
عبارة عن مـجموعـة كبيرة من تـمرينات بـدنية مـتكاملـة وهادفة اختـيرت خصـيصا لرفع الـلياقة الـبدنية

سرح. سرح وتأهيلهم الكتساب مهارات احلركة على ا لطالب ا
وتـنـدرج هذه الـتمـريـنات فـتـكون فى الـفصـل الدراسى األول بـدون أدوات وفى الـثانى بـالعـصـا وبالـكرة
الـطــبـيـة وفى الـثـالث بــالـكـراسى ومع الـزمـيـل وبـعض هـذه الـتـمــريـنـات مـزود بـأشـكــال إيـضـاحـيـة تـبـ
طريـقـة أدائهـا وهذه الـتمـريـنات مـتسـلسـلـة وفقـا لقـوانـ مدروسـة بدقـة وغيـر مـسمـوح باإلخالل بـهذا

التسلسل عند التدريب.
ويـعـقب هـذه الـفصـول قـسم لـلـتمـريـنـات اإلضـافيـة الـعـمـليـة اخلـاصـة بـاإلطالـة والـتـوازن وإصالح عـيوب

القوام.
كتـبة العربية فى مجال ويعد هذا الـكتاب كما يرى مترجـمه إسهاما إيجابيـا فى سد بعض الفراغ فى ا

سرح. مثل على خشبة ا حركة ا
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تـقوم فـرقة حـكي مصـاطب بالـتعـاون مع جمـعيـة النـهضـة العـلمـية والـثقـافية
"جزويت الـقاهرة" حاليا بـتنظيم ورشة للحـكي حتت إشراف الفنان رمضان
خـاطــر الـذي يــقـول إن هـذه الــفـرقــة الـتي تــعـتـمــد في عـروضــهـا عــلى فـنـون

احلكي فقط تعتبر األولى من نوعها في مصر..
الـفـرقـة تـأخـذ مـن حـكـايـات ألف لـيـلـة ولـيـلـة مـا يـتـنـاسب مع الـوطن الـعـربي
ـشـاهد احلـيـاتيـة واليـومـية إضـافة وبـشكـل خاص مـصر كـمـا تتـدرب على ا

إلى السير الشعبية الشهيرة.
وســـيــقـــدم نـــتـــاج الـــورشـــة من خـالل عــرض
مسـرحي في جزويت الـقاهـرة واإلسكـندرية
ـنـيا وبـعض مـقـاهي الـقاهـرة خالل يـولـيو وا
القادم. وفي إطار برنـامج الورشة التدريبية
ـســرح أيــضـا يــشــهــد اجلـزويت في مــجــال ا
" حــالــيــا بــدء فــعـالــيــات ورشــة "بـاليــنــا مـا
ـسـرحي مصـطـفى حزين بـإشـراف اخملرج ا
ـدة  10أيــام تـنــتـهي ـشــاركـة  15 مــتـدربًــا 
بــتـقــد عــرض صـامت كــنــتــاج لـلــورشــة الـتي
ــســتـقــلــة بـالــتــعـاون مع تـنــظـمــهــا فـرقــة مالمح ا

اجلزويت.

ـثل سيـنمـا أمريـكى شهـير وأحـد أساطـير هولـيود. كـان يلـقب بـ "ملك > سـتيف مـاكوين: 
الئـمة ألدوار "نـقـيض الـبـطل" كـان مـطلـوبًـا بـشـدة رغم أجره ـا لشـخـصـيـته ا الـوقـاحـة" ر
رتـفع فى السبـعينيـات والثمـانينـيات. من أهم أفالمه «العـظماء الـسبعـة»  «الهروب الـكبير ا

وعدو الشعب" عن مسرحية إبسن والذى لعب فيها دورًا مختلفًا تمامًا.

سرح العامل بالقطاع. سرحية من 30 إلى 50 جنيها جلميع باحثى ا > د. أشرف زكى «رئيس البيت الفنى للمسرح» قرر رفع مكافأة جلنة القراءة ا

سرحي جريدة كل ا
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أبطال عرض «انت حر»

فـــــرقــــة بــــورســـــعــــيــــد الـــــقــــومــــيــــة
ــســرحــيــة تــقــوم حــالــيــا بــتــقـد ا

ـــــســـــرحي الـــــعـــــرض ا
"أنـت حـــــــــــــــر" عــــــــــــــلـى
مـســرح قــصــر ثــقــافـة
بـــورســـعـــيــد فـي إطــار
ـــــــــــــــوسـم عـــــــــــــــروض ا

احلالي.
ــــســــرحــــيــــة تــــألــــيف ا
ليـن الـرملي وإخراج
ســمـيــر زاهـر وتــمـثـيل
رجـب ســلـيـم فــاطــمـة
هــــــــــــديــــــــــــة عــــــــــــمـــــــــــر
احلــــلـــوجي تــــيـــســـيـــر

مصطفى هـشام العطار سليمان
رضوان مـحمـد مـنتـصر إبـراهيم
ن أبـو سـلـيــمـة مـحـمــد يـحـيى أ
عـادل مصـطفى الـشمـوتي أميرة

الشناوي محمد الشيخ.
األشــعــار أحـمــد ســلــيـمــان وغــنـاء
وأحلـــــــــــــــــــــــــــــــــان رجـــب
لـــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــاذلــي ا
واالســــــتــــــعــــــراضــــــات

حملمد عشري.
يــــــذكـــــــر أن مــــــســــــرح
قـــــــــصـــــــــر ثــــــــقـــــــــافــــــــة
بــــورســـعـــيــــد يـــخـــضع
حــــالــــيــــا لـــعــــمــــلــــيـــات
تـرمــيم وجتـديــد بـعـد
إغــالقـه بـــــــــــــســـــــــــــبـب
االفتقاد الشتراطات
األمـن الـــــــصــــــــنـــــــاعي
والـــتـــأمـــ ضـــد احلـــرائق وعـــلى
الــــــرغـم مـن ذلك قـــــــدم الــــــعــــــرض

سرح. األول للمسرحية با

 لين الرملى

 رمضان خاطر
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ــســرحــيــة تــســتــعـــد فــرقــة الــشـــروق ا
ــسـتـقــلـة لـتـقــد مـسـرحـيــة "لـعـبـة" ا
نـهــايـة يـونـيــو الـقـادم بـقــاعـة احملـكـمـة
ـسـرحـيـة تـألـيف بـسـاقـيـة الـصـاوي ا
وإخـراج محـمـد يسـري ديـكور جـمال
إبـــراهـــيـم مـــوســـيـــقى طـــارق هـــيـــكل

وغناء حازم صالح.
وتــــمــــثــــيل جــــمــــال إبــــراهــــيـم أحــــمـــد

الرابكي نوال العدل محمد عاشور
حازم صالح..

مـحمد يـسري مخـرج ومؤلف العرض
قـــــال إنـه يــــــحـــــاول تــــــقـــــد جتــــــربـــــة
مـســرحـيــة خـاصــة تـعــتـمـد عــلى عـدد
ـتـصــلـة مع ــنـفــصـلــة ا من الــلـوحـات ا
ـسرح داخل االستـفـادة من تـقـنـيـات ا

سرح وتوظيفها بشكل جديد. ا

بعد فشله في تقد اللجنة:
'áØb ¬©HÉJh ≈∏Y ≈°S' äÉahôH CGóÑj ô«æe OGôe

زكـي "رئـيس الـبـيت الـفـني لـلـمـسـرح"
ـــوقف في مــحــاولــة إلتــمــام إلنــقــاذ ا
سرح احلديث شروع الـذي ينقـذ ا ا
من ورطــــــــــة عـــــــــدم وجــــــــــود عـــــــــرض
مــســرحي جــديــد تــفــتــتح بـه الــفــرقـة

موسمها الصيفي.
اخملرج مـراد مـنـير أكـد حـرصه على
تـقـد رواية جـديـدة ومـغايـرة لـلنص
ر تـتوافق واألحـداث الراهـنة الـتي 

صري. بها اجملتمع ا
ــســـرحــيـــة بــطـــولـــة عــلى احلـــجــار ا
فـــايــــزة كـــمــــال مـــحــــمـــود اجلــــنـــدي
الـسـيـد راضي مـاجـدة مـنـيـر وجنوم

سرح احلديث. ا
الديكـور حلازم شبل مالبس سامية
عـبد الـعـزيز االسـتـعـراضات لـضـياء
ومـــحــمــد واألشـــعــار لــســـيــد حــجــاب
ـوسـيقى واألحلـان حلـمدي رءوف وا
قـرر افـتـتاح وأحـمـد احلـجار. ومـن ا
الـعرض مـنـتـصف يـوليـو الـقـادم على
خـشــبــة مـســرح الــسالم بــعـد انــتــهـاء

عملية حتديثه. 

بـــعـــد مـــحـــاوالت انـــتــــهت جـــمـــيـــعـــهـــا
ـسـرحى مراد بالـفـشل قـرر اخملرج ا
مـنير جتـميد مـشروع تقـد العرض
ــعـد عن روايـة ـسـرحي "الــلـجــنـة" ا ا
بــــنـــفـس االسم لــــلـــكــــاتب صــــنع الــــله

إبراهيم.
منيـر الذي قال إنه ال يـعرف السبب
ــشــروع بــدأ احلــقــيــقي وراء تــوقف ا
مـنــذ أيـام بــروفــات عـرض مــسـرحي
آخـــر هــــو "سي عــــلى وتـــابــــعه قــــفـــة"
لـلـكاتب الـراحل ألـفـريـد فـرج ويـقوم
حاليا بـإجراء البروفـات األولية التي
تــواجه هي األخـــرى عــدة مـــشــكالت
تــتــعــلـق بــعــدم تـــوفــر مــكـــان مــنــاسب
إلجــراء بـروفـات احلـركــة الـتي تـعـذر
إقـامتـهـا عـلى خـشبـة مـسـرح السالم
اخلــاضع حــالــيــا ألعــمــال الــتــجــديــد

والتطوير.
يــــأتي ذلـك في الــــوقـت الــــذي فــــشل
فـــيه اخملـــرج هـــشـــام جـــمـــعـــة مـــديـــر
ـسـرح احلـديث في جتـاوز األزمات ا
والعـقـبات الـتي تـواجه عرض فـرقته
لـلــمــوسم الــصـيــفي الــذي يـبــدأ بــعـد
ـا أدى إلى تـدخل د. أشـرف أيـام 

ــســرحى «الــســمــات الــتـــجــريــبــيــة لــلــمــشــهــد ا
ــعــاصـر مــهــرجــان الـقــاهــرة الـدولى الــعـربى ا
» عـنــوان رسـالـة ــوذجـاً لــلـمــسـرح الـتــجـريـبى 
الــدكـــتــوراة الــتـى يــنــاقـــشــهــا الـــزمــيل الـــكــاتب
عهـد العالى لـلفنون واخملرج محـمد زعيـمه با

سرحية األحد القادم. ا
ــنــاقــشــة تــتــكــون من الــدكــاتــرة: رضـا جلــنــة ا
سرحى» غالب «رئيس قسم الـدراما والنقد ا
عـهد (مشـرفاً) وعـصام عـبـد العـزيز «وكـيل ا
الـــســـابق» نـــاديـــة كـــامـل «رئـــيس قـــسم عـــلـــوم
ــــنـــــيــــا وأســــتــــاذ األدب ــــســـــرح بــــجــــامـــــعــــة ا ا

الفرنسى» عضوين.
ـــهـــرجـــان تـــعـــتـــمـــد الـــرســـالـــة عـــلى عـــروض ا  محمد زعيمه

 مراد منير 

الـتجـريبى وقـد اشـتمـلت عيـنـة البـحث العـديد
من عـــروض الـــدول الـــعــربـــيـــة مـــنـــهـــا: مـــصــر
والــكــويت والــبــحــريـن والــعــراق وفــلــســطـ

وسوريا واألردن.
ــاجــســتــيــر حملــمــد زعــيــمه يــذكــر أن رســالــة ا
كــانت بــعــنــوان «الــصــيــاغــة الــفــنــيــة لــلــحــكــايـة
الـشـعـبـيـة فى مـسـرح الـطـفل فى مـصـر» حتت
إشـراف د. أحــمـد ســخـســوخ الـعــمـيـد الــسـابق

سرحية. عهد الفنون ا
مـحـمـد زعــيـمه أهـدى رســالـته لـلــدكـتـوراه إلى
الـفنان فاروق حـسنى وزير الثـقافة ود. فوزى
فــــهـــمى رئــــيس مــــهـــرجــــان الــــقـــاهــــرة الـــدولى

للمسرح التجريبى.

äÉcôH áÑg  على احلجار

دير اجلديد للمسرح الكوميدى: مدحت يوسف ا

وجـارى اآلن تــرشـيح أبـطــال الـعــمل لـبـدء
بـروفاته الـشـهر الـقـادم تمـهـيداً الفـتـتاحه

أول أيام عيد الفطر.
ومـن جــــــانــــــبـه قــــــال مــــــدحـت يــــــوسف إن
ــسـرح الــكــومــيـدى ســوف يــشــهـد خالل ا
األيام الـقلـيلـة الـقادمـة حالـة من النـشاط
ـعـهـود مع الـعـمل عـلى تـقـد أكـثر غـيـر ا
ـــوسـم الـــواحـــد وذلك مـن عـــرض خالل ا
بــعــد االتــفــاق مع د. أشــرف زكى «رئــيس
الــبــيت الــفــنى لــلــمــســرح» عــلى اســتــغالل
الكوميدى ألكـثر من دور عرض بالقاهرة

واإلسكندرية.

ــنــاسب مـنــهــا لــلـمــســرح الـكــومــيـدى مع ا
التعهد بإنتاجه فى حالة جودته وتميزه.
يذكر أن اخملرج هشـام عطوة يقوم حاليا
ـــــديــــــر اجلــــــديـــــد وبــــــعــــــد االتــــــفـــــاق مـع ا
للـكومـيدى بـاإلعداد لـتقـدم مسـرحيـة «يا
دنــيـا يــا حـرامى» لــلـمــؤلف مــتـولى حــامـد

بـعـد قرار د. أشـرف زكى األخـير بـإسـناد
ــسـرح الــكـومــيــدى لـلــكـاتب مــهــمـة إدارة ا
ـسـرحى «مـدحت يـوسف» خلـفـا لـلـفـنان ا
أحــمـــد عــبــد الــعــزيــز الـــذى لم يــفــلح فى
احتواء أزمات الفرقة وتسبب فى جتميد
ـدة أربعـة شهـور دون تقد أى نشـاطها 

عروض جديدة.
يــــقـــوم مــــدحت يــــوسف حــــالــــيـــا بــــإجـــراء
لــــقــــاءات مع مــــجـــمــــوعــــة من اخملــــرجـــ
ــواسم لــتـــقــد عـــروض جــديـــدة خالل ا

القادمة.
ووجه يــــوسف دعـــوة لـــلـــمـــؤلـــفـــ اجلـــدد
ـــســرحــيـــة الخــتــيــار لـــتــقــد أعـــمــالــهم ا

ΩOÉ≤dG º°SƒŸG ∫ÓN ábôØ∏d ájó«∏≤J ô«Z •É°ûf ácôM
«يا دنيا يا حرامى»
لهشام عطوة

 فى مقدمة العروض

≈Nƒ£dG ô«ÑY

 ≈a
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طاف» لفرقة قصر سرحى «آخر ا تشارك الفنانة عبير الطـوخى حالياً فى بطولة العرض ا
ثقافة اجليزة.

ها بداية األسبوع القادم. سرحية تأليف مؤمن عبده واإلخراج لعادل حسان ويتم تقد ا
ـشاركـة مع فـرقـة قـصر ثـقـافـة اجليـزة الـتى تـعمل وتـقـول عـبيـر الـطـوخى إنهـا سـعـيدة بـهـذه ا
معها للمرة األولى وعلى الرغم من مـشاركتها فى عدد من عروض مسرح الدولة الكبيرة إال
ـسـرح بـالـثقـافـة اجلـمـاهـيـريـة التى قـدمت من ـشـاركـة كـمـمثـلـة مع فـرق ا أنـها حتـرص عـلى ا
ـراكز خاللـهـا عـدداً من األدوار الهـامـة إضـافـة إلى حـصولـهـا عـلى مـجـموعـة من اجلـوائـز وا

صرية والعربية. سرح ا األولى فى التمثيل من مهرجانات ا
عبـير انتهت مـنذ أيام من تقـد مسرحيـة «شفيقـة ومتولى» مع اخملرجـة عزة احلسينى و

عرضها من إنتاج فرقة بيت ثقافة طامية بالفيوم.
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االحــــتــــراف فــــأعـــــنى بـه أنه حــــرفــــة
أكـسب - نـتيـجـة لـعـملى وجـهـدى بـها
ـــعـــيـــشـــيــة - قـــوتى واحـــتـــيــاجـــاتى ا
ــهــنــيـة واحلــرفــة تـتــطــلب اإلتــقــان وا
ـهــارة وحتـتــاج لـتــحــقـيق ذلك إلى وا
الـــــدراســــة وهـــــذه الـــــدراســــة كـــــانت
فـرصتى فيهـا صعبة  فـعلى ما أذكر
أن مـعـهـد الـسـيـنـمـا فى الـقـاهـرة كان
يــشـــتـــرط فـى تـــلك الـــســـنـــة بـــالــذات

 1964احلصول على الشهادة
اجلامعية األولى لاللتحاق به.

ولـلــحــرفـة والــهـوايــة حــكـايــة طـويــلـة
وأظـنــنى ســأركـز عــلى الـهــوايـة - أى
ـــــــســـــــرح - فى هـــــــذه الـــــــشـــــــهــــــادة ا

ناسبة تتعلق به ومن أجله. فا
أول مــا أذكـــره أنــنى كــنـت أقف عــلى
ــســرح أمـثل ال أعــرف مـاذا وعــنـد ا
انـــتــهـــاء الــعــرض أذكـــر أن اجلــو كــان
مثل سعيدًا ووزعوا عـلينا - نحن ا
- شــوكـــوالته من عــلــبـــة بــنــيــة الــلــون
ومــكـتـوب عـلـيــهـا (غـنـدور) وأظن أن
والـدتى كــانت الــدافع لى ألســهم فى
هـذا الـنـشــاط فـهى أيـضًـا كـانت من
دفــعـنى ألشــارك فى فـريق الـكــشـافـة
بـعد ذلك بسـنوات أما الـوقوف على
ــسـرح فـكــنت طـفالً فى الــرابـعـة أو ا
اخلــــامــــســــة مـن عــــمــــرى فى روضــــة
الــكــلــيــة الـــعــلــمــيــة اإلسـالمــيــة كــنت
ــســرح وأول مــا حــيــنـــهــا ال أعــرف ا
شــاركت فـــيه كــنت أقـف عــلى الــركح
ولست جالـسا فى الصالة وأذكر أن
أول مـسـرحــيـة شـاهـدتــهـا كـانت عـام
 1964  فى القاهرة وهى مسرحية
) تــــمـــثـــيـل مـــحـــمـــد (جـــلــــفـــدان هـــا
عـوض مع أنــنى قـبل ذلك مـثـلت فى
ثالً  ال عدة مسرحـيات كنت فيها 
ــتــفـرج فــقــد كـنــته فى تــفــرجًــا أمـا ا
اجلـــانب اآلخــر - الــســيــنــمــا - فــقــد
كــنـت مــتــفـــرجًــا من الـــدرجــة األولى
حــيث كــنت أشــاهـد كل األفـالم الـتى
تـعرض فى صـاالت دور السيـنما فى
عـــــمـــــان وإذا لم تـــــغــــيـــــر الـــــصــــاالت
ــــــعــــــروضــــــة كـــــــنت أعــــــيــــــد األفـالم ا
مـشــاهـدة مـا يـعـرض حـتى تـغـيـر دور
السـيـنـما أفالمـهـا. كـنت مـأخوذًا فى
هــــذا الـــــعــــالم الـــــذى تــــعـــــرضه هــــذه
األفـالم سـواء كـانت عــربـيـة مــصـريـة

أو أجنبية أمريكية.
كـان أول فـنـان ألـتـقى به شـخـصـيًـا -
وقـــــــد أصــــــــبـــــــحـت اآلن فى الــــــــصف
الــــــــثـــــــانـى اإلعـــــــدادى فـى مـــــــدرســـــــة
احلـــســـ اإلعــــداديـــة - هــــو هـــشـــام
يــــانس كــــان زمــــيالً لـى فى الــــصف
وكـــان مــرحًـــا يــلـــقى الــنـــكــات ويـــغــنى
ـــســـتـــقـــبـــلـــ ُ ـــا يـــســـعـــد ا ويـــقـــلـــد 
ويــــضــــحـــكــــهم وكــــنت أنــــا أكــــثـــر من
يـــجــــعـــله يــــضـــحـك حـــتى يــــفـــرط من
الـضـحك كــنـا نـشـتــرك فى الـنـشـاط
ــدرسى الــذيـن كــان يــشـرف الــفــنى ا
عـــلـــيه مـــدرس الــــريـــاضـــة الـــبـــدنـــيـــة
األسـتـاذ نـظـمى الـسـعـيـد الذى كـانت
مهـمـته جـمع التـالميـذ الـذين يـتوسم
فـــيـــهم الـــدالئل عـــلى وجــود مـــوهـــبــة
فـنيـة لديـهم حـتى أصبـحنـا من جنوم
ـدرســة حـتـى كـان األســتـاذ نــظـمى ا
يـصــرّ عـلى مـشــاركـتـنــا فى الـرحالت
ــــــدرســــــيــــــة حــــــتى دون دفـع رســـــوم ا
الــــرحـــلــــة وذلك كى نــــحـــيـى حـــفالت
الــسـمــر. وبـقــيـنــا هــكـذا حــتى أصـبح

: نـشأ فى  1947 عـلى يـد خـريجى "مـسـرح اجملمـوعـة" إيلـيـا كازان وتـشـيرل مـثـل > اسـتوديـو ا
. فال يـعتبر مثـل ورشة متفـردة للمـمثل احملـترف كراوفورد وروبـرت لويس ويعتـبر استـوديو ا
ثالً فسيصـبح عضوًا مدى احلياة ألن جرد أن يقـبل  مدرسة; وال يـتقاضى رسومًا دراسـية; و

االفتراض األساسى لالستوديو هو أنه ليس هناك درجة نهائية للممثل.

> فرقة «ومضة» لألراجوز وخيال الظل أطلقت هذا األسبوع جروبً خاصاً بأهم أعمالها على موقع الفيس بوك الشهير.
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سرح احلقيقى يكمن فى الهواية  ا
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سرح األردنى   أجيال متعاقبة فى ا
ستقبل بع جديدة ترفض اليأس وترى ا
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د. حسناالحتراف قوت يومى
عطية

فضاءات حرة
«Blow up» الـــذى أعــــطـــانـى دفـــعـــة
قوية لإلصرار عـلى دراسة السينما
وســــبـــر أغــــوارهــــا وقــــد عــــدت إلى
بلدى بعد تـخرجى من كلية احلقوق

وأنا أحمل هذا اإلصرار.
واخـــتـــصـــارًا لــــلـــوقت: أحــــيـــلـــكم إذا
أرد إلى كتاب (عبد اللطيف شمّا
ـسرح فى األردن". وأحـمـد شقم) "ا
أما دراسـتى للـسيـنمـا فقـد حقـقتـها
بـعـد ذلك وبــعـد جـهـد جــهـيـد حـيث
درست اإلخــــراج الــــســـيــــنــــمــــائى فى
مـــعـــهــــد الـــســــيـــنــــمـــا احلـــكــــومى فى
مـوســكـو وتـخــرجت فـيه  عـام 1983
ولهذا شهادة أخرى أحكيها إن شاء
ـهرجـان السـيـنمـائى الذى الـله فى ا
سيـنـعـقد فـى بلـدنـا والـذى أرجو أال

يكون بعيدًا.

أمــا بــالــنــســـبــة لــلــوضع الــعــام لــلــفن
ـسـرح أبـو األردنى وكـمـا أقــرأه - وا
الـــفــنـــون كــمـــا هــو مـــعــروف - فـــقــد
مـرت بــدايـة نـشـأته بـظـروف صـعـبـة
ـسرح أثّـرت عـلـيه سنـ طـويـلـة فـا
األردنى الـرسـمى كان قـد أنشئ فى
عــــــام  1965 كــــــمـــــا أذكــــــر وشــــــهـــــد
محاوالت جادة ونـاجحة حيث بدأنا
نــشـــعــر بــتــكـــوين جــمــهـــور مــســرحى
ـــــســــرح وإذا ســـــيـــــعـــــتـــــاد ارتـــــيـــــاد ا
بـــالــنــكـــســة عــام  1967 حتــبــطه ثم
بــعـدهــا وفى عـام  - 1968ومع حـبىّ
لــلـتــلـيــفـزيــون وتــقـديــرى له - أنـشئ
الـتـلـيـفـزيـون األردنى  فـسـحـب بـقـية
ـســرح وحـتى الــسـيـنــمـا وأنـا رواد ا
أقـترح على التـليفزيـون وتكفيرًا عن
ـــــقــــصــــود االهــــتــــمــــام ذنـــــبه غــــيــــر ا
ا يـفـعله ـسرح أكـثـر  بـالسـيـنمـا وا

حاليًا على األقل فى برامجه.
وإن كـــــــــان لـى أن أســــــــتـــــــــطـــــــــرد فى
االقـتراح فـمـمـا أقـتـرحه ونـحن اآلن
نـشـاهـد نـهـضـة اقتـصـاديـة ضـخـمة
ـعـمـاريـة ـشـروعــات ا وخــاصـة فى ا
الـــكــــبـــيــــرة أن تـــقــــوم أمـــانــــة عـــمـــان
الــكــبـرى عــنـد إعــطـائــهــا الـتــصـاريح
ـــــشــــروعـــــات ومن إلنـــــشــــاء هـــــذه ا
ـفروضـة أن تقـتطع خالل الرسـوم ا
جـــــزءًا يــــســــيــــرًا مـن هــــذه الــــرســــوم
يــــخــــصـص لــــرعــــايــــة الـــــفن األردنى
ودعـمه وأن يـسـيــر فى هـذا الـركب

كل مؤسسة شبيهة.
هــــــذه شــــــهــــــادة واحــــــدة مـن الـــــرواد
وأظـن أن شــــــهــــــادة الــــــرواد كــــــلــــــهـــــا
مــتــشـــابــهــة وإن كــانت تـــخــتــلف فى
التـفـاصـيل والـظـروف اخلـاصـة لكل

فرد.
قـــــد نــــخــــرج بــــعـــــد هــــذه الــــشــــهــــادة
ـا يـائس عن بـانــطـبـاع حـزيـن أو ر
مــــســــيــــرة الــــفـن فى بــــلــــدنــــا ولــــكن
لــلـحـقــيـقــة أقـول وبــكل صـراحـة: إن
الـــيــأس لم يـــتــطــرق ألى واحـــد مــنــا
نــــحن الـــفـــنــــانـــ فـــكـل واحـــد مـــنـــا
مـــــحــــــكـــــوم بــــــاألمـل ألن عـــــلـى هـــــذه
األرض مــــا يـــســـتـــحق احلـــيـــاة وألن
لــــكل مـــــنــــا حــــلـــــمه فى غـــــد أفــــضل
ومـــســتـــقــبل مـــشــرق والــدلـــيل هــذه
ـتعـاقـبـة من الـفـنـان فى األجـيـال ا

بلدنا األردن.

مــسـرح مـركــز الـشــبـاب االجــتـمـاعى
ـعـاهد فى مـخـيم احلـسـ أو فى ا
والنوادى حلـساب بعض فرق الهواة
الــفــنـيــة كــفــرقــة إبــراهـيـم اخلـطــيب

وفرقة موسى عيوش.
خالل تلك األثناء كان هانى صنوبر
يـــحـــاول تـــكـــويـن فـــرقـــة مـــســـرحـــيـــة
رســــمـــيــــة ويــــعـــدّ لــــهــــا - حـــتـى قـــبل
إنـشائها وإخـراجها - الـفريق الفنى
ــــســـــرحــــيـــــة. كــــانت والــــنـــــصـــــوص ا
النصوص تـطبع على آالت الطباعة
فى اإلذاعـة وكـنت أشـارك فى نـقل
هـذه الــنـصـوص بــعـد طـبــاعـتـهـا إلى
اإلذاعــة وقـــد أقـــر رســمـــيًــا إنـــشــاء
ــــــســــــرح هــــــذه الــــــفــــــرقــــــة (أســــــرة ا
األردنى) ولــــكـن كــــنت حــــيـــــنــــهــــا فى
القاهرة أواصل دراستى اجلامعية.
وقـد ذكــرت سـابـقًـا قـصـة مـحـاولـتى
الــــدراســــة فى مــــعــــهــــد الــــســــيــــنــــمـــا
ومـتـطلـبـاته لـلـدراسة فـيه فـاخـترت
- وقـــد حـــصـــلـت كـــمـــا أقــــرّ مـــكـــتب
الــــتـــنــــســـيـق عـــلـى مـــقــــعـــد لــــدراســـة
الـتجـارة فى أسيـوط أو احلقوق فى
جــامـعـة الـقــاهـرة - دراسـة احلـقـوق
الـــتى كـــانت فى تـــصـــورى الـــشـــهــادة
اجلــــــــامـــــــعــــــــيـــــــة األولـى الـــــــتـى كـــــــان

يشترطها معهد السينما.
فى الـــقــاهـــرة نــهـــلت وبــشـــراهــة من
ـــســـرحــــيـــات واألفالم الــــتى كـــانت ا
ــــســـــارح والــــصــــاالت تــــعــــرض فـى ا
سرح اخملـتلفـة فشاهـدت عروض ا
ـى واجلــــــــــيب الــــــــــقــــــــــومـى والــــــــــعــــــــــا
ومــســـرحـــيـــات الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون كـــمــا
شـاهــدت أفالمًــا سـيـنــمـائــيـة كــثـيـرة
وكــان أهـمـهــا فـيــلم لـ (أنـطــونـيـونى)

درسى يشرف على الـنشاط الفنى ا
فى كــلــيــة احلـســ الــثــانــويــة أســتـاذ
الـــلـــغـــة اإلجنـــلـــيـــزيـــة اجلـــديـــد الـــذى
اســتــلم الـفــريق مـن األسـتــاذ نــظـمى
ـدرسـة وصـعـدنـا الــركح فى مـسـرح ا
وألول مــــرة أجــــد مـن يــــوجــــهـــــنــــا فى
احلركة ويـعلـمنا طـريقة اإللـقاء. كان
اسم هـــذا األســـتـــاذ هـــانى صـــنـــوبــر
وكانت سـعادتـنا كـبيـرة عنـدما عـلمـنا
ـــــــســــــــرح فى الــــــــواليـــــــات أنـه درس ا

تحدة األمريكية. ا

كـــانـت الـــتـــمــــثـــيـــلـــيــــات اإلذاعـــيـــة فى
اإلذاعـة األردنـيـة - علـى حـداثـتـها -
ـــذيـــعـــ ســـواء فى تـــعـــتـــمـــد عـــلـى ا
الـتمثـيل أو اإلخراج وقد كـنا نسمع
ـذيـع مـثل: عـمر اخلـطيب كـبار ا
ومـحـمــود الـشـاهـد ولــيـلى الـقـطب
ـــثـــلــون ويـــخـــرجـــون. فـــجــاء هـــانى
صـــنــوبـــر وحــاول أن يــشـــكل فـــريــقًــا
ذيعون هـمة التى يقوم بها ا فنيًا با
حينها وجنحت محاولته وشكّل فى
اإلذاعـة قسـمًـا خـاصًـا اسـمه (قـسم
الــتــمــثــيــلــيـات) وكــنت حلــسن حــظى
واحدًا من هذا الـفريق الفنى. أذكر
أنــــــنـى كــــــنـت يــــــومًــــــا أنــــــهى الــــــدوام
ـدرسى وأذهب مـباشـرة إلى حيث ا
الـبــريـد الـقـد أنـتـظـر قـدوم بـاص
اإلذاعــة ألصـعـد فــيه كى أذهب إلى
اإلذاعــة وأشـتــرك فى الــتــمــثـيــلــيـات

اإلذاعية. 
وفى خـط مُــــوازٍ كــــنت أشــــتــــرك فى
ـسـرحـيـات الـتى كـنّـا نـقـدمـها عـلى ا

 على التليفزيون أن يكفّر عن ذنبه
سرح ويهتم بفن ا

ذيعون ودورهم ا

النشأة وظروفها الصعبة

سميات صطلحات وا فوضى ا
ـتميـز لنص (مارا صاد) ترجم ا ال يشكل مـوضوع اختـفاء اسم ا
د."يسرى خـميس" من عـلى كتـيب (بانفـلت) العـرض الذى قدمه
اخملـرج د."مـحمـود أبـو دومة" بـاإلسكـندريـة مـؤخرا بـعنـوان (مارا
صاد ثـورة فى احلمام)  والذى أشار إليه الصديق "يسرى حسان"
اضـى  ال يشـكل حـالـة مـنـفردة تـألـقـة الـعـدد قـبل ا فى زاويـته ا
جاءت سهـوا أو نتيجة لـسوء تقدير شخـصى  بل هى حالة عامة
سرحـية فى مـقتل  مـعبرة بـوجودهـا عن غياب أصـابت حيـاتنـا ا
التـواصل ب األجيال  وفقدان القدرة على احترام إبداع اآلخر 
وهـيمـنـة دور الـفـرد عـلى اجلـمـاعـة  وتـعـاظم دور األنـا احلـاضرة
بصورة مـرضية  تـخفى فى أعمـاقها - ويـا للتـناقض - انسـحاقا
ـا يقـول به األخـر الغـربى  وتروجه أقالم تـعـظم نفـسهـا بتـرديد

أقوال هذا اآلخر. 
وال يـقف األمـر عـند حـد إخـفـاء مـتـعـمد السـم متـرجم نص عن
سرح  بل جتاوز جمهـوره القادم لرؤية هذا النص مـجسدا على ا
ذلك لـتـمـزيق الــنـصـوص ذاتـهـا وتـفـتـيـت مـوضـوعـاتـهـا وحتـويل
ـسـرح  ووضع ـتـمـاسـكـة لـشـظـايـا هـائـمـة فى فـضـاء ا أفـكـارهـا ا
ا أسمـاء جـديدة عـلى مسـرحـيات مـعروفـة أسمـائـها األصـليـة 
ــســرحى  فــضال عن ابــتــداع يــؤثــر عــلى عــمـــلــيــات الــتــوثــيق ا
مصطـلحات جديدة خادعة وزائفة من قبيل (كتابة على الكتابة)
و(درامـاتــورجـيــا) و(رؤيــة وإخـراج)  وال تــخـرج كــلـهــا عن مــعـنى
ـؤلف وإجناب جـنـ مـشـوه من نـصه األصلى ال اغـتـصـاب حق ا
ينتـمى لفكره ورؤيته للمجتمع ; حتى ولو وضع أسمه على أوراق

التعريف بالعرض.
ــاضى  وإذا كــان "يــوسف إدريـس" شــبه فى ســتــيــنــيــات الـقــرن ا
الـعالقـة بـ الـكـاتب واخملـرج بـزيـجة مـلـتـبـسـة ; زوج فـيـها األول
زوجته لرجل آخر ; هو اخملرج الذى يخرج بها للناس فى الصورة
التى يريـدها هو ال التـى يتمنـاها زوجها احلـقيقى  وذلك جملرد
أن بيـد اخملرج أدوات تساعده على تقد النص فى عرض يحمل
رؤيـته هـو  رغم أن كل مـا كان يـفـعـله أجرأ مـخـرجى ذاك الـزمان
كتـوبة ; الكبيـر "كرم مطاوع"  هو احلذف تعامال مع الـنصوص ا
من حـوار مسـرحـية (الـفـتى مهـران لـلشـرقـاوى)  أو إعادة تـرتيب
مشـاهد النص بـصورة جديدة دون نـسف رؤيته األسـاسية (وطنى

عكا للشرقاوى).
وكـلـهـا أمـور تـخص اخملـرج  دون أن تـطـيح بـالـنص الـذى اخـتاره
سرح  مـتفقا هذا اخملرج طـواعية  وعـمل على (إخراجه) عـلى ا
ـشـتـركة ومـحـتـرمـا ألفـكاره  وسـاعـيـا لـ (تـوصـيل) هـذه األفكـار ا
ـسرحى. أمـا اليوم لـلجـمهور بـأفضل أسـاليب وتقـنيـات العرض ا
فـلم يـعــد اخملـرج مـكـتـفـيـا بــدوره كـمـخـرج  بل وراح يـضـيف إلى
مـهـنته كـلـمة (رؤيـة)  وكـأن اإلخـراج فى ذاته ال يقـوم عـلى رؤية 
وأن أى مـخـرج آخـر ال يـضع هـذه الــكـلـمـة الـلـعـيــنـة قـبل مـهـنـته
كـمخـرج  ال يـكـون مخـرجـا صـاحب رؤيـة ولزامـا عـلـيه أن يـكنب
(رؤية وإخراج)  مـتيحا لـنفسه بذلك حق تـمزيق النص األصلى
حتت اسـم (الـكـتـابـة عــلى الـكـتـابــة)  مـرتـئـيـا  – كـمـا قـال أحـد
ـبـدع) "ال يـتـعـدى دوره اجلانب الـنـقاد الـسـوريـ - أن الـكـاتب (ا
التقـنى فى صيـاغة أفـكار مـبدع الـعرض"  أى صـار مؤلف النص
الدرامى مجـرد الزوج الثانى ; وصارت مهـمة الكاتب (التقنى) أن

يكون مجرد (ستايلست) للنص الدرامى.
والـطامـة الكـبرى حـينـما يـكون لهـذا النص الـدرامى حضـور سابق
على حضـور اخملرج  فنجد أحد مخرجـينا الشبان يأتى بكاتب من
جيله  لـيعيدا معا تمزيق نص (األشباح) للنرويجى "أبسن" ضمن
سـرح بالـهيـئة العـامة لـقصـور الثـقافة مـشروع وهمى تـبنـته إدارة ا
منذ عـام  وراح الـكاتب (الـترزى) يغـير من بـناء الـنص  ويجعل
الزوج زوجـة  والزوجة رجال  ويسـمى ما كتبه فى الـبداية (إعدادا)
 ثم يـأتى إلـيـنـا لـكى نـوافـق عـلى أن مـا فـعـله (تـألـيـفـا) جـديدا!!.
ؤلف وهو أعلى صحيح أن غـايته وقتهـا فقط احلصول عـلى أجر ا
ثـير ـذكـورة  على حـ أن ا ـعد فى اإلدارة ا قـيمـة مـاليـا من أجر ا
فيمـا كتـبه اخملرج د. مـحمود أبـو دومة هـو وضع اسم "بيـتر فايس"
صاحب (مـارا صاد) الـشرعـى حتت مسـمى (تألـيف)  ووضع اسمه
هو إلى جانـبه حتت مسمى (كتابة وإخراج)  وبـالطبع فنحن نقدر
ـكن فـهم مـا يـقصـده بـ (كـتـابة) لـه قيـمـته كـمخـرج  غـيـر أنـنا ال 
عــلى نص ألـفه "بـيـتـر فـايس"  ومــهـمـا كـان مـا فـعـله به من (قص
انى "بـيتر فـايس"  وسيظل ما ولصق)  فسـوف يظل كاتـبه هو األ
فـعله د."أبـو دومـة" هو جـزء من عمـله كمـخرج  وال يـحتـاج منه أن
ـتـلــقى بـهـذا الـكــلـمـة الـتى تـعــنى أنه (كـاتب) الـنص  رغم يـراوغ ا

وجود (مؤلف) له  يعرفه اجلميع ويعرفون مترجمه الشهير.

> لـى ستراسـبرج: مـخرج ومـدرس تمـثيل أمـريكى. درس سـتراسـبرج فى "مـسرح اخملـتبر
سرح" وفى  1931شارك فى إنشاء وإدارة "مسرح اجملموعة" األمريكى» ومثل مع "نقابة ا

معتنقًا عمل اخملرج الروسى كونستانت ستانسالفسكى. 6
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سرحي جريدة كل ا

> مسرحية «حكاية شعب كويس» للمؤلف محمود الطوخى وإخراج أحمد جابر يتم عرضها على مسرح جامعة القاهرة منتصف يوليو القادم.
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«رغم أن احلــوار مــعه كــان حــامال حلــكــمــة اجملـرب
ـشـكـلـة.. مــلـخـصـا بـدقـة اخلــبـيـر.. سـابـرا ألغــوار ا
لدائها ودوائها.. إال أنه كـان سريعاً وخاطفا كإيقاع
لك هذه احلكمة واخلبرة زماننا هذا... وكيف ال 
وهـو الـذى تـتـلـمـذ وتـربى عـلى أيـدى جـيل الـعـمـالـقة
لك هـذا اإليقـاع وهو فى الـستـينـيات... وكـيف ال 
احلـاصل علـى الدكـتـوراه فى النـقـد من أمـريكـا كـما
ــســرح بــفــلــوريــدا... عــمـل بــهــا مــدرســاً فى كـــلــيــة ا
وكــيف نــقـــابــله وال نـــتــحــدث مـــعه عن الـــعالقــة بــ
ـعظـم أعمـاله ـؤلف وهـو الـدرامـاتـورجى  اخملـرج وا
إن لم يـــكن مــؤلــفــهــا..  وكــيـف ال نــتــحــدث مــعه عن
ـــســرح الـــشــعـــرى وهــو مـــخــرج (دمـــاء عــلـى ســتــار ا
الــكــعــبــة).. وعن الــقــطــاع اخلــاص وهــو الــذى قــدم
(شـــاهــد مــاشـــفش حـــاجــة).. وعن الـــتــجـــريب وهــو
ـدة ــهـرجــان الــتـجــريــبى  رئـيـس جلـنــة الــعـروض بــا
ـــســــرح وهـــو أســــتـــاذ ثالث دورات.. وعـن شـــبــــاب ا
ـــــســــرح ـــــيـــــة الـــــفــــنـــــون.. وعـن ا اإلخـــــراج بـــــأكـــــاد
االسـتـعـراضى وهـو الرئـيس الـسـابق لـقطـاع الـفـنون
ـسـرح الــشـعـبــيـة واالسـتــعـراضــيـة... وعن مـشــاكل ا
ـــصــرى وقـــد كــان يـــومــاً مـــا رئــيس الـــبــيت الـــفــنى ا

للمسرح.
عن كل هــــذه الــــقــــضـــايــــا كــــان حــــوارنـــا مـع اخملـــرج
ـرشح من ـسـرحى دكـتـور هــانى مـطـاوع ا ــؤلف ا وا
ــهن الــتــمــثــيــلــيــة لــنــيل جــائــزة الــدولـة قـبـل نــقـابــة ا

التقديرية فى الفنون هذا العام».
> أثـار عـرضك األخـيـر (قـصـة حب) قـضـيـة حدود
دور اخملــرج فى الــتــعــامل مع الــنص خــاصــة وقـد
سرحـية نريد أن قمت بـكتابـة مشاهـد كاملـة فى ا

وضوع? نتعرف على وجهة نظرك فى هذا ا
- فـكـرة اإلعـداد وهى عــمل الـدرامـاتـورج هى عـمل
مـشـروع لـلـمـخرج وأحـد مـهـامه الـتى يـجب أن يـكون
لــديه الـقــدرة لـلــقـيـام بــهـا مــثل نـقل الــنص من بــيـئـة
أجـــنـــبـــيــــة عن بـــيـــئـــتك أو مـــا يــــســـمى الـــتـــعـــريب أو
ـشـاهـد لـطـول الـتـمـصـيـر أو الــقـيـام بـحـذف بـعض ا
فـتـرة الـعرض أو تـقـد وتـأخـيـر مـشـاهـد فـكل هذا
حق مشروع لـلمـخرج أؤكد عـليه دائمـا فى تدريسى
ـوذج (قـصة حـب) فهـو لـعـبة ـعـهد أمـا  لـلـطـلبـة بـا
خطـرة بعض الـشىء وهى كـتابـة مشـاهـد كامـلة فى
سرحـية عن نص نص مؤلف آخـر أو إعادة كـتابـة ا
آخــــر وهــــذا  قــــبـل ذلك عـــــمــــله «بــــريـــــخت» فى
مــســـرحــيــة (اجلـــنــيـــنــة) و (أنـــتــيـــجــون) الـــتى أعــاد

كتابتها أنوى وكوكتو.
وأنا فى (قصة حب) أضفت مـشاهد تمهيد حلدث
ـفـهـوم مـعـ أو إضـافـة بـعـد  حـدث خـر أو تـأكـيـد 
مع أريـد توصـيله. والعـبرة هى قـدرتك على جعل
ـشاهـد فى نـسيج الـنص وليـست غـريبـة عنه هذه ا

وهذا ما أكده كل من شاهد (قصة حب).
ولكنى ال أنـكر تخـوفى من هذه التـجربة قـبل وأثناء
العمل بها ومن الـصعب أن أكررها مرة أخرى ألنها
لـعـبـة خـطـرة كـمـا قـلت لك واحلـمـد لـلـه  أنـهـا عدت

رة. هذه ا
> ولكـن تاريـخك يـقول إنك فى فـتـرات كثـيـرة منه
كــنت مــوزعـاً بــ الـكــتــابـة واإلخــراج رغم أنك فى
األسـاس مـخـرج فمـا الـذى كـان يـدفـعك إلـى هذا 

هل هى أزمة نصوص أم ماذا?
- بـالـطــبع ال يـوجــد أزمـة نــصـوص فى مــصـر وقـد
ذكرت لك فى سـؤالك الـسابق األسـباب الـتى جتعل
اخملـرج يلجأ إلعداد نص مـا وبالنسبـة لى فأعتقد
أنى كنت فى بداياتى مـشروع مؤلف ولست مخرجاً
فــقـــد كــانت بــدايــتى مـع كــتــابــة الــقـــصــة الــقــصــيــرة
ـعــهـد وكــتـبت فى ــســرح قـبل وأثــنـاء دراســتى بــا وا
الستيـنيات مسـرحية (حكـايات فرفوريـة) ولم تنشر
إلى اآلن وبــعــد الــتــخــرج ورغم تــعــرف الــنــاس عــلى
كــمــخــرج إال أنـى لم أتــرك الــكــتــابـــة تــمــامــا فــقــمت
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ـسـرحـيات كـمـا قـمت أنـا وجـمال بـإعـداد عـدد من ا
ـقــصـود بـكـتــابـة مـسـرحـيــة (رحـلـة احلـبـايب) عـبـد ا
التى أخرجها كمال يس سنة 1973 ثم مسرحية (يا
ـــنـــعم ـــعـــروف) مـع «فـــرقـــة عـــبـــد ا مـــالـك قـــلـــبى بـــا
مـدبولى» من إخراجى وإعـدادى كما قـدمت بعدها
عـلى الـقـومى عمـلـ من إعـدادى كـان أحـدهـما عن
ولييـر وأخرجها مجدى مجاهد (مدرسة األزواج) 
ثم انــقـــطــعت عـن الــكـــتــابــة أثـــنــاء ســـفــرى ألمـــريــكــا
للحصول على الدكتوراه ولم أكتب هناك سوى فيلم
(قـطـة على الـنـار) مع «سـمـير سـيف» وبـعـد رجوعى
من أمريكا قدمت مـجموعة من العروض قطاع عام
وخـــاص كـــان أبــرزهـــا (دمـــاء عـــلى ســـتــار الـــكـــعـــبــة)
لـــفـــاروق جــويـــدة وفى اخلـــاص «خـــشب الـــورد» مع
مـحـمـود عبـد الـعـزيز «شـبـاب امرأة» مـع الفـيـشاوى
وفيفى عبده وأعـادنى للكتابة واإلعداد سفرى إلى
ـسـرح بـسلـطـنة سـلطـنـة عمـان حـيث أنـشـأت قسم ا
عـــمـــان وكــنـت رئــيـس الــقـــسم هـــنــاك عـــدة ســـنــوات
وقـــدمت هــــنـــاك حـــوالـى ســـبع مــــســـرحـــيــــات وكـــنت
ـســرحــيـات لــتــنـاسب بــيــئـة مــضـطــراً إلعــداد هــذه ا

سلطنة عمان.
وهـناك فى عمان كتـبت (يا مسافر وحـدك) وقدمتها
هنا مع «نـور الشريف» وكـتبت بـداية مسـرحية (آخر
هـمسة) فى عمان ثم أكـملتها فى مـصر وأقوم حاليًا
بكتـابة مسرحـية أخرى. وفى الـفترة القـادمة سأترك
ـسرحـيات والـروايات ونـشر اإلخراج وأتـفرغ لـكتـابة ا
أأعـمالى الـنقـدية الـتى كتـبـتهـا فى أمريـكا   وسـأقوم
قـريبا يـنشـر اجلزء الـثانى من كـتاب (قـراءات جديدة

ة). فى مسرحيات قد
> وما هى األسـباب التى جتعلك تتخذ قرارا صعبا

مثل هذا?
- اإلنــســان حتـــدث له تــغــيـــرات عــديــدة فـى حــيــاته
وعـندما تـصل إلى هذه الـسن الكـبيـره تبـدأ احلاسة
الـتـأملـية عـندك تـزيـد وفكـرة النـوسـتاجلـيا واحلـن
اضى تسيطر عليك تكون ساعتها فى حاجة إلى ا
لــتــســجــيل كل هــذه األفــكــار والــتــأمالت فـى أعــمـال
إبداعية  باإلضـافة إلى إحساسى بأنى ابتعدت عن
بـدايات حـياتى كـمشـروع مؤلف إلى مـخرج مـحترف

كما ذكرت لك.
> بـخـبــرة أربـعــ عـامــاً قـضـيــتـهــا فى هـذا اجملـال
مخـرجـا وكاتـبـا ودارسـا وأستـاذا فى مـصر وأمـريـكا
واقع وعدد من الـدول العربية بجانب العديد من ا
اذا حدثت هـذه الفجوة العـامة التى تولـيتهـا ترى 

سرحي اجلادين واجلمهور? الشاسعة ب ا
سرح فى العالم كله يعانى - ليس فى مصر فقط ا
من تـــقــلص نــســبى بــســـبب هــجــوم ألــوان أخــرى من
الــفــنـون بــدأت تــطـغى عــلــيه بــجـانب أســبــاب أخـرى

خاصة بنا فى مصر.
يـديا بـألـوانهـا اخملتـلفـة وانتـشار يـا مع انـتشـار ا عـا
ــعـلــبـة الــتى تـأتى لك فـى الـبـيت ــرئـيـة ا الـفــرجـة ا
ــســرح ــســرح حــتـى فى دول يــعــتــبــر  ا أثــرت عــلى ا
فـــــيــــــهـــــا جـــــزءاً أصـــــيالً مـن الـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــعـــــادات
االجتـماعية أما عنـدنا فيجب أن نقـر حقيقة هامة
سـرح مـوجود فـعلـيـا منـذ حـوالى قرن من وهى أن ا
ـــــســــرح الـــــزمـن خالل هـــــذا الــــقـــــرن قـــــدم رجــــال ا
طـــفــرات فـــعــلـــيـــة مــهـــمــة وكـــبــيـــرة بـــدءا من نــهـــضــة
الـعشـريـنـيـات مرورا بـالـسـتيـنـيـات وحـتى اآلن مازال
ـسرح قائمـاً ويخرج كل يوم أجـياالً جديدة أما عن ا
األسـبــاب الـتى تــخـصـنـا فــكـلـهــا بـسـبـب الـتـلــيـفـزيـون
ولـيس السـيـنـمـا فـالـسـينـمـا طـوال عـمـرهـا مـوجودة
ـسرح فى مـصـر ولم تـسحب جنـبـا  إلى جـانب مع ا
إال عدداً قـليالً من الـنجـوم أما الـوحش اآلخر وهو
الـتـلـيـفـزيـون فــهـو حـالـيـا يـسـحب أهم ومـعـظم جنـوم
ــســرح فى مـــصــر وكــذلك يــســـحب جنــوم الــصف ا
عهد جتـد بعضـهم مشغوالً فى الثانى وحـتى طلبـة ا
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مـوسم رمـضـان  بالـدرامـا الـتلـيـفزيـونـيـة وأصبح من
الــصـعـب أن تـقــوم بـتــجـمــيع فـريـق عـمل كــمـا تــريـد
انشغـلوا بالوقت والـفلوس فى الـتليفـزيون كان لدى
ــنــتـج مــحــمـد مــشــروع مــســرحــيــة من تــألــيــفى مع ا
ـشروع فـوزى ولم نـسـتـطع جتـمـيع كـاست وتـوقف ا
حـتى مـســرح الـقـطـاع اخلـاص كـل شىء فـيه مـكـلف
ا ـسـارح  بـدءا من أسعـار الـنـجوم وحـتى تـأجـير ا
يـجعل ثمن الـتذكـرة  مرتـفعاً جـدا وبالـتالى لن يأتى
جــمـــهــور فـــيــقـــفـــلــوا ولـم يــبق فـى اخلــاص إال ثالث
وأربع فـرق بعد أن كـان عندنا فـى وقت ما أكثر من

وسم الواحد. 17 فرقة قطاع خاص فى ا
> أعـتـقد أن الـتـليـفزيـون وانـسحـاب النـجـوم ليـسا
سرح همـا  السبـي الـوحيدين هـذه العالقة بـ ا

واجلمهور خاصة فى مسرح الدولة?
- أكـيد واألسـباب الـتاليـة التى سـأذكرهـا لك تخص
الــبـيت الــفــنى لــلـمــســرح وأول هـذه األســبــاب الـوضع
ــســـارحــنــا من جتـــهــيــزات وخـالفه وأنــا فى احلـــالى 
هــذه الـنــقــطـة أقــدر أشــرف زكى عـلـى مـا يــفــعـله من
سارح مرة أخرى بشكل أجل تطوير وإعادة جتـهيز ا
جـيـد وأعـجـبـنى جـدا مـا قـام به من جتـهـيـز لـلـمـسرح
الـعـائم الــكـبـيــر والـصـغــيـر لـيــكـون صـاحلــا لـلـعـرض 
كـذلك مـسـارحـنـا فى القـاهـرة فى أمـاكن صـعـبـة مثل
ـكـتظ بـالبـاعة الطـلـيعـة والـقومى فـى ميـدان الـعتـبة ا
ــســـارح مــعــانــاة حــتى وأصــبـح الــوصــول  إلى هــذه ا
ـسـرح أصـبـحـوا يـفـكـر كـثـيرا قـبل أن يـذهب مـحـبى ا
ـعـانـاة ولـو لم يـجـد ـسـارح بـسـبب هـذه ا إلى هـذه  ا
من يـستحق يفـكر ألف مرة قبل الـنزول خصوصا مع
حــالـــة الــزحــام الـــشــديــدة فى الـــقــاهــرة الـــتى أصــبح
بـها 18 مـلـيـون نـسـمـة فـاجلـمـهـور الـذى يـخـرج يـومـيا
لـلـعـمل فى هـذا اجلــو الـصـعب لن يـفـكـر فى اخلـروج
مــرة أخــرى لــيـال فى نــفس هــذا اجلـــو لــلــذهــاب إلى

سرح وبالطبع سيجلس أمام التليفزيون. ا
> واحلل من وجهة نظرك? 

- كــمـا يـتــحـرك الـنــظـام الــسـيـاسى واالقــتـصـادى من
نـظام لنظام يـجب كذلك على الفـكر والفن أن يتواءم
ـنـظـومـة كـلـهـا واحـدة مع هـذا الـتـحـول حـتى تـصـبح ا
ـؤسـسـات حـالــيـا  تـتـحـرك لـلـخـروج من مـلـكـيـة وكل ا
الـدولـة لـوسائل اإلنـتـاج إذا حـدث هـذا سـيصـبح فى
ستقبل اعتمـادك على شباك التذاكر; وهذا يحتاج ا
مـــنـــا إنـــشـــاء مـــؤســـســـات كـــبـــيــرة مـــثـل بـــقـــيـــة الــدول
الـرأسمـالـيـة الـكـبـيـرة مـثل روكـفـلـر وفـولبـرايت تـرعى
الــفـن وتــمـــنح مــنـــحــًا لـــلــدراســـة فى اخلـــارج وتــدعم
مـــعـــاهـــد تـــدريس الـــفـــنـــون وال يـــصــبـح كل شئ عـــلى
الــــدولـــة مـــطـــلـــوب فـــقط مـن الـــدولـــة حـــمـــايـــة هـــذه
ـؤسسـات ومـسـاعـدتـها مـثل إعـفـائـهـا من الـضرائب ا
بـادرات وتعاون حـقيقى ب مثال; بجـانب احتيـاجنا 
ــــؤســــســــات مــــثل احملــــافــــظــــات والــــوزارات بــــقــــيــــة ا
ــصــانع وعــمل خــطـة مــحــكــمــة حتـقق والـشــركــات وا
ـؤسـسات تـداخًال حـقـيقـيـًا وفـعـاًال بـيـنـنـا وبـ هـذه ا
عنـدما جـاءنا طـلبة وخصوصـا وزارة التـعلـيم العـالى 
ـــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة فــى عــــــــــــــــــــرض (قــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــة  جـ
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سرحي جريدة كل ا

ستقلة لتقد عروضها اجلديدة. سرح باجمللس األعلى للثقافة برئاسة د. فوزى فهمى انتهت من إعداد مشروع لتمويل الفرق احلرة وا > جلنة ا
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سرحى كفـن مرئى(3)   التصميم ا
ذات النسب األكثر ألفة .

ولــكن أشــكــال كــثـيــرة وتــرتــيــبــات ألشــكـال
ــقـيــاس اإلنـسـان . تــكـون غـيــر مـرتــبـطـة 
فبـجـانب إدراك الـنسـبـة كـمقـيـاس  تـوجد
عالقـة نـسـبـيـة ب شـكـل ما وشـكـل آخر 
ـا وأيــضــا الــفــراغــات بــ األشــكــال ولــر
تــكـــون الــعالقـــة الــنـــســبـــيــة بـــ األشــكــال
والفـراغ احملـيط بـهـا أكـثر أهـمـيـة . فـمثال
اإليـقاع والـنـسب ألوضـاع ألشـكـال  نـحـتـية
فى فـراغ غــيـر مــحـدد قــد تـبــدو مـخــتـلــفـة
عـن تـــــــرتــــــيـب ألشـــــــكـــــــال ذات إطــــــار  أو
محصورة داخل شـكل مستطـيل مثل فتحة
سـرح ذو الـسـتار) مسـرح الـبـروسيـنـيـوم (ا
ـنـظـر يـتـكـون داخل شـكل مع أن تـصـمــيم ا
مسـتطـيل أو شبه مسـتطـيل فهـو أيضا فى
ـفـتـوح - ويـقـصـد هـنا الـتـصـمـيم احلر  –ا
بـالـتـكويـنـات احلـرة لـلمـسـرح بـدون سـتار–
ـــســرح  يــقـــتــرب من فــالـــتــصـــمــيم لـــهــذا ا
أســــلــــوب الــــنــــحت وذلـك خلــــلق الــــعالقــــة
ـنـطـرية ـرغـوبـة ب األشـكـال ا الـنسـبـيـة ا
فى فــراغ غــيــر مــحــدد تــقــريــبــاً  وبــيــنــمـا
التكويـن من خالل إطارمسرح الستار يرى
أسـاسـاً من اجتــاه أمـامى وعـلى هـذا فـإن
سـرح بدون ستار يـجب أن تتكون أشكال ا
لـكى تـرى بدرجـة فـرضـية لـلـنـظارة فى كل

االجتاهات .
وكـــمــا يـــرتــبط الــتـــوازن بــاحلـــركــة  كــذلك
تــرتــبط الــنــسب بــاإليــقــاع  فــالــفــراغ بــ
األشكـال وهـيئـة شكل مـا  جتاه شـكل آخر
تخلق إيقـاعاً خالل التصميم فاإليقاع هو
نـوع من احلـركـة الـتى تـتـكـرر أو تعـود عـلى
فترات  أو تكمل حـلقة . والعالقة النسبية
بـ األشــكـال تُــنـشىء اإليـقــاع وكـمــا يـفـعل

تقسيم الشكل الواحد .
والـعالقة الـداخلـية الـواعيـة باإليـقاع تـكون
ـسـرح  بــطـرق مـتــعـددة  فـقـد مـوجــودة بـا
تـبـدو فى الــرقى الـكـامل لـتـرتـيب شـكل مـا
ـتــحـرك أو فى احلــركـة الــعـنــيـفــة لـلــبـنــاء ا
(الـديــنـامـكـى) وقـد يـعــبـر عـنـه فى الـتـدفق
ــنــســجــمــة  أو فى اإليــقــاعى لألشـــكــال ا

تقطع لألشكال . التنظيم العصبى ا
اإليـقـاع - كعـامل مـوحد  – يـوجد عادة أو
يـــعـــبــــر عـــنه فى اخلــــطـــوط أو الـــصـــفـــات
ــسـرح . واالســتــعــمـال اخلــطــيــة لـتــكــوين ا
الــفـعــلى لـلـخــطـوط  أو اإلحــسـاس بـاخلط
الـذى يسـبـبه وضع أو اجتاه شـكل مـا جتاه
شــكل آخـر يـنـتـج حـركـة إيـقــاعـيـة وهى قـد
تـــكـــون قــــويـــة أو مـــطـــوعــــة حـــسب رغـــبـــة
ـائــلـة) ــصـمـم  واخلـطــوط الــقـطــريــة (ا ا
ــوازيــة لـهــا تــعــطى إحــســاسـاً واخلــواص ا
أكبر باحلـركة أكثر من استعمال اخلطوط
الـعرضـية الـقـوية أو الـعمـوديـة والتى تـميل

إليقاف احلركة.
ــسـتـقـيــمـة أكـثـر ومع أن إيـقــاع اخلـطـوط ا
ـنـحـنـية إال أن جـرأة  وقـوة من اخلـطـوط ا
ـنـحـنـيــة لـهـا تـنــويـعـات أكـثـر ال اخلـطــوط ا
ــنــحــنى قـد حـصــر لــهــا . فــإيـقــاع اخلط ا
ـــتــدفـــقــة  يــكـــون له رشـــاقـــة اخلــطـــوط ا
ـعـكـوسة  وحـلـقات واضـطراب األقـواس ا
الـلـولب مثل الـدوائر واألشـكـال البـيضـاوية
 وســــواء أكـــان إيــــقـــاع الــــتـــكــــوين يــــســـوده
ــنــحـنــيــة فـإنه ــسـتــقــيـمــة أو ا اخلــطــوط ا
يـــصــبـح أخـــيـــراً جـــزءاً من ســـيـــر احلـــركــة
ـــثل فـــالــعالقـــة الــنـــســبـــيــة األســـاسى. وبــا
لألشــكــال - والـتى حتــدد اإليــقـاع  تــنــشـد

التوازن وتنتج إحساساً أكبر بالوحدة .

يحسه الفنان.
الـنـسـبـة هى مـعـدل شيـئ ما إلـى شئ آخر
ــســرح حـيث (اإلنــسـان) خــصــوصـاً عــلى ا
ـســرح  جـزءاً من الـتـكـوين الـكـلى . يـكـون ا
عدل فلو كان مـقياس اإلنسان هو نصف ا
فــســـوف يــكــون حــجم شــكـل مــا له عالقــة
ــسـرح بـاإلنــســان مـســألــة نـســبـيــة . وفى ا
ـــصــمم دائـــمــاً ــقـــيــاس . وا يـــشــارإلـــيه بـــا
ـــعــدل مـــقــيــاس يـــفــحص حـــجم الــشـــكل 

اإلنسان.
وبعض اإلنـتاجـات تتطـلب مقـياسـاً أكبر أو
مــعـــدل أ زيــد حلـــجم األشـــكــال احملـــيــطــة

مثل . با
مكن أيضاً أن ترتبط  بسبب النسبة من ا
أو وظــــيــــفــــة الـــشــــكـل الــــبـــصــــرى فــــمــــثال
وظـــيـــفـــةالـــكـــرسى    –كـــشـــكل بـــصـــرى–
تـعـتـمـد عـلـى كـيـفـيـة إســتـخـدامه  فـكـرسى
حــجــرة الــطــعــام الــبــســيط يــكــون صــغــيـراً
ـــقـــارنـــتـــة بـــكــرسـى الـــعـــرش الــعـــظـــيم .
ـمكن أن تـختلف فـإنتـاجيـات بأكـملـها من ا
ــقـيــاس ألسـبــاب مـتــشـابــهـة . فــمـثال فى ا
مــســاحــة مـنــظــر مــشـهــد الــرقص (رومــيـو
وجـــولـــيـــيت) أكـــثــر أهـــمـــيـــة أو مــغـــزى من
مــقــيــاس زنــزانـة ( coll) لــفــريــارلــورنس
ثـل فإن مـكتب هـنرى الـثامن  يـتتـطلب وبـا
مـقيـاسـاً أكـبر إنـتـاجيـا من تـاجـر الـبنـدقـية

سعيه لتفادى الواقع أو احلقيقة.    
وكــذلك إحـسـاس الــتـوازن من الــيـسـار إلى
اليمـ أو من أعلى إلى أسفل فـاإلنسان
- بديهيـاً - يدرك العمق وهو ما يسمح له
بــاحلـكم عـمــا إذا كـانت األشــيـاء فى نـفس
ستوى أو تتراجع ينظام مناسب.  ومهما ا
يـــكن ذلك فـــإن اإلحــســـاس بـــالــعـــمق لــدى
ـتـلـقى وهـو الـذى خُـدِعَ  بـتـغَـيـير عـالقات ا
إدراك الــفـراغ (اإليــهــام بـالــعــمق والــفـراغ)
ــســاحـة وذلك لــرؤيــة مــســاحـة أكــبــر من ا

سرح . احلقيقية على ا
واحلـركة - كمـساهـمة فى الوحـدة - تعنى
أيــضـــاً الــزمـن . فــالـــتــغـــيــيــر بـــالــتــغـــيــيــر  
ـتــطــور لــتــســلــسل اخلــطـوات ــنــسـجـم وا ا
والـتـدرج يـعـد مـثـاالً لـلـحـركـة  لـتـقـاد الـع
خـــطــوة بـــخـــطــوة خالل تـــغـــيــيـــر الـــلــون أو
الــشــكل أو احلـــجم أو االجتــاه . فــالــشــكل
نتظـم واحملكم له خط سير حلركتة وهو ا
فــهـنــاك بــعـض األوضـاع أو مــقــرر بــدقـة  
الـتـرتـيـبـات لألشـكـال تـثـيـر إحـسـاسـاً أكـبـر
باحلـركة أكـثر من مـثيالتـها من األشـكال 
والــبـعض األخــر يــثــيـر نــوعــاً مـخــتــلــفـاً من
احلـركــة مــثل الـتــوازن  فـســيـر احلــركـة -
خالل الـتـكوين - فى أى حـدث هـو نهج أو
خــطـة مـحـكـمـة  تـبــقى وتـعـود إلى الـصـورة

الكلية للشكل..

سرح كل توقع أن جتد تـكوينات خشبة ا ا
وحـدة لألشكال الـبصرية إلى الـترتيـبات ا
ـعـبـر ـوحـد لالنـسـجـام وا جـانـب الـتـأثـيـر ا

عنه فى تسلسل التكرار والتدرج .
ـنظر يحتاج إلى إحساس أكبر  فتصميم ا
ــســـرحى بــالـــوحـــدة لـــتــقـــويـــة الـــتـــكــويـن ا
والــــوحـــــدة الــــتـــــكــــويـــــنــــيـــــة فى تـــــصـــــمــــيم

نظرتعتمد جزئياً على:  ا
أوالً  – التوازن واحلركة.
ثانياً  – النسبة واإليقاع.

وألول وهـلـة قـد يـبدو أن الـتـوازن واحلـركة
تـمامـاً مثل الـنسـبة واإليـقاع ولـكن بتـحليل
دقيق سـيتضـح أن بينـهما روابـط ولكنـهما
لـيسـا مـتـمـاثـلـ . فالـتـوازن واحلـركـة هـما
الــتــعــبـــيــران الــظــاهــران واألكــثــر وضــوحــاً
للرقة والتـأثير للنسـبة واإليقاع . فالوحدة
تـوحى بالـتـوازن (االتزان) أى اتـزان الـقوى
داخل الـتـكـوين وهى قـوى الـتـوتـر (الـشـد)
واجلــاذبــيــة واالنــتــبـاه أمــا احلــركــة فــهى
ـسـرح الــتى تـوحـد بــ أشـكـال تـصــمـيم ا
ـنـظـر لـهـا كـتـلـة فـكل األشـكـال اخلـاصـة بـا
وحــــجم  وهــــذا يــــعــــنـى أن نــــســــبــــتــــهـــا أى
(تـنـاسـبــهـا) يـجب أن يــوضع فى االعـتـبـار.
وأخــيـــراً فـــإن الـــعالقـــة الـــتــنـــاســـبـــيـــة بــ
األشـكـال ال تـســتـطـيع أن تــسـاعـد ولــكـنـهـا
باإليـقـاع إلى الـتـكـوين سـواء أكـانت سـاكـنة

أو متحركة شعوريا .

 الــتــوازن يــفــســر بـــأنه اتــزان لــقــوى داخل
الـتـصــمـيم ولـكن مــاهـو الـتــعـبـيــر الـبـصـرى
لـــلـــقـــوى?. الـــقـــوى هـى الـــشـــد أى اجلــذب
البصرى لـلجاذبية أو االجـتذاب وااللتفات
أى االنـــتــبـــاه فــاأللــوان احلـــادة لــلـــمــلــصق
جتـذب الـعــ وقـيـمـة االلـتـفــات لـلـمـلـصق
ـعـنى الذى حتتـوى عـلى إثـارة االهـتـمـام بـا

شاهد . يثير استجابة ا
هـاتـان الـقـوتـان  – اجلــاذبـيـة واالهـتـمـام–
نظر ففى معظم لهما مغـزى فى تصميم ا
األوقـــات يـــجـب أن حتـــدث الـــتـــركـــيـــبـــة أو
اإلعـــداد أو تـــأثــيـــراً إخـــبـــاريـــا فى حلـــظــة
االفـتتـاح للـمسـرحـية وبـعد ذلك تـكون لـها
قـيـمــة انـتـبـاه كـافـيـة لـدعم الـتـشـويق خالل

فترة العرض .
فالتعبيـر البصرى للتوتر موجود أيضاً ب
األشـــكــال ودرجـــة الـــتــوتـــر تـــعــتـــمـــد عــلى
ــسـافـة أو مــسـاحـة الـفــراغ بـ األشـكـال ا
ــــســــافـــة بــــ إصــــبع اإللـــة وأدم فـــمــــثال ا
عــنــدمـا كــان يــعــطى احلــيــاة لإلنــســان فى
الـــــرسم احلـــــائـــــطـى لـــــســـــقف كـــــنـــــيـــــســـــة
) يــعــد مـثــاال لــلــتـوتــر فــشـرارة (ســيــســتـ
احلـيـاة تـكاد أن تـرى لـو كـان األصـبع يـكاد
أن تــلـمـسه أو لــو حتـرك أبـعـد فــإن الـتـوتـر
كـان ســيــخـتــفى والــتـوتــر كـقــوة يــوجـد فى
نظر أو تكوين التركـيبة وفى تباعـد كتل ا
ـنظر مـثل با جتـمع األثاث أو فى عالقـة ا

أو األثاث .
مـــثــال آخــر لــلــقــوى فـى الــتــكــوين هــو قــوة
جــــــاذبــــــيــــــة األرض ورد الــــــفــــــعل الـالوعى
لإلنـــســان جتـــاهــهـــا وهى من احملـــتــمل أن
يـــكـــون لـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر األكـــبـــر لـــلـــتـــوازن .
فاإلنـسان يـتجـاوب مع العالقـات البـصرية
بـحس عـضـوى جتاه الـتـوازن والـذى تـعـلمه
طـوال الوقت مـع اجلاذبـية األرضـية خالل
رتكز حياته  ولهذا السـبب فالشئ غيـر ا
ائل ما لم قد يبـدو أنه سيقع مثـل الشئ ا
يكن مركز جـاذبيته يحفظه متوازناً كذلك
ــوجـــود فى وضع غـــيــر ــألـــوف ا الـــشىء ا
طـبيعى قـد يسبب إحـساساً بـعدم التوازن.
والــعــكس أيــضـاً صــحــيح فــلــتــجــربـة شــكل
ــصـــمم يـــســـتـــخــدم بـــذلك مـــألـــوف فـــإن ا
أوضـاعـاً غـيـر طـبيـعـيـة - وعن وعى - فى
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أسـاسيات التصميم

 قوى التوازن 
ما هى إال اجلذب
البصرى واأللوان التى
تأخذ الع وتسهم
نظر  فى تصميم ا

يـظـهـرعـنـصــر الـزمن فى احلـركـة الـفـعـلـيـة
مثـلون يتحركون من ـسرح فا تماماً على ا
منـطقـة إلى أخـرى واإلضاءة تـسطع وتـعَتم
ـــنــظــر يــتــحــرك أحـــيــانــاً حتت أنــظــار  وا
اجلـــمــهـــور. كل هـــؤالء يــكـــونـــون جــزءاً من
تـكـوين الـشكل الـدرامى الـذى يشـتـمل على
الــزمن  وعــلى أيــة حــال فــعــنــصــر الــزمن

موجود أيضاً فى الشكل الثابت.
هـنـاك أيـضـاً مـسـاحـة زمـنـيـة عـنـدمـا تـتـبع
الـع تشـكيل احلـركة فى التـصميم  ومن
ـقـارنة ـمـكن أن تـكون احلـركـة بـطـيـئـة بـا ا
فـى تـــتـــبع الـــعـــ الـــتـــشـــكـــيل (الـــزخـــرف)
ـــــنـــــاظـــــر ـــــرســـــوم عـــــلـى احلـــــواف فى ا ا
التاريخية مـثالً والتغير البـصرى يستطيع
أن يـقـود الــعـ فـجـأة أو تـدريـجـيـا  وذلك
عــلـى فــتــرا ت مــحـــددة عــبــر ســـيــر خــطــة

احلركة فى التكوين .

اجلـزء الـثـانـى لـلـحـصـول عـلى الـوحـدة فى
تـكوين ما  هو بـاستعـمال النسـبة واإليقاع
 فـالـتـقـديـر الـنـسـبى قـد يـكـون الـبـدايـة أو
كن ـوهـبة  وهـناك أشـياء أخـرى  دليل ا
أن تـكـتـسب بـالـتـدريب وتـدعم بـالـتـحـلـيل 
ولـــكن اجلـــزء األكـــبـــر يــكـــون وجـــدانـــيــاً أو

التكوين والفراغ

 اخلط والتكوين

التـــكوين والوحـــدة

التـــوازن  واحلركة 

النسـبة واإليقـاع 
 :∞«dCÉJ
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ـثل ومــخـرج وكـاتـب مـسـرحـى أمـريـكـى. عـمل بــوفـرة فى "خـارج > فــرانك كـورســارو: 
بـرودواى" وفى التلـيفزيون واإلذاعـة. التحق بـقسم الدرامـا فى جامعـة ييل "ومن هناك
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ــمــثـل عـاجــزيـن فــإنــهــمــا يــقــدمـان ــؤلف وا يــكــون ا
أعماال كوميدية عاجزة وسخيفة; وكذلك هناك من
يـحـاول أن يـقـدم أعــمـاالً ذات قـضـايـا وفــكـر لـكـنـهم
عـاجـزون فيـقدمـون أعـماالً دمـهـا ثقـيل تـشبـه تمـاما
الـسـجـون فى كـونـهـا تـهـذيب وإصالح ويـنـسـون أنـهم

فى النهاية يقدمون فناً.
ـسـرح اخلـاص إلى نـوعـ من > إذا انـتـقـلـنـا مـن ا
ـسـرح لك فـيهـمـا جتـارب مـتـمـيـزة  فى أحـدهـما ا
ـسرح الـشعرى كمـخرج وفى اآلخـر كمسـئول هـما ا
ـسرح سـرح الغـنائى أو االسـتـعراضى; ولـنبـدأ با وا

الشعرى وأسباب اختفائه?
ـرة ــسـرح الــشــعــرى ا - أنـا قــدمت جتــربــتــ فى ا
األولى مــســرحــيـــة (ثــورة الــزنك) فى الـــســتــيــنــيــات
ـنــتـخب جـامــعـة الـقـاهــرة ; والـثـانــيـة بـالــطـبع الـكل
يـعـرفــهـا وهى (دمـاء عــلى سـتـار الــكـعـبــة) ; وحـالـيـا
ـــثل (يــــا جـــحـــا عـــد ه وعـــلـى رأى ا صــــعب تـــقــــد

سرح الشعرى فى النصوص. غنمك) فأزمة ا
> وكــمـخــرج هل حتــتــاج ألدوات إضـافــيــة فى هـذا

سرح? ا
- فقط تكون فاهم ومتذوق للغة العربية والشعر.
> وبالنسبة للمسرح الغنائى واالستعراضى ما هى
أســبـــاب انــحـــداره فى مــصـــر رغم أن بـــدايــاته فى
ـسـتـقبل ـاضى كـانت تـبـشر  عـشريـنـيـات القـرن ا

باهر?
- فـــعال فـــتــرة الـــعـــشــريـــنـــيـــات هى فــتـــرة الـــفــوران
احلـقيقى للـمسرح الغـنائى فى مصر والـتى  فيها
ـتــمـيـزة تــقـد الــعـديــد من األوبـريــتـات الــغـنــائـيــة ا
وهـــذه الـــفـــتـــرة هـى الـــتى ســـبـــقت ظـــهـــور وازدهـــار
الـسيـنما فـى مصر ومع ازدهـار السـينمـا بدأ الـفيلم
االســتــعــراضى يــأخــذ جنــوم الــغــنــاء إلــيه; ثم كــانت
األزمـة االقتـصـاديـة الـتى حـدثت فى الـعـالم كـله فى
فــتــرة الـثالثــيــنـيــات بـســبب انــهـيــار الـبــورصـة وأدت
ــســرحــيـة ولم يــســتــمـر فى إلغالق مــعــظم الــفـرق ا
الـعـمل إال فـرقـة الـريـحـانى وهـذا كـان أحـد أسـبـاب
تأسـيس الفـرقة الـقومـية سـنة  1935 للـحفـاظ على
ـمثـل باعـتبـارهم ثـروة قوميـة ; وفى األربـعيـنيات ا
ــة لـكـن لم يـتم  تــقـد بــعض األوبــريـتــات الــقـد
إنـتاج جـديد; ولـكن مع ثورة يـوليو  52 بدأ االهـتمام
ـسـرح الـغـنـائى يـعـود مـرة أخـرى وقـدمـت الـعـديد بـا
) و (احلرافيش) من األوبريتـات مثل (يا ليل يـا ع
و(وداد الغازية) وكـذلك بعض الفـرق اخلاصة كانت
تـقـدم هذا الـلـون ولـكن مع مـرور الـوقت أصـبح هذا
ـسـرح صـعـبـاً جـدا من الـنـاحـيـة االقـتـصـادية حـتى ا
الــفــيـلم االســتـعــراضى نــفـسه وقع بــســبب الـتــكـلــفـة
الـعــالــيـة وال يــوجــد حـالــيـا ســوى ولــيـد عــونى الـذى
يـقـدمه بـشـكل حـديـث من خالل الـرقص الـتـعـبـيـرى
وأعـتـقــد أن خـالــد جالل يـحـاول إحــيـاء هــذا الـلـون

مرة أخرى.
> بـخــصـوص احلـركــة الـنـقــديـة تـرى هل تــتـطـور
سـرحيـة عـمومـا خاصـة وأنت قد وتفـيد احلـركـة ا
عاصرت نقاداً ومنظرين مثل على الراعى ومحمد

مندور?
ثل هذه - هناك نقـاد كثيرون جيـدون ولكن ليس 
الــقـــامـــات أنت تـــتـــحـــدث عن جـــيل مـــوســـوعى لن
يتكرر; وهنـاك أسماء مثل ماهر شـفيق فريد ونهاد

صليحة ومحمد سلماوى ونبيل بدران.
> وما الذى يزعجك من النقاد?

- أن يـنقد مـدحا كـان أو ذما دون أن يقـرأ ويعرف
عــنــدك مــثال مـن كــان يــعــمل مــســاعــدا لــنــا وخــرج
لـيشـتم دون أن يعـرف شـيئـا مثل كـرم عـفيـفى الذى
كتـب فى جريـدة (القـاهـرة) وقال إنى أفـسدت نص
(نــــــاظـم حـــــــكـــــــمت) وأن الـــــــنـص األصــــــلـى اســـــــمه
(الصوجلان والـفارس) وأبلغ دليل أنه لم يقرأها أن
هــذا لـــيس هـــو اسم الــنـص األصــلى بـل هــو االسم
الـذى وضـعـته عـنــدمـا قـدمت الـنص لـلـرقـابـة وبـعـد

ذلك وجدته اسماً ثقيالً فغيرته.
> بـجــانب حـصـولـك عـلى الـدكــتـوراه من أمــريـكـا
ــسـرح فـقــد  قــمت كـذلـك بـالــتـدريس فـى كـلــيـة ا

بجامعة فلوريدا ; باختصار ما الفرق?
- أوال أريــد أن أؤكـــد أنه من خـالل تــدريــسـى هــنــا
وهــنــاك أن الــطــلــبــة عــنــدنــا فــعال أذكى من طــلــبــة
ناهج ومواكبته ـشكلة فى تصمـيم ا أمريكا ولكن ا
لـلـتـعــديالت والـتـطـورات الــتى تـتم كل يـوم ولألسف
هـذا فـكـر مجـتـمع كـكل نـحن عنـدنـا فى مـصـر قدر
كبير من عدم الـنظام وعدم االنضـباط ; حتى كثير
لك عـمل نظام يـرفض ويقول ن  ـسئولـ  من ا
دعـها تـسيـر هكـذا بال نظـام وهذا بـالطـبع حتى ال

ينكشف هو.
ـية خـاصة > وما رأيك فى الـتدريس خـارج األكاد
ـمـثل فى بـعـد أن زادت بـشـكل كـبـيـر ورش تـدريب ا

مصر وكثرت األماكن التى تنظمها فما رأيك?
- كلها مطلوبة ومهمة للوسط.

  ? ي سئولون عنها أكاد > حتى لو لم يكن ا
ى دع الزهـور كـلهـا تتـفتح ى أو غـير أكـاد - أكـاد
ـا عـنـده مــا يـفـيـد الـنـاس فـلــيـعـمل والـعـبـرة أن وطـا
ـطـلوب هـو الـذى سـيـبقى ونـحن لم ولن األفـضل وا
نـحـتـكـر ظـهـور الـفـنـانـ والـعـديـد من كـبـار الـنـجـوم
ــيـــة وعــنـــدك مــثــال لــيـــســوا من خـــريــجى األكـــاد
اجلـامعـة الـتى خـرج منـهـا جنوم المـعـة فى اإلخراج
والتمثيل; يـجب على كل فنان أن يكـون معهد نفسه
نحن نـعـطى منـهـجـاً وفكـراً وبـعض التـدريب وعـليك
أن تـكـمل تـطـوير وتـعـلـيم نـفـسك وهـذا الكـالم لكل
يـة فنخـن نعلم سـرح داخل وخارج األكـاد شبـاب ا

فنوناً ولسنا كلية طب.
سرح? > وما الذى يحتاجه أيضا شباب ا

- بـجانب أن يـعـلمـوا ويـطوروا أنـفسـهم كل يـوم فهم
فى حـاجـة شـديـدة إلى فـرص كـبـيـرة إنـهم يـأخـذون
فرصـاً ولـكن كلـهـا صغـيـرة وهذا دورنـا نحـن الكـبار

فى توفير هذه الفرص الكبيرة لهم.
> اعــتـرض الــبـعـض بـعــد حــصـولك عــلى جــائـزة
الدولة الـتشـجيـعية عن كـتاب (قـراءات جديدة فى

ة) ? مسرحيات قد
- هــذا صـــحــيـح وســاعـــتــهـــا قــالـــوا مـــالك والــنـــقــد
وأجـبتـهم بـأنى حـاصل عـلى دكتـوراه فى الـنـقد ولى
كـــتـــاب (نــظـــريـــات فى الـــنـــقــد) وأصـال كــيـف أقــوم
بـعــمـلــيـة اإلخـراج دون أن أعــرف  مـا هى نــظـريـات

النقد. 
ـهن الـتـمـثـيـلـيـة لك > ومـاذا عن تـرشـيح نـقـابــة ا

جلائزة الدولة التقديرية?
ــهـنـة - أعـتــز جـدا بــهـذا الــتـرشــيح ألنه من أبــنـاء ا
فـقـد اخــتـارنى مـجــلس الـنـقــابـة ووافـقت اجلــمـعـيـة
العامة على الـترشيح ولم يأت من مؤسسة حكومية
قـد يـكــون بـيـنى وبــيـنـهـا أيــة مـصـلــحـة وكـذلك ألنه
ــهـنـة فــهـو فى حـد يـأتى من أكــثـر نـاس تــفـهم فى ا

ذاته تكر أشكر عليه زمالئى.  
ن > أحب أن أنـهى حـوارى دائـمـا بـكـلـمـة أخيـرة 

? أحاوره للمسرحي
- أرجو منهم جمـيعا كما قلت مـنذ قليل أن يقدموا
ما يذكر النـاس بأن هناك قيما نبيلة هى التى أدت

الستمرار هذا الفن حتى اليوم.
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مثلون. حب) كانوا مبسوط جدا وتألق ا
اذا ال يتحرك البيت الفنى للمسرح ?   > و

- هو فعال يتحرك ويجب زيادة هذا التحرك ولكن
ـسرح والفن عموما ؤسسات با أين اهتمام بقـية ا
إنـهم يتـكـلـمـون فقط وال يـفـعـلـون شيـئـاً فـإذا قدمت
لـهم عـروض شـبـاب يـقـولـون نـريـد جنـومـاً مـعـروفـة
وإذا قـــدمت لــهـم أعــمـــال جنــوم يـــقــولـــون األســعــار
غالـيـة يـجب وجـود (بـروتـوكـول) واضح يـسـرى على
الكل ويتحقق فـعال ب البيت الفنى لـلمسرح وبقية

مؤسسات الدولة .
هرجان بصفة خاصة > والتيار التجريبى عامـة وا

صرى? سرح ا هل ترى أنهما قدما ما يفيد ا
- بـالـنـسـبـة لـلـمـهــرجـان هـنـاك من مـعه وهـنـاك من
ضــده ولــكن أقل مـــا يــقــال إنه فى وقـت قــلت فــيه
سـرحية وقـلت فرصة الـسفر لـلخارج عـروضات ا ا
ـهـرجـان الـبـحــريـنى فـرصـة كـبـيـرة لـلـدراســة  كـان ا
لــلــتـــعــلم; وهــذه الــفــرجــة هى الــتـى تــعــلم والــدلــيل
الـسـيـنـما الـتى كـانت ومـازالت  تـتـبـنى كل يـوم جيالً
جـديـداً بـسـبب ســهـولـة الـفـرجــة والـتـعـرف عـلى كل
ـسرح ظل فـترة جـديد فى الـسـينـمـا وال ننـسى أن ا
طـــويـــلـــة فـى حـــضن اجلـــيـل الـــقـــد بـــســـبب عـــدم
الـفرجة والـسفر ; أمـا بالنـسبة لـلتيـارات التجـريبية
فى مصر فمن الـظلم أن نقول إن هـذه التجارب أو
مـعـظـمـهـا تـقـلـيـد حـرفى ولـيس من الـدقـة أن نـقـول
إنـها جتـريب حقـيقى ألن هـناك قـاعدة رئـيسـية فى
التجريب وهى أن تخـرج عن التقليدى القائم وهنا
أسأل هل يوجد اآلن تـيار تقلـيدى قائم حتى أخرج
عــنه? وأيـن هــذا الـــتــيــار? مـــنــذ فـــتــرة ونــحـن نــقــوم
بـقفزات وهذا يـحير اجلـمهور لكن هـناك محاوالت
ـسرح وهـناك من يـقلد جتـريبـية جـيدة من شـباب ا
ا يقبـله اجلمهور; وما أالحظه وهذا ليس سيئـا طا
ـسرح اآلن ومن سـبقوهم ـسافـة ب شـباب ا هو ا
والتى قـد تصل مسـتقـبال إلى حد الـعداء فالـشباب
احلـالى لم يــخـرج من احلـقــيـقى - من ســبـقـوهم -
وحـتى احلقيـقى نفسه غـير واضح  وهو مـا يختلف

تماماً عما كان بيننا وب من سبقونا.
> وكــيف كـانـت تـلك الــعالقــة بـالــنــسـبــة جلــيـلك
خـــــاصــــة وأن مـن ســــبـــــقــــوكـم هم جـــــيل الــــرواد

والعمالقة? 
- عـنـدمـا بـدأنـا ونـحن شـبــاب فى الـسـتـيـنـيـات كـان
هـنـاك مــسـرح إيـهــامى تـقـلــيـدى وبـدأنـا نــخـرج عـنه
ونـقدم عـروضـنا وألـعـابنـا التـجـريبـيـة حتى كـبار من
ســبــقــونــا مــثل كــرم مــطــاوع وســعـد أردش ويــوسف
إدريس وألفـريـد فرج بـدءوا يـجـربون مـثـلنـا عـندك
مثال (الـفتى مـهـران) كان عـرضا جتـريبـيـا بالـنسـبة
ـــا ســبــقـه من عــروض وكـــذلك (الــفـــرافــيـــر) حــتى

بالنسبة ليوسف إدريس نفسه.
> رغم عـدم رضــا يـوسف إدريس عن الــشـكل الـذى

قدم به العرض? 
- يـوسف إدريس فى هـذا الـنص عـمل خـدعة وهى
ـثل مـسـرحـاً ـشـهـد األول أمـا بـاقى الـنص فـهـو  ا
تـقــلـيــديـاً فــلـســفـيــاً وكـرم مــطـاوع مــشى ورا الـنص;
وإدريس كــان يـطـمع فى عـرض شــعـبى وقـد فـكـرت
ـسرح الـشعبى أو هـا فى شكل ا فى فتـرة فى تقـد
مـــســرح اجلـــرن حــتى جــئـت عــنــد حلـــظــة ووجــدت
الـفرفـور والسيـد يتفـلسفـون بشـكل ثقيل عـلى فكرة
مسرح اجلرن فـتوقفت وقد سـجلت كل هذا الكالم

فى مقدمة مسرحيتى (حكايات فرفورية). 
ـسرح سـيـقـاوم ويـصـمد > عـمومـا هل تـعـتـقـد أن ا

أمام هذه التحديات?
لك مـا ال تمـلكـه هذه الـفنون سـرح  - طـبعـا ألن ا
ــبــاشــرة بــ اجلــمــهـور مــثل الــشــرارة الــكــهــربــيـة ا
سرح أنه احتفالية تنشر مثل مع أهم مـا فى ا وا
البهجة وتذكـر الناس; يقول ويليام فوكنر «أنا أكتب
ألذكـر الــنـاس بـالــقـيم الـنــبـيـلــة» وهـذا مـا أحـاول أن

أقدمه فى أعمالى.
> إذن فـلـنـعــد ألعـمـالك; أنت كــمـا قـدمت أعـمـاالً
مــتــمــيــزة فى مــســرح الــدولــة كــانت لك عـالمـات
متمـيزة فى اخلاص مـثل (شاهد مـاشفش حاجة)
و (خشب الورد) و(شباب امـرأة); كيف كنت تتعامل

وتقدم أعمالك فى القطاع اخلاص? 
- أنـــا مــخــرج مـــحــتــرف أعــمـل فى الــقـــطــاع الــعــام
واخلـاص ولكـن أعمل فى كـل مسـرح بـقانـونه فـكـما
أن  هـنـاك ثـقـافـة عـلـيـا هـنـاك ثـقـافـة جـمـاهـيـريـة 
وكـمــا أن  هـنـاك مــوسـيـقى راقــيـة هـنـاك مــوسـيـقى
شــعــبــيــة ولــكن شــرط أن تــقــدم أعــمــاالً كــومــيــديــة
لـلتـسلـية هى أن تـكـون نظـيفـة ومحـترمـة وحقـيقـية
وهـذا ما فعـلته مع أعمـالى فى اخلاص. أما حـينما

عرض «قصة حب» إخراج هانى مطاوع
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> مـارشال دبليو. ميسون: مـخرج أمريكى. تخرج فى جامعـة "نورثويسترن" وهو مؤسس
"فــرقــة ديـبــرتـوار الــدائــرة ومـديــرهـا الــفــنى. وقـد هــلل له الــنــقـاد فى الــســبـعــيـنــيـات
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سرحي جريدة كل ا

ى بشكل شهرى. سرح العا > اجمللس األعلى للثقافة يدرس حاليا مشروع إعادة إصدار سلسلة ا
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الـطـريـقـة الـصـحـيـحـة بدال مـن انـتـظار أن
يـأتى الـتـمويـل من اجلهـات اخملـتـصـة فـهو

انتظار بال جدوى.
ويؤكد أن عدم تـوافر أماكن للبروفات أدى
ـتـوافـرة إلى تـفـكك فـرق الـهـواة واألمـاكن ا
أمام الـهـواة هى االسـتـوديـوهـات اخلـاصة
وبـالـطـبع نـقـوم بـتـأجـيـر هـذه األمـاكن عـلى

نفقتنا اخلاصة.
ويــقـــول عـــنـــدمـــا تـــتـــخــطـى الـــفــرق جـــمـــيع
العقـبات التى تـواجههـا من انعدام الـتمويل
وعدم توافر أماكن مناسبة للبروفات تأتى
مشكلة عـرض العمل حيث يصطدم الهواة

بالكثير من اإلجراءات.
فى االجتاه نـفسه تـؤكد عهـود محـمد على
قــول بــكــر أبــو عــراق قــائــلــة: تــعــتــمــد فـرق
الـــهــواة عــلـى الــتــمـــويل الــذاتـى وال يــوجــد
ـناسب للـفرق وهذا جهة تـقوم بالـتمويل ا
سئـول فى مهارات يـرجع إلى عدم ثقـة ا
ــتـوافـرة الــهـواة وحـتـى أمـاكن الـبــروفـات ا

صغيرة ووقتها محدود.
وتـؤكـد عـلى عـدم تـوافـر دور عـرض كـافـية
ـــوجــودة مـــكــلـــفــة لـــلــهـــواة ودور الــعـــرض ا

وخاصة أن تمويل الفرق ذاتى.

ــــســـــحــــراتى  أمــــا نـــــدى عـــــوض «فــــرقـــــة ا
فـتقـول» عدم تـمـويل الفـرق مـشكـلـة كبـيرة
والـتـمـويل فـى مـعـظم األحـيـان يـكـون ذاتـيا
وشـركـات اإلنــتـاج تـضع شــروطـاً مـتــعـسـفـة

لتمويل أى عمل.
ولــــكـــنـــهـــا تـــرى أن اسم الــــفـــرقـــة نـــفـــســـهـــا
وتــاريــخــهــا فـى مــســرح الــهــواة يــســهل لــهــا
اجتـياز الـعقـبات اخملتـلفـة من قلـة التـمويل
وعــــدم تــــوافــــر أمـــاكـن لـــعــــرض األعــــمـــال.
فـالفـرق التى تـسـتحق الـدعم تدعم وتـمول

سئولة. من قبل اجلهات ا
> ويـــقـــول أحــمـــد فـــتـــحى: كل فـــرق الـــهــواة
فـقـيـرة وتــمـويـلـهـا ذاتى ويـرجع اسـتـمـرارهـا
لــطـــمــوح الــشــبــاب وإصـــرارهم عــلى إثــبــات

وجودهم.
ويـــذكــــر أن مـــســــارح اجلـــامــــعـــات خــــاصـــة
لـطالب اجلامعات فـقط فلما ال تـستخدم

مسارح اجلامعات خلدمة الهواة?
تــقـول اخملــرجــة عـزة احلــســيــنى: عـلــيــنـا
الـــتـــمـــيـــيـــز بـــ فـــرقـــة هـــواة حـــقـــيـــقـــيـــة
ومـجموعـة من الشـباب يـقومـون بتـجميع
أنـفسـهم بدعـوى أنـهم فرقـة هواة فـرقة
الــهــواة احلــقــيـــقــيــة يــجـب أن يــكــون لــهــا
مشـروع فنى خـاص بهـا وأن تسـتمر فى
الـعــمل بـشـكل مـتـواصل ال تـقـوم بـعـرض
عــــمل مــــا أو عــــرضـــ وتــــكــــتـــفـى بـــذلك
وتسمى نـفسـها فرقـة هواة فهـناك على
ـثال فـرق الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـرية سـبـيل ا
تازة تـقدم عروضـا تستحق وهى فـرق 
الـتقـدير وهـذه الفـرق ال تتـكسب مـقابل
هـــذه األعــمـــال فــمـــشـــكــلـــة فــرق الـــهــواة
احلــقـيــقـيــة أنه ال يـوجــد حـركــة مـنــظـمـة

لها.
ـســتـوى ــســرح الـهــواة  وتــؤكــد: لـلــوصـول 
فـنـى مـرتــفع عـلــيـنــا االهــتـمــام فى الـبــدايـة
سرح اجلـامعى حتى ـدرسى وا سرح ا بـا
ــثـلــ لــلــمــســرح لـهم نــتــمــكن من إعــداد 

القدرة على اإلبداع والتطوير.
كـما تؤكد أن الدولـة بجميع أجـهزتها يجب
عــلــيـهــا أن تــدعم مــســرح الــهـواة وتــهــتم به
ألنه يقـدم فنـا هـادفاً ومـتمـيـزاً وتوفـر لهم
أمـــاكـن لــــلـــبــــروفــــات ودور عــــرض كــــافــــيـــة

لتقد أعمالهم.

سئول عن سئولـ عنهـا وا كـاف من ا
دعم وتمويل هذه الـفرق وزارة الثقافة
والبـيت الفنـى للمـسرح الـلذان جتاهال

مسرح الهواة بشكل واضح.
> كــمـا تـقــول مـروة رضــوان: تـمــويل مـسـرح
الـهواة معدوم ويـتم ذاتيا من الـفرق وهناك
بــعض األمــاكـن تــمــنح بــعـض الــفــرق جــائــزة
مــالـــيـــة بــشـــرط صــرف هـــذه األمـــوال عــلى

عمل آخر وال سبيل للفرق إال هذا.
وتــشــيــر إلى عــدم ســهــولــة تــأجــيــر األمــاكن
اخلــاصــة الــتى يــتـم فــيــهــا عــمل الــبــروفــات
وذلـك الزدحــــــام هــــــذه األمــــــاكـن بــــــالــــــفــــــرق
األخرى ألن الهواة لـيس أمامهم سوى هذه

األماكن وهذا يعتبر مأساة حقيقية.
> أمـــا مــــحـــمـــد جــــبـــر فـــيــــقـــول إن انـــعـــدام
ــا ــادى أدى إلى فـــقــر الــفــرق  الــتــمـــويل ا
جــعل إنــتــاج مــســـرح الــهــواة قــلــيالً كــمــا أن
انعـدام التـمويل أدى إلى تـفكك الـفرق وقتل
ـمكن أن مواهب مـسـرحيـة كـثـيرة كـان من ا
سرح. يكون لها مستقبل مشرق فى عالم ا
يــقــول بـكــر أبــو عــراق: تـعــتــمـد فــرق الــهـواة
عـلى التـمويل الذاتـى وهذه الطـريقـة تعـتبر

ـفهوم الـشائع عن الهـواة أنهم أقل كفاءة ا
.. ولـــكـــنـــهم أكـــثــر وخـــبـــرة من احملـــتــرفـــ
حــــمــــاســــاً وإخالصــــا.. ومـــســــتــــعـــدون ألن
يـــدفـــعــوا دم قـــلـــوبــهـم من أجل هـــوايـــتــهم!
ولكن الـنـاس ال تنـتـبه إلى أن احلديث عن
الــــــــهــــــــواة هـــــــو فـى أســــــــاسه حــــــــديـث عن
ـسـتـقـبل.. وكل الـشــبـاب.. أو فـلـنـقل عن ا

سرح! هذا الكالم صحيح فى حالة ا
سـرح سيـخرج احملـترفون من ب هـواة ا
ــســتــقـبل.. فــلــمـاذا ال وســيـخــرج مــسـرح ا

ندعم الهواة?
إلى الــذين يــهــمـــهم أن يــعــمــلـــوا عــلى تــمــكــ
سرح نقدم ارسة هوايته فى ا الشباب من 

هذه الصورة عن الواقع فى مسرح الهواة..
ـسرح الـهواة تـقول إنه الـصورة الـواقعـية 
ــــــــشـــــــــاكل الـــــــــتى «واقـع» فـى األرض فــــــــا
يواجهـها مـتعددة مـا ب نقص الـتمويل أو
انــــعـــدامـه.. وعــــدم وجـــود أمــــاكـن إلجـــراء
الـــبــروفـــات.. أو أمــاكن لــلـــعــرض.. مــروراً
شـاكل الـديـكـور واإلضاءة وبـاقى فـنـيات
سرح.. وانتـهاء باإلعالن عن العروض.. ا
وتـــعـــالـــوا نـــتـــعـــرف عـــلـى الـــواقع «الـــواقع»

بالتفصيل..

فــرقـــة اجملـــانــ هـــذا هــو اســـمـــهــا.. فى
إشارة إلى أن الشباب الذين كونوها كانوا
يــعــرفـون مــسـبــقــا أن اخملـاطــر والـصــعـاب
أمـامـهم كـثيـرة وأن مـواجـهـتـهـا تـعـد ضـربا

من اجلنون!!
> يــقــول يــاســر حــسـنــ مــديــر الــفــرقـة:
ادى لفـرق الهواة تـعتبـر مشـكلة الـتمويـل ا
ـــشـــكـالت الـــتى تـــعــــانى مـــنـــهـــا من أهم ا
فـالتـمويل هـو الـعامل األسـاسى الستـمرار
أى فـــرقــــة حـــيث يــــســـاعــــد الـــفــــرق عـــلى
ـشـكالت إنه يـتيح لـلـفرق تخـطى جـميع ا
«إمـكانيـة تأجـير أماكن مـناسـبة للـبروفات
وشـراء خـامـات مـخـتـلفـة ألعـمـال الـديـكور

وعمل دعاية مناسبة للعمل.

ويـشـير إلى فـكـرة دعم وتمـويل الـفرق عن
راكـز الثقـافية األجـنبيـة وأنها قد طريق ا
راكز الثقافية رفضت باءت بالفشل ألن ا
ـقدمـة لهـا بـسبب رغـبتـها فى النـصوص ا
تـــمـــثــيـل نــصـــوص مـــســرحـــيـــة من أعـــمــال

بالدها.
ـــشـــكـــلـــة الـــتى تـــأتـى بـــعــد ويـــضـــيف: إن ا
مـشــكـلـة حـرمـان بـعض الــفـرق من الـتـمـويل
ــــــســـــرحى ـــــادى هـى عـــــرض الــــــعـــــمل ا ا
فمعـظم فرق الـهواة جتد صـعوبة بـالغة فى
عرض أعـمالهـا ألن احملسـوبيـة تلعب دورًا

كبيرًا فى أولوية اختيار الفرق للعرض.

يـــشــكـــو يــاســـر حـــســنـــ من قـــلــة مـــتــابـــعــة
اإلعـالم ألعــــمــــال مــــســـــرح الــــهــــواة قــــائًال:
الـتــلـيـفــزيـون يـعـتــبـر من أهم الــوسـائل الـتى
تـــســتــطـــيع نـــقل صــورة مـــســرح الـــهــواة إلى
ـصـرى يـتـجنب الـنـاس ولكـن التـلـيـفـزيـون ا
مـسرحيات الـهواة كما أن مـعظم الصحف

تهمل مسرح الهواة بشكل واضح.
: عــمــرو الـــبــحـــر مــخـــرج فــرقـــة اجملــانــ
حتـتـاج فـرق الـهـواة إلى أمـاكن لـلـبـروفات
ـــســـئـــولــ وهـــذا تــقـــصـــيـــر شـــديـــد من ا

فـــالـــهــواة يـــقـــومــون بـــعـــمل الـــبـــروفــات فى
ــؤســـســات بــعــيــدة ــقــاهى وا الــشـــوارع وا
عــنــهم فــلـيـس أمـام الــهــواة ســوى تــأجــيـر
أماكن خاصة لـعمل البروفات صحيح أن
هـذه األمـاكن قـد ساعـدت الـشـبـاب كـثـيراً
وفـتـحت لـهم أبــوابـهـا ولـكن الـسـؤال هـنـا:

سئول من كل هذا? أين ا

تـاحة لنا  وتـقول أسماء رضـا: األماكن ا
لـعــمل الــبـروفــات مـحــدودة وإمــكـانــيـاتــهـا

ال أماكن
للبروفات

 أو العروض.. 
ال إعالنات..
واإلعالم
–≥»≤:فى غيبوبة
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واقع مسرح الهواة.. «واقع» فى األرض!

«v.i.p» دنى مخـرج فرقة يـقول وسـام ا
مـسرح الـهـواة دائمـاً مـظلـوم وسط صراع
سارح اخلاصة التى سارح القومـية وا ا
حتــظـى أعــمـــالـــهــا بـــدعــايـــة كـــافــيـــة أمــا
مسرح الهواة فالدعاية ألعماله ضعيفة.
كـما يـقـول مـحـمد طـعـيـمة: الـتـقـصـير فى
تـــمــويل فـــرق الــهـــواة مــاديـــاً يــشـــكل أزمــة
كــبــيـرة عــلى مـســتـقــبل مــسـرح الــهـواة فى
مـصـر ومعـظم فـرق الـهـواة تقـوم بـتـمويل
نــفــســهـا ذاتــيــا ولـكن الــتــمـويـل الـذاتى ال

يكفى لسد احتياجات الفرق. 
ويذكـر هـانى ماهـر واقـعـة حدثت بـالـفعل
فـيــقـول: عـرضــنـا عـمال مــسـرحـيــا لـنـا فى
الــشــارع أمــام قــصــر من قــصــور الــثــقــافــة
وذلك لـعـدم تـواجد أمـاكن وقـتـهـا لـلـعرض
وسرعان ما  القـبض علينا من الشرطة

بتهمة إشغال الطريق العام.
يـقول أحـمد مكـية: وزارة الـثقـافة مـقصرة
ـواهـب الـهـواة فـالـهـواة هم فـيــمـا تـفـعـله 
ـــصــــرى ونــــتـــمــــنى ــــســــرح ا مــــســــتـــقــــبل ا
ـسرح القومى مهرجـاناً للـهواة كمـهرجان ا
حـتـى تـتـواصل الـفــرق مع بـعـضــهـا الـبـعض
ـــتـــبـــادلـــة حـــتى يـــصل وتــزداد اخلـــبـــرات ا

تميزون من الهواة إلى االحتراف. ا

يـــقـــول مـــحـــمـــد نــــشـــأت: مـــعـــظم فـــرق
يـــرة ألنه ال يـــوجـــد تــمـــويل الـــهـــواة فــقـــ

 أسماء رضا 

ضعيفة فهى عبارة عن حجرات صغيرة
وإقـبال الـفرق عـلـيهـا كـبيـر وال تـستـطيع
أيــة فـرقـة اسـتـخــدام هـذه األمـاكن سـوى
بـــــضع ســـــاعــــات الزدحـــــامــــهـــــا بــــالـــــفــــرق
األخــرى وهـذا يــؤثــر فى بـعض األحــيـان
سـرحى لـقلـة تدريب عـلى جودة الـعـمل ا

مثل على العمل.. ا
وتــؤكــد أن الـــكــثـــيــر من الـــهــواة أصـــيــبــوا
بــــإحــــبـــــاط ويــــأس شــــديـــــدين لــــتـــــجــــاهل
ـسئول وهـذا أدى بالطبع لـعدم ثبات ا

فريق العمل ومن ثم تفككت الفرق.

ويــتـحــدث أحــمــد عــويس عن جــانـب آخـر
ـسـئولـ فـيـقول: عـنـوى من ا هـو الـدعم ا
ــشــاركـة يــفــتــقـر مــســرح الـهــواة إلى روح ا
ـسئـول وهـذا األمر أصاب عـنوية من ا ا

الشباب بخيبة أمل كبيرة.
ويضيف إن الفجوة ب النجوم احملترف
والـهـواة تزداد وهـذا يـضـعف من مـهارات
الـهــواة لـبـعـدهم عن تـدريــبـات وتـوجـيـهـات

. احملترف

 محمد طعيمة 

 أحمد سمير مكية

 عزة احلسينى 

 أحمد عويس 

 هانى ماهر 

 عمرو البحر

مشكلة التمويل

راكز األجنبية ا

إهمال اإلعالم!

عنوى الدعم ا

جتاهل واضح
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سرحى شهد ا  ا

دينة.. التى لم تعد ا
حتت السيطرة

الفـكرة متشـابهة إلى حـد كبير مع «مـسافر ليل»
الــتى كــتــبــهــا صالح عــبــد الــصــبـور فـى نــهــايـة
السـتينـيات حول أحـداث تدور داخل عربـة قطار
يتـجه إلى الالمـكان وبـالـعربـة شـخصـيات ثالث
ـسـافـر وعـامـل الـتـذاكـر واألخـير هى الـراوى وا
رجل بال أبــعــاد فــاســمه أى اسم وصــنــعــتـه أيـة
صـنـعـة وفــجـأة يـصـرخ هـذا الـعــامل مـدعـيَّـا أنه
اإلسكـنـدر فيـصـاب الراكب بـالـرعب هنـا يـطلب
األول منه تـذكرتـه فيـأكلـها وأوراقـه الشـخصـية
وفجـأة يـغيـر اسمه من اإلسـكنـدر إلى زهوان ثم
إلى سـلـطـان وبــعـدهـا يـسـتــخـرج جنـمـة مـأمـور
أمريـكى ليـبدأ فى مـحاكـمة الـراكب بتـهم شتى
بـــعــــدهـــا يــــطــــلب مـــنـه أن يـــحــــدثه عـن رفـــقه
بالـضعفاء وفى النـهاية يتـهمه بقتل الله إذ إنه
بـفـقـده لـبـطـاقـته الـشـخـصـيـة قـد فـقـد وجـوده
ويـنـتهـى عامل الـتـذاكر إلـى تلـفـيق تـهمـة الـقتل

للراكب ثم يقتله.
إنه اخلـيط الدرامى ذاته الذى الـتقـطه حمدى
نــوار مــؤلف «حتت الــســيــطـرة» الــتى أنــتــجــهـا
مسـرح الشباب فـنحن فى مواجهـة كوبرى ينام
أسفله ثالثة يستعدون إلى السفر خارج البالد
يدخل عـلـيـهم شـاويش اخلدمـة الـذى يـبدأ فى
استجوابهم واالطالع على أوراقهم الشخصية
فـيـمـزق جـواز سـفر «واكـد» حـتى يـفـقـد هـويته
ويـعـجــز عن الـسـفـر خـارج الــبالد لـيـكـون حتت
السـيطـرة بعـدها يـدعى الشاويـش أنه الزعيم
ـعـصوم ثم يـتـصور ثم يصف نـفـسه بـاحلاكم ا
عـتمد نفـسه إمبـراطوراً ثم يُـقر بـأنه الوكـيل ا
للـرب كمـا يطـلب من واكد أن يـقرأ مـا يراه فى
وجوه الـرعية وحـ يرى «احلريـة» فى الوجوه
هنـا يأمـر الشاويش بـعقـابه إذ يجـعله مـسئوالً
عن انـتـشـار الـطـاعون فـاحلـريـة مـفـهـوم فـاسد
حـو كلـمة خطـر على الـبالد ويـطلب مـنه أن 
ـرء يـولـد حـراً حـريـة لــكن واكـد يـعـجــز ألن ا

فيقرر الشاويش موته باخلوف كأحقر ميتة.
ــسـألـة والـسـؤال الــذى يـطــرح نـفـسه هــنـا هل ا
مجـرد تـوارد خواطـر? وهل تـوارد اخلواطـر يصل
إلى هذا احلـد من تشابه األفكار وتطابقها? هذا

ؤلف. ما يحتاج إلى إجابة من ا
لقـد جتاوز العرض من إخراج عصام سعد بنية
النص الـتى ال يحكمها نسيج متماسك فنحن
قلب زبالة أمام كـوبرى أسفله أشبه ما يـكون 
بضـعة براميل وقد استـقرت على األرض بينها
أجسـاد ثالثة لشباب تتصدر أحذيتهم ونعالهم
سـرح وكأنهـا لوحـة رسمهـا «فان جـوخ» يصدر ا
فـــيـــهـــا حـــذاءه الـــذى يـــبـــتــــلع حـــجـــرة نـــومه
ـعــبــرة وهى إحـدى ــســتـطــيـلــة فى لــوحــته ا ا
لوحـاته التى عبـر بها من مرحـلته االنطـباعية
إلى الـتـعـبيـريـة وقـد أكـد هـذا اجلو الـتـعـبـيرى
ـوسـيـقى والغـنـاء من فوق اإلضاءة اخلـافـتة وا

الكوبرى وسريان األحداث أسفله.
صـرى» فى دور واكـد إمكـانية تـلك «حكـيم ا و
ا يتمتع ال تزال بـكراً قابلة للتشكيل السريع; 
به مـن وفـرة فى طــاقـته الــفـنــيـة ومع أن «وائل
ـثل جـيـد فإنه انـزلق إلى مـبـالـغات  « شاهـ
ـتلك كل مـن «سامح عـبد الشـاويش عـطيـة و
السالم» و«مـحمد غـزى» أدواتهمـا الفنـية بشكل
بـالغـة فى عرض ـيالن نحـو ا جيـد وإن كانـا 
يـلـقى قـبوالً بـسـبب مالمـسـته للـعـصب الـعارى

لدى اجلماهير.

كـانت فى فـتـرة االســتـراحـة.. تـقـدم فـقـرة أخـرى وهى
فقرة إبداعات مواهب فى كل فروع الفنون منها فقرة
اجلـمـهـور وقــوبـلت بـحـمــاس مـنـقـطع الــنـظـيـر أسـعـدت

. هؤالء احملروم

وجـديـر بـالـذكـر أن أمـسيـات كـل من عـلى بـابـا وأسـترا
ــوقـعـهــا الـفــريـد وسط مـيــدان الـتــحـريـر كــانـتــا نـقـاط
الــتـــقــاء واســتـــراحــة لــعـــديــد من الـــســيـــاح فى غــدوهم
ورواحـهم وكــانــوا من جــنــســيـات مــخــتــلـفــة فــكــان بـ
احلــاضـــرين الــنــجـم الــســورى اآلن جــهـــاد ســعــد الــذى
يجـيـد الـلغـتـ الفـرنـسـية واإلجنـلـيزيـة فـكـان كثـيـراً ما
يتـطوع لـيقـوم بالـشرح والتـعلـيق وتقـد الفـقرات بـلغة
جتـمـع الـسـائـحــ .. إضـافـة إلى أنه كــان يـقـدم بـعض
ى باللـغة العـربية ـنولوجـات الدراميـة من األدب العـا ا
وأحـيــانـا بــلــغـة أجــنـبــيـة يــســتـعــرض فـيــهـا الــتــمـكن من
مـــخــــارج احلــــروف وطــــول عــــمـــود الــــهــــواء والــــتالعب
ـتـغـيـر من الـبـطئ إلى بـالـطـبـقـات الـصـوتـيـة واإليـقـاع ا
الــــســــريع والــــعــــكس  وصــــدق اإلحــــســـاس ومــــحــــاولـــة
ـشاهد الـتى قدمها فى الوصول إلى الـطبيـعية ومن ا
بــلــودان وعــلـى بــابــا وأســتـــرا  مــشــاهــد مـن كــالــيــجــوال
وأورست ومن جان أنـوى وقدم زمـيله الـفنـان السورى
فـائق عـرقــسـوس مـونـودرامـا ضـرر الـتــبغ لـتـشـيـكـوف 
ـذيع األردنى الالمع اآلن نـصـر عـنـان مـشـاهـد وقـدم ا
ـفــاجـآت الـتى رصـدتـهـا من الـتـمـثـيـل الـصـامت ومن ا
صفحة أخبار الناس فى جريدة األخبار صورة لسائح
أرجـنــتــيـنـى يـعــزف عــلى اجلـيــتــار وبـجــواره كــاتب هـذه
الـســطــور  وكـان اخلــبــر حتت عــنـوان أســتــاذ فـلــســفـة
أرجـنتـينى يـغـنى فى ميـدان الـتحـريـر بعـد أن فشل فى
احلــصـول عـلـى حـجـرة فى فــنـدق  ويـســتـطـرد لــيـقـول
أغرب حـادث سـيـاحى وقع أمس فى مـيدان الـتـحـرير
فقد وصل إلى القاهرة مستر جوانيتو أستاذ الفلسفة
ـــا فــشل فى احلـــصــول عــلى فى زيــارة ســيـــاحــيــة .. و
غرفة فى فندق وقف يعـزف فاستضافه عبد الرحمن

عرنوس فى حفلة فى مقهى فى ميدان التحرير . 
ـنـوعـات الـتى كـانـت تـقدم   هـذه كـانت مـقـتـطـفـات من ا

ستنقدون اعتبروا الفكرة  اجلهالء وا
خروجاً على اخلط التقليدى

ـوسـيقـى إلى جانب ـقطـوعـات الـدرامـيـة والشـعـريـة وا ا
ــرحــلـة األولـى فى مــسـرح الــفــنــان الــذى كـان مــقــاالت ا
سرح بشكل أكـبر . وذلك تطبيقا يغـلب عليه التمثـيل وا
سرح الـفنان" الذى سبق ـا جاء فى البيان األول "بـيان 
وأشرنا إليه وهو فنان الـلوحة والكلمة واحلركة وفنان
الكـاميـرا... إلخ  وإضـافة إلى هـذا قدم مـسـرح الفـنان
فى مـرحــلـته األولى فــقـرة أطـلق عــلـيــهـا سـيــنـمـا الــفـنـان
الطـــيــلى" وفـــيــلـم "رحــلـــة فــيــروز وقـــدم فــيـــلم "حــمـــام ا
هذا إلى جـانب لقطات ألمريكـا" ناقشهـا بعض النـقاد  
ـرحـومـة أمـانى نـاشـد وحـضـر هذه ـذيـعـة ا من بـرامج ا
ــــرحــــوم ســــامى الــــسالمــــونى والــــنــــاقـــد ــــنــــاقــــشـــات ا ا
الــســـيــنــمــائى يـــوسف شــريف رزق الــلـه ومن الــفــقــرات
ـيــون يـقـدمـون الـســيـنـمــائـيـة كــان بـعض الــطـلـبــة األكـاد
ونتاج على شكل حوار علومـات عن الدوبالج وا بعض ا
ــؤدون فى نـــطــقــهـــا وتــفــســـيــرهــا ثم تـــمــثــيـــلى يــخـــطئ ا
ـعلومة يصحـحها أحد الـنقاد أو الـدارس حتى تصل ا
تفـرج منها فقرة كـانت بعنوان على ماله صحـيحة إلى ا
ــرحـلـة الــثـانـيـة قـدمــهـا الـفــنـان عـلى خــلـيـفــة  أمـا عن ا
ـسـرح الـفــنـان والـعـودة ثـانــيـا إلى أسـتـرا بــعـد عـلى بـابـا
فكـان سـببـهـا تعـليق الـصـحفى حـسـ عثـمـان بالـكواكب
ـنصورى حيـنما غنى طرب الـشعبى عبـد الفتاح ا عن ا
(كل احلـمـام اثـنـ اثـنـ ..) ثم لم تـعـجب احملـرر بـقـيـة
الشـطر وطلـب فى تعـليق أن تـتدخل الـرقابـة لتمـنع هذا
طرب من الـغناء فى مـسرح الفـنان وعاد فـريق مسرح ا
ـطــرب يـحب ـا كــان هـذا ا ــوقف  و الــفـنــان لـنــتـداول ا
ـطــرب عـبـد الـغـنى ـة من تـراث ا أداء األغـنـيـات الـقــد
ـطــلب فـقـد اســتـبـدلـنـا ــطـرب مـحـمــد عـبـد ا الـسـيـد وا
الـكلـمـة الـتى لم تـعجب عـثـمـان فى مـجلـة الـكـواكب التى
أشــرنــا إلــيــهــا ســـابــقــا فــأصــبــحت األغــنــيــة تــقــول : كل
احلـمـام اثـنـ اثــنـ وأنـا الـلى مش القى حـبـيـبـتى آه يـا
ـقـهى يــطـالب صـاحب حـبــيـبـتى .. وبــدأ فـريق مـســرح ا
الــفــكـرة كــاتب هــذا الـتــوثــيق بــالـعــودة ثــانـيــا واســتـئــنـاف
ـذكرات سـرح الـفنـان وسـنـلتـقط من ا رحـلـة الـثانـيـة  ا
هلـهلـة التى مـضى علـيها أكـثر من ربع قـرن لالستـعانة ا
اذج البرنـامج ونلتقط من هذا النموذج البيان ببعض 
ــقــهى ــســرح الــفـــنــان وهــو اخلــاص بــافـــتــتــاح ا الــثـــانى 

الثقافى فى منتصف السبعينيات.

انتقلت إلى «بلودوان» بالعباسية ثم
 عدت لـ «أسترا» بسبب أغنية احلمام!

قهى  مسرح وسينما على ا

من قـــلب صــادق يـــخــفـق بــحب الـــفن فـــلــمـــا ظــهـــر هــذا
قهى ـطرب القـد ليـغنى كالمـا ال يعـبر عن عالقـة ا ا
ـقـهى بـالــفن بـحـثت عـن عـرنـوس فـاكــتـشـفت أنـه تـرك ا
بــعــدمــا خـــرج عن الــهــدف الـــذى كــان يــســتـــهــدفه عــبــد
الـرحــمن عـرنــوس وانـتــقل إلى مـكــان جـديــد فى مـيـدان
الــعـبــاســيــة وهــو كـافــتــيــريـا بــلــودان  وأصــبـحـت نـدواته
الفـنيـة التـى يعقـدها كـل أسبـوع تؤمـها شـخصـيات بارزة
فـى الـــشــــعـــر واألدب والــــفن واجملــــتـــمـع.. واليـــكــــتـــفى
بــالـعــروض الـفــنــيـة بل يــخـصـص مـكــانـا لــعـرض أعــمـال
الفنان التشـكيلي وغنى عن الذكر أن عرنوس يسعى
ــكــان وغـيــره إلى أمــاكن لــلــفن والــتـذوق لـتــحــويل هــذا ا
ــســرح الــفــنـان  الـفــنى حتـت لــواء الـصــالــون الــثــقــافى 
ويـــضم جــــمـــيـع احملـــاوالت اجلـــديــــدة فى مـــجــــال الـــفن
واألدب وهو جـهد يـسـتحق عـلـيه كل تـقديـر . وإذا كانت
سـرح الـفـنـان كـانت تـعـتـمد ـرحـلـة األولى (الـبـدايـات)  ا
سـرحى بـنسـبة أكـبر وذلـك لتـرشيح فـكرة أن الـنشـاط ا
ـــكــان ـــقـــهى يـــجب أن تـــراعـى جـــغـــرافـــيـــة ا نـــصـــوص ا
ـوضـوعـات ـسـتــقـبل) وا (الـقـهـوة) وطــبـيـعـة اجلــمـهـور (ا
ــتـــلــقى) والــدخــول فى الـــشــكل (مــبــاشــرة) الــتى تــهم (ا
وقــصــر مــدة الــعــرض إلى أقــصى حــد حــتى ال يــصــيب

لل".  تفرج ا ا
ـرحـلـة الـثـانـية غـلب عـلـيـهـا االهـتـمام كـن القـول إن ا و
سرح كجزء ـسرح الفنان الذى يقدم ا قهى الثقافى  با
تــلـغـرافـى من بـرنـامج األمــسـيـة أو كــفـقـرة من الــبـرنـامج
الـذى يـجـهـز ويـتطـلب إعـداده طـوال األسـبـوع مع مـنسق
ـعـدين الـذين يـجـمعـون الـفـقـرات طـوال أيام األمـسيـة وا
األسـبــوع من احملـافــظـات أو مـن شـبــاب األحـيــاء الـذين
يـبــلــغــون عن فــقـراتــهم إمــا بــاحلــضـور وإمــا بــالــتـلــيــفـون
قـهى طـوال األسبوع فـى حالـة غياب وتسـتقـبلـها إدارة ا
ــسـرح الـفـنـان ــرحـلـة األولى  ــعـدين لـلــفـقـرات. فـفى ا ا
ا زاد ـسـرح و ـنـوعـات الثـقـافيـة أقل من ا كـانت نـسـبة ا
الــــرواد من احملــــافــــظــــات كــــان البــــد أن تــــشــــارك هــــذه
ـواهب لتـحقـيق أهم أهدافـهـا الرئـيسـية لـلحـضور إلى ا

ادية .  القاهرة وحتملهم مشاق السفر وأعبائه ا
سرح الفنان ـرحلة األولى    هذا وكانت أهم سمات ا
مـنـذ بـدايـته االهـتـمـام بـفـنـان الـلوحـة الـذى ذكـر ضـمن
ـســرح الـفـنـان فى أســتـرا .. وفـيه تـقـدم الـبـيـان األول 
ن يـــــريــــد االشــــتـــــراك فى مــــعـــــرض الــــفن مــــعـــــرضــــا 
التشكـيلى وللكـاميرا وكان يـقام فى السـاعة السادسة
ــتــذوقــ يــوم االفــتــتــاح إلمــكــانــيــة حــضــور عــدد من ا
واعـيدهم نـتظـرين  قـهى وا ـترددين من مَنْ عـلى ا وا
ـوقـعـهـا االسـتـراتـيـجى فى انـتـظـار ـقـهى نـظــرا  أمـام ا
ـــواعـــيــد الـــشـــخـــصــيـــة . وجنح أول مـــعـــرض.. وكــان ا
لـلـفـنـان الـدكـتور سـمـيـر سـعـد الـدين; أسـتـاذ الـتـصـوير
عــنـــوان "عـــيــون الـــكـــامــيـــرا" ومـــوضــوعـه تــراث مـــصــر
ــسـاجـد واجلـوامع والــتـكـايـا ـعــمـارى اإلسالمى عن ا ا
شـربيـات واحلمـامات واحلـارات الشـعبـية واألسـبلة وا
ـعمـاريـة من خالل  زوايـا إسـقاط .. إلظـهـار قـيـمتـهـا ا
اإلضاءة علـيهـا وقد افـتتـحه الدكـتور مـحمـود الشريف
ــعـهــد الــعــالى لــلـســيــنــمـا  ووجــهت بــطــاقـات عـمــيــد ا
عهـد العـالى لسيـنما الدعوة بـصيغه: يـتشـرف عميـد ا
ــيـــة الـــفـــنـــون بـــاالشــتـــراك مـع إدارة أســتـــرا فى أكـــاد
مــيــدان الــتــحــريــر بــدعــوة سـيــادتــكـم حلــضــور افــتــتـاح
مـــعــــرض األســـتـــاذ ســـمــــيـــر ســـعـــد الــــدين..  وكـــان كل
ـــدة أســبـــوعــ وكـــانت تــقـــام لــكل مــعــرض يـــســتـــمــر 
مـــعـــرض نــــدوة لـــلـــمــــنـــاقــــشـــة يـــحــــضـــرهـــا اجلــــمـــهـــور
ـتخـصـصـون  كمـا أقـيم مـعرض آخـر لـلـفنـان مـكرم وا
حـنـ رسـام األهـرام الـشـهـيـر ودارت نـدوة لـلـمـنـاقـشـة
حـضرهـا عدد من الـنقـاد واخملرجـ واجلمهـور وثقت
بالصور الـفوتوغرافـية ثم أقيم مـعرض للفـنان محمود

رسام روز اليوسف ..
ن أراد مـن شــبــاب الــفــنـون وبــعــد ذلك أقــيم مــعــرض 
اجلـمـيلـة (كـمـجمـوعـة) وكـذلك أقام الـفـنـان التـشـكـيلى
مــصـطـفى يــحـيى مـعـرضــا وقـد عـثـرنــا عـلى خـبـر من
ـعـرض أخـبـار جـريـدة اجلـمــهـوريـة لإلعالن عن هـذا ا
يـقـول فـيه: مـعـرض يــقـام فى مـقـهى لـلـفـنـان مـصـطـفى
يحـيى يـفـتتـحه غـدا عبـد احلـمـيد حـمـدى رئيس هـيـئة

يدان التحرير . قهى أسترا  الفنون 
وأقــيــمـت مــعــارض لــلــفــنــانــ احملــتــرفــ وكــان يــتـرك
اجملــال أمـام الــشـبـاب والــهـواة كـمــا أشـار بـيــان مـسـرح
الـــفــنــان ســـابــقــا بـــإتــاحــة الـــعــرض أمــام مـن يــريــد من
الــفـــنــانـــ وجــمــيـع فــروع الــفـــنــون والـــتى أشــار إلـــيــهــا
الـبـيـان.. وأصــبح اجملـال أمـام الـفـنـان الـهـاوى الـطـالب
اجلـامـعى فى أسـتـرا واسـمه مـحـمـد سـعـيـد الـذى قدم
مــعــرضــا بــإبــداعه فـى قـاعــة بــلــودان ومــرة أخــرى فى
أســتـرا .. واجلــديـر بـالــذكـر أن جتـربــة مـسـرح الــفـنـان

إخالص الشباب
وإصرارهم وراء
بقائه على قيد
احلياة .. ولكن

إلى متى?

سحراتى فرقة ا

البروفة فى حجرة!
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سرحي جريدة كل ا

صـ 13

 «سفر العميان» فى مهرجان
سرحى العاشر  الكويت ا

صـ11

بعد أمسية أذهبت احلر ووعثاء السفر

صرى تسطع أنواره فى أبو تيج  أيوب ا
شهد اجلميل. ساعدة على تكوين هذا ا ا

وكـان فريق الـتمثـيل نعم الـرفيق وخـير الـسند
خملـرج فـنـان فـحـقق جـمـيع مـقـاصـده وخـاصة
الرموز الـرئيسـية: ناعـسة والتى لـعبت دورها
رشا مـحـمـد مـتـولى وأيـوب والـذى لعب دوره
نــور الـــدين مـــصــطـــفى عـــبــد الـــعـــزيــز وكـــانــا
درجت مـتناغـمت فى جـمال أخاذ وأحـيانا
صوتـان مؤتـلـفان فى حلن شـجى أصيل.. فى
ن عــبـد مـواجــهــة هــمـام والــذى لــعب دوره أ
الـرحــمن سـيــد وغـزاويــة والــتى لـعــبت دورهـا
نـاديـة صالح عـلى ومـعهـمـا عـمـار والـذى لعب
دوره حـس حسن الـشريف.. فكـان كل منهم
صــوت قـرار جلـواب يــكـتـمـل به رجع الـصـدى
ظـهر ـسمـوع ودرجة الـتنـاقض الكـونى ا فى ا
ــــشــــهـــد ــــرئى مـن ا جلــــمــــال الــــتــــكـــويـن فى ا
ـــســـرحى.. وســـاعــد فـى إبــراز جـــمـــال هــذا ا
ــوهـوبــ جــابــر حــمـزة الــتــكــوين مـجــمــوعــة ا
أحــمـــد فى دور الـــغــريـب ومــجـــمــوعـــة رجــال
هـــمـــام: عـــمـــاد حـــمـــدى فـــتــــحى عـــلى رجب
فـرغــلى حـامـد عــبـد احلـفــيظ إسالم زيـان
عــلى أمـ مــحـمــد جـابــر يــواجـهــهم ويـرسم
الـثنائـية األساسـية معـهم أهالى الـبلد: سـمير
عـنـتـر أشـرف عـبد الـغـنى مـصـطـفى جـمال
ـــطــلب أمـــ فـــرغــلى صـــفى الـــدين عـــبـــد ا
مصطفى أحمد مـحمد عبد الرحيم محمد
فــرغــلى مــحــمــود إســـمــاعــيل ومن الــنــســاء:
ـــــان فـــــرغـــــلـى ومن أولـــــيـــــفـــــيـــــا جـــــوزيـف إ
األطفال: محمد رجب وحيد إبراهيم.. إنهم
لـلـحـق فـتـيـة آمـنــوا بـفـنـهم فــرزقـهم الـله هـدى
وجـــمـــاال وعــــمال يـــلــــيق عـــلــــيـــهم وهـم لـــذلك
ـكافأة بقدر ما أسعدونى وأناروا يستحقون ا

لى طريقى..

كـذلك ربط هذا الـقـرص الكـبيـر بقـرص آخر
ثل القـمر الـفعلى وذلك عن أصغـر حجمـا و
طـــريـق خـــيــــوط ظـــاهــــرة واضـــحــــة فى داللـــة
ــضـمــون.. كـمـا تــربط بـيــنـهــمـا فى الــشـكل وا
جـعل من الدكة التى كـان  ينام علـيها أيوب –
عــنـد قــلـبــهـا  –تــابــوتـا وضــعه فــيه كــنــايـة عن
احــــــتـــــــضــــــاره ودنـــــــو أجــــــلـه من وجـــــــة نــــــظــــــر
ـالبس ــــــمـــــثـــــلـــــ ا مـــــعــــــاصـــــريه.. وألــــــبس ا
وتـيفات فولـكلورية الصعيـدية و توشيـتها 
شـعبية لـيرسم صورة ذات طـابع طقسى أكده
عن طــريق إقــامــة طـقــوس "الــطـهــور" والــزفـة
وغـيـرهـا وكـذلك اسـتـخـدام الـعـديـد فى أكـثر
ــبـدع عـبـد من مـقـطــوعـة حلـنــيـة من أحلـان ا
ــنــعم الــشــريـف والــذى اســتــطــاع أن يــضــفـر ا
موسيـقاه وتلحـينه ألشعـار حسام عبـد العزيز
 –والذى جعل شعر مقارب لشعر الضوى

وغــــزل عــــلـى مــــنــــواله  –فى إطــــار صــــيــــاغـــة
اخملــرج لــلــصـورة الــبــصــريــة فـأضــفى عــلــيــهـا
سـمعا شـجيـا أغناهـا وحقـقهـا..! وكذلك فعل
ـصـمم مـصـطـفى أمــ بـتـعـبـيـراته احلـركـيـة ا
تـقـنـة والـتى لم تكن  –كـالـعـادة  –مـقـحـمة ا
بل كــــانت  –بــــالــــتــــعـــاون مـع اخملـــرج  –جـــزءا
ــشــهــد الــبــصــرى.. أصــيال من نــســيـج بــنــاء ا
كـذلـك اسـتـطـاع اخملـرج أسـامـة عـبـد الـرءوف
وبـحسـاسية مـفرطة  –رغم قلـة اإلمكانات –
أن يـجـعل الــضـوء عـنـصــرا حـقـيــقـيًـا فى رسم
ـشـهــد وفى صـيـاغــة الـتـشـكـيـالت الـبـصـريـة ا
ــســرحى ــتـــتــابــعـــة لــلــمـــشــهـــد ا اجلـــمــالــيـــة ا
ـــمــــثــــلــــيه فى وســـاهــــمـت قـــيــــادته الــــواعــــيــــة 

أرضــــيـــة رعـــويـــة بــــدويـــة تـــنـــتــــمى إلى األصل
التـوراتى فمصـر بلد زراعـى.. لسيـطرته على
ـياه.. وهـكذا كـمـا جعل الـشـعب ال حول بئـر ا
له وال قـوة ودائمـا ما يـنـتظـر اخمللص الـبطل
الــفـرد.. وسـاد عــمل الـضــوى مـقــاطع سـرديـة
كثـيرة واسـتهوته لـغته الشـعرية الـبديعـة فكان
ـلحمى اإلطناب صـفة غـير مـستـحبـة لعـمله ا

الطابع. 
فماذا فعل أسامه عبد الرءوف بنص الضوى

وكيف قرأة?!.
نـصورى قـام اخملرج والـسيـنوجـراف أسامـة ا
مـعه  –عــلى أرضــيــة من الــتــكــثــيف الــشــديــد
ـسـرحى لـلــنص األصـلى  –بــتـقـســيم الـفــراغ ا
: اليـم وفـيه رموز الـشر: هـمام إلى قـسمـ
وعــمــار وغــزاويــة حـيث جــعــلــهم يــقــفــون عـلى
مسـتوى  20 سم خـلفه جـدارية تـمثال رءوس
ذئـاب شـرســة وحـيث كـان يــجـعـلـهـم يـدخـلـون
إلى فـــــــــجــــــــوات فـى هــــــــذه اجلــــــــداريــــــــة.. أى
يـجـمـدهم ويـوقف زمـنـهم ويـثـبـتـهم شـاخـص
ـــشــــاهـــد الــــتـــالـــيــــة  حـــسـب الـــضـــرورة فى ا
الــدرامــيــة ومــقــاصــده الــفــنــيــة وفى اجلــانب
األيــســر وضـع رمــوز اخلــيــر: نـــاعــســة وأيــوب
على قـرص يشـبه قرص الـقمر فـى استدارته
ولــــونه األزرق وكــــان يــــصــــلـب عـــلــــيـه كالً من
أيـوب وناعسة عـند الضرورة كـما استخدم –
فـيه الـفـجـوة الـشـقـافـة السـمك  –كـخـيـال ظل
لـيــظـهـر عــلى شـاشــته مـشـهــد مـحـاولــة عـمـار
الغـتــصــاب نـاعــسـة.. ومن هــنــا يـظــهـر تــعـدد
ستـخدمة.. الـوظيفـة فى موتـيفات الـديكـور ا

فى أبـــــو تــــيج فـى أعــــمــــاق أســـــيــــوط عــــروس
الــصـعــيــد شـاهــدت عــرض "أطــيـاف حــكــايـة"
تــألـــيـف يس الـــضـــوى وإخـــراج أســـامـــة عـــبــد
الـرءوف لفرقة قـصر ثقافـة أبو تيج.. والنص
روّيـة الديـنيـة والشـعبـية "أيوب األصـلى عن ا
الـصابـر".. وقـصة أيـوب الـذى أسمـاه الراحل
ـصـرى هى الـعـظــيم زكـريـا احلـجــاوى أيـوب ا
فى احلــقــيــقــة قــصـة صــبــر زوجــته "نــاعــسـة"
عــــلـى مـــــحــــنـــــة مـــــرضه وضـــــعـــــفه وبـــــيـــــعـــــهــــا
لـشـعرهـا..إلخ.. ولـذلك أطلق احلـجـاوى على
ـصـرى" تـميـيـزا لـها عن الـقـصة اسم "أيـوب ا
األصل الــتــوراتى الــذى لـيـس فـيه أى نــاعــسـة
عن أى نــــوع بـل فى الـــــنص الــــتـــــوراتى زوجــــة
أيــــوب بـــــاعــــته فـى احلــــقــــيـــــقــــة واحــــتـــــفــــظت
ـوضــوع فى الـتــوراة هـو رهـان بــشـعـرهــا..! وا
بــ الـله والــشـيـطــان سـبـبـه سـؤال: هل أيـوب
تــقى وكــامل بــالــفــعل أم هــو رد فــعل طــبــيــعى
ــال واجلـاه لــفـضـل الـله عــلــيه الــذى أعـطــاه ا
والــولـد والـعــز فـإذا أخــذ مـنه هـذا يــظل عـلى
ــا ظل عـلى تــقـواه قـال تــقـواه أم يـكــفـر?!.. و
الـشيطان لله لـقد عافيـته فى بدنه فقال الله
ـــتــــحــــنه فـى بـــدنـه. فــــتـــقــــرح بــــدنه من إذن 
أسـاسه إلى رأسه.. وظـل أيـوب عـلـى تـقـواه..
فـــــحـــــدثـه الـــــرب بـــــأن قـــــبـــــلـه تـــــقـــــيًــــــا كـــــامال
مـستـقـيـمـا..وعـاش بـعد احملـنـة مـائـة وأربـع
عـــامـــا وأجنـب الـــولـــد وحــــاز األرض والـــثـــروة
واجلـاه بعـد أن رضى الـله عنه وطـبـعًا خـسر

الشيطان الرهان وكسبه الله..!.
وفـى نص يس الــضــوى األصــلى ال يــوجــد أى
أثـــــر تـــــوراتـى فـــــقـــــد اعـــــتـــــمـــــد عـــــلى الـــــنص
احلـــجــــاوى وكـــان أيــــوب مـــصــــريـــا صــــرفـــا..
فـكانت القصـة هى قصة ناعـسة "أم الشعور"
ـثل الـشـر ولـعـمـار ابن وتـصـديـهـا لـ "هـمـام" 
ـنـقـسم عـلى نـفـسه بـيـنـهـا وبـ أيـوب عـمـهـا ا
ابن عمه.. وسـاد عـمل الـضوى الـثـنائـيـة: شر
وخـــيــر أبـــيـض وأســود فـى كل شىء.. شـــعب
ــاء  – وهى وحــاكم ظـــالم احـــتــكـــر األرض وا

 التعبيرات
احلركية
غير  مقحمة
وكانت جزءاً
أصيالً فى
شهد بناء ا

ــمـثـلـ الــذين يـكـافـحــون من أجل حتـقـيـق الـنـجـاح فى > إن مــجـرد حـجم  ا
ـوهـبـة الـكــبـيـرة سـوف يـتم ـسـرحى يـشـيــر بـشـكل آلى إلى أنه حــتى ا اجملــال ا

نافسة من أجل األدوار والوظائف. ناكب وا جتاهلها فى التدافع با 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

وسيقية «زنوبيا». سرحية ا سرح الذى سوف يستقبل عروض ا تابعة مراحل إنشاء ا > اخملرج اللبنانى مروان الرحبانى يصل إلى القاهرة خالل أيام 
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د. عبد الرحمن عرنوس 
يفتح خزانة الذكريات 

أيام مسرح الفنان 
قهى الثقافى» فى «أسترا» و«ا

سر ح احلى فى أمـريكا وجتـارب خارج بـرودواى  وا
سرح هناك أما أمريكا .. التى كان يشجعها عشاق ا
ــســتــنــقـدون  ال الــنــقــاد الــذين عــلى ســاحــتــنــا فــكــان ا
ـميت يـعتـبرونـها طـريقـاً لبـناء مـسرح مـغايـر للـمسرح ا
سـرحى االجنليزى . حـسب رأى بيتر بـروك  اجملدد ا
ـسـتـنقـدون يـعـتـبـرون من يخـرج عن خط كـان هـؤالء ا
ـسرح الـتـقلـيدى الـقائم خـروجا عـن التـقالـيد الـبالـية ا
كـــمــا يـــعــتـــبــرون من يـــدعـــو إلى الــتـــغــيـــيــر أنـه أصــيب
باجلـنـون  وتنـاسـوا أن أصحـاب الـدعوات والـرساالت
ـا اتـهمـهم حـاقـدو زمانـهم بـاجلـنون وتـنـاسوا  أن قـد
اجملـنــون يـتــصـرف من مــنــطـقــة الال وعى  دون درايـة
ا يـفعل أو لتحقـيق فكرة عرضية تـسلطت عليه أما
ـبدع احلقيقى فيـتصرف من منطـقة الوعى والتمكن ا
سـرح الـكائن سـهل فى الـتعـامل معه ألنه عـرفة فـا وا
ــمـــكن فــإنـه يــجــد ــســـرح ا مــســرح مـــســتـــهــلك  أمـــا ا
صـعـوبـة فى الـتـحقـيق وتـقف فـى طـريق من يـفـكر فـيه
الــعــقــبـات واالتــهــامــات . إضــافــة إلى ذلـك فــإن فــكـرة
ــــســـرح إلى الــــنـــاس طـــرحـت من أجل أن الـــذهــــاب بـــا
سـارح بالناس بـعد أن هجروه يتذوقه الـناس لتمـتلئ ا

اسـتـمـرت فتـرة نـشـاط أستـرا فى مـسـرح الفـنـان  وما
سرح الفنان من قهى الثقافى  تبعه من فكرة تقد ا
ــا فى ذلك حــوالى خــمــسـة فــتـرة  1973حـتى  1977 
أسـابيع فى بـلودان وتـتابع الـنشاط فـى على بـابا حتى
بداية الثمانينيات ما ب أسترا وعلى بابا التى أشرنا
إلـيها سـابقـا. وكانت أسـترا فى فتـرة غيـاب كاتب هذه
ـقاهى.. الـسطـور  وصاحب فـكرة هـذا النـشاط فى ا
الذى حتـمل فى سبـيل حتقـيق تـلك الفـكرة الـكثـير من
ـستـنقدين عـشاق الـهجوم سرح احلـاقدين وا جـهالء ا
عـلى مـحــاوالت الـتـجـديــد والـبـحث عـن أمـاكن جـديـدة
واهب للـتنـفيس عـما بـداخلـهم  وعمـا بداخل بـعض ا
عرفى التى حتـاول البحث عن مـتنفـس يزيح التـراكم ا

عن محاوالت البحث عن أماكن جديدة للعروض. 
ــــســــرح عن ولم يــــكن يــــدرى احلــــاقــــدون من جــــهالء ا
أخــــبـــار مــــقــــاهى الــــعــــروض فى بــــاريس مــــثـل مـــقــــهى
األبــيــسـيــدول فى عــاصـمــة الــنـور ومــقــهى المــامـا فى

ـسـرحـيـ يـعـرفــون عن د. عـبـد الـرحـمن فـريق مـن ا
ـمـثـل عـبـر الـعـديـد من عـرنـوس جــهـوده فى تـدريب ا
ـسرح ـسـرحـيـة.. فـريق ثـان يـعـرف ابـتـداعه  الـورش ا
ــقــهى الــثـقــافى فــريق ثــالث يــعـرف أنه ـقــهى أو ا ا
صــاحـب األغــنـيــة الــشــهــيــرة الــتى ذاعت عــقـب وفـاة
الـرئـيس الـراحل جـمـال عـبـد الـنـاصـر: «يـا جـمـال يـا

.« الي حبيب ا
ـا جـعـله هـكـذا تـتـعـدد أوجه اإلبـداع عـنـد عـرنـوس 
ـسـرح جتـاوزت شـهرتـه حـدود مـصر عـلـمـا مـن أعالم ا

إلى مختلف األقطار العربية..
شـاهد يفـتح عرنـوس هنـا خزانـة ذكريـاته العـامرة بـا
ـقهى وخـصـوصـاً مـشـاهـد مسـرح الـفـنـان أو مـسـرح ا

الذى أقامه فى مقهى «أسترا» ومقهى «على بابا» .
إذا كــانت الـشــيـشــة قـد أصــبـحت بــديالً جلـوزة الــهـنـد
ـبسم الـبالستـيك للـشيـشة احلـديثة الفارغـة وأصبح ا
هـو الـبــديل (لـبـوص) اجلــوزة حـامل مـيــكـروب الـعـدوى
ــريـض إلى الــســلــيم وإذا كــانت عــروض من الــزبــون ا
قاهى قد أصبحت البديل لشاعر الفيديو فى بعض ا
ــقــاهى الــســيــرة الــذى حـــدثــنــا عــنه إدوارد لـــ فــإن ا
الـثــقـافــيـة الــتى تــتـنــاثـر فى بــعض احملــافـظــات وبـعض
ــقــاهى لـعب ـكن أن تــكــون الـبــديل  أحــيــاء الـقــاهــرة 
الــطـاولـة (والــكـوتـشــيـنــة) وتـسـكع بــعض الـشــبـاب عـلى
ـضـايقـة عبـاد الله ولـذلك فإن ـقاهى  أرصفـة بعض ا
ــقـاهى الــثــقـافــيــة شىء من الــعالج ومن احملــتـمل أن ا
ـقــاهى أو بــعــضـهــا هى الــتى اســتــقــبـلت تــكــون تـلـك  ا
بــعض شـعــراء الـشــبـاب مـن احملـافــظـات كــذلك بـعض
ـلــحـنــ الـبـاحــثـ عن الــضـوء وكــذلك بـعض شـبــاب ا
ـوسـيـقى وبـعض األصـوات ويـبـدو الـدارسـ لـلـتـوزيع ا
أن بـعض تلك الـتـجمـعات الـفـنيـة هى الـسبب وراء ثـقة
اطـا عديدة بـالغ فيهـا بنـفسه حيـنمـا قابل أ الفنـان ا
ـشـارب واألذواق واســتـمـعـوا إلـيه فى بـدايـة مـخـتـلـفـة ا

ضى فى طريقه.. مشواره وشجعوه على ا
ــلــحن ـــلــحن  مــحــمــد نــوح والــفــنــان ا فــكــان الــفــنــان ا
واهب رحوم أحمد الشابورى  يشدان من أزر تلك ا ا
وكـان الفنان نوح صاحب فـرقة النهار الـشهيرة  وبعد
انتـهاء أدائـه فى مسـرحـية "مـدد ..  مدد شـدى حـيلك
يا بلد" تأليف الـشاعر إبراهيم رضوان كان نوح يأتى
لـلـراحة فـى سوق احلـمـيـديـة ويـشـجع كـثـيـرا من هؤالء
ــتع عـشـاقه من ـرحـوم الــشـابـورى  الـشـبـاب  وكــان ا
احملـامـ مـنــهم األسـتـاذ مـجـدى نـدا  واألسـتـاذ سـعـد
الــــعــــمــــروسـى واألســــتــــاذ مــــصــــطــــفى اخملــــرصــــاوى 
ـــكـــانـــة واألســـتــــاذ عـــلى مـــحــــسن من احملــــامـــ ذوى ا
ـرموقة يفضـلون االستماع إلبداعـات أصدقائهم نوح ا
ــواهب الـــشــابــة  وكــان شــيخ مــحــررى والــشــابــورى وا
ـبجل األسـتاذ مـحمـد جنيب (بـاجلمـهورية الصحـافة ا
سـابقـا) إضـافـة إلى فـنان الـكـاريـكاتـيـر الـذائع الـصيت
ـرحــوم رخـا  وغـيــرهم من رجـال لـدار أخـبــار الـيــوم ا
الــصـحـافــة واإلعالم . كـان وجــود هـؤالء األفـاضل فى
سـوق احلـمـيـديـة وأسـتـرا وعــلى بـابـا خـيـر دلـيل عـلى
احـــتــــرام مـــثل تـــلـك اجلـــلـــســـات فـى األدب والـــســـلـــوك
ن يــــريـــد وحــــسـن االســـتــــمــــاع الــــذى يـــعــــطى الــــثــــقــــة 
ـرحـوم االشـتـراك فـى تـلك األمــسـيـات  فــكـنت تــرى ا
الــفـــنــان رخــا بــعــدمــا يــدخـل فى مــبــاريــات الــشــطــرجن
الـشهيرة مع األسـاتذة العمروسـى ومجدى ندا وعلى
ـواهب  مـحــسن وغـيــرهم  يــشـدون من أزر هــؤالء ا
وكثـيـرا ما أوصى مـحـرر األهـرام الالمع عبـد الـوهاب
مــطــاوع أصـــدقــاءه وتالمــيـــذه من احملــرريـن أن يــلــقــوا
ــرحـوم أمل دنـقل الــضـوء عـلـى كـثـيــر مـنـهم كــمـا كـان ا
يــوصى بــهم خـيــرا حـتـى وإن كـان الــتـشــجـيع عن بــعـد
وفى مـــقــابـل هــذا الـــتـــشـــجـــيع احلـــانى  كـــنت تالحظ
ــوظـفــ وكــانــوا قـلــة. من أصــحـاب الــنــزعـات بــعض ا
الـعـدوانيـة واالسـتعـراضـيـة وذلك من قبـيل "يـا فيـهـا يا
عـنى إمـا نـدخل فى الـلعـبـة وإمـا "نخـربـها" أخـفيـهـا" 
فكـان يتصـدى لهـم على الـفور بعـد حفـظه طلـقات فن
ـسـخـرة الــشـعـبى) أى األمـثــال الـشـعـبـيــة الـتى تـنـقـد (ا
سلوكـهم يلمـحون له "بالـصوت العـالى" دون االشتباك
معـهم فكـانت تلك األمثـال التلـميحـية تخـرس أصحاب
هــذه الـــنــزعـــات عــنـــدمــا يـــهــمـــزون ويــلـــمــزون بـــالــقــول
ـواهب وأذكـر أن من ضمن واحلركـة عـلى أداء بعض ا
هـذة الطلـقات أو دبـابيس اجلـلسة هـذا النـموذج الذى
ؤلف  يقول: اخلباصـ زرعوا تقاوى اخلبص ب ا

اخمللص تاهو فى وسط الهيصة.

(1)

فكرة قامت جلمع شمل احملروم
 من تسليط الضوء عليهم

سرحى سرح سعى إلى بث الوعى ا هذا ا
بالبحث عن خشبات غير تقليدية

قهى الثقافى أسترا:   اذا ا لكن 

ـــســرح ألن اجلــمـــهـــور الــطـــفل أى الــذى لـم يــتـــعــود ا
ــسـرح إال هــذا الــوسط مـن اإلضــحـاك اليــعـرف عـن ا
ــسـرح ـتــكــرر أمــا ا ــســرح الــكـائـن ا والــرقص وهــو ا
ــمـكن الــذى بـحث عــنه الـكــثـيــرون فى جتـاربــهم فـهـو ا
نـطـوق واحلركى فى تـوقيت وإيـقاع يـجمع بـ األداء ا
سـموع فى طبيعـية فنية حتى وإن رئى وا يـنسق ب ا
ـثل هـذا األداء فى قـطع مـسـرحـيـة أو كـان الـتـبــشـيـر 
الحـظة درجة قـبول أو رفض شـبه مسـرحيـة قصـيرة 
اجلـماهـير له .. بـغض النـظر عن مـكان الـعرض سواء
كان عـلى خـشـبـة تقـلـيـديـة أو خشـبـة تـتبـع تيـار الـتـمرد
ـاذا الــعـودة ثــانــيـة إلى قــاعـة مــسـرح ـســرحى . أمــا  ا
الـــفـــنــــان فى أســـتــــرا  فـــهــــو مـــا بـــدأت بــــعض األقالم
الـصـحـفـيـة تـشـيـر إلى خـروج بـعض الـلـيالـى فى أسـترا
عن خـــطـــهـــا الـــذى قـــامـت عـــلـــيه  ويـــبـــدو أن هـــذا لم
يـحـدث وأن مـا كتب كـان نـتـيجـة عـدم فـهم وجهـة نـظر
مـا كــان يــعـرض فى أســتـرا بــعــد الـذهــاب إلى مـرحــلـة
كافتيريا على بابا فقد تطوع أحد عشاق فكرة التمرد
والــتـجــديــد فى طـريــقـة الــعــروض وهـو الــفـنــان عـادل
درويش السـتــكـمــال مـســيـرة أســتـرا فى فــتـرة انــشـغـال
ـقـهـى فى بـلـودان وعــلى بـابـا مــنـفـذى فــكـرة مـســرح ا
وأصبحت أسـترا تقدم مـسرح منوعـات للغنـاء والشعر
الــذى كـــان يــشــرف عــلــيه صـالح الــراوى وكــان يــكــمل
ـقهى اجلـماهـيرى .. مسـيرة مـسرح الـفنـان فى ذلك ا
واســتـــمــر د. الــراوى يـــقــدم لــيـــالى أســتـــرا هــو وعــادل
ــرحــوم درويش. واجلــديــر بــالــذكــر أنــهــمــا اســتــقــبال ا
الــشــاعـر اخملــرج جنــيـب سـرور لــيــلــقى بــعـض أشــعـاره
ويـؤدى قـطـعـا مـسـرحـيـة من تـألـيـفه فى بـعض الـلـيـالى
حسب روايـة شـاهدى الـعيـان . ويـبدو أنه كـانت هـناك
بـعض األغنـيات الـتى يـؤديهـا مطـرب اعـتبـرها الـبعض
خــارجـــة . وظـــهـــر تـــعـــلــيـق أحـــد احملــرريـن فى مـــجـــلــة
ـا دفع كــاتب هــذه  الــسـطــور أن يــعـود مع الــكـواكـب 
الــفــريق الــذى نــفــذ مــعه الــفــكــرة إلى مــقــهى أســتــرا 
ـــســرح الــفـــنــان وهى تـــقــلــيل لـــتــبــدأ مـــرحــلـــة جــديــدة 
سرحـية التى بدأنا بها وزيادة جرعات اجلرعة شبه ا
الـشــعـر واألدب والــقـصــة والـغـنــاء إلى جـانـب مـفـردات
الـفـنـون األخـرى فـعـاد اجلـمـيع بـعـد غـيـاب خـمـسـة أو
سـتة أسـابـيع فى بـلودان وعـشـرة أسابـيع فى عـلى بـابا

تجاورت . لكنها فترة تردد ب أسترا وعلى بابا ا
 أمـا عن ســبب عـودة جـمـاعــة مـسـرح الـفـنــان ثـانـيـة إلى
رحـلـة الـثـانـيـة فى أسـتـرا هو هـذا الـتـعـلـيق الـذى كـتبه ا
ـرحوم حـسـ عـثمـان بـتاريخ /1977 مـحرر الـكـواكب ا
ـســرح الـفـنـان 1/18 حتت عـنــوان الـصـالــون الـثـقــافى 
كتب يـقـول : يتـحدث الـوسط الـفنى عـن تصـرف غريب
قهى يجرى فى مقهى يقع فـى ميدان التحرير  وهذا ا
ـنـوعات الـتـمـثيل  ومن يـقـيم مـساء كل خـمـيس عـرضا 
ـقــهى مـطــرب قـد يـغــنى أغـانى ال بـ فــقـرات هــذا ا
تـمت لــلـفن بـصــلـة فـضال عـن أنـهـا تـدخـل حتت قـائـمـة
األغانى التى تخدش الذوق العام أو اآلداب العامة فإنه
ـنعنى " و يغنى أغـنيـة مطلـعهـا: "كل احلمـام اثن اثـن
احلـيـاء من تـكمـلـة األغـنـيـة  وقـد كـان أول مـا خـطر لى
أن أبحث عن الفـنان عبـد الرحمـن عرنوس الـذى ابتكر
قاهى قاهى  وحتويل ا ـسرحية فى ا فكرة العروض ا
سـرحى والتذوق الفنى إلى أنـدية ثقافيـة لنشر الوعى ا
بـ اجلمـهـور واخـتـار لـفكـرته اسم "الـصـالـون الـثـقافى
سـرح الفـنان" وحتـمس الـكثـيرون لـهذة الـفكـرة النـابعة 
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> إن "الـصالت اجليدة" ال تقدر بثـمن. ونادرًا إن لم يكن على اإلطالق ما جتعل صالت
مثل يستمر فى العمل لكن الصلة قد تزيد من مصادفات احلصول على فرصة كـهذه ا
تـعلـقة بـالصالت اجلـيدة هو فـاهيم الـكالسيـكيـة التى يـساء فهـمهـا وا لـلعـمل. وأكثـر ا

األسطورة الشائنة حول سرير توزيع األدوار. 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرح مرة أخرى من خالل عمل جديد مع الفنان محمد صبحى. > الفنانة هناء الشوربجى أعلنت عن خبر عودتها إلى خشبة ا
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سـرح ليـشيـر إلى ضمان > إن مـصطـلح االختـبار أو الـتجربـة يسـتخـدم بشكـل عام فى ا
الـدور بالقراءة بصوت عـال من النص أمام مخرج أو منتج أو مـؤلف. ومصطلح اختبار
ـسـرح لـيـشـيـر إلى ضــمـان دور مـا بـتـقـد مـادة مـعـدة أداء يــسـتـخـدم بـشـكل عـام فـى ا

ومحفوظة - ومتدرب عليها أمام مخرج.

دة يوم الشهر القادم. > مسرحية «ذكى فى الوزارة» التى قدمت مؤخراً على خشبة القومى بطولة حس فهمى يتم عرضها بتونس 
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الـبــوصــيـرى ولــلــنـقــشـبــنــدى «مـوالى ثم
مــــاشى ف نـــور الــــله».. أمـــا شــــخـــصـــيـــة
الــراقـــصــة وفــاء ســلــيـــمــان فــكــانت لــزوم
ــعــلم وإمــعــانــاً فى الــدرامــيــة عــصــابــة ا
جنـــدهـــا تـــعـــتــــرف بـــأن زعـــيم أصـــحـــاب
ـدعـو الـشـيخ رضا اجلـالليب الـبـيـضـاء ا
ا وحطـمها وال هو الـذى اغتصـبها قـد
نـــدرى لـــو لم تـــصـــرح بـــهـــذا فـــهل كـــانت
الــدارمــا ســتــخـــتل? وقــد اســتــغل اخملــرج
وجــودهــا لــتـقــدم ثـالث وصالت راقــصـة
عـلى اخلـشـبـة لـيـمـتع اجلـمـهـور رغم أنه
رقص مــــوالــــد ال يــــســــمـن وال يــــغــــنى من

جوع.
أمـا الــديـكـور فــكـان بــاهـتـاً تــقـلــيـديـا لم
يــدعم الـدرامـا بــأى حـال فـالــسـيـرك لم
نــر غــيـــر اســمه كــذلك مــقــام الــطــاهــرة
ـــتــــصـــدر اخلــــشـــبــــة ومـــحـل احلالق لم ا
تـظـهـر أهمـيـته مـطـلـقـاً وأراجـوز ال لزوم
ـتــحـرك فــمـنــضـدتـان لـه أمـا الــديـكــور ا
فـــقــيــرتـــان لــلــثالث ورقـــات والــبــمب وال
أدرى كــــيف ســــمح اخملــــرج لـــلــــمــــمـــثــــلـــ
بـاسـتـخـدام بـاب الـسـيـرك ككـالـوس دائم
لــلــدخـــول واخلــروج ولــيـس لــذلك داللــة.
أمـــا اإلضـــاءة فـــكـــانـت اجـــتـــهـــادا بـــعض
الـــوقـت إضــاءة حـــمـــراء ومـــعـــظم الـــوقت
إضـــاءة عــــاديــــة ال تـــعــــبـــر عـن شىء. هل
نـتــحــجج بــاإلمـكــانـيــات هل قــال اخملـرج
وفـريـق الـعـمل إنـهم سـبـعـة أيـام وجـمـهـور
بـســيط يـحـتــاج لـغــنـاء ورقص ومـســاجـلـة

فى البلطجة  سبعة أيام ودمتم.
اجلديـر أن اجلمـهور كـان غفـيرا امتألت
بـه الصـالـة وكـان عـدد غيـر قـلـيل وقـوفاً
ـسرح ـا يدل  عـلى الـتـعطش لـلـفن وا
ــــســـرح الــــذى يـــجــــتــــهـــد فــــيه اجلــــمـــيع ا
لــيـقــدمــوا فـنــا يــدوم أبــعـد مـن الـســبــعـة

أيام!!
ـا كـانت حـسـنـة الـعـرض الـوحـيـدة أنه ر
مـثل لم يقفوا من قبل قدم عددا من ا
عـــلى خـــشـــبـــة مـــســــرح والـــذين مع ذلك
قـدمــوا أداء ال بـأس به وقــد شـارك فى
ثالً ـمثل حوالى (30)  العرض من ا
ـــثــلـــة مـــنــهم: صـالح مــهـــدى رضــوى و
عــــادل كــــر أحــــمــــد مــــحــــروس عــــبـــد
ن الــــنـــــاصــــر أحــــمــــد ســــحـــــر هالل أ
حـــافظ رامى أحـــمــد إســـمـــاعــيل عـــبــد
احلـمــيـد أمــيـر الــسـيــد وفـاء ســلـيــمـان
ـــعـــاطى أحـــمـــد إبـــراهـــيم جـــهـــاد أبـــو ا
أحــمـــد ســمـــيـــر قــرنى مـــحـــمــد حـــنــفى
ديــكـور ومالبـس مـحــمـد مـصــطـفـى عـبـد

نفذ محمد ربيع. الله واخملرج ا

شهـد األول سوى أنقاض يـبق منه بعـد ا
لـوحـة وشـاهــد بال روح. قـال لـكـنه مـولـد
بـــرضه. اخملــرج لـم يــكـــلف نـــفـــسه عـــنــاء
ــثـله ــثـلــيه فــلم يـلــفت نــظـر  تـوجــيه 
ــثل صـالح مــهــدى - خـربــوش - وهــو 
ذو قـــدرات جــيـــدة إلى ضـــرورة الــتـــخــلى
عـن طـــــريـــــقـــــته فـى األداء الـــــتى حتـــــاكى
ــــمــــثـل ســــيــــد عـــــبــــد الــــكــــر «زيـــــنــــهم ا
الـــســـمــاحى» فـى لــيـــالى احلـــلــمـــيـــة فــلم
ــارســهـا ألن يـقــنــعــنـا بــالــبـلــطــجــة الـتى 
زيـــنـــهم الـــســـمـــاحـى كــان فـــتـــوة ابـن بـــلــد
ـــا أفـــقــد ومـــجــدع ولـــيـس بــلـــطـــجـــيـــا. 
الــشــخــصـيــة الــكــثــيــر من مـصــداقــيــتــهـا
ــمــثــلــة صــغــيــرة الــسن كــذلـك لم يــوجه ا
واخلـــبـــرة «رضـــوى عـــادل» الـــتـى تـــركـــهــا
تـبـالغ إلى درجـة مـفـتـعـلـة بـدت مـضـحـكة
ـعــلم فـشـكـلـهـا فى أداء دور أحـد رجـال ا
وتـركــيــبـتــهــا وصـوتــهـا ال يــوحى هــذا كـله
بـالــفـتــونـة فــراحت جتـتــهـد  بــلى ّ فــمـهـا
ومط رقبتها وحتريك كتفيها لتظهر أنها
بلطجية من ساللـة بلطجية وكأنها تقول
لــنــا (أنـــا مــيــمــو يــاد) وتــمــشى بــطــريــقــة
فتوات سينـما زمان. احلقيقة أن اخملرج
لـم يـضع بـصـمــة ولم يـلـفـت نـظـرنـا ولم
يــبث الـتـوتـر واإليـقــاع الـلـذين يـتــطـلـبـهـمـا
الـصـراع نفض يـديه ولم يجـتهـد ليـقدم
. وكما قام تعـة للعـ صورة مـسرحيـة 
اخملـرج بـإضـافـة شــخـصـيـة سـيـدة تـلـبس
آخــضـر ف أخــضـر «الــلـهم اجــعـلـه خـيـر»
وتــخـرج عـلــيـنـا كـل خـمس دقـائق لــتـنـادى
وتــســتــنــجــد بــالــست الــطــاهـرة أن تــرجم
اجلـمـيع وأن تدلـهـا على ابـنـتهـا الـغائـبة
وبـالـطــبع تـنـادى - ضـمــنـا - عـلى الـعـدل
الــــــغــــــائب وكــــــان مـن األولى أن تــــــســـــأل
ـسـرح - نـسيت الـشـعب / الـعـامـة عـلى ا
- فــنـحن فى مـولـد واالســتـنـجـاد بـالـست
الــطــاهــرة واجب حــتى مــلــهــا اجلــمــهـور
وضــــحـك عــــلى الـــــرســــالـــــة وقــــال أحــــد
اجلـالس بجـوارى فنحن: «واللـه فهمنا
والله الـعظيم عـرفنا عـايزه تقـول الدنيا

سوده ويارب بقى افرجها».
ولد - الذى اسـتعان اخملـرج ليؤكد جـو ا
لم نشعر به - باألناشيد الدينية (موالى
صــــــلى وســـــلـم دائـــــمـــــاً أبــــــداً ) من بـــــردة

ــســئــول عن كل مــا يـدور اخلــلــيــفـة هــو ا
ـلك (بـحـكم وظـيـفـته حـوله فـهـو الـذى 
ودوره) دفـع األمـــــــور إمـــــــا إلـى الـــــــعـــــــدل
ــــســـــاواة وحتــــقــــيـق الــــســـــعــــادة أو إلى وا
الــهالك واالقــتـتـال والــصـراع ويــبـدو أنه
أطــلـقـه كـرمـز ومــضى واألمــور ال تـؤخـذ
فى الفن وعند منـاقشة القضايا الكبرى

بالنوايا الطيبة.
وقـــد اكــتـــفـى الــعـــرض بـــتـــقـــد الــشـــكل
الـظـاهرى لـلـصـراع وهـذا يعـرفه كل من
ـسـرحـية بل إن شـاهـد ومن لم يـشاهـد ا
ؤلف واخملرج لم يجتهدا فى تعميق ما ا
نعرفه هى أسئـلة الفن التى لم جند لها

إجابات شافية ومكتملة.
أمـا اخملـرج فـلن نـلـتـمس له حـسن الـنـية
فلم نضع يدنـا على إبداع حقيقى له لم
يــلـفت نــظــرنــا كـادر مــســرحى فــيه جــهـد
إخراجى أو تكويـن مسرحى له جماليات
أو دالالت بــــعــــيــــدة اكــــتــــفى بــــأن يــــرص
ـمـثــلـ جـمـيــعـاً فى صف يـتــقـدم مـنـهم ا
إلـى وسط اخلــشــبـــة من يــتــقـــدم لــيــقــول
مــقـولــته ثم يــعــود مــتـفــرجــاً ومــا جـدوى
هـذه األعــداد الـكـبــيـرة الـتى ال لــزوم لـهـا
ــشـــاهـــد? قـــال لى خـــبــيث: فى مـــعــظـم ا
ـولــد سـاكن لم ألـســنـا فى مــولـد? قــلت ا

الـبــهـارات تـبــالغ فى اسـتــعـراض فـتــوتـهـا
بـافـتـعال الـشـجـار حـتى إنـهـا تـضرب من
ــســـرحــيــة هـــو أقــوى مـــنــهـــا فى بــدايـــة ا
فـــيـــخـــاف ويـــصـــبـح قـــطـــة أمـــامـــهـــا كال
نصب اخلليفة القوت تسعيان للفوز 
وبــالــطـــبع بــالــغــنــيــمــة (صــنــدوق الــنــذور
واإلتـــــاوات والـــــتـــــبــــــرعـــــات) وجنـــــد فى
ـقـابل الـعـامـة الـدهـمـاء الـبـسـطـاء فى ا
حيرة من أمرهم ال يعرفون مصلحتهم
لــيـــعــطــوا مــنــاخــاً صـــاحلــا لــنــمــو الــقــوى
ـعـلم األخـرى فــيـنـجـذب بــعـضـهـم إلى ا
والــبــعـض إلى الــشــيخ رضــا والــغــالــبــيــة
ـلك لـلـمـالك تـقف عـلى احلـيــاد (سـيب ا
- الــلى ربـنــا عـاوزه حـيــكـون). تـتــصـاعـد
الـدرامـا مـع مـحـاولـة اسـتـمـالـة الـطـرف
سـتنـير لـلـعامـة وبالـطبع يـظـهر سـالم (ا
الوحـيد دوما) لـيطـالب العامـة بأن تقف
يـــــداً واحــــدة مــــحـــــاوال - بــــالـــــكالم - لم
الـــشــــمل واتــــخـــاذ مـــوقـف فى مــــواجـــهـــة
ـؤلف الــقـوتـ فـهــمـا فى رأيه - ورأى ا
واخملـــرج - مــثـل بــعـــضـــهـــمـــا الــبـــعض ال
تــريـدان غـيــر مـصــلـحـتــهـمـا لــكن صـوته
يـــضـــيع بـــالـــطـــبـع وسط ضـــجـــيج وســـفه
وبالهــــة الـــعــــامــــة (الـــتـى نـــحــــمــــلـــهــــا كل
الــبالوى) وتــقــرر أن يـكــون يــوم اجلـمــعـة
الــقـادم الخـتـيــار من سـيـخـلـف اخلـلـيـفـة:
ــلــقب ــعــلم رضـــا ا ـــعــلم خــربـــوش أم ا ا
ــقــرر يــخــتــلــفـون بــالــشــيخ. وفـى الــيــوم ا
ــلــكف ويــتــصــارعــون فــيــقــوم اخلــفــيــر ا
بـحـمل عـمـامـة اخلـلـيـفـة بـإلـقـاء الـعـمـامة
ـتفـرج فى الصـالة لـيقرروا هم على ا

بأنفسهم.
الـنـوايـا الـطـيـبة ال تـصـنع فـنـا رغم ذلك
ـكـننـا أن نتـغاضى قـليال عن مـشكالت
الــــــــنص الــــــــذى حــــــــذف مــــــــنـه اخملـــــــرج
وأضـــــــــــــاف وقــــــــــــد أراد أن يـــــــــــــعــــــــــــكـس
الصـراعات الـتى يعـيشـها مـجتـمعـنا من
ـولد واخلـليـفة (الـذى ظل رمزاً خالل ا
يـسـتـعـصى عـلـى الـفك) فـقـد بـدا أمـامـنا
طـيبا محـبا للعـدل فى مشهد واحد هل
ـــــــــــــؤلـف أن يــــــــــــــرجـع كـل اخلـالف أراد ا
لــلــنـوايــا الــســيـئــة لألفــراد أمــا اخلـلــيــفـة
رأس الـسـلـطـة فـعـادل / طـيب / مـسـالم
/ مـــــتـــــديـن هل جتـــــاهـل عن عـــــمـــــد أن

فى مـــســـرحـــيـــة «الــــفـــرجـــة بالش» الـــتى
قـدمت مـؤخـراً عـلى مـسرح قـصـر ثـقـافة
بهتيم من تأليف عربى أبو سنة إخراج
هـشــام إبــراهـيم تــأكــيـد عــلى أن الــعـالم
الـذى نعـيشه مـا هـو إال مولـد كـبيـر بكل
ولـد من معـان وصراعات ما يـتضـمنه ا
ـصــاحـبـة ـولــد هـنـا هــو االحـتــفـالـيــة ا وا
لالحتـفال بأولـياء الـله (هنا مـولد الست
ـقام) بـكل مـا يـحويه الـطـاهـرة صاحـبـة ا
ـولــد فى ذاكــرتــنـا من ألــعــاب خـداعــيـة ا
(الـــــثالث ورقــــات ألــــعـــــاب اســــتــــعــــراض
الــــقــــوى الــــبــــمب) ووســــائل الــــتــــســــلــــيــــة
كــــــالــــــســــــيـــــــرك واألراجــــــوز.. إلخ إال أن
ـؤلف واخملرج احتـفيا باجلـانب العنيف ا
مـن خالل صــراع الــقــوى الـــتى تــســيــطــر

على مجريات األمور فيه.
ـســرحـيـة تـظـهـر تـوجــهـهـا (بـعـد مـشـهـد ا
االحـتـفـاليـة) نـحـو تـبـنى األفـكـار الـكـبـيرة
ولد الـصريـحة والـواضحـة فالـعالـم أو ا
ــعـلم الــبـلــطـجى تـتــجـاذبه قــوتـان هــمـا: ا
الـــذى يــتـــاجــر فـى اخملــدرات ويـــصــاحب
الراقصة ويعلن عن موبقاته عالنية فى
مــقـابل أصــحــاب الـزى األبــيض والــلـحى
تـمسحـ فى الدين لـيس هذا تأويـلنا ا
ؤلف الـذى يُظـهر جشـعهم بل هو كـالم ا
للمال والـسلطة هذه هى قوى الشر فى
ـــولـــد فى مـــقــابل الـــعـــالم الــصـــغـــيــر / ا
ـــغـــلــــوب عـــلى أمـــره الــــشـــعب الـــطــــيب ا
ـتـمـثـلـة ويـبــقى الـصـراع عـلى الـشـرعـيـة ا
فى مـنـصب اخللـيـفـة الـشاغـر بـعـد قـتله

من سيفوز به وتبدأ الدراما.
سرحيـة باستعراض زفـة اخلليفة تـبدأ ا
ـــوالــد بـــحى شـــعــبى - مـــولــد فـى أحــد ا
الـسـيدة الـطـاهرة - لـيـظهـر اخلـليـفة فى
مـــشـــهــد الـــزفـــة ويــدور بـــيـــنه وبـــ أحــد
أقـطـاب اجلمـاعة صـاحـبة الـزى األبيض
والـلحى حـوار يبـدو فيه اخلـلـيفـة ساعـيا
نـحـو الـعدل وخـيـر الـناس ويـنـتـهى األمر
بــطــلــقـات تــنــهى حــيــاة اخلــلـيــفــة لــتــبـدأ
ـسـرحـيـة وتـصـاعـدهـا الـدرامى عـقــدة ا
ـتـصـارعـتـان تـبـدآن حـوارهـما الـقـوتـان ا
هـنــا الــشـيخ رضــا وأعــوانه الـشــيخ عــيـد
ــــعــــلـم خــــربـــوش وحــــسن إلخ وهــــنــــاك ا
وذج للبلطجى النمطى البلطجى وهـو 
ـة ومــعه صــبـيه ـســلـسـالت الـقــد فـى ا
الــــذى عــــلـى اســــتــــعــــداد دومــــاً لــــتــــقـــد

خــدمـاته بــالـقــتل فــهـو طــوال الـعـرض -
تــقــريـبــا - يـحــمل ســيـفــا وهــنـاك أيــضـا
ـعلـم «فـتاة لـيس «تـوتـو» إحـدى صـبـيـان ا
لـهـا عالقـة فى الـعـرض بـاألنـوثـة ويـبـدو
أنــــهـــا كـــانت رجـالً فى الـــنـص» وحـــولـــهـــا
اخملــــرج إلى أنــــثى لــــيــــضـــفـى قـــلــــيالً من

«الفرجة بالش»
 العالم مولد كبير..ثرى.. والعرض ليس كذلك!!

 الديكور
كان باهتاً
وتقليدياً
وال يدعم
الدراما
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 النويا الطيبة ال تصنع فناً

تتـخلى عن هذا التـخلف قبل أن تـتخلى عن التـبعية
للثقافـات األخرى وتبحث فى ذاتها وعن أصولها ..
وقــد هــاجــمه الــبــعض ووصــفه بــاجلــنــون .. وأن مـا

يقوله تخاريف شيخوخة ...
تــســتــعــد الــعــديــد من دور ومــؤســســات ثــقــافــيــة فى
الكثـير من الدول األفريقـية كنيـجيريا وغانـا وغينيا
وجـنـوب أفـريـقـيـا وغـيـرهـا إلقـامـة احـتـفـاالت كـبـيرة
ــنـاسـبـة مـرور خــمـسـة وسـبـعـ عــامـا عـلى مـيالد
ســويــنــكــا .. تــقـــديــرا له كــقــيــمـــة كــبــيــرة فى الــقــارة

األفريقية ... 
وقـــد حـــصل ســـويــنـــكـــا عـــلى الـــكــثـــيـــر من اجلـــوائــز
ية باإلضافة جلائزة نوبل .. و منها اإلقليمية والعـا
جـائزة "جون كامـبل" وجائزة أفضـل نصوص درامية
ـسـرحيـته "الطـريق" من مـهرجـان الـفنـون الزجنـية
بـــداكـــار ووســـام الـــشـــرف مـن جـــامـــعـــة هـــارفــارد ..

وغيرها ...
لك" والتى يراها الكثير ـوت وفارس ا ومسرحية "ا
أكـثـر مـا كـتب سـوينـكـا نـضـجـا .. فـكـريا من الـنـقـاد 
وفـنـيـا .. تتـحـدث عن  مـأسـاة حـقـيـقـيـة حـدثت عام
 1946تــبـدأ بـشــريـعـة وعــقـيـدة مــقـدسـة عــنـد قـبــيـلـة

وت معه لك يـجب أن  وت ا اليـوربا .. فعـندمـا 
فـــارسه لــيـــرافــقه فى رحـــلــته نـــحــو الـــعــالم اآلخــر..
ومن وهـذا هـو الـسبـيل الـذى يـعـتـقـده أهل الـقـبـيـلة 
يـأتى من بعدهم لـيعيـشوا فى سالم وأمان .. وعدم
حـــــدوث ذلـك يـــــعــــــنـى  جـــــلـب األهـــــوال والــــــكـــــوارث
والــعــقـاب الــشـديــد من قــوى اآللـهــة.. عــلى اجلـانب
سـتعمـر استـغالل ذلك الستـعبادهم اآلخـر يحـاول ا
والـتـعـامل مـعـهم عـلـى أنـهم لـيـسـوا بـشـرا وأن الـغـباء
أحــــد أهـم ســــمــــاتــــهـم .. فــــيــــســــقط ذلـك اجملــــتــــمع
األفـريــقى صـريـعــا بـ قــوى اجلـهل واالسـتــعـمـار ..
والنسخة اجلديدة بها تلميحات تشير إلى استمرار
ـســرحــيــة الــتى قــدمت ذلـك حـتـى اآلن .. ويــخــرج ا
سرح الوطنى بالعاصمة النيجيرية أبوجا اخملرج با
اجملــتـهــد "سـتـيــفـ جــيـرالـد".. والــذى اعـتــمـد عـلى
ديـكــورات ومالبس بـسـيـطـة سـاعـدته عـلى الـوصـول
لــلـمــتــفـرج بــبــســاطـة شــديــدة  وأبـرز مـن شـارك فى
التـمثيل بـها "مارك بـوه" .. "ريتشـارد روميو" .. وقد
أقـــيــــمت عــــدة لــــيـــال مـن هـــذا الــــعــــرض فى لــــنـــدن
ن ـسـرح الـوطـنى قـبل أن تـعـود إلى أبـوجـا .. و بـا
شــاهـدوا الـعـرض الـنـاقــد اإلجنـلـيـزى "جـون إلـيـوت"

وحتدث عن سوينكا والعرض; فقال :
" لـقد اسـتطـاع سوينـكا أن يـوظف التـراث األفريقى
ومـا فيه من أمـور غـيبـيـة ال يفـهـمهـا أو يـفسـرها إال
أهـلها الـذين تعايـشوا معـها وآمنـوا بها .. كـما تمكن
ـأسـاة وصـيـاغتـهـا فى شـكل مـسرحى من جتـسـيد ا

تعة والفكر معا "...     غنى بكثير من ا
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بلغ من العمر 75 عاماً

ه للمثل اجلدد  ميزة العرض فى تقد

بوش قائال :
 "إن بـــوش أخـــطـــر أصـــولى مـــتـــطـــرف يـــتـــولى إدارة
ـــــتـــــحــــدة الـــــبـــــيت األبـــــيـض فى تـــــاريـخ الـــــواليـــــات ا
ـتــحـدث الــرسـمى األمـريــكـيــة  وقـد نــصب نـفــسه ا

سيح والبطل الوحيد فى عالم النخبة"... باسم ا
ـعــهـودة .. وصـفه ومـن مـواجـهـاتـه وصـراحـته غــيـر ا
ــتـخــلــفـة .. وأنــهـا لن الــثـقــافــة الـعــربـيــة احلــالـيــة بـا

الـــســـيـــاســـة واحلـــكـــومـــات فى الـــعـــالم  ولم يـــوقـــفه
دخـــوله الـــســـجـن أكـــثـــر من مـــرة .. وهـــاجم كـــثـــيـــرا
احلــكــومـة الــنــيـجــيــريـة ووصــمــهـا بــالــشـنــيــعـة وغــيـر
اإلنـــســـانــيـــة فـــاألثـــريـــاء يـــزدادون ثـــراءً.. والـــفـــقــراء
تـــأخـــذهم األمـــواج نــحـــو الـــعــدم .. و هـــاجم بـــشــدة
الــرئـــيس األمــريــكى بــوش بـــســبب غــزوه لــلــعــراق ..
ــثــابـة عــمل إرهــابى ووصف واعــتـبــر هــذا الــغـزو 

ـانا بـالثـقـافة واحلـريـة .. واحتـرام االختالف فى إ
الـرأى والــفـكــر.. واحـتــرام اآلخـر وتــقـديــره.. قـامت
جـامــعـة إدوارد اإلجنــلـيــزيـة .. بــالـتــعـاون مع مــسـرح
ـسرحـيـة الـنيـجـيـرية مـارى مودى الـشـمـالى بإنـتـاج ا
ـلك" للـكاتب الـنـيجـيرى األسـطورى ـوت وفارس ا "ا
"وول سـويـنـكـا" رغم مـا بـهــا من اتـهـامـات لــلـحـكـومـة
الــبـريـطــانـيــة ورغم مـا يــقـوم به سـويــنـكــا من هـجـوم

على احلكومات الغربية ...
وول سـوينكـا كاتب وشاعر.. وروائى ونـاقد ومترجم
سيـاسى ومسرحـى نيجـيرى مخـضرم .. وواحد من
أشـهر أدبـاء الـعالم.. وأكـثـر كتـاب أفـريقـيـا تمـيزا ..
وأول أفريقى يفـوز بجائزة نوبل لآلداب عام  1986
وهو ذو نشأة قبلية.. درس بجامعة ليدز بإجنلترا..
مــتـــعــمـق فى األدب اإلجنــلـــيـــزى.. عــمل مـــصــحـــحــا
لـكى.. ويعـد واحدا من الذين دفـعوا ثمن ـسرح ا با
نفى  مثله الـكلمة فـأمضى سنوات فى السـجن وا
مثـل مانـديال وفيـجاردو وغـيرهم.. وقـد لقـبوه بـعدة
ألقاب أهـمها الـنمر األفريـقى.. وكان متنـوعاً أدبيا
ـسرحـية والروايـة والشـعر .. وله إسـهامات فـكتب ا
فى الــكـتــابـة الــسـيــاسـيــة والـتــرجـمــة .. اسـتــفـاد من
نـشأته القـبلية بـقبيلـة اليوربـا .. وتعليـمه اإلجنليزى
.. فــــبــــات يــــجــــمع بــــ اثــــنـــــ من أهم حــــضــــارات
الـبـشــريـة .. األوربـيــة الـتى أدركـهــا جـيـدا وتــشـربـهـا
بـعـمق .. واألفـريـقـيـة بـأصـولـهـا وتـقـالـيـدهـا وتـراثـهـا
الــقــبـلى الــعـتــيق .. وقــد سـاهـم فى إبـراز احلــضـارة
األفـريقـيـة بـشدة وأبـرز مـا تـتمـيـز به من أخالقـيات
ومــثل عـلـيـا ومــا تـضـمه ثـقــافـاتـهـا من قــيم إنـسـانـيـة

أصيلة ...
بـدأ سوينـكا الكـتابة للـمسرح ومـزاولة التـمثيل وهو
عشقه األول بعد حـصوله على درجة الدكتوراة عام
1973 ثم درس الـدرامـا بـعـد عـودته  إلى نـيـجـيـريـا..

ويـذكـر أنه عـمـل أسـتـاذا جـامعـيـا لـألدب اإلجنـلـيزى
تـحـدة وإجنلـتـرا ونيـجـيـريا وله الـعـديد بـالـواليـات ا
ــســـرحــيـــة الــكـــومــيـــديــة ــؤلـــفــات الـــروائــيـــة وا من ا
والـســيـاســيـة والــتـراثــيـة فــقـد كــتب مـايــزيـد عن 10
روايات و 10 دواوين شعرية و 15 مسرحـية والعديد
ــيــة بــالــلـغــة اإلجنــلــيـزيــة والــلــغـة من الــكـتـب األكـاد
احمللـية النـيجـيرية والـقليل مـن الفرنـسية .. تـميزت

كتاباته بالثراء الفكرى واللغوى ...
عـانى سـويــنـكـا كـثـيــرا من الـديـكـاتــوريـة والـفـسـاد ..
قاومة العنف.. والكفاح ضد لهذا فقد جنـد نفسه 
الطـغيان والدكـتاتوريـة واحلكومات الـفاسدة .. وقد
سـجن عدة مرات أثنـاء احلرب األهلية فى نـيجيريا
.. و حتـــدث عن جتـــربــتـه الــقـــاســـيـــة ومــعـــانـــاته فى

السجن بروايته "موسم أنومى"...
وقـد كـان األيـرلـنـدى جـون سـيـنج صـاحب مـسـرحـية
"راكـبــو الــبـحــر" الـشــهـيــرة ذى الــتـأثــيـر كــبــيـر عــلـيه
ـا احــتـفظ به من فـســار عـلى نـهــجه  لـكـنـه تـفـوق 
سـرح األفريـقى بتـقالـيـده وطابـعه الشـعبى سـمـات ا
وسـيقى والرقصـات األفريقية ـعروف .. وكذلك ا ا
ميز .. ولم يخلو جو أعماله  خاصة ذات الطابع ا
ـسـرح والـشـعر .. من سـحـر أفـريـقيـا وأسـاطـيـرها ا
.. خاصة أنه ينتمى لقبيلة السحر .. قبيلة اليوربا
ـــــســـــرحـــــيـــــة األخـــــرى "ســـــكــــان مـن أهم أعـــــمـــــاله ا
ـــســـتـــنـــقع" "حـــصـــاد كـــوجنى" "رقـص الـــغـــابــات" ا
ــتـــرجــمــون" الـــتى حتــولت إلـى فــيــلم والــشــهـــيــرة "ا
هــولـــيــوودى شــهـــيــر .. ومن أهـم مــا كــتـب واهــتم به
احملــلــلـــون والــنــقـــاد مــســرحـــيــته الـــشــهــيـــرة أيــضــا "

الطريق " ...
ـنــاصـرين لــقـضـيــة الـهـويـة يــعـد سـويــنـكـا من أكــثـر ا
الـثـقـافــيـة واالجـتـمـاعــيـة  األفـريـقـيـة وحــمـايـتـهـا من
ثـقـافة االسـتـعـمـار احلديث الـذى هـو صـورة جـديدة
.. وأشـد قـسوة .. وراح وامـتـداد لالسـتـعـمار الـقـد
يـدافع عن احلـريات بـقوة وصـاغ روايته ومـسرحـيته
ضد كل مـا هو سـلبى.. وراح يكـشف ويفـضح فساد

تحفز سوينكا.. النمر األفريقى ا

 سوينكا

سرح اإلجنليزى يحتفل بصاحب نوبل ا
لك» وت وفارس ا ويعرض له «ا

وظف التراث األفريقى وجنح فى جتسيد
أساة فى شكل مسرحى ا
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> لـو تقدمت الختبار أداء دور محدد تمرن على الـفقرات الكالمية (اخلطب) الرئيسية
مـقـدمًـا. وعـادة ال يـكـون ضـروريًـا أن حتـفظ اخلـطب مـا لم تـطـلب تـوجـيـهـات االخـتـبار
ذلـك. ما هـو مرغـوب فـيه هو درايـة كافـيـة لكى تـسمح بـإلـقاء حملـة ناحـيـة اجلمـهور من

ح آلخر. 22
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

سرحى. > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تقوم حالياً باإلعداد إلقامة حفل خاص لتوزيع اجلوائز على الفائزين فى مسابقة التأليف ا

16 من   يونيه 2008  العدد 49
وعد ومـنتبهًا لكل > كـن منضبطًا ودمـثًا للغايـة فى اختبارات األداء. ولتكن دقـيقًا فى ا
طالب. وكن صـامتًا تمـامًا إال إذا طلب مـنك أن تتكلم. مـعظم اخملرج الـتوجيـهات وا
مـثـل الـذين يـقفـون أو يجـلـسون هـنا وهـنـاك يثـرثرون مع يـصـبحـون سـاخطـ من ا

فتوحة. أشخاص آخرين فى االختبارات ا

سرحية «سيدة األسرار عشتار» للكاتبة حياة الرايس. .> معرض تونس الدولى للكتاب احتفى مؤخرا بصدور الطبعة الرابعة 
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الـــلــيـــلـــة ? لـــقـــد قــسـم اجلــمـــهـــور إلى أربع
نفردة فى ناطق ا مجموعـات وكثف كل ا
مــــــدخـل صـــــالــــــة الـــــعــــــرض حــــــيث يــــــكـــــون

كان. الداخلون إلى ا
تحدثون ا فيهم ا وتضاعف أعدادهم - 
ـــبـــاعــدة -  يــزيـــد من عـــزلــة احملـــلـــفــ وا
بــيـنــهم وبــ الــشـهــود إال أن بــيــنـهم  – فى
نفس الوقت - يختبئ  اثنان من القتلة.  
ـؤلف ـسـرحـيـة اجلـديـدة الـتى يـعـرضـها ا ا
اإليــــرانـى "أمـــــيـــــر رازى كــــوهـــــســـــتـــــان" فى
ــــهــــرجـــــان هــــذا الـــــعــــام هى فــــعـــــالــــيـــــات ا
حتـقـيقـات بـوليـسـية جـنـائيـة وهـو يصـطدم
فى نــفـس الــوقت بــشــكل واقــعى لــلــحــاالت
ـا احلــقــيــقــيــة الـتـى جتــرى فى إيــران ور
فـى أنــحـــاء عــدة مـن الــعـــالم الـــذى نـــعــرفه
جيدا ويغض الضميرالدولى البصر عنه .
أيــــضـــــا يــــســــاهم صــــانـع األفالم الــــشــــاب
"مـاهـ سادرى" فى تـوسـيع هذه األمـسـية
لــتـتـجــاوز فـراغ الــقـاعـة إلـى فـرغـات أوسع
التــمـلــكــة إال الـكــامــيــرا فى تـقــد أبــحـاث
مـتـحـركـة فـاالثـنـان ارتـبـطا بـرحـلـة إلى أى
بــلـــد مــا لم تــطــئه قـــدم إنــهــا رحــلــة داخل
الـــنـــفس الـــبــشـــريـــة الــتـى تــعـــيش مـــفـــارقــة
ــتــحــدثــ والــقــتــلــة مــقــابل الــتــوحــد بــ ا
ـقتـول الـقـابعـ فى الـصالـة ومـا يقـلنه ا
ومـا تـفـصح عـنه شـاشـة الـفـيـديـو ومـا بـ

ما يورده األرشيف اإلعالمى اجلاهز.
 الــضـــحــايــا يـــودون أن يــصــفـــوا كــيف قـــتــلــوا
وكــيف سـيــقـتــلـون ثــانـيـا فـى عـالم يــعـلم مـدى
الــقـسـر  واالضـطــهـاد وعـدم احلـريـة إال أن
ـــا اإلصـــرار عــلـى أمـــنـــيــة فـــرديـــة لـــهم  – ر
عاش قد تسقط . ناخ ا تتحقق  – فى هذا ا

ؤلف اليونانى سرحية  ا هذا هو العنوان 
ـتـريـاس" وهو  _ فى األصل ـتريس د "د
 _ عــــرض لـ  999 فـــــردا من الـــــبـــــشـــــر مع
مــيـــكـــروفـــون. ظـــهـــر هـــذا الـــنص فـى عــام

 1978 وهو عرض جماعى مشترك .  
العرض اللـبنانى " إنى أموت كاألرض اجلدباء

ثال " عرض  لـ  150 أثينيا مع  12 
يـبــحـر فى سـيــرة احلـيـاة الــداخـلـيــة لـوطـنه
واصـفا  – من خالل مـنـظور حتـلـيلى لـفـكرة
احلرب جملـرد احلرب   – ما حل به  نـتيجة
لـدوافع غـيـر مبـررة لـلـقـتل والـتـدمـيـر وحـالة
احلـصـار عـلى وطن أصـيـبت نـسـاؤه بـالعـقم
ولم تــعــدن تــقـدرن عــلـى اإلجنـاب لــيــودعن
بلـدهن مـبكـرا  حـيث الـتاريخ الـقـد الذى
ـــيــة الــثـــانــيــة وأصـــبح دمــرته احلـــرب الــعــا
االحــتالل  واحلــصــار  واحلــرب األهــلــيــة
ـستـقبـلية  ثـم جاء زمن مـابعد هـو قراءته ا

احلرب ليفقد البلد هويته .
الـنص تــشـخـيـص حلـالـة الــيـونـان اآلن إنه
حــوار مع سـاكــنـيـه  مـواطــنـيه  مع هــويـته
ؤلف)  حوار احملـطمة  (من وجـهة نظـر ا
مع الـوعى الـداخـلى لــشـعب فى وطن عـلى
حـــافـــة الــهـــاويـــة  "اسم الـــبـــلــد قـــد تـــغـــيــر.
ة التى لم تعد موجودة" كان اليونان القد

. مثل هذا على لسان أحد ا
 أخــرج هــذا الــعــمل مــيــشــيل مــارمــارنــيس
ـــصــاحـــبــة 12 ــشـــاركــة  150 أثــيـــنـــيــا و
ـثال  مـكـونـا بـهم قـوافل بـشـريـة تـتـحـرك

سرح . شاهدين وخشبة ا ب ا
ـها إنـها قـضـية إنـسـانيـة هـامـدة تقـفـز معـا
مـن أول الـــــــــعـــــــــرض مـن خـالل الـــــــــوثـــــــــائق
ـة وتفـتـقد احلـركة إلى األمـام سواء الـقد

ستقبل . اليوم أو حتى فى ا

عـلى شكـل دائرى ولـتحـكى حـكايـات تدور
بــــــــــ اآلبـــــــــاء واألبـــــــــنـــــــــاء أو بـــــــــ األزواج
وجـيرانهم أو بـ رواد احلانات والـعاطل

وظف . وا
الــعـــرض الــفــرنــسى "الــتـالشى "تــســتــخــدم
ــــفـــتــــوحـــة وتـــدور اخملـــرجــــة الـــفــــراغـــات ا
األحداث عـلى خـشبـة دائـرية يـلتـف حولـها

اجلمهور.
كل هــؤالء يــشــكــلــون أحــداث الــعـمـل وهـذه
احلــكــايــات تــقــدم مــبــاشــرة إلى اجلــمــهــور
وكـأنها احتفـالية تاريخـية فى إطار شعبى.
إنـــــهــــا تـــــعـــــرض تـــــاريخ أوربـــــا فـى الـــــقــــرن
الـــــعـــــشـــــريـن كـــــدائـــــرة مـــــعـــــارف فى إطـــــار
مـلحـمـى. وجتـدر اإلشارة هـنـا إلـى أن هذا
ـــســرحى يـــعــرض فـى صــالـــة بــيع الــعـــمل ا

اللحوم فى أحد األسواق فى فيينا .

هـذا الــعـرض من تــألــيف الـكــاتب اإليـرانى
"أمـيــر رازا  لــوسـتــانى"  "ومـاهــ سـادرى"
البس واإلضاءة فـقد قام أمـا التصـميم وا
ــؤلـف نــفـــسه  واإلضــاءة والـــصــوت بـــهـــا ا
والـــفــــيـــديـــو حلــــســـام نـــورانـى وهـــو إنـــتـــاج
ـثل ــهـرجــان و مـشــتــرك بـ بــلـجــيـكــا وا
بـالـلغـة الفـارسـية وتـصـاحبه تـرجمـة بـاللـغة

انية .  األ
يـدور الــعــمل حــول أربـعــة أشــخــاص جـاؤا إلى
وت وأربعة شهود استدعوا ليأخذوا أماكنهم ا
ــشـــاهــدين ويــجــبـــروا عــلى اجلــلــوس وسط ا
لــتــتــقــابل ظــهــورهم بــعــضــهـا الــبــعض حــتى ال
يـتـبـادلـون الـنـظـرات مع بـعـضـهم ولـكـنـهم كـانوا

يختلسونها ب احل واآلخر. 
وقف وفـقا لـهذا التـشكيل  ما داللـة هذا ا
الـفـراغى? بــالـطـبع يــعـكس حـالــة الـتـعـامل
الــقـــســرى مع الـــضــحــايـــا فى هــذه الــلـــيــلــة
ــسـرحــيـة. وفــيـمــا يـفــكـر درامــاتـورج هـذه ا

الـشـرق وفى الـبـلـقـان وفى األعـلى  تـظـهر
أربع شــاشــات عــرض تــعــرض من خـاللــهـا
البـيانـات الرسـميـة وسيـرة األبطـال القـتلى
فى احلـرب كمـا تتـضـمن مواقف إنـسانـية
ومـأسـاويـة إنـهـا صـيـحـات حتـذيـريـة تطـلق
ـتـلـقى من مـغـبة بـالـسـرد الـوثـائقى إلثـارة ا
عــودة هـذه احلـروب ثــانـيــا لـتــحـصـد أرواح
ضـــحــــايـــا جـــدد يــــنـــضــــمـــون إلى زمـالئـــهم
السابق جـراء التشدد الطائفى والتدخل
اخلـارجى إنـهـا حـكـايـة شـعب يـعـيش حتت
مـظلـة رعب وخـوف ويطـالب بـتفـادى عودة
مــاحــدث فــاخملـــرجــة كــمــؤلــفــة ومــخــرجــة
ــــثـــــلــــة أيـــــضــــا شـــــهــــدت وشـــــاركت هى و
وزمالؤهــــا احلــــرب األهـــلــــيـــة تــــعـــرض فى
شــــكل نــــصف وثــــائـــقى مــــرئى كــــمـــحــــاولـــة
لـعرض واقع بلدهـا السيـاسى واالجتماعى

واالقتصادى .

" اخملـرجـة الـفرنـسـية أمـا "إريان مـنـوشـك
ـا الـروسـيـة األصل والـتى ارتـبط اسـمـهـا 
يسـمى (مسـرح الـشمس) فـتعـود بـعد فـترة
تــــــــــوقـف دامت  12 عــــــــــامــــــــــا عــــــــــادت إلى
احــتــفـاالت أســابــيع فــيـيــنــا بـعــرض يــسـمى
"الـــتالشـى" يـــنـــتــــمى إلى الــــســـحـــر الــــفـــنى

والسياسة واالجتماع .
ــعـانـاة . حتــكى مـنــوشـكـ مع الــتـداخل وا
أحـــــــداث الــــــــتـــــــاريـخ األوربـى فـى الـــــــقـــــــرن
الـعشرين وأوائل الـواحد والعشـرين وكأنها
دائـرة مــعـارف لــلـهــاربــ من هـذا اجملــتـمع
الــــرأســــمــــالـى الــــطــــاحن إنـه عــــمل طــــويل
يـتــكـون فى جــزأين نــسـجت به مــنـوشــكـ
شـبـكـة دقيـقـة وجـميـلـة لألحـداث اليـومـية
وقــــصص الـــعـــائـالت كـــاشـــفـــة عـالقـــاتـــهـــا
الـداخـليـة باسـتـخدامـهـا للـصدفـة الـقاسـية
فى تشكيل أحـداث تمتد إلى سبع ساعات
ـصــمـمـة أمــام جـمــهـور يـحــيط بـاخلـشــبـة ا

وبــعـدد مــرات  تـصل إلى 200 لـيـلـة عـرض
مــــابـــــ حـــــفالت مـــــوســـــيــــقـــــيـــــة وعــــروض
مــســرحـــيــة ومـــســابـــقــات مــوزعـــة عــلى 18
صـالــة عــرض. ولـقــد وفـرت بــلــديـة فــيـيــنـا
50,000 دعـــــوة حـــــضـــــور لـــــيـــــلـــــة افـــــتـــــتــــاح

هرجان. ا
 يـشـارك هـذا الـعـام عـرض لـبـنـانى بـعـنوان
"كيف تـتـخـيل نـانـسى أن مـا كان فـى أبريل
مزاح مـجنـون" وعرض آخـر إيرانى بـعنوان
"الـــســـفـــر إلـى الـــشـــرق"  مع غـــيـــاب واضح
صـرية وتوجد  ترجـمة جانبية لـلمشاركة ا
انيـة على شاشة ديجيـتال معلقة بـاللغة األ
ـتــفـرج من مــتـابـعـة أعـلى اخلــشـبـة تــمـكن ا

العرض مع الترجمة .
"  ثم عــرض لــلــمــبـــدعــة "إريــان مــونــشــكــ
ـرتبط اسـمهـا بحـركة مـسرح الفـرنسـية وا
الـــشـــمس  بـــعـــنـــوان "الـــتـالشى"  مـــثل خط
رسوم عـلى الرمال ثم عرض من احلظ ا
اليونان بعنوان "أموت مثل أرض جدباء". 
" كيف تتخيل نانسى أن ماكان فى أبريل

مزاح مجنون "
وهـو عرض وثائقى لـلكاتب اللـبنانى "فادى
توفـيق ورابـيـا موريـو" والـتى قـامت بـإخراج
الـــعـــرض أيــضـــا . وتـــمـــثـــيل  زيـــاد إنـــطــار
حـا اإلمام  رابـيـا مـوريو  ولـيـنـا سامح 
وهم أنــــفــــســــهم قــــد شــــاركــــوا فـى احلـــرب
نـاظر واجلرافيك األهـلية الـلبنـانية  ,أما ا
تـحـركة فـكان لـسـامـر ماكـرون والـرسـوم ا
لــغـــســان حــلــوانـى وقــامت زيــنـــة مــعــســرى

بتجميع البوستر واألبحاث .  
العـرض اللبـنانى " كيـف تتخـيل نانسى أن
مـــاكــان فى أبـــريل مــزاح مـــجــنــون " عــرض
نـــصف تـــســـجـــيــلـى وتـــدور األحـــداث حــول
أربعة موتى يحـكون كيف قتلوا فى احلرب
األهــلــيـــة الــلــبـــنــانـــيــة بل وكـــيف ســبق وأن
مـاتوا مـراراً وتكـرارا فى حروب أخرى فى

أمام الـ "Rathaus" مبنى بلدية فيينا وفى
ــقــابل له جــرت مــراسم افــتــتـاح ــيــدان ا ا
مـــهــرجـــانــهـــا الــســـنــوى الـــثــقـــافى "أســـابــيع
ـهرجان الفيـيناوى" والذى يسـتمر خمسة ا
أســـابـــيع فـى مـــيـــعـــاد ســـنـــوى مـــحـــدد من9

مايو وحتى أمس 15 يونيو .
ــهـــرجــان عــام  1927 وبـــدأت أسس هـــذا ا
يـة الثـانية أولى فـعاليـاته بعـد احلرب الـعا
فـى عـــــام   1951فـى نـــــفس الــــــوقت الـــــذى
كــانت فـيه مـديـنـة فـيـيــنـا مـحـتـلـة ومـقـسـمـة
بــــــ حـــــلـــــفــــــاء احلـــــرب األربـع وفى عـــــام
 1962أقيم مـهرجان مـسرح "مـسرح مـدينة
E وG  فـــيـــيـــنـــا" بـــاإلضــــافـــة إلى الـــصـــالـــة
ـتــاحـف عـلـى شـارع والــواقـعــة  فى مــربـع ا
الـريـنج إال أن االحـتـفـاالت أصـبـحت تـقـام

بشكل تقليدى أمام مبنى البلدية .

وكـــانت األعــمـــال الــهــامـــة مــثل أوبــرا "دون
جـيــوفـانى لـفــولـفـجــاجن أمـاديـوس" وإخـراج
"فـيتس شو"  تـمثل احلدث الـرئيسى ومن
الــــطـــريف أنـه فى عـــام 2006 كـــان الـــعـــمل
الــرئــيـسـى مـســرحــيــة لــلـكــاتب الــنــمــسـاوى
ـثـيــر لـلـجـدل "تــومـاس بـرنــارد" والـتى قـد ا
كــتــبــهــا قــبـل وفــاته حتت عــنــوان (كالوس
ان اشترى بـنطلونا وذهـب معى لتناول بـا
ان" الـطـعـام)  وكان اإلخـراج "لـكالوس بـا
ـانى األصل والـذى نـفـسه وهـو اخملـرج األ
دة  13 عامـاً مـنصب مـدير "مـسرح شـغل 
ـســارح الـنــاطـقــة بـالــلـغـة الـبــورج " أشـهــر ا
ـسرحـيـة بالـعـطاء الـفنى ـانيـة حفـلت ا األ
ــتـــمـــيـــز الـــذى أثـــار كـــثـــيـــرا من الـــنـــقــاش ا
وســــاهم فى إنــــعـــاش احلــــيــــاة الـــثــــقـــافــــيـــة

سرحية النمساوية . ا
ـا هـو جـديـر بـالـذكـر أن هـذه الـتـظـاهـرة و
الـثـقـافـيـة لـهـا مـردود سـيـاحى كـبـيـر فـهى ال
تتمـيز بـاشتراك الـدول بعروض مـنفردة  بل
ا يـجـعل هذا إن مـعظـمـها إنـتـاج مشـتـرك 
الـتـجــمع ومـرتـادوه يـشـكـلــون مـوردا تـمـويـلـيـا
لـلـبـلـد. وبـجـوار الـدعم الـرسـمى لـلـمـهـرجـان
جنــــد أن اجلـــــزء األكــــبــــر يـــــتــــحــــمـــــله رعــــاة
ــهـــرجـــان من الــبـــنــوك والـــشـــركــات فـــعــلى ا
ثال "شـركة االتصاالت النمساوية" سبيل ا
"بـــنك أوســتـــريــا"  "كـــازيــنــوأوســـتــرى " وهم
ـتـحـمـلون الـرعاة الـرئـيـسـيـون لـلـمـهـرجـان وا
جـزءًا من تـكـالـيف اإلعـداد لـقـاء دعـاية لـهم
خـــصـــوصــا وأن هـــذا الـــدعم مـــخـــصــوم من

الوعاء الضريبى للممول.
أربـــعـــة أفــراد فـــقط يـــقـــودون هـــذا الــعـــمل
ـــبـــدعـــة ويـــخـــتـــارون من أهـم الـــعـــنـــاصـــر ا
ـعـروفـة ثـقـافـيـا . فـمـديـر مـهـرجـان هـذا وا
الـعام هـو "لوك بـوندى" وهـو مخـرج متـميز
ـسـرحـيـة األوربـيـة وله – عـلـى اخلـريـطـة ا
فى الــوقت احلــالى - عــرض عــلـى مــسـرح
ـلك ليـر) وهـو إنتـاج مشـترك مع الـبورج (ا
هرجان حتى عام هرجان وسوف يقود ا ا
ــــبــــرم مـــــعه.  ثم  2013 حــــسـب الــــعــــقـــــد ا
ــــهـــرجـــان ومــــســـئـــولـــة مـــســــئـــول جتـــارى ا
ــوســـيـــقى. هــؤالء ــســـرح ثم مـــســئـــولـــة ا ا
األربــعــة يــتــحـــمــلــون الــتـــخــطــيط واإلعــداد
والـتـنـفـيـذ حتت قـاعـدة بـيـانـات إلـكـتـرونـيـة
ضـخمة ومكتب صـحفى متمـيز. باإلضافة
إلى الــرعـاة الــثـانــويــ مـثل مــحـطــة إذاعـة
الــنـــمــســا رقم 1 مــحــطــة  FN4 وجــريــدة

فالتر ومكتبة براند شتاير .
مـــهـــرجـــان هـــذا الـــعـــام يـــحـــمل فى طـــيـــاته
الكـثـيـر من عروض مـسـرحـيـة إلى حفالت
موسـيقـية ويـبلغ عـدد العروض 40 عـرضاً
مــسـرحــيـاً من 20 دولـة مــنـهم  24 كــعـرض
أول  ومـــنــــهم 7 عــــروض إنــــتــــاج جــــانــــبى

فيينا تعيش عرسها الثقافى السنوى

 البنوك والشركات
تتحمل تكاليفه وله
مردود سياحى كبير
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هرجان الفييناوى    أسابيع  ا

 أربعة أفراد فقط
يقدمون هذا
العمل الضخم

هرجان   ا
تأسيسه عام

1927وبدأت فعالياته

بعد احلرب  الثانية

يتاتياتر والثورة فى احلمام ا
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ب اخملرج احلداثى والكتابة االستعادية  لـ (مارا - صاد)

 اإلخراج احلداثى وتماهى الكتابة بفنون العرض

شهد االفتتاحى لعام 2008 ا

" السفر إلى الشرق ""التالشى"

" إنى أموت كاألرض اجلدباء "

ــنـتج ال فى تـرجــمــة د. يـســرى مـحــفـوظــة فى عــهـدة ا
عـهــدة اخملـرج . وقـبل أن أغــادر تـلك اإلشـكــالـيـة أريـد

: التأكيد على نقطت
عاصـر إلى إنكار كل سـرحى ا األولى: مـيل اإلخراج ا
ـمــارسـات عالقــة أو رابـطــة فـيــمـا  بــ الــنـصــوص وا
الـفنيـة - غالـبا - ابتـعد أبـو دومة فى إخـراجه لعرض
(ثــورة مــارا فى احلـمــام) فـاخــتـلــطت عــنـده األســالـيب

نظر جسد النزعة الطبيعية. فا
والــتـمــثــيل تــطـابق إلى حــد بــعـيــد بــ مـعــطــيـات واقع
ـــرضى الــنـــفــســـانــ فى مـــصح نــفـــســانى فـــرقــة من ا
ضون أوقـات يقظـتهم فى إعادة تـمثيل نـتف درامية
حلـدث تاريـخى عبـر محـاورات تشـخيـصيـة متـشظـية.
ــمـــثــلـــ الــتـــنــقـل عــبـــر مــســار وهـــو مــا اقـــتــضـى من ا
ــرتــكــز عــلى االســتـــالــيــزيــة والــتــعـــبــيــر الــتــجــســيـــدى ا
الـــصــفــات الـــداخــلــيــة - خـــاصــة فى أداء الـــفــنــانــة د.
عـــواطف إبـــراهــيـم فى دور "شـــارلــوت كـــورديـــيه" وفى
أداء مـحـمـد عـبـد الـقـادر فى دور "مـارا" وفى حلـظات
قـلــيــلــة فى أداء الــفــتـاة (ســيــمــون) الــتى تــرعى (مـارا)
احملمـوم فى الرقـدة األخيـرة له فى البـانيو. وذلك فى
شهد ؤكد لطبيـعة إنتاج ا مقـابل األداء التشخيصـى ا
ـيتاتيـاتر) الذى قام به شريف الـتاريخى عبر (األداء ا
ــركــيــز دى صــاد وخــالــد فى دور الــدســوقى فـى دور ا
ــنـظـر ـصح (جـاك رو) ومـع أن فـضـاء ا األب مـديــر ا
ــــتـــدا حـــيـث حـــوائط احلــــمـــام  من ـــســــرحى كـــان  ا
ـراحيض للـتبول تـلك التى يسـتعمـلها كراتـ بيض وا
ـــصح بــ وقـت وآخــر أمــام ـــركــيــز والـــقس مـــديــر ا ا
ــــيــــاه فـى الــــعــــمق والــــتى اجلــــمـــــهــــور وكــــذلك دورة ا
ـركيز دى صاد أمامـنا وأحواض الغسيل يـستخدمها ا
واسـير الظاهرة واحلقـيقية مع أنها لم والصـنابير وا
توظف على نحو مالحظـة الفنان الناقد فتوح الطويل
ــــــنـــــاشـف. إن كل تــــــلك بــــــرغم وجــــــود الـــــصــــــابـــــون وا
التفاصـيل الدقيقـة للمكان (الـبيئة) هى عـمود النزعة
ـسرح الـطبـيـعـيـة وهو أمـر يـتـعارض أو يـتـنـاقض مع ا
ـادية الـتاريـخية التـسجـيلى الـذى استـند فـكريـا على ا
الـتى اعتـنقـها بـيتـرفايس نـفـسه والتى هـدفت كتـاباته
ــســرحــيـة والــســيـنــمــائــيـة قــبــلــهـا إلى تــبــنــيـهــا. وهــنـا ا
حتـضرنى مقالة أ إجنـلز: حيث يتـعارض مع "نظريات
بدعها ذهب الطبيعى ويتـعرض لها بالنقد الالذع و ا
باعتـبارها مضـيعة للـوقت وعامال من عوامل الـتباعد
مع اجــتــمــاعــيــات الــفــنــون أو ارتــبــاط الــفن بــاجملــتــمع
ـسرح (نـقال عن د. كمـال عيـد إعالم ومصـطلـحات ا

األوربى ٢٠٠٦) 
هذا فضال عن أن تقنية التمثيل داخل التمثيل تعتمد
عـلى إعادة تـصـوير مـوقف أو صـورة سابـقـة مسـتـعادة
ـمثل بتعبير صوتى استـعادة نقدية أو تأويلـية يغلفها ا
وحــركى حــامالً لــوجـهــة نــظـره هــو; فــضال عن وجــهـة
نــظــر اخملــرج نــفـسـه وهـو أمــر يــنــتج دالالت مــتــعـددة
عـاد إنـتـاجـهـا بأسـلـوب الـتـمـثيل للـمـوقف أو لـلـصـورة ا
مثـل تبعا لذلك يقـدم التفسير على داخل الـتمثيل فا
عنى تـفعيل طاقة البيان على حساب طاقة التعبير 
تـلـقى بديال السـتـغراق الـوجدان اسـتـنهـاضـا إلدراك ا

تلقى. ا
وأعـود فى النهـاية لـلتـأكيد عـلى أن إعادة إنـتاج النص
األصـلى بـكتـابـة درامـاتـورجـية كـانت ضـرورة تـفـرضـها
عـالقـات إنـتــاج جـديـدة لــلـعـرض حــيث إيـقـاع الــعـصـر
ـتـوافق مع إيـقـاع جـمـهـور الـتـلـقى واإليـقـاع الـفـكـرى وا
وغــالــبــيــته من الــشــبــاب فـضـال عن طــول زمن عـرض
الـنص األصـلى إلـى جـانب عـدم تـضـمـن خـطـة إنـتـاجه
ــرضى ومن شــخــصــيـة لــلــغــنــاء ولــلـعــدد الــكــبــيــر من ا
ـثـلـ بـحـمل خـطـاب الـعرض ـنـادى لـوفـاء خـمـسة  ا
وفق تـــأويــله درامـــاتــورجـــيــا ومـن الــبالغـــة الــدرامـــيــة
ــكن تـوصــيـله أو واإلنــتــاجـيــة إدراك الـضــرورة فـمــا 
ــثـــلــ ال حــاجـــة إلى حتــقـــيــقه حتــقـــيــقه بـــخــمـــســة 

ثال. بعشرين 

ـا كتب سـرحى كـتابـة وإعـادة إنتـاجه  إنـتاجه لـلـنص ا
إخـــراجــيـــا. وفى ذلك كـــثــيـــر من احلق وفـى ظــنى أن
اخملـــرج مـــحــمـــود أبـــو دومـــة قــد تـــوحـــد مع الـــكـــتـــابــة
االسـتـعـاديــة لـنص بـيــتـر فـايس األصــلى - سـواء أكـان
اعـــتـــمـــاده عـــلى تـــرجـــمـــة د. يـــســـرى خـــمـــيـس أم كــان
اعـتــمـادا عـلى الــنص فى تـرجــمـة إجنـلــيـزيـة - وسـواء
أكانت كـتـابته لـنص الـعرض فى لـغـة حوار فـصحى أم
خـلـيــطـاً بـ الــفـصـحى والــعـامـيــة عـلى نـحــو مـا رأيـنـا
مـثـل مـا بـ حالـة مـا قبل وسـمـعنـا فى تـبـاين أداء ا
التـشخـيص تمـثيال داخل الـتمـثيل فى إطـار ما يـعرف
ـيـتـاتـيـاتـر - الـدراما الـشـارحـة - عـلى اصـطالحـيـا بـا
اعـتبـار أن مشـاهـد إعادة تـصويـر احلـدث متـقطـعا أو
مــجـزءًا وفـق أسـلــوب الــقــطع والــوصل فى بــنــيــة شـبه
ــيــنـيــمـالــيـزم: الال مــتـشــظـيــة ال تـخــرج عن أســالـيب ا
اكتمـال الفنى الذى هـو عند بـريخت أسلوب لـلتغريب
سـترجع من فالـتشـخيص: مـشاهـد شارحة لـلحـدث ا
تـاريخ الثـورة الفـرنـسيـة تركـيزا عـلى أحـد أهم قادتـها
(مـارا) وهــذا االسـتــرجـاع هــو نـوع من بــقـايــا ذكـريـات
ـركيز وصـور باهتـة ال يزال بـعضهـا عالقـا فى ذاكرة ا
دى صـاد أراد بــيـتـر فـايس عن طـريـق كـتـابـتـهـا إعـادة
تـصوير ظاهرة تاريـخية هى ظاهرة الثـورة  الفرنسية
ومـا سال حتت مقاصلـها من دماء للكـثير من الفقراء
الــذين تـدّعى الــثـورات أنـهــا مـا قـامـت إالّ من أجـلـهم;
وهو ادعاء متكرر مع كل ثورة وهو ادعاء باطل حيث
ال حتــظى الـــبالد الـــتى زعم الـــثــائـــرون عـــلى تــرديـــهــا
ـا جـاءوا خلالص ـفـاســد فـيـهـا إ ـظـالم وا وتـفــشى ا
فـقـرائهـا لم حتظ تـلك الـبالد سـوى بحـمـامـات الدم.
وفى ظــنى أن ذلك مــا أراد أبــو دومــة بــإعــادة إنـتــاجه
لــلــنص كــتــابــة وعــرضــا أن يــؤكــده لــذلك أضــاف إلى
سرحيته العنوان الذى غاير أصـل عنوان بيتر فايس 
فوضع عـنوان (ثورة فى احلـمام) مـضافا إلى الـعنوان
الــذى أراده د. يــســرى خــمــيس فى تــرجــمــته الــرائــدة
(مــارا - صــاد) وهــنــا مــوطن ثــبــات اخملــرج أبــو دومـة
عــلى رأيــة اخملـتــلف مع مــا طــرحه د. يـســرى خــمـيس
فـى حـواريـتـهــمـا اخلالفـيـة بــعـد انـتـهــاء الـعـرض الـذى
أنـتــجه مـعــهـد جــوته بـاإلســكـنــدريـة ودعـا إلـى حـضـور
عـرض ليـلـة االفـتـتاح د. يـسـرى خـميـس. وهنـا يـتـبادر
ادية لـلترجمة - حـالة التأكد إلى ذهـنى أن احلقوق ا
ـعاد إنـتـاجه دراماتـورجـيـا اعتـمـد على من أن الـنص ا

ومن رأيى أن عـرض (مارا - صـاد: ثـورة فى احلـمام)
ـسرحى; قد اعـتمـد عـلى اللـون األخـير من اإلخـراج ا
وهــــو (اإلخــــراج احلــــدثـى) ذلك أن د. أبــــو دومــــة قــــد
اســتـنــد إلى نص بــيـتــر فـايس - وال أدرى إذا كــان قـد
اعتـمد عـلى ترجـمة د. يـسـرى خمـيس للـنص األصلى
ـــانى فـى الـــلـــغــة أم اعـــتـــمـــد عـــلى تـــرجـــمـــة الـــنص األ
اإلجنـلـيـزيـة - حـسـبـمـا سـمـعت من الـدكـتـور أبـو دومـة
نــــفــــسه أو اشــــتــــبه عــــلـىّ ســــمــــاع ذلك مــــنـه وفى كال
احلـال فإن ما عرض لم يـكن بحال عرضـا استعاريا
لـلـنص الـذى أحتـفـنـا بـتـرجمـتـه فى الـعـربـيـة د. يـسرى
خميس ذلك أنه نص وسـيط ب النص األصلى وفق
سرحى احلامل ترجمته العـربية تلك ونص اإلخراج ا

لرؤية اخملرج محمود أبو دومة.
ـلــتـبـسـة وقـفـة حـول ويـتــبـقى لـنـا حـول تـلـك الـقـضـيـة ا
ا فكـرة إعادة الـكتـابة أو فـكرة الـدراماتـورجيـة.. ولر
أعـانت عــبـارة بــاتـريس بــافــيس عـلى فــهم دور اخملـرج
ـــســـرحى احلـــدثـى حـــيث يـــقـــول: "لـــقـــد حل مـــخـــرج ا
ـؤلف بـوصــفه الـسـلـطـة الـعـرض شـيــئـا فـشـيـئــا مـحل ا
ــدلـول الــثـابت لــلـنص. ــعـنى وا ـهــيـمـنــة عـلـى إنـتـاج ا ا
ــســرحى ســوف يــصــبح مــوضع وبــدوره فـــإن اخملــرج ا
ــعـنـى. وبـأنه فــاعل مـتــسـلط" شـك ويـتــهم بـأنه يــغـلق ا
ــســـرحــيـــة.. مــهـــرجــان الـــقــاهــرة (حتــلـــيل الــعـــروض ا

للمسرح التجريبى (١٨) - ٢٠٠٧- ص ٣٥٠)
ـسـرحى ــسـرح كـمـا لـم يـعـد الــنص ا لـم تـعـد خــشـبـة ا
ـعنى أنـنـا نـسـتـطيع ـارسـات دالة مـفـتـوحـة  مـجـرد 
أن جنـعلهما يـقوالن كل ما نرغب فـيه وأن النظرية لم
تـعد سوى لعبـة وحسب بافيس: فإن االخـتيار لم يعد
ـــاضى بـــ نـص له مـــدلـــول عــلـــيه أن كــمـــا كـــان فى ا
ـكـنــنـا اسـتــخـدامه وكـأنه أداة يـوصــله بـأمـانــة ونص 

بناء.
ـسـرحى عـلـى ذلك الـنـحـو هـو طـريـقـة وألن اإلخـراج ا
تــفـاعل إبــداعى بـ الــنص والــعـرض بــحـيث يــؤثـر كل
منهما فى اآلخر على نـحو مستمر يولد دالالت; منها
ما يعمق بعضه بـعضا لذلك يصبح من اخلطأ القول
بـتـوحـد الــعـرض مع الـنص ألن ذلك نـاف لإلبـداع أى
البـــتــكــار صـــور مــتــفـــردة تــتــعـــدد فــيـــهــا دالالت الــنص
ـا قــال قـائل إن قـيــام مـخـرج عـرض ـســرحى.. ولـر ا
مسرحى بدور الوسـيط ب نص يتعرض له باإلخراج
وبــــ عـــرضـه له فــــيه شىء مـن الـــتــــوحـــد بــــ إعـــادة

ــــســــرح الــــتـــســــجــــيــــلى كــــمــــا صــــرح اخملـــرج إذا كــــان ا
ـسـرح الـذى ـانى "بـيـسـكـاتـور" هـو ذلك ا ـسـرحى األ ا
قـال إنه "كافح من أجله أكـثر من ثالث عامـا" عندما
انى (هو سرحى األ قدم مسرحية (الـنائب) للكاتب ا
خهوت) - فى الوقت نفسه الذى برزت فيه آراء تؤكد
ـســرحـيـة أنـهـا لــيـست بــدرامـا عــلى اإلطالق - وهى ا
الـتى أخرجـهـا بـيـسكـاتـور وأحـداثـها - الـتى اسـتـخدم
ا ال يخرج عن فيها مؤلفهـا أسلوب القطع الفجائى 
تـقـنـيـة الـتغـريب -  عـبـر خـمـسـة فـصـول يـكـشف فـيـها
عن جـــرائم الــنــازى الـــتــاريــخــيـــة دون تــشــويق أو إثــارة
اعــتـــمــادًا عــلى وقـــائع مــتـــجــاورة جتــاورا غـــيــر هــرمى
قـــاصـــدًا عـــرض الـــظـــاهـــرة الـــســـلـــوكـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيــة
ــنـــحى االســـتــعـــانــة لإلنـــســان..  وقـــد اقــتـــضــاه ذلـك ا
لـحمى وبشرائح طبيـعية تنتزع من سرح ا بإمـكانات ا
الـتـاريخ والـوقـائع أحـداثــا وصـورا يـعـيـد عـرضـهـا عـلى
ــسـرح حـســبـمـا أكــد د. يـســرى خـمـيس فى مــقـدمـة ا
ـسـرحـيـة (مـارا - صـاد) وفق الـعـنـوان الذى تـرجـمـته 

وضعه لها د. يسرى فى ترجمته لها.
ولـم تـــبــــتــــعـــد مــــســــرحـــيــــة (مـــارا - صــــاد)  الــــتى هى
مــســرحــيــة (اضــطــهــاد واغــتــيــال جــان بــول مــارا كــمــا
قـدمتـه فرقـة تـمـثـيل مـصـحـة شـارنـتـون) لم تـبـتعـد فى
تـقنـيات كـتابـتهـا عن تقـنيـات كتـابة مـسرحـية (الـنائب)
ـشــار إلـيـهـا - وال شك أن تــغـيـيـر الــدكـتـور يـسـرى - ا
ـــســــرحـــيـــة األصـــلى كـــان ضـــرورة خــــمـــيس لـــعـــنـــوان ا
تـطــلـبــتـهــا ثـقــافـة جــمـهــور مـســرحـنــا. كـمــا أن ضـرورة
ـوضـوعـية إنـتـاجـهـا إنتـاجًـا مـسـرحـيًـا لـها ضـروراتـهـا ا
أيـــضــا فى احلل وقـــد اعــتـــمــد أبــو دومـــة فى عــرضه
ـثــلـ من إحـدى وعــشـرين شــخـصـيـة عــلى خـمــسـة 
تـضمنـها الـنص األصلى فـكان ال بد من إعـادة الكـتابة

دراماتورجيا.
ال شك أن لـــعـــنـــوان الــــعـــرض داللـــته الـــتـى تـــشف عن
سرحية ضمون بإيـجاز حيث يكون لعنوان ا غزى وا ا
أهــمـــيــة مـن حــيـث قــصـــره وجــاذبـــيـــته ورنــ كـــلـــمــاته
ـطــالع له عـبـر وتـلــغـرافـيـتـه فى تـفـعــيل أفق تـوقــعـات ا
وسائل اإلعالم ووسـائل اإلعالن عـلى تنـوع مصـادرها
وأســالـيــبـهــا. وإذا كـانت تــلك ضـرورة إنــتـاجـيــة تـراعى
ـوضــوعى لـلـمـجـتـمع الــذى سـتـنـتج فـيه تـلك الـشـرط ا
سرحية; فإن تـلك الضرورة ال شك محتملة الظهور ا
ـوضوعـى جملتـمع تـلقى عـرضـها تبـعـا لـتغـيـر الشـرط ا
ا كـان هذا ما دعا د. محمود أبو دومة مسرحيا. ور
إلى الــتـصـرف فى الــعـنـوان الـذى وضــعه - مـخـتـارا -
الـــدكــتـــور يــســـرى خــمـــيس لـــنص بــيـــتــرفـــايس نـــفــسه
فــيـخـتــار له عـنــوانـا فـرعـيــا حـيث وضع لــعـرضه الـذى
أخرجـه تتـويجـا تشـخيـصيـا إلعادة كـتابـته وفق مفـهوم
(الــدرامــاتـــورجــيــة) عـــنــوان (مـــارا - صــاد - ثــورة فى
سرح اجلراج احلمام) ليقدمه جلـمهور اإلسكندرية 
ــركــز اجلـــزويت الــثـــقــافى (لـــيــلــتـى ٢١ - ٢٢  مــايــو

(٢٠٠٨
ـقـدمـة مـرجـئـا الـدخول لـقـد تـعـمـدت الـتـمـهـيـد بـتـلك ا
مباشرة إلى قراءة الـعرض نفسه رغبة منى فى فض
الـتـبـاس حول مـفـهـوم الـدرامـاتـورجى بـعـد أن حـضرت
مناقشة حامية بـعد انتهاء العرض ب الدكتور يسرى
خـــمــيس مــتــرجـم نص بــيــتـــر فــايس نــفـــسه والــدكــتــور
مـحمـود أبـو دومة حـول عبـارة (كـتابـة وإخـراج محـمود
أبو دومة)  لم أشا أن أقف هـكذا متفرجا ب اخملرج
الــــدرامــــاتــــورجى لــــعــــرض مــــســـــرحــــيــــة بــــيــــتــــرفــــايس
ومـــتــرجــمـــهــا فـــأدلــيت بـــكــلــمـــة مــخــتـــصــرة حــول دور
ـسـرحى الـدرامــاتـورجى بـوصـفه وسـيــطـا بـ الـنص ا
وعــرضه رغــبــة مـنى فـى فض االشـتــبــاك الـبــيــزنـطى.
ـؤلف ومـخرج وقبل الـوقـوف علـى دور الوسـاطـة ب ا
ــنـــوط بــالـــدرامــاتـــورجى أتــوقف نـــصه وهــو الـــدور ا
ـســرحى مـا هـو لـإلشـارة إلى أن هـنــاك من اإلخـراج ا
ـسـرحى; وهـو مايـعرف خـاضع خضـوعـا تامـا لـلنص ا
باإلخـراج االستعـارى - وفق ليـمان - وهـناك اإلخراج
ـتلك لـغته طـلقـة والذى  سـرحى ذو االستـقالليـة ا ا
سـرحيـة اخلاصـة; وهو مـا يعـرفه "ليـمان" بـاإلخراج ا
ستند إلى سـرحى ا الـسينوغرافى وهـناك اإلخراج ا
نـصــوص دون أن يـكــون فى خـدمــتـهــا; وهـو مـا يــعـرفه
"لـيـمـان" - حـسـبـمـا جـاء فـى بـاتـريس بـافـيس (حتـلـيل

سرحية) - باإلخراج احلدثى. العروض ا

 البد  من فض االلتباس حول
 مفهوم الدراماتورجية
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 مسرح أعد خصيصاً للمهرجان أمام مبنى بلدية فيينا
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ـفيـد أن تـسمع > لـو كـان اختـبـار األداء مفـتـوحًا أنـصت بـعنـايـة للـمـنافـسـة فلـعل من ا
تـفسـيرات أخـرى. على أى حال لـو كنت تـأثرت بشـكل خاص بـشخص مـا فمن األفضل

عمومًا أن تغير تفسيرك. 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرحى العراقى دكتور فاجى كاشى. اضى اخملرج ا > توفى األسبوع ا
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 الواقعية السطحية التى يقدمها مسرح احلياة
اليومية هى األكثر انخراطاً فى جتاربنا احلياتية!

ؤتلف باخلروج عى إيقاعه  مواجهة ا

ا فى ذلك جهاز ومـراقب) من قبل أجهـزة السلطـة (
ـســرح)  وبـذا فـســوف يـخـوض الــسـلــطـة الـثــقـافى = ا

نفس التجربة- مع الشخصيات ..
تـفرج ب الرغـبة فى مواصلة لـذا تتراوح مواقف ا
(الـــلــعـب - الــقـــاسى) إلـى نــهـــايـــته وبـــ الـــرغــــبـــة فى
ا هـو السلطـة الثقـافية التى الفرار من ذلك الـلعب (
ــــفـــارقـــة تـــكـــمن فى أن ـــســـرح) .. لـــكن ا ـــارســـهـــا ا
الـفارين مـن عرض (احلـيـاة الـيومـيـة) لم يـفـعلـوا شـيـئا

غير أنهم عادوا إلى (احلياة اليومية ذاتها) !!.. 
نـعـم  لـقـد فـروا من (اجلـراج- كـوجـود اسـتـعـارى) إلى
(الـــوجـــود- كــجـــراج اســـتـــعــارى)  بـــحـــثـــا عن (اخلـــبــز

اليومى) !!! ..  
خاتمة :

يقول (بـول فاليـرى): (اجللد هـو األكثر عـمقا) أى أن
(أعمق ما فى اإلنسان هـو جلده) ويعلق (جيل دولوز)
- عـلى هــذا - قـائال بــأن االهـتـمـام بــالـسـطــوح (يـعـنى
االنـخــراط فى الـتــجـارب احلــيـاتــيـة ولـيـس االنـصـراف
ـبـاد والعـمـومـيات...) هـذا ومـسـرح إلى اجملـردات وا
(احلياة اليومية) يسعى إلجناز أكبر قدر مـن الواقعية
ــا هـو الـعــمق ذاته  يـقـول  بـالــوقـوف عـنــد الـسـطح 
(نيـتـشه) : (فـإذا كـان هـناك قـنـاع  فال شئ من ورائه
 إنه ســـطـح ال يـــخــــفى شـــيــــئـــا ســـوى ذاتـه) ويـــقـــول :
ــؤكـد أنـه لـيـس عـكس (مــاهـو الــظــاهــر عــنــدى ? من ا
ـــكــنــنى أن أقــول عن الــوجــود الــوجــود . فــمــا عــسى 
مـهـمـا كـان الـلـهم صـفـات ظـاهـرة !  إن الـظـاهـر لـيس
عندى قناعا الحـياة فيه. إن الظاهر عندى هو احلياة
والـفـعـالـيـة ذاتـهـا . إنـهـا احلـيـاة الـتى تـسـخـر من ذاتـهـا
كى توهـمنى بـأن ال وجود إال لـلـمظـاهر) ويـعلق (عـبد
السالم بـنعبـد العالى) عـلى هذا بقـوله: (فبيـنما تـعتبر
ـيتافيزيـقا أن السطح يـخفى من ورائه األعماق فإن ا
األعــمـاق هـنــا لن تـعــود إال نـتـيــجـة لـلــوهم الـذى يــبـعـثه
ـنـعـنــا من الـنـظـر إلــيه كـسـطح . فـيـنــا الـسـطح الــذى 
ولكنه ليس السطح الفارغ الشفاف إنه ســطح ثرى).
ــــكن لـى أن أنــــتــــهى إلـى أن الــــواقــــعــــيــــة وبــــعــــد هـل 
الـسطـحـية الـتى يقـدمهـا لـنا (مـسرح احلـياة الـيومـيــة)
هى األكـــثـــر انــخـــراطـــا فى جتـــاربـــنـــا احلـــيـــاتــيـــة  من
الواقـعية العمـيقة التى تلغى احلـياة كى تمسك بالوهم

يتافيزيقى الكامن خلفها ?!.. ا

ان إمام وعـادل عنـتر ورفعت (قام بالـتمـثيل فى هـذا العـرض : إ
عبد العليم ونانسى عادل-

موسيقى : رمز صبرى).

الهـــــــــــــوامش :
(1) مـيـشيل فـوكـو (احلـقـيقـة والـسـلطـة) - مـجـلـة الفـكـر الـعربى

عاصر - العدد األول أيار 1980. ا
عـاصر  (2) عـبد الـسالم بـنعـبـد العـالى (أسس الـفكـر الـفلـسـفى ا
عـرفـة الفـلـسفـيـة - دار توبـقال ـيـتافـيـزيقـا) - سـلسـلـة ا مـجاوزة ا

للنشر- ط 1 1991  الدار البيضاء 
 (3) كـرس شلـنج (اجلسـد والنظـرية االجـتمـاعيـة) ترجـمة : منى
الـبحر وجنيب احلصـادى موقع سريب على الـشبكة اإلليـكترونية

احللقة الثانية ..
(4) مـجمـوعة مـؤلفـ (فكـرة الزمن عـبر الـتاريخ) إشـراف: كولن
ـعرفة  العدد (159) الكويت ولسون ترجـمة : فؤاد كامل عالم ا

ص 45.
 (5) جـاسـتـون بـاشالر (جـدلــيـة الـزمن)  تـرجـمـة : خـلـيل أحـمـد
ـؤســسـة اجلـامــعـيـة لـلــدراسـات والـنــشـر والـتـوزيع ط 3 خــلـيل ا

 1992 لبنان 
ـكــان) تـرجـمـة: غـالب هـلـسـا   (6)جـاسـتــون بـاشالر (جـمـالـيـات ا
ــؤسـسـة اجلـامــعـيـة لـلــدراسـات والـنــشـر والـتـوزيع ط 2 1994 ا

لبنان 
 (7) تـوفـيق رشد (الـفلـسـفة)  مـوقع محـمد أسـلـيم على الـشبـكة

اإلليكترونية ..

الشخصيات) ..
ـطـعم) تـنـتـسب إلـى هـوية ويـبـدو واضـحـا أن (عـامـلـة ا
ذاتـية كـاملـة (سابـقة) عـلى وجـودها أمـا الشـخصـيات
األخـرى فـتـنـتـسب إلى هـويـات ذاتـيـة نـاقـصـة (الحـقـة)

على وجودها ..
(3)

ـتفـرج) وجهـا لوجه أمام الـعرض- كمـا رأينـا- يضع (ا
ـؤتــلف وكـذلك أمــام الـســلـطـة إيـقــاعه الـيــومى غـيــر ا
التى تعـمل على تنـظيم وتثـبيت ومراقـبة ذلك اإليقاع-
هــــكــــذا  بـال ســــرد (أو بال قــــصص  بـال حــــكى  بال
ـفهوم.. وإذا كـان (بول ريكـور) يؤكد ـعنى ا أحداث) با
أنـه (الوجــــود لـــــلــــزمـن إال من خـالل احلــــكـى) - هـــــذا
ـــكـــان  فى فـــضال عن تـــأكــــيـــد (بـــاشالر) عــــلى أن (ا
غلقة... يحتوى على الزمن مكثفا)(12). مقصوراته ا
كـان فى الـعـرض مـجـرد تـنـظـيم مـكانى وكـمـا رأيـنـا فـا
ــــســــروق من اإلنــــســــان)- فـــكـل هـــذا يــــضع لـــلــــزمن (ا

تفرج) كإنسان وحيد أمام مشكلة الزمن .. (ا
ـتــفـرج يـتم امـتــصـاصه داخل الـسـيـاق أعـنى بـهـذا أن ا
ــتــفـرج ــشــتت) لــلــعــرض كــكل- ذلـك أن ا الــســردى (ا
كونة للعرض بشكل أو بآخر  هو أحد الـشخصيات ا
ـــا يــقـــدم تـــصـــوره عن الـــدور الــذى ; (فـــكل عـــرض إ
ـتـفرج الـضـمنى ـكن لـلمـتـفـرج أن يلـعـبه- فى إطار "ا
أو الــنـــمــوذجى": أى الــدور الــذى- أوالـــوظــيــفــة الــتى-

تفرج القيام به- أوبها ..) .. ينتظر العرض من ا
ــتــفــرج - فى إطـــار أدائه لــدوره- ال يــكف عن إنــتــاج ا
ـتـغـيرة  لـكـنه- وهذا هـو األهم- يـنـشغل فى ـعانى ا ا
ـحـاولـة جـمع الـشـتـات والـنـثار الـسـردى فى األسـاس 
حـكـاية مـتـماسـكـة ذات مـعنى عـام مـتمـاسك ومن هـنا
حتـديدا يتم امتصـاصه فى السياق الـسردى للعرض 
وبـاإلضـافة إلـى هذا  فـهـو يـنـزلق - رغـما عـنه - إلى
إنـتاج مـنولـوج سـردى صغـير ; خـاص به (أى أنه يروى

مع الشخصيات) ..
كل هـــذا ســـيــجـــعـــله يـــشـــعــر- فى حلـــظـــة مـــحــددة من
الـعرض- بينمـا هو جالس فى مقعـده  بأنه (مسجون

احلــقــيــقـــة)  (إنــهــا الــســر اجلـــوهــرى اخلــالــد) فــفى
البداية تكمن (هوية األصل احملفوظ) .

ثال فى العرض- فال أما (مسرح احليـاة اليومية)- 
يـبـدأ (ومن ثم اليـتـطور فى اجتـاه نـهـايـة مـا- لـتـحـقيـق
ـا (يـدور)- فـهـو يـبـدأ كـمـا يـنـتـهى (فى غـايـة مـا)  وإ
ـعتـاد) أى أن البـدايــة هى ـتـكرر وا الصـباح الـيومى ا
الـــــنــــــهـــــايـــــة ذاتــــــهـــــا  كـــــمــــــا أنـــــهـــــا ال تــــــضـــــمـــــر ســـــرا
طعم- إذ ما(كـالشـخصـيات تـمامـا- باسـتثـناء عـاملـة ا
التـسـبـقــهـا مـاهـيــة مـا; فـهى يــومـيـة ومـتــكـررة ومـعـتـادة
ـــــكن ألي مـــــنـــــهــــا أن يـــــحـل مــــحـل اآلخـــــر .. هــــذا و
والـعالقات الـقائـمـة بيـنهـا من جـهة وبـ (النـظام) من
جــهــة أخــرى  عـالقــات قــوى مــتــصـــارعــة .. وبــكــلــمــة
واحـــدة  إنـــهــا حتـــتـــفى بـ : (خـــطـــوط الـــهــروب) الـــتى
عـبـر مــسـار احلـدث الـنـاجت عن ـكن أن تـنـبــثق فـجـأة
ـصـادفـات بل إنـهـا تـسـعى إلى تـلـك اخلطـوط  بـكل ا
مــا تــكـتــنــز به من تــعـدد وتــشــتت  وال يـحــدوهــا سـوى

األمل فى العثور على إيقاعها الذاتى ..
(2)

ـطعم)- نظرا لكونها مصممة وفقا شخصية (عاملة ا
لـلبـنـية اجلـمالـيـة الواقـعيـة الـتقـليـدية- مـجـرد (تمـثيل)
( لتـمثل سابق عـلى وجودهـا  لذا يعـد أداء (نورا أم

لها (تمثيل للتمثيل) ..
أمـا الـشخـصـيـات األخرى فـهى (تـشتت وتـبـعثـر)- كـما
ــمــثل كى ــا يـــســتــدعى فــعــالـــيــة ا أشــرت من قــبل- 
ركز طعم) هى ا يـلملمها .. وبـعبارة أخرى  (عامـلة ا
مـثـلة  أمـا الشـخصـيـات األخـرى فـتعـثر الـذى تـتبـعه ا

مثل أنفسهم ...  على مراكزها فى ا
ــزيــد من إيــضـــاح األمــر  أقــول : لــعــبـت شــخــصــيــة و
ـعد ســـلفا- ـطعم) دور اإلطـار التـنظـيمى- ا (عامـلة ا
ـمثـلة ـا فى ذلك أداء ا الحـتواء الـعنـاصـر اخملتـلـفة  
.. بـيــنــمـا الــشــخـصــيــات األخـرى تــســتـمــد أطــرهـا من
ـــمـــثـــلـــ (إذ حـــاولـــوا بـــأدائـــهم الـــواقـــعى- احلـــيـــاتى ا
الـــيـــومى- إضـــفـــاء نـــوع من الـــتـــنـــظــيـم عــلـى الـــتــشـــتت
والــــتــــبــــعــــثـــر والــــتــــنــــاثــــر ; الــــذى تــــنــــبــــنى عــــلــــيه تــــلك

(1)
الشخصيات ال تنمو وفـقا لآلليات النمطية التقليدية
ا من خالل (التـضاد) فيـما بينـها- فكل شـخصيـة وإ
تـضئ- بقـدر ما تضـاء - الشـخصـية األخـرى .. هكذا
 فــشـخــصـيــات- الـعـرض- التــنـطــوى عـلى مــعـنى فــى
ا يعنى أنها لـيست إطارا تنظيـميا منوطا به ذاتهـا  
تـوحيـد العـناصـر اخملتـلفـة  فعـبر الـتضـاد- الـــــذى ال
يــنـقــطع طــوال الــعــرض- تـتــغــيــر تــلك الـشــخــصــيـات 

فيتغير تبعا لذلك وعينا بها ..
هـذا يعنى أنهـا ليست ذواتا- أى ال تـنطوى على وحدة
مــا .. إنـــهــا مــجــرد تـــوزيــعــات عــلـى مــواقع ومـــــــواقف
يـومية عديدة  مـتناثرة- فى سـرود صغيرة ذات طابع
مــنـولــوجى- كــأســطح بال أعــمــاق  إال أنه يــســـــتــحـيل
عانى البـسيطة التى تنطوى عليها تلك اختزالها إلى ا
ـعانى تـتـغـيـرعـبر آلـيـة (الـتـضــاد) التى ـواقف ; ألن ا ا

يشتغل عليها العرض ..
ــطــعم); فــهى الــشــخــصــيـة هــذا فــيــمــا عــدا (عــامـلــة ا
ـا تكتـنز به من النمـطيـة الوحـيدة فى الـعرض- نـظرا 
أبـعـاد عـديـدة تــقـتـرب بـهـا من الـشــخـصـيـات الـواقـعـيـة
التقـليدية (فـقد كانت تـعمل مع زوجهـا وبعدما ذهب
اضــطــرت لــلــعــمل كى تــعــول نــفــســهــا  ولم تــزل حتــلم
بـالـزواج وإجنــاب األطـفــال  وتـنــتـظـر "الــويك إنـد" كى
تــسـعـد بــلـقـــاء الـعـائــلـة واجلــيـران عـلى مــائـدة الــطـعـام
األسـبوعية الـتى تعدها لهم... إلـخ)  أعنى بذلك أنها
حتــولت إلى (مــوضــوع ; إلى شئ فـى ذاته) فــمــا نـراه
ـطــعم- نــفــسـهــا) .. وقــد قـامت ــرأة- عـامــلــة ا هــو (ا
) - مـخـرجــة الـعـرض- بــأدائـهــا بـنـفــسـهـا  (نـورا أمــ
أداءً (إيــهـامـيــا- انـدمـاجــيـا خــالـصـا) ولم يــحـررنـا من
ـســتـمـر الــوقـوع حتت ســلـطـة خــطـابـهــا سـوى الــقـطع ا
لـــلــســـرد- أى االنــتـــقــال مـــنـــهــا إلى الـــســرود اخلـــاصــة

بالشخصيات األخرى  ثـم العودة إليها ..
ـسرح ويـبـدو أن الـعرض يـبـقى لـنا عـلـيهـا- من تـاريخ ا
)- ليـحدد بـها إطـاره كعـرض جديــد (الـواقعى الـقد
سـافـة الـتى يـبتـعـد بـها وبـاألحـرى هـو يشـيـر بـها إلـى ا
ة  أعـنى أنهـا تبـدو كعالمــة يبدأ عن الواقـعيـة القـد

هو بعدها كعرض مختلف ..
وقـد أشـرت فـيـمـا سـبق إلى أنـهـا- فى الـعـرض- تـبـدو
ظلـمة ... كـما أشــــرت منتـهكـة  ملقـاة فى اخللـفيـة ا
أيــضــا إلـى تـآكــلــهــا وإلـى أن عــمــلــيــة (االلــتــهــام) تــؤكـد
(تالشى الذات).. داللـة هـذا التالشـى- فى تقـديرى-
ا فى ذلك ـتد بهـا العـرض لتـشمل الـعالم الـقد (
ة اإلنسـان القـد ذاته) الذى تـناولـته الواقـعيـة القـد
ـطعم)- .. غـير أن (الـتـضـاد) بـ شـخـصيـة (عـامـلـة ا
ــصـاغــة وفـقــا لــلـنــمط اجلـمــالى الــواقـعى الــقـديـم - ا
صاغة وفقا للنمط الواقعى والشخصيات األخـرى- ا
ـــــا هـــــو تـــــضـــــاد بــــ (الـــــشـئ فى ذاته) اجلـــــديــــد  إ
ــاهــوى) لإلنــســان و(الــشـئ لــذاته)  بــ الــتــعـــريف (ا
ة جتاوزه والوجود- الـذى لم تستـطع الواقعـية القـد
ـيـتـافيـزيـقـا وجـعـلـهـا تدعى ـا أنـزلق بـهـا إلى وحل ا
امــتالك احلــقــيــقــة الــواحــدة الــوحـيــدة بـل والـتــمــاهى
مــعــهـــا - إلى احلــد الــذى صـــارت مــعه  هى نــفــســهــا
(جــهـــاز ســـلــطـــة- ثــقـــافى) .. وبـــ الــتـــعـــريف اآلخــر;

النافى للماهية القائل بالتعدد والتشتت .. 
عـنى آخـر  كل (نهـايـة) تنـدفع إلـيهـا األحداث (فى و
) تفترض (بداية) محددة هى سرح الواقعى الـقد ا
(أصل) حتــــددت فــــيـه خــــصــــائص احلـــــدث وتــــعــــيــــنت
مــاهـيــته لــيــكـون تــطــوره  فــيـمــا بــعــد مـجــرد انــتــشـار
ـتــضــمن فـى الــقـول ــعــنـى ا ـا ســبـق- وهـو ا وامــتــداد 
ــبــدأ ــأثــور (تــاريخ الـــشــجــرة كــامن فـى بــذرتــهــا) ; ا ا

احلاكـــم للميتافيزيقا .. 
ــتـــعـــيـــنـــة بــدقـــة هى ــكـن الــقـــول إن الـــبـــدايـــة ا لـــذا 
ـمـتـازة) الـتى جتـعل احلـدث (الـوقـوف عـنـد الـلـحـظــة ا

كنا.. 
فــالـبــدايــة تــســبق احلــدث الــدرامى ألنــهـا هـى (مـوطن
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راسل : ا
تــعــلم أنه أصـم  .. واحلــقــيــقــة مـــســجــلــة هــنــا .. (يـبــرز مـسـجـل الـصـوت

والكاميرا) 
الرائد :

ـراسل ويخـرج من الشريط) مـسجل (يأخـذ مسـجل الصوت والـكامـيرا من ا
جـيد .. مرتفع الثمـن .. أظنه عهدة ?!! حافظ علـيه .. حتى ال يتحطم ..
مـعقـدة قلـيال لـكنـها رائـعة .. (يخـرج الشـريط من الكـاميرا ويـردها إليه)

بال قيمة بالنسبة لنا .. لكنها بالنسبة لك ثروة .. 
راسل : ا

هذا اعتداء على حرية الصحافة .. 
الرائد :

كـلنا أحرار  .. الصحـافة حرة .. ونحن أيضـا أحرار!! أمن الوطن القومى
ـثـقــفـون .. اذهب واكــتب مـا تــشـاء بــحـريـة .. أهم مـن كل مـا يــتـشـدق بـه ا
لـكــنـنى وبــحـريــة أيـضـا لن أســمح لك بـالــنـشــر ..!! يـا أسـتــاذ .. مـا حتـاول
ـصــالح الــعـلــيـا لــلـبالد .. ويــضـر نـشــره يـكــدر األمن الـعــام .. ويـسـئ إلى ا

صالح شعبنا الطيب الصامت. باألمن القومى و
الذى يدفع الثمن .. !!

راسل : ا
واحلقيقة ? 

الرائد :
أجهزة إعالمنا تذيع احلقيقة ..!!بالصوت والصورة كما رأيت .. !! 

راسل : ا
والضحية .. ?!!

الرائد :
ـمــدد هـنـاك .. هـو نـفـسـه عـبـد الـبـديع لـيس لــديـنـا ضـحـيــة يـا أسـتـاذ .. ا

رسالن .. 
راسل : ا

يا أبا عباس .. 
األب :

خادمك يا سيدى. 
ستشفى)  رضى الثالث فى مالبس ا (تظل فى اخللفية رءوس ا

الرائد :
هذا الصحفى يزعم أنك تكذب أجهزة األمن .. 

األب :
أنا .. أستغفر الله .. وماذا تقول أجهزة األمن يا سيدى ? 

الرائد :
تقول إن القتيل هو زعيم القتلة .. 

األب  :
ولم ال ..?!! لن يضره ذلك ..!!

راسل : ا
هو ابنك يا رجل .. 

األب :
وأنت ابنى أيضا .. 

راسل : ا
قل احلقيقة .. وسأنشرها مهما كلفنى ذلك .. 

األب :
يــا ولــدى .. ابــنى عــنــده خــمــســة أطـــفــال .. هل ســتــطــعــمــهم احلــقــيــقــة ?
احلقـيقـة يعـلمـها الله (جـانبا) اذهب حلال سـبيـلك يا ولـدى .. لن تكـلفهم
أكثر من طلقة واحدة .. وبيان ولدى مات .. ولم يكلفهم طلقة واحدة ..!!
انـظر .. لـيس به أثـر لـلـرصاص ..  لـعـله سـقط عـلى األرض .. ومات ..!!

وت ..!! كلنا 
راسل : ا

(فى ذهول ناهضا) 
بل كلنا أموات يا أبى .. !!

الرائد :
(ينتزع من رقبته هويته الصحفية) 

ما دمت من األموات .. فأعتقد أنك لن حتتاج بطاقة عضوية النقابة .. 
ـراسل بـكـل مـا فى يـديه حـول اجلـثـة شـاردا خـارجـا من فـتـحـة (يـلـقى ا
رضـى . األب يتـابـعه فى إشفـاق والـرائد الـسـور ليـنـضم إلى مـجمـوعـة ا
يـتـابع ســاخـرا وقد وضع يـديه خـلف ظـهـره إلى جوار اجلـنـدى والـرقيب

مثلهما تماما) 
الرائد :

مجنون .. يظن أن هناك من يسمى عبد البديع رسالن .. !!
(ينفجر فى ضحكة مجنونة) 

تهدم يصفقون بحرارة). (األربعة من خلف السور ا

                                                                         إظالم وستار
األسبوع القادم
 د. سيد اإلمام

 يكتب دراسة نقدية عن النص 

بنادقنا من رصاص .. سقط .. 
الرقيب :

كانت عندى قنبلة .. 
راسل : ا
قنبلة ?!!
الرقيب :

اثنتان ..!! نفذت ذخيرتى .. ماذا أفعل ? هل أترك زعيم القتلة يهرب ? 
راسل : ا

لم تكن تعرف من هو ?
الرقيب :

لم أكن أعرف أنه عباس .. !!
راسل : ا

هل قلت هذا فى التحقيق .. ?
الرقيب :

ال .. 
راسل : ا

سأنشر ما قلت فى صحيفتى .. 
(يدخل أحد الضباط فى رتبة (رائد)

الرائد :
لن تنشر شيئا .. 

االثنان :
سيدى الرائد .. !!

راسل : ا
(يبرز هويته) أنا .. 

الرائد :
(مقاطعا) أعرف من أنت .. ولن تنشر شيئا كما قلت لك .. 

راسل : ا
من حق صحيفتى .. 

الرائد :
(مـقاطـعا فـى هدوء غـير طـبـيعى) لـيس من حـقك وال حق صـحـيـفـتك أن

تسأل رجال من رجالى دون إذن رسمى  .. 
راسل : ا

أنا أبحث عن احلقيقة 
الرائد :

وهل وجدتها ? 
راسل : ا

عباس األطرش قتل ظلما .. استوقفته القوة ولم يتوقف فقتلوه. 
الرائد :

اذا لم يتوقف ?  خالف النظام .. 
راسل : ا

لم يسمع الكالم 
الرائد :

الذى ال يسمع الكالم .. يستحق القتل .. 

طاف» لفرقة قصر ثقافة اجليزة. مثلة الشابة نشوى اإلبيارى تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «آخر ا > ا
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> جتـنب الوقـوع فى فخ النـقد - الـذاتى. لو كـنت جتتـهد من أجل الـكمـال فحـتى خطأ
كن أن يـؤدى إلى نقد ذاتى مـفرط وانهـيار لالختـبار كله. فـلتظل لـفظى واحـد مثالً 

خالل اختبار األداء مرنًا ووديًا مهما حدث.
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راسل : ا
قتل ولدك ?  كيف عرفت 

األب :
ــبــاشــر .. قــالت وهل يــتــوه األب عن ولــده .. رأيــتـه فى الــبث الــفــضــائى ا
ـذيـعـة علـيه كالمـا غـريـبا .. وأعـطـته اسـمـا آخر .. لـكن ولـدى عـباس .. ا

طيب .. 
راسل : ا

هل أنت أبوه ? 
األب :

نعم .. هذه هويتى .. 
راسل : ا

متى رأيت ابنك آلخر مرة ?
األب :

صلينا الفجر معا .. 
راسل : ا

هل كان البنك عمل .. ?
األب :

ابنى أشهر بائع جرائد باحملطة .. عباس األطرش .. 
الرقيب :

أنت تكذب .. زعـيم القتـلة اسمه عبـد البديع رسالن .. اقـترب وانظر فى
وجهه 
األب :

يت)  (يقترب ويتأمل وجه ا
هو ابنى .. ابنى الطيب .. الذى ال يضرب حتى أطفاله .. !!

راسل : ا
هل له أطفال ?

األب :
ـريضـة وأنا .. يتـحملـنا حتى دون أن يـشكو خمسـة .. يعول خـمسة وأمه ا
.. فهـو ال يتكلم كثيـرا .. ألنه أطرش .. ال يسمع .. لكنـه يستطيع أن يقرأ

الشفاه .. 
اجلندى:

(متأثرا) أال يسمع شيئا يا أبى .. ?
األب :

اذا قتلوه .. ? ال يا ولدى ..!! 
الرقيب :
خطأ .. 
راسل : ا

ما احلكاية أيها الرقيب .. ?
اجلندى : 

(مـنفجرا باكيا) كل مـا سمعته لم يكن صحـيحا .. خشينـا أن تضيع علينا
ـكـافـأة .. قـتـلـنـا بـريـئـا هل ـكـافـأة ! (مـبـتعـدا عن الـرقيب) مـلـعـون أبـو ا ا
نـسـرق اسـمه أيـضا ?!!  (شـارحا) كنـا فى الـكمـ .. حـاولـنا أن نـسـتوقف
الــرجل فــلم يـســمــعـنــا .. حـذرنــاه فــلم يـلــتــفت .. أطـلــقــنـا عــلـيـه كل مـا فى
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ـمـثل كـشف االنـفـعـال فى اخـتـبـار األداء? مـرة أخرى > يـنـبـغى عـلى ا
شهد يتطلب انفعاالً الشخصنة هى مفتاح لإلجابة. لو كان الدور أو ا
كن لـشخـصك أن يعـرضه بصـدق لكن ال مـكثـفًا فـلتـوفر أكـبر قـدر 

تدفع أو جتبر االنفعال.

> مسرحية «ضجيج األسئلة» للمؤلفة منى الشيمى هى أحدث مسرحية  نشرها على موقع مسرحيون اإللكترونى.
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الذاتية من شرائح عديدة فى اجملتمع.
إن هـــذا الــطــرح يـــؤكــد مــأســـاة اإلنــســان
ومــأسـاة الـوطن الـتـى سـعى جنف جـمـال
كــمــخــرج إلى تــأكــيــدهــا. وهــو مــا جــعــله
ــسـرح مـكــونًـا بـعض يـعــتـمـد عــلى فـراغ ا
ـستـوى األفقى مـوحـيًا بـجو الـكتل عـلى ا
الــــصــــحــــراء مــــســـتــــخــــدمًــــا بــــعض قــــطع
الــقــمـاش األمــر الــذى أتــاح له مــســاحـة
لتـشكيل صـور متعـددة متتـالية من خالل
ـــمـــثـل عـــبـــر إضــاءة تـــكـــويـــنـــات جـــســـد ا
مـتعـددة لتـعـطى لوحـات تـشكـيلـيـة مبـهرة
مـــنــــوعـــة لإليــــقـــاع خــــاصـــة وأن الــــفـــعل

الدرامى راكد. 
وإذا كـان العـرض يـطرح قـضـية الـتـأليف
واإلعــــداد فـــــإنـه يــــطـــــرح أيـــــضًــــا فـــــكــــرة
الــــتـــــواصل مـع اجلــــمـــــهـــــور الــــذى فـــــقــــد
تواصله مع العرض فى حلظات الثرثرة
وقـــــد ســــعـى اخملــــرج إلـى تــــعـــــويض ذلك
وجـذب اجلــمـهـور عن طــريق الـكـومــيـديـا
ثليه خاصة "هيفاء مستعينًـا بقدرات 
عـادل" الــتى جـسـدت شـخـصـيـة خـديـجـة
خـــاتــون بــتـــكــويــنـــهــا اجلــســـدى مــوظــفــة
طـبــيـعــتـهــا الـفــيـزيــقـيــة لـتــقـد حلــظـات
كـــومــيـــديـــة وســـاعـــدتـــهـــا قـــدرتــهـــا عـــلى
الــتــقــمص والــوعى بــحــاالت الــكــومــيــديـا
احلـــــــــركـــــــــيــــــــة فـى عـــــــــدم االنـــــــــزالق إلى
اإلسفاف إضافة إلى رشاقتها وحركتها
ــيـز يـنم ـرحـة فـى حـضـور  الــسـريـعــة ا
عـن مـــوهـــبــة. وهـــو مـــا نـــراه فـى "نـــصــار
ـتـبـاين مع الـنـصـار" بـتـكــويـنه اجلـسـدى ا
هــيـــفـــاء وكــذلـك طــبـــيـــعــة الـــشـــخــصـــيــة
احلـائـرة الـبـاحـثـة عن اجلـنـسـيـة ألنه من
فـــــئـــــة الــــبـــــدون وقـــــد اســــتـــــطـــــاع إبــــراز
الـشــخـصـيـة مـن خالل أداء يـعـتــمـد عـلى
الـسـخـريـة والـصـدق فـفـجـر الـكـومـيـديا.
كــذلك يــأتى فى درجــة تــالـيــة أداء نـواف
الــقــريــشى ومــنـال اجلــار الــله ومــحــمـد
الـشـطى وناصـر كـرمـانى لـيكـمـلـوا حـالة
األداء الـباحث عن الكـوميديـا التى تغلف
ــأســاة والــتى جتــعل من الــعــرض حــالـة ا
مـــأســاويــة لــواقع راهـن نــدركه من خالل

حلظات الكوميديا السوداء.
إنه عــرض طــمـوح كــان يــحــتـاج لــتــكــثـيف
احلــــــدث الـــــدرامـى كـى تـــــصـل رســـــالــــــته

للجمهور.
مثل نـصار النـصار قد حصل وإذا كـان ا
عــلى جـائــزة الـتـمــثـيل فــقـد كـانت هــيـفـاء

عادل تستحق أيضًا جائزة.

 مأسوية الواقع أهم قضاياه

مـشـكالته االجـتـمـاعـيـة بـعـيـدًا عن الـبـعد
الــفــلــســفى الــكــامل فى عــمل مــيــتـرلــنك
ومـع ذلك يــــبـــقـى بُـــعــــد الــــعـــمــــاء / عـــدم
الـبـصــر والـبـصـيـرة هــو الـرمـز األسـاسى
ـعـبـر عن مـأسـاة اجلـمـيع فـرغم تـبـاين ا
اجلميع وتراوحـهم ما ب طرفى التحرر
والـــــتـــــزمت والـــــوطـن وغـــــيـــــابه أو عـــــدم
االعـتراف بواطـنية الشـخص والتى تنذر
بـاخملـاطـر رغم ذلـك يـبـقى الـعـمـاء داللة
واضـــحـــة عـــلـى االجتـــاه نـــحـــو الـــهـــاويـــة
والـــضـــيـــاع فى الـــصـــحـــراء وكـــأنه الـــتـــيه
ويــصــبـح اجلــمــيع بــاحــثــ عن اخلالص
ـــــــــا إال أن هــــــــــذا اخلالص يــــــــــظـل أيـــــــــضً
مـحـكـومًـا ومقـيـدًا بـرغـبات الـشـخـصـيات

ـنـتـمى لـفـئة إيـرانـيـة. وبـوعـفـرة وعبـود ا
الــبـدون الـتـى تـمـثل مــأسـاته بـاعــتـبـاره ال
يـجد جـنـسـيته ويـاسـر رجل الـدين الذى
يــتــشــدق بــالــكــلـــمــات مــتــخــذًا من الــدين
وسـيــلـته لـلــتـزمت وتــقـابـلـه هـنـادى كــفـتـاة

متحررة ترفض أسلوبه.
ولــــعل هــــذه الــــطــــريــــقـــة أدت إلـى وجـــود
ـطى كـرجل الدين شـخـصـيـات بعـضـهـا 
ـتحررة. األمر الذى أتاح فرض والفتاة ا
االرجتــــال والـــــبـــــحث عن الـــــكـــــومــــيـــــديــــا
باعـتـبارهـا وسيـلة جتـذب اجلمـهور كـما
أن ذلك أدى إلى حصر الـشخصيات فى
إطـــــار رمـــــزى داخل اجملـــــتـــــمـع الـــــعـــــربى
خـــاصــــة اخلـــلــــيـــجى ســــاعـــيًــــا إلى طـــرح

اخملـــرج حــالــة الـــضــيـــاع والــتــشـــتت الــتى
يــعــيــشــهــا الــعــالم الــعــربـى الــذى ال يــجـد
ــــبــــصــــر أو الــــذى تــــخــــلى عــــنه قــــائــــده ا
القـائد حـتى لو كـان ضائـعًا بـينـما يـكون
الــعـــمــاء نـــفـــسه رمــزًا يـــؤكـــد عــلى حـــالــة
الــضــيــاع وعــدم الــرؤيـــة فــالــكل تــائه فى
الـصحـراء تأكـيـدا على أن تـوجه الـقافـلة
هــو تــوجه ال يــعـــرف وجــهــته وقــد يــتــجه

نحو هالكه ودماره.
وقد سعى احلاى وجنف إلى تأكيد أزمة
ــواطن بــتــغـيــيــر الــشـخــصــيـات الــوطن وا
عــنــد "مــيـتــرلــنك" واقــتــصـارهــا وحتــديـد
هــويــتــهــا من خـالل خــمس شــخــصــيـات;
هـى خـــديـــجــة خـــاتـــون وهـى ذات أصــول

يـفجر عرض "سـفر العمـيان" العديد من
الــقـــضـــايــا الـــفـــنــيـــة الــتـى تــهـم الــســـاحــة
ـــــســـــرحـــــيـــــة فـــــالـــــعـــــرض الـــــذى ألـــــفه ا
اإلمـاراتى نـاجى احلاى وأعـده وأخرجه
ــهــرجــان جنـف جــمــال ضــمن عــروض ا
الـوطـنى لـلمـسـرح الكـويـتى العـاشـر الذى
نـظـمه اجملـلس الوطـنى لـلفـنـون والثـقـافة
واآلداب بــــرئــــاســــة بــــدر عــــبــــد الــــوهـــاب
هرجان كاملة العياد. الرفاعى ومديرة ا
يـــطــــرح الـــعـــرض مــــنـــذ بـــدايـــتـه قـــضـــيـــة
الـــــتـــــألـــــيف فـــــالـــــنـص مـــــأخـــــوذ عن نص
ــيـتــرلـنك الــذى يـعــتـمــد عـلى "الــعـمــيـان" 
شـــخـــصــيـــات من الـــعـــمــيـــان داخل غـــابــة
يــــســــودهــــا الــــظالم بــــيــــنــــمــــا نــــعــــرف أن
الــشـخــصــيــات فــقـدوا قــائــدهم وهم فى
انـــــتــــظـــــاره لـــــكـــــنـــــهم فـى نـــــفس الـــــوقت
ـوت الذى أصبح قريبًا منهم ينتظرون ا
ــبــصــر الـذى فــذلـك الــفــقــدان لــلــقــائــد ا
يــعـرف الــطـريق ويــقـودهم إلـى مـبـتــغـاهم

يعنى فقدان األمل فى الوصول.
ونص مـيـتـرلنـك مأخـوذ عن لـوحـة لـبـيـتر
بروجيل الفنان التشكيلى البلجيكى التى
تـصــور سـتـة عـمـيـان يـسـيـرون مـسـتـنـدين
عـــلى أكـــتــاف بـــعـــضــهـم الــبـــعض لـــكـــنــهم

يتجهون نحو الهاوية.
وفـى نص "ســـــفــــر الـــــعـــــمــــيـــــان" جنــــد أن
ـوضـوع األسـاسى هـو نـفـسه مـجـمـوعـة ا
الـعـمــيـان الـتى تـتــوه فى صـحـراء بـعـد أن

فقدت القائد.
ولــعل فــكـرة االنــتــظـار هـى إحـدى أفــكـار
مسرح الـعبث والتى تتجلى فى نص "فى
انــتــظــار جـــودو". إذن نص نــاجى احلــاى
والـذى أعـده جنـف جـمـال ال يـخـرج عن
نص "مــيـتــرلــنك" رغم عــدم اإلشـارة إلى

ذلك.
واألهم أن فـــكــــرة االنـــتـــظـــار واألســـلـــوب
ـيتـرلنك كـانا لـهمـا األثر األكـبر الرمـزى 
عـــلى طـــبـــيــعـــة "ســـفـــر الـــعـــمـــيــان" حـــيث
حتــــولت الــــدرامــــا إلـى ثــــرثــــرة ال تــــطـــور
احلـدث الذى يـصبح الفـعل الدرامى فيه
هـو االنـتظـار وليـصـبح السـؤال األساسى
الـذى يـجـعل اجلـمـهـور يـتـابع احلـدث هـو

هل يأتى هذا القائد?
اإلعـداد الـذى حـول الـعـرض من مـجـرد
نص رمــــــزى فـى غــــــابـــــة إلـى نـص تـــــدور
أحــداثـه فى صــحــراء لــيــقــرب األمــر من
الـبــيـئــة الـعــربـيــة يـطــرح فى الـوقت ذاته
رمــزيــة شــخــصــيــاته لــيــقـدم مـن خاللــهـا
ـــعـــاش خــــاصـــة الـــواقع رمــــوزًا لـــلـــواقـع ا
الـــعـــربى وهـــو مـــا ســـعى "جنـف جـــمــال"
اخملــــــرج إلى تـــــــأكــــــيــــــده بــــــاعــــــتــــــبــــــار أن
الـشــخـصــيـات تــرمـز إلى الــعـالم الــعـربى
الــتـائه فى تـلـك الـصـحـراء حــيث تـصـبح
الـشـخـصيـات مـتجـاوزة حـدودها الـذاتـية
معبرة عن مـجتمع كامل يؤكد من خالله

سرحى العاشر فى مهرجان الكويت ا

ســــــــفــــــــر
الـعــمــيـان

 قضايا التأليف واإلعداد والتواصل مع اجلمهور
سرحية  أهم األفكار التى طرحتها ا

 عرض طموح كان بحاجة للتكثيف

( للضابط) من أنت يا سيدى .. ?
الضابط :

أنا أمهر بائع صحف فى البلد .. 
ذيعة : ا

كــمــا تــرون ســيــداتى ســادتى .. فى رده عــلى الــزمــيـل .. كـشـف ضــابــطــنـا
الـهـمام  .. عن خـفـة دم فطـريـة .. هو يـعبـر بـبالغة وذكـاء عن بـطوالته ..
هـو يـقصـد طـبعـا أنه يـصنع احلـوادث التـى تروج لـلصـحف فى الـعالم ..!!

فتصوروا حال اإلعالم .. إذا توقـفت مالحقة القتلة .. ?!!
الضابط :

(خجال) هذه مبالغة لطيفة ..
ذيعة :  ا

أنــا ال أبــالغ .. أنــتـم ال تــعــرفــون مــدى شــراسـة زعــيـم الــقــتــلــة .. الـذى 
الـتصـدى له الـيـوم ?..  هـنـاك قـصة رواهـا لى تـوا أحـد احلـضـور; قال إن
ـلقى أمـامـكم علـى الشـاشـة .. قضم وهـو طـفل إصبع زعيـم القـتـلة هـذا ا

معلمته .. وكان به خا اخلطوبة .. 
احملقق :

يا ساتر .. 
الرقيب :

كافأة   انتبه أيها اجلندى  .. هكذا ستضيع علينا ا
اجلندى :
والعمل ? 
الرقيب :

علينا أن نقول شيئا .. 
اجلندى :

لكننا ال نعرف عنه شيئا .. 
الرقيب :

ومن من هؤالء يعرف شيئا .. أين خيالك ? 
اجلندى :

(يرفع صوته ليجذب االنتباه) احلقيقة .. 
الرقيب :

احلقيقة .. 
ذيعة : ا

فاتنى أن أقدم السواعد الفتـية .. انظروا إليهما .. كيف يضعان أيديهما
خـلف ظـهـريـهمـا .. كـأنـهـمـا مـقيـدين ..!! نـسـأل أوال اجلـنـدى الـبـطل ? ما

دورك .. 
اجلندى :

فى اجلمعية ? اخلامس .. دورى اخلامس .. 
ذيعة : ا

عركة ? ظريف .. ال يريد احلديث عن بطولته .. أقصد دورك فى ا

.. نحب أن نسمى األشياء بأسماء شرعية ..
هرج : ا

قوة السالحف .. 
الرقيب :

ما تقـصده .. نسـميه التـطهيـر .. االنسحـاب .. إعادة انتـشار .. التـصفية
.. التصدى وأنا قائد قوة التصدى للقتلة .. 

احملقق :
على الطالق  .. هذا إبداع حقيقى .. زدنا يا رجل .. !!

الرقيب :
لقد علمتنا التجارب .. أال نسمى األشياء بأسمائها الدارجة .. وإال  فهم

الناس نحن .. أعنى هم .. ال يريدون ذلك .. !!
الضابط :

ـة جتـثم فوق صـدور اخللق .. ال أظن أحـدا هنـا يـعرفـهم .. أساطـيـر قد

ال يراها أحـد لكـنهم كـالبوم .. يـكمـنون فى الـظالم .. يسـمعون كل شئ ..
شرعون لكل قانون ..  قدرون لكل شئ فى هذا العالم الغبى .. ا إنهم ا

هرج : ا
أذكـر أنـنى سـمـعت مـثل هـذا الـكالم من مـتـسـول فـيـلـسـوف .. كـان يـتخـفى

فى ثوب مندوبنا الدائم فى مجلس األمن ..!!
احملقق : 

وهل تصدق الناس ? 
هرج : ا

الـنـاس يــا سـيــدى تـصـدق مــا تـتـمــنى .. ومـا حتـب .. فـكل الــنـاس يـتــمـنـون
السالم .. والعدل .. واحلرية ..!! لكن ما يحدث هو العكس .. 

الرقيب :
من يجرؤ على قول هذا ? 

هرج : ا
سرح .. !! الشعراء .. واجملان .. وكتاب ا

الرقيب :
ومن يصدق هؤالء اجملان .!!? 

(حلظة صمت) 
احملقق :

أال يخشون أن يعرف الناس ? 
هرج  : ا

ــعــلم .. احلــقـــائق ال تــكـــتــشف إال فى الـــوقت الــضـــائع .. و يــنـــهــا يــكـــون ا
والسلطان واحلمار ..  قد ماتوا جميعا .. !!

اجلندى :
كافأة ?  إن اعترفنا بقتله ..فرضا ..  فماذا عن ا

الثالثة : 
كافأة ?  ا
الرقيب :

كافأة ..  نعم ا
(يـجتـمع الـثالثة لـلتـشاور بـسـرعة وسـرعان مـا يتـفـقون ويـعود كل مـنهم

إلى موقعه)
كافأة ?  هيه .. من يستحق ا

الثالثة :
نحن طبعا .. 

ـكـان مـجــمـوعـة من مــصـورى الـصــحف ووكـاالت األنـبـاء (يـنـدفع عــلى ا
( ذيع وا
ذيعة :  ا

سيداتى آنساتى سادتى 
عـركة .. مـعـركة الـكرامـة والـشرف .. أنـقل لـكم وعلى الـهواء من سـاحـة ا
مباشرة وحصريا ..  صورة لـلتحقيق الذى يجريه احملقق الدولى الفذ ..
الذى تتلـمذ على يد شرلـوك هلمز وكـوجاك ..!! منذ قلـيل وفى اللحظات
ــعــركـة .. (تـلـتـفت لــلـمـحـقق)  ســيـدى األولى من فــجــر الـيــوم .. دارت ا

احملقق .. هل نستطيع التحقق من مالبسات احلادث ?
احملقق :

طبعا .. (للمهرج) ما معنى مالبسات  ? 
هرج : ا

البس يا أخى .. !! ا
ذيعة :  ا

أظـن الـقـتــيل .. أعـنى الــقـاتل .. أو بــاألصح .. الـقــتـيل الـقــاتل .. من أبـرز
عناصر القتلة .. 

هرج : ا
اذا ال يكون زعيم القتلة يا سيدتى اجلميلة ?  و

ذيعة : ا
هرج ..!!? رائع .. أنت أحد الرجال السـري ? رائع أن تتخفى فى ثياب ا
ــوضــة .. لــعـلك ـهــرج من أبــرز خــطـوط ا مــنــتــهى الـعــبــقــريـة  .. مالبـس ا

تالحظ مدى التآلف ب ما تلبسه أنت ..  وما ألبسه أنا  !!
احملقق :

ال أراها تلبس شيئا .. 
هرج : ا

البس ما يناسبنى غيره .. هأ  هأ هأ ..  فى الواقع .. لم أجد من ا
ذيعة : ا

و كذلك أنا .. 
راسل : ا

> «كام واحد بيحب اخملرج عصام السيد» هو عنوان اجلروب الذى  إطالقه منذ أيام على موقع ألفيس بوك الشهير.
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> عـنـدمـا يـعـلن عن تـوزيع األدوار كن مـتفـهـمًـا ومـرحًـا سواء
وزع عـليك دور أم ال. إنه أمر صبيانى ومـدمر أن تسمح خليبة

األمل أن تؤثر فى تقدمك ألى مدة من الزمن.
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اجلندى :
أنا أحمل سالحى دائما ..!! 

ذيعة : ا
الله .. علـينا أن نحـمل سالحنا دائـما .. هل استـخدمت سالحك هنا فى

عركة ? ا
اجلندى :

نعم .. لكنها لم تكن معركة .. 
الرقيب :

(يزيح اجلندى جانبا) 
رفـيــقى اجلـنـدى .. من الــتـواضع وإنـكــار الـذات حـتى أنـه أنـكـر دورنـا ..!!
لكن من حق الـرأى العـام أن يعرف احلـقيـقة .. ومـا حدث بـكل التـفاصيل
عركـة غيرنا بعد أن أجمعت مـصادر معلوماتنا .. لم يكن مـعنا من شهد ا
أن زعــيم الــقــتــلــة ســيــخــرج وحـــده .. فــهــو ال يــرغب فى لــفت األنــظــار ..

فارقة ..  اعتمد اجملرم على ا
ذيعة : ا

رائع ..هاه 
احملقق :

(جانبا للضابط) لم يقل هذا فى التحقيق ? 
الضابط :

ألنه لم يحدث .. 
احملقق :

أيكذب على الهواء ? 
الضابط :

بدأت أشك  أن احلادثة حقيقية ولم يكونوا يصورون مسلسال .. !!
هرج : ا

أنا جعت .. 
احملقق :

سلسل يعجبنى ..  ا
الضابط :

هل أنت مجنون ?  .. 
(ينفجر الثالثة فى الضحك ويتسللون إلى اخلارج) 

راسل : ا
هل كان الرجل يحمل سالحا ? 

ذيعة : ا
طبعا .. وإال كيف سقط السور .. ? إنها قنبلة ? أليس كذلك ? 

اجلندى :
نعم  .. قنبلة .. 

راسل : ا
مانشيت .. معركة بالقنابل .. كم كان عددكم ? 

الرقيب : 
أنا وهذا اجلندى .. 

ذيعة : ا
فقط ? 

راسل : ا
كان .. البد أنه أطلق وابال من الرصاص ?!! الطلقات تمأل ا

الرقيب :
والقنابل .. 

ذيعة : ا
قاومكم 
االثنان :

مقاومة عنيفة يا سيدى .. 
ذيعة : ا

احلـمد لله .. سـقط أخيـرا زعيم القـتلة .. سـيداتى سـادتى .. جاءنا اآلن
البـيان التالى (تـخرج ورقة من حقـيبة يدها) صـرح مصـدر مسـئول .. أن
الـقــاتل الـذى لــقى مـصــرعه الـيــوم.. هـو اإلرهـابـى الـشـقـى.. عـبـد الــبـديع
عروف .. ومطـلوب على ذمة رسالن .. وهو من أخطر عناصر الـتنظيم ا
العديد من القضايا ..وقد  وضعت خطة للقبض عليه .. لكنه قاوم القوة
واشـتـبك مــعـهم ..  وفـجــر نـفـسه .. ومــات كـافـرا والــعـيـاذ بـالــله .. شـكـرا

سيداتى سادتى .. وتابعونا .. بسرعة نلحق بالنشرة .. 
راسل)  صور ويبقى ا ذيعة وخلفها ا (تخرج ا

اجلندى :
ما هذا الذى قلته ?

الرقيب :
هم يعرفون كل شئ 

اجلندى :
هل تصدق أنه زعيم القتلة ? 

الرقيب :
وهل األمر متوقف على ما يصدقه الناس .. ? 

راسل فى التصوير) ( يدخل األب مستندا إلى عصاه)  ( ينهمك ا
األب :

أين هو ? 
راسل : ا

من يا عم ? 
األب :

ولدي .. القتيل .. 

 فكرة االنتظار واألسلوب الرمزى كان لهما 
األثر األكبر فى فاعلية العرض
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> ال مـعـنى ـ بصـورة خـاصة ـ أن تـخـمن مرة أخـرى قـرارات توزيع األدوار. فـأن تـفعل ذلك
مـعناه أن تنـغمس فى إضعاف االجتـاه االنفعالى/ العـاطفى. إنها أكـثر عالمة على عدم
االحـتـراف وهى بـشـكل ثـابـت ال تكـسـب شيـئًـا سـوى االزدراء احملـتـمل من اخملـرج ومن

زمالئك. 14
äÉbO 3
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> مسرح متروبول يشهد خالل أيام افتتاح مسرحية األطفال «عالم أقزام» تأليف حسن سعد وإخراج عزة لبيب.
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  ΩGôcEG óªëe

بيت «برنارد  ألبا».. 
متى سأرتدى فستانى!

فريق "ويفز"
لفت األنظار
بشدة وحصد
جوائز
الفرنسى

لم يقل لنا الرائد كيف .. الضابط  قال لى 
احملقق :

(ملتفتا إلى الضابط) هل قلت له شيئا ? 
الضابط :

وهل أنا ضابط ? 
احملقق :

(مقتنعا) صحيح .. !! (للجندى) ماذا قال لك الضابط ? 
اجلندى :

قــال لى إذا قـتـلـت عـربـيــا بـاخلـطـأ ..أعــنى إرهـابـيــا .. قل إنه قـاوم .. ولم
يقل لى كيف?! 

الضابط :
كن أن البس .. (مفكرا)   ا ألبس هذه ا من حقك علىَّ أن أعـاونك طا

تضع إلى جواره سالحا مستخدما .. مثال .. 
هرج : ا

كن أن تبطح رأسك .. وتستأجرنى ألشهد معك.  و
الضابط :

وت ..  يت اعترف قبل أن  نعم .. سنقول إن ا
هرج : ا

(نـافـذ الصـبر) قل شـيـئـا من عـنـدك .. لـنـصـنع قـصـة جـيـدة احلـبك تـنـهى
مل.. فالشمس تكاد تشرق ..  هذا التحقيق ا

الرقيب :
أتعنى أن هذا التحقيق جاد يا سيدى ? 

الثالثة :
جدا 

اجلندى :
لكنه مختلف ?

الثالثة  :
جدا 

احملقق :
تطوير فى األساليب .. 

هرج : ا
حتيق ديجيتال .. !!

اجلندى :
أنا فى كل األحوال سأقول احلق. 

الثالثة :
احلق ? !!
الرقيب :

من طـلب منك أن تـقول احلق ? من طـلب منك ذلك .. ?  الـتحـقيـق يجرى
معى أنا باعتبارى قائد قوة  .. 

هرج : ا
(يكتب)  قوة االغتياالت .. ?!!

الرقيب :
اشـطب كلمة االغتـياالت هذه من فضـلك .. نحن فى أمن الوطن القومى 

هـو طــبـعـا ال يــتـكـلم عــنـا نـحن بــالـذات .. لـكــنه يـتــكـلم ..!! فـعــلى اإلنـسـان
لل .. أو يضمـر لعدم االستعمال العـاقل أن يتكلم حتى ال يصـاب لسانه با

 ..
احملقق:

هرج .. ما رأيك فى ..  اجلس واكتب أيها ا
الضابط :

(مقاطعا بآلية) امتنع عن اإلجابة 
احملقق :

إعدام .. 
الرقيب :

أليس لديك كلمة أخرى .. ?
اجلندى :

كما قلت .. كلهم مجان .. 
الرقيب :

أنا مستعد لإلجابة فى حتقيق جاد 
هرج : ا

هئ هئ هئ .. ومتى كانت التحقيقات جادة ? 
احملقق :

نتهى الدقة واألمانة .. قل ما تشاء يا بنى .. وسيسجله كاتبنا كما ترى 

هرج : ا
(رافعا إصبعه) باحلرف .. 

احملقق :
سأبـوح لك بسر .. (مـشيـرا بيده)  اقـتـرب .. هذا الـضابط فى األصل ..
البس ما يـليق به غـير هـذا الزى الـرسمى ..!! بـائع صحف لم جنـد فى ا
هـو يناسب الزى تمامـا انظر إليه..!! إنه اآلن ضابط بـالفعل ..!! ال يعيبه
ـارس أن يــعــمل بــائــعــا لــلــعــرقــســوس .. !! نــعم هــنــاك قــوانــ تــمــنـع أن 
الــضـابط أعــمـاال غـيــر الـقــتل والـتــعـذيب ..!!..  لــكن جـمــيع الـضــبـاط فى
الـوطن الـقومى  تـقـريبـا يخـالـفون هـذه الـقوانـ الـغبـية.. أعـرف مـنهم من
يــرعـون بــيــوت الـدعــارة .. ومــنـهم مـن يـزرع األفــيـون .. ومــنــهم من يــعـشق
ــرخـصـة جــمع الـتــوكـيالت الــتـجـاريــة .. وبـعــضـهم يــجـمع األســلـحـة غــيـر ا
هـرج .. ال يجيد لـبيعـها للـقتلة (يـضحك طويال من دهشة الرقيب) هذا ا
الـتـمـثـيل .. كـمـا أنه ال يعـرف مـا قـلـنـاه أنـا وأنت من أسـرار الـسؤال اآلن :

اذا قتلتم (مشيرا إلى اجلثة)  هذه الكومة من البؤس ?  
اجلندى :

هل تعرفه يا سيدى ?
احملقق :

ال 
الرقيب :

قاومنا .. فقتلناه .. 
الضابط:

منطق .. !! كيف ? 
اجلندى :

مثل محمود يوسف يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «روشنة» إخراج حمادة شوشة. > ا

19
كـثفة وحلظـات الذروة إلى أداء اختبـار جيد ما لم > نـادرًا ما تؤدى اللـحظات ا
كن تصديقها. عادة مثل وقت كاف لبناء تلك اللحظات بطريقة  يـكن لدى ا

ؤثر كامالً بذاته. ما يكون االختبار ا

سرحي جريدة كل ا
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نعم يا روح أمك .. ? وهل أنا أبيع البطاطا ? 
الرقيب :

!! .. أنا غير ملزم باحلديث عن أسرار الوطن القومى أمام مجان
هرج : ا

قاهى يا عاقل ..  نطقة .. على ا أسرار األوطان فى ا
الرقيب :

أنا ال أعرفكم ..
اجلندى :
وال أنا ..

الضابط :
وال نـــحن .. ولن تـــرانــا بـــعــد اآلن .. لـــســبـــبــ .. األول ألنك ســـتــمـــوت يــا
صـديــقى قـبل الـتــحـقـيـق أو بـعـده .. والـثــانى الـثــانى الـثـانى (يـدق جـبـهته

بكفه) ..
هرج : ا

(لـلجندى جانبا) محظوظ .. لن يـشعر بالـعذاب النفـسى لقتلـكما .. فهو
يـنــسى كـثـيـرا هـا قـد نــسى الـسـبب الـثـانى .. (هـامـسا)  اجلـرعـة األخـيـرة

التى تناولها كبيرة .. !!
اجلندى :

هو مريض إذن ? 
هرج : ا

أنت تقول .. 
الرقيب :

سمعتك تتكلم عن جرعة كبيرة ?!!
هرج : ا

هئ هئ هئ .. جرعة كبيرة من الثقافة ..!!
الضابط :

هأ هأهأ .. الثقافة األمنية .. 
احملقق :

كبيرة جدا .. هؤ هؤ هؤ ..!!
(يذهب احملقق ليجلس على منصته) 

اكتب أيها الرئيس أقواله بدقة .. وباحلرف .. 
هرج : ا
كيف ? 

احملقق :
باحلرف .. أال تفهم .. 

هرج :  ا
أفهم  .. ولكنى ال أعرف الكتابة .. 

احملقق :
(يـفـكـر حلـظة) ال بـأس .. لن أتـرك الــفـرصـة تـفـلت مـنى ..(مـلـتـفـتا إلى

هرج)   ا
تظاهر بأنك تكتب ..!!

هرج : ا
فكرة عبقرية .. 

(يــذهب ويـجـلس مـكــان احملـقق ويـرفع إصـبـعـه مـسـتـعـدا لـلــكـتـابـة عـلى
الهواء) 
احملقق :

ما القضية يا شباب ? 
الضابط :

هرج يكتب على الهواء بإصبعه)  (وا
ضبـطـنا كل من هـذا الرقـيب وذاك اجلنـدى يشـنان احلـرب الغـاشمـة على

مدد هناك .. !! واطن البرىء ا ا
احملقق :

ـعامـلة عـظـيم .. طبـقا لـلفـصل الـسابع من نـظام مـجـلس األمن اخملصص 
العالم الثالث .. إعدام .. !!

االثنان :
ماذا ? 

اجلندى :
دون حتقيق ? 

احملقق :
هل .. بعـد إعدامكما هذه شكلـيات يا رجل ..!!  سنـجرى التحقـيق على ا

.. ألم تسمع عن الثورة اإلدارية ? 
الرقيب :

هذا ال يجوز قانونا .. 
الضابط :

مـا هذا التـعنت يـا صديـقى ..?!! ألم تقـتال الرجل من دقـائق  دون حتقيق
 ? ..

اجلندى :
عفوا سيدى .. نحن نرغب أن تتوافر لنا ضمانات العدالة .. 

الضابط :
العدالة الـعدالة العـدالة ? ماذا تعـرف أيها اجلنـدى عن العدالة .. هل من
الـعدالة أن أحـتل بيـتك .. ثم أساومك عـلى غرفـة فيه ..  هل من الـعدالة
رضى دور األطباء .. ثل عليك ا أن تبقى عشرين سنة فى حجرة قذرة 
هل من العدالة أن تصير فأر جتارب للعالم األول والثانى .. بال مقابل  ?

هرج : ا

درجـــاتــهـــا وألــوانـــهــا مـن نــغـــمــات "مـــفــرحــة
ونـــغــــمـــات حـــزيــــنـــة مـــأخـــوذة مـن األغـــنـــيـــة
ـاسـتـر) فى العـرض وهى "مـتى سـأرتدى (ا
ـوسـيقى ـؤلف ا فـستـانى?!".. أتـوقع لـهذا ا
ــــوســــيـــقى مـــســــتــــقـــبـالً بـــاهــــرًا فى عــــالم ا
.. وقـد حصل عـلى جـائـزة أفضل والـتلـحـ

هرجان الفرنسى. تأليف موسيقى فى ا
وقــد صــاغ كــلــمــات األغــنــيــة "شـريـف عــبـد
ــنـعم" لــدرجــة أنــنـا ال نــســتـطــيع الــتــفـريق ا
بينها وبـ النص األصلى وكأن الذى كتبها
هو "لوركا" نفسه مؤلف النص.. فقد كانت

من نسيج النص والكلمات األصلية.
ـمـثالت كـلـهن ــمـثـلـون أو بـاألحـرى ا أجـاد ا
فـى إتقـان شـخـصـيـاتـهن.. كل واحـدة مـنهن
ــكــتــوب.. أمــثــلــة: وكــأنــهــا ولــدت لــدورهــا ا
ــتـحـررة (ريــهـام سـامى).. فى دوره االبـنـة ا
االبنـة الصـغرى (أديـله).. "ريهـام".. لم يكن
أول عرض أشـاهده لهـا فهى مـتميـزة دائمًا
وأتــمــنى لــهــا الــنــجــاح الــدائم والــعــمل عــلى
مـوهبـتهـا.. لـقد امـتلـكت الـشخـصـية بـقدرة
فـائقـة وإتقـان ودرستـها جـيدًا.. والـساحرة
احلـزيـنـة (رانيـا خـالـد) فى دور (مـجدلـيـنا)
ها لـلدور بوعى شديد والـتى أبهرتنا بـتقد
 بــطـبــيـعــة الـشــخـصــيـة.. وقــد نـالت جــائـزة
ـــهــــرجـــان.. والـــوجه ـــثـــلــــة فى ا أفــــضل 
ـالئكى الـذى استـطاع أن يـجسـد التـسلط ا
(يــســـرا الــشــرقــاوى) وهى أيــضًــا مــخــرجــة
الـعمل وفـى هذا قـمـة اإلبداع.. فـهى فـنـانة
وهبة والوعى والقدرة على قدر كبـير من ا
سرحى.. على تشكـيل احلركة فى الفراغ ا
وامـتـالك مـعـظـم أدوات اإلخـراج.. كل هـذا
يـــنـــبئ عن مـــســــتـــقـــبل طـــيب بـــاالســـتـــمـــرار
والـعــمل الـدائم.. ودلــيل تـفـوقــهـا حـصــولـهـا
ــــركــــز األول لـ "أفــــضـل إخــــراج فى عــــلـى ا
ــــــــهــــــــرجــــــــان" بـل و "أفــــــــضـل عــــــــرض فى ا
هرجان" وقد كان هناك (آية خميس) فى ا
دور (أمـيلـيا) الـقبـيحـة والتى لم تـخف على
شــكـلـهــا كـبــنت جـمــيـلـة ولــكـنـهــا شـوهت فى
مـالمح وجـــــهـــــهــــا ومـــــظـــــهـــــرهــــا اخلـــــارجى
وظـهرهـا وكـأنـها لـيـست فـتاة عـاديـة تـخاف
عــلى شـكـلـهـا.. وكل ذلـك جـاء فى مـصـلـحـة
الـــشــخــصـــيــة.. كـــلــهن رائـــعــات ال أريــد أن
أغــفل  أحـدًا.. هـنـاك (ســمـاح عـبـد الـعـال)
ـنصف) فـى دور (مرتـيرو) و (رانـيـا عبـد ا
فى دور (بونسيـا) و (شيماء عبد احلفيظ)
فـى دور (اجلـدة) والـتى انـبـهـرت من أجـلـهـا
عــنــدمــا عــرفت أنـــهــا فى سنٍ صــغــيــرة فى
اجلـامـعـة.. إنـهـا فـتـاة ذات صـوت مـسـرحى
جــيـد واسـتــطـاعت أن تــرسم الـبـســمـة عـلى
وجـــــوه اجلــــمـــــيع.. حــــتـى أنــــنـى كــــنـت عــــلى
مـسـمع من ضـحـكـات جلنـة الـتـحـكيم وسط
اجلـــمـــهـــور وعـــلـى رأســـهم الـــفـــنـــان اخملـــرج
ــمــثل ـــســرحى (خــالـــد جالل) والــفــنـــان ا ا
الــقـديـر (تــوفـيق عـبـد احلــمـيـد) ومــصـمـمـة

ة منصور).  الرقصات (كر

مـــلـــصـــقـــات أيـــضًـــا من الــــشـــريط  الالصق
األســود.. هــذا بـــاإلضــافــة إلى بـــعض قــطع
األثـاث البسـيطة; كرسى أشـبه بالعرش فى
ــــســـرح) وبـــعض ـــنـــتــــصف (عـــمق ا أعــــلى ا
ـــتــــنــــاثــــرة فى أمــــاكن الــــكـــراسـى األخــــرى ا
مختلفة وكلها مغطاة بستائر سوداء.. داللة
عـلى احلـداد كـحـالـة يـعشن فـيـهـا كـلـهن بـعد
مــــوت األب.. ولــــفــــتــــرة تـــقــــررهــــا األم وهى
ــــنــــزل ثــــمــــانـى ســــنــــوات فى ظـالم ســــجن ا
البس كــلــهـا فــمــنـزل بــرنــارد ألــبــا وأيــضًــا ا
ســـوداء عـــدا مالبـس (اجلـــدة) فـــقط ولـــهـــا
ـيــزة وهى الــروح الـتى تــهــيم خـارج داللــة 
الـبـيت تـنـشـد احلريـة واالنـطالق.. والـبـنات
فـى مالبسهن السـوداء ينتظـرن دائمًا وأبدًا
فارس األحالم.. ينتـظرن حتى تأتى فرصة
ـــنــزل والـــتــحــرر وكـــأنــهــا االنـــطالق خــارج ا
دعوة إلعادة النـظر عند اآلدباء فى أسلوب

تربيتهم للنشء الصغير.
واسـتُـخـدمت اإلضـاءة الــتى صـنـعـهـا الـفـنـان
اخملـرج "تامـر كرم" بـتوظـيف جيـد للـحظات
الـدرامــيــة.. فـقــد تــكـونت مـن إضـاءة عــامـة
لــلــمــســرحــيــة كــكل وإضــاءة خــاصــة لــبــعض
كاشفة عن نفس شاهد.. أمثلة (حلظة ا ا
االبـنــة الــصـغــرى - شــرهـا بــالــلـون األحــمـر
وحــلــمــهــا بـالــلــون األزرق.. فــكــانت اإلضـاءة
بــاســتـخــدامــهــا الــواعى ذات دالالت ومــعـانٍ
نـابــعـة من الــنص بل وأضـافـت إلى الـعـرض

قيمة جمالية أخرى وجديدة.
مـوسـيقى "مـحـمود الـشـريف" كانت من أهم
نتقاة بعناية فائقة فى العرض.. العناصر ا
ـــوســـيـــقى عـــلى تـــيـــمــة ـــؤلف ا لـــقــد لـــعب ا
واحـــــدة طـــــوال الـــــعـــــرض والـــــتـــــنـــــويع عـــــلى

حتـقق انـطالقـها من خالل االبـنـة الصـغرى
"أديلة".

وتــــتـــفـــجــــر الـــعالقــــات بـــ األخـــوات حـــول
صـورة (بب) الـعـريس الـتى اخـتـفت وتـبحث
عــنــهـــا الــعــروس.. فــتــكــون الــصــورة نــقــطــة
انطالق لتطور األحداث سريعًا إلى مرحلة
الــذروة ومــعــرفــة صـــورة كل شــخــصــيــة عن
األخـــــــــــــــرى والــــــــــــــــكـــــــــــــــشــف عـن بــــــــــــــــواطـن
الــشــخــصـيــات.. وجنــد أنـفــســنــا نـلــهث إلى
ــــوت لـ (بـب) الـــعــــريس الــــوصــــول خلــــبـــر ا
ـجرد سـماعهن وخطـأ هذا اخلـبر والذى 
إياه.. تقتل االبنة الـصغرى نفسها ألنها قد
أخطـأت معه وفـقدت عـذريتـها.. وقد زاوج
ــؤلـف قــصــتـــهــا هـــذه مع قـــصــة (اجلــارة) ا
الـتى وجدوهـا حـامالً دون معـرفة من األب
دينة تعـنيفها بشدة لـطفلها فاضـطر أهل ا
ـربية) من أهم حتى الـقتل.. وشـخصـية (ا
الـــشــخـــصــيـــات فـــهى عــلـى الــرغم مـن فــتح
ــغـــلق عــلــيـــهن جــمـــيــعًــا فـى نــهــايــة الـــبــاب ا
سـرحيـة وانطالق (اجلـدة) منه إلـى النور ا
خـارج الـبـيت وتـتـبــعـهـا الـبـنـات الـواحـدة تـلـو
األخرى بـعد مـوت أختهن الـصغـرى جندها
ــربــيــة) ثم تــعـود تــذهب إلى الــبــاب (هـذه ا
مرة أخـرى.. فقـد قررت حـبس نفـسها إلى
األبـد وقررت مـصيـرها بـنـفسـها عـلى نفس
ُـثـلى الـتى تكـرهـهـا كـثـيرًا شـاكـلة صـورتـهـا ا

وهى (األم برنارد).
ـالبس لـ "وائل عـــبـــد أمـــا عن الـــديـــكـــور وا
الـــفــــتـــاح".. فـــلـم يـــكـن هـــنـــاك ســــوى بـــعض
ــلــصــقــات عــلى ســتــارة بــانــورامــا خــلــفــيـة ا
بـيضـاء وصـلـيب وخطـوط مـتـقاطـعـة بـشكل
عــــشـــــوائى عــــلـى جــــانــــبـى الــــصــــلـــــيب وهى

ـــبــدع ـــهــرجـــان الــســـادس لـــلــشـــبــاب ا فى ا
ركز الفـرنسى لفت فريق "ويفز" األنظار با
بشدة من خالل العرض الذى قدمه بعنوان
"بــــيت بــــرنــــارد ألــــبـــا" لــــلــــكــــاتب والــــشــــاعـــر

األسبانى لوركا.
عــزف هـذا الــعـرض عــلى وتـر أغــنـيــة "مـتى
ـلفت لـلـنظـر أن فريق سـأرتدى فـستـانى" وا
العـرض كله من الـبنـات; األبطـال واخملرجة

ساعد..  وحتى اخملرج ا
األم هى األرمــــلـــــة "بــــرنــــارد ألـــــبــــا".. ثــــريــــة
ومــتـــســـلــطـــة تــعـــيش فـى عــزلـــة مع بـــنــاتـــهــا
اخلـمس لـكى حتـميـهن من غـواية الـرجال..
تـفرض عـدم اخلروج والـدخول ألى شخص
آخـر وبخـاصة الـرجال خـوفًا عـلى سمـعتهن
بـعــد وفـاة األب وتــرفع شــعـار.. "ال لــلـرجـال
فـى بـيت بـرنـارد ألـبـا".. خــمس بـنـات مـنـهن
ــتـمـردة ــسـتــكـيـنــة والـهــادئـة والـرافــضـة ا (ا
واحلـرباء الـقبـيحة واجلـميـلة الـتى أصبحت
"عـــروسًــا").. كــلــهن عـــوانس.. طــرق بــابــهن
ؤلف "لـوركـا" لـيـكشـف عن بواطن الـكـاتب ا
كل مـــنــهـن ويــوضـح خــبـــايـــا الـــصــدور وذلك
بــتــحـــرى عالقــة كل مــنـــهن مع (بب رومــان)
هــذا الــرجل يُــعــد بــطـالً لــلـمــســرحــيــة عــلى
الرغم من عدم ظهوره مطلقًا على اخلشبة

ا يتم الرواية عنه وعن أفعاله كلها. وإ
ـنــزل (اجلــدَة).. ســيـدة تــعـيـش مـعــهن فـى ا
لـهـا أحالم طـفولـيـة.. فهى تـمـثل محـاولـتهن
البرئية لـلتحرر من هذا السجن (بيت األم)
ربية اخلادمة) وهى وأيضًا تعـيش معهن (ا
سـيدة بـسـيـطـة للـغـايـة.. وال يـظهـر تـأثـيـرها
إال فـى نـــــــــهــــــــايـــــــــة احلــــــــدث الـــــــــدرامـى فى

سرحية. ا
نــعـــلم مــنــذ الــبــدايــة أن هــنــاك حــادث زواج
يــنــتـظــره اجلــمــيع.. الــعــروس (أجنــوســتــيـا)
الـتى ستتـزوج بعد أيـام (بب الرومانى) وهو
دينة وتتمناه يُعد أوسم وأفضل شـاب فى ا
كـل فـتــاة.. وتــتـضـح غـيــرة أخــواتــهـا الــبــنـات
مـــنــهـــا فـــهى الـــعـــروس الــوحـــيـــدة فى وسط
الـعـوانـس.. ونـعـرف أن عـ كل مــنـهن عـلى
هــــــذا الـ (بب رومــــــان).. فــــــكـل واحــــــدة من
الـبـنات لـها أحالم الـفتـاة الـطبـيعـية بـالزواج
وتـكوين بـيت سـعيـد بأسـرة سـعيـدة وإجناب
األطـفـال الذين يـجعـلون طـعم حالوة الدنـيا
فى حلوقهن.. واألم تخشى عليهن وحتاول
حـمايتهن (أى تـغلق الباب والشـباك عليهن)
وهــذه إحــدى الـــوســائل الـــتى يــســتـــخــدمــهــا
اآلبـاء غـالـبًا لـلـحـفاظ عـلى بـنـاتهم.. إلى أن
تــظـهــر من بـيــنـهـن فـتــاة مـنــطـلــقـة مــتـحـررة
ولــذلك كـان هــنــاك الــشـبه الــشــديــد بـيــنــهـا
وبـــ جـــدتـــهـــا والـــتـى حتـــثـــهـــا دائـــمًـــا عـــلى
الــتـحـرر بل وحتـكى لـهــا عن مـاضـيـهـا ذلك
بـاإلضـافـة لـلـشـبه الـشـكلى الـظـاهـر بـيـنـهـما

(اللون األسمر)..
فـتـقــول لـهـا اجلـدة: ال أريــد أن أحـيـا هـنـا..
أريـد اخلـروج من هـنـا.. من هـذا الـسـجن..
ســـجـن "بـــرنــارد ألـــبـــا" األم وحتـــذر مـن قــوة
الــرجــال "بب" الــشــاب الــذى تـقــول عــنه إنه
سـيـلــتـهـمـهن واحــدة واحـدة هى وأخـواتـهـا..
فـــهى تـــعــرف أن الـــنـــســاء فـــرائس فـى عــ
الــرجــال.. هـذه اجلــدة قــد خفَّ عـقــلــهـا مع
مــــرور الـــزمـن من أثـــر احلــــبس وحتـــاول أن

خمس فتيات
يتمردن على
سجن األم
بتحريض
من اجلدة

سرحى اإلضاءة و الوعى بدالالت العرض ا
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تأليف
 درويش

األسيوطى 

الشخصيات
فى اخلمس من العمر ـ يلبس نظارة طبية ـ الرقيب :

طويل القامة .
اجلندى : رياضى اجلسم فى العشرين من العمر ـ طيب

المح  ا
هرج : فى األربع ـ ضخم اجلثة ـ من نزالء مستشفى ا

اجملان . 
تلئ اجلسم ـ من نزالء الضابط : فوق األربع ـ 

ستشفى . ا
احملقق : فى اخلمس ـ نحيف اجلسم ـ من نزالء

ستشفى  ا
ذيعة : متوسطة اجلمال ـ متبرجة تبالغ فى الزينة ـ ا
هرج فى خطوطه تلبس فستانا أقرب إلى مالبس  ا

وألوانه ـ تتفاصح . 
المح . راسل : شاب فوق العشرين ـ صحفى ـ طيب ا ا
األب : فوق الست ـ مالبسه تدل على تدنى حالته

المح .  ادية ـ طيب ا ا
الرائد : يلبس مالبس الشرطة ـ فى الثالث من العمر ـ

المح. حاد ا

á∏à≤dG º«YR
ـســرحى درويش حـنـفى درويش وشـهـرته الـشـاعـر والـكـاتب ا
ـعت فى «درويش األسـيــوطى» واحـد من أبــرز األسـمـاء الــتى 
ـصرى شـعراً ومـسـرحاً مـنـذ أوائل سبـعـينـيات سـماء اإلبـداع ا
ــثال بــفــرقــة أســيــوط ــاضى وحــتى اآلن.. عــمـل  الــقـــرن ا
مثل األول عام سرحية وحصل معـها على جائزة ا القومـية ا
1971 واعتمـد كمخرج مسرحـى بالثقافة اجلـماهيرية عام

1984 قـدمت أعمـاله عـلى مـسرح الـطـلـيعـة الـشبـاب الـغد

سـرح القومى لألطـفال ومسـرح السد الـقطرى (البالـون) وا

غرب. كما شاركت أعماله فى مهرجان قرطاج با
حصل األسيـوطى على جائزة الدولـة التشجيـعية فى الشعر
عـــام 1997 وتــــرجـــمـت بـــعض أعــــمــــاله إلى اإلجنــــلـــيــــزيـــة
ــانـيـة كـمـا حــصـدت مـسـرحـيــاته (تـألـيـفـاً والــفـرنـسـيـة واأل
ــسـرحـيـة من مـصـر وبـعض وإخــراجـاً) الـعـديـد من اجلـوائـز ا
الـدول الـعـربـيـة. األسـيـوطى ولـد فى 1946/8/6 وتـخـرج فى
كـليـة الـتـجـارة جامـعـة عـ شمـس وهو اآلن مـتـفـرغ لإلبداع

سرحى. الشعرى وا

اللحـظة التاريـخية التى أسـألك فيها وجتـيب .. أسألك وجتيب .. أسألك
وجتيب. 
الرقيب :

هل تعرفنى يا سيدى ? 
الضابط :

تهم .. وهو احملقق .. فكيف ال يعرفك ?  يا غبى .. أنت أحد ا
اجلندى :

يقصد إن كنا التقينا من قبل ..? 
احملقق :

ــتــهم فى كل مـا هــذا الــغــبـاء .. هـل من الــضـرورى أن يــتــعــارف احملـقق وا
رواية ? 

الضابط :
بالطبع ال .. 

هرج : ا
سيدى احملقق .. أتأمرنى بقتلهما  .. أم سجنهما .. 

اجلندى :
ماذا ? 

الرقيب :
تقتل من ? وأين القانون ? 

هرج : ا
لـعـله فى فـراشه اآلن ..!! الـنـهـار لم يـطـلع بـعـد .. وأين كـان الـقـانـون حـ

..?!! ثم .. أنا ال شأن لـى بالقـانون .. من قـتل يقتل .. ـسكـ قـتلت هذا ا
هذا ما أعرفه من القانون .. ما رأيك يا سيدى احملقق ? 

اجلندى :
سيدى احملقق .. 

احملقق :
ال تزعجنى .. دعنى أفكر .. 

اجلندى :
هرج مجنون ..  (هامسا) األمر ال يحتاج إلى تفكير .. هذا ا

احملقق :
يا ألطاف الله ..!! كيف عرفت .. ?!!

اجلندى :
األمر ال يحتاج إلى ذكاء ..

احملقق :
ــــهـــرج األشــــيب األخـــرق بل أنـت أشـــد ذكـــاء وأحـق بـــالــــرتـــبــــة من هـــذا ا

القـبض عـليـه ? .. نحن نـقـبض على من نـشـاء ..!! ونحـبـسه حيـثـما نـشاء ..
ا لنا من سلطة .. اقترب أيها القاتل  ..  ونطلقه وقتما نشاء .. 

اجلندى :
أنا لم أقتله .. 

الرقيب :
كافأة يا غبى  .. !!  (جانبا للجندى) ال تضيع ا

هرج : ا
(بشكل طقسى) اعترف يا بنى .. فاالعتراف كفارة للذنوب ..!! 

اجلندى :
هو الذى قتله .. 

الرقيب :
بل هو ..

اجلندى :
بل أنت ..

هرج : ا
اخرسا ..!!

(بهدوء بعد حلظة صمت متعاظما)  كل شئ سيسجل فى التحقيق .. 
الضابط :

تفضل سيدى احملقق .. 
البس ـــريـض الـــثــــالث فى مـالبس احملـــقـق من الـــواضـح أن ا (يــــدخل ا
سـرح حيث نالحظ وجـود الفتـة معـلقـة على ظـهر مأخـوذة من مخـازن ا

هرج ـ الضابط ـ احملقق)  كل ثوب ـ ا
هذا هو احملقق .. وحـتى تتأكد بنفسك (يدير لهما ظهر احملقق) اقرأ ..

اجلندى :
(يقرأ بصعوبة) الـ محقـ ق ..!! احملقق .. 

هرج : ا
أرأيت ? أنت قرأتها بنفسك ..!! تفضل سيدى احملقق .. 

احملقق :
(فى وقار مـصطـنع يدخل حـامال مائـدة صغيـرة ومقـعداً كـمقـاعد رياض

كان)  األطفال ويجلس أسفل  ا
ما القضية يا شباب ?!!

هرج : ا
مـدد على األرض ? ألم تـتفرج (جـانبا) هل أنت أعمى ? أال تـرى القـتيل ا

معنا على معركة العلم التى دارت هنا منذ قليل ? 
احملقق:

ولو ..!! هل درست القانون ? 
هرج : ا

ال .. 
احملقق :

هل تفهم فى القانون ?
هرج: ا

ال.. 
احملقق :

(متعاظما) ..أنا رجل عدالة ..!! ما القضية يا شباب ? 
الرقيب :

هل تسمح يا رجل العدالة ? 
احملقق :

نعم أسمح .. تكلم يا بنى وبحـرية .. وبسرعة فأنا مشغول .. ماذا تريد ?
الرقيب :

هل تسمح أن .. أرفع سراويلى .. 
احملقق :

نـعك ..?! من حق كل إنسـان أن يرفع سـراويله .. هـذا قانون دولى ومن 
.. من قوان حقوق اإلنسان .. من حق اإلنسان أن يرفع سراويله !!

الرقيب :
هذا الضابط يبدو حاد الطبع .. وقد هددنى بالرصاص إن أنزلت يدى .. 

احملقق :
ال تـقــلق .. دعـه يـضــربك بــالــرصــاص .. وسـتــرى كــيف أقــوم بــالـواجب ..

وأعاقبه ?
الرقيب :

يا سيدى .. 
احملقق :

(يقترب من الرقيب ويعاونه على ارتداء مالبسه) 
ـهـنى وقـسـمى .. يلـزمـانى بـالـتـحـقيق اطـمـئن .. كن مـطـمـئـنـا .. ضمـيـرى ا
الــنـزيه .. كـمـا يـطـلــبه مـجـلس األمن .. ال تـقـلق .. فــرغم مـا يـفـرضه عـلى
مـنصـبى من سلـوك يؤكـد الهـيبـة .. فأنـا مضـطر إلى مـساعـدتك كـما ترى
تفرجون ل ا .. وبـنفسى .. ليس من أجل سواد عـينيك .. ولكن لـكى ال 

 .. ولكى أفرغ من التحقيق ..!!
(يترك االثنان السروال فيسقط فيسرع احملقق بستره بظهره) 

استر نفسك يا رجل .. !!
أنت ال تقدر أهمية تلك اللحظة يا صديقى .. أنا أنتظر هذه اللحظة من

زمن طويل جدا.. !!
الرقيب :

أية حلظة يا سيدى ? 
احملقق :

.«  > الفنان أحمد رزق يشارك باألداء الصوتى فى مسرحية العرائس «األميرة والتن
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> عــنـدمــا تـشــكل أو حتـذف مـن قـطـعــة فـاألفــضل أال تـصـل بـ عــدة فـقـرات كـالمـيـة
مـخـتـلفـة لـتصـنع مـقـتطـفًـا واحـدًا. ولو كـانت شـخصـيـة أخـرى تكـلم الـشـخصـيـة التى
تؤديها فيمكن حذف فقرات هذه الشخصية. ومسموح أن تربط ب فقرات شخصيتك

معًا كمقتطف واحد.
سرحي جريدة كل ا
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تعاظم ..  ا
اجلندى :

اذا ?  شكرا يا سيدى .. 
احملقق :

أنـا أعيش معه منذ عشـرين عاما .. ولم أكتشف أنه مـجنون .. واكتشفت
أنت ذلك فى عشرين دقيقة .. إنها عبقرية !!

اجلندى :
تعنى أنك توافقنى ? 

احملقق :
ـتـهم .. ـهـنـة تـقـتـضى أال أعــول كـثـيـرا عـلى رأى ا ال لألسف .. فـأصــول ا

لكن .. 
الرقيب :

(مؤكدا) اجلميع هنا مجان .. 
الضابط :

كن أنت الـعـاقل الـوحـيـد واصمت .. لـديـنـا هـنـا طلـقـات كـافـية .. (مـشـيرا
بالسالح)
هرج :  ا

ضع يدك وراء ظهرك .. واألخرى .. 
الرقيب :

(واضعا يديه خلف ظهره) .. ماذا ستفعل ? 
هرج : ا

ســأقــيــدك طــبــعــا .. رجل فى مــثـل غـبــائـك .. ال أســتــبـعــد أن يــتــورط فى
حماقة .. وينتحر. 

الرقيب :
أعدك .. لن أرتكب حماقات .. 

الضابط :
ال تعـده .. فهوال يثق فى أحد .. ألم تـقل إننا كلنا مـجان ?!!دعه يقيدك

 ..
الرقيب :

هرج الرقيب واجلندى)  األمر لله .. ( يقيد ا
الضابط :

تستطيع اآلن .. أن حتقق بعدالة .. (للرقيب) تكلم .. 
الرقيب :

لن أقول شيئا إال أمام احملقق ? 
احملقق :
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نظر :  ا
ـســرح مـظـلـم تـمــامـا  تـســمع األصــوات من اخلـارج وصــوت خـطـوات  (ا

سرح) . مترددة على خشبة ا
صوت 1:

توقف 
صوت 2:
مكانك 

صوت 1:
سنضرب بالرصاص 

صوت 2:
ليان .. سنضرب فى ا

صوت 1:
لن تفلت أيها اجملرم 

صوت 2:
اضرب يا عسكرى .. 

(صــوت طـلـقـات الـرصـاص يـسـتـمـر لـلـحـظـة قـصـيـرة بـصـورة غـزيـرة مع
ـكــان يـخــتـتم هــذا اجلـو احملــمـوم بــانـفــجـار فى إضـاءة ســاطـعــة عـلـى ا

اخللفية)
صوت 1:

اجملرم يحاول أن يتسلق سور مستشفى اجملان 
صوت 2:
سرح إنه ا

صوت ١:
إنا مستشفى اجملان (انفجار) 

(مع االنـفـجـار الثـانى  تـرتـفع درجـة اإلضاءة  تـبـدو اخلـلفـيـة عـبارة عن
سور يضم مـبني متالصق إلـى الشمال الفتة كتب عـليها (مستشفى
األمـراض الـنفـسـيـة والـ) وباقى الـلـوحة مـحـطم من أثـر االنفـجـار وعلى
ن من الـسور الفتة كتب عليها (مسرح الفن للحياة) أسفل اجلانب األ

طارد مغطاة ببعض األسمال)  السور ترقد جثة ا
كـان متـحفـزا بـسالحه وخلـفه يدخل ـ ا (يدخل اجلـندى من أسـفل 

الرقيب) 
الرقيب :

كن حـذرا أيـهـا اجلـنـدى .. يـدك عـلى الـزنـاد .. عـنـدمـا حتس بـاخلـطـر ..
اضرب .. ال تنتظر أوامرى .. !!

اجلندى :
(متقدما فى حذر) 

أعتقد أنه مات يا سيدى الرقيب .. !!
الرقيب :

يا غبى ..!! إنهم كالقطط بسبعة أرواح ..!! 
اجلندى :

ومع ذلك قتلناه .. !!
الرقيب :

(مقتربا خلف اجلندى) 
علينا أن نتأكد .. 

اجلندى :
من ماذا ? 
الرقيب : 

من أنه مات .. 
اجلندى :

هل أطلق عليه الرصاص ثانية .. ?!!
: الرقيب

ال .. ال داعى لإلسـراف .. ما دام قـد مات .. حـرام .. !! اإلسراف حرام
..!! تأكد 
اجلندى :

هل أسأله يا سيدى ? 
الرقيب :

يت يا غبى ?!! تقدم واركله بقدمك .. وبحذر ..  وهل يرد ا
اجلندى :

(يتقدم اجلندى ويحرك اجلثة بقدمه فى رعب) 
قلت لك شبع موت يا سيدى .. !!

الرقيب:
(بـارتـياح وهـو يـعـلق سالحه عـلى كـتفـه ويخـرج مـنـديلـه القـمـاش الـقذر

كافأة ..  ليمسح النظارة والعرق) احلمد لله .. نستطيع أن نطلب ا
اجلندى :

شهادة لله .. الله يرحمه .. لم يتعبنا 
الرقيب :

لم يلتفت خلفه ..
اجلندى:

كأنه لم يسمع شيئا ..!!
الرقيب :

من اخلوف .. 
اجلندى :

(يقترب ويجثو إلى جوار اجلثة يتفحصها) 
غريبة ? 
الرقيب :

البس ــســتــشـــفى فى ا (تــبــدأ ثـالثــة رءوس فى الــبـــروز من خــلف الفــتـــة ا
مـيـزة لـهم ال يـنـتبـه الرقـيب وال اجلـنـدى إلى احلــوار الـصامـت الـصـفــراء ا
كان رضى فى اخللـفية بيـنما الرقـيب واجلندى يفـتشان ا الذى يدور بـ ا
ـرضى فـيـشـيـر أحـدهم إلى لـوحـة بــأعـيـنـهـمـا . يـبـدو االتـفـاق أخـيـرا بـ ا

سرح) . سرح فيتسللون ويختفون خلـف الفتة ا ا
الرقيب :

أنا ال أرى مبررا النفعالك .. 
اجلندى :

اذا ال تفتشه أنت .. ?
الرقيب :

اذا أنا ..?!! و
اجلندى :

ألنك الذى قتلته .. 
الرقيب :

اذا ال تكون أنت القاتل ? ألم تطلق الرصاص مثلى ? و
اجلندى :

(مشيرا إلى اجلثة) انظر .. هل ترى أثرا  للرصاص على جسده .. ? 
الرقيب :

ال .. ال أثر للرصاص على جسده .. 
اجلندى :

إذن .. قتلته القنبلة .. 
الرقيب :

لـو أن قنـبلـتى البـريئـة .. هى السـبب .. ما احـتجـنا إلى تـفتـيشه .. بـل كنا
نحتاج إلى من يجمعه قطعة  .. قطعة .. 

اجلندى :
ا قتله تفريغ الهواء .. الناجت عن انفجار قنبلتك ..  ( مفكرا للحظة) ر

الرقيب :
أو الصدمة العصبية ..!!

اجلندى :
أو الصدمة .. 

الرقيب :
ـاذا اجملــادلـة ? لن نــخـتــلف .. لـقــد أعـدمــنـاه أنـا دع هــذا لـلـطــبـيـب .. ثم 

كافأة ..  أنا وأنت ..  وأنت .. وسنحصل على ا

وما الغريب ? 
اجلندى :

وال نقطة دم واحدة .. !!
الرقيب :

من اخلوف ..!!
اجلندى :

وليس فى يده سالح .. إنه ال يحمل أية أسلحة !!
الرقيب :

ال تــكن غـبــيـا .. (يـلـبس نـظـارته) هم يـخــفـون أســلــحـتــهم  .. فى مـواضع
حـسـاسة من أجـسامـهم .. فـتشه جـيـدا .. وهنـاك ستـعـثر عـلى السالح ..

سالحه بداخله .. فتشه 
اجلندى :

أحترج أن أضع يدى فى .. 
الرقيب :

(مـقاطـعا) ماذا  ?  .. تـتحـرج ?  تـتحـرج من جـثة ? فـتـشه يا رجل ..  لن
يشعر بك 
اجلندى :

لكنى سأشعر به ..!!
الرقيب :

ـــــنــــاوبـــــة من عــــشـــــرين ســـــنــــة .. !! لـــــكــــنك أنـت أخــــيب مـن رافــــقـت فى ا
كافأة. هذا قدرى على كل حال .. فتشه ..  ستقاسمنى ا

اجلندى :
وتى سيدى الرقيب ..  ال أحب ا

الرقيب :
لكنك تقتلهم .. ?!!

اجلندى :
(غاضبا) ال أرغب .. لكنى أدافع عن نـفسى .. أنفذ األوامر .. أدافع عن

الوطن 
الرقيب :

ال تغضب يا رفيقى .. أنا أناقشك فقط .. 
اجلندى :

ـوقف .. ال (مـقـاطـعا)  فى مــثل هـذه الــسـاعـة من الــفـجــر .. وفى هـذا ا
ناقشة ..!! أحد يحتمل  ا

سحورة». > قصر ثقافة تصفا يشهد حاليا تقد مسرحية األطفال الغنائية «شهباء األميرة ا
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> مـن األفضل أال تختار لالخـتبار شخصـية تتطـلب لهجة صوتـية ثقيلـة أو لكنة ما لم
تـكن هناك توجيهات محددة بالـعكس. أحد األسباب لذلك هو أنه من الصعب أن تؤدى

لكنات أو لهجات بشكل جيد وكذلك لتالئم مفهوم األشخاص الذين يسمعونك.

سرحي جريدة كل ا
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> لـو كـان االخـتـبـار يـسمـح بوقت ألكـثـر من اخـتـيـار واحـد حاول أن تـوفـر قـطـعًـا تـتسم
يـزة. بـعـبـارة أخـرى لـو كـانت إحـدى الـقـطع جادة أو بـاخـتالفـات وتـغـايـرات إيـقـاعـيـة 

ا ينبغى أن تكون األخرى خفيفة وكوميدية. تراجيدية فر

شاركة فى عرض مسرحى غنائى استعراضى بلبنان. طرب عاصى احلالنى وافق على ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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اجلندى :
هذا إذا كان من القتلة .. !!

الرقيب :
اذا ال يـكون منـهم ..? هل لدى سيادة الـوزير حصر بل زعيم القـتلة ..!! و
بأسمـاء القتلـة ? .. إنهم يتكـاثرون مثل األنفـلونزا ..  كل من حولك .. فى
دارس .. فى احلـقـول .. قتـلـة بالـفعل أو الشـوارع .. فى األسـواق .. فى ا
بالـصمت .. !! وحتى إن لم يكن (يـشير إلى اجلثة) هذا  من القـتلة فعال

..  فإنه كان ينوى أن ينضم إليهم. انظر إلى مالمح وجهه?!!
اجلندى  :
مرعبة .. 
الرقيب :
وجلبابه ?
اجلندى :
قصير .. 
الرقيب :
وذقنه ?

اجلندى :
غير حليق .. 

الرقيب :
ا سـنة أال أراهن براتـبك الشـهـرى .. إف .. إنه لم يسـتحـم من شهـر ور

تشم رائحته ? 
اجلندى :

عفونة ال تطاق .. 
الرقيب :

يقول الرائد إنهم خنازير .. 
اجلندى :

(يضع يده على أنفه) 
إف .. ها هو .. 

الرقيب :
هل اكتشفت شيئا ? 

اجلندى :
مصدر الرائحة يا سيدى .. 

الرقيب :
ابحث فى مصدرها عن السالح  .. 

اجلندى :
يبدو أنه فعلها من خوفه .. 

الرقيب :
اخلوف شئ بشع .. 

اجلندى :
كلنا نخاف .. هل تخاف أنت يا سيدى ?

الرقيب :
واقف .. يـجب أن نتـصارح .. بـرغم فارق (مـتلفـتا حوله) فى مثل هـذه ا
الــدرجــة بــ الــرقــيب واجلــنــدى ..أنــا ال أكــاد أحــبس ... أال تــرى مــكــانــا

يصلح لقضاء احلاجة ?
اجلندى :

شكلة .. ياه القذرة .. لكن ا خلف هذا السور صف من دورات ا
الرقيب :

هل هناك مشكلة .. ?
اجلندى :

شكلة أنك ستتركنى وحدى .. !! ا
الرقيب :

(مشيرا إلى اجلثة) لن تكون وحدك .. 
سرح)  (يسرع الرقيب مندفعا من خالل  السور إلى مبنى ا

اجلندى :
يــاه .. مـا أبــشع الـرائــحـة .. !! (مـخـاطـبـا اجلـثـة مـصـوبـا إلـيـهـا سالحه)
اسـتـمع إلى .. وإيـاك أن تـتحـرك .. لـقـد أنذرتـك .. ال يزال الـوقت مـبـكرا
.. وأنــــا ال أحب الـــظـالم ..!! أعـــلـم أن هـــذا مــــخـــجل .. لــــكن أطــــفـــالى ال
يـعـرفـون .. هم يـظنـون أن نـومى بـيـنهـم خوفـا عـلـيـهم من اخلـوف ..!! لكن

احلقيقة دائما غير ذلك .. !!
(يتأمل اجلثة) 

هل يعقل أن يكون لك أطفال مثلنا? 
ـا ال حتبـون الرجـال أيضا .. يقول الـرائد .. إنـكم ال حتبـون النـساء.. ور
!! يقـول الـرائـد إنـكم مـرضى حتـبون الـدمـاء  .. وتـعـشقـون قـتـلـنـا ..  حتى

بقتلكم أنفسكم .. 
طبعا لن ترد ..?!! تتعلل بأنك ميت ..!!

ت من اخلوف ..!! (لنفسه) احلمد لله .. لو سمعته يرد 
ــهــرج وفى يـده عــصــا قـصــيـرة ــرضى وقـد لــبس قــنــاع ا (يــسـرع أحــد ا
البسـه كتب عـليـها (مهـرج) يضع بالـدخول وعـلى ظهـره ورقة مـعلقـة 

هرج العصا القصيرة فى ظهر اجلندى)  ا
هرج : ا

ألق السالح ..
اجلندى :

(يسقط السالح من يده رافعا يديه إلى أعلى) 
ال تطلق النار .. ال تقتلنى .. !!

هرج : ا

من أنا (ملتفتا إلى زميله) من أنا يا حضرة الضابط ..?!!  قل له .. 
الضابط :

قل له أنت .. 
هرج : ا

تقريبا أنا  .. رئيس مجلس األمن .. 
االثنان:

مجلس األمن ?!!
هرج : ا

ال تـــصــدق ? هه? .. ال بــأس .. لــو عـــرفــتــنى مـــا تــمــكــنـت من الــقــبض
عليك .. 
الضابط :

هل تعلمون شيئا عن األمن السرى ?!! 
االثنان :

(يتبادالن نظرات الدهشة) األمن السرى ? 
هرج : ا

ـــا مــجـــنــونـــان .. و جــلـــبــا يــا ســـيــدى الـــضــابط .. هـــذان نــصـــابــان .. ور
سرحى ..!!  مالبسهما  .. من مالبس التمثيل ا

ا لى من سـلطة .. ال أعرف (ملـتفتا إلى اجلندى بـصورة كاريكاتورية) 
مصدرها ..  وال أنتما بالطبع .. أقبض عليكما .. !!

الرقيب :
أنا يقبض على ?!! 

هرج : ا
عليكما  ..!! مثنى أيها الغبى ...

الضابط :
اذا ال يقبض عليك وعلى أهلك ..??!! هل سمعت عن أحد اعترض ح و

(مقلدا األوامر العسكرية) خطوتان إلى األمام .. تقدم .. 
اجلندى :

حاضـر .. 
هرج : ا

ال تلتفت .. حترك .. خطوتان مع العد .. تقدم .. 
اجلندى : 

هرج فى خفة)  (يتحرك مبتعدا عن السالح الذى يلتقطه ا
حاضر .. واحد .. اثنان .. واحد .. اثنان .. هب .. 

هرج : ا
ـهـرج احلادة الـطـويلـة مـلقـيـا بالـعـصا الـقصـيـرة خلف (يـطلق ضـحـكة ا
ظـهـره يـخـرج الـرقــيب بال سالح رافـعـا إحـدى يــديه بـيـنـمـا يـده األخـرى
سك بندقية الرقيب ريض الثانى  تمنع سرواله من السقوط وخلفه ا

 يضعها فى ظهر الرقيب) 
اجلندى :

ماذا حدث يا سيدى ? من هؤالء ? 
هرج : ا

اخرس أيها القاتل .. 
اجلندى :

هرج ?  مممم ما هذا العبث الصبيانى ..?!! من أنت أيها ا
هرج : ا

هو ال يعرفنى ..!!
الضابط :

عظيم .. جنحنا إذن ..!! 
هرج : ا

البس ?!! هل تريد أن تعرف طبعا .. كيف يتعـرف علينا ونحن فى هذه ا
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نظر :  ا
ـســرح مـظـلـم تـمــامـا  تـســمع األصــوات من اخلـارج وصــوت خـطـوات  (ا

سرح) . مترددة على خشبة ا
صوت 1:

توقف 
صوت 2:
مكانك 

صوت 1:
سنضرب بالرصاص 

صوت 2:
ليان .. سنضرب فى ا

صوت 1:
لن تفلت أيها اجملرم 

صوت 2:
اضرب يا عسكرى .. 

(صــوت طـلـقـات الـرصـاص يـسـتـمـر لـلـحـظـة قـصـيـرة بـصـورة غـزيـرة مع
ـكــان يـخــتـتم هــذا اجلـو احملــمـوم بــانـفــجـار فى إضـاءة ســاطـعــة عـلـى ا

اخللفية)
صوت 1:

اجملرم يحاول أن يتسلق سور مستشفى اجملان 
صوت 2:
سرح إنه ا

صوت ١:
إنا مستشفى اجملان (انفجار) 

(مع االنـفـجـار الثـانى  تـرتـفع درجـة اإلضاءة  تـبـدو اخلـلفـيـة عـبارة عن
سور يضم مـبني متالصق إلـى الشمال الفتة كتب عـليها (مستشفى
األمـراض الـنفـسـيـة والـ) وباقى الـلـوحة مـحـطم من أثـر االنفـجـار وعلى
ن من الـسور الفتة كتب عليها (مسرح الفن للحياة) أسفل اجلانب األ

طارد مغطاة ببعض األسمال)  السور ترقد جثة ا
كـان متـحفـزا بـسالحه وخلـفه يدخل ـ ا (يدخل اجلـندى من أسـفل 

الرقيب) 
الرقيب :

كن حـذرا أيـهـا اجلـنـدى .. يـدك عـلى الـزنـاد .. عـنـدمـا حتس بـاخلـطـر ..
اضرب .. ال تنتظر أوامرى .. !!

اجلندى :
(متقدما فى حذر) 

أعتقد أنه مات يا سيدى الرقيب .. !!
الرقيب :

يا غبى ..!! إنهم كالقطط بسبعة أرواح ..!! 
اجلندى :

ومع ذلك قتلناه .. !!
الرقيب :

(مقتربا خلف اجلندى) 
علينا أن نتأكد .. 

اجلندى :
من ماذا ? 
الرقيب : 

من أنه مات .. 
اجلندى :

هل أطلق عليه الرصاص ثانية .. ?!!
: الرقيب

ال .. ال داعى لإلسـراف .. ما دام قـد مات .. حـرام .. !! اإلسراف حرام
..!! تأكد 
اجلندى :

هل أسأله يا سيدى ? 
الرقيب :

يت يا غبى ?!! تقدم واركله بقدمك .. وبحذر ..  وهل يرد ا
اجلندى :

(يتقدم اجلندى ويحرك اجلثة بقدمه فى رعب) 
قلت لك شبع موت يا سيدى .. !!

الرقيب:
(بـارتـياح وهـو يـعـلق سالحه عـلى كـتفـه ويخـرج مـنـديلـه القـمـاش الـقذر

كافأة ..  ليمسح النظارة والعرق) احلمد لله .. نستطيع أن نطلب ا
اجلندى :

شهادة لله .. الله يرحمه .. لم يتعبنا 
الرقيب :

لم يلتفت خلفه ..
اجلندى:

كأنه لم يسمع شيئا ..!!
الرقيب :

من اخلوف .. 
اجلندى :

(يقترب ويجثو إلى جوار اجلثة يتفحصها) 
غريبة ? 
الرقيب :

البس ــســتــشـــفى فى ا (تــبــدأ ثـالثــة رءوس فى الــبـــروز من خــلف الفــتـــة ا
مـيـزة لـهم ال يـنـتبـه الرقـيب وال اجلـنـدى إلى احلــوار الـصامـت الـصـفــراء ا
كان رضى فى اخللـفية بيـنما الرقـيب واجلندى يفـتشان ا الذى يدور بـ ا
ـرضى فـيـشـيـر أحـدهم إلى لـوحـة بــأعـيـنـهـمـا . يـبـدو االتـفـاق أخـيـرا بـ ا

سرح) . سرح فيتسللون ويختفون خلـف الفتة ا ا
الرقيب :

أنا ال أرى مبررا النفعالك .. 
اجلندى :

اذا ال تفتشه أنت .. ?
الرقيب :

اذا أنا ..?!! و
اجلندى :

ألنك الذى قتلته .. 
الرقيب :

اذا ال تكون أنت القاتل ? ألم تطلق الرصاص مثلى ? و
اجلندى :

(مشيرا إلى اجلثة) انظر .. هل ترى أثرا  للرصاص على جسده .. ? 
الرقيب :

ال .. ال أثر للرصاص على جسده .. 
اجلندى :

إذن .. قتلته القنبلة .. 
الرقيب :

لـو أن قنـبلـتى البـريئـة .. هى السـبب .. ما احـتجـنا إلى تـفتـيشه .. بـل كنا
نحتاج إلى من يجمعه قطعة  .. قطعة .. 

اجلندى :
ا قتله تفريغ الهواء .. الناجت عن انفجار قنبلتك ..  ( مفكرا للحظة) ر

الرقيب :
أو الصدمة العصبية ..!!

اجلندى :
أو الصدمة .. 

الرقيب :
ـاذا اجملــادلـة ? لن نــخـتــلف .. لـقــد أعـدمــنـاه أنـا دع هــذا لـلـطــبـيـب .. ثم 

كافأة ..  أنا وأنت ..  وأنت .. وسنحصل على ا

وما الغريب ? 
اجلندى :

وال نقطة دم واحدة .. !!
الرقيب :

من اخلوف ..!!
اجلندى :

وليس فى يده سالح .. إنه ال يحمل أية أسلحة !!
الرقيب :

ال تــكن غـبــيـا .. (يـلـبس نـظـارته) هم يـخــفـون أســلــحـتــهم  .. فى مـواضع
حـسـاسة من أجـسامـهم .. فـتشه جـيـدا .. وهنـاك ستـعـثر عـلى السالح ..

سالحه بداخله .. فتشه 
اجلندى :

أحترج أن أضع يدى فى .. 
الرقيب :

(مـقاطـعا) ماذا  ?  .. تـتحـرج ?  تـتحـرج من جـثة ? فـتـشه يا رجل ..  لن
يشعر بك 
اجلندى :

لكنى سأشعر به ..!!
الرقيب :

ـــــنــــاوبـــــة من عــــشـــــرين ســـــنــــة .. !! لـــــكــــنك أنـت أخــــيب مـن رافــــقـت فى ا
كافأة. هذا قدرى على كل حال .. فتشه ..  ستقاسمنى ا

اجلندى :
وتى سيدى الرقيب ..  ال أحب ا

الرقيب :
لكنك تقتلهم .. ?!!

اجلندى :
(غاضبا) ال أرغب .. لكنى أدافع عن نـفسى .. أنفذ األوامر .. أدافع عن

الوطن 
الرقيب :

ال تغضب يا رفيقى .. أنا أناقشك فقط .. 
اجلندى :

ـوقف .. ال (مـقـاطـعا)  فى مــثل هـذه الــسـاعـة من الــفـجــر .. وفى هـذا ا
ناقشة ..!! أحد يحتمل  ا
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اجلندى :
هذا إذا كان من القتلة .. !!

الرقيب :
اذا ال يـكون منـهم ..? هل لدى سيادة الـوزير حصر بل زعيم القـتلة ..!! و
بأسمـاء القتلـة ? .. إنهم يتكـاثرون مثل األنفـلونزا ..  كل من حولك .. فى
دارس .. فى احلـقـول .. قتـلـة بالـفعل أو الشـوارع .. فى األسـواق .. فى ا
بالـصمت .. !! وحتى إن لم يكن (يـشير إلى اجلثة) هذا  من القـتلة فعال

..  فإنه كان ينوى أن ينضم إليهم. انظر إلى مالمح وجهه?!!
اجلندى  :
مرعبة .. 
الرقيب :
وجلبابه ?
اجلندى :
قصير .. 
الرقيب :
وذقنه ?

اجلندى :
غير حليق .. 

الرقيب :
ا سـنة أال أراهن براتـبك الشـهـرى .. إف .. إنه لم يسـتحـم من شهـر ور

تشم رائحته ? 
اجلندى :

عفونة ال تطاق .. 
الرقيب :

يقول الرائد إنهم خنازير .. 
اجلندى :

(يضع يده على أنفه) 
إف .. ها هو .. 

الرقيب :
هل اكتشفت شيئا ? 

اجلندى :
مصدر الرائحة يا سيدى .. 

الرقيب :
ابحث فى مصدرها عن السالح  .. 

اجلندى :
يبدو أنه فعلها من خوفه .. 

الرقيب :
اخلوف شئ بشع .. 

اجلندى :
كلنا نخاف .. هل تخاف أنت يا سيدى ?

الرقيب :
واقف .. يـجب أن نتـصارح .. بـرغم فارق (مـتلفـتا حوله) فى مثل هـذه ا
الــدرجــة بــ الــرقــيب واجلــنــدى ..أنــا ال أكــاد أحــبس ... أال تــرى مــكــانــا

يصلح لقضاء احلاجة ?
اجلندى :

شكلة .. ياه القذرة .. لكن ا خلف هذا السور صف من دورات ا
الرقيب :

هل هناك مشكلة .. ?
اجلندى :

شكلة أنك ستتركنى وحدى .. !! ا
الرقيب :

(مشيرا إلى اجلثة) لن تكون وحدك .. 
سرح)  (يسرع الرقيب مندفعا من خالل  السور إلى مبنى ا

اجلندى :
يــاه .. مـا أبــشع الـرائــحـة .. !! (مـخـاطـبـا اجلـثـة مـصـوبـا إلـيـهـا سالحه)
اسـتـمع إلى .. وإيـاك أن تـتحـرك .. لـقـد أنذرتـك .. ال يزال الـوقت مـبـكرا
.. وأنــــا ال أحب الـــظـالم ..!! أعـــلـم أن هـــذا مــــخـــجل .. لــــكن أطــــفـــالى ال
يـعـرفـون .. هم يـظنـون أن نـومى بـيـنهـم خوفـا عـلـيـهم من اخلـوف ..!! لكن

احلقيقة دائما غير ذلك .. !!
(يتأمل اجلثة) 

هل يعقل أن يكون لك أطفال مثلنا? 
ـا ال حتبـون الرجـال أيضا .. يقول الـرائد .. إنـكم ال حتبـون النـساء.. ور
!! يقـول الـرائـد إنـكم مـرضى حتـبون الـدمـاء  .. وتـعـشقـون قـتـلـنـا ..  حتى

بقتلكم أنفسكم .. 
طبعا لن ترد ..?!! تتعلل بأنك ميت ..!!

ت من اخلوف ..!! (لنفسه) احلمد لله .. لو سمعته يرد 
ــهــرج وفى يـده عــصــا قـصــيـرة ــرضى وقـد لــبس قــنــاع ا (يــسـرع أحــد ا
البسـه كتب عـليـها (مهـرج) يضع بالـدخول وعـلى ظهـره ورقة مـعلقـة 

هرج العصا القصيرة فى ظهر اجلندى)  ا
هرج : ا

ألق السالح ..
اجلندى :

(يسقط السالح من يده رافعا يديه إلى أعلى) 
ال تطلق النار .. ال تقتلنى .. !!

هرج : ا

من أنا (ملتفتا إلى زميله) من أنا يا حضرة الضابط ..?!!  قل له .. 
الضابط :

قل له أنت .. 
هرج : ا

تقريبا أنا  .. رئيس مجلس األمن .. 
االثنان:

مجلس األمن ?!!
هرج : ا

ال تـــصــدق ? هه? .. ال بــأس .. لــو عـــرفــتــنى مـــا تــمــكــنـت من الــقــبض
عليك .. 
الضابط :

هل تعلمون شيئا عن األمن السرى ?!! 
االثنان :

(يتبادالن نظرات الدهشة) األمن السرى ? 
هرج : ا

ـــا مــجـــنــونـــان .. و جــلـــبــا يــا ســـيــدى الـــضــابط .. هـــذان نــصـــابــان .. ور
سرحى ..!!  مالبسهما  .. من مالبس التمثيل ا

ا لى من سـلطة .. ال أعرف (ملـتفتا إلى اجلندى بـصورة كاريكاتورية) 
مصدرها ..  وال أنتما بالطبع .. أقبض عليكما .. !!

الرقيب :
أنا يقبض على ?!! 

هرج : ا
عليكما  ..!! مثنى أيها الغبى ...

الضابط :
اذا ال يقبض عليك وعلى أهلك ..??!! هل سمعت عن أحد اعترض ح و

(مقلدا األوامر العسكرية) خطوتان إلى األمام .. تقدم .. 
اجلندى :

حاضـر .. 
هرج : ا

ال تلتفت .. حترك .. خطوتان مع العد .. تقدم .. 
اجلندى : 

هرج فى خفة)  (يتحرك مبتعدا عن السالح الذى يلتقطه ا
حاضر .. واحد .. اثنان .. واحد .. اثنان .. هب .. 

هرج : ا
ـهـرج احلادة الـطـويلـة مـلقـيـا بالـعـصا الـقصـيـرة خلف (يـطلق ضـحـكة ا
ظـهـره يـخـرج الـرقــيب بال سالح رافـعـا إحـدى يــديه بـيـنـمـا يـده األخـرى
سك بندقية الرقيب ريض الثانى  تمنع سرواله من السقوط وخلفه ا

 يضعها فى ظهر الرقيب) 
اجلندى :

ماذا حدث يا سيدى ? من هؤالء ? 
هرج : ا

اخرس أيها القاتل .. 
اجلندى :

هرج ?  مممم ما هذا العبث الصبيانى ..?!! من أنت أيها ا
هرج : ا

هو ال يعرفنى ..!!
الضابط :

عظيم .. جنحنا إذن ..!! 
هرج : ا

البس ?!! هل تريد أن تعرف طبعا .. كيف يتعـرف علينا ونحن فى هذه ا
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تأليف
 درويش

األسيوطى 

الشخصيات
فى اخلمس من العمر ـ يلبس نظارة طبية ـ الرقيب :

طويل القامة .
اجلندى : رياضى اجلسم فى العشرين من العمر ـ طيب

المح  ا
هرج : فى األربع ـ ضخم اجلثة ـ من نزالء مستشفى ا

اجملان . 
تلئ اجلسم ـ من نزالء الضابط : فوق األربع ـ 

ستشفى . ا
احملقق : فى اخلمس ـ نحيف اجلسم ـ من نزالء

ستشفى  ا
ذيعة : متوسطة اجلمال ـ متبرجة تبالغ فى الزينة ـ ا
هرج فى خطوطه تلبس فستانا أقرب إلى مالبس  ا

وألوانه ـ تتفاصح . 
المح . راسل : شاب فوق العشرين ـ صحفى ـ طيب ا ا
األب : فوق الست ـ مالبسه تدل على تدنى حالته

المح .  ادية ـ طيب ا ا
الرائد : يلبس مالبس الشرطة ـ فى الثالث من العمر ـ

المح. حاد ا
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ـســرحى درويش حـنـفى درويش وشـهـرته الـشـاعـر والـكـاتب ا
ـعت فى «درويش األسـيــوطى» واحـد من أبــرز األسـمـاء الــتى 
ـصرى شـعراً ومـسـرحاً مـنـذ أوائل سبـعـينـيات سـماء اإلبـداع ا
ــثال بــفــرقــة أســيــوط ــاضى وحــتى اآلن.. عــمـل  الــقـــرن ا
مثل األول عام سرحية وحصل معـها على جائزة ا القومـية ا
1971 واعتمـد كمخرج مسرحـى بالثقافة اجلـماهيرية عام

1984 قـدمت أعمـاله عـلى مـسرح الـطـلـيعـة الـشبـاب الـغد

سـرح القومى لألطـفال ومسـرح السد الـقطرى (البالـون) وا

غرب. كما شاركت أعماله فى مهرجان قرطاج با
حصل األسيـوطى على جائزة الدولـة التشجيـعية فى الشعر
عـــام 1997 وتــــرجـــمـت بـــعض أعــــمــــاله إلى اإلجنــــلـــيــــزيـــة
ــانـيـة كـمـا حــصـدت مـسـرحـيــاته (تـألـيـفـاً والــفـرنـسـيـة واأل
ــسـرحـيـة من مـصـر وبـعض وإخــراجـاً) الـعـديـد من اجلـوائـز ا
الـدول الـعـربـيـة. األسـيـوطى ولـد فى 1946/8/6 وتـخـرج فى
كـليـة الـتـجـارة جامـعـة عـ شمـس وهو اآلن مـتـفـرغ لإلبداع

سرحى. الشعرى وا

اللحـظة التاريـخية التى أسـألك فيها وجتـيب .. أسألك وجتيب .. أسألك
وجتيب. 
الرقيب :

هل تعرفنى يا سيدى ? 
الضابط :

تهم .. وهو احملقق .. فكيف ال يعرفك ?  يا غبى .. أنت أحد ا
اجلندى :

يقصد إن كنا التقينا من قبل ..? 
احملقق :

ــتــهم فى كل مـا هــذا الــغــبـاء .. هـل من الــضـرورى أن يــتــعــارف احملـقق وا
رواية ? 

الضابط :
بالطبع ال .. 

هرج : ا
سيدى احملقق .. أتأمرنى بقتلهما  .. أم سجنهما .. 

اجلندى :
ماذا ? 

الرقيب :
تقتل من ? وأين القانون ? 

هرج : ا
لـعـله فى فـراشه اآلن ..!! الـنـهـار لم يـطـلع بـعـد .. وأين كـان الـقـانـون حـ

..?!! ثم .. أنا ال شأن لـى بالقـانون .. من قـتل يقتل .. ـسكـ قـتلت هذا ا
هذا ما أعرفه من القانون .. ما رأيك يا سيدى احملقق ? 

اجلندى :
سيدى احملقق .. 

احملقق :
ال تزعجنى .. دعنى أفكر .. 

اجلندى :
هرج مجنون ..  (هامسا) األمر ال يحتاج إلى تفكير .. هذا ا

احملقق :
يا ألطاف الله ..!! كيف عرفت .. ?!!

اجلندى :
األمر ال يحتاج إلى ذكاء ..

احملقق :
ــــهـــرج األشــــيب األخـــرق بل أنـت أشـــد ذكـــاء وأحـق بـــالــــرتـــبــــة من هـــذا ا

القـبض عـليـه ? .. نحن نـقـبض على من نـشـاء ..!! ونحـبـسه حيـثـما نـشاء ..
ا لنا من سلطة .. اقترب أيها القاتل  ..  ونطلقه وقتما نشاء .. 

اجلندى :
أنا لم أقتله .. 

الرقيب :
كافأة يا غبى  .. !!  (جانبا للجندى) ال تضيع ا

هرج : ا
(بشكل طقسى) اعترف يا بنى .. فاالعتراف كفارة للذنوب ..!! 

اجلندى :
هو الذى قتله .. 

الرقيب :
بل هو ..

اجلندى :
بل أنت ..

هرج : ا
اخرسا ..!!

(بهدوء بعد حلظة صمت متعاظما)  كل شئ سيسجل فى التحقيق .. 
الضابط :

تفضل سيدى احملقق .. 
البس ـــريـض الـــثــــالث فى مـالبس احملـــقـق من الـــواضـح أن ا (يــــدخل ا
سـرح حيث نالحظ وجـود الفتـة معـلقـة على ظـهر مأخـوذة من مخـازن ا

هرج ـ الضابط ـ احملقق)  كل ثوب ـ ا
هذا هو احملقق .. وحـتى تتأكد بنفسك (يدير لهما ظهر احملقق) اقرأ ..

اجلندى :
(يقرأ بصعوبة) الـ محقـ ق ..!! احملقق .. 

هرج : ا
أرأيت ? أنت قرأتها بنفسك ..!! تفضل سيدى احملقق .. 

احملقق :
(فى وقار مـصطـنع يدخل حـامال مائـدة صغيـرة ومقـعداً كـمقـاعد رياض

كان)  األطفال ويجلس أسفل  ا
ما القضية يا شباب ?!!

هرج : ا
مـدد على األرض ? ألم تـتفرج (جـانبا) هل أنت أعمى ? أال تـرى القـتيل ا

معنا على معركة العلم التى دارت هنا منذ قليل ? 
احملقق:

ولو ..!! هل درست القانون ? 
هرج : ا

ال .. 
احملقق :

هل تفهم فى القانون ?
هرج: ا

ال.. 
احملقق :

(متعاظما) ..أنا رجل عدالة ..!! ما القضية يا شباب ? 
الرقيب :

هل تسمح يا رجل العدالة ? 
احملقق :

نعم أسمح .. تكلم يا بنى وبحـرية .. وبسرعة فأنا مشغول .. ماذا تريد ?
الرقيب :

هل تسمح أن .. أرفع سراويلى .. 
احملقق :

نـعك ..?! من حق كل إنسـان أن يرفع سـراويله .. هـذا قانون دولى ومن 
.. من قوان حقوق اإلنسان .. من حق اإلنسان أن يرفع سراويله !!

الرقيب :
هذا الضابط يبدو حاد الطبع .. وقد هددنى بالرصاص إن أنزلت يدى .. 

احملقق :
ال تـقــلق .. دعـه يـضــربك بــالــرصــاص .. وسـتــرى كــيف أقــوم بــالـواجب ..

وأعاقبه ?
الرقيب :

يا سيدى .. 
احملقق :

(يقترب من الرقيب ويعاونه على ارتداء مالبسه) 
ـهـنى وقـسـمى .. يلـزمـانى بـالـتـحـقيق اطـمـئن .. كن مـطـمـئـنـا .. ضمـيـرى ا
الــنـزيه .. كـمـا يـطـلــبه مـجـلس األمن .. ال تـقـلق .. فــرغم مـا يـفـرضه عـلى
مـنصـبى من سلـوك يؤكـد الهـيبـة .. فأنـا مضـطر إلى مـساعـدتك كـما ترى
تفرجون ل ا .. وبـنفسى .. ليس من أجل سواد عـينيك .. ولكن لـكى ال 

 .. ولكى أفرغ من التحقيق ..!!
(يترك االثنان السروال فيسقط فيسرع احملقق بستره بظهره) 

استر نفسك يا رجل .. !!
أنت ال تقدر أهمية تلك اللحظة يا صديقى .. أنا أنتظر هذه اللحظة من

زمن طويل جدا.. !!
الرقيب :

أية حلظة يا سيدى ? 
احملقق :

.«  > الفنان أحمد رزق يشارك باألداء الصوتى فى مسرحية العرائس «األميرة والتن

18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

> عــنـدمــا تـشــكل أو حتـذف مـن قـطـعــة فـاألفــضل أال تـصـل بـ عــدة فـقـرات كـالمـيـة
مـخـتـلفـة لـتصـنع مـقـتطـفًـا واحـدًا. ولو كـانت شـخصـيـة أخـرى تكـلم الـشـخصـيـة التى
تؤديها فيمكن حذف فقرات هذه الشخصية. ومسموح أن تربط ب فقرات شخصيتك

معًا كمقتطف واحد.
سرحي جريدة كل ا
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تعاظم ..  ا
اجلندى :

اذا ?  شكرا يا سيدى .. 
احملقق :

أنـا أعيش معه منذ عشـرين عاما .. ولم أكتشف أنه مـجنون .. واكتشفت
أنت ذلك فى عشرين دقيقة .. إنها عبقرية !!

اجلندى :
تعنى أنك توافقنى ? 

احملقق :
ـتـهم .. ـهـنـة تـقـتـضى أال أعــول كـثـيـرا عـلى رأى ا ال لألسف .. فـأصــول ا

لكن .. 
الرقيب :

(مؤكدا) اجلميع هنا مجان .. 
الضابط :

كن أنت الـعـاقل الـوحـيـد واصمت .. لـديـنـا هـنـا طلـقـات كـافـية .. (مـشـيرا
بالسالح)
هرج :  ا

ضع يدك وراء ظهرك .. واألخرى .. 
الرقيب :

(واضعا يديه خلف ظهره) .. ماذا ستفعل ? 
هرج : ا

ســأقــيــدك طــبــعــا .. رجل فى مــثـل غـبــائـك .. ال أســتــبـعــد أن يــتــورط فى
حماقة .. وينتحر. 

الرقيب :
أعدك .. لن أرتكب حماقات .. 

الضابط :
ال تعـده .. فهوال يثق فى أحد .. ألم تـقل إننا كلنا مـجان ?!!دعه يقيدك

 ..
الرقيب :

هرج الرقيب واجلندى)  األمر لله .. ( يقيد ا
الضابط :

تستطيع اآلن .. أن حتقق بعدالة .. (للرقيب) تكلم .. 
الرقيب :

لن أقول شيئا إال أمام احملقق ? 
احملقق :
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> ال مـعـنى ـ بصـورة خـاصة ـ أن تـخـمن مرة أخـرى قـرارات توزيع األدوار. فـأن تـفعل ذلك
مـعناه أن تنـغمس فى إضعاف االجتـاه االنفعالى/ العـاطفى. إنها أكـثر عالمة على عدم
االحـتـراف وهى بـشـكل ثـابـت ال تكـسـب شيـئًـا سـوى االزدراء احملـتـمل من اخملـرج ومن

زمالئك. 14
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سرحي جريدة كل ا

> مسرح متروبول يشهد خالل أيام افتتاح مسرحية األطفال «عالم أقزام» تأليف حسن سعد وإخراج عزة لبيب.
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  ΩGôcEG óªëe

بيت «برنارد  ألبا».. 
متى سأرتدى فستانى!

فريق "ويفز"
لفت األنظار
بشدة وحصد
جوائز
الفرنسى

لم يقل لنا الرائد كيف .. الضابط  قال لى 
احملقق :

(ملتفتا إلى الضابط) هل قلت له شيئا ? 
الضابط :

وهل أنا ضابط ? 
احملقق :

(مقتنعا) صحيح .. !! (للجندى) ماذا قال لك الضابط ? 
اجلندى :

قــال لى إذا قـتـلـت عـربـيــا بـاخلـطـأ ..أعــنى إرهـابـيــا .. قل إنه قـاوم .. ولم
يقل لى كيف?! 

الضابط :
كن أن البس .. (مفكرا)   ا ألبس هذه ا من حقك علىَّ أن أعـاونك طا

تضع إلى جواره سالحا مستخدما .. مثال .. 
هرج : ا

كن أن تبطح رأسك .. وتستأجرنى ألشهد معك.  و
الضابط :

وت ..  يت اعترف قبل أن  نعم .. سنقول إن ا
هرج : ا

(نـافـذ الصـبر) قل شـيـئـا من عـنـدك .. لـنـصـنع قـصـة جـيـدة احلـبك تـنـهى
مل.. فالشمس تكاد تشرق ..  هذا التحقيق ا

الرقيب :
أتعنى أن هذا التحقيق جاد يا سيدى ? 

الثالثة :
جدا 

اجلندى :
لكنه مختلف ?

الثالثة  :
جدا 

احملقق :
تطوير فى األساليب .. 

هرج : ا
حتيق ديجيتال .. !!

اجلندى :
أنا فى كل األحوال سأقول احلق. 

الثالثة :
احلق ? !!
الرقيب :

من طـلب منك أن تـقول احلق ? من طـلب منك ذلك .. ?  الـتحـقيـق يجرى
معى أنا باعتبارى قائد قوة  .. 

هرج : ا
(يكتب)  قوة االغتياالت .. ?!!

الرقيب :
اشـطب كلمة االغتـياالت هذه من فضـلك .. نحن فى أمن الوطن القومى 

هـو طــبـعـا ال يــتـكـلم عــنـا نـحن بــالـذات .. لـكــنه يـتــكـلم ..!! فـعــلى اإلنـسـان
لل .. أو يضمـر لعدم االستعمال العـاقل أن يتكلم حتى ال يصـاب لسانه با

 ..
احملقق:

هرج .. ما رأيك فى ..  اجلس واكتب أيها ا
الضابط :

(مقاطعا بآلية) امتنع عن اإلجابة 
احملقق :

إعدام .. 
الرقيب :

أليس لديك كلمة أخرى .. ?
اجلندى :

كما قلت .. كلهم مجان .. 
الرقيب :

أنا مستعد لإلجابة فى حتقيق جاد 
هرج : ا

هئ هئ هئ .. ومتى كانت التحقيقات جادة ? 
احملقق :

نتهى الدقة واألمانة .. قل ما تشاء يا بنى .. وسيسجله كاتبنا كما ترى 

هرج : ا
(رافعا إصبعه) باحلرف .. 

احملقق :
سأبـوح لك بسر .. (مـشيـرا بيده)  اقـتـرب .. هذا الـضابط فى األصل ..
البس ما يـليق به غـير هـذا الزى الـرسمى ..!! بـائع صحف لم جنـد فى ا
هـو يناسب الزى تمامـا انظر إليه..!! إنه اآلن ضابط بـالفعل ..!! ال يعيبه
ـارس أن يــعــمل بــائــعــا لــلــعــرقــســوس .. !! نــعم هــنــاك قــوانــ تــمــنـع أن 
الــضـابط أعــمـاال غـيــر الـقــتل والـتــعـذيب ..!!..  لــكن جـمــيع الـضــبـاط فى
الـوطن الـقومى  تـقـريبـا يخـالـفون هـذه الـقوانـ الـغبـية.. أعـرف مـنهم من
يــرعـون بــيــوت الـدعــارة .. ومــنـهم مـن يـزرع األفــيـون .. ومــنــهم من يــعـشق
ــرخـصـة جــمع الـتــوكـيالت الــتـجـاريــة .. وبـعــضـهم يــجـمع األســلـحـة غــيـر ا
هـرج .. ال يجيد لـبيعـها للـقتلة (يـضحك طويال من دهشة الرقيب) هذا ا
الـتـمـثـيل .. كـمـا أنه ال يعـرف مـا قـلـنـاه أنـا وأنت من أسـرار الـسؤال اآلن :

اذا قتلتم (مشيرا إلى اجلثة)  هذه الكومة من البؤس ?  
اجلندى :

هل تعرفه يا سيدى ?
احملقق :

ال 
الرقيب :

قاومنا .. فقتلناه .. 
الضابط:

منطق .. !! كيف ? 
اجلندى :

مثل محمود يوسف يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «روشنة» إخراج حمادة شوشة. > ا
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نعم يا روح أمك .. ? وهل أنا أبيع البطاطا ? 
الرقيب :

!! .. أنا غير ملزم باحلديث عن أسرار الوطن القومى أمام مجان
هرج : ا

قاهى يا عاقل ..  نطقة .. على ا أسرار األوطان فى ا
الرقيب :

أنا ال أعرفكم ..
اجلندى :
وال أنا ..

الضابط :
وال نـــحن .. ولن تـــرانــا بـــعــد اآلن .. لـــســبـــبــ .. األول ألنك ســـتــمـــوت يــا
صـديــقى قـبل الـتــحـقـيـق أو بـعـده .. والـثــانى الـثــانى الـثـانى (يـدق جـبـهته

بكفه) ..
هرج : ا

(لـلجندى جانبا) محظوظ .. لن يـشعر بالـعذاب النفـسى لقتلـكما .. فهو
يـنــسى كـثـيـرا هـا قـد نــسى الـسـبب الـثـانى .. (هـامـسا)  اجلـرعـة األخـيـرة

التى تناولها كبيرة .. !!
اجلندى :

هو مريض إذن ? 
هرج : ا

أنت تقول .. 
الرقيب :

سمعتك تتكلم عن جرعة كبيرة ?!!
هرج : ا

هئ هئ هئ .. جرعة كبيرة من الثقافة ..!!
الضابط :

هأ هأهأ .. الثقافة األمنية .. 
احملقق :

كبيرة جدا .. هؤ هؤ هؤ ..!!
(يذهب احملقق ليجلس على منصته) 

اكتب أيها الرئيس أقواله بدقة .. وباحلرف .. 
هرج : ا
كيف ? 

احملقق :
باحلرف .. أال تفهم .. 

هرج :  ا
أفهم  .. ولكنى ال أعرف الكتابة .. 

احملقق :
(يـفـكـر حلـظة) ال بـأس .. لن أتـرك الــفـرصـة تـفـلت مـنى ..(مـلـتـفـتا إلى

هرج)   ا
تظاهر بأنك تكتب ..!!

هرج : ا
فكرة عبقرية .. 

(يــذهب ويـجـلس مـكــان احملـقق ويـرفع إصـبـعـه مـسـتـعـدا لـلــكـتـابـة عـلى
الهواء) 
احملقق :

ما القضية يا شباب ? 
الضابط :

هرج يكتب على الهواء بإصبعه)  (وا
ضبـطـنا كل من هـذا الرقـيب وذاك اجلنـدى يشـنان احلـرب الغـاشمـة على

مدد هناك .. !! واطن البرىء ا ا
احملقق :

ـعامـلة عـظـيم .. طبـقا لـلفـصل الـسابع من نـظام مـجـلس األمن اخملصص 
العالم الثالث .. إعدام .. !!

االثنان :
ماذا ? 

اجلندى :
دون حتقيق ? 

احملقق :
هل .. بعـد إعدامكما هذه شكلـيات يا رجل ..!!  سنـجرى التحقـيق على ا

.. ألم تسمع عن الثورة اإلدارية ? 
الرقيب :

هذا ال يجوز قانونا .. 
الضابط :

مـا هذا التـعنت يـا صديـقى ..?!! ألم تقـتال الرجل من دقـائق  دون حتقيق
 ? ..

اجلندى :
عفوا سيدى .. نحن نرغب أن تتوافر لنا ضمانات العدالة .. 

الضابط :
العدالة الـعدالة العـدالة ? ماذا تعـرف أيها اجلنـدى عن العدالة .. هل من
الـعدالة أن أحـتل بيـتك .. ثم أساومك عـلى غرفـة فيه ..  هل من الـعدالة
رضى دور األطباء .. ثل عليك ا أن تبقى عشرين سنة فى حجرة قذرة 
هل من العدالة أن تصير فأر جتارب للعالم األول والثانى .. بال مقابل  ?

هرج : ا

درجـــاتــهـــا وألــوانـــهــا مـن نــغـــمــات "مـــفــرحــة
ونـــغــــمـــات حـــزيــــنـــة مـــأخـــوذة مـن األغـــنـــيـــة
ـاسـتـر) فى العـرض وهى "مـتى سـأرتدى (ا
ـوسـيقى ـؤلف ا فـستـانى?!".. أتـوقع لـهذا ا
ــــوســــيـــقى مـــســــتــــقـــبـالً بـــاهــــرًا فى عــــالم ا
.. وقـد حصل عـلى جـائـزة أفضل والـتلـحـ

هرجان الفرنسى. تأليف موسيقى فى ا
وقــد صــاغ كــلــمــات األغــنــيــة "شـريـف عــبـد
ــنـعم" لــدرجــة أنــنـا ال نــســتـطــيع الــتــفـريق ا
بينها وبـ النص األصلى وكأن الذى كتبها
هو "لوركا" نفسه مؤلف النص.. فقد كانت

من نسيج النص والكلمات األصلية.
ـمـثالت كـلـهن ــمـثـلـون أو بـاألحـرى ا أجـاد ا
فـى إتقـان شـخـصـيـاتـهن.. كل واحـدة مـنهن
ــكــتــوب.. أمــثــلــة: وكــأنــهــا ولــدت لــدورهــا ا
ــتـحـررة (ريــهـام سـامى).. فى دوره االبـنـة ا
االبنـة الصـغرى (أديـله).. "ريهـام".. لم يكن
أول عرض أشـاهده لهـا فهى مـتميـزة دائمًا
وأتــمــنى لــهــا الــنــجــاح الــدائم والــعــمل عــلى
مـوهبـتهـا.. لـقد امـتلـكت الـشخـصـية بـقدرة
فـائقـة وإتقـان ودرستـها جـيدًا.. والـساحرة
احلـزيـنـة (رانيـا خـالـد) فى دور (مـجدلـيـنا)
ها لـلدور بوعى شديد والـتى أبهرتنا بـتقد
 بــطـبــيـعــة الـشــخـصــيـة.. وقــد نـالت جــائـزة
ـــهــــرجـــان.. والـــوجه ـــثـــلــــة فى ا أفــــضل 
ـالئكى الـذى استـطاع أن يـجسـد التـسلط ا
(يــســـرا الــشــرقــاوى) وهى أيــضًــا مــخــرجــة
الـعمل وفـى هذا قـمـة اإلبداع.. فـهى فـنـانة
وهبة والوعى والقدرة على قدر كبـير من ا
سرحى.. على تشكـيل احلركة فى الفراغ ا
وامـتـالك مـعـظـم أدوات اإلخـراج.. كل هـذا
يـــنـــبئ عن مـــســــتـــقـــبل طـــيب بـــاالســـتـــمـــرار
والـعــمل الـدائم.. ودلــيل تـفـوقــهـا حـصــولـهـا
ــــركــــز األول لـ "أفــــضـل إخــــراج فى عــــلـى ا
ــــــــهــــــــرجــــــــان" بـل و "أفــــــــضـل عــــــــرض فى ا
هرجان" وقد كان هناك (آية خميس) فى ا
دور (أمـيلـيا) الـقبـيحـة والتى لم تـخف على
شــكـلـهــا كـبــنت جـمــيـلـة ولــكـنـهــا شـوهت فى
مـالمح وجـــــهـــــهــــا ومـــــظـــــهـــــرهــــا اخلـــــارجى
وظـهرهـا وكـأنـها لـيـست فـتاة عـاديـة تـخاف
عــلى شـكـلـهـا.. وكل ذلـك جـاء فى مـصـلـحـة
الـــشــخــصـــيــة.. كـــلــهن رائـــعــات ال أريــد أن
أغــفل  أحـدًا.. هـنـاك (ســمـاح عـبـد الـعـال)
ـنصف) فـى دور (مرتـيرو) و (رانـيـا عبـد ا
فى دور (بونسيـا) و (شيماء عبد احلفيظ)
فـى دور (اجلـدة) والـتى انـبـهـرت من أجـلـهـا
عــنــدمــا عــرفت أنـــهــا فى سنٍ صــغــيــرة فى
اجلـامـعـة.. إنـهـا فـتـاة ذات صـوت مـسـرحى
جــيـد واسـتــطـاعت أن تــرسم الـبـســمـة عـلى
وجـــــوه اجلــــمـــــيع.. حــــتـى أنــــنـى كــــنـت عــــلى
مـسـمع من ضـحـكـات جلنـة الـتـحـكيم وسط
اجلـــمـــهـــور وعـــلـى رأســـهم الـــفـــنـــان اخملـــرج
ــمــثل ـــســرحى (خــالـــد جالل) والــفــنـــان ا ا
الــقـديـر (تــوفـيق عـبـد احلــمـيـد) ومــصـمـمـة

ة منصور).  الرقصات (كر

مـــلـــصـــقـــات أيـــضًـــا من الــــشـــريط  الالصق
األســود.. هــذا بـــاإلضــافــة إلى بـــعض قــطع
األثـاث البسـيطة; كرسى أشـبه بالعرش فى
ــــســـرح) وبـــعض ـــنـــتــــصف (عـــمق ا أعــــلى ا
ـــتــــنــــاثــــرة فى أمــــاكن الــــكـــراسـى األخــــرى ا
مختلفة وكلها مغطاة بستائر سوداء.. داللة
عـلى احلـداد كـحـالـة يـعشن فـيـهـا كـلـهن بـعد
مــــوت األب.. ولــــفــــتــــرة تـــقــــررهــــا األم وهى
ــــنــــزل ثــــمــــانـى ســــنــــوات فى ظـالم ســــجن ا
البس كــلــهـا فــمــنـزل بــرنــارد ألــبــا وأيــضًــا ا
ســـوداء عـــدا مالبـس (اجلـــدة) فـــقط ولـــهـــا
ـيــزة وهى الــروح الـتى تــهــيم خـارج داللــة 
الـبـيت تـنـشـد احلريـة واالنـطالق.. والـبـنات
فـى مالبسهن السـوداء ينتظـرن دائمًا وأبدًا
فارس األحالم.. ينتـظرن حتى تأتى فرصة
ـــنــزل والـــتــحــرر وكـــأنــهــا االنـــطالق خــارج ا
دعوة إلعادة النـظر عند اآلدباء فى أسلوب

تربيتهم للنشء الصغير.
واسـتُـخـدمت اإلضـاءة الــتى صـنـعـهـا الـفـنـان
اخملـرج "تامـر كرم" بـتوظـيف جيـد للـحظات
الـدرامــيــة.. فـقــد تــكـونت مـن إضـاءة عــامـة
لــلــمــســرحــيــة كــكل وإضــاءة خــاصــة لــبــعض
كاشفة عن نفس شاهد.. أمثلة (حلظة ا ا
االبـنــة الــصـغــرى - شــرهـا بــالــلـون األحــمـر
وحــلــمــهــا بـالــلــون األزرق.. فــكــانت اإلضـاءة
بــاســتـخــدامــهــا الــواعى ذات دالالت ومــعـانٍ
نـابــعـة من الــنص بل وأضـافـت إلى الـعـرض

قيمة جمالية أخرى وجديدة.
مـوسـيقى "مـحـمود الـشـريف" كانت من أهم
نتقاة بعناية فائقة فى العرض.. العناصر ا
ـــوســـيـــقى عـــلى تـــيـــمــة ـــؤلف ا لـــقــد لـــعب ا
واحـــــدة طـــــوال الـــــعـــــرض والـــــتـــــنـــــويع عـــــلى

حتـقق انـطالقـها من خالل االبـنـة الصـغرى
"أديلة".

وتــــتـــفـــجــــر الـــعالقــــات بـــ األخـــوات حـــول
صـورة (بب) الـعـريس الـتى اخـتـفت وتـبحث
عــنــهـــا الــعــروس.. فــتــكــون الــصــورة نــقــطــة
انطالق لتطور األحداث سريعًا إلى مرحلة
الــذروة ومــعــرفــة صـــورة كل شــخــصــيــة عن
األخـــــــــــــــرى والــــــــــــــــكـــــــــــــــشــف عـن بــــــــــــــــواطـن
الــشــخــصـيــات.. وجنــد أنـفــســنــا نـلــهث إلى
ــــوت لـ (بـب) الـــعــــريس الــــوصــــول خلــــبـــر ا
ـجرد سـماعهن وخطـأ هذا اخلـبر والذى 
إياه.. تقتل االبنة الـصغرى نفسها ألنها قد
أخطـأت معه وفـقدت عـذريتـها.. وقد زاوج
ــؤلـف قــصــتـــهــا هـــذه مع قـــصــة (اجلــارة) ا
الـتى وجدوهـا حـامالً دون معـرفة من األب
دينة تعـنيفها بشدة لـطفلها فاضـطر أهل ا
ـربية) من أهم حتى الـقتل.. وشـخصـية (ا
الـــشــخـــصــيـــات فـــهى عــلـى الــرغم مـن فــتح
ــغـــلق عــلــيـــهن جــمـــيــعًــا فـى نــهــايــة الـــبــاب ا
سـرحيـة وانطالق (اجلـدة) منه إلـى النور ا
خـارج الـبـيت وتـتـبــعـهـا الـبـنـات الـواحـدة تـلـو
األخرى بـعد مـوت أختهن الـصغـرى جندها
ــربــيــة) ثم تــعـود تــذهب إلى الــبــاب (هـذه ا
مرة أخـرى.. فقـد قررت حـبس نفـسها إلى
األبـد وقررت مـصيـرها بـنـفسـها عـلى نفس
ُـثـلى الـتى تكـرهـهـا كـثـيرًا شـاكـلة صـورتـهـا ا

وهى (األم برنارد).
ـالبس لـ "وائل عـــبـــد أمـــا عن الـــديـــكـــور وا
الـــفــــتـــاح".. فـــلـم يـــكـن هـــنـــاك ســــوى بـــعض
ــلــصــقــات عــلى ســتــارة بــانــورامــا خــلــفــيـة ا
بـيضـاء وصـلـيب وخطـوط مـتـقاطـعـة بـشكل
عــــشـــــوائى عــــلـى جــــانــــبـى الــــصــــلـــــيب وهى

ـــبــدع ـــهــرجـــان الــســـادس لـــلــشـــبــاب ا فى ا
ركز الفـرنسى لفت فريق "ويفز" األنظار با
بشدة من خالل العرض الذى قدمه بعنوان
"بــــيت بــــرنــــارد ألــــبـــا" لــــلــــكــــاتب والــــشــــاعـــر

األسبانى لوركا.
عــزف هـذا الــعـرض عــلى وتـر أغــنـيــة "مـتى
ـلفت لـلـنظـر أن فريق سـأرتدى فـستـانى" وا
العـرض كله من الـبنـات; األبطـال واخملرجة

ساعد..  وحتى اخملرج ا
األم هى األرمــــلـــــة "بــــرنــــارد ألـــــبــــا".. ثــــريــــة
ومــتـــســـلــطـــة تــعـــيش فـى عــزلـــة مع بـــنــاتـــهــا
اخلـمس لـكى حتـميـهن من غـواية الـرجال..
تـفرض عـدم اخلروج والـدخول ألى شخص
آخـر وبخـاصة الـرجال خـوفًا عـلى سمـعتهن
بـعــد وفـاة األب وتــرفع شــعـار.. "ال لــلـرجـال
فـى بـيت بـرنـارد ألـبـا".. خــمس بـنـات مـنـهن
ــتـمـردة ــسـتــكـيـنــة والـهــادئـة والـرافــضـة ا (ا
واحلـرباء الـقبـيحة واجلـميـلة الـتى أصبحت
"عـــروسًــا").. كــلــهن عـــوانس.. طــرق بــابــهن
ؤلف "لـوركـا" لـيـكشـف عن بواطن الـكـاتب ا
كل مـــنــهـن ويــوضـح خــبـــايـــا الـــصــدور وذلك
بــتــحـــرى عالقــة كل مــنـــهن مع (بب رومــان)
هــذا الــرجل يُــعــد بــطـالً لــلـمــســرحــيــة عــلى
الرغم من عدم ظهوره مطلقًا على اخلشبة

ا يتم الرواية عنه وعن أفعاله كلها. وإ
ـنــزل (اجلــدَة).. ســيـدة تــعـيـش مـعــهن فـى ا
لـهـا أحالم طـفولـيـة.. فهى تـمـثل محـاولـتهن
البرئية لـلتحرر من هذا السجن (بيت األم)
ربية اخلادمة) وهى وأيضًا تعـيش معهن (ا
سـيدة بـسـيـطـة للـغـايـة.. وال يـظهـر تـأثـيـرها
إال فـى نـــــــــهــــــــايـــــــــة احلــــــــدث الـــــــــدرامـى فى

سرحية. ا
نــعـــلم مــنــذ الــبــدايــة أن هــنــاك حــادث زواج
يــنــتـظــره اجلــمــيع.. الــعــروس (أجنــوســتــيـا)
الـتى ستتـزوج بعد أيـام (بب الرومانى) وهو
دينة وتتمناه يُعد أوسم وأفضل شـاب فى ا
كـل فـتــاة.. وتــتـضـح غـيــرة أخــواتــهـا الــبــنـات
مـــنــهـــا فـــهى الـــعـــروس الــوحـــيـــدة فى وسط
الـعـوانـس.. ونـعـرف أن عـ كل مــنـهن عـلى
هــــــذا الـ (بب رومــــــان).. فــــــكـل واحــــــدة من
الـبـنات لـها أحالم الـفتـاة الـطبـيعـية بـالزواج
وتـكوين بـيت سـعيـد بأسـرة سـعيـدة وإجناب
األطـفـال الذين يـجعـلون طـعم حالوة الدنـيا
فى حلوقهن.. واألم تخشى عليهن وحتاول
حـمايتهن (أى تـغلق الباب والشـباك عليهن)
وهــذه إحــدى الـــوســائل الـــتى يــســتـــخــدمــهــا
اآلبـاء غـالـبًا لـلـحـفاظ عـلى بـنـاتهم.. إلى أن
تــظـهــر من بـيــنـهـن فـتــاة مـنــطـلــقـة مــتـحـررة
ولــذلك كـان هــنــاك الــشـبه الــشــديــد بـيــنــهـا
وبـــ جـــدتـــهـــا والـــتـى حتـــثـــهـــا دائـــمًـــا عـــلى
الــتـحـرر بل وحتـكى لـهــا عن مـاضـيـهـا ذلك
بـاإلضـافـة لـلـشـبه الـشـكلى الـظـاهـر بـيـنـهـما

(اللون األسمر)..
فـتـقــول لـهـا اجلـدة: ال أريــد أن أحـيـا هـنـا..
أريـد اخلـروج من هـنـا.. من هـذا الـسـجن..
ســـجـن "بـــرنــارد ألـــبـــا" األم وحتـــذر مـن قــوة
الــرجــال "بب" الــشــاب الــذى تـقــول عــنه إنه
سـيـلــتـهـمـهن واحــدة واحـدة هى وأخـواتـهـا..
فـــهى تـــعــرف أن الـــنـــســاء فـــرائس فـى عــ
الــرجــال.. هـذه اجلــدة قــد خفَّ عـقــلــهـا مع
مــــرور الـــزمـن من أثـــر احلــــبس وحتـــاول أن

خمس فتيات
يتمردن على
سجن األم
بتحريض
من اجلدة

سرحى اإلضاءة و الوعى بدالالت العرض ا
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ـمـثل كـشف االنـفـعـال فى اخـتـبـار األداء? مـرة أخرى > يـنـبـغى عـلى ا
شهد يتطلب انفعاالً الشخصنة هى مفتاح لإلجابة. لو كان الدور أو ا
كن لـشخـصك أن يعـرضه بصـدق لكن ال مـكثـفًا فـلتـوفر أكـبر قـدر 

تدفع أو جتبر االنفعال.

> مسرحية «ضجيج األسئلة» للمؤلفة منى الشيمى هى أحدث مسرحية  نشرها على موقع مسرحيون اإللكترونى.
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الذاتية من شرائح عديدة فى اجملتمع.
إن هـــذا الــطــرح يـــؤكــد مــأســـاة اإلنــســان
ومــأسـاة الـوطن الـتـى سـعى جنف جـمـال
كــمــخــرج إلى تــأكــيــدهــا. وهــو مــا جــعــله
ــسـرح مـكــونًـا بـعض يـعــتـمـد عــلى فـراغ ا
ـستـوى األفقى مـوحـيًا بـجو الـكتل عـلى ا
الــــصــــحــــراء مــــســـتــــخــــدمًــــا بــــعض قــــطع
الــقــمـاش األمــر الــذى أتــاح له مــســاحـة
لتـشكيل صـور متعـددة متتـالية من خالل
ـــمـــثـل عـــبـــر إضــاءة تـــكـــويـــنـــات جـــســـد ا
مـتعـددة لتـعـطى لوحـات تـشكـيلـيـة مبـهرة
مـــنــــوعـــة لإليــــقـــاع خــــاصـــة وأن الــــفـــعل

الدرامى راكد. 
وإذا كـان العـرض يـطرح قـضـية الـتـأليف
واإلعــــداد فـــــإنـه يــــطـــــرح أيـــــضًــــا فـــــكــــرة
الــــتـــــواصل مـع اجلــــمـــــهـــــور الــــذى فـــــقــــد
تواصله مع العرض فى حلظات الثرثرة
وقـــــد ســــعـى اخملــــرج إلـى تــــعـــــويض ذلك
وجـذب اجلــمـهـور عن طــريق الـكـومــيـديـا
ثليه خاصة "هيفاء مستعينًـا بقدرات 
عـادل" الــتى جـسـدت شـخـصـيـة خـديـجـة
خـــاتــون بــتـــكــويــنـــهــا اجلــســـدى مــوظــفــة
طـبــيـعــتـهــا الـفــيـزيــقـيــة لـتــقـد حلــظـات
كـــومــيـــديـــة وســـاعـــدتـــهـــا قـــدرتــهـــا عـــلى
الــتــقــمص والــوعى بــحــاالت الــكــومــيــديـا
احلـــــــــركـــــــــيــــــــة فـى عـــــــــدم االنـــــــــزالق إلى
اإلسفاف إضافة إلى رشاقتها وحركتها
ــيـز يـنم ـرحـة فـى حـضـور  الــسـريـعــة ا
عـن مـــوهـــبــة. وهـــو مـــا نـــراه فـى "نـــصــار
ـتـبـاين مع الـنـصـار" بـتـكــويـنه اجلـسـدى ا
هــيـــفـــاء وكــذلـك طــبـــيـــعــة الـــشـــخــصـــيــة
احلـائـرة الـبـاحـثـة عن اجلـنـسـيـة ألنه من
فـــــئـــــة الــــبـــــدون وقـــــد اســــتـــــطـــــاع إبــــراز
الـشــخـصـيـة مـن خالل أداء يـعـتــمـد عـلى
الـسـخـريـة والـصـدق فـفـجـر الـكـومـيـديا.
كــذلك يــأتى فى درجــة تــالـيــة أداء نـواف
الــقــريــشى ومــنـال اجلــار الــله ومــحــمـد
الـشـطى وناصـر كـرمـانى لـيكـمـلـوا حـالة
األداء الـباحث عن الكـوميديـا التى تغلف
ــأســاة والــتى جتــعل من الــعــرض حــالـة ا
مـــأســاويــة لــواقع راهـن نــدركه من خالل

حلظات الكوميديا السوداء.
إنه عــرض طــمـوح كــان يــحــتـاج لــتــكــثـيف
احلــــــدث الـــــدرامـى كـى تـــــصـل رســـــالــــــته

للجمهور.
مثل نـصار النـصار قد حصل وإذا كـان ا
عــلى جـائــزة الـتـمــثـيل فــقـد كـانت هــيـفـاء

عادل تستحق أيضًا جائزة.

 مأسوية الواقع أهم قضاياه

مـشـكالته االجـتـمـاعـيـة بـعـيـدًا عن الـبـعد
الــفــلــســفى الــكــامل فى عــمل مــيــتـرلــنك
ومـع ذلك يــــبـــقـى بُـــعــــد الــــعـــمــــاء / عـــدم
الـبـصــر والـبـصـيـرة هــو الـرمـز األسـاسى
ـعـبـر عن مـأسـاة اجلـمـيع فـرغم تـبـاين ا
اجلميع وتراوحـهم ما ب طرفى التحرر
والـــــتـــــزمت والـــــوطـن وغـــــيـــــابه أو عـــــدم
االعـتراف بواطـنية الشـخص والتى تنذر
بـاخملـاطـر رغم ذلـك يـبـقى الـعـمـاء داللة
واضـــحـــة عـــلـى االجتـــاه نـــحـــو الـــهـــاويـــة
والـــضـــيـــاع فى الـــصـــحـــراء وكـــأنه الـــتـــيه
ويــصــبـح اجلــمــيع بــاحــثــ عن اخلالص
ـــــــــا إال أن هــــــــــذا اخلالص يــــــــــظـل أيـــــــــضً
مـحـكـومًـا ومقـيـدًا بـرغـبات الـشـخـصـيات

ـنـتـمى لـفـئة إيـرانـيـة. وبـوعـفـرة وعبـود ا
الــبـدون الـتـى تـمـثل مــأسـاته بـاعــتـبـاره ال
يـجد جـنـسـيته ويـاسـر رجل الـدين الذى
يــتــشــدق بــالــكــلـــمــات مــتــخــذًا من الــدين
وسـيــلـته لـلــتـزمت وتــقـابـلـه هـنـادى كــفـتـاة

متحررة ترفض أسلوبه.
ولــــعل هــــذه الــــطــــريــــقـــة أدت إلـى وجـــود
ـطى كـرجل الدين شـخـصـيـات بعـضـهـا 
ـتحررة. األمر الذى أتاح فرض والفتاة ا
االرجتــــال والـــــبـــــحث عن الـــــكـــــومــــيـــــديــــا
باعـتـبارهـا وسيـلة جتـذب اجلمـهور كـما
أن ذلك أدى إلى حصر الـشخصيات فى
إطـــــار رمـــــزى داخل اجملـــــتـــــمـع الـــــعـــــربى
خـــاصــــة اخلـــلــــيـــجى ســــاعـــيًــــا إلى طـــرح

اخملـــرج حــالــة الـــضــيـــاع والــتــشـــتت الــتى
يــعــيــشــهــا الــعــالم الــعــربـى الــذى ال يــجـد
ــــبــــصــــر أو الــــذى تــــخــــلى عــــنه قــــائــــده ا
القـائد حـتى لو كـان ضائـعًا بـينـما يـكون
الــعـــمــاء نـــفـــسه رمــزًا يـــؤكـــد عــلى حـــالــة
الــضــيــاع وعــدم الــرؤيـــة فــالــكل تــائه فى
الـصحـراء تأكـيـدا على أن تـوجه الـقافـلة
هــو تــوجه ال يــعـــرف وجــهــته وقــد يــتــجه

نحو هالكه ودماره.
وقد سعى احلاى وجنف إلى تأكيد أزمة
ــواطن بــتــغـيــيــر الــشـخــصــيـات الــوطن وا
عــنــد "مــيـتــرلــنك" واقــتــصـارهــا وحتــديـد
هــويــتــهــا من خـالل خــمس شــخــصــيـات;
هـى خـــديـــجــة خـــاتـــون وهـى ذات أصــول

يـفجر عرض "سـفر العمـيان" العديد من
الــقـــضـــايــا الـــفـــنــيـــة الــتـى تــهـم الــســـاحــة
ـــــســـــرحـــــيـــــة فـــــالـــــعـــــرض الـــــذى ألـــــفه ا
اإلمـاراتى نـاجى احلاى وأعـده وأخرجه
ــهــرجــان جنـف جــمــال ضــمن عــروض ا
الـوطـنى لـلمـسـرح الكـويـتى العـاشـر الذى
نـظـمه اجملـلس الوطـنى لـلفـنـون والثـقـافة
واآلداب بــــرئــــاســــة بــــدر عــــبــــد الــــوهـــاب
هرجان كاملة العياد. الرفاعى ومديرة ا
يـــطــــرح الـــعـــرض مــــنـــذ بـــدايـــتـه قـــضـــيـــة
الـــــتـــــألـــــيف فـــــالـــــنـص مـــــأخـــــوذ عن نص
ــيـتــرلـنك الــذى يـعــتـمــد عـلى "الــعـمــيـان" 
شـــخـــصــيـــات من الـــعـــمــيـــان داخل غـــابــة
يــــســــودهــــا الــــظالم بــــيــــنــــمــــا نــــعــــرف أن
الــشـخــصــيــات فــقـدوا قــائــدهم وهم فى
انـــــتــــظـــــاره لـــــكـــــنـــــهم فـى نـــــفس الـــــوقت
ـوت الذى أصبح قريبًا منهم ينتظرون ا
ــبــصــر الـذى فــذلـك الــفــقــدان لــلــقــائــد ا
يــعـرف الــطـريق ويــقـودهم إلـى مـبـتــغـاهم

يعنى فقدان األمل فى الوصول.
ونص مـيـتـرلنـك مأخـوذ عن لـوحـة لـبـيـتر
بروجيل الفنان التشكيلى البلجيكى التى
تـصــور سـتـة عـمـيـان يـسـيـرون مـسـتـنـدين
عـــلى أكـــتــاف بـــعـــضــهـم الــبـــعض لـــكـــنــهم

يتجهون نحو الهاوية.
وفـى نص "ســـــفــــر الـــــعـــــمــــيـــــان" جنــــد أن
ـوضـوع األسـاسى هـو نـفـسه مـجـمـوعـة ا
الـعـمــيـان الـتى تـتــوه فى صـحـراء بـعـد أن

فقدت القائد.
ولــعل فــكـرة االنــتــظـار هـى إحـدى أفــكـار
مسرح الـعبث والتى تتجلى فى نص "فى
انــتــظــار جـــودو". إذن نص نــاجى احلــاى
والـذى أعـده جنـف جـمـال ال يـخـرج عن
نص "مــيـتــرلــنك" رغم عــدم اإلشـارة إلى

ذلك.
واألهم أن فـــكــــرة االنـــتـــظـــار واألســـلـــوب
ـيتـرلنك كـانا لـهمـا األثر األكـبر الرمـزى 
عـــلى طـــبـــيــعـــة "ســـفـــر الـــعـــمـــيــان" حـــيث
حتــــولت الــــدرامــــا إلـى ثــــرثــــرة ال تــــطـــور
احلـدث الذى يـصبح الفـعل الدرامى فيه
هـو االنـتظـار وليـصـبح السـؤال األساسى
الـذى يـجـعل اجلـمـهـور يـتـابع احلـدث هـو

هل يأتى هذا القائد?
اإلعـداد الـذى حـول الـعـرض من مـجـرد
نص رمــــــزى فـى غــــــابـــــة إلـى نـص تـــــدور
أحــداثـه فى صــحــراء لــيــقــرب األمــر من
الـبــيـئــة الـعــربـيــة يـطــرح فى الـوقت ذاته
رمــزيــة شــخــصــيــاته لــيــقـدم مـن خاللــهـا
ـــعـــاش خــــاصـــة الـــواقع رمــــوزًا لـــلـــواقـع ا
الـــعـــربى وهـــو مـــا ســـعى "جنـف جـــمــال"
اخملــــــرج إلى تـــــــأكــــــيــــــده بــــــاعــــــتــــــبــــــار أن
الـشــخـصــيـات تــرمـز إلى الــعـالم الــعـربى
الــتـائه فى تـلـك الـصـحـراء حــيث تـصـبح
الـشـخـصيـات مـتجـاوزة حـدودها الـذاتـية
معبرة عن مـجتمع كامل يؤكد من خالله

سرحى العاشر فى مهرجان الكويت ا

ســــــــفــــــــر
الـعــمــيـان

 قضايا التأليف واإلعداد والتواصل مع اجلمهور
سرحية  أهم األفكار التى طرحتها ا

 عرض طموح كان بحاجة للتكثيف

( للضابط) من أنت يا سيدى .. ?
الضابط :

أنا أمهر بائع صحف فى البلد .. 
ذيعة : ا

كــمــا تــرون ســيــداتى ســادتى .. فى رده عــلى الــزمــيـل .. كـشـف ضــابــطــنـا
الـهـمام  .. عن خـفـة دم فطـريـة .. هو يـعبـر بـبالغة وذكـاء عن بـطوالته ..
هـو يـقصـد طـبعـا أنه يـصنع احلـوادث التـى تروج لـلصـحف فى الـعالم ..!!

فتصوروا حال اإلعالم .. إذا توقـفت مالحقة القتلة .. ?!!
الضابط :

(خجال) هذه مبالغة لطيفة ..
ذيعة :  ا

أنــا ال أبــالغ .. أنــتـم ال تــعــرفــون مــدى شــراسـة زعــيـم الــقــتــلــة .. الـذى 
الـتصـدى له الـيـوم ?..  هـنـاك قـصة رواهـا لى تـوا أحـد احلـضـور; قال إن
ـلقى أمـامـكم علـى الشـاشـة .. قضم وهـو طـفل إصبع زعيـم القـتـلة هـذا ا

معلمته .. وكان به خا اخلطوبة .. 
احملقق :

يا ساتر .. 
الرقيب :

كافأة   انتبه أيها اجلندى  .. هكذا ستضيع علينا ا
اجلندى :
والعمل ? 
الرقيب :

علينا أن نقول شيئا .. 
اجلندى :

لكننا ال نعرف عنه شيئا .. 
الرقيب :

ومن من هؤالء يعرف شيئا .. أين خيالك ? 
اجلندى :

(يرفع صوته ليجذب االنتباه) احلقيقة .. 
الرقيب :

احلقيقة .. 
ذيعة : ا

فاتنى أن أقدم السواعد الفتـية .. انظروا إليهما .. كيف يضعان أيديهما
خـلف ظـهـريـهمـا .. كـأنـهـمـا مـقيـدين ..!! نـسـأل أوال اجلـنـدى الـبـطل ? ما

دورك .. 
اجلندى :

فى اجلمعية ? اخلامس .. دورى اخلامس .. 
ذيعة : ا

عركة ? ظريف .. ال يريد احلديث عن بطولته .. أقصد دورك فى ا

.. نحب أن نسمى األشياء بأسماء شرعية ..
هرج : ا

قوة السالحف .. 
الرقيب :

ما تقـصده .. نسـميه التـطهيـر .. االنسحـاب .. إعادة انتـشار .. التـصفية
.. التصدى وأنا قائد قوة التصدى للقتلة .. 

احملقق :
على الطالق  .. هذا إبداع حقيقى .. زدنا يا رجل .. !!

الرقيب :
لقد علمتنا التجارب .. أال نسمى األشياء بأسمائها الدارجة .. وإال  فهم

الناس نحن .. أعنى هم .. ال يريدون ذلك .. !!
الضابط :

ـة جتـثم فوق صـدور اخللق .. ال أظن أحـدا هنـا يـعرفـهم .. أساطـيـر قد

ال يراها أحـد لكـنهم كـالبوم .. يـكمـنون فى الـظالم .. يسـمعون كل شئ ..
شرعون لكل قانون ..  قدرون لكل شئ فى هذا العالم الغبى .. ا إنهم ا

هرج : ا
أذكـر أنـنى سـمـعت مـثل هـذا الـكالم من مـتـسـول فـيـلـسـوف .. كـان يـتخـفى

فى ثوب مندوبنا الدائم فى مجلس األمن ..!!
احملقق : 

وهل تصدق الناس ? 
هرج : ا

الـنـاس يــا سـيــدى تـصـدق مــا تـتـمــنى .. ومـا حتـب .. فـكل الــنـاس يـتــمـنـون
السالم .. والعدل .. واحلرية ..!! لكن ما يحدث هو العكس .. 

الرقيب :
من يجرؤ على قول هذا ? 

هرج : ا
سرح .. !! الشعراء .. واجملان .. وكتاب ا

الرقيب :
ومن يصدق هؤالء اجملان .!!? 

(حلظة صمت) 
احملقق :

أال يخشون أن يعرف الناس ? 
هرج  : ا

ــعــلم .. احلــقـــائق ال تــكـــتــشف إال فى الـــوقت الــضـــائع .. و يــنـــهــا يــكـــون ا
والسلطان واحلمار ..  قد ماتوا جميعا .. !!

اجلندى :
كافأة ?  إن اعترفنا بقتله ..فرضا ..  فماذا عن ا

الثالثة : 
كافأة ?  ا
الرقيب :

كافأة ..  نعم ا
(يـجتـمع الـثالثة لـلتـشاور بـسـرعة وسـرعان مـا يتـفـقون ويـعود كل مـنهم

إلى موقعه)
كافأة ?  هيه .. من يستحق ا

الثالثة :
نحن طبعا .. 

ـكـان مـجــمـوعـة من مــصـورى الـصــحف ووكـاالت األنـبـاء (يـنـدفع عــلى ا
( ذيع وا
ذيعة :  ا

سيداتى آنساتى سادتى 
عـركة .. مـعـركة الـكرامـة والـشرف .. أنـقل لـكم وعلى الـهواء من سـاحـة ا
مباشرة وحصريا ..  صورة لـلتحقيق الذى يجريه احملقق الدولى الفذ ..
الذى تتلـمذ على يد شرلـوك هلمز وكـوجاك ..!! منذ قلـيل وفى اللحظات
ــعــركـة .. (تـلـتـفت لــلـمـحـقق)  ســيـدى األولى من فــجــر الـيــوم .. دارت ا

احملقق .. هل نستطيع التحقق من مالبسات احلادث ?
احملقق :

طبعا .. (للمهرج) ما معنى مالبسات  ? 
هرج : ا

البس يا أخى .. !! ا
ذيعة :  ا

أظـن الـقـتــيل .. أعـنى الــقـاتل .. أو بــاألصح .. الـقــتـيل الـقــاتل .. من أبـرز
عناصر القتلة .. 

هرج : ا
اذا ال يكون زعيم القتلة يا سيدتى اجلميلة ?  و

ذيعة : ا
هرج ..!!? رائع .. أنت أحد الرجال السـري ? رائع أن تتخفى فى ثياب ا
ــوضــة .. لــعـلك ـهــرج من أبــرز خــطـوط ا مــنــتــهى الـعــبــقــريـة  .. مالبـس ا

تالحظ مدى التآلف ب ما تلبسه أنت ..  وما ألبسه أنا  !!
احملقق :

ال أراها تلبس شيئا .. 
هرج : ا

البس ما يناسبنى غيره .. هأ  هأ هأ ..  فى الواقع .. لم أجد من ا
ذيعة : ا

و كذلك أنا .. 
راسل : ا

> «كام واحد بيحب اخملرج عصام السيد» هو عنوان اجلروب الذى  إطالقه منذ أيام على موقع ألفيس بوك الشهير.
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> عـنـدمـا يـعـلن عن تـوزيع األدوار كن مـتفـهـمًـا ومـرحًـا سواء
وزع عـليك دور أم ال. إنه أمر صبيانى ومـدمر أن تسمح خليبة

األمل أن تؤثر فى تقدمك ألى مدة من الزمن.

سرحي جريدة كل ا

16 من يونيه 2008 العدد 49

اجلندى :
أنا أحمل سالحى دائما ..!! 

ذيعة : ا
الله .. علـينا أن نحـمل سالحنا دائـما .. هل استـخدمت سالحك هنا فى

عركة ? ا
اجلندى :

نعم .. لكنها لم تكن معركة .. 
الرقيب :

(يزيح اجلندى جانبا) 
رفـيــقى اجلـنـدى .. من الــتـواضع وإنـكــار الـذات حـتى أنـه أنـكـر دورنـا ..!!
لكن من حق الـرأى العـام أن يعرف احلـقيـقة .. ومـا حدث بـكل التـفاصيل
عركـة غيرنا بعد أن أجمعت مـصادر معلوماتنا .. لم يكن مـعنا من شهد ا
أن زعــيم الــقــتــلــة ســيــخــرج وحـــده .. فــهــو ال يــرغب فى لــفت األنــظــار ..

فارقة ..  اعتمد اجملرم على ا
ذيعة : ا

رائع ..هاه 
احملقق :

(جانبا للضابط) لم يقل هذا فى التحقيق ? 
الضابط :

ألنه لم يحدث .. 
احملقق :

أيكذب على الهواء ? 
الضابط :

بدأت أشك  أن احلادثة حقيقية ولم يكونوا يصورون مسلسال .. !!
هرج : ا

أنا جعت .. 
احملقق :

سلسل يعجبنى ..  ا
الضابط :

هل أنت مجنون ?  .. 
(ينفجر الثالثة فى الضحك ويتسللون إلى اخلارج) 

راسل : ا
هل كان الرجل يحمل سالحا ? 

ذيعة : ا
طبعا .. وإال كيف سقط السور .. ? إنها قنبلة ? أليس كذلك ? 

اجلندى :
نعم  .. قنبلة .. 

راسل : ا
مانشيت .. معركة بالقنابل .. كم كان عددكم ? 

الرقيب : 
أنا وهذا اجلندى .. 

ذيعة : ا
فقط ? 

راسل : ا
كان .. البد أنه أطلق وابال من الرصاص ?!! الطلقات تمأل ا

الرقيب :
والقنابل .. 

ذيعة : ا
قاومكم 
االثنان :

مقاومة عنيفة يا سيدى .. 
ذيعة : ا

احلـمد لله .. سـقط أخيـرا زعيم القـتلة .. سـيداتى سـادتى .. جاءنا اآلن
البـيان التالى (تـخرج ورقة من حقـيبة يدها) صـرح مصـدر مسـئول .. أن
الـقــاتل الـذى لــقى مـصــرعه الـيــوم.. هـو اإلرهـابـى الـشـقـى.. عـبـد الــبـديع
عروف .. ومطـلوب على ذمة رسالن .. وهو من أخطر عناصر الـتنظيم ا
العديد من القضايا ..وقد  وضعت خطة للقبض عليه .. لكنه قاوم القوة
واشـتـبك مــعـهم ..  وفـجــر نـفـسه .. ومــات كـافـرا والــعـيـاذ بـالــله .. شـكـرا

سيداتى سادتى .. وتابعونا .. بسرعة نلحق بالنشرة .. 
راسل)  صور ويبقى ا ذيعة وخلفها ا (تخرج ا

اجلندى :
ما هذا الذى قلته ?

الرقيب :
هم يعرفون كل شئ 

اجلندى :
هل تصدق أنه زعيم القتلة ? 

الرقيب :
وهل األمر متوقف على ما يصدقه الناس .. ? 

راسل فى التصوير) ( يدخل األب مستندا إلى عصاه)  ( ينهمك ا
األب :

أين هو ? 
راسل : ا

من يا عم ? 
األب :

ولدي .. القتيل .. 

 فكرة االنتظار واألسلوب الرمزى كان لهما 
األثر األكبر فى فاعلية العرض
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ـفيـد أن تـسمع > لـو كـان اختـبـار األداء مفـتـوحًا أنـصت بـعنـايـة للـمـنافـسـة فلـعل من ا
تـفسـيرات أخـرى. على أى حال لـو كنت تـأثرت بشـكل خاص بـشخص مـا فمن األفضل

عمومًا أن تغير تفسيرك. 12
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سرحى العراقى دكتور فاجى كاشى. اضى اخملرج ا > توفى األسبوع ا
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 الواقعية السطحية التى يقدمها مسرح احلياة
اليومية هى األكثر انخراطاً فى جتاربنا احلياتية!

ؤتلف باخلروج عى إيقاعه  مواجهة ا

ا فى ذلك جهاز ومـراقب) من قبل أجهـزة السلطـة (
ـســرح)  وبـذا فـســوف يـخـوض الــسـلــطـة الـثــقـافى = ا

نفس التجربة- مع الشخصيات ..
تـفرج ب الرغـبة فى مواصلة لـذا تتراوح مواقف ا
(الـــلــعـب - الــقـــاسى) إلـى نــهـــايـــته وبـــ الـــرغــــبـــة فى
ا هـو السلطـة الثقـافية التى الفرار من ذلك الـلعب (
ــــفـــارقـــة تـــكـــمن فى أن ـــســـرح) .. لـــكن ا ـــارســـهـــا ا
الـفارين مـن عرض (احلـيـاة الـيومـيـة) لم يـفـعلـوا شـيـئا

غير أنهم عادوا إلى (احلياة اليومية ذاتها) !!.. 
نـعـم  لـقـد فـروا من (اجلـراج- كـوجـود اسـتـعـارى) إلى
(الـــوجـــود- كــجـــراج اســـتـــعــارى)  بـــحـــثـــا عن (اخلـــبــز

اليومى) !!! ..  
خاتمة :

يقول (بـول فاليـرى): (اجللد هـو األكثر عـمقا) أى أن
(أعمق ما فى اإلنسان هـو جلده) ويعلق (جيل دولوز)
- عـلى هــذا - قـائال بــأن االهـتـمـام بــالـسـطــوح (يـعـنى
االنـخــراط فى الـتــجـارب احلــيـاتــيـة ولـيـس االنـصـراف
ـبـاد والعـمـومـيات...) هـذا ومـسـرح إلى اجملـردات وا
(احلياة اليومية) يسعى إلجناز أكبر قدر مـن الواقعية
ــا هـو الـعــمق ذاته  يـقـول  بـالــوقـوف عـنــد الـسـطح 
(نيـتـشه) : (فـإذا كـان هـناك قـنـاع  فال شئ من ورائه
 إنه ســـطـح ال يـــخــــفى شـــيــــئـــا ســـوى ذاتـه) ويـــقـــول :
ــؤكـد أنـه لـيـس عـكس (مــاهـو الــظــاهــر عــنــدى ? من ا
ـــكــنــنى أن أقــول عن الــوجــود الــوجــود . فــمــا عــسى 
مـهـمـا كـان الـلـهم صـفـات ظـاهـرة !  إن الـظـاهـر لـيس
عندى قناعا الحـياة فيه. إن الظاهر عندى هو احلياة
والـفـعـالـيـة ذاتـهـا . إنـهـا احلـيـاة الـتى تـسـخـر من ذاتـهـا
كى توهـمنى بـأن ال وجود إال لـلـمظـاهر) ويـعلق (عـبد
السالم بـنعبـد العالى) عـلى هذا بقـوله: (فبيـنما تـعتبر
ـيتافيزيـقا أن السطح يـخفى من ورائه األعماق فإن ا
األعــمـاق هـنــا لن تـعــود إال نـتـيــجـة لـلــوهم الـذى يــبـعـثه
ـنـعـنــا من الـنـظـر إلــيه كـسـطح . فـيـنــا الـسـطح الــذى 
ولكنه ليس السطح الفارغ الشفاف إنه ســطح ثرى).
ــــكن لـى أن أنــــتــــهى إلـى أن الــــواقــــعــــيــــة وبــــعــــد هـل 
الـسطـحـية الـتى يقـدمهـا لـنا (مـسرح احلـياة الـيومـيــة)
هى األكـــثـــر انــخـــراطـــا فى جتـــاربـــنـــا احلـــيـــاتــيـــة  من
الواقـعية العمـيقة التى تلغى احلـياة كى تمسك بالوهم

يتافيزيقى الكامن خلفها ?!.. ا

ان إمام وعـادل عنـتر ورفعت (قام بالـتمـثيل فى هـذا العـرض : إ
عبد العليم ونانسى عادل-

موسيقى : رمز صبرى).

الهـــــــــــــوامش :
(1) مـيـشيل فـوكـو (احلـقـيقـة والـسـلطـة) - مـجـلـة الفـكـر الـعربى

عاصر - العدد األول أيار 1980. ا
عـاصر  (2) عـبد الـسالم بـنعـبـد العـالى (أسس الـفكـر الـفلـسـفى ا
عـرفـة الفـلـسفـيـة - دار توبـقال ـيـتافـيـزيقـا) - سـلسـلـة ا مـجاوزة ا

للنشر- ط 1 1991  الدار البيضاء 
 (3) كـرس شلـنج (اجلسـد والنظـرية االجـتمـاعيـة) ترجـمة : منى
الـبحر وجنيب احلصـادى موقع سريب على الـشبكة اإلليـكترونية

احللقة الثانية ..
(4) مـجمـوعة مـؤلفـ (فكـرة الزمن عـبر الـتاريخ) إشـراف: كولن
ـعرفة  العدد (159) الكويت ولسون ترجـمة : فؤاد كامل عالم ا

ص 45.
 (5) جـاسـتـون بـاشالر (جـدلــيـة الـزمن)  تـرجـمـة : خـلـيل أحـمـد
ـؤســسـة اجلـامــعـيـة لـلــدراسـات والـنــشـر والـتـوزيع ط 3 خــلـيل ا

 1992 لبنان 
ـكــان) تـرجـمـة: غـالب هـلـسـا   (6)جـاسـتــون بـاشالر (جـمـالـيـات ا
ــؤسـسـة اجلـامــعـيـة لـلــدراسـات والـنــشـر والـتـوزيع ط 2 1994 ا

لبنان 
 (7) تـوفـيق رشد (الـفلـسـفة)  مـوقع محـمد أسـلـيم على الـشبـكة

اإلليكترونية ..

الشخصيات) ..
ـطـعم) تـنـتـسب إلـى هـوية ويـبـدو واضـحـا أن (عـامـلـة ا
ذاتـية كـاملـة (سابـقة) عـلى وجـودها أمـا الشـخصـيات
األخـرى فـتـنـتـسب إلى هـويـات ذاتـيـة نـاقـصـة (الحـقـة)

على وجودها ..
(3)

ـتفـرج) وجهـا لوجه أمام الـعرض- كمـا رأينـا- يضع (ا
ـؤتــلف وكـذلك أمــام الـســلـطـة إيـقــاعه الـيــومى غـيــر ا
التى تعـمل على تنـظيم وتثـبيت ومراقـبة ذلك اإليقاع-
هــــكــــذا  بـال ســــرد (أو بال قــــصص  بـال حــــكى  بال
ـفهوم.. وإذا كـان (بول ريكـور) يؤكد ـعنى ا أحداث) با
أنـه (الوجــــود لـــــلــــزمـن إال من خـالل احلــــكـى) - هـــــذا
ـــكـــان  فى فـــضال عن تـــأكــــيـــد (بـــاشالر) عــــلى أن (ا
غلقة... يحتوى على الزمن مكثفا)(12). مقصوراته ا
كـان فى الـعـرض مـجـرد تـنـظـيم مـكانى وكـمـا رأيـنـا فـا
ــــســــروق من اإلنــــســــان)- فـــكـل هـــذا يــــضع لـــلــــزمن (ا

تفرج) كإنسان وحيد أمام مشكلة الزمن .. (ا
ـتــفـرج يـتم امـتــصـاصه داخل الـسـيـاق أعـنى بـهـذا أن ا
ــتــفـرج ــشــتت) لــلــعــرض كــكل- ذلـك أن ا الــســردى (ا
كونة للعرض بشكل أو بآخر  هو أحد الـشخصيات ا
ـــا يــقـــدم تـــصـــوره عن الـــدور الــذى ; (فـــكل عـــرض إ
ـتـفرج الـضـمنى ـكن لـلمـتـفـرج أن يلـعـبه- فى إطار "ا
أو الــنـــمــوذجى": أى الــدور الــذى- أوالـــوظــيــفــة الــتى-

تفرج القيام به- أوبها ..) .. ينتظر العرض من ا
ــتــفــرج - فى إطـــار أدائه لــدوره- ال يــكف عن إنــتــاج ا
ـتـغـيرة  لـكـنه- وهذا هـو األهم- يـنـشغل فى ـعانى ا ا
ـحـاولـة جـمع الـشـتـات والـنـثار الـسـردى فى األسـاس 
حـكـاية مـتـماسـكـة ذات مـعنى عـام مـتمـاسك ومن هـنا
حتـديدا يتم امتصـاصه فى السياق الـسردى للعرض 
وبـاإلضـافة إلـى هذا  فـهـو يـنـزلق - رغـما عـنه - إلى
إنـتاج مـنولـوج سـردى صغـير ; خـاص به (أى أنه يروى

مع الشخصيات) ..
كل هـــذا ســـيــجـــعـــله يـــشـــعــر- فى حلـــظـــة مـــحــددة من
الـعرض- بينمـا هو جالس فى مقعـده  بأنه (مسجون

احلــقــيــقـــة)  (إنــهــا الــســر اجلـــوهــرى اخلــالــد) فــفى
البداية تكمن (هوية األصل احملفوظ) .

ثال فى العرض- فال أما (مسرح احليـاة اليومية)- 
يـبـدأ (ومن ثم اليـتـطور فى اجتـاه نـهـايـة مـا- لـتـحـقيـق
ـا (يـدور)- فـهـو يـبـدأ كـمـا يـنـتـهى (فى غـايـة مـا)  وإ
ـعتـاد) أى أن البـدايــة هى ـتـكرر وا الصـباح الـيومى ا
الـــــنــــــهـــــايـــــة ذاتــــــهـــــا  كـــــمــــــا أنـــــهـــــا ال تــــــضـــــمـــــر ســـــرا
طعم- إذ ما(كـالشـخصـيات تـمامـا- باسـتثـناء عـاملـة ا
التـسـبـقــهـا مـاهـيــة مـا; فـهى يــومـيـة ومـتــكـررة ومـعـتـادة
ـــــكن ألي مـــــنـــــهــــا أن يـــــحـل مــــحـل اآلخـــــر .. هــــذا و
والـعالقات الـقائـمـة بيـنهـا من جـهة وبـ (النـظام) من
جــهــة أخــرى  عـالقــات قــوى مــتــصـــارعــة .. وبــكــلــمــة
واحـــدة  إنـــهــا حتـــتـــفى بـ : (خـــطـــوط الـــهــروب) الـــتى
عـبـر مــسـار احلـدث الـنـاجت عن ـكن أن تـنـبــثق فـجـأة
ـصـادفـات بل إنـهـا تـسـعى إلى تـلـك اخلطـوط  بـكل ا
مــا تــكـتــنــز به من تــعـدد وتــشــتت  وال يـحــدوهــا سـوى

األمل فى العثور على إيقاعها الذاتى ..
(2)

ـطعم)- نظرا لكونها مصممة وفقا شخصية (عاملة ا
لـلبـنـية اجلـمالـيـة الواقـعيـة الـتقـليـدية- مـجـرد (تمـثيل)
( لتـمثل سابق عـلى وجودهـا  لذا يعـد أداء (نورا أم

لها (تمثيل للتمثيل) ..
أمـا الـشخـصـيـات األخرى فـهى (تـشتت وتـبـعثـر)- كـما
ــمــثل كى ــا يـــســتــدعى فــعــالـــيــة ا أشــرت من قــبل- 
ركز طعم) هى ا يـلملمها .. وبـعبارة أخرى  (عامـلة ا
مـثـلة  أمـا الشـخصـيـات األخـرى فـتعـثر الـذى تـتبـعه ا

مثل أنفسهم ...  على مراكزها فى ا
ــزيــد من إيــضـــاح األمــر  أقــول : لــعــبـت شــخــصــيــة و
ـعد ســـلفا- ـطعم) دور اإلطـار التـنظـيمى- ا (عامـلة ا
ـمثـلة ـا فى ذلك أداء ا الحـتواء الـعنـاصـر اخملتـلـفة  
.. بـيــنــمـا الــشــخـصــيــات األخـرى تــســتـمــد أطــرهـا من
ـــمـــثـــلـــ (إذ حـــاولـــوا بـــأدائـــهم الـــواقـــعى- احلـــيـــاتى ا
الـــيـــومى- إضـــفـــاء نـــوع من الـــتـــنـــظــيـم عــلـى الـــتــشـــتت
والــــتــــبــــعــــثـــر والــــتــــنــــاثــــر ; الــــذى تــــنــــبــــنى عــــلــــيه تــــلك

(1)
الشخصيات ال تنمو وفـقا لآلليات النمطية التقليدية
ا من خالل (التـضاد) فيـما بينـها- فكل شـخصيـة وإ
تـضئ- بقـدر ما تضـاء - الشـخصـية األخـرى .. هكذا
 فــشـخــصـيــات- الـعـرض- التــنـطــوى عـلى مــعـنى فــى
ا يعنى أنها لـيست إطارا تنظيـميا منوطا به ذاتهـا  
تـوحيـد العـناصـر اخملتـلفـة  فعـبر الـتضـاد- الـــــذى ال
يــنـقــطع طــوال الــعــرض- تـتــغــيــر تــلك الـشــخــصــيـات 

فيتغير تبعا لذلك وعينا بها ..
هـذا يعنى أنهـا ليست ذواتا- أى ال تـنطوى على وحدة
مــا .. إنـــهــا مــجــرد تـــوزيــعــات عــلـى مــواقع ومـــــــواقف
يـومية عديدة  مـتناثرة- فى سـرود صغيرة ذات طابع
مــنـولــوجى- كــأســطح بال أعــمــاق  إال أنه يــســـــتــحـيل
عانى البـسيطة التى تنطوى عليها تلك اختزالها إلى ا
ـعانى تـتـغـيـرعـبر آلـيـة (الـتـضــاد) التى ـواقف ; ألن ا ا

يشتغل عليها العرض ..
ــطــعم); فــهى الــشــخــصــيـة هــذا فــيــمــا عــدا (عــامـلــة ا
ـا تكتـنز به من النمـطيـة الوحـيدة فى الـعرض- نـظرا 
أبـعـاد عـديـدة تــقـتـرب بـهـا من الـشــخـصـيـات الـواقـعـيـة
التقـليدية (فـقد كانت تـعمل مع زوجهـا وبعدما ذهب
اضــطــرت لــلــعــمل كى تــعــول نــفــســهــا  ولم تــزل حتــلم
بـالـزواج وإجنــاب األطـفــال  وتـنــتـظـر "الــويك إنـد" كى
تــسـعـد بــلـقـــاء الـعـائــلـة واجلــيـران عـلى مــائـدة الــطـعـام
األسـبوعية الـتى تعدها لهم... إلـخ)  أعنى بذلك أنها
حتــولت إلى (مــوضــوع ; إلى شئ فـى ذاته) فــمــا نـراه
ـطــعم- نــفــسـهــا) .. وقــد قـامت ــرأة- عـامــلــة ا هــو (ا
) - مـخـرجــة الـعـرض- بــأدائـهــا بـنـفــسـهـا  (نـورا أمــ
أداءً (إيــهـامـيــا- انـدمـاجــيـا خــالـصـا) ولم يــحـررنـا من
ـســتـمـر الــوقـوع حتت ســلـطـة خــطـابـهــا سـوى الــقـطع ا
لـــلــســـرد- أى االنــتـــقــال مـــنـــهــا إلى الـــســرود اخلـــاصــة

بالشخصيات األخرى  ثـم العودة إليها ..
ـسرح ويـبـدو أن الـعرض يـبـقى لـنا عـلـيهـا- من تـاريخ ا
)- ليـحدد بـها إطـاره كعـرض جديــد (الـواقعى الـقد
سـافـة الـتى يـبتـعـد بـها وبـاألحـرى هـو يشـيـر بـها إلـى ا
ة  أعـنى أنهـا تبـدو كعالمــة يبدأ عن الواقـعيـة القـد

هو بعدها كعرض مختلف ..
وقـد أشـرت فـيـمـا سـبق إلى أنـهـا- فى الـعـرض- تـبـدو
ظلـمة ... كـما أشــــرت منتـهكـة  ملقـاة فى اخللـفيـة ا
أيــضــا إلـى تـآكــلــهــا وإلـى أن عــمــلــيــة (االلــتــهــام) تــؤكـد
(تالشى الذات).. داللـة هـذا التالشـى- فى تقـديرى-
ا فى ذلك ـتد بهـا العـرض لتـشمل الـعالم الـقد (
ة اإلنسـان القـد ذاته) الذى تـناولـته الواقـعيـة القـد
ـطعم)- .. غـير أن (الـتـضـاد) بـ شـخـصيـة (عـامـلـة ا
ــصـاغــة وفـقــا لــلـنــمط اجلـمــالى الــواقـعى الــقـديـم - ا
صاغة وفقا للنمط الواقعى والشخصيات األخـرى- ا
ـــــا هـــــو تـــــضـــــاد بــــ (الـــــشـئ فى ذاته) اجلـــــديــــد  إ
ــاهــوى) لإلنــســان و(الــشـئ لــذاته)  بــ الــتــعـــريف (ا
ة جتاوزه والوجود- الـذى لم تستـطع الواقعـية القـد
ـيـتـافيـزيـقـا وجـعـلـهـا تدعى ـا أنـزلق بـهـا إلى وحل ا
امــتالك احلــقــيــقــة الــواحــدة الــوحـيــدة بـل والـتــمــاهى
مــعــهـــا - إلى احلــد الــذى صـــارت مــعه  هى نــفــســهــا
(جــهـــاز ســـلــطـــة- ثــقـــافى) .. وبـــ الــتـــعـــريف اآلخــر;

النافى للماهية القائل بالتعدد والتشتت .. 
عـنى آخـر  كل (نهـايـة) تنـدفع إلـيهـا األحداث (فى و
) تفترض (بداية) محددة هى سرح الواقعى الـقد ا
(أصل) حتــــددت فــــيـه خــــصــــائص احلـــــدث وتــــعــــيــــنت
مــاهـيــته لــيــكـون تــطــوره  فــيـمــا بــعــد مـجــرد انــتــشـار
ـتــضــمن فـى الــقـول ــعــنـى ا ـا ســبـق- وهـو ا وامــتــداد 
ــبــدأ ــأثــور (تــاريخ الـــشــجــرة كــامن فـى بــذرتــهــا) ; ا ا

احلاكـــم للميتافيزيقا .. 
ــتـــعـــيـــنـــة بــدقـــة هى ــكـن الــقـــول إن الـــبـــدايـــة ا لـــذا 
ـمـتـازة) الـتى جتـعل احلـدث (الـوقـوف عـنـد الـلـحـظــة ا

كنا.. 
فــالـبــدايــة تــســبق احلــدث الــدرامى ألنــهـا هـى (مـوطن
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راسل : ا
تــعــلم أنه أصـم  .. واحلــقــيــقــة مـــســجــلــة هــنــا .. (يـبــرز مـسـجـل الـصـوت

والكاميرا) 
الرائد :

ـراسل ويخـرج من الشريط) مـسجل (يأخـذ مسـجل الصوت والـكامـيرا من ا
جـيد .. مرتفع الثمـن .. أظنه عهدة ?!! حافظ علـيه .. حتى ال يتحطم ..
مـعقـدة قلـيال لـكنـها رائـعة .. (يخـرج الشـريط من الكـاميرا ويـردها إليه)

بال قيمة بالنسبة لنا .. لكنها بالنسبة لك ثروة .. 
راسل : ا

هذا اعتداء على حرية الصحافة .. 
الرائد :

كـلنا أحرار  .. الصحـافة حرة .. ونحن أيضـا أحرار!! أمن الوطن القومى
ـثـقــفـون .. اذهب واكــتب مـا تــشـاء بــحـريـة .. أهم مـن كل مـا يــتـشـدق بـه ا
لـكــنـنى وبــحـريــة أيـضـا لن أســمح لك بـالــنـشــر ..!! يـا أسـتــاذ .. مـا حتـاول
ـصــالح الــعـلــيـا لــلـبالد .. ويــضـر نـشــره يـكــدر األمن الـعــام .. ويـسـئ إلى ا

صالح شعبنا الطيب الصامت. باألمن القومى و
الذى يدفع الثمن .. !!

راسل : ا
واحلقيقة ? 

الرائد :
أجهزة إعالمنا تذيع احلقيقة ..!!بالصوت والصورة كما رأيت .. !! 

راسل : ا
والضحية .. ?!!

الرائد :
ـمــدد هـنـاك .. هـو نـفـسـه عـبـد الـبـديع لـيس لــديـنـا ضـحـيــة يـا أسـتـاذ .. ا

رسالن .. 
راسل : ا

يا أبا عباس .. 
األب :

خادمك يا سيدى. 
ستشفى)  رضى الثالث فى مالبس ا (تظل فى اخللفية رءوس ا

الرائد :
هذا الصحفى يزعم أنك تكذب أجهزة األمن .. 

األب :
أنا .. أستغفر الله .. وماذا تقول أجهزة األمن يا سيدى ? 

الرائد :
تقول إن القتيل هو زعيم القتلة .. 

األب  :
ولم ال ..?!! لن يضره ذلك ..!!

راسل : ا
هو ابنك يا رجل .. 

األب :
وأنت ابنى أيضا .. 

راسل : ا
قل احلقيقة .. وسأنشرها مهما كلفنى ذلك .. 

األب :
يــا ولــدى .. ابــنى عــنــده خــمــســة أطـــفــال .. هل ســتــطــعــمــهم احلــقــيــقــة ?
احلقـيقـة يعـلمـها الله (جـانبا) اذهب حلال سـبيـلك يا ولـدى .. لن تكـلفهم
أكثر من طلقة واحدة .. وبيان ولدى مات .. ولم يكلفهم طلقة واحدة ..!!
انـظر .. لـيس به أثـر لـلـرصاص ..  لـعـله سـقط عـلى األرض .. ومات ..!!

وت ..!! كلنا 
راسل : ا

(فى ذهول ناهضا) 
بل كلنا أموات يا أبى .. !!

الرائد :
(ينتزع من رقبته هويته الصحفية) 

ما دمت من األموات .. فأعتقد أنك لن حتتاج بطاقة عضوية النقابة .. 
ـراسل بـكـل مـا فى يـديه حـول اجلـثـة شـاردا خـارجـا من فـتـحـة (يـلـقى ا
رضـى . األب يتـابـعه فى إشفـاق والـرائد الـسـور ليـنـضم إلى مـجمـوعـة ا
يـتـابع ســاخـرا وقد وضع يـديه خـلف ظـهـره إلى جوار اجلـنـدى والـرقيب

مثلهما تماما) 
الرائد :

مجنون .. يظن أن هناك من يسمى عبد البديع رسالن .. !!
(ينفجر فى ضحكة مجنونة) 

تهدم يصفقون بحرارة). (األربعة من خلف السور ا

                                                                         إظالم وستار
األسبوع القادم
 د. سيد اإلمام

 يكتب دراسة نقدية عن النص 

بنادقنا من رصاص .. سقط .. 
الرقيب :

كانت عندى قنبلة .. 
راسل : ا
قنبلة ?!!
الرقيب :

اثنتان ..!! نفذت ذخيرتى .. ماذا أفعل ? هل أترك زعيم القتلة يهرب ? 
راسل : ا

لم تكن تعرف من هو ?
الرقيب :

لم أكن أعرف أنه عباس .. !!
راسل : ا

هل قلت هذا فى التحقيق .. ?
الرقيب :

ال .. 
راسل : ا

سأنشر ما قلت فى صحيفتى .. 
(يدخل أحد الضباط فى رتبة (رائد)

الرائد :
لن تنشر شيئا .. 

االثنان :
سيدى الرائد .. !!

راسل : ا
(يبرز هويته) أنا .. 

الرائد :
(مقاطعا) أعرف من أنت .. ولن تنشر شيئا كما قلت لك .. 

راسل : ا
من حق صحيفتى .. 

الرائد :
(مـقاطـعا فـى هدوء غـير طـبـيعى) لـيس من حـقك وال حق صـحـيـفـتك أن

تسأل رجال من رجالى دون إذن رسمى  .. 
راسل : ا

أنا أبحث عن احلقيقة 
الرائد :

وهل وجدتها ? 
راسل : ا

عباس األطرش قتل ظلما .. استوقفته القوة ولم يتوقف فقتلوه. 
الرائد :

اذا لم يتوقف ?  خالف النظام .. 
راسل : ا

لم يسمع الكالم 
الرائد :

الذى ال يسمع الكالم .. يستحق القتل .. 

طاف» لفرقة قصر ثقافة اجليزة. مثلة الشابة نشوى اإلبيارى تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «آخر ا > ا
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راسل : ا
قتل ولدك ?  كيف عرفت 

األب :
ــبــاشــر .. قــالت وهل يــتــوه األب عن ولــده .. رأيــتـه فى الــبث الــفــضــائى ا
ـذيـعـة علـيه كالمـا غـريـبا .. وأعـطـته اسـمـا آخر .. لـكن ولـدى عـباس .. ا

طيب .. 
راسل : ا

هل أنت أبوه ? 
األب :

نعم .. هذه هويتى .. 
راسل : ا

متى رأيت ابنك آلخر مرة ?
األب :

صلينا الفجر معا .. 
راسل : ا

هل كان البنك عمل .. ?
األب :

ابنى أشهر بائع جرائد باحملطة .. عباس األطرش .. 
الرقيب :

أنت تكذب .. زعـيم القتـلة اسمه عبـد البديع رسالن .. اقـترب وانظر فى
وجهه 
األب :

يت)  (يقترب ويتأمل وجه ا
هو ابنى .. ابنى الطيب .. الذى ال يضرب حتى أطفاله .. !!

راسل : ا
هل له أطفال ?

األب :
ـريضـة وأنا .. يتـحملـنا حتى دون أن يـشكو خمسـة .. يعول خـمسة وأمه ا
.. فهـو ال يتكلم كثيـرا .. ألنه أطرش .. ال يسمع .. لكنـه يستطيع أن يقرأ

الشفاه .. 
اجلندى:

(متأثرا) أال يسمع شيئا يا أبى .. ?
األب :

اذا قتلوه .. ? ال يا ولدى ..!! 
الرقيب :
خطأ .. 
راسل : ا

ما احلكاية أيها الرقيب .. ?
اجلندى : 

(مـنفجرا باكيا) كل مـا سمعته لم يكن صحـيحا .. خشينـا أن تضيع علينا
ـكـافـأة .. قـتـلـنـا بـريـئـا هل ـكـافـأة ! (مـبـتعـدا عن الـرقيب) مـلـعـون أبـو ا ا
نـسـرق اسـمه أيـضا ?!!  (شـارحا) كنـا فى الـكمـ .. حـاولـنا أن نـسـتوقف
الــرجل فــلم يـســمــعـنــا .. حـذرنــاه فــلم يـلــتــفت .. أطـلــقــنـا عــلـيـه كل مـا فى
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وعد ومـنتبهًا لكل > كـن منضبطًا ودمـثًا للغايـة فى اختبارات األداء. ولتكن دقـيقًا فى ا
طالب. وكن صـامتًا تمـامًا إال إذا طلب مـنك أن تتكلم. مـعظم اخملرج الـتوجيـهات وا
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فتوحة. أشخاص آخرين فى االختبارات ا

سرحية «سيدة األسرار عشتار» للكاتبة حياة الرايس. .> معرض تونس الدولى للكتاب احتفى مؤخرا بصدور الطبعة الرابعة 
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الـــلــيـــلـــة ? لـــقـــد قــسـم اجلــمـــهـــور إلى أربع
نفردة فى ناطق ا مجموعـات وكثف كل ا
مــــــدخـل صـــــالــــــة الـــــعــــــرض حــــــيث يــــــكـــــون

كان. الداخلون إلى ا
تحدثون ا فيهم ا وتضاعف أعدادهم - 
ـــبـــاعــدة -  يــزيـــد من عـــزلــة احملـــلـــفــ وا
بــيـنــهم وبــ الــشـهــود إال أن بــيــنـهم  – فى
نفس الوقت - يختبئ  اثنان من القتلة.  
ـؤلف ـسـرحـيـة اجلـديـدة الـتى يـعـرضـها ا ا
اإليــــرانـى "أمـــــيـــــر رازى كــــوهـــــســـــتـــــان" فى
ــــهــــرجـــــان هــــذا الـــــعــــام هى فــــعـــــالــــيـــــات ا
حتـقـيقـات بـوليـسـية جـنـائيـة وهـو يصـطدم
فى نــفـس الــوقت بــشــكل واقــعى لــلــحــاالت
ـا احلــقــيــقــيــة الـتـى جتــرى فى إيــران ور
فـى أنــحـــاء عــدة مـن الــعـــالم الـــذى نـــعــرفه
جيدا ويغض الضميرالدولى البصر عنه .
أيــــضـــــا يــــســــاهم صــــانـع األفالم الــــشــــاب
"مـاهـ سادرى" فى تـوسـيع هذه األمـسـية
لــتـتـجــاوز فـراغ الــقـاعـة إلـى فـرغـات أوسع
التــمـلــكــة إال الـكــامــيــرا فى تـقــد أبــحـاث
مـتـحـركـة فـاالثـنـان ارتـبـطا بـرحـلـة إلى أى
بــلـــد مــا لم تــطــئه قـــدم إنــهــا رحــلــة داخل
الـــنـــفس الـــبــشـــريـــة الــتـى تــعـــيش مـــفـــارقــة
ــتــحــدثــ والــقــتــلــة مــقــابل الــتــوحــد بــ ا
ـقتـول الـقـابعـ فى الـصالـة ومـا يقـلنه ا
ومـا تـفـصح عـنه شـاشـة الـفـيـديـو ومـا بـ

ما يورده األرشيف اإلعالمى اجلاهز.
 الــضـــحــايــا يـــودون أن يــصــفـــوا كــيف قـــتــلــوا
وكــيف سـيــقـتــلـون ثــانـيـا فـى عـالم يــعـلم مـدى
الــقـسـر  واالضـطــهـاد وعـدم احلـريـة إال أن
ـــا اإلصـــرار عــلـى أمـــنـــيــة فـــرديـــة لـــهم  – ر
عاش قد تسقط . ناخ ا تتحقق  – فى هذا ا

ؤلف اليونانى سرحية  ا هذا هو العنوان 
ـتـريـاس" وهو  _ فى األصل ـتريس د "د
 _ عــــرض لـ  999 فـــــردا من الـــــبـــــشـــــر مع
مــيـــكـــروفـــون. ظـــهـــر هـــذا الـــنص فـى عــام

 1978 وهو عرض جماعى مشترك .  
العرض اللـبنانى " إنى أموت كاألرض اجلدباء

ثال " عرض  لـ  150 أثينيا مع  12 
يـبــحـر فى سـيــرة احلـيـاة الــداخـلـيــة لـوطـنه
واصـفا  – من خالل مـنـظور حتـلـيلى لـفـكرة
احلرب جملـرد احلرب   – ما حل به  نـتيجة
لـدوافع غـيـر مبـررة لـلـقـتل والـتـدمـيـر وحـالة
احلـصـار عـلى وطن أصـيـبت نـسـاؤه بـالعـقم
ولم تــعــدن تــقـدرن عــلـى اإلجنـاب لــيــودعن
بلـدهن مـبكـرا  حـيث الـتاريخ الـقـد الذى
ـــيــة الــثـــانــيــة وأصـــبح دمــرته احلـــرب الــعــا
االحــتالل  واحلــصــار  واحلــرب األهــلــيــة
ـستـقبـلية  ثـم جاء زمن مـابعد هـو قراءته ا

احلرب ليفقد البلد هويته .
الـنص تــشـخـيـص حلـالـة الــيـونـان اآلن إنه
حــوار مع سـاكــنـيـه  مـواطــنـيه  مع هــويـته
ؤلف)  حوار احملـطمة  (من وجـهة نظـر ا
مع الـوعى الـداخـلى لــشـعب فى وطن عـلى
حـــافـــة الــهـــاويـــة  "اسم الـــبـــلــد قـــد تـــغـــيــر.
ة التى لم تعد موجودة" كان اليونان القد

. مثل هذا على لسان أحد ا
 أخــرج هــذا الــعــمل مــيــشــيل مــارمــارنــيس
ـــصــاحـــبــة 12 ــشـــاركــة  150 أثــيـــنـــيــا و
ـثال  مـكـونـا بـهم قـوافل بـشـريـة تـتـحـرك

سرح . شاهدين وخشبة ا ب ا
ـها إنـها قـضـية إنـسـانيـة هـامـدة تقـفـز معـا
مـن أول الـــــــــعـــــــــرض مـن خـالل الـــــــــوثـــــــــائق
ـة وتفـتـقد احلـركة إلى األمـام سواء الـقد

ستقبل . اليوم أو حتى فى ا

عـلى شكـل دائرى ولـتحـكى حـكايـات تدور
بــــــــــ اآلبـــــــــاء واألبـــــــــنـــــــــاء أو بـــــــــ األزواج
وجـيرانهم أو بـ رواد احلانات والـعاطل

وظف . وا
الــعـــرض الــفــرنــسى "الــتـالشى "تــســتــخــدم
ــــفـــتــــوحـــة وتـــدور اخملـــرجــــة الـــفــــراغـــات ا
األحداث عـلى خـشبـة دائـرية يـلتـف حولـها

اجلمهور.
كل هــؤالء يــشــكــلــون أحــداث الــعـمـل وهـذه
احلــكــايــات تــقــدم مــبــاشــرة إلى اجلــمــهــور
وكـأنها احتفـالية تاريخـية فى إطار شعبى.
إنـــــهــــا تـــــعـــــرض تـــــاريخ أوربـــــا فـى الـــــقــــرن
الـــــعـــــشـــــريـن كـــــدائـــــرة مـــــعـــــارف فى إطـــــار
مـلحـمـى. وجتـدر اإلشارة هـنـا إلـى أن هذا
ـــســرحى يـــعــرض فـى صــالـــة بــيع الــعـــمل ا

اللحوم فى أحد األسواق فى فيينا .

هـذا الــعـرض من تــألــيف الـكــاتب اإليـرانى
"أمـيــر رازا  لــوسـتــانى"  "ومـاهــ سـادرى"
البس واإلضاءة فـقد قام أمـا التصـميم وا
ــؤلـف نــفـــسه  واإلضــاءة والـــصــوت بـــهـــا ا
والـــفــــيـــديـــو حلــــســـام نـــورانـى وهـــو إنـــتـــاج
ـثل ــهـرجــان و مـشــتــرك بـ بــلـجــيـكــا وا
بـالـلغـة الفـارسـية وتـصـاحبه تـرجمـة بـاللـغة

انية .  األ
يـدور الــعــمل حــول أربـعــة أشــخــاص جـاؤا إلى
وت وأربعة شهود استدعوا ليأخذوا أماكنهم ا
ــشـــاهــدين ويــجــبـــروا عــلى اجلــلــوس وسط ا
لــتــتــقــابل ظــهــورهم بــعــضــهـا الــبــعض حــتى ال
يـتـبـادلـون الـنـظـرات مع بـعـضـهم ولـكـنـهم كـانوا

يختلسونها ب احل واآلخر. 
وقف وفـقا لـهذا التـشكيل  ما داللـة هذا ا
الـفـراغى? بــالـطـبع يــعـكس حـالــة الـتـعـامل
الــقـــســرى مع الـــضــحــايـــا فى هــذه الــلـــيــلــة
ــسـرحــيـة. وفــيـمــا يـفــكـر درامــاتـورج هـذه ا

الـشـرق وفى الـبـلـقـان وفى األعـلى  تـظـهر
أربع شــاشــات عــرض تــعــرض من خـاللــهـا
البـيانـات الرسـميـة وسيـرة األبطـال القـتلى
فى احلـرب كمـا تتـضـمن مواقف إنـسانـية
ومـأسـاويـة إنـهـا صـيـحـات حتـذيـريـة تطـلق
ـتـلـقى من مـغـبة بـالـسـرد الـوثـائقى إلثـارة ا
عــودة هـذه احلـروب ثــانـيــا لـتــحـصـد أرواح
ضـــحــــايـــا جـــدد يــــنـــضــــمـــون إلى زمـالئـــهم
السابق جـراء التشدد الطائفى والتدخل
اخلـارجى إنـهـا حـكـايـة شـعب يـعـيش حتت
مـظلـة رعب وخـوف ويطـالب بـتفـادى عودة
مــاحــدث فــاخملـــرجــة كــمــؤلــفــة ومــخــرجــة
ــــثـــــلــــة أيـــــضــــا شـــــهــــدت وشـــــاركت هى و
وزمالؤهــــا احلــــرب األهـــلــــيـــة تــــعـــرض فى
شــــكل نــــصف وثــــائـــقى مــــرئى كــــمـــحــــاولـــة
لـعرض واقع بلدهـا السيـاسى واالجتماعى

واالقتصادى .

" اخملـرجـة الـفرنـسـية أمـا "إريان مـنـوشـك
ـا الـروسـيـة األصل والـتى ارتـبط اسـمـهـا 
يسـمى (مسـرح الـشمس) فـتعـود بـعد فـترة
تــــــــــوقـف دامت  12 عــــــــــامــــــــــا عــــــــــادت إلى
احــتــفـاالت أســابــيع فــيـيــنــا بـعــرض يــسـمى
"الـــتالشـى" يـــنـــتــــمى إلى الــــســـحـــر الــــفـــنى

والسياسة واالجتماع .
ــعـانـاة . حتــكى مـنــوشـكـ مع الــتـداخل وا
أحـــــــداث الــــــــتـــــــاريـخ األوربـى فـى الـــــــقـــــــرن
الـعشرين وأوائل الـواحد والعشـرين وكأنها
دائـرة مــعـارف لــلـهــاربــ من هـذا اجملــتـمع
الــــرأســــمــــالـى الــــطــــاحن إنـه عــــمل طــــويل
يـتــكـون فى جــزأين نــسـجت به مــنـوشــكـ
شـبـكـة دقيـقـة وجـميـلـة لألحـداث اليـومـية
وقــــصص الـــعـــائـالت كـــاشـــفـــة عـالقـــاتـــهـــا
الـداخـليـة باسـتـخدامـهـا للـصدفـة الـقاسـية
فى تشكيل أحـداث تمتد إلى سبع ساعات
ـصــمـمـة أمــام جـمــهـور يـحــيط بـاخلـشــبـة ا

وبــعـدد مــرات  تـصل إلى 200 لـيـلـة عـرض
مــــابـــــ حـــــفالت مـــــوســـــيــــقـــــيـــــة وعــــروض
مــســرحـــيــة ومـــســابـــقــات مــوزعـــة عــلى 18
صـالــة عــرض. ولـقــد وفـرت بــلــديـة فــيـيــنـا
50,000 دعـــــوة حـــــضـــــور لـــــيـــــلـــــة افـــــتـــــتــــاح

هرجان. ا
 يـشـارك هـذا الـعـام عـرض لـبـنـانى بـعـنوان
"كيف تـتـخـيل نـانـسى أن مـا كان فـى أبريل
مزاح مـجنـون" وعرض آخـر إيرانى بـعنوان
"الـــســـفـــر إلـى الـــشـــرق"  مع غـــيـــاب واضح
صـرية وتوجد  ترجـمة جانبية لـلمشاركة ا
انيـة على شاشة ديجيـتال معلقة بـاللغة األ
ـتــفـرج من مــتـابـعـة أعـلى اخلــشـبـة تــمـكن ا

العرض مع الترجمة .
"  ثم عــرض لــلــمــبـــدعــة "إريــان مــونــشــكــ
ـرتبط اسـمهـا بحـركة مـسرح الفـرنسـية وا
الـــشـــمس  بـــعـــنـــوان "الـــتـالشى"  مـــثل خط
رسوم عـلى الرمال ثم عرض من احلظ ا
اليونان بعنوان "أموت مثل أرض جدباء". 
" كيف تتخيل نانسى أن ماكان فى أبريل

مزاح مجنون "
وهـو عرض وثائقى لـلكاتب اللـبنانى "فادى
توفـيق ورابـيـا موريـو" والـتى قـامت بـإخراج
الـــعـــرض أيــضـــا . وتـــمـــثـــيل  زيـــاد إنـــطــار
حـا اإلمام  رابـيـا مـوريو  ولـيـنـا سامح 
وهم أنــــفــــســــهم قــــد شــــاركــــوا فـى احلـــرب
نـاظر واجلرافيك األهـلية الـلبنـانية  ,أما ا
تـحـركة فـكان لـسـامـر ماكـرون والـرسـوم ا
لــغـــســان حــلــوانـى وقــامت زيــنـــة مــعــســرى

بتجميع البوستر واألبحاث .  
العـرض اللبـنانى " كيـف تتخـيل نانسى أن
مـــاكــان فى أبـــريل مــزاح مـــجــنــون " عــرض
نـــصف تـــســـجـــيــلـى وتـــدور األحـــداث حــول
أربعة موتى يحـكون كيف قتلوا فى احلرب
األهــلــيـــة الــلــبـــنــانـــيــة بل وكـــيف ســبق وأن
مـاتوا مـراراً وتكـرارا فى حروب أخرى فى

أمام الـ "Rathaus" مبنى بلدية فيينا وفى
ــقــابل له جــرت مــراسم افــتــتـاح ــيــدان ا ا
مـــهــرجـــانــهـــا الــســـنــوى الـــثــقـــافى "أســـابــيع
ـهرجان الفيـيناوى" والذى يسـتمر خمسة ا
أســـابـــيع فـى مـــيـــعـــاد ســـنـــوى مـــحـــدد من9

مايو وحتى أمس 15 يونيو .
ــهـــرجــان عــام  1927 وبـــدأت أسس هـــذا ا
يـة الثـانية أولى فـعاليـاته بعـد احلرب الـعا
فـى عـــــام   1951فـى نـــــفس الــــــوقت الـــــذى
كــانت فـيه مـديـنـة فـيـيــنـا مـحـتـلـة ومـقـسـمـة
بــــــ حـــــلـــــفــــــاء احلـــــرب األربـع وفى عـــــام
 1962أقيم مـهرجان مـسرح "مـسرح مـدينة
E وG  فـــيـــيـــنـــا" بـــاإلضــــافـــة إلى الـــصـــالـــة
ـتــاحـف عـلـى شـارع والــواقـعــة  فى مــربـع ا
الـريـنج إال أن االحـتـفـاالت أصـبـحت تـقـام

بشكل تقليدى أمام مبنى البلدية .

وكـــانت األعــمـــال الــهــامـــة مــثل أوبــرا "دون
جـيــوفـانى لـفــولـفـجــاجن أمـاديـوس" وإخـراج
"فـيتس شو"  تـمثل احلدث الـرئيسى ومن
الــــطـــريف أنـه فى عـــام 2006 كـــان الـــعـــمل
الــرئــيـسـى مـســرحــيــة لــلـكــاتب الــنــمــسـاوى
ـثـيــر لـلـجـدل "تــومـاس بـرنــارد" والـتى قـد ا
كــتــبــهــا قــبـل وفــاته حتت عــنــوان (كالوس
ان اشترى بـنطلونا وذهـب معى لتناول بـا
ان" الـطـعـام)  وكان اإلخـراج "لـكالوس بـا
ـانى األصل والـذى نـفـسه وهـو اخملـرج األ
دة  13 عامـاً مـنصب مـدير "مـسرح شـغل 
ـســارح الـنــاطـقــة بـالــلـغـة الـبــورج " أشـهــر ا
ـسرحـيـة بالـعـطاء الـفنى ـانيـة حفـلت ا األ
ــتـــمـــيـــز الـــذى أثـــار كـــثـــيـــرا من الـــنـــقــاش ا
وســــاهم فى إنــــعـــاش احلــــيــــاة الـــثــــقـــافــــيـــة

سرحية النمساوية . ا
ـا هـو جـديـر بـالـذكـر أن هـذه الـتـظـاهـرة و
الـثـقـافـيـة لـهـا مـردود سـيـاحى كـبـيـر فـهى ال
تتمـيز بـاشتراك الـدول بعروض مـنفردة  بل
ا يـجـعل هذا إن مـعظـمـها إنـتـاج مشـتـرك 
الـتـجــمع ومـرتـادوه يـشـكـلــون مـوردا تـمـويـلـيـا
لـلـبـلـد. وبـجـوار الـدعم الـرسـمى لـلـمـهـرجـان
جنــــد أن اجلـــــزء األكــــبــــر يـــــتــــحــــمـــــله رعــــاة
ــهـــرجـــان من الــبـــنــوك والـــشـــركــات فـــعــلى ا
ثال "شـركة االتصاالت النمساوية" سبيل ا
"بـــنك أوســتـــريــا"  "كـــازيــنــوأوســـتــرى " وهم
ـتـحـمـلون الـرعاة الـرئـيـسـيـون لـلـمـهـرجـان وا
جـزءًا من تـكـالـيف اإلعـداد لـقـاء دعـاية لـهم
خـــصـــوصــا وأن هـــذا الـــدعم مـــخـــصــوم من

الوعاء الضريبى للممول.
أربـــعـــة أفــراد فـــقط يـــقـــودون هـــذا الــعـــمل
ـــبـــدعـــة ويـــخـــتـــارون من أهـم الـــعـــنـــاصـــر ا
ـعـروفـة ثـقـافـيـا . فـمـديـر مـهـرجـان هـذا وا
الـعام هـو "لوك بـوندى" وهـو مخـرج متـميز
ـسـرحـيـة األوربـيـة وله – عـلـى اخلـريـطـة ا
فى الــوقت احلــالى - عــرض عــلـى مــسـرح
ـلك ليـر) وهـو إنتـاج مشـترك مع الـبورج (ا
هرجان حتى عام هرجان وسوف يقود ا ا
ــــبــــرم مـــــعه.  ثم  2013 حــــسـب الــــعــــقـــــد ا
ــــهـــرجـــان ومــــســـئـــولـــة مـــســــئـــول جتـــارى ا
ــوســـيـــقى. هــؤالء ــســـرح ثم مـــســئـــولـــة ا ا
األربــعــة يــتــحـــمــلــون الــتـــخــطــيط واإلعــداد
والـتـنـفـيـذ حتت قـاعـدة بـيـانـات إلـكـتـرونـيـة
ضـخمة ومكتب صـحفى متمـيز. باإلضافة
إلى الــرعـاة الــثـانــويــ مـثل مــحـطــة إذاعـة
الــنـــمــســا رقم 1 مــحــطــة  FN4 وجــريــدة

فالتر ومكتبة براند شتاير .
مـــهـــرجـــان هـــذا الـــعـــام يـــحـــمل فى طـــيـــاته
الكـثـيـر من عروض مـسـرحـيـة إلى حفالت
موسـيقـية ويـبلغ عـدد العروض 40 عـرضاً
مــسـرحــيـاً من 20 دولـة مــنـهم  24 كــعـرض
أول  ومـــنــــهم 7 عــــروض إنــــتــــاج جــــانــــبى

فيينا تعيش عرسها الثقافى السنوى

 البنوك والشركات
تتحمل تكاليفه وله
مردود سياحى كبير
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هرجان الفييناوى    أسابيع  ا

 أربعة أفراد فقط
يقدمون هذا
العمل الضخم

هرجان   ا
تأسيسه عام

1927وبدأت فعالياته

بعد احلرب  الثانية
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ب اخملرج احلداثى والكتابة االستعادية  لـ (مارا - صاد)

 اإلخراج احلداثى وتماهى الكتابة بفنون العرض

شهد االفتتاحى لعام 2008 ا

" السفر إلى الشرق ""التالشى"

" إنى أموت كاألرض اجلدباء "

ــنـتج ال فى تـرجــمــة د. يـســرى مـحــفـوظــة فى عــهـدة ا
عـهــدة اخملـرج . وقـبل أن أغــادر تـلك اإلشـكــالـيـة أريـد

: التأكيد على نقطت
عاصـر إلى إنكار كل سـرحى ا األولى: مـيل اإلخراج ا
ـمــارسـات عالقــة أو رابـطــة فـيــمـا  بــ الــنـصــوص وا
الـفنيـة - غالـبا - ابتـعد أبـو دومة فى إخـراجه لعرض
(ثــورة مــارا فى احلـمــام) فـاخــتـلــطت عــنـده األســالـيب

نظر جسد النزعة الطبيعية. فا
والــتـمــثــيل تــطـابق إلى حــد بــعـيــد بــ مـعــطــيـات واقع
ـــرضى الــنـــفــســـانــ فى مـــصح نــفـــســانى فـــرقــة من ا
ضون أوقـات يقظـتهم فى إعادة تـمثيل نـتف درامية
حلـدث تاريـخى عبـر محـاورات تشـخيـصيـة متـشظـية.
ــمـــثــلـــ الــتـــنــقـل عــبـــر مــســار وهـــو مــا اقـــتــضـى من ا
ــرتــكــز عــلى االســتـــالــيــزيــة والــتــعـــبــيــر الــتــجــســيـــدى ا
الـــصــفــات الـــداخــلــيــة - خـــاصــة فى أداء الـــفــنــانــة د.
عـــواطف إبـــراهــيـم فى دور "شـــارلــوت كـــورديـــيه" وفى
أداء مـحـمـد عـبـد الـقـادر فى دور "مـارا" وفى حلـظات
قـلــيــلــة فى أداء الــفــتـاة (ســيــمــون) الــتى تــرعى (مـارا)
احملمـوم فى الرقـدة األخيـرة له فى البـانيو. وذلك فى
شهد ؤكد لطبيـعة إنتاج ا مقـابل األداء التشخيصـى ا
ـيتاتيـاتر) الذى قام به شريف الـتاريخى عبر (األداء ا
ــركــيــز دى صــاد وخــالــد فى دور الــدســوقى فـى دور ا
ــنـظـر ـصح (جـاك رو) ومـع أن فـضـاء ا األب مـديــر ا
ــــتـــدا حـــيـث حـــوائط احلــــمـــام  من ـــســــرحى كـــان  ا
ـراحيض للـتبول تـلك التى يسـتعمـلها كراتـ بيض وا
ـــصح بــ وقـت وآخــر أمــام ـــركــيــز والـــقس مـــديــر ا ا
ــــيــــاه فـى الــــعــــمق والــــتى اجلــــمـــــهــــور وكــــذلك دورة ا
ـركيز دى صاد أمامـنا وأحواض الغسيل يـستخدمها ا
واسـير الظاهرة واحلقـيقية مع أنها لم والصـنابير وا
توظف على نحو مالحظـة الفنان الناقد فتوح الطويل
ــــــنـــــاشـف. إن كل تــــــلك بــــــرغم وجــــــود الـــــصــــــابـــــون وا
التفاصـيل الدقيقـة للمكان (الـبيئة) هى عـمود النزعة
ـسرح الـطبـيـعـيـة وهو أمـر يـتـعارض أو يـتـنـاقض مع ا
ـادية الـتاريـخية التـسجـيلى الـذى استـند فـكريـا على ا
الـتى اعتـنقـها بـيتـرفايس نـفـسه والتى هـدفت كتـاباته
ــســرحــيـة والــســيـنــمــائــيـة قــبــلــهـا إلى تــبــنــيـهــا. وهــنـا ا
حتـضرنى مقالة أ إجنـلز: حيث يتـعارض مع "نظريات
بدعها ذهب الطبيعى ويتـعرض لها بالنقد الالذع و ا
باعتـبارها مضـيعة للـوقت وعامال من عوامل الـتباعد
مع اجــتــمــاعــيــات الــفــنــون أو ارتــبــاط الــفن بــاجملــتــمع
ـسرح (نـقال عن د. كمـال عيـد إعالم ومصـطلـحات ا

األوربى ٢٠٠٦) 
هذا فضال عن أن تقنية التمثيل داخل التمثيل تعتمد
عـلى إعادة تـصـوير مـوقف أو صـورة سابـقـة مسـتـعادة
ـمثل بتعبير صوتى استـعادة نقدية أو تأويلـية يغلفها ا
وحــركى حــامالً لــوجـهــة نــظـره هــو; فــضال عن وجــهـة
نــظــر اخملــرج نــفـسـه وهـو أمــر يــنــتج دالالت مــتــعـددة
عـاد إنـتـاجـهـا بأسـلـوب الـتـمـثيل للـمـوقف أو لـلـصـورة ا
مثـل تبعا لذلك يقـدم التفسير على داخل الـتمثيل فا
عنى تـفعيل طاقة البيان على حساب طاقة التعبير 
تـلـقى بديال السـتـغراق الـوجدان اسـتـنهـاضـا إلدراك ا

تلقى. ا
وأعـود فى النهـاية لـلتـأكيد عـلى أن إعادة إنـتاج النص
األصـلى بـكتـابـة درامـاتـورجـية كـانت ضـرورة تـفـرضـها
عـالقـات إنـتــاج جـديـدة لــلـعـرض حــيث إيـقـاع الــعـصـر
ـتـوافق مع إيـقـاع جـمـهـور الـتـلـقى واإليـقـاع الـفـكـرى وا
وغــالــبــيــته من الــشــبــاب فـضـال عن طــول زمن عـرض
الـنص األصـلى إلـى جـانب عـدم تـضـمـن خـطـة إنـتـاجه
ــرضى ومن شــخــصــيـة لــلــغــنــاء ولــلـعــدد الــكــبــيــر من ا
ـثـلـ بـحـمل خـطـاب الـعرض ـنـادى لـوفـاء خـمـسة  ا
وفق تـــأويــله درامـــاتــورجـــيــا ومـن الــبالغـــة الــدرامـــيــة
ــكن تـوصــيـله أو واإلنــتــاجـيــة إدراك الـضــرورة فـمــا 
ــثـــلــ ال حــاجـــة إلى حتــقـــيــقه حتــقـــيــقه بـــخــمـــســة 

ثال. بعشرين 

ـا كتب سـرحى كـتابـة وإعـادة إنتـاجه  إنـتاجه لـلـنص ا
إخـــراجــيـــا. وفى ذلك كـــثــيـــر من احلق وفـى ظــنى أن
اخملـــرج مـــحــمـــود أبـــو دومـــة قــد تـــوحـــد مع الـــكـــتـــابــة
االسـتـعـاديــة لـنص بـيــتـر فـايس األصــلى - سـواء أكـان
اعـــتـــمـــاده عـــلى تـــرجـــمـــة د. يـــســـرى خـــمـــيـس أم كــان
اعـتــمـادا عـلى الــنص فى تـرجــمـة إجنـلــيـزيـة - وسـواء
أكانت كـتـابته لـنص الـعرض فى لـغـة حوار فـصحى أم
خـلـيــطـاً بـ الــفـصـحى والــعـامـيــة عـلى نـحــو مـا رأيـنـا
مـثـل مـا بـ حالـة مـا قبل وسـمـعنـا فى تـبـاين أداء ا
التـشخـيص تمـثيال داخل الـتمـثيل فى إطـار ما يـعرف
ـيـتـاتـيـاتـر - الـدراما الـشـارحـة - عـلى اصـطالحـيـا بـا
اعـتبـار أن مشـاهـد إعادة تـصويـر احلـدث متـقطـعا أو
مــجـزءًا وفـق أسـلــوب الــقــطع والــوصل فى بــنــيــة شـبه
ــيــنـيــمـالــيـزم: الال مــتـشــظـيــة ال تـخــرج عن أســالـيب ا
اكتمـال الفنى الذى هـو عند بـريخت أسلوب لـلتغريب
سـترجع من فالـتشـخيص: مـشاهـد شارحة لـلحـدث ا
تـاريخ الثـورة الفـرنـسيـة تركـيزا عـلى أحـد أهم قادتـها
(مـارا) وهــذا االسـتــرجـاع هــو نـوع من بــقـايــا ذكـريـات
ـركيز وصـور باهتـة ال يزال بـعضهـا عالقـا فى ذاكرة ا
دى صـاد أراد بــيـتـر فـايس عن طـريـق كـتـابـتـهـا إعـادة
تـصوير ظاهرة تاريـخية هى ظاهرة الثـورة  الفرنسية
ومـا سال حتت مقاصلـها من دماء للكـثير من الفقراء
الــذين تـدّعى الــثـورات أنـهــا مـا قـامـت إالّ من أجـلـهم;
وهو ادعاء متكرر مع كل ثورة وهو ادعاء باطل حيث
ال حتــظى الـــبالد الـــتى زعم الـــثــائـــرون عـــلى تــرديـــهــا
ـا جـاءوا خلالص ـفـاســد فـيـهـا إ ـظـالم وا وتـفــشى ا
فـقـرائهـا لم حتظ تـلك الـبالد سـوى بحـمـامـات الدم.
وفى ظــنى أن ذلك مــا أراد أبــو دومــة بــإعــادة إنـتــاجه
لــلــنص كــتــابــة وعــرضــا أن يــؤكــده لــذلك أضــاف إلى
سرحيته العنوان الذى غاير أصـل عنوان بيتر فايس 
فوضع عـنوان (ثورة فى احلـمام) مـضافا إلى الـعنوان
الــذى أراده د. يــســرى خــمــيس فى تــرجــمــته الــرائــدة
(مــارا - صــاد) وهــنــا مــوطن ثــبــات اخملــرج أبــو دومـة
عــلى رأيــة اخملـتــلف مع مــا طــرحه د. يـســرى خــمـيس
فـى حـواريـتـهــمـا اخلالفـيـة بــعـد انـتـهــاء الـعـرض الـذى
أنـتــجه مـعــهـد جــوته بـاإلســكـنــدريـة ودعـا إلـى حـضـور
عـرض ليـلـة االفـتـتاح د. يـسـرى خـميـس. وهنـا يـتـبادر
ادية لـلترجمة - حـالة التأكد إلى ذهـنى أن احلقوق ا
ـعاد إنـتـاجه دراماتـورجـيـا اعتـمـد على من أن الـنص ا

ومن رأيى أن عـرض (مارا - صـاد: ثـورة فى احلـمام)
ـسرحى; قد اعـتمـد عـلى اللـون األخـير من اإلخـراج ا
وهــــو (اإلخــــراج احلــــدثـى) ذلك أن د. أبــــو دومــــة قــــد
اســتـنــد إلى نص بــيـتــر فـايس - وال أدرى إذا كــان قـد
اعتـمد عـلى ترجـمة د. يـسـرى خمـيس للـنص األصلى
ـــانى فـى الـــلـــغــة أم اعـــتـــمـــد عـــلى تـــرجـــمـــة الـــنص األ
اإلجنـلـيـزيـة - حـسـبـمـا سـمـعت من الـدكـتـور أبـو دومـة
نــــفــــسه أو اشــــتــــبه عــــلـىّ ســــمــــاع ذلك مــــنـه وفى كال
احلـال فإن ما عرض لم يـكن بحال عرضـا استعاريا
لـلـنص الـذى أحتـفـنـا بـتـرجمـتـه فى الـعـربـيـة د. يـسرى
خميس ذلك أنه نص وسـيط ب النص األصلى وفق
سرحى احلامل ترجمته العـربية تلك ونص اإلخراج ا

لرؤية اخملرج محمود أبو دومة.
ـلــتـبـسـة وقـفـة حـول ويـتــبـقى لـنـا حـول تـلـك الـقـضـيـة ا
ا فكـرة إعادة الـكتـابة أو فـكرة الـدراماتـورجيـة.. ولر
أعـانت عــبـارة بــاتـريس بــافــيس عـلى فــهم دور اخملـرج
ـــســـرحى احلـــدثـى حـــيث يـــقـــول: "لـــقـــد حل مـــخـــرج ا
ـؤلف بـوصــفه الـسـلـطـة الـعـرض شـيــئـا فـشـيـئــا مـحل ا
ــدلـول الــثـابت لــلـنص. ــعـنى وا ـهــيـمـنــة عـلـى إنـتـاج ا ا
ــســرحى ســوف يــصــبح مــوضع وبــدوره فـــإن اخملــرج ا
ــعـنـى. وبـأنه فــاعل مـتــسـلط" شـك ويـتــهم بـأنه يــغـلق ا
ــســـرحــيـــة.. مــهـــرجــان الـــقــاهــرة (حتــلـــيل الــعـــروض ا

للمسرح التجريبى (١٨) - ٢٠٠٧- ص ٣٥٠)
ـسـرحى ــسـرح كـمـا لـم يـعـد الــنص ا لـم تـعـد خــشـبـة ا
ـعنى أنـنـا نـسـتـطيع ـارسـات دالة مـفـتـوحـة  مـجـرد 
أن جنـعلهما يـقوالن كل ما نرغب فـيه وأن النظرية لم
تـعد سوى لعبـة وحسب بافيس: فإن االخـتيار لم يعد
ـــاضى بـــ نـص له مـــدلـــول عــلـــيه أن كــمـــا كـــان فى ا
ـكـنــنـا اسـتــخـدامه وكـأنه أداة يـوصــله بـأمـانــة ونص 

بناء.
ـسـرحى عـلـى ذلك الـنـحـو هـو طـريـقـة وألن اإلخـراج ا
تــفـاعل إبــداعى بـ الــنص والــعـرض بــحـيث يــؤثـر كل
منهما فى اآلخر على نـحو مستمر يولد دالالت; منها
ما يعمق بعضه بـعضا لذلك يصبح من اخلطأ القول
بـتـوحـد الــعـرض مع الـنص ألن ذلك نـاف لإلبـداع أى
البـــتــكــار صـــور مــتــفـــردة تــتــعـــدد فــيـــهــا دالالت الــنص
ـا قــال قـائل إن قـيــام مـخـرج عـرض ـســرحى.. ولـر ا
مسرحى بدور الوسـيط ب نص يتعرض له باإلخراج
وبــــ عـــرضـه له فــــيه شىء مـن الـــتــــوحـــد بــــ إعـــادة

ــــســــرح الــــتـــســــجــــيــــلى كــــمــــا صــــرح اخملـــرج إذا كــــان ا
ـسـرح الـذى ـانى "بـيـسـكـاتـور" هـو ذلك ا ـسـرحى األ ا
قـال إنه "كافح من أجله أكـثر من ثالث عامـا" عندما
انى (هو سرحى األ قدم مسرحية (الـنائب) للكاتب ا
خهوت) - فى الوقت نفسه الذى برزت فيه آراء تؤكد
ـســرحـيـة أنـهـا لــيـست بــدرامـا عــلى اإلطالق - وهى ا
الـتى أخرجـهـا بـيـسكـاتـور وأحـداثـها - الـتى اسـتـخدم
ا ال يخرج عن فيها مؤلفهـا أسلوب القطع الفجائى 
تـقـنـيـة الـتغـريب -  عـبـر خـمـسـة فـصـول يـكـشف فـيـها
عن جـــرائم الــنــازى الـــتــاريــخــيـــة دون تــشــويق أو إثــارة
اعــتـــمــادًا عــلى وقـــائع مــتـــجــاورة جتــاورا غـــيــر هــرمى
قـــاصـــدًا عـــرض الـــظـــاهـــرة الـــســـلـــوكـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيــة
ــنـــحى االســـتــعـــانــة لإلنـــســان..  وقـــد اقــتـــضــاه ذلـك ا
لـحمى وبشرائح طبيـعية تنتزع من سرح ا بإمـكانات ا
الـتـاريخ والـوقـائع أحـداثــا وصـورا يـعـيـد عـرضـهـا عـلى
ــسـرح حـســبـمـا أكــد د. يـســرى خـمـيس فى مــقـدمـة ا
ـسـرحـيـة (مـارا - صـاد) وفق الـعـنـوان الذى تـرجـمـته 

وضعه لها د. يسرى فى ترجمته لها.
ولـم تـــبــــتــــعـــد مــــســــرحـــيــــة (مـــارا - صــــاد)  الــــتى هى
مــســرحــيــة (اضــطــهــاد واغــتــيــال جــان بــول مــارا كــمــا
قـدمتـه فرقـة تـمـثـيل مـصـحـة شـارنـتـون) لم تـبـتعـد فى
تـقنـيات كـتابـتهـا عن تقـنيـات كتـابة مـسرحـية (الـنائب)
ـشــار إلـيـهـا - وال شك أن تــغـيـيـر الــدكـتـور يـسـرى - ا
ـــســــرحـــيـــة األصـــلى كـــان ضـــرورة خــــمـــيس لـــعـــنـــوان ا
تـطــلـبــتـهــا ثـقــافـة جــمـهــور مـســرحـنــا. كـمــا أن ضـرورة
ـوضـوعـية إنـتـاجـهـا إنتـاجًـا مـسـرحـيًـا لـها ضـروراتـهـا ا
أيـــضــا فى احلل وقـــد اعــتـــمــد أبــو دومـــة فى عــرضه
ـثــلـ من إحـدى وعــشـرين شــخـصـيـة عــلى خـمــسـة 
تـضمنـها الـنص األصلى فـكان ال بد من إعـادة الكـتابة

دراماتورجيا.
ال شك أن لـــعـــنـــوان الــــعـــرض داللـــته الـــتـى تـــشف عن
سرحية ضمون بإيـجاز حيث يكون لعنوان ا غزى وا ا
أهــمـــيــة مـن حــيـث قــصـــره وجــاذبـــيـــته ورنــ كـــلـــمــاته
ـطــالع له عـبـر وتـلــغـرافـيـتـه فى تـفـعــيل أفق تـوقــعـات ا
وسائل اإلعالم ووسـائل اإلعالن عـلى تنـوع مصـادرها
وأســالـيــبـهــا. وإذا كـانت تــلك ضـرورة إنــتـاجـيــة تـراعى
ـوضــوعى لـلـمـجـتـمع الــذى سـتـنـتج فـيه تـلك الـشـرط ا
سرحية; فإن تـلك الضرورة ال شك محتملة الظهور ا
ـوضوعـى جملتـمع تـلقى عـرضـها تبـعـا لـتغـيـر الشـرط ا
ا كـان هذا ما دعا د. محمود أبو دومة مسرحيا. ور
إلى الــتـصـرف فى الــعـنـوان الـذى وضــعه - مـخـتـارا -
الـــدكــتـــور يــســـرى خــمـــيس لـــنص بــيـــتــرفـــايس نـــفــسه
فــيـخـتــار له عـنــوانـا فـرعـيــا حـيث وضع لــعـرضه الـذى
أخرجـه تتـويجـا تشـخيـصيـا إلعادة كـتابـته وفق مفـهوم
(الــدرامــاتـــورجــيــة) عـــنــوان (مـــارا - صــاد - ثــورة فى
سرح اجلراج احلمام) ليقدمه جلـمهور اإلسكندرية 
ــركــز اجلـــزويت الــثـــقــافى (لـــيــلــتـى ٢١ - ٢٢  مــايــو

(٢٠٠٨
ـقـدمـة مـرجـئـا الـدخول لـقـد تـعـمـدت الـتـمـهـيـد بـتـلك ا
مباشرة إلى قراءة الـعرض نفسه رغبة منى فى فض
الـتـبـاس حول مـفـهـوم الـدرامـاتـورجى بـعـد أن حـضرت
مناقشة حامية بـعد انتهاء العرض ب الدكتور يسرى
خـــمــيس مــتــرجـم نص بــيــتـــر فــايس نــفـــسه والــدكــتــور
مـحمـود أبـو دومة حـول عبـارة (كـتابـة وإخـراج محـمود
أبو دومة)  لم أشا أن أقف هـكذا متفرجا ب اخملرج
الــــدرامــــاتــــورجى لــــعــــرض مــــســـــرحــــيــــة بــــيــــتــــرفــــايس
ومـــتــرجــمـــهــا فـــأدلــيت بـــكــلــمـــة مــخــتـــصــرة حــول دور
ـسـرحى الـدرامــاتـورجى بـوصـفه وسـيــطـا بـ الـنص ا
وعــرضه رغــبــة مـنى فـى فض االشـتــبــاك الـبــيــزنـطى.
ـؤلف ومـخرج وقبل الـوقـوف علـى دور الوسـاطـة ب ا
ــنـــوط بــالـــدرامــاتـــورجى أتــوقف نـــصه وهــو الـــدور ا
ـســرحى مـا هـو لـإلشـارة إلى أن هـنــاك من اإلخـراج ا
ـسـرحى; وهـو مايـعرف خـاضع خضـوعـا تامـا لـلنص ا
باإلخـراج االستعـارى - وفق ليـمان - وهـناك اإلخراج
ـتلك لـغته طـلقـة والذى  سـرحى ذو االستـقالليـة ا ا
سـرحيـة اخلاصـة; وهو مـا يعـرفه "ليـمان" بـاإلخراج ا
ستند إلى سـرحى ا الـسينوغرافى وهـناك اإلخراج ا
نـصــوص دون أن يـكــون فى خـدمــتـهــا; وهـو مـا يــعـرفه
"لـيـمـان" - حـسـبـمـا جـاء فـى بـاتـريس بـافـيس (حتـلـيل

سرحية) - باإلخراج احلدثى. العروض ا

 البد  من فض االلتباس حول
 مفهوم الدراماتورجية
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 مسرح أعد خصيصاً للمهرجان أمام مبنى بلدية فيينا
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> إن "الـصالت اجليدة" ال تقدر بثـمن. ونادرًا إن لم يكن على اإلطالق ما جتعل صالت
مثل يستمر فى العمل لكن الصلة قد تزيد من مصادفات احلصول على فرصة كـهذه ا
تـعلـقة بـالصالت اجلـيدة هو فـاهيم الـكالسيـكيـة التى يـساء فهـمهـا وا لـلعـمل. وأكثـر ا

األسطورة الشائنة حول سرير توزيع األدوار. 10
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سرحي جريدة كل ا

سرح مرة أخرى من خالل عمل جديد مع الفنان محمد صبحى. > الفنانة هناء الشوربجى أعلنت عن خبر عودتها إلى خشبة ا
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سـرح ليـشيـر إلى ضمان > إن مـصطـلح االختـبار أو الـتجربـة يسـتخـدم بشكـل عام فى ا
الـدور بالقراءة بصوت عـال من النص أمام مخرج أو منتج أو مـؤلف. ومصطلح اختبار
ـسـرح لـيـشـيـر إلى ضــمـان دور مـا بـتـقـد مـادة مـعـدة أداء يــسـتـخـدم بـشـكل عـام فـى ا

ومحفوظة - ومتدرب عليها أمام مخرج.

دة يوم الشهر القادم. > مسرحية «ذكى فى الوزارة» التى قدمت مؤخراً على خشبة القومى بطولة حس فهمى يتم عرضها بتونس 

سرحي جريدة كل ا
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الـبــوصــيـرى ولــلــنـقــشـبــنــدى «مـوالى ثم
مــــاشى ف نـــور الــــله».. أمـــا شــــخـــصـــيـــة
الــراقـــصــة وفــاء ســلــيـــمــان فــكــانت لــزوم
ــعــلم وإمــعــانــاً فى الــدرامــيــة عــصــابــة ا
جنـــدهـــا تـــعـــتــــرف بـــأن زعـــيم أصـــحـــاب
ـدعـو الـشـيخ رضا اجلـالليب الـبـيـضـاء ا
ا وحطـمها وال هو الـذى اغتصـبها قـد
نـــدرى لـــو لم تـــصـــرح بـــهـــذا فـــهل كـــانت
الــدارمــا ســتــخـــتل? وقــد اســتــغل اخملــرج
وجــودهــا لــتـقــدم ثـالث وصالت راقــصـة
عـلى اخلـشـبـة لـيـمـتع اجلـمـهـور رغم أنه
رقص مــــوالــــد ال يــــســــمـن وال يــــغــــنى من

جوع.
أمـا الــديـكـور فــكـان بــاهـتـاً تــقـلــيـديـا لم
يــدعم الـدرامـا بــأى حـال فـالــسـيـرك لم
نــر غــيـــر اســمه كــذلك مــقــام الــطــاهــرة
ـــتــــصـــدر اخلــــشـــبــــة ومـــحـل احلالق لم ا
تـظـهـر أهمـيـته مـطـلـقـاً وأراجـوز ال لزوم
ـتــحـرك فــمـنــضـدتـان لـه أمـا الــديـكــور ا
فـــقــيــرتـــان لــلــثالث ورقـــات والــبــمب وال
أدرى كــــيف ســــمح اخملــــرج لـــلــــمــــمـــثــــلـــ
بـاسـتـخـدام بـاب الـسـيـرك ككـالـوس دائم
لــلــدخـــول واخلــروج ولــيـس لــذلك داللــة.
أمـــا اإلضـــاءة فـــكـــانـت اجـــتـــهـــادا بـــعض
الـــوقـت إضــاءة حـــمـــراء ومـــعـــظم الـــوقت
إضـــاءة عــــاديــــة ال تـــعــــبـــر عـن شىء. هل
نـتــحــجج بــاإلمـكــانـيــات هل قــال اخملـرج
وفـريـق الـعـمل إنـهم سـبـعـة أيـام وجـمـهـور
بـســيط يـحـتــاج لـغــنـاء ورقص ومـســاجـلـة

فى البلطجة  سبعة أيام ودمتم.
اجلديـر أن اجلمـهور كـان غفـيرا امتألت
بـه الصـالـة وكـان عـدد غيـر قـلـيل وقـوفاً
ـسرح ـا يدل  عـلى الـتـعطش لـلـفن وا
ــــســـرح الــــذى يـــجــــتــــهـــد فــــيه اجلــــمـــيع ا
لــيـقــدمــوا فـنــا يــدوم أبــعـد مـن الـســبــعـة

أيام!!
ـا كـانت حـسـنـة الـعـرض الـوحـيـدة أنه ر
مـثل لم يقفوا من قبل قدم عددا من ا
عـــلى خـــشـــبـــة مـــســــرح والـــذين مع ذلك
قـدمــوا أداء ال بـأس به وقــد شـارك فى
ثالً ـمثل حوالى (30)  العرض من ا
ـــثــلـــة مـــنــهم: صـالح مــهـــدى رضــوى و
عــــادل كــــر أحــــمــــد مــــحــــروس عــــبـــد
ن الــــنـــــاصــــر أحــــمــــد ســــحـــــر هالل أ
حـــافظ رامى أحـــمــد إســـمـــاعــيل عـــبــد
احلـمــيـد أمــيـر الــسـيــد وفـاء ســلـيــمـان
ـــعـــاطى أحـــمـــد إبـــراهـــيم جـــهـــاد أبـــو ا
أحــمـــد ســمـــيـــر قــرنى مـــحـــمــد حـــنــفى
ديــكـور ومالبـس مـحــمـد مـصــطـفـى عـبـد

نفذ محمد ربيع. الله واخملرج ا

شهـد األول سوى أنقاض يـبق منه بعـد ا
لـوحـة وشـاهــد بال روح. قـال لـكـنه مـولـد
بـــرضه. اخملــرج لـم يــكـــلف نـــفـــسه عـــنــاء
ــثـله ــثـلــيه فــلم يـلــفت نــظـر  تـوجــيه 
ــثل صـالح مــهــدى - خـربــوش - وهــو 
ذو قـــدرات جــيـــدة إلى ضـــرورة الــتـــخــلى
عـن طـــــريـــــقـــــته فـى األداء الـــــتى حتـــــاكى
ــــمــــثـل ســــيــــد عـــــبــــد الــــكــــر «زيـــــنــــهم ا
الـــســـمــاحى» فـى لــيـــالى احلـــلــمـــيـــة فــلم
ــارســهـا ألن يـقــنــعــنـا بــالــبـلــطــجــة الـتى 
زيـــنـــهم الـــســـمـــاحـى كــان فـــتـــوة ابـن بـــلــد
ـــا أفـــقــد ومـــجــدع ولـــيـس بــلـــطـــجـــيـــا. 
الــشــخــصـيــة الــكــثــيــر من مـصــداقــيــتــهـا
ــمــثــلــة صــغــيــرة الــسن كــذلـك لم يــوجه ا
واخلـــبـــرة «رضـــوى عـــادل» الـــتـى تـــركـــهــا
تـبـالغ إلى درجـة مـفـتـعـلـة بـدت مـضـحـكة
ـعــلم فـشـكـلـهـا فى أداء دور أحـد رجـال ا
وتـركــيــبـتــهــا وصـوتــهـا ال يــوحى هــذا كـله
بـالــفـتــونـة فــراحت جتـتــهـد  بــلى ّ فــمـهـا
ومط رقبتها وحتريك كتفيها لتظهر أنها
بلطجية من ساللـة بلطجية وكأنها تقول
لــنــا (أنـــا مــيــمــو يــاد) وتــمــشى بــطــريــقــة
فتوات سينـما زمان. احلقيقة أن اخملرج
لـم يـضع بـصـمــة ولم يـلـفـت نـظـرنـا ولم
يــبث الـتـوتـر واإليـقــاع الـلـذين يـتــطـلـبـهـمـا
الـصـراع نفض يـديه ولم يجـتهـد ليـقدم
. وكما قام تعـة للعـ صورة مـسرحيـة 
اخملـرج بـإضـافـة شــخـصـيـة سـيـدة تـلـبس
آخــضـر ف أخــضـر «الــلـهم اجــعـلـه خـيـر»
وتــخـرج عـلــيـنـا كـل خـمس دقـائق لــتـنـادى
وتــســتــنــجــد بــالــست الــطــاهـرة أن تــرجم
اجلـمـيع وأن تدلـهـا على ابـنـتهـا الـغائـبة
وبـالـطــبع تـنـادى - ضـمــنـا - عـلى الـعـدل
الــــــغــــــائب وكــــــان مـن األولى أن تــــــســـــأل
ـسـرح - نـسيت الـشـعب / الـعـامـة عـلى ا
- فــنـحن فى مـولـد واالســتـنـجـاد بـالـست
الــطــاهــرة واجب حــتى مــلــهــا اجلــمــهـور
وضــــحـك عــــلى الـــــرســــالـــــة وقــــال أحــــد
اجلـالس بجـوارى فنحن: «واللـه فهمنا
والله الـعظيم عـرفنا عـايزه تقـول الدنيا

سوده ويارب بقى افرجها».
ولد - الذى اسـتعان اخملـرج ليؤكد جـو ا
لم نشعر به - باألناشيد الدينية (موالى
صــــــلى وســـــلـم دائـــــمـــــاً أبــــــداً ) من بـــــردة

ــســئــول عن كل مــا يـدور اخلــلــيــفـة هــو ا
ـلك (بـحـكم وظـيـفـته حـوله فـهـو الـذى 
ودوره) دفـع األمـــــــور إمـــــــا إلـى الـــــــعـــــــدل
ــــســـــاواة وحتــــقــــيـق الــــســـــعــــادة أو إلى وا
الــهالك واالقــتـتـال والــصـراع ويــبـدو أنه
أطــلـقـه كـرمـز ومــضى واألمــور ال تـؤخـذ
فى الفن وعند منـاقشة القضايا الكبرى

بالنوايا الطيبة.
وقـــد اكــتـــفـى الــعـــرض بـــتـــقـــد الــشـــكل
الـظـاهرى لـلـصـراع وهـذا يعـرفه كل من
ـسـرحـية بل إن شـاهـد ومن لم يـشاهـد ا
ؤلف واخملرج لم يجتهدا فى تعميق ما ا
نعرفه هى أسئـلة الفن التى لم جند لها

إجابات شافية ومكتملة.
أمـا اخملـرج فـلن نـلـتـمس له حـسن الـنـية
فلم نضع يدنـا على إبداع حقيقى له لم
يــلـفت نــظــرنــا كـادر مــســرحى فــيه جــهـد
إخراجى أو تكويـن مسرحى له جماليات
أو دالالت بــــعــــيــــدة اكــــتــــفى بــــأن يــــرص
ـمـثــلـ جـمـيــعـاً فى صف يـتــقـدم مـنـهم ا
إلـى وسط اخلــشــبـــة من يــتــقـــدم لــيــقــول
مــقـولــته ثم يــعــود مــتـفــرجــاً ومــا جـدوى
هـذه األعــداد الـكـبــيـرة الـتى ال لــزوم لـهـا
ــشـــاهـــد? قـــال لى خـــبــيث: فى مـــعــظـم ا
ـولــد سـاكن لم ألـســنـا فى مــولـد? قــلت ا

الـبــهـارات تـبــالغ فى اسـتــعـراض فـتــوتـهـا
بـافـتـعال الـشـجـار حـتى إنـهـا تـضرب من
ــســـرحــيــة هـــو أقــوى مـــنــهـــا فى بــدايـــة ا
فـــيـــخـــاف ويـــصـــبـح قـــطـــة أمـــامـــهـــا كال
نصب اخلليفة القوت تسعيان للفوز 
وبــالــطـــبع بــالــغــنــيــمــة (صــنــدوق الــنــذور
واإلتـــــاوات والـــــتـــــبــــــرعـــــات) وجنـــــد فى
ـقـابل الـعـامـة الـدهـمـاء الـبـسـطـاء فى ا
حيرة من أمرهم ال يعرفون مصلحتهم
لــيـــعــطــوا مــنــاخــاً صـــاحلــا لــنــمــو الــقــوى
ـعـلم األخـرى فــيـنـجـذب بــعـضـهـم إلى ا
والــبــعـض إلى الــشــيخ رضــا والــغــالــبــيــة
ـلك لـلـمـالك تـقف عـلى احلـيــاد (سـيب ا
- الــلى ربـنــا عـاوزه حـيــكـون). تـتــصـاعـد
الـدرامـا مـع مـحـاولـة اسـتـمـالـة الـطـرف
سـتنـير لـلـعامـة وبالـطبع يـظـهر سـالم (ا
الوحـيد دوما) لـيطـالب العامـة بأن تقف
يـــــداً واحــــدة مــــحـــــاوال - بــــالـــــكالم - لم
الـــشــــمل واتــــخـــاذ مـــوقـف فى مــــواجـــهـــة
ـؤلف الــقـوتـ فـهــمـا فى رأيه - ورأى ا
واخملـــرج - مــثـل بــعـــضـــهـــمـــا الــبـــعض ال
تــريـدان غـيــر مـصــلـحـتــهـمـا لــكن صـوته
يـــضـــيع بـــالـــطـــبـع وسط ضـــجـــيج وســـفه
وبالهــــة الـــعــــامــــة (الـــتـى نـــحــــمــــلـــهــــا كل
الــبالوى) وتــقــرر أن يـكــون يــوم اجلـمــعـة
الــقـادم الخـتـيــار من سـيـخـلـف اخلـلـيـفـة:
ــلــقب ــعــلم رضـــا ا ـــعــلم خــربـــوش أم ا ا
ــقــرر يــخــتــلــفـون بــالــشــيخ. وفـى الــيــوم ا
ــلــكف ويــتــصــارعــون فــيــقــوم اخلــفــيــر ا
بـحـمل عـمـامـة اخلـلـيـفـة بـإلـقـاء الـعـمـامة
ـتفـرج فى الصـالة لـيقرروا هم على ا

بأنفسهم.
الـنـوايـا الـطـيـبة ال تـصـنع فـنـا رغم ذلك
ـكـننـا أن نتـغاضى قـليال عن مـشكالت
الــــــــنص الــــــــذى حــــــــذف مــــــــنـه اخملـــــــرج
وأضـــــــــــــاف وقــــــــــــد أراد أن يـــــــــــــعــــــــــــكـس
الصـراعات الـتى يعـيشـها مـجتـمعـنا من
ـولد واخلـليـفة (الـذى ظل رمزاً خالل ا
يـسـتـعـصى عـلـى الـفك) فـقـد بـدا أمـامـنا
طـيبا محـبا للعـدل فى مشهد واحد هل
ـــــــــــــؤلـف أن يــــــــــــــرجـع كـل اخلـالف أراد ا
لــلــنـوايــا الــســيـئــة لألفــراد أمــا اخلـلــيــفـة
رأس الـسـلـطـة فـعـادل / طـيب / مـسـالم
/ مـــــتـــــديـن هل جتـــــاهـل عن عـــــمـــــد أن

فى مـــســـرحـــيـــة «الــــفـــرجـــة بالش» الـــتى
قـدمت مـؤخـراً عـلى مـسرح قـصـر ثـقـافة
بهتيم من تأليف عربى أبو سنة إخراج
هـشــام إبــراهـيم تــأكــيـد عــلى أن الــعـالم
الـذى نعـيشه مـا هـو إال مولـد كـبيـر بكل
ولـد من معـان وصراعات ما يـتضـمنه ا
ـصــاحـبـة ـولــد هـنـا هــو االحـتــفـالـيــة ا وا
لالحتـفال بأولـياء الـله (هنا مـولد الست
ـقام) بـكل مـا يـحويه الـطـاهـرة صاحـبـة ا
ـولــد فى ذاكــرتــنـا من ألــعــاب خـداعــيـة ا
(الـــــثالث ورقــــات ألــــعـــــاب اســــتــــعــــراض
الــــقــــوى الــــبــــمب) ووســــائل الــــتــــســــلــــيــــة
كــــــالــــــســــــيـــــــرك واألراجــــــوز.. إلخ إال أن
ـؤلف واخملرج احتـفيا باجلـانب العنيف ا
مـن خالل صــراع الــقــوى الـــتى تــســيــطــر

على مجريات األمور فيه.
ـســرحـيـة تـظـهـر تـوجــهـهـا (بـعـد مـشـهـد ا
االحـتـفـاليـة) نـحـو تـبـنى األفـكـار الـكـبـيرة
ولد الـصريـحة والـواضحـة فالـعالـم أو ا
ــعـلم الــبـلــطـجى تـتــجـاذبه قــوتـان هــمـا: ا
الـــذى يــتـــاجــر فـى اخملــدرات ويـــصــاحب
الراقصة ويعلن عن موبقاته عالنية فى
مــقـابل أصــحــاب الـزى األبــيض والــلـحى
تـمسحـ فى الدين لـيس هذا تأويـلنا ا
ؤلف الـذى يُظـهر جشـعهم بل هو كـالم ا
للمال والـسلطة هذه هى قوى الشر فى
ـــولـــد فى مـــقــابل الـــعـــالم الــصـــغـــيــر / ا
ـــغـــلــــوب عـــلى أمـــره الــــشـــعب الـــطــــيب ا
ـتـمـثـلـة ويـبــقى الـصـراع عـلى الـشـرعـيـة ا
فى مـنـصب اخللـيـفـة الـشاغـر بـعـد قـتله

من سيفوز به وتبدأ الدراما.
سرحيـة باستعراض زفـة اخلليفة تـبدأ ا
ـــوالــد بـــحى شـــعــبى - مـــولــد فـى أحــد ا
الـسـيدة الـطـاهرة - لـيـظهـر اخلـليـفة فى
مـــشـــهــد الـــزفـــة ويــدور بـــيـــنه وبـــ أحــد
أقـطـاب اجلمـاعة صـاحـبة الـزى األبيض
والـلحى حـوار يبـدو فيه اخلـلـيفـة ساعـيا
نـحـو الـعدل وخـيـر الـناس ويـنـتـهى األمر
بــطــلــقـات تــنــهى حــيــاة اخلــلـيــفــة لــتــبـدأ
ـسـرحـيـة وتـصـاعـدهـا الـدرامى عـقــدة ا
ـتـصـارعـتـان تـبـدآن حـوارهـما الـقـوتـان ا
هـنــا الــشـيخ رضــا وأعــوانه الـشــيخ عــيـد
ــــعــــلـم خــــربـــوش وحــــسن إلخ وهــــنــــاك ا
وذج للبلطجى النمطى البلطجى وهـو 
ـة ومــعه صــبـيه ـســلـسـالت الـقــد فـى ا
الــــذى عــــلـى اســــتــــعــــداد دومــــاً لــــتــــقـــد

خــدمـاته بــالـقــتل فــهـو طــوال الـعـرض -
تــقــريـبــا - يـحــمل ســيـفــا وهــنـاك أيــضـا
ـعلـم «فـتاة لـيس «تـوتـو» إحـدى صـبـيـان ا
لـهـا عالقـة فى الـعـرض بـاألنـوثـة ويـبـدو
أنــــهـــا كـــانت رجـالً فى الـــنـص» وحـــولـــهـــا
اخملــــرج إلى أنــــثى لــــيــــضـــفـى قـــلــــيالً من

«الفرجة بالش»
 العالم مولد كبير..ثرى.. والعرض ليس كذلك!!

 الديكور
كان باهتاً
وتقليدياً
وال يدعم
الدراما

á«£Y ìÓ°U

 النويا الطيبة ال تصنع فناً

تتـخلى عن هذا التـخلف قبل أن تـتخلى عن التـبعية
للثقافـات األخرى وتبحث فى ذاتها وعن أصولها ..
وقــد هــاجــمه الــبــعض ووصــفه بــاجلــنــون .. وأن مـا

يقوله تخاريف شيخوخة ...
تــســتــعــد الــعــديــد من دور ومــؤســســات ثــقــافــيــة فى
الكثـير من الدول األفريقـية كنيـجيريا وغانـا وغينيا
وجـنـوب أفـريـقـيـا وغـيـرهـا إلقـامـة احـتـفـاالت كـبـيرة
ــنـاسـبـة مـرور خــمـسـة وسـبـعـ عــامـا عـلى مـيالد
ســويــنــكــا .. تــقـــديــرا له كــقــيــمـــة كــبــيــرة فى الــقــارة

األفريقية ... 
وقـــد حـــصل ســـويــنـــكـــا عـــلى الـــكــثـــيـــر من اجلـــوائــز
ية باإلضافة جلائزة نوبل .. و منها اإلقليمية والعـا
جـائزة "جون كامـبل" وجائزة أفضـل نصوص درامية
ـسـرحيـته "الطـريق" من مـهرجـان الـفنـون الزجنـية
بـــداكـــار ووســـام الـــشـــرف مـن جـــامـــعـــة هـــارفــارد ..

وغيرها ...
لك" والتى يراها الكثير ـوت وفارس ا ومسرحية "ا
أكـثـر مـا كـتب سـوينـكـا نـضـجـا .. فـكـريا من الـنـقـاد 
وفـنـيـا .. تتـحـدث عن  مـأسـاة حـقـيـقـيـة حـدثت عام
 1946تــبـدأ بـشــريـعـة وعــقـيـدة مــقـدسـة عــنـد قـبــيـلـة

وت معه لك يـجب أن  وت ا اليـوربا .. فعـندمـا 
فـــارسه لــيـــرافــقه فى رحـــلــته نـــحــو الـــعــالم اآلخــر..
ومن وهـذا هـو الـسبـيل الـذى يـعـتـقـده أهل الـقـبـيـلة 
يـأتى من بعدهم لـيعيـشوا فى سالم وأمان .. وعدم
حـــــدوث ذلـك يـــــعــــــنـى  جـــــلـب األهـــــوال والــــــكـــــوارث
والــعــقـاب الــشـديــد من قــوى اآللـهــة.. عــلى اجلـانب
سـتعمـر استـغالل ذلك الستـعبادهم اآلخـر يحـاول ا
والـتـعـامل مـعـهم عـلـى أنـهم لـيـسـوا بـشـرا وأن الـغـباء
أحــــد أهـم ســــمــــاتــــهـم .. فــــيــــســــقط ذلـك اجملــــتــــمع
األفـريــقى صـريـعــا بـ قــوى اجلـهل واالسـتــعـمـار ..
والنسخة اجلديدة بها تلميحات تشير إلى استمرار
ـســرحــيــة الــتى قــدمت ذلـك حـتـى اآلن .. ويــخــرج ا
سرح الوطنى بالعاصمة النيجيرية أبوجا اخملرج با
اجملــتـهــد "سـتـيــفـ جــيـرالـد".. والــذى اعـتــمـد عـلى
ديـكــورات ومالبس بـسـيـطـة سـاعـدته عـلى الـوصـول
لــلـمــتــفـرج بــبــســاطـة شــديــدة  وأبـرز مـن شـارك فى
التـمثيل بـها "مارك بـوه" .. "ريتشـارد روميو" .. وقد
أقـــيــــمت عــــدة لــــيـــال مـن هـــذا الــــعــــرض فى لــــنـــدن
ن ـسـرح الـوطـنى قـبل أن تـعـود إلى أبـوجـا .. و بـا
شــاهـدوا الـعـرض الـنـاقــد اإلجنـلـيـزى "جـون إلـيـوت"

وحتدث عن سوينكا والعرض; فقال :
" لـقد اسـتطـاع سوينـكا أن يـوظف التـراث األفريقى
ومـا فيه من أمـور غـيبـيـة ال يفـهـمهـا أو يـفسـرها إال
أهـلها الـذين تعايـشوا معـها وآمنـوا بها .. كـما تمكن
ـأسـاة وصـيـاغتـهـا فى شـكل مـسرحى من جتـسـيد ا

تعة والفكر معا "...     غنى بكثير من ا
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بلغ من العمر 75 عاماً

ه للمثل اجلدد  ميزة العرض فى تقد

بوش قائال :
 "إن بـــوش أخـــطـــر أصـــولى مـــتـــطـــرف يـــتـــولى إدارة
ـــــتـــــحــــدة الـــــبـــــيت األبـــــيـض فى تـــــاريـخ الـــــواليـــــات ا
ـتــحـدث الــرسـمى األمـريــكـيــة  وقـد نــصب نـفــسه ا

سيح والبطل الوحيد فى عالم النخبة"... باسم ا
ـعــهـودة .. وصـفه ومـن مـواجـهـاتـه وصـراحـته غــيـر ا
ــتـخــلــفـة .. وأنــهـا لن الــثـقــافــة الـعــربـيــة احلــالـيــة بـا

الـــســـيـــاســـة واحلـــكـــومـــات فى الـــعـــالم  ولم يـــوقـــفه
دخـــوله الـــســـجـن أكـــثـــر من مـــرة .. وهـــاجم كـــثـــيـــرا
احلــكــومـة الــنــيـجــيــريـة ووصــمــهـا بــالــشـنــيــعـة وغــيـر
اإلنـــســـانــيـــة فـــاألثـــريـــاء يـــزدادون ثـــراءً.. والـــفـــقــراء
تـــأخـــذهم األمـــواج نــحـــو الـــعــدم .. و هـــاجم بـــشــدة
الــرئـــيس األمــريــكى بــوش بـــســبب غــزوه لــلــعــراق ..
ــثــابـة عــمل إرهــابى ووصف واعــتـبــر هــذا الــغـزو 

ـانا بـالثـقـافة واحلـريـة .. واحتـرام االختالف فى إ
الـرأى والــفـكــر.. واحـتــرام اآلخـر وتــقـديــره.. قـامت
جـامــعـة إدوارد اإلجنــلـيــزيـة .. بــالـتــعـاون مع مــسـرح
ـسرحـيـة الـنيـجـيـرية مـارى مودى الـشـمـالى بإنـتـاج ا
ـلك" للـكاتب الـنـيجـيرى األسـطورى ـوت وفارس ا "ا
"وول سـويـنـكـا" رغم مـا بـهــا من اتـهـامـات لــلـحـكـومـة
الــبـريـطــانـيــة ورغم مـا يــقـوم به سـويــنـكــا من هـجـوم

على احلكومات الغربية ...
وول سـوينكـا كاتب وشاعر.. وروائى ونـاقد ومترجم
سيـاسى ومسرحـى نيجـيرى مخـضرم .. وواحد من
أشـهر أدبـاء الـعالم.. وأكـثـر كتـاب أفـريقـيـا تمـيزا ..
وأول أفريقى يفـوز بجائزة نوبل لآلداب عام  1986
وهو ذو نشأة قبلية.. درس بجامعة ليدز بإجنلترا..
مــتـــعــمـق فى األدب اإلجنــلـــيـــزى.. عــمل مـــصــحـــحــا
لـكى.. ويعـد واحدا من الذين دفـعوا ثمن ـسرح ا با
نفى  مثله الـكلمة فـأمضى سنوات فى السـجن وا
مثـل مانـديال وفيـجاردو وغـيرهم.. وقـد لقـبوه بـعدة
ألقاب أهـمها الـنمر األفريـقى.. وكان متنـوعاً أدبيا
ـسرحـية والروايـة والشـعر .. وله إسـهامات فـكتب ا
فى الــكـتــابـة الــسـيــاسـيــة والـتــرجـمــة .. اسـتــفـاد من
نـشأته القـبلية بـقبيلـة اليوربـا .. وتعليـمه اإلجنليزى
.. فــــبــــات يــــجــــمع بــــ اثــــنـــــ من أهم حــــضــــارات
الـبـشــريـة .. األوربـيــة الـتى أدركـهــا جـيـدا وتــشـربـهـا
بـعـمق .. واألفـريـقـيـة بـأصـولـهـا وتـقـالـيـدهـا وتـراثـهـا
الــقــبـلى الــعـتــيق .. وقــد سـاهـم فى إبـراز احلــضـارة
األفـريقـيـة بـشدة وأبـرز مـا تـتمـيـز به من أخالقـيات
ومــثل عـلـيـا ومــا تـضـمه ثـقــافـاتـهـا من قــيم إنـسـانـيـة

أصيلة ...
بـدأ سوينـكا الكـتابة للـمسرح ومـزاولة التـمثيل وهو
عشقه األول بعد حـصوله على درجة الدكتوراة عام
1973 ثم درس الـدرامـا بـعـد عـودته  إلى نـيـجـيـريـا..

ويـذكـر أنه عـمـل أسـتـاذا جـامعـيـا لـألدب اإلجنـلـيزى
تـحـدة وإجنلـتـرا ونيـجـيـريا وله الـعـديد بـالـواليـات ا
ــســـرحــيـــة الــكـــومــيـــديــة ــؤلـــفــات الـــروائــيـــة وا من ا
والـســيـاســيـة والــتـراثــيـة فــقـد كــتب مـايــزيـد عن 10
روايات و 10 دواوين شعرية و 15 مسرحـية والعديد
ــيــة بــالــلـغــة اإلجنــلــيـزيــة والــلــغـة من الــكـتـب األكـاد
احمللـية النـيجـيرية والـقليل مـن الفرنـسية .. تـميزت

كتاباته بالثراء الفكرى واللغوى ...
عـانى سـويــنـكـا كـثـيــرا من الـديـكـاتــوريـة والـفـسـاد ..
قاومة العنف.. والكفاح ضد لهذا فقد جنـد نفسه 
الطـغيان والدكـتاتوريـة واحلكومات الـفاسدة .. وقد
سـجن عدة مرات أثنـاء احلرب األهلية فى نـيجيريا
.. و حتـــدث عن جتـــربــتـه الــقـــاســـيـــة ومــعـــانـــاته فى

السجن بروايته "موسم أنومى"...
وقـد كـان األيـرلـنـدى جـون سـيـنج صـاحب مـسـرحـية
"راكـبــو الــبـحــر" الـشــهـيــرة ذى الــتـأثــيـر كــبــيـر عــلـيه
ـا احــتـفظ به من فـســار عـلى نـهــجه  لـكـنـه تـفـوق 
سـرح األفريـقى بتـقالـيـده وطابـعه الشـعبى سـمـات ا
وسـيقى والرقصـات األفريقية ـعروف .. وكذلك ا ا
ميز .. ولم يخلو جو أعماله  خاصة ذات الطابع ا
ـسـرح والـشـعر .. من سـحـر أفـريـقيـا وأسـاطـيـرها ا
.. خاصة أنه ينتمى لقبيلة السحر .. قبيلة اليوربا
ـــــســـــرحـــــيـــــة األخـــــرى "ســـــكــــان مـن أهم أعـــــمـــــاله ا
ـــســـتـــنـــقع" "حـــصـــاد كـــوجنى" "رقـص الـــغـــابــات" ا
ــتـــرجــمــون" الـــتى حتــولت إلـى فــيــلم والــشــهـــيــرة "ا
هــولـــيــوودى شــهـــيــر .. ومن أهـم مــا كــتـب واهــتم به
احملــلــلـــون والــنــقـــاد مــســرحـــيــته الـــشــهــيـــرة أيــضــا "

الطريق " ...
ـنــاصـرين لــقـضـيــة الـهـويـة يــعـد سـويــنـكـا من أكــثـر ا
الـثـقـافــيـة واالجـتـمـاعــيـة  األفـريـقـيـة وحــمـايـتـهـا من
ثـقـافة االسـتـعـمـار احلديث الـذى هـو صـورة جـديدة
.. وأشـد قـسوة .. وراح وامـتـداد لالسـتـعـمار الـقـد
يـدافع عن احلـريات بـقوة وصـاغ روايته ومـسرحـيته
ضد كل مـا هو سـلبى.. وراح يكـشف ويفـضح فساد

تحفز سوينكا.. النمر األفريقى ا

 سوينكا

سرح اإلجنليزى يحتفل بصاحب نوبل ا
لك» وت وفارس ا ويعرض له «ا

وظف التراث األفريقى وجنح فى جتسيد
أساة فى شكل مسرحى ا
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سرحى أضاف للعرض  تقسيم الفراغ ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ 13

 «سفر العميان» فى مهرجان
سرحى العاشر  الكويت ا

صـ11

بعد أمسية أذهبت احلر ووعثاء السفر

صرى تسطع أنواره فى أبو تيج  أيوب ا
شهد اجلميل. ساعدة على تكوين هذا ا ا

وكـان فريق الـتمثـيل نعم الـرفيق وخـير الـسند
خملـرج فـنـان فـحـقق جـمـيع مـقـاصـده وخـاصة
الرموز الـرئيسـية: ناعـسة والتى لـعبت دورها
رشا مـحـمـد مـتـولى وأيـوب والـذى لعب دوره
نــور الـــدين مـــصــطـــفى عـــبــد الـــعـــزيــز وكـــانــا
درجت مـتناغـمت فى جـمال أخاذ وأحـيانا
صوتـان مؤتـلـفان فى حلن شـجى أصيل.. فى
ن عــبـد مـواجــهــة هــمـام والــذى لــعب دوره أ
الـرحــمن سـيــد وغـزاويــة والــتى لـعــبت دورهـا
نـاديـة صالح عـلى ومـعهـمـا عـمـار والـذى لعب
دوره حـس حسن الـشريف.. فكـان كل منهم
صــوت قـرار جلـواب يــكـتـمـل به رجع الـصـدى
ظـهر ـسمـوع ودرجة الـتنـاقض الكـونى ا فى ا
ــــشــــهـــد ــــرئى مـن ا جلــــمــــال الــــتــــكـــويـن فى ا
ـــســـرحى.. وســـاعــد فـى إبــراز جـــمـــال هــذا ا
ــوهـوبــ جــابــر حــمـزة الــتــكــوين مـجــمــوعــة ا
أحــمـــد فى دور الـــغــريـب ومــجـــمــوعـــة رجــال
هـــمـــام: عـــمـــاد حـــمـــدى فـــتــــحى عـــلى رجب
فـرغــلى حـامـد عــبـد احلـفــيظ إسالم زيـان
عــلى أمـ مــحـمــد جـابــر يــواجـهــهم ويـرسم
الـثنائـية األساسـية معـهم أهالى الـبلد: سـمير
عـنـتـر أشـرف عـبد الـغـنى مـصـطـفى جـمال
ـــطــلب أمـــ فـــرغــلى صـــفى الـــدين عـــبـــد ا
مصطفى أحمد مـحمد عبد الرحيم محمد
فــرغــلى مــحــمــود إســـمــاعــيل ومن الــنــســاء:
ـــــان فـــــرغـــــلـى ومن أولـــــيـــــفـــــيـــــا جـــــوزيـف إ
األطفال: محمد رجب وحيد إبراهيم.. إنهم
لـلـحـق فـتـيـة آمـنــوا بـفـنـهم فــرزقـهم الـله هـدى
وجـــمـــاال وعــــمال يـــلــــيق عـــلــــيـــهم وهـم لـــذلك
ـكافأة بقدر ما أسعدونى وأناروا يستحقون ا

لى طريقى..

كـذلك ربط هذا الـقـرص الكـبيـر بقـرص آخر
ثل القـمر الـفعلى وذلك عن أصغـر حجمـا و
طـــريـق خـــيــــوط ظـــاهــــرة واضـــحــــة فى داللـــة
ــضـمــون.. كـمـا تــربط بـيــنـهــمـا فى الــشـكل وا
جـعل من الدكة التى كـان  ينام علـيها أيوب –
عــنـد قــلـبــهـا  –تــابــوتـا وضــعه فــيه كــنــايـة عن
احــــــتـــــــضــــــاره ودنـــــــو أجــــــلـه من وجـــــــة نــــــظــــــر
ـالبس ــــــمـــــثـــــلـــــ ا مـــــعــــــاصـــــريه.. وألــــــبس ا
وتـيفات فولـكلورية الصعيـدية و توشيـتها 
شـعبية لـيرسم صورة ذات طـابع طقسى أكده
عن طــريق إقــامــة طـقــوس "الــطـهــور" والــزفـة
وغـيـرهـا وكـذلك اسـتـخـدام الـعـديـد فى أكـثر
ــبـدع عـبـد من مـقـطــوعـة حلـنــيـة من أحلـان ا
ــنــعم الــشــريـف والــذى اســتــطــاع أن يــضــفـر ا
موسيـقاه وتلحـينه ألشعـار حسام عبـد العزيز
 –والذى جعل شعر مقارب لشعر الضوى

وغــــزل عــــلـى مــــنــــواله  –فى إطــــار صــــيــــاغـــة
اخملــرج لــلــصـورة الــبــصــريــة فـأضــفى عــلــيــهـا
سـمعا شـجيـا أغناهـا وحقـقهـا..! وكذلك فعل
ـصـمم مـصـطـفى أمــ بـتـعـبـيـراته احلـركـيـة ا
تـقـنـة والـتى لم تكن  –كـالـعـادة  –مـقـحـمة ا
بل كــــانت  –بــــالــــتــــعـــاون مـع اخملـــرج  –جـــزءا
ــشــهــد الــبــصــرى.. أصــيال من نــســيـج بــنــاء ا
كـذلـك اسـتـطـاع اخملـرج أسـامـة عـبـد الـرءوف
وبـحسـاسية مـفرطة  –رغم قلـة اإلمكانات –
أن يـجـعل الــضـوء عـنـصــرا حـقـيــقـيًـا فى رسم
ـشـهــد وفى صـيـاغــة الـتـشـكـيـالت الـبـصـريـة ا
ــســرحى ــتـــتــابــعـــة لــلــمـــشــهـــد ا اجلـــمــالــيـــة ا
ـــمــــثــــلــــيه فى وســـاهــــمـت قـــيــــادته الــــواعــــيــــة 

أرضــــيـــة رعـــويـــة بــــدويـــة تـــنـــتــــمى إلى األصل
التـوراتى فمصـر بلد زراعـى.. لسيـطرته على
ـياه.. وهـكذا كـمـا جعل الـشـعب ال حول بئـر ا
له وال قـوة ودائمـا ما يـنـتظـر اخمللص الـبطل
الــفـرد.. وسـاد عــمل الـضــوى مـقــاطع سـرديـة
كثـيرة واسـتهوته لـغته الشـعرية الـبديعـة فكان
ـلحمى اإلطناب صـفة غـير مـستـحبـة لعـمله ا

الطابع. 
فماذا فعل أسامه عبد الرءوف بنص الضوى

وكيف قرأة?!.
نـصورى قـام اخملرج والـسيـنوجـراف أسامـة ا
مـعه  –عــلى أرضــيــة من الــتــكــثــيف الــشــديــد
ـسـرحى لـلــنص األصـلى  –بــتـقـســيم الـفــراغ ا
: اليـم وفـيه رموز الـشر: هـمام إلى قـسمـ
وعــمــار وغــزاويــة حـيث جــعــلــهم يــقــفــون عـلى
مسـتوى  20 سم خـلفه جـدارية تـمثال رءوس
ذئـاب شـرســة وحـيث كـان يــجـعـلـهـم يـدخـلـون
إلى فـــــــــجــــــــوات فـى هــــــــذه اجلــــــــداريــــــــة.. أى
يـجـمـدهم ويـوقف زمـنـهم ويـثـبـتـهم شـاخـص
ـــشــــاهـــد الــــتـــالـــيــــة  حـــسـب الـــضـــرورة فى ا
الــدرامــيــة ومــقــاصــده الــفــنــيــة وفى اجلــانب
األيــســر وضـع رمــوز اخلــيــر: نـــاعــســة وأيــوب
على قـرص يشـبه قرص الـقمر فـى استدارته
ولــــونه األزرق وكــــان يــــصــــلـب عـــلــــيـه كالً من
أيـوب وناعسة عـند الضرورة كـما استخدم –
فـيه الـفـجـوة الـشـقـافـة السـمك  –كـخـيـال ظل
لـيــظـهـر عــلى شـاشــته مـشـهــد مـحـاولــة عـمـار
الغـتــصــاب نـاعــسـة.. ومن هــنــا يـظــهـر تــعـدد
ستـخدمة.. الـوظيفـة فى موتـيفات الـديكـور ا

فى أبـــــو تــــيج فـى أعــــمــــاق أســـــيــــوط عــــروس
الــصـعــيــد شـاهــدت عــرض "أطــيـاف حــكــايـة"
تــألـــيـف يس الـــضـــوى وإخـــراج أســـامـــة عـــبــد
الـرءوف لفرقة قـصر ثقافـة أبو تيج.. والنص
روّيـة الديـنيـة والشـعبـية "أيوب األصـلى عن ا
الـصابـر".. وقـصة أيـوب الـذى أسمـاه الراحل
ـصـرى هى الـعـظــيم زكـريـا احلـجــاوى أيـوب ا
فى احلــقــيــقــة قــصـة صــبــر زوجــته "نــاعــسـة"
عــــلـى مـــــحــــنـــــة مـــــرضه وضـــــعـــــفه وبـــــيـــــعـــــهــــا
لـشـعرهـا..إلخ.. ولـذلك أطلق احلـجـاوى على
ـصـرى" تـميـيـزا لـها عن الـقـصة اسم "أيـوب ا
األصل الــتــوراتى الــذى لـيـس فـيه أى نــاعــسـة
عن أى نــــوع بـل فى الـــــنص الــــتـــــوراتى زوجــــة
أيــــوب بـــــاعــــته فـى احلــــقــــيـــــقــــة واحــــتـــــفــــظت
ـوضــوع فى الـتــوراة هـو رهـان بــشـعـرهــا..! وا
بــ الـله والــشـيـطــان سـبـبـه سـؤال: هل أيـوب
تــقى وكــامل بــالــفــعل أم هــو رد فــعل طــبــيــعى
ــال واجلـاه لــفـضـل الـله عــلــيه الــذى أعـطــاه ا
والــولـد والـعــز فـإذا أخــذ مـنه هـذا يــظل عـلى
ــا ظل عـلى تــقـواه قـال تــقـواه أم يـكــفـر?!.. و
الـشيطان لله لـقد عافيـته فى بدنه فقال الله
ـــتــــحــــنه فـى بـــدنـه. فــــتـــقــــرح بــــدنه من إذن 
أسـاسه إلى رأسه.. وظـل أيـوب عـلـى تـقـواه..
فـــــحـــــدثـه الـــــرب بـــــأن قـــــبـــــلـه تـــــقـــــيًــــــا كـــــامال
مـستـقـيـمـا..وعـاش بـعد احملـنـة مـائـة وأربـع
عـــامـــا وأجنـب الـــولـــد وحــــاز األرض والـــثـــروة
واجلـاه بعـد أن رضى الـله عنه وطـبـعًا خـسر

الشيطان الرهان وكسبه الله..!.
وفـى نص يس الــضــوى األصــلى ال يــوجــد أى
أثـــــر تـــــوراتـى فـــــقـــــد اعـــــتـــــمـــــد عـــــلى الـــــنص
احلـــجــــاوى وكـــان أيــــوب مـــصــــريـــا صــــرفـــا..
فـكانت القصـة هى قصة ناعـسة "أم الشعور"
ـثل الـشـر ولـعـمـار ابن وتـصـديـهـا لـ "هـمـام" 
ـنـقـسم عـلى نـفـسه بـيـنـهـا وبـ أيـوب عـمـهـا ا
ابن عمه.. وسـاد عـمل الـضوى الـثـنائـيـة: شر
وخـــيــر أبـــيـض وأســود فـى كل شىء.. شـــعب
ــاء  – وهى وحــاكم ظـــالم احـــتــكـــر األرض وا

 التعبيرات
احلركية
غير  مقحمة
وكانت جزءاً
أصيالً فى
شهد بناء ا

ــمـثـلـ الــذين يـكـافـحــون من أجل حتـقـيـق الـنـجـاح فى > إن مــجـرد حـجم  ا
ـوهـبـة الـكــبـيـرة سـوف يـتم ـسـرحى يـشـيــر بـشـكل آلى إلى أنه حــتى ا اجملــال ا

نافسة من أجل األدوار والوظائف. ناكب وا جتاهلها فى التدافع با 24
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سرحي جريدة كل ا
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د. عبد الرحمن عرنوس 
يفتح خزانة الذكريات 

أيام مسرح الفنان 
قهى الثقافى» فى «أسترا» و«ا

سر ح احلى فى أمـريكا وجتـارب خارج بـرودواى  وا
سرح هناك أما أمريكا .. التى كان يشجعها عشاق ا
ــســتــنــقـدون  ال الــنــقــاد الــذين عــلى ســاحــتــنــا فــكــان ا
ـميت يـعتـبرونـها طـريقـاً لبـناء مـسرح مـغايـر للـمسرح ا
سـرحى االجنليزى . حـسب رأى بيتر بـروك  اجملدد ا
ـسـتـنقـدون يـعـتـبـرون من يخـرج عن خط كـان هـؤالء ا
ـسرح الـتـقلـيدى الـقائم خـروجا عـن التـقالـيد الـبالـية ا
كـــمــا يـــعــتـــبــرون من يـــدعـــو إلى الــتـــغــيـــيــر أنـه أصــيب
باجلـنـون  وتنـاسـوا أن أصحـاب الـدعوات والـرساالت
ـا اتـهمـهم حـاقـدو زمانـهم بـاجلـنون وتـنـاسوا  أن قـد
اجملـنــون يـتــصـرف من مــنــطـقــة الال وعى  دون درايـة
ا يـفعل أو لتحقـيق فكرة عرضية تـسلطت عليه أما
ـبدع احلقيقى فيـتصرف من منطـقة الوعى والتمكن ا
سـرح الـكائن سـهل فى الـتعـامل معه ألنه عـرفة فـا وا
ــمـــكن فــإنـه يــجــد ــســـرح ا مــســرح مـــســتـــهــلك  أمـــا ا
صـعـوبـة فى الـتـحقـيق وتـقف فـى طـريق من يـفـكر فـيه
الــعــقــبـات واالتــهــامــات . إضــافــة إلى ذلـك فــإن فــكـرة
ــــســـرح إلى الــــنـــاس طـــرحـت من أجل أن الـــذهــــاب بـــا
سـارح بالناس بـعد أن هجروه يتذوقه الـناس لتمـتلئ ا

اسـتـمـرت فتـرة نـشـاط أستـرا فى مـسـرح الفـنـان  وما
سرح الفنان من قهى الثقافى  تبعه من فكرة تقد ا
ــا فى ذلك حــوالى خــمــسـة فــتـرة  1973حـتى  1977 
أسـابيع فى بـلودان وتـتابع الـنشاط فـى على بـابا حتى
بداية الثمانينيات ما ب أسترا وعلى بابا التى أشرنا
إلـيها سـابقـا. وكانت أسـترا فى فتـرة غيـاب كاتب هذه
ـقاهى.. الـسطـور  وصاحب فـكرة هـذا النـشاط فى ا
الذى حتـمل فى سبـيل حتقـيق تـلك الفـكرة الـكثـير من
ـستـنقدين عـشاق الـهجوم سرح احلـاقدين وا جـهالء ا
عـلى مـحــاوالت الـتـجـديــد والـبـحث عـن أمـاكن جـديـدة
واهب للـتنـفيس عـما بـداخلـهم  وعمـا بداخل بـعض ا
عرفى التى حتـاول البحث عن مـتنفـس يزيح التـراكم ا

عن محاوالت البحث عن أماكن جديدة للعروض. 
ــــســــرح عن ولم يــــكن يــــدرى احلــــاقــــدون من جــــهالء ا
أخــــبـــار مــــقــــاهى الــــعــــروض فى بــــاريس مــــثـل مـــقــــهى
األبــيــسـيــدول فى عــاصـمــة الــنـور ومــقــهى المــامـا فى

ـسـرحـيـ يـعـرفــون عن د. عـبـد الـرحـمن فـريق مـن ا
ـمـثـل عـبـر الـعـديـد من عـرنـوس جــهـوده فى تـدريب ا
ـسرح ـسـرحـيـة.. فـريق ثـان يـعـرف ابـتـداعه  الـورش ا
ــقــهى الــثـقــافى فــريق ثــالث يــعـرف أنه ـقــهى أو ا ا
صــاحـب األغــنـيــة الــشــهــيــرة الــتى ذاعت عــقـب وفـاة
الـرئـيس الـراحل جـمـال عـبـد الـنـاصـر: «يـا جـمـال يـا

.« الي حبيب ا
ـا جـعـله هـكـذا تـتـعـدد أوجه اإلبـداع عـنـد عـرنـوس 
ـسـرح جتـاوزت شـهرتـه حـدود مـصر عـلـمـا مـن أعالم ا

إلى مختلف األقطار العربية..
شـاهد يفـتح عرنـوس هنـا خزانـة ذكريـاته العـامرة بـا
ـقهى وخـصـوصـاً مـشـاهـد مسـرح الـفـنـان أو مـسـرح ا

الذى أقامه فى مقهى «أسترا» ومقهى «على بابا» .
إذا كــانت الـشــيـشــة قـد أصــبـحت بــديالً جلـوزة الــهـنـد
ـبسم الـبالستـيك للـشيـشة احلـديثة الفارغـة وأصبح ا
هـو الـبــديل (لـبـوص) اجلــوزة حـامل مـيــكـروب الـعـدوى
ــريـض إلى الــســلــيم وإذا كــانت عــروض من الــزبــون ا
قاهى قد أصبحت البديل لشاعر الفيديو فى بعض ا
ــقــاهى الــســيــرة الــذى حـــدثــنــا عــنه إدوارد لـــ فــإن ا
الـثــقـافــيـة الــتى تــتـنــاثـر فى بــعض احملــافـظــات وبـعض
ــقــاهى لـعب ـكن أن تــكــون الـبــديل  أحــيــاء الـقــاهــرة 
الــطـاولـة (والــكـوتـشــيـنــة) وتـسـكع بــعض الـشــبـاب عـلى
ـضـايقـة عبـاد الله ولـذلك فإن ـقاهى  أرصفـة بعض ا
ــقـاهى الــثــقـافــيــة شىء من الــعالج ومن احملــتـمل أن ا
ـقــاهى أو بــعــضـهــا هى الــتى اســتــقــبـلت تــكــون تـلـك  ا
بــعض شـعــراء الـشــبـاب مـن احملـافــظـات كــذلك بـعض
ـلــحـنــ الـبـاحــثـ عن الــضـوء وكــذلك بـعض شـبــاب ا
ـوسـيـقى وبـعض األصـوات ويـبـدو الـدارسـ لـلـتـوزيع ا
أن بـعض تلك الـتـجمـعات الـفـنيـة هى الـسبب وراء ثـقة
اطـا عديدة بـالغ فيهـا بنـفسه حيـنمـا قابل أ الفنـان ا
ـشـارب واألذواق واســتـمـعـوا إلـيه فى بـدايـة مـخـتـلـفـة ا

ضى فى طريقه.. مشواره وشجعوه على ا
ــلــحن ـــلــحن  مــحــمــد نــوح والــفــنــان ا فــكــان الــفــنــان ا
واهب رحوم أحمد الشابورى  يشدان من أزر تلك ا ا
وكـان الفنان نوح صاحب فـرقة النهار الـشهيرة  وبعد
انتـهاء أدائـه فى مسـرحـية "مـدد ..  مدد شـدى حـيلك
يا بلد" تأليف الـشاعر إبراهيم رضوان كان نوح يأتى
لـلـراحة فـى سوق احلـمـيـديـة ويـشـجع كـثـيـرا من هؤالء
ــتع عـشـاقه من ـرحـوم الــشـابـورى  الـشـبـاب  وكــان ا
احملـامـ مـنــهم األسـتـاذ مـجـدى نـدا  واألسـتـاذ سـعـد
الــــعــــمــــروسـى واألســــتــــاذ مــــصــــطــــفى اخملــــرصــــاوى 
ـــكـــانـــة واألســـتــــاذ عـــلى مـــحــــسن من احملــــامـــ ذوى ا
ـرموقة يفضـلون االستماع إلبداعـات أصدقائهم نوح ا
ــواهب الـــشــابــة  وكــان شــيخ مــحــررى والــشــابــورى وا
ـبجل األسـتاذ مـحمـد جنيب (بـاجلمـهورية الصحـافة ا
سـابقـا) إضـافـة إلى فـنان الـكـاريـكاتـيـر الـذائع الـصيت
ـرحــوم رخـا  وغـيــرهم من رجـال لـدار أخـبــار الـيــوم ا
الــصـحـافــة واإلعالم . كـان وجــود هـؤالء األفـاضل فى
سـوق احلـمـيـديـة وأسـتـرا وعــلى بـابـا خـيـر دلـيل عـلى
احـــتــــرام مـــثل تـــلـك اجلـــلـــســـات فـى األدب والـــســـلـــوك
ن يــــريـــد وحــــسـن االســـتــــمــــاع الــــذى يـــعــــطى الــــثــــقــــة 
ـرحـوم االشـتـراك فـى تـلك األمــسـيـات  فــكـنت تــرى ا
الــفـــنــان رخــا بــعــدمــا يــدخـل فى مــبــاريــات الــشــطــرجن
الـشهيرة مع األسـاتذة العمروسـى ومجدى ندا وعلى
ـواهب  مـحــسن وغـيــرهم  يــشـدون من أزر هــؤالء ا
وكثـيـرا ما أوصى مـحـرر األهـرام الالمع عبـد الـوهاب
مــطــاوع أصـــدقــاءه وتالمــيـــذه من احملــرريـن أن يــلــقــوا
ــرحـوم أمل دنـقل الــضـوء عـلـى كـثـيــر مـنـهم كــمـا كـان ا
يــوصى بــهم خـيــرا حـتـى وإن كـان الــتـشــجـيع عن بــعـد
وفى مـــقــابـل هــذا الـــتـــشـــجـــيع احلـــانى  كـــنت تالحظ
ــوظـفــ وكــانــوا قـلــة. من أصــحـاب الــنــزعـات بــعض ا
الـعـدوانيـة واالسـتعـراضـيـة وذلك من قبـيل "يـا فيـهـا يا
عـنى إمـا نـدخل فى الـلعـبـة وإمـا "نخـربـها" أخـفيـهـا" 
فكـان يتصـدى لهـم على الـفور بعـد حفـظه طلـقات فن
ـسـخـرة الــشـعـبى) أى األمـثــال الـشـعـبـيــة الـتى تـنـقـد (ا
سلوكـهم يلمـحون له "بالـصوت العـالى" دون االشتباك
معـهم فكـانت تلك األمثـال التلـميحـية تخـرس أصحاب
هــذه الـــنــزعـــات عــنـــدمــا يـــهــمـــزون ويــلـــمــزون بـــالــقــول
ـواهب وأذكـر أن من ضمن واحلركـة عـلى أداء بعض ا
هـذة الطلـقات أو دبـابيس اجلـلسة هـذا النـموذج الذى
ؤلف  يقول: اخلباصـ زرعوا تقاوى اخلبص ب ا

اخمللص تاهو فى وسط الهيصة.

(1)

فكرة قامت جلمع شمل احملروم
 من تسليط الضوء عليهم

سرحى سرح سعى إلى بث الوعى ا هذا ا
بالبحث عن خشبات غير تقليدية

قهى الثقافى أسترا:   اذا ا لكن 

ـــســرح ألن اجلــمـــهـــور الــطـــفل أى الــذى لـم يــتـــعــود ا
ــسـرح إال هــذا الــوسط مـن اإلضــحـاك اليــعـرف عـن ا
ــسـرح ـتــكــرر أمــا ا ــســرح الــكـائـن ا والــرقص وهــو ا
ــمـكن الــذى بـحث عــنه الـكــثـيــرون فى جتـاربــهم فـهـو ا
نـطـوق واحلركى فى تـوقيت وإيـقاع يـجمع بـ األداء ا
سـموع فى طبيعـية فنية حتى وإن رئى وا يـنسق ب ا
ـثل هـذا األداء فى قـطع مـسـرحـيـة أو كـان الـتـبــشـيـر 
الحـظة درجة قـبول أو رفض شـبه مسـرحيـة قصـيرة 
اجلـماهـير له .. بـغض النـظر عن مـكان الـعرض سواء
كان عـلى خـشـبـة تقـلـيـديـة أو خشـبـة تـتبـع تيـار الـتـمرد
ـاذا الــعـودة ثــانــيـة إلى قــاعـة مــسـرح ـســرحى . أمــا  ا
الـــفـــنــــان فى أســـتــــرا  فـــهــــو مـــا بـــدأت بــــعض األقالم
الـصـحـفـيـة تـشـيـر إلى خـروج بـعض الـلـيالـى فى أسـترا
عن خـــطـــهـــا الـــذى قـــامـت عـــلـــيه  ويـــبـــدو أن هـــذا لم
يـحـدث وأن مـا كتب كـان نـتـيجـة عـدم فـهم وجهـة نـظر
مـا كــان يــعـرض فى أســتـرا بــعــد الـذهــاب إلى مـرحــلـة
كافتيريا على بابا فقد تطوع أحد عشاق فكرة التمرد
والــتـجــديــد فى طـريــقـة الــعــروض وهـو الــفـنــان عـادل
درويش السـتــكـمــال مـســيـرة أســتـرا فى فــتـرة انــشـغـال
ـقـهـى فى بـلـودان وعــلى بـابـا مــنـفـذى فــكـرة مـســرح ا
وأصبحت أسـترا تقدم مـسرح منوعـات للغنـاء والشعر
الــذى كـــان يــشــرف عــلــيه صـالح الــراوى وكــان يــكــمل
ـقهى اجلـماهـيرى .. مسـيرة مـسرح الـفنـان فى ذلك ا
واســتـــمــر د. الــراوى يـــقــدم لــيـــالى أســتـــرا هــو وعــادل
ــرحــوم درويش. واجلــديــر بــالــذكــر أنــهــمــا اســتــقــبال ا
الــشــاعـر اخملــرج جنــيـب سـرور لــيــلــقى بــعـض أشــعـاره
ويـؤدى قـطـعـا مـسـرحـيـة من تـألـيـفه فى بـعض الـلـيـالى
حسب روايـة شـاهدى الـعيـان . ويـبدو أنه كـانت هـناك
بـعض األغنـيات الـتى يـؤديهـا مطـرب اعـتبـرها الـبعض
خــارجـــة . وظـــهـــر تـــعـــلــيـق أحـــد احملــرريـن فى مـــجـــلــة
ـا دفع كــاتب هــذه  الــسـطــور أن يــعـود مع الــكـواكـب 
الــفــريق الــذى نــفــذ مــعه الــفــكــرة إلى مــقــهى أســتــرا 
ـــســرح الــفـــنــان وهى تـــقــلــيل لـــتــبــدأ مـــرحــلـــة جــديــدة 
سرحـية التى بدأنا بها وزيادة جرعات اجلرعة شبه ا
الـشــعـر واألدب والــقـصــة والـغـنــاء إلى جـانـب مـفـردات
الـفـنـون األخـرى فـعـاد اجلـمـيع بـعـد غـيـاب خـمـسـة أو
سـتة أسـابـيع فى بـلودان وعـشـرة أسابـيع فى عـلى بـابا

تجاورت . لكنها فترة تردد ب أسترا وعلى بابا ا
 أمـا عن ســبب عـودة جـمـاعــة مـسـرح الـفـنــان ثـانـيـة إلى
رحـلـة الـثـانـيـة فى أسـتـرا هو هـذا الـتـعـلـيق الـذى كـتبه ا
ـرحوم حـسـ عـثمـان بـتاريخ /1977 مـحرر الـكـواكب ا
ـســرح الـفـنـان 1/18 حتت عـنــوان الـصـالــون الـثـقــافى 
كتب يـقـول : يتـحدث الـوسط الـفنى عـن تصـرف غريب
قهى يجرى فى مقهى يقع فـى ميدان التحرير  وهذا ا
ـنـوعات الـتـمـثيل  ومن يـقـيم مـساء كل خـمـيس عـرضا 
ـقــهى مـطــرب قـد يـغــنى أغـانى ال بـ فــقـرات هــذا ا
تـمت لــلـفن بـصــلـة فـضال عـن أنـهـا تـدخـل حتت قـائـمـة
األغانى التى تخدش الذوق العام أو اآلداب العامة فإنه
ـنعنى " و يغنى أغـنيـة مطلـعهـا: "كل احلمـام اثن اثـن
احلـيـاء من تـكمـلـة األغـنـيـة  وقـد كـان أول مـا خـطر لى
أن أبحث عن الفـنان عبـد الرحمـن عرنوس الـذى ابتكر
قاهى قاهى  وحتويل ا ـسرحية فى ا فكرة العروض ا
سـرحى والتذوق الفنى إلى أنـدية ثقافيـة لنشر الوعى ا
بـ اجلمـهـور واخـتـار لـفكـرته اسم "الـصـالـون الـثـقافى
سـرح الفـنان" وحتـمس الـكثـيرون لـهذة الـفكـرة النـابعة 
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> مـارشال دبليو. ميسون: مـخرج أمريكى. تخرج فى جامعـة "نورثويسترن" وهو مؤسس
"فــرقــة ديـبــرتـوار الــدائــرة ومـديــرهـا الــفــنى. وقـد هــلل له الــنــقـاد فى الــســبـعــيـنــيـات

سرحيات أمريكية جديدة. ورد الرئيسى  والثمانينيات باعتباره ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

ى بشكل شهرى. سرح العا > اجمللس األعلى للثقافة يدرس حاليا مشروع إعادة إصدار سلسلة ا
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الـطـريـقـة الـصـحـيـحـة بدال مـن انـتـظار أن
يـأتى الـتـمويـل من اجلهـات اخملـتـصـة فـهو

انتظار بال جدوى.
ويؤكد أن عدم تـوافر أماكن للبروفات أدى
ـتـوافـرة إلى تـفـكك فـرق الـهـواة واألمـاكن ا
أمام الـهـواة هى االسـتـوديـوهـات اخلـاصة
وبـالـطـبع نـقـوم بـتـأجـيـر هـذه األمـاكن عـلى

نفقتنا اخلاصة.
ويــقـــول عـــنـــدمـــا تـــتـــخــطـى الـــفــرق جـــمـــيع
العقـبات التى تـواجههـا من انعدام الـتمويل
وعدم توافر أماكن مناسبة للبروفات تأتى
مشكلة عـرض العمل حيث يصطدم الهواة

بالكثير من اإلجراءات.
فى االجتاه نـفسه تـؤكد عهـود محـمد على
قــول بــكــر أبــو عــراق قــائــلــة: تــعــتــمــد فـرق
الـــهــواة عــلـى الــتــمـــويل الــذاتـى وال يــوجــد
ـناسب للـفرق وهذا جهة تـقوم بالـتمويل ا
سئـول فى مهارات يـرجع إلى عدم ثقـة ا
ــتـوافـرة الــهـواة وحـتـى أمـاكن الـبــروفـات ا

صغيرة ووقتها محدود.
وتـؤكـد عـلى عـدم تـوافـر دور عـرض كـافـية
ـــوجــودة مـــكــلـــفــة لـــلــهـــواة ودور الــعـــرض ا

وخاصة أن تمويل الفرق ذاتى.

ــــســـــحــــراتى  أمــــا نـــــدى عـــــوض «فــــرقـــــة ا
فـتقـول» عدم تـمـويل الفـرق مـشكـلـة كبـيرة
والـتـمـويل فـى مـعـظم األحـيـان يـكـون ذاتـيا
وشـركـات اإلنــتـاج تـضع شــروطـاً مـتــعـسـفـة

لتمويل أى عمل.
ولــــكـــنـــهـــا تـــرى أن اسم الــــفـــرقـــة نـــفـــســـهـــا
وتــاريــخــهــا فـى مــســرح الــهــواة يــســهل لــهــا
اجتـياز الـعقـبات اخملتـلفـة من قلـة التـمويل
وعــــدم تــــوافــــر أمـــاكـن لـــعــــرض األعــــمـــال.
فـالفـرق التى تـسـتحق الـدعم تدعم وتـمول

سئولة. من قبل اجلهات ا
> ويـــقـــول أحــمـــد فـــتـــحى: كل فـــرق الـــهــواة
فـقـيـرة وتــمـويـلـهـا ذاتى ويـرجع اسـتـمـرارهـا
لــطـــمــوح الــشــبــاب وإصـــرارهم عــلى إثــبــات

وجودهم.
ويـــذكــــر أن مـــســــارح اجلـــامــــعـــات خــــاصـــة
لـطالب اجلامعات فـقط فلما ال تـستخدم

مسارح اجلامعات خلدمة الهواة?
تــقـول اخملــرجــة عـزة احلــســيــنى: عـلــيــنـا
الـــتـــمـــيـــيـــز بـــ فـــرقـــة هـــواة حـــقـــيـــقـــيـــة
ومـجموعـة من الشـباب يـقومـون بتـجميع
أنـفسـهم بدعـوى أنـهم فرقـة هواة فـرقة
الــهــواة احلــقــيـــقــيــة يــجـب أن يــكــون لــهــا
مشـروع فنى خـاص بهـا وأن تسـتمر فى
الـعــمل بـشـكل مـتـواصل ال تـقـوم بـعـرض
عــــمل مــــا أو عــــرضـــ وتــــكــــتـــفـى بـــذلك
وتسمى نـفسـها فرقـة هواة فهـناك على
ـثال فـرق الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـرية سـبـيل ا
تازة تـقدم عروضـا تستحق وهى فـرق 
الـتقـدير وهـذه الفـرق ال تتـكسب مـقابل
هـــذه األعــمـــال فــمـــشـــكــلـــة فــرق الـــهــواة
احلــقـيــقـيــة أنه ال يـوجــد حـركــة مـنــظـمـة

لها.
ـســتـوى ــســرح الـهــواة  وتــؤكــد: لـلــوصـول 
فـنـى مـرتــفع عـلــيـنــا االهــتـمــام فى الـبــدايـة
سرح اجلـامعى حتى ـدرسى وا سرح ا بـا
ــثـلــ لــلــمــســرح لـهم نــتــمــكن من إعــداد 

القدرة على اإلبداع والتطوير.
كـما تؤكد أن الدولـة بجميع أجـهزتها يجب
عــلــيـهــا أن تــدعم مــســرح الــهـواة وتــهــتم به
ألنه يقـدم فنـا هـادفاً ومـتمـيـزاً وتوفـر لهم
أمـــاكـن لــــلـــبــــروفــــات ودور عــــرض كــــافــــيـــة

لتقد أعمالهم.

سئول عن سئولـ عنهـا وا كـاف من ا
دعم وتمويل هذه الـفرق وزارة الثقافة
والبـيت الفنـى للمـسرح الـلذان جتاهال

مسرح الهواة بشكل واضح.
> كــمـا تـقــول مـروة رضــوان: تـمــويل مـسـرح
الـهواة معدوم ويـتم ذاتيا من الـفرق وهناك
بــعض األمــاكـن تــمــنح بــعـض الــفــرق جــائــزة
مــالـــيـــة بــشـــرط صــرف هـــذه األمـــوال عــلى

عمل آخر وال سبيل للفرق إال هذا.
وتــشــيــر إلى عــدم ســهــولــة تــأجــيــر األمــاكن
اخلــاصــة الــتى يــتـم فــيــهــا عــمل الــبــروفــات
وذلـك الزدحــــــام هــــــذه األمــــــاكـن بــــــالــــــفــــــرق
األخرى ألن الهواة لـيس أمامهم سوى هذه

األماكن وهذا يعتبر مأساة حقيقية.
> أمـــا مــــحـــمـــد جــــبـــر فـــيــــقـــول إن انـــعـــدام
ــا ــادى أدى إلى فـــقــر الــفــرق  الــتــمـــويل ا
جــعل إنــتــاج مــســـرح الــهــواة قــلــيالً كــمــا أن
انعـدام التـمويل أدى إلى تـفكك الـفرق وقتل
ـمكن أن مواهب مـسـرحيـة كـثـيرة كـان من ا
سرح. يكون لها مستقبل مشرق فى عالم ا
يــقــول بـكــر أبــو عــراق: تـعــتــمـد فــرق الــهـواة
عـلى التـمويل الذاتـى وهذه الطـريقـة تعـتبر

ـفهوم الـشائع عن الهـواة أنهم أقل كفاءة ا
.. ولـــكـــنـــهم أكـــثــر وخـــبـــرة من احملـــتــرفـــ
حــــمــــاســــاً وإخالصــــا.. ومـــســــتــــعـــدون ألن
يـــدفـــعــوا دم قـــلـــوبــهـم من أجل هـــوايـــتــهم!
ولكن الـنـاس ال تنـتـبه إلى أن احلديث عن
الــــــــهــــــــواة هـــــــو فـى أســــــــاسه حــــــــديـث عن
ـسـتـقـبل.. وكل الـشــبـاب.. أو فـلـنـقل عن ا

سرح! هذا الكالم صحيح فى حالة ا
سـرح سيـخرج احملـترفون من ب هـواة ا
ــســتــقـبل.. فــلــمـاذا ال وســيـخــرج مــسـرح ا

ندعم الهواة?
إلى الــذين يــهــمـــهم أن يــعــمــلـــوا عــلى تــمــكــ
سرح نقدم ارسة هوايته فى ا الشباب من 

هذه الصورة عن الواقع فى مسرح الهواة..
ـسرح الـهواة تـقول إنه الـصورة الـواقعـية 
ــــــــشـــــــــاكل الـــــــــتى «واقـع» فـى األرض فــــــــا
يواجهـها مـتعددة مـا ب نقص الـتمويل أو
انــــعـــدامـه.. وعــــدم وجـــود أمــــاكـن إلجـــراء
الـــبــروفـــات.. أو أمــاكن لــلـــعــرض.. مــروراً
شـاكل الـديـكـور واإلضاءة وبـاقى فـنـيات
سرح.. وانتـهاء باإلعالن عن العروض.. ا
وتـــعـــالـــوا نـــتـــعـــرف عـــلـى الـــواقع «الـــواقع»

بالتفصيل..

فــرقـــة اجملـــانــ هـــذا هــو اســـمـــهــا.. فى
إشارة إلى أن الشباب الذين كونوها كانوا
يــعــرفـون مــسـبــقــا أن اخملـاطــر والـصــعـاب
أمـامـهم كـثيـرة وأن مـواجـهـتـهـا تـعـد ضـربا

من اجلنون!!
> يــقــول يــاســر حــسـنــ مــديــر الــفــرقـة:
ادى لفـرق الهواة تـعتبـر مشـكلة الـتمويـل ا
ـــشـــكـالت الـــتى تـــعــــانى مـــنـــهـــا من أهم ا
فـالتـمويل هـو الـعامل األسـاسى الستـمرار
أى فـــرقــــة حـــيث يــــســـاعــــد الـــفــــرق عـــلى
ـشـكالت إنه يـتيح لـلـفرق تخـطى جـميع ا
«إمـكانيـة تأجـير أماكن مـناسـبة للـبروفات
وشـراء خـامـات مـخـتـلفـة ألعـمـال الـديـكور

وعمل دعاية مناسبة للعمل.

ويـشـير إلى فـكـرة دعم وتمـويل الـفرق عن
راكـز الثقـافية األجـنبيـة وأنها قد طريق ا
راكز الثقافية رفضت باءت بالفشل ألن ا
ـقدمـة لهـا بـسبب رغـبتـها فى النـصوص ا
تـــمـــثــيـل نــصـــوص مـــســرحـــيـــة من أعـــمــال

بالدها.
ـــشـــكـــلـــة الـــتى تـــأتـى بـــعــد ويـــضـــيف: إن ا
مـشــكـلـة حـرمـان بـعض الــفـرق من الـتـمـويل
ــــــســـــرحى ـــــادى هـى عـــــرض الــــــعـــــمل ا ا
فمعـظم فرق الـهواة جتد صـعوبة بـالغة فى
عرض أعـمالهـا ألن احملسـوبيـة تلعب دورًا

كبيرًا فى أولوية اختيار الفرق للعرض.

يـــشــكـــو يــاســـر حـــســنـــ من قـــلــة مـــتــابـــعــة
اإلعـالم ألعــــمــــال مــــســـــرح الــــهــــواة قــــائًال:
الـتــلـيـفــزيـون يـعـتــبـر من أهم الــوسـائل الـتى
تـــســتــطـــيع نـــقل صــورة مـــســرح الـــهــواة إلى
ـصـرى يـتـجنب الـنـاس ولكـن التـلـيـفـزيـون ا
مـسرحيات الـهواة كما أن مـعظم الصحف

تهمل مسرح الهواة بشكل واضح.
: عــمــرو الـــبــحـــر مــخـــرج فــرقـــة اجملــانــ
حتـتـاج فـرق الـهـواة إلى أمـاكن لـلـبـروفات
ـــســـئـــولــ وهـــذا تــقـــصـــيـــر شـــديـــد من ا

فـــالـــهــواة يـــقـــومــون بـــعـــمل الـــبـــروفــات فى
ــؤســـســات بــعــيــدة ــقــاهى وا الــشـــوارع وا
عــنــهم فــلـيـس أمـام الــهــواة ســوى تــأجــيـر
أماكن خاصة لـعمل البروفات صحيح أن
هـذه األمـاكن قـد ساعـدت الـشـبـاب كـثـيراً
وفـتـحت لـهم أبــوابـهـا ولـكن الـسـؤال هـنـا:

سئول من كل هذا? أين ا

تـاحة لنا  وتـقول أسماء رضـا: األماكن ا
لـعــمل الــبـروفــات مـحــدودة وإمــكـانــيـاتــهـا

ال أماكن
للبروفات

 أو العروض.. 
ال إعالنات..
واإلعالم
–≥»≤:فى غيبوبة
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واقع مسرح الهواة.. «واقع» فى األرض!

«v.i.p» دنى مخـرج فرقة يـقول وسـام ا
مـسرح الـهـواة دائمـاً مـظلـوم وسط صراع
سارح اخلاصة التى سارح القومـية وا ا
حتــظـى أعــمـــالـــهــا بـــدعــايـــة كـــافــيـــة أمــا
مسرح الهواة فالدعاية ألعماله ضعيفة.
كـما يـقـول مـحـمد طـعـيـمة: الـتـقـصـير فى
تـــمــويل فـــرق الــهـــواة مــاديـــاً يــشـــكل أزمــة
كــبــيـرة عــلى مـســتـقــبل مــسـرح الــهـواة فى
مـصـر ومعـظم فـرق الـهـواة تقـوم بـتـمويل
نــفــســهـا ذاتــيــا ولـكن الــتــمـويـل الـذاتى ال

يكفى لسد احتياجات الفرق. 
ويذكـر هـانى ماهـر واقـعـة حدثت بـالـفعل
فـيــقـول: عـرضــنـا عـمال مــسـرحـيــا لـنـا فى
الــشــارع أمــام قــصــر من قــصــور الــثــقــافــة
وذلك لـعـدم تـواجد أمـاكن وقـتـهـا لـلـعرض
وسرعان ما  القـبض علينا من الشرطة

بتهمة إشغال الطريق العام.
يـقول أحـمد مكـية: وزارة الـثقـافة مـقصرة
ـواهـب الـهـواة فـالـهـواة هم فـيــمـا تـفـعـله 
ـــصــــرى ونــــتـــمــــنى ــــســــرح ا مــــســــتـــقــــبل ا
ـسرح القومى مهرجـاناً للـهواة كمـهرجان ا
حـتـى تـتـواصل الـفــرق مع بـعـضــهـا الـبـعض
ـــتـــبـــادلـــة حـــتى يـــصل وتــزداد اخلـــبـــرات ا

تميزون من الهواة إلى االحتراف. ا

يـــقـــول مـــحـــمـــد نــــشـــأت: مـــعـــظم فـــرق
يـــرة ألنه ال يـــوجـــد تــمـــويل الـــهـــواة فــقـــ

 أسماء رضا 

ضعيفة فهى عبارة عن حجرات صغيرة
وإقـبال الـفرق عـلـيهـا كـبيـر وال تـستـطيع
أيــة فـرقـة اسـتـخــدام هـذه األمـاكن سـوى
بـــــضع ســـــاعــــات الزدحـــــامــــهـــــا بــــالـــــفــــرق
األخــرى وهـذا يــؤثــر فى بـعض األحــيـان
سـرحى لـقلـة تدريب عـلى جودة الـعـمل ا

مثل على العمل.. ا
وتــؤكــد أن الـــكــثـــيــر من الـــهــواة أصـــيــبــوا
بــــإحــــبـــــاط ويــــأس شــــديـــــدين لــــتـــــجــــاهل
ـسئول وهـذا أدى بالطبع لـعدم ثبات ا

فريق العمل ومن ثم تفككت الفرق.

ويــتـحــدث أحــمــد عــويس عن جــانـب آخـر
ـسـئولـ فـيـقول: عـنـوى من ا هـو الـدعم ا
ــشــاركـة يــفــتــقـر مــســرح الـهــواة إلى روح ا
ـسئـول وهـذا األمر أصاب عـنوية من ا ا

الشباب بخيبة أمل كبيرة.
ويضيف إن الفجوة ب النجوم احملترف
والـهـواة تزداد وهـذا يـضـعف من مـهارات
الـهــواة لـبـعـدهم عن تـدريــبـات وتـوجـيـهـات

. احملترف

 محمد طعيمة 

 أحمد سمير مكية

 عزة احلسينى 

 أحمد عويس 

 هانى ماهر 

 عمرو البحر

مشكلة التمويل

راكز األجنبية ا

إهمال اإلعالم!

عنوى الدعم ا

جتاهل واضح

ـثالن أمريكـيان. ولـد إيلى فى بروكـل وظـهر ألول مرة > إيـلى واالش وآن جاكـسون: 
فـى نيـويورك فى دور آلـفارو مـاجنـياكـافالـو سائق عـربة نـقل مـدفوع بـاجلنس فى  وشم
الـوردة لتنـيسى ويلـيامز. وكـان لواالش وزوجته آن جنـاح أساسى قبل زواجـهما فى .1948

لكن هلل لهما كدويتو فى ضاربى اآللة الكاتبة فى .1963

سرحية تستعد إلقامة ورشة عمل حول تقنيات الكوميديا دى الرتى خالل أغسطس القادم باجلزويت. > فرقة «البؤرة» ا

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

25
16 من   يونيه 2008  العدد 49
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سخسوخ

سرحى شهد ا  ا

دينة.. التى لم تعد ا
حتت السيطرة

الفـكرة متشـابهة إلى حـد كبير مع «مـسافر ليل»
الــتى كــتــبــهــا صالح عــبــد الــصــبـور فـى نــهــايـة
السـتينـيات حول أحـداث تدور داخل عربـة قطار
يتـجه إلى الالمـكان وبـالـعربـة شـخصـيات ثالث
ـسـافـر وعـامـل الـتـذاكـر واألخـير هى الـراوى وا
رجل بال أبــعــاد فــاســمه أى اسم وصــنــعــتـه أيـة
صـنـعـة وفــجـأة يـصـرخ هـذا الـعــامل مـدعـيَّـا أنه
اإلسكـنـدر فيـصـاب الراكب بـالـرعب هنـا يـطلب
األول منه تـذكرتـه فيـأكلـها وأوراقـه الشـخصـية
وفجـأة يـغيـر اسمه من اإلسـكنـدر إلى زهوان ثم
إلى سـلـطـان وبــعـدهـا يـسـتــخـرج جنـمـة مـأمـور
أمريـكى ليـبدأ فى مـحاكـمة الـراكب بتـهم شتى
بـــعــــدهـــا يــــطــــلب مـــنـه أن يـــحــــدثه عـن رفـــقه
بالـضعفاء وفى النـهاية يتـهمه بقتل الله إذ إنه
بـفـقـده لـبـطـاقـته الـشـخـصـيـة قـد فـقـد وجـوده
ويـنـتهـى عامل الـتـذاكر إلـى تلـفـيق تـهمـة الـقتل

للراكب ثم يقتله.
إنه اخلـيط الدرامى ذاته الذى الـتقـطه حمدى
نــوار مــؤلف «حتت الــســيــطـرة» الــتى أنــتــجــهـا
مسـرح الشباب فـنحن فى مواجهـة كوبرى ينام
أسفله ثالثة يستعدون إلى السفر خارج البالد
يدخل عـلـيـهم شـاويش اخلدمـة الـذى يـبدأ فى
استجوابهم واالطالع على أوراقهم الشخصية
فـيـمـزق جـواز سـفر «واكـد» حـتى يـفـقـد هـويته
ويـعـجــز عن الـسـفـر خـارج الــبالد لـيـكـون حتت
السـيطـرة بعـدها يـدعى الشاويـش أنه الزعيم
ـعـصوم ثم يـتـصور ثم يصف نـفـسه بـاحلاكم ا
عـتمد نفـسه إمبـراطوراً ثم يُـقر بـأنه الوكـيل ا
للـرب كمـا يطـلب من واكد أن يـقرأ مـا يراه فى
وجوه الـرعية وحـ يرى «احلريـة» فى الوجوه
هنـا يأمـر الشاويش بـعقـابه إذ يجـعله مـسئوالً
عن انـتـشـار الـطـاعون فـاحلـريـة مـفـهـوم فـاسد
حـو كلـمة خطـر على الـبالد ويـطلب مـنه أن 
ـرء يـولـد حـراً حـريـة لــكن واكـد يـعـجــز ألن ا

فيقرر الشاويش موته باخلوف كأحقر ميتة.
ــسـألـة والـسـؤال الــذى يـطــرح نـفـسه هــنـا هل ا
مجـرد تـوارد خواطـر? وهل تـوارد اخلواطـر يصل
إلى هذا احلـد من تشابه األفكار وتطابقها? هذا

ؤلف. ما يحتاج إلى إجابة من ا
لقـد جتاوز العرض من إخراج عصام سعد بنية
النص الـتى ال يحكمها نسيج متماسك فنحن
قلب زبالة أمام كـوبرى أسفله أشبه ما يـكون 
بضـعة براميل وقد استـقرت على األرض بينها
أجسـاد ثالثة لشباب تتصدر أحذيتهم ونعالهم
سـرح وكأنهـا لوحـة رسمهـا «فان جـوخ» يصدر ا
فـــيـــهـــا حـــذاءه الـــذى يـــبـــتــــلع حـــجـــرة نـــومه
ـعــبــرة وهى إحـدى ــســتـطــيـلــة فى لــوحــته ا ا
لوحـاته التى عبـر بها من مرحـلته االنطـباعية
إلى الـتـعـبيـريـة وقـد أكـد هـذا اجلو الـتـعـبـيرى
ـوسـيـقى والغـنـاء من فوق اإلضاءة اخلـافـتة وا

الكوبرى وسريان األحداث أسفله.
صـرى» فى دور واكـد إمكـانية تـلك «حكـيم ا و
ا يتمتع ال تزال بـكراً قابلة للتشكيل السريع; 
به مـن وفـرة فى طــاقـته الــفـنــيـة ومع أن «وائل
ـثل جـيـد فإنه انـزلق إلى مـبـالـغات  « شاهـ
ـتلك كل مـن «سامح عـبد الشـاويش عـطيـة و
السالم» و«مـحمد غـزى» أدواتهمـا الفنـية بشكل
بـالغـة فى عرض ـيالن نحـو ا جيـد وإن كانـا 
يـلـقى قـبوالً بـسـبب مالمـسـته للـعـصب الـعارى

لدى اجلماهير.

كـانت فى فـتـرة االســتـراحـة.. تـقـدم فـقـرة أخـرى وهى
فقرة إبداعات مواهب فى كل فروع الفنون منها فقرة
اجلـمـهـور وقــوبـلت بـحـمــاس مـنـقـطع الــنـظـيـر أسـعـدت

. هؤالء احملروم

وجـديـر بـالـذكـر أن أمـسيـات كـل من عـلى بـابـا وأسـترا
ــوقـعـهــا الـفــريـد وسط مـيــدان الـتــحـريـر كــانـتــا نـقـاط
الــتـــقــاء واســتـــراحــة لــعـــديــد من الـــســيـــاح فى غــدوهم
ورواحـهم وكــانــوا من جــنــســيـات مــخــتــلـفــة فــكــان بـ
احلــاضـــرين الــنــجـم الــســورى اآلن جــهـــاد ســعــد الــذى
يجـيـد الـلغـتـ الفـرنـسـية واإلجنـلـيزيـة فـكـان كثـيـراً ما
يتـطوع لـيقـوم بالـشرح والتـعلـيق وتقـد الفـقرات بـلغة
جتـمـع الـسـائـحــ .. إضـافـة إلى أنه كــان يـقـدم بـعض
ى باللـغة العـربية ـنولوجـات الدراميـة من األدب العـا ا
وأحـيــانـا بــلــغـة أجــنـبــيـة يــســتـعــرض فـيــهـا الــتــمـكن من
مـــخــــارج احلــــروف وطــــول عــــمـــود الــــهــــواء والــــتالعب
ـتـغـيـر من الـبـطئ إلى بـالـطـبـقـات الـصـوتـيـة واإليـقـاع ا
الــــســــريع والــــعــــكس  وصــــدق اإلحــــســـاس ومــــحــــاولـــة
ـشاهد الـتى قدمها فى الوصول إلى الـطبيـعية ومن ا
بــلــودان وعــلـى بــابــا وأســتـــرا  مــشــاهــد مـن كــالــيــجــوال
وأورست ومن جان أنـوى وقدم زمـيله الـفنـان السورى
فـائق عـرقــسـوس مـونـودرامـا ضـرر الـتــبغ لـتـشـيـكـوف 
ـذيع األردنى الالمع اآلن نـصـر عـنـان مـشـاهـد وقـدم ا
ـفــاجـآت الـتى رصـدتـهـا من الـتـمـثـيـل الـصـامت ومن ا
صفحة أخبار الناس فى جريدة األخبار صورة لسائح
أرجـنــتــيـنـى يـعــزف عــلى اجلـيــتــار وبـجــواره كــاتب هـذه
الـســطــور  وكـان اخلــبــر حتت عــنـوان أســتــاذ فـلــســفـة
أرجـنتـينى يـغـنى فى ميـدان الـتحـريـر بعـد أن فشل فى
احلــصـول عـلـى حـجـرة فى فــنـدق  ويـســتـطـرد لــيـقـول
أغرب حـادث سـيـاحى وقع أمس فى مـيدان الـتـحـرير
فقد وصل إلى القاهرة مستر جوانيتو أستاذ الفلسفة
ـــا فــشل فى احلـــصــول عــلى فى زيــارة ســيـــاحــيــة .. و
غرفة فى فندق وقف يعـزف فاستضافه عبد الرحمن

عرنوس فى حفلة فى مقهى فى ميدان التحرير . 
ـنـوعـات الـتى كـانـت تـقدم   هـذه كـانت مـقـتـطـفـات من ا

ستنقدون اعتبروا الفكرة  اجلهالء وا
خروجاً على اخلط التقليدى

ـوسـيقـى إلى جانب ـقطـوعـات الـدرامـيـة والشـعـريـة وا ا
ــرحــلـة األولـى فى مــسـرح الــفــنــان الــذى كـان مــقــاالت ا
سرح بشكل أكـبر . وذلك تطبيقا يغـلب عليه التمثـيل وا
سرح الـفنان" الذى سبق ـا جاء فى البيان األول "بـيان 
وأشرنا إليه وهو فنان الـلوحة والكلمة واحلركة وفنان
الكـاميـرا... إلخ  وإضـافة إلى هـذا قدم مـسـرح الفـنان
فى مـرحــلـته األولى فــقـرة أطـلق عــلـيــهـا سـيــنـمـا الــفـنـان
الطـــيــلى" وفـــيــلـم "رحــلـــة فــيــروز وقـــدم فــيـــلم "حــمـــام ا
هذا إلى جـانب لقطات ألمريكـا" ناقشهـا بعض النـقاد  
ـرحـومـة أمـانى نـاشـد وحـضـر هذه ـذيـعـة ا من بـرامج ا
ــــرحــــوم ســــامى الــــسالمــــونى والــــنــــاقـــد ــــنــــاقــــشـــات ا ا
الــســـيــنــمــائى يـــوسف شــريف رزق الــلـه ومن الــفــقــرات
ـيــون يـقـدمـون الـســيـنـمــائـيـة كــان بـعض الــطـلـبــة األكـاد
ونتاج على شكل حوار علومـات عن الدوبالج وا بعض ا
ــؤدون فى نـــطــقــهـــا وتــفــســـيــرهــا ثم تـــمــثــيـــلى يــخـــطئ ا
ـعلومة يصحـحها أحد الـنقاد أو الـدارس حتى تصل ا
تفـرج منها فقرة كـانت بعنوان على ماله صحـيحة إلى ا
ــرحـلـة الــثـانـيـة قـدمــهـا الـفــنـان عـلى خــلـيـفــة  أمـا عن ا
ـسـرح الـفــنـان والـعـودة ثـانــيـا إلى أسـتـرا بــعـد عـلى بـابـا
فكـان سـببـهـا تعـليق الـصـحفى حـسـ عثـمـان بالـكواكب
ـنصورى حيـنما غنى طرب الـشعبى عبـد الفتاح ا عن ا
(كل احلـمـام اثـنـ اثـنـ ..) ثم لم تـعـجب احملـرر بـقـيـة
الشـطر وطلـب فى تعـليق أن تـتدخل الـرقابـة لتمـنع هذا
طرب من الـغناء فى مـسرح الفـنان وعاد فـريق مسرح ا
ـطــرب يـحب ـا كــان هـذا ا ــوقف  و الــفـنــان لـنــتـداول ا
ـطــرب عـبـد الـغـنى ـة من تـراث ا أداء األغـنـيـات الـقــد
ـطــلب فـقـد اســتـبـدلـنـا ــطـرب مـحـمــد عـبـد ا الـسـيـد وا
الـكلـمـة الـتى لم تـعجب عـثـمـان فى مـجلـة الـكـواكب التى
أشــرنــا إلــيــهــا ســـابــقــا فــأصــبــحت األغــنــيــة تــقــول : كل
احلـمـام اثـنـ اثــنـ وأنـا الـلى مش القى حـبـيـبـتى آه يـا
ـقـهى يــطـالب صـاحب حـبــيـبـتى .. وبــدأ فـريق مـســرح ا
الــفــكـرة كــاتب هــذا الـتــوثــيق بــالـعــودة ثــانـيــا واســتـئــنـاف
ـذكرات سـرح الـفنـان وسـنـلتـقط من ا رحـلـة الـثانـيـة  ا
هلـهلـة التى مـضى علـيها أكـثر من ربع قـرن لالستـعانة ا
اذج البرنـامج ونلتقط من هذا النموذج البيان ببعض 
ــقــهى ــســرح الــفـــنــان وهــو اخلــاص بــافـــتــتــاح ا الــثـــانى 

الثقافى فى منتصف السبعينيات.

انتقلت إلى «بلودوان» بالعباسية ثم
 عدت لـ «أسترا» بسبب أغنية احلمام!

قهى  مسرح وسينما على ا

من قـــلب صــادق يـــخــفـق بــحب الـــفن فـــلــمـــا ظــهـــر هــذا
قهى ـطرب القـد ليـغنى كالمـا ال يعـبر عن عالقـة ا ا
ـقـهى بـالــفن بـحـثت عـن عـرنـوس فـاكــتـشـفت أنـه تـرك ا
بــعــدمــا خـــرج عن الــهــدف الـــذى كــان يــســتـــهــدفه عــبــد
الـرحــمن عـرنــوس وانـتــقل إلى مـكــان جـديــد فى مـيـدان
الــعـبــاســيــة وهــو كـافــتــيــريـا بــلــودان  وأصــبـحـت نـدواته
الفـنيـة التـى يعقـدها كـل أسبـوع تؤمـها شـخصـيات بارزة
فـى الـــشــــعـــر واألدب والــــفن واجملــــتـــمـع.. واليـــكــــتـــفى
بــالـعــروض الـفــنــيـة بل يــخـصـص مـكــانـا لــعـرض أعــمـال
الفنان التشـكيلي وغنى عن الذكر أن عرنوس يسعى
ــكــان وغـيــره إلى أمــاكن لــلــفن والــتـذوق لـتــحــويل هــذا ا
ــســرح الــفــنـان  الـفــنى حتـت لــواء الـصــالــون الــثــقــافى 
ويـــضم جــــمـــيـع احملـــاوالت اجلـــديــــدة فى مـــجــــال الـــفن
واألدب وهو جـهد يـسـتحق عـلـيه كل تـقديـر . وإذا كانت
سـرح الـفـنـان كـانت تـعـتـمد ـرحـلـة األولى (الـبـدايـات)  ا
سـرحى بـنسـبة أكـبر وذلـك لتـرشيح فـكرة أن الـنشـاط ا
ـــكــان ـــقـــهى يـــجب أن تـــراعـى جـــغـــرافـــيـــة ا نـــصـــوص ا
ـوضـوعـات ـسـتــقـبل) وا (الـقـهـوة) وطــبـيـعـة اجلــمـهـور (ا
ــتـــلــقى) والــدخــول فى الـــشــكل (مــبــاشــرة) الــتى تــهم (ا
وقــصــر مــدة الــعــرض إلى أقــصى حــد حــتى ال يــصــيب

لل".  تفرج ا ا
ـرحـلـة الـثـانـية غـلب عـلـيـهـا االهـتـمام كـن القـول إن ا و
سرح كجزء ـسرح الفنان الذى يقدم ا قهى الثقافى  با
تــلـغـرافـى من بـرنـامج األمــسـيـة أو كــفـقـرة من الــبـرنـامج
الـذى يـجـهـز ويـتطـلب إعـداده طـوال األسـبـوع مع مـنسق
ـعـدين الـذين يـجـمعـون الـفـقـرات طـوال أيام األمـسيـة وا
األسـبــوع من احملـافــظـات أو مـن شـبــاب األحـيــاء الـذين
يـبــلــغــون عن فــقـراتــهم إمــا بــاحلــضـور وإمــا بــالــتـلــيــفـون
قـهى طـوال األسبوع فـى حالـة غياب وتسـتقـبلـها إدارة ا
ــسـرح الـفـنـان ــرحـلـة األولى  ــعـدين لـلــفـقـرات. فـفى ا ا
ا زاد ـسـرح و ـنـوعـات الثـقـافيـة أقل من ا كـانت نـسـبة ا
الــــرواد من احملــــافــــظــــات كــــان البــــد أن تــــشــــارك هــــذه
ـواهب لتـحقـيق أهم أهدافـهـا الرئـيسـية لـلحـضور إلى ا

ادية .  القاهرة وحتملهم مشاق السفر وأعبائه ا
سرح الفنان ـرحلة األولى    هذا وكانت أهم سمات ا
مـنـذ بـدايـته االهـتـمـام بـفـنـان الـلوحـة الـذى ذكـر ضـمن
ـســرح الـفـنـان فى أســتـرا .. وفـيه تـقـدم الـبـيـان األول 
ن يـــــريــــد االشــــتـــــراك فى مــــعـــــرض الــــفن مــــعـــــرضــــا 
التشكـيلى وللكـاميرا وكان يـقام فى السـاعة السادسة
ــتــذوقــ يــوم االفــتــتــاح إلمــكــانــيــة حــضــور عــدد من ا
واعـيدهم نـتظـرين  قـهى وا ـترددين من مَنْ عـلى ا وا
ـوقـعـهـا االسـتـراتـيـجى فى انـتـظـار ـقـهى نـظــرا  أمـام ا
ـــواعـــيــد الـــشـــخـــصــيـــة . وجنح أول مـــعـــرض.. وكــان ا
لـلـفـنـان الـدكـتور سـمـيـر سـعـد الـدين; أسـتـاذ الـتـصـوير
عــنـــوان "عـــيــون الـــكـــامــيـــرا" ومـــوضــوعـه تــراث مـــصــر
ــسـاجـد واجلـوامع والــتـكـايـا ـعــمـارى اإلسالمى عن ا ا
شـربيـات واحلمـامات واحلـارات الشـعبـية واألسـبلة وا
ـعمـاريـة من خالل  زوايـا إسـقاط .. إلظـهـار قـيـمتـهـا ا
اإلضاءة علـيهـا وقد افـتتـحه الدكـتور مـحمـود الشريف
ــعـهــد الــعــالى لــلـســيــنــمـا  ووجــهت بــطــاقـات عـمــيــد ا
عهـد العـالى لسيـنما الدعوة بـصيغه: يـتشـرف عميـد ا
ــيـــة الـــفـــنـــون بـــاالشــتـــراك مـع إدارة أســتـــرا فى أكـــاد
مــيــدان الــتــحــريــر بــدعــوة سـيــادتــكـم حلــضــور افــتــتـاح
مـــعــــرض األســـتـــاذ ســـمــــيـــر ســـعـــد الــــدين..  وكـــان كل
ـــدة أســبـــوعــ وكـــانت تــقـــام لــكل مــعــرض يـــســتـــمــر 
مـــعـــرض نــــدوة لـــلـــمــــنـــاقــــشـــة يـــحــــضـــرهـــا اجلــــمـــهـــور
ـتخـصـصـون  كمـا أقـيم مـعرض آخـر لـلـفنـان مـكرم وا
حـنـ رسـام األهـرام الـشـهـيـر ودارت نـدوة لـلـمـنـاقـشـة
حـضرهـا عدد من الـنقـاد واخملرجـ واجلمهـور وثقت
بالصور الـفوتوغرافـية ثم أقيم مـعرض للفـنان محمود

رسام روز اليوسف ..
ن أراد مـن شــبــاب الــفــنـون وبــعــد ذلك أقــيم مــعــرض 
اجلـمـيلـة (كـمـجمـوعـة) وكـذلك أقام الـفـنـان التـشـكـيلى
مــصـطـفى يــحـيى مـعـرضــا وقـد عـثـرنــا عـلى خـبـر من
ـعـرض أخـبـار جـريـدة اجلـمــهـوريـة لإلعالن عن هـذا ا
يـقـول فـيه: مـعـرض يــقـام فى مـقـهى لـلـفـنـان مـصـطـفى
يحـيى يـفـتتـحه غـدا عبـد احلـمـيد حـمـدى رئيس هـيـئة

يدان التحرير . قهى أسترا  الفنون 
وأقــيــمـت مــعــارض لــلــفــنــانــ احملــتــرفــ وكــان يــتـرك
اجملــال أمـام الــشـبـاب والــهـواة كـمــا أشـار بـيــان مـسـرح
الـــفــنــان ســـابــقــا بـــإتــاحــة الـــعــرض أمــام مـن يــريــد من
الــفـــنــانـــ وجــمــيـع فــروع الــفـــنــون والـــتى أشــار إلـــيــهــا
الـبـيـان.. وأصــبح اجملـال أمـام الـفـنـان الـهـاوى الـطـالب
اجلـامـعى فى أسـتـرا واسـمه مـحـمـد سـعـيـد الـذى قدم
مــعــرضــا بــإبــداعه فـى قـاعــة بــلــودان ومــرة أخــرى فى
أســتـرا .. واجلــديـر بـالــذكـر أن جتـربــة مـسـرح الــفـنـان

إخالص الشباب
وإصرارهم وراء
بقائه على قيد
احلياة .. ولكن

إلى متى?

سحراتى فرقة ا

البروفة فى حجرة!
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سرحى كفـن مرئى(3)   التصميم ا
ذات النسب األكثر ألفة .

ولــكن أشــكــال كــثـيــرة وتــرتــيــبــات ألشــكـال
ــقـيــاس اإلنـسـان . تــكـون غـيــر مـرتــبـطـة 
فبـجـانب إدراك الـنسـبـة كـمقـيـاس  تـوجد
عالقـة نـسـبـيـة ب شـكـل ما وشـكـل آخر 
ـا وأيــضــا الــفــراغــات بــ األشــكــال ولــر
تــكـــون الــعالقـــة الــنـــســبـــيــة بـــ األشــكــال
والفـراغ احملـيط بـهـا أكـثر أهـمـيـة . فـمثال
اإليـقاع والـنـسب ألوضـاع ألشـكـال  نـحـتـية
فى فـراغ غــيـر مــحـدد قــد تـبــدو مـخــتـلــفـة
عـن تـــــــرتــــــيـب ألشـــــــكـــــــال ذات إطــــــار  أو
محصورة داخل شـكل مستطـيل مثل فتحة
سـرح ذو الـسـتار) مسـرح الـبـروسيـنـيـوم (ا
ـنـظـر يـتـكـون داخل شـكل مع أن تـصـمــيم ا
مسـتطـيل أو شبه مسـتطـيل فهـو أيضا فى
ـفـتـوح - ويـقـصـد هـنا الـتـصـمـيم احلر  –ا
بـالـتـكويـنـات احلـرة لـلمـسـرح بـدون سـتار–
ـــســرح  يــقـــتــرب من فــالـــتــصـــمــيم لـــهــذا ا
أســــلــــوب الــــنــــحت وذلـك خلــــلق الــــعالقــــة
ـنـطـرية ـرغـوبـة ب األشـكـال ا الـنسـبـيـة ا
فى فــراغ غــيــر مــحــدد تــقــريــبــاً  وبــيــنــمـا
التكويـن من خالل إطارمسرح الستار يرى
أسـاسـاً من اجتــاه أمـامى وعـلى هـذا فـإن
سـرح بدون ستار يـجب أن تتكون أشكال ا
لـكى تـرى بدرجـة فـرضـية لـلـنـظارة فى كل

االجتاهات .
وكـــمــا يـــرتــبط الــتـــوازن بــاحلـــركــة  كــذلك
تــرتــبط الــنــسب بــاإليــقــاع  فــالــفــراغ بــ
األشكـال وهـيئـة شكل مـا  جتاه شـكل آخر
تخلق إيقـاعاً خالل التصميم فاإليقاع هو
نـوع من احلـركـة الـتى تـتـكـرر أو تعـود عـلى
فترات  أو تكمل حـلقة . والعالقة النسبية
بـ األشــكـال تُــنـشىء اإليـقــاع وكـمــا يـفـعل

تقسيم الشكل الواحد .
والـعالقة الـداخلـية الـواعيـة باإليـقاع تـكون
ـسـرح  بــطـرق مـتــعـددة  فـقـد مـوجــودة بـا
تـبـدو فى الــرقى الـكـامل لـتـرتـيب شـكل مـا
ـتــحـرك أو فى احلــركـة الــعـنــيـفــة لـلــبـنــاء ا
(الـديــنـامـكـى) وقـد يـعــبـر عـنـه فى الـتـدفق
ــنــســجــمــة  أو فى اإليــقــاعى لألشـــكــال ا

تقطع لألشكال . التنظيم العصبى ا
اإليـقـاع - كعـامل مـوحد  – يـوجد عادة أو
يـــعـــبــــر عـــنه فى اخلــــطـــوط أو الـــصـــفـــات
ــسـرح . واالســتــعــمـال اخلــطــيــة لـتــكــوين ا
الــفـعــلى لـلـخــطـوط  أو اإلحــسـاس بـاخلط
الـذى يسـبـبه وضع أو اجتاه شـكل مـا جتاه
شــكل آخـر يـنـتـج حـركـة إيـقــاعـيـة وهى قـد
تـــكـــون قــــويـــة أو مـــطـــوعــــة حـــسب رغـــبـــة
ـائــلـة) ــصـمـم  واخلـطــوط الــقـطــريــة (ا ا
ــوازيــة لـهــا تــعــطى إحــســاسـاً واخلــواص ا
أكبر باحلـركة أكثر من استعمال اخلطوط
الـعرضـية الـقـوية أو الـعمـوديـة والتى تـميل

إليقاف احلركة.
ــسـتـقـيــمـة أكـثـر ومع أن إيـقــاع اخلـطـوط ا
ـنـحـنـية إال أن جـرأة  وقـوة من اخلـطـوط ا
ـنـحـنـيــة لـهـا تـنــويـعـات أكـثـر ال اخلـطــوط ا
ــنــحــنى قـد حـصــر لــهــا . فــإيـقــاع اخلط ا
ـــتــدفـــقــة  يــكـــون له رشـــاقـــة اخلــطـــوط ا
ـعـكـوسة  وحـلـقات واضـطراب األقـواس ا
الـلـولب مثل الـدوائر واألشـكـال البـيضـاوية
 وســــواء أكـــان إيــــقـــاع الــــتـــكــــوين يــــســـوده
ــنــحـنــيــة فـإنه ــسـتــقــيـمــة أو ا اخلــطــوط ا
يـــصــبـح أخـــيـــراً جـــزءاً من ســـيـــر احلـــركــة
ـــثل فـــالــعالقـــة الــنـــســبـــيــة األســـاسى. وبــا
لألشــكــال - والـتى حتــدد اإليــقـاع  تــنــشـد

التوازن وتنتج إحساساً أكبر بالوحدة .

يحسه الفنان.
الـنـسـبـة هى مـعـدل شيـئ ما إلـى شئ آخر
ــســرح حـيث (اإلنــسـان) خــصــوصـاً عــلى ا
ـســرح  جـزءاً من الـتـكـوين الـكـلى . يـكـون ا
عدل فلو كان مـقياس اإلنسان هو نصف ا
فــســـوف يــكــون حــجم شــكـل مــا له عالقــة
ــسـرح بـاإلنــســان مـســألــة نـســبـيــة . وفى ا
ـــصــمم دائـــمــاً ــقـــيــاس . وا يـــشــارإلـــيه بـــا
ـــعــدل مـــقــيــاس يـــفــحص حـــجم الــشـــكل 

اإلنسان.
وبعض اإلنـتاجـات تتطـلب مقـياسـاً أكبر أو
مــعـــدل أ زيــد حلـــجم األشـــكــال احملـــيــطــة

مثل . با
مكن أيضاً أن ترتبط  بسبب النسبة من ا
أو وظــــيــــفــــة الـــشــــكـل الــــبـــصــــرى فــــمــــثال
وظـــيـــفـــةالـــكـــرسى    –كـــشـــكل بـــصـــرى–
تـعـتـمـد عـلـى كـيـفـيـة إســتـخـدامه  فـكـرسى
حــجــرة الــطــعــام الــبــســيط يــكــون صــغــيـراً
ـــقـــارنـــتـــة بـــكــرسـى الـــعـــرش الــعـــظـــيم .
ـمكن أن تـختلف فـإنتـاجيـات بأكـملـها من ا
ــقـيــاس ألسـبــاب مـتــشـابــهـة . فــمـثال فى ا
مــســاحــة مـنــظــر مــشـهــد الــرقص (رومــيـو
وجـــولـــيـــيت) أكـــثــر أهـــمـــيـــة أو مــغـــزى من
مــقــيــاس زنــزانـة ( coll) لــفــريــارلــورنس
ثـل فإن مـكتب هـنرى الـثامن  يـتتـطلب وبـا
مـقيـاسـاً أكـبر إنـتـاجيـا من تـاجـر الـبنـدقـية

سعيه لتفادى الواقع أو احلقيقة.    
وكــذلك إحـسـاس الــتـوازن من الــيـسـار إلى
اليمـ أو من أعلى إلى أسفل فـاإلنسان
- بديهيـاً - يدرك العمق وهو ما يسمح له
بــاحلـكم عـمــا إذا كـانت األشــيـاء فى نـفس
ستوى أو تتراجع ينظام مناسب.  ومهما ا
يـــكن ذلك فـــإن اإلحــســـاس بـــالــعـــمق لــدى
ـتـلـقى وهـو الـذى خُـدِعَ  بـتـغَـيـير عـالقات ا
إدراك الــفـراغ (اإليــهــام بـالــعــمق والــفـراغ)
ــســاحـة وذلك لــرؤيــة مــســاحـة أكــبــر من ا

سرح . احلقيقية على ا
واحلـركة - كمـساهـمة فى الوحـدة - تعنى
أيــضـــاً الــزمـن . فــالـــتــغـــيــيــر بـــالــتــغـــيــيــر  
ـتــطــور لــتــســلــسل اخلــطـوات ــنــسـجـم وا ا
والـتـدرج يـعـد مـثـاالً لـلـحـركـة  لـتـقـاد الـع
خـــطــوة بـــخـــطــوة خالل تـــغـــيــيـــر الـــلــون أو
الــشــكل أو احلـــجم أو االجتــاه . فــالــشــكل
نتظـم واحملكم له خط سير حلركتة وهو ا
فــهـنــاك بــعـض األوضـاع أو مــقــرر بــدقـة  
الـتـرتـيـبـات لألشـكـال تـثـيـر إحـسـاسـاً أكـبـر
باحلـركة أكـثر من مـثيالتـها من األشـكال 
والــبـعض األخــر يــثــيـر نــوعــاً مـخــتــلــفـاً من
احلـركــة مــثل الـتــوازن  فـســيـر احلــركـة -
خالل الـتـكوين - فى أى حـدث هـو نهج أو
خــطـة مـحـكـمـة  تـبــقى وتـعـود إلى الـصـورة

الكلية للشكل..

سرح كل توقع أن جتد تـكوينات خشبة ا ا
وحـدة لألشكال الـبصرية إلى الـترتيـبات ا
ـعـبـر ـوحـد لالنـسـجـام وا جـانـب الـتـأثـيـر ا

عنه فى تسلسل التكرار والتدرج .
ـنظر يحتاج إلى إحساس أكبر  فتصميم ا
ــســـرحى بــالـــوحـــدة لـــتــقـــويـــة الـــتـــكــويـن ا
والــــوحـــــدة الــــتـــــكــــويـــــنــــيـــــة فى تـــــصـــــمــــيم

نظرتعتمد جزئياً على:  ا
أوالً  – التوازن واحلركة.
ثانياً  – النسبة واإليقاع.

وألول وهـلـة قـد يـبدو أن الـتـوازن واحلـركة
تـمامـاً مثل الـنسـبة واإليـقاع ولـكن بتـحليل
دقيق سـيتضـح أن بينـهما روابـط ولكنـهما
لـيسـا مـتـمـاثـلـ . فالـتـوازن واحلـركـة هـما
الــتــعــبـــيــران الــظــاهــران واألكــثــر وضــوحــاً
للرقة والتـأثير للنسـبة واإليقاع . فالوحدة
تـوحى بالـتـوازن (االتزان) أى اتـزان الـقوى
داخل الـتـكـوين وهى قـوى الـتـوتـر (الـشـد)
واجلــاذبــيــة واالنــتــبـاه أمــا احلــركــة فــهى
ـسـرح الــتى تـوحـد بــ أشـكـال تـصــمـيم ا
ـنـظـر لـهـا كـتـلـة فـكل األشـكـال اخلـاصـة بـا
وحــــجم  وهــــذا يــــعــــنـى أن نــــســــبــــتــــهـــا أى
(تـنـاسـبــهـا) يـجب أن يــوضع فى االعـتـبـار.
وأخــيـــراً فـــإن الـــعالقـــة الـــتــنـــاســـبـــيـــة بــ
األشـكـال ال تـســتـطـيع أن تــسـاعـد ولــكـنـهـا
باإليـقـاع إلى الـتـكـوين سـواء أكـانت سـاكـنة

أو متحركة شعوريا .

 الــتــوازن يــفــســر بـــأنه اتــزان لــقــوى داخل
الـتـصــمـيم ولـكن مــاهـو الـتــعـبـيــر الـبـصـرى
لـــلـــقـــوى?. الـــقـــوى هـى الـــشـــد أى اجلــذب
البصرى لـلجاذبية أو االجـتذاب وااللتفات
أى االنـــتــبـــاه فــاأللــوان احلـــادة لــلـــمــلــصق
جتـذب الـعــ وقـيـمـة االلـتـفــات لـلـمـلـصق
ـعـنى الذى حتتـوى عـلى إثـارة االهـتـمـام بـا

شاهد . يثير استجابة ا
هـاتـان الـقـوتـان  – اجلــاذبـيـة واالهـتـمـام–
نظر ففى معظم لهما مغـزى فى تصميم ا
األوقـــات يـــجـب أن حتـــدث الـــتـــركـــيـــبـــة أو
اإلعـــداد أو تـــأثــيـــراً إخـــبـــاريـــا فى حلـــظــة
االفـتتـاح للـمسـرحـية وبـعد ذلك تـكون لـها
قـيـمــة انـتـبـاه كـافـيـة لـدعم الـتـشـويق خالل

فترة العرض .
فالتعبيـر البصرى للتوتر موجود أيضاً ب
األشـــكــال ودرجـــة الـــتــوتـــر تـــعــتـــمـــد عــلى
ــسـافـة أو مــسـاحـة الـفــراغ بـ األشـكـال ا
ــــســــافـــة بــــ إصــــبع اإللـــة وأدم فـــمــــثال ا
عــنــدمـا كــان يــعــطى احلــيــاة لإلنــســان فى
الـــــرسم احلـــــائـــــطـى لـــــســـــقف كـــــنـــــيـــــســـــة
) يــعــد مـثــاال لــلــتـوتــر فــشـرارة (ســيــســتـ
احلـيـاة تـكاد أن تـرى لـو كـان األصـبع يـكاد
أن تــلـمـسه أو لــو حتـرك أبـعـد فــإن الـتـوتـر
كـان ســيــخـتــفى والــتـوتــر كـقــوة يــوجـد فى
نظر أو تكوين التركـيبة وفى تباعـد كتل ا
ـنظر مـثل با جتـمع األثاث أو فى عالقـة ا

أو األثاث .
مـــثــال آخــر لــلــقــوى فـى الــتــكــوين هــو قــوة
جــــــاذبــــــيــــــة األرض ورد الــــــفــــــعل الـالوعى
لإلنـــســان جتـــاهــهـــا وهى من احملـــتــمل أن
يـــكـــون لـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر األكـــبـــر لـــلـــتـــوازن .
فاإلنـسان يـتجـاوب مع العالقـات البـصرية
بـحس عـضـوى جتاه الـتـوازن والـذى تـعـلمه
طـوال الوقت مـع اجلاذبـية األرضـية خالل
رتكز حياته  ولهذا السـبب فالشئ غيـر ا
ائل ما لم قد يبـدو أنه سيقع مثـل الشئ ا
يكن مركز جـاذبيته يحفظه متوازناً كذلك
ــوجـــود فى وضع غـــيــر ــألـــوف ا الـــشىء ا
طـبيعى قـد يسبب إحـساساً بـعدم التوازن.
والــعــكس أيــضـاً صــحــيح فــلــتــجــربـة شــكل
ــصـــمم يـــســـتـــخــدم بـــذلك مـــألـــوف فـــإن ا
أوضـاعـاً غـيـر طـبيـعـيـة - وعن وعى - فى
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أسـاسيات التصميم

 قوى التوازن 
ما هى إال اجلذب
البصرى واأللوان التى
تأخذ الع وتسهم
نظر  فى تصميم ا

يـظـهـرعـنـصــر الـزمن فى احلـركـة الـفـعـلـيـة
مثـلون يتحركون من ـسرح فا تماماً على ا
منـطقـة إلى أخـرى واإلضاءة تـسطع وتـعَتم
ـــنــظــر يــتــحــرك أحـــيــانــاً حتت أنــظــار  وا
اجلـــمــهـــور. كل هـــؤالء يــكـــونـــون جــزءاً من
تـكـوين الـشكل الـدرامى الـذى يشـتـمل على
الــزمن  وعــلى أيــة حــال فــعــنــصــر الــزمن

موجود أيضاً فى الشكل الثابت.
هـنـاك أيـضـاً مـسـاحـة زمـنـيـة عـنـدمـا تـتـبع
الـع تشـكيل احلـركة فى التـصميم  ومن
ـقـارنة ـمـكن أن تـكون احلـركـة بـطـيـئـة بـا ا
فـى تـــتـــبع الـــعـــ الـــتـــشـــكـــيل (الـــزخـــرف)
ـــــنـــــاظـــــر ـــــرســـــوم عـــــلـى احلـــــواف فى ا ا
التاريخية مـثالً والتغير البـصرى يستطيع
أن يـقـود الــعـ فـجـأة أو تـدريـجـيـا  وذلك
عــلـى فــتــرا ت مــحـــددة عــبــر ســـيــر خــطــة

احلركة فى التكوين .

اجلـزء الـثـانـى لـلـحـصـول عـلى الـوحـدة فى
تـكوين ما  هو بـاستعـمال النسـبة واإليقاع
 فـالـتـقـديـر الـنـسـبى قـد يـكـون الـبـدايـة أو
كن ـوهـبة  وهـناك أشـياء أخـرى  دليل ا
أن تـكـتـسب بـالـتـدريب وتـدعم بـالـتـحـلـيل 
ولـــكن اجلـــزء األكـــبـــر يــكـــون وجـــدانـــيــاً أو

التكوين والفراغ

 اخلط والتكوين
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ــمــثـل عـاجــزيـن فــإنــهــمــا يــقــدمـان ــؤلف وا يــكــون ا
أعماال كوميدية عاجزة وسخيفة; وكذلك هناك من
يـحـاول أن يـقـدم أعــمـاالً ذات قـضـايـا وفــكـر لـكـنـهم
عـاجـزون فيـقدمـون أعـماالً دمـهـا ثقـيل تـشبـه تمـاما
الـسـجـون فى كـونـهـا تـهـذيب وإصالح ويـنـسـون أنـهم

فى النهاية يقدمون فناً.
ـسـرح اخلـاص إلى نـوعـ من > إذا انـتـقـلـنـا مـن ا
ـسـرح لك فـيهـمـا جتـارب مـتـمـيـزة  فى أحـدهـما ا
ـسرح الـشعرى كمـخرج وفى اآلخـر كمسـئول هـما ا
ـسرح سـرح الغـنائى أو االسـتـعراضى; ولـنبـدأ با وا

الشعرى وأسباب اختفائه?
ـرة ــسـرح الــشــعــرى ا - أنـا قــدمت جتــربــتــ فى ا
األولى مــســرحــيـــة (ثــورة الــزنك) فى الـــســتــيــنــيــات
ـنــتـخب جـامــعـة الـقـاهــرة ; والـثـانــيـة بـالــطـبع الـكل
يـعـرفــهـا وهى (دمـاء عــلى سـتـار الــكـعـبــة) ; وحـالـيـا
ـــثل (يــــا جـــحـــا عـــد ه وعـــلـى رأى ا صــــعب تـــقــــد

سرح الشعرى فى النصوص. غنمك) فأزمة ا
> وكــمـخــرج هل حتــتــاج ألدوات إضـافــيــة فى هـذا

سرح? ا
- فقط تكون فاهم ومتذوق للغة العربية والشعر.
> وبالنسبة للمسرح الغنائى واالستعراضى ما هى
أســبـــاب انــحـــداره فى مــصـــر رغم أن بـــدايــاته فى
ـسـتـقبل ـاضى كـانت تـبـشر  عـشريـنـيـات القـرن ا

باهر?
- فـــعال فـــتــرة الـــعـــشــريـــنـــيـــات هى فــتـــرة الـــفــوران
احلـقيقى للـمسرح الغـنائى فى مصر والـتى  فيها
ـتــمـيـزة تــقـد الــعـديــد من األوبـريــتـات الــغـنــائـيــة ا
وهـــذه الـــفـــتـــرة هـى الـــتى ســـبـــقت ظـــهـــور وازدهـــار
الـسيـنما فـى مصر ومع ازدهـار السـينمـا بدأ الـفيلم
االســتــعــراضى يــأخــذ جنــوم الــغــنــاء إلــيه; ثم كــانت
األزمـة االقتـصـاديـة الـتى حـدثت فى الـعـالم كـله فى
فــتــرة الـثالثــيــنـيــات بـســبب انــهـيــار الـبــورصـة وأدت
ــســرحــيـة ولم يــســتــمـر فى إلغالق مــعــظم الــفـرق ا
الـعـمل إال فـرقـة الـريـحـانى وهـذا كـان أحـد أسـبـاب
تأسـيس الفـرقة الـقومـية سـنة  1935 للـحفـاظ على
ـمثـل باعـتبـارهم ثـروة قوميـة ; وفى األربـعيـنيات ا
ــة لـكـن لم يـتم  تــقـد بــعض األوبــريـتــات الــقـد
إنـتاج جـديد; ولـكن مع ثورة يـوليو  52 بدأ االهـتمام
ـسـرح الـغـنـائى يـعـود مـرة أخـرى وقـدمـت الـعـديد بـا
) و (احلرافيش) من األوبريتـات مثل (يا ليل يـا ع
و(وداد الغازية) وكـذلك بعض الفـرق اخلاصة كانت
تـقـدم هذا الـلـون ولـكن مع مـرور الـوقت أصـبح هذا
ـسـرح صـعـبـاً جـدا من الـنـاحـيـة االقـتـصـادية حـتى ا
الــفــيـلم االســتـعــراضى نــفـسه وقع بــســبب الـتــكـلــفـة
الـعــالــيـة وال يــوجــد حـالــيـا ســوى ولــيـد عــونى الـذى
يـقـدمه بـشـكل حـديـث من خالل الـرقص الـتـعـبـيـرى
وأعـتـقــد أن خـالــد جالل يـحـاول إحــيـاء هــذا الـلـون

مرة أخرى.
> بـخــصـوص احلـركــة الـنـقــديـة تـرى هل تــتـطـور
سـرحيـة عـمومـا خاصـة وأنت قد وتفـيد احلـركـة ا
عاصرت نقاداً ومنظرين مثل على الراعى ومحمد

مندور?
ثل هذه - هناك نقـاد كثيرون جيـدون ولكن ليس 
الــقـــامـــات أنت تـــتـــحـــدث عن جـــيل مـــوســـوعى لن
يتكرر; وهنـاك أسماء مثل ماهر شـفيق فريد ونهاد

صليحة ومحمد سلماوى ونبيل بدران.
> وما الذى يزعجك من النقاد?

- أن يـنقد مـدحا كـان أو ذما دون أن يقـرأ ويعرف
عــنــدك مــثال مـن كــان يــعــمل مــســاعــدا لــنــا وخــرج
لـيشـتم دون أن يعـرف شـيئـا مثل كـرم عـفيـفى الذى
كتـب فى جريـدة (القـاهـرة) وقال إنى أفـسدت نص
(نــــــاظـم حـــــــكـــــــمت) وأن الـــــــنـص األصــــــلـى اســـــــمه
(الصوجلان والـفارس) وأبلغ دليل أنه لم يقرأها أن
هــذا لـــيس هـــو اسم الــنـص األصــلى بـل هــو االسم
الـذى وضـعـته عـنــدمـا قـدمت الـنص لـلـرقـابـة وبـعـد

ذلك وجدته اسماً ثقيالً فغيرته.
> بـجــانب حـصـولـك عـلى الـدكــتـوراه من أمــريـكـا
ــسـرح فـقــد  قــمت كـذلـك بـالــتـدريس فـى كـلــيـة ا

بجامعة فلوريدا ; باختصار ما الفرق?
- أوال أريــد أن أؤكـــد أنه من خـالل تــدريــسـى هــنــا
وهــنــاك أن الــطــلــبــة عــنــدنــا فــعال أذكى من طــلــبــة
ناهج ومواكبته ـشكلة فى تصمـيم ا أمريكا ولكن ا
لـلـتـعــديالت والـتـطـورات الــتى تـتم كل يـوم ولألسف
هـذا فـكـر مجـتـمع كـكل نـحن عنـدنـا فى مـصـر قدر
كبير من عدم الـنظام وعدم االنضـباط ; حتى كثير
لك عـمل نظام يـرفض ويقول ن  ـسئولـ  من ا
دعـها تـسيـر هكـذا بال نظـام وهذا بـالطـبع حتى ال

ينكشف هو.
ـية خـاصة > وما رأيك فى الـتدريس خـارج األكاد
ـمـثل فى بـعـد أن زادت بـشـكل كـبـيـر ورش تـدريب ا

مصر وكثرت األماكن التى تنظمها فما رأيك?
- كلها مطلوبة ومهمة للوسط.

  ? ي سئولون عنها أكاد > حتى لو لم يكن ا
ى دع الزهـور كـلهـا تتـفتح ى أو غـير أكـاد - أكـاد
ـا عـنـده مــا يـفـيـد الـنـاس فـلــيـعـمل والـعـبـرة أن وطـا
ـطـلوب هـو الـذى سـيـبقى ونـحن لم ولن األفـضل وا
نـحـتـكـر ظـهـور الـفـنـانـ والـعـديـد من كـبـار الـنـجـوم
ــيـــة وعــنـــدك مــثــال لــيـــســوا من خـــريــجى األكـــاد
اجلـامعـة الـتى خـرج منـهـا جنوم المـعـة فى اإلخراج
والتمثيل; يـجب على كل فنان أن يكـون معهد نفسه
نحن نـعـطى منـهـجـاً وفكـراً وبـعض التـدريب وعـليك
أن تـكـمل تـطـوير وتـعـلـيم نـفـسك وهـذا الكـالم لكل
يـة فنخـن نعلم سـرح داخل وخارج األكـاد شبـاب ا

فنوناً ولسنا كلية طب.
سرح? > وما الذى يحتاجه أيضا شباب ا

- بـجانب أن يـعـلمـوا ويـطوروا أنـفسـهم كل يـوم فهم
فى حـاجـة شـديـدة إلى فـرص كـبـيـرة إنـهم يـأخـذون
فرصـاً ولـكن كلـهـا صغـيـرة وهذا دورنـا نحـن الكـبار

فى توفير هذه الفرص الكبيرة لهم.
> اعــتـرض الــبـعـض بـعــد حــصـولك عــلى جــائـزة
الدولة الـتشـجيـعية عن كـتاب (قـراءات جديدة فى

ة) ? مسرحيات قد
- هــذا صـــحــيـح وســاعـــتــهـــا قــالـــوا مـــالك والــنـــقــد
وأجـبتـهم بـأنى حـاصل عـلى دكتـوراه فى الـنـقد ولى
كـــتـــاب (نــظـــريـــات فى الـــنـــقــد) وأصـال كــيـف أقــوم
بـعــمـلــيـة اإلخـراج دون أن أعــرف  مـا هى نــظـريـات

النقد. 
ـهن الـتـمـثـيـلـيـة لك > ومـاذا عن تـرشـيح نـقـابــة ا

جلائزة الدولة التقديرية?
ــهـنـة - أعـتــز جـدا بــهـذا الــتـرشــيح ألنه من أبــنـاء ا
فـقـد اخــتـارنى مـجــلس الـنـقــابـة ووافـقت اجلــمـعـيـة
العامة على الـترشيح ولم يأت من مؤسسة حكومية
قـد يـكــون بـيـنى وبــيـنـهـا أيــة مـصـلــحـة وكـذلك ألنه
ــهـنـة فــهـو فى حـد يـأتى من أكــثـر نـاس تــفـهم فى ا

ذاته تكر أشكر عليه زمالئى.  
ن > أحب أن أنـهى حـوارى دائـمـا بـكـلـمـة أخيـرة 

? أحاوره للمسرحي
- أرجو منهم جمـيعا كما قلت مـنذ قليل أن يقدموا
ما يذكر النـاس بأن هناك قيما نبيلة هى التى أدت

الستمرار هذا الفن حتى اليوم.

 فترة
العشرينيات
هى
 فترة
فوران
سرح ا
الغنائى

 فى 
مصر

مثلون  ا
تفرغوا
جلمع
الفلوس
واجلرى وراء
التليفزيون

(قصة 
حب)
لعبة 

خطرة 
لن 

أكررها مرة
أخرى

مثلون. حب) كانوا مبسوط جدا وتألق ا
اذا ال يتحرك البيت الفنى للمسرح ?   > و

- هو فعال يتحرك ويجب زيادة هذا التحرك ولكن
ـسرح والفن عموما ؤسسات با أين اهتمام بقـية ا
إنـهم يتـكـلـمـون فقط وال يـفـعـلـون شيـئـاً فـإذا قدمت
لـهم عـروض شـبـاب يـقـولـون نـريـد جنـومـاً مـعـروفـة
وإذا قـــدمت لــهـم أعــمـــال جنــوم يـــقــولـــون األســعــار
غالـيـة يـجب وجـود (بـروتـوكـول) واضح يـسـرى على
الكل ويتحقق فـعال ب البيت الفنى لـلمسرح وبقية

مؤسسات الدولة .
هرجان بصفة خاصة > والتيار التجريبى عامـة وا

صرى? سرح ا هل ترى أنهما قدما ما يفيد ا
- بـالـنـسـبـة لـلـمـهــرجـان هـنـاك من مـعه وهـنـاك من
ضــده ولــكن أقل مـــا يــقــال إنه فى وقـت قــلت فــيه
سـرحية وقـلت فرصة الـسفر لـلخارج عـروضات ا ا
ـهـرجـان الـبـحــريـنى فـرصـة كـبـيـرة لـلـدراســة  كـان ا
لــلــتـــعــلم; وهــذه الــفــرجــة هى الــتـى تــعــلم والــدلــيل
الـسـيـنـما الـتى كـانت ومـازالت  تـتـبـنى كل يـوم جيالً
جـديـداً بـسـبب ســهـولـة الـفـرجــة والـتـعـرف عـلى كل
ـسرح ظل فـترة جـديد فى الـسـينـمـا وال ننـسى أن ا
طـــويـــلـــة فـى حـــضن اجلـــيـل الـــقـــد بـــســـبب عـــدم
الـفرجة والـسفر ; أمـا بالنـسبة لـلتيـارات التجـريبية
فى مصر فمن الـظلم أن نقول إن هـذه التجارب أو
مـعـظـمـهـا تـقـلـيـد حـرفى ولـيس من الـدقـة أن نـقـول
إنـها جتـريب حقـيقى ألن هـناك قـاعدة رئـيسـية فى
التجريب وهى أن تخـرج عن التقليدى القائم وهنا
أسأل هل يوجد اآلن تـيار تقلـيدى قائم حتى أخرج
عــنه? وأيـن هــذا الـــتــيــار? مـــنــذ فـــتــرة ونــحـن نــقــوم
بـقفزات وهذا يـحير اجلـمهور لكن هـناك محاوالت
ـسرح وهـناك من يـقلد جتـريبـية جـيدة من شـباب ا
ا يقبـله اجلمهور; وما أالحظه وهذا ليس سيئـا طا
ـسرح اآلن ومن سـبقوهم ـسافـة ب شـباب ا هو ا
والتى قـد تصل مسـتقـبال إلى حد الـعداء فالـشباب
احلـالى لم يــخـرج من احلـقــيـقى - من ســبـقـوهم -
وحـتى احلقيـقى نفسه غـير واضح  وهو مـا يختلف

تماماً عما كان بيننا وب من سبقونا.
> وكــيف كـانـت تـلك الــعالقــة بـالــنــسـبــة جلــيـلك
خـــــاصــــة وأن مـن ســــبـــــقــــوكـم هم جـــــيل الــــرواد

والعمالقة? 
- عـنـدمـا بـدأنـا ونـحن شـبــاب فى الـسـتـيـنـيـات كـان
هـنـاك مــسـرح إيـهــامى تـقـلــيـدى وبـدأنـا نــخـرج عـنه
ونـقدم عـروضـنا وألـعـابنـا التـجـريبـيـة حتى كـبار من
ســبــقــونــا مــثل كــرم مــطــاوع وســعـد أردش ويــوسف
إدريس وألفـريـد فرج بـدءوا يـجـربون مـثـلنـا عـندك
مثال (الـفتى مـهـران) كان عـرضا جتـريبـيـا بالـنسـبة
ـــا ســبــقـه من عــروض وكـــذلك (الــفـــرافــيـــر) حــتى

بالنسبة ليوسف إدريس نفسه.
> رغم عـدم رضــا يـوسف إدريس عن الــشـكل الـذى

قدم به العرض? 
- يـوسف إدريس فى هـذا الـنص عـمل خـدعة وهى
ـثل مـسـرحـاً ـشـهـد األول أمـا بـاقى الـنص فـهـو  ا
تـقــلـيــديـاً فــلـســفـيــاً وكـرم مــطـاوع مــشى ورا الـنص;
وإدريس كــان يـطـمع فى عـرض شــعـبى وقـد فـكـرت
ـسرح الـشعبى أو هـا فى شكل ا فى فتـرة فى تقـد
مـــســرح اجلـــرن حــتى جــئـت عــنــد حلـــظــة ووجــدت
الـفرفـور والسيـد يتفـلسفـون بشـكل ثقيل عـلى فكرة
مسرح اجلرن فـتوقفت وقد سـجلت كل هذا الكالم

فى مقدمة مسرحيتى (حكايات فرفورية). 
ـسرح سـيـقـاوم ويـصـمد > عـمومـا هل تـعـتـقـد أن ا

أمام هذه التحديات?
لك مـا ال تمـلكـه هذه الـفنون سـرح  - طـبعـا ألن ا
ــبــاشــرة بــ اجلــمــهـور مــثل الــشــرارة الــكــهــربــيـة ا
سرح أنه احتفالية تنشر مثل مع أهم مـا فى ا وا
البهجة وتذكـر الناس; يقول ويليام فوكنر «أنا أكتب
ألذكـر الــنـاس بـالــقـيم الـنــبـيـلــة» وهـذا مـا أحـاول أن

أقدمه فى أعمالى.
> إذن فـلـنـعــد ألعـمـالك; أنت كــمـا قـدمت أعـمـاالً
مــتــمــيــزة فى مــســرح الــدولــة كــانت لك عـالمـات
متمـيزة فى اخلاص مـثل (شاهد مـاشفش حاجة)
و (خشب الورد) و(شباب امـرأة); كيف كنت تتعامل

وتقدم أعمالك فى القطاع اخلاص? 
- أنـــا مــخــرج مـــحــتــرف أعــمـل فى الــقـــطــاع الــعــام
واخلـاص ولكـن أعمل فى كـل مسـرح بـقانـونه فـكـما
أن  هـنـاك ثـقـافـة عـلـيـا هـنـاك ثـقـافـة جـمـاهـيـريـة 
وكـمــا أن  هـنـاك مــوسـيـقى راقــيـة هـنـاك مــوسـيـقى
شــعــبــيــة ولــكن شــرط أن تــقــدم أعــمــاالً كــومــيــديــة
لـلتـسلـية هى أن تـكـون نظـيفـة ومحـترمـة وحقـيقـية
وهـذا ما فعـلته مع أعمـالى فى اخلاص. أما حـينما

عرض «قصة حب» إخراج هانى مطاوع
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االحــــتــــراف فــــأعـــــنى بـه أنه حــــرفــــة
أكـسب - نـتيـجـة لـعـملى وجـهـدى بـها
ـــعـــيـــشـــيــة - قـــوتى واحـــتـــيــاجـــاتى ا
ــهــنــيـة واحلــرفــة تـتــطــلب اإلتــقــان وا
ـهــارة وحتـتــاج لـتــحــقـيق ذلك إلى وا
الـــــدراســــة وهـــــذه الـــــدراســــة كـــــانت
فـرصتى فيهـا صعبة  فـعلى ما أذكر
أن مـعـهـد الـسـيـنـمـا فى الـقـاهـرة كان
يــشـــتـــرط فـى تـــلك الـــســـنـــة بـــالــذات

 1964احلصول على الشهادة
اجلامعية األولى لاللتحاق به.

ولـلــحــرفـة والــهـوايــة حــكـايــة طـويــلـة
وأظـنــنى ســأركـز عــلى الـهــوايـة - أى
ـــــــســـــــرح - فى هـــــــذه الـــــــشـــــــهــــــادة ا

ناسبة تتعلق به ومن أجله. فا
أول مــا أذكـــره أنــنى كــنـت أقف عــلى
ــســرح أمـثل ال أعــرف مـاذا وعــنـد ا
انـــتــهـــاء الــعــرض أذكـــر أن اجلــو كــان
مثل سعيدًا ووزعوا عـلينا - نحن ا
- شــوكـــوالته من عــلــبـــة بــنــيــة الــلــون
ومــكـتـوب عـلـيــهـا (غـنـدور) وأظن أن
والـدتى كــانت الــدافع لى ألســهم فى
هـذا الـنـشــاط فـهى أيـضًـا كـانت من
دفــعـنى ألشــارك فى فـريق الـكــشـافـة
بـعد ذلك بسـنوات أما الـوقوف على
ــسـرح فـكــنت طـفالً فى الــرابـعـة أو ا
اخلــــامــــســــة مـن عــــمــــرى فى روضــــة
الــكــلــيــة الـــعــلــمــيــة اإلسـالمــيــة كــنت
ــســرح وأول مــا حــيــنـــهــا ال أعــرف ا
شــاركت فـــيه كــنت أقـف عــلى الــركح
ولست جالـسا فى الصالة وأذكر أن
أول مـسـرحــيـة شـاهـدتــهـا كـانت عـام
 1964  فى القاهرة وهى مسرحية
) تــــمـــثـــيـل مـــحـــمـــد (جـــلــــفـــدان هـــا
عـوض مع أنــنى قـبل ذلك مـثـلت فى
ثالً  ال عدة مسرحـيات كنت فيها 
ــتــفـرج فــقــد كـنــته فى تــفــرجًــا أمـا ا
اجلـــانب اآلخــر - الــســيــنــمــا - فــقــد
كــنـت مــتــفـــرجًــا من الـــدرجــة األولى
حــيث كــنت أشــاهـد كل األفـالم الـتى
تـعرض فى صـاالت دور السيـنما فى
عـــــمـــــان وإذا لم تـــــغــــيـــــر الـــــصــــاالت
ــــــعــــــروضــــــة كـــــــنت أعــــــيــــــد األفـالم ا
مـشــاهـدة مـا يـعـرض حـتى تـغـيـر دور
السـيـنـما أفالمـهـا. كـنت مـأخوذًا فى
هــــذا الـــــعــــالم الـــــذى تــــعـــــرضه هــــذه
األفـالم سـواء كـانت عــربـيـة مــصـريـة

أو أجنبية أمريكية.
كـان أول فـنـان ألـتـقى به شـخـصـيًـا -
وقـــــــد أصــــــــبـــــــحـت اآلن فى الــــــــصف
الــــــــثـــــــانـى اإلعـــــــدادى فـى مـــــــدرســـــــة
احلـــســـ اإلعــــداديـــة - هــــو هـــشـــام
يــــانس كــــان زمــــيالً لـى فى الــــصف
وكـــان مــرحًـــا يــلـــقى الــنـــكــات ويـــغــنى
ـــســـتـــقـــبـــلـــ ُ ـــا يـــســـعـــد ا ويـــقـــلـــد 
ويــــضــــحـــكــــهم وكــــنت أنــــا أكــــثـــر من
يـــجــــعـــله يــــضـــحـك حـــتى يــــفـــرط من
الـضـحك كــنـا نـشـتــرك فى الـنـشـاط
ــدرسى الــذيـن كــان يــشـرف الــفــنى ا
عـــلـــيه مـــدرس الــــريـــاضـــة الـــبـــدنـــيـــة
األسـتـاذ نـظـمى الـسـعـيـد الذى كـانت
مهـمـته جـمع التـالميـذ الـذين يـتوسم
فـــيـــهم الـــدالئل عـــلى وجــود مـــوهـــبــة
فـنيـة لديـهم حـتى أصبـحنـا من جنوم
ـدرســة حـتـى كـان األســتـاذ نــظـمى ا
يـصــرّ عـلى مـشــاركـتـنــا فى الـرحالت
ــــــدرســــــيــــــة حــــــتى دون دفـع رســـــوم ا
الــــرحـــلــــة وذلك كى نــــحـــيـى حـــفالت
الــسـمــر. وبـقــيـنــا هــكـذا حــتى أصـبح

: نـشأ فى  1947 عـلى يـد خـريجى "مـسـرح اجملمـوعـة" إيلـيـا كازان وتـشـيرل مـثـل > اسـتوديـو ا
. فال يـعتبر مثـل ورشة متفـردة للمـمثل احملـترف كراوفورد وروبـرت لويس ويعتـبر استـوديو ا
ثالً فسيصـبح عضوًا مدى احلياة ألن جرد أن يقـبل  مدرسة; وال يـتقاضى رسومًا دراسـية; و

االفتراض األساسى لالستوديو هو أنه ليس هناك درجة نهائية للممثل.

> فرقة «ومضة» لألراجوز وخيال الظل أطلقت هذا األسبوع جروبً خاصاً بأهم أعمالها على موقع الفيس بوك الشهير.
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سرح احلقيقى يكمن فى الهواية  ا
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سرح األردنى   أجيال متعاقبة فى ا
ستقبل بع جديدة ترفض اليأس وترى ا
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د. حسناالحتراف قوت يومى
عطية

فضاءات حرة
«Blow up» الـــذى أعــــطـــانـى دفـــعـــة
قوية لإلصرار عـلى دراسة السينما
وســــبـــر أغــــوارهــــا وقــــد عــــدت إلى
بلدى بعد تـخرجى من كلية احلقوق

وأنا أحمل هذا اإلصرار.
واخـــتـــصـــارًا لــــلـــوقت: أحــــيـــلـــكم إذا
أرد إلى كتاب (عبد اللطيف شمّا
ـسرح فى األردن". وأحـمـد شقم) "ا
أما دراسـتى للـسيـنمـا فقـد حقـقتـها
بـعـد ذلك وبــعـد جـهـد جــهـيـد حـيث
درست اإلخــــراج الــــســـيــــنــــمــــائى فى
مـــعـــهــــد الـــســــيـــنــــمـــا احلـــكــــومى فى
مـوســكـو وتـخــرجت فـيه  عـام 1983
ولهذا شهادة أخرى أحكيها إن شاء
ـهرجـان السـيـنمـائى الذى الـله فى ا
سيـنـعـقد فـى بلـدنـا والـذى أرجو أال

يكون بعيدًا.

أمــا بــالــنــســـبــة لــلــوضع الــعــام لــلــفن
ـسـرح أبـو األردنى وكـمـا أقــرأه - وا
الـــفــنـــون كــمـــا هــو مـــعــروف - فـــقــد
مـرت بــدايـة نـشـأته بـظـروف صـعـبـة
ـسرح أثّـرت عـلـيه سنـ طـويـلـة فـا
األردنى الـرسـمى كان قـد أنشئ فى
عــــــام  1965 كــــــمـــــا أذكــــــر وشــــــهـــــد
محاوالت جادة ونـاجحة حيث بدأنا
نــشـــعــر بــتــكـــوين جــمــهـــور مــســرحى
ـــــســــرح وإذا ســـــيـــــعـــــتـــــاد ارتـــــيـــــاد ا
بـــالــنــكـــســة عــام  1967 حتــبــطه ثم
بــعـدهــا وفى عـام  - 1968ومع حـبىّ
لــلـتــلـيــفـزيــون وتــقـديــرى له - أنـشئ
الـتـلـيـفـزيـون األردنى  فـسـحـب بـقـية
ـســرح وحـتى الــسـيـنــمـا وأنـا رواد ا
أقـترح على التـليفزيـون وتكفيرًا عن
ـــــقــــصــــود االهــــتــــمــــام ذنـــــبه غــــيــــر ا
ا يـفـعله ـسرح أكـثـر  بـالسـيـنمـا وا

حاليًا على األقل فى برامجه.
وإن كـــــــــان لـى أن أســــــــتـــــــــطـــــــــرد فى
االقـتراح فـمـمـا أقـتـرحه ونـحن اآلن
نـشـاهـد نـهـضـة اقتـصـاديـة ضـخـمة
ـعـمـاريـة ـشـروعــات ا وخــاصـة فى ا
الـــكــــبـــيــــرة أن تـــقــــوم أمـــانــــة عـــمـــان
الــكــبـرى عــنـد إعــطـائــهــا الـتــصـاريح
ـــــشــــروعـــــات ومن إلنـــــشــــاء هـــــذه ا
ـفروضـة أن تقـتطع خالل الرسـوم ا
جـــــزءًا يــــســــيــــرًا مـن هــــذه الــــرســــوم
يــــخــــصـص لــــرعــــايــــة الـــــفن األردنى
ودعـمه وأن يـسـيــر فى هـذا الـركب

كل مؤسسة شبيهة.
هــــــذه شــــــهــــــادة واحــــــدة مـن الـــــرواد
وأظـن أن شــــــهــــــادة الــــــرواد كــــــلــــــهـــــا
مــتــشـــابــهــة وإن كــانت تـــخــتــلف فى
التـفـاصـيل والـظـروف اخلـاصـة لكل

فرد.
قـــــد نــــخــــرج بــــعـــــد هــــذه الــــشــــهــــادة
ـا يـائس عن بـانــطـبـاع حـزيـن أو ر
مــــســــيــــرة الــــفـن فى بــــلــــدنــــا ولــــكن
لــلـحـقــيـقــة أقـول وبــكل صـراحـة: إن
الـــيــأس لم يـــتــطــرق ألى واحـــد مــنــا
نــــحن الـــفـــنــــانـــ فـــكـل واحـــد مـــنـــا
مـــــحــــــكـــــوم بــــــاألمـل ألن عـــــلـى هـــــذه
األرض مــــا يـــســـتـــحق احلـــيـــاة وألن
لــــكل مـــــنــــا حــــلـــــمه فى غـــــد أفــــضل
ومـــســتـــقــبل مـــشــرق والــدلـــيل هــذه
ـتعـاقـبـة من الـفـنـان فى األجـيـال ا

بلدنا األردن.

مــسـرح مـركــز الـشــبـاب االجــتـمـاعى
ـعـاهد فى مـخـيم احلـسـ أو فى ا
والنوادى حلـساب بعض فرق الهواة
الــفــنـيــة كــفــرقــة إبــراهـيـم اخلـطــيب

وفرقة موسى عيوش.
خالل تلك األثناء كان هانى صنوبر
يـــحـــاول تـــكـــويـن فـــرقـــة مـــســـرحـــيـــة
رســــمـــيــــة ويــــعـــدّ لــــهــــا - حـــتـى قـــبل
إنـشائها وإخـراجها - الـفريق الفنى
ــــســـــرحــــيـــــة. كــــانت والــــنـــــصـــــوص ا
النصوص تـطبع على آالت الطباعة
فى اإلذاعـة وكـنت أشـارك فى نـقل
هـذه الــنـصـوص بــعـد طـبــاعـتـهـا إلى
اإلذاعــة وقـــد أقـــر رســمـــيًــا إنـــشــاء
ــــــســــــرح هــــــذه الــــــفــــــرقــــــة (أســــــرة ا
األردنى) ولــــكـن كــــنت حــــيـــــنــــهــــا فى
القاهرة أواصل دراستى اجلامعية.
وقـد ذكــرت سـابـقًـا قـصـة مـحـاولـتى
الــــدراســــة فى مــــعــــهــــد الــــســــيــــنــــمـــا
ومـتـطلـبـاته لـلـدراسة فـيه فـاخـترت
- وقـــد حـــصـــلـت كـــمـــا أقــــرّ مـــكـــتب
الــــتـــنــــســـيـق عـــلـى مـــقــــعـــد لــــدراســـة
الـتجـارة فى أسيـوط أو احلقوق فى
جــامـعـة الـقــاهـرة - دراسـة احلـقـوق
الـــتى كـــانت فى تـــصـــورى الـــشـــهــادة
اجلــــــــامـــــــعــــــــيـــــــة األولـى الـــــــتـى كـــــــان

يشترطها معهد السينما.
فى الـــقــاهـــرة نــهـــلت وبــشـــراهــة من
ـــســـرحــــيـــات واألفالم الــــتى كـــانت ا
ــــســـــارح والــــصــــاالت تــــعــــرض فـى ا
سرح اخملـتلفـة فشاهـدت عروض ا
ـى واجلــــــــــيب الــــــــــقــــــــــومـى والــــــــــعــــــــــا
ومــســـرحـــيـــات الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون كـــمــا
شـاهــدت أفالمًــا سـيـنــمـائــيـة كــثـيـرة
وكــان أهـمـهــا فـيــلم لـ (أنـطــونـيـونى)

درسى يشرف على الـنشاط الفنى ا
فى كــلــيــة احلـســ الــثــانــويــة أســتـاذ
الـــلـــغـــة اإلجنـــلـــيـــزيـــة اجلـــديـــد الـــذى
اســتــلم الـفــريق مـن األسـتــاذ نــظـمى
ـدرسـة وصـعـدنـا الــركح فى مـسـرح ا
وألول مــــرة أجــــد مـن يــــوجــــهـــــنــــا فى
احلركة ويـعلـمنا طـريقة اإللـقاء. كان
اسم هـــذا األســـتـــاذ هـــانى صـــنـــوبــر
وكانت سـعادتـنا كـبيـرة عنـدما عـلمـنا
ـــــــســــــــرح فى الــــــــواليـــــــات أنـه درس ا

تحدة األمريكية. ا

كـــانـت الـــتـــمــــثـــيـــلـــيــــات اإلذاعـــيـــة فى
اإلذاعـة األردنـيـة - علـى حـداثـتـها -
ـــذيـــعـــ ســـواء فى تـــعـــتـــمـــد عـــلـى ا
الـتمثـيل أو اإلخراج وقد كـنا نسمع
ـذيـع مـثل: عـمر اخلـطيب كـبار ا
ومـحـمــود الـشـاهـد ولــيـلى الـقـطب
ـــثـــلــون ويـــخـــرجـــون. فـــجــاء هـــانى
صـــنــوبـــر وحــاول أن يــشـــكل فـــريــقًــا
ذيعون هـمة التى يقوم بها ا فنيًا با
حينها وجنحت محاولته وشكّل فى
اإلذاعـة قسـمًـا خـاصًـا اسـمه (قـسم
الــتــمــثــيــلــيـات) وكــنت حلــسن حــظى
واحدًا من هذا الـفريق الفنى. أذكر
أنــــــنـى كــــــنـت يــــــومًــــــا أنــــــهى الــــــدوام
ـدرسى وأذهب مـباشـرة إلى حيث ا
الـبــريـد الـقـد أنـتـظـر قـدوم بـاص
اإلذاعــة ألصـعـد فــيه كى أذهب إلى
اإلذاعــة وأشـتــرك فى الــتــمــثـيــلــيـات

اإلذاعية. 
وفى خـط مُــــوازٍ كــــنت أشــــتــــرك فى
ـسـرحـيـات الـتى كـنّـا نـقـدمـها عـلى ا

 على التليفزيون أن يكفّر عن ذنبه
سرح ويهتم بفن ا

ذيعون ودورهم ا

النشأة وظروفها الصعبة

سميات صطلحات وا فوضى ا
ـتميـز لنص (مارا صاد) ترجم ا ال يشكل مـوضوع اختـفاء اسم ا
د."يسرى خـميس" من عـلى كتـيب (بانفـلت) العـرض الذى قدمه
اخملـرج د."مـحمـود أبـو دومة" بـاإلسكـندريـة مـؤخرا بـعنـوان (مارا
صاد ثـورة فى احلمام)  والذى أشار إليه الصديق "يسرى حسان"
اضـى  ال يشـكل حـالـة مـنـفردة تـألـقـة الـعـدد قـبل ا فى زاويـته ا
جاءت سهـوا أو نتيجة لـسوء تقدير شخـصى  بل هى حالة عامة
سرحـية فى مـقتل  مـعبرة بـوجودهـا عن غياب أصـابت حيـاتنـا ا
التـواصل ب األجيال  وفقدان القدرة على احترام إبداع اآلخر 
وهـيمـنـة دور الـفـرد عـلى اجلـمـاعـة  وتـعـاظم دور األنـا احلـاضرة
بصورة مـرضية  تـخفى فى أعمـاقها - ويـا للتـناقض - انسـحاقا
ـا يقـول به األخـر الغـربى  وتروجه أقالم تـعـظم نفـسهـا بتـرديد

أقوال هذا اآلخر. 
وال يـقف األمـر عـند حـد إخـفـاء مـتـعـمد السـم متـرجم نص عن
سرح  بل جتاوز جمهـوره القادم لرؤية هذا النص مـجسدا على ا
ذلك لـتـمـزيق الــنـصـوص ذاتـهـا وتـفـتـيـت مـوضـوعـاتـهـا وحتـويل
ـسـرح  ووضع ـتـمـاسـكـة لـشـظـايـا هـائـمـة فى فـضـاء ا أفـكـارهـا ا
ا أسمـاء جـديدة عـلى مسـرحـيات مـعروفـة أسمـائـها األصـليـة 
ــســرحى  فــضال عن ابــتــداع يــؤثــر عــلى عــمـــلــيــات الــتــوثــيق ا
مصطـلحات جديدة خادعة وزائفة من قبيل (كتابة على الكتابة)
و(درامـاتــورجـيــا) و(رؤيــة وإخـراج)  وال تــخـرج كــلـهــا عن مــعـنى
ـؤلف وإجناب جـنـ مـشـوه من نـصه األصلى ال اغـتـصـاب حق ا
ينتـمى لفكره ورؤيته للمجتمع ; حتى ولو وضع أسمه على أوراق

التعريف بالعرض.
ــاضى  وإذا كــان "يــوسف إدريـس" شــبه فى ســتــيــنــيــات الـقــرن ا
الـعالقـة بـ الـكـاتب واخملـرج بـزيـجة مـلـتـبـسـة ; زوج فـيـها األول
زوجته لرجل آخر ; هو اخملرج الذى يخرج بها للناس فى الصورة
التى يريـدها هو ال التـى يتمنـاها زوجها احلـقيقى  وذلك جملرد
أن بيـد اخملرج أدوات تساعده على تقد النص فى عرض يحمل
رؤيـته هـو  رغم أن كل مـا كان يـفـعـله أجرأ مـخـرجى ذاك الـزمان
كتـوبة ; الكبيـر "كرم مطاوع"  هو احلذف تعامال مع الـنصوص ا
من حـوار مسـرحـية (الـفـتى مهـران لـلشـرقـاوى)  أو إعادة تـرتيب
مشـاهد النص بـصورة جديدة دون نـسف رؤيته األسـاسية (وطنى

عكا للشرقاوى).
وكـلـهـا أمـور تـخص اخملـرج  دون أن تـطـيح بـالـنص الـذى اخـتاره
سرح  مـتفقا هذا اخملرج طـواعية  وعـمل على (إخراجه) عـلى ا
ـشـتـركة ومـحـتـرمـا ألفـكاره  وسـاعـيـا لـ (تـوصـيل) هـذه األفكـار ا
ـسرحى. أمـا اليوم لـلجـمهور بـأفضل أسـاليب وتقـنيـات العرض ا
فـلم يـعــد اخملـرج مـكـتـفـيـا بــدوره كـمـخـرج  بل وراح يـضـيف إلى
مـهـنته كـلـمة (رؤيـة)  وكـأن اإلخـراج فى ذاته ال يقـوم عـلى رؤية 
وأن أى مـخـرج آخـر ال يـضع هـذه الــكـلـمـة الـلـعـيــنـة قـبل مـهـنـته
كـمخـرج  ال يـكـون مخـرجـا صـاحب رؤيـة ولزامـا عـلـيه أن يـكنب
(رؤية وإخراج)  مـتيحا لـنفسه بذلك حق تـمزيق النص األصلى
حتت اسـم (الـكـتـابـة عــلى الـكـتـابــة)  مـرتـئـيـا  – كـمـا قـال أحـد
ـبـدع) "ال يـتـعـدى دوره اجلانب الـنـقاد الـسـوريـ - أن الـكـاتب (ا
التقـنى فى صيـاغة أفـكار مـبدع الـعرض"  أى صـار مؤلف النص
الدرامى مجـرد الزوج الثانى ; وصارت مهـمة الكاتب (التقنى) أن

يكون مجرد (ستايلست) للنص الدرامى.
والـطامـة الكـبرى حـينـما يـكون لهـذا النص الـدرامى حضـور سابق
على حضـور اخملرج  فنجد أحد مخرجـينا الشبان يأتى بكاتب من
جيله  لـيعيدا معا تمزيق نص (األشباح) للنرويجى "أبسن" ضمن
سـرح بالـهيـئة العـامة لـقصـور الثـقافة مـشروع وهمى تـبنـته إدارة ا
منذ عـام  وراح الـكاتب (الـترزى) يغـير من بـناء الـنص  ويجعل
الزوج زوجـة  والزوجة رجال  ويسـمى ما كتبه فى الـبداية (إعدادا)
 ثم يـأتى إلـيـنـا لـكى نـوافـق عـلى أن مـا فـعـله (تـألـيـفـا) جـديدا!!.
ؤلف وهو أعلى صحيح أن غـايته وقتهـا فقط احلصول عـلى أجر ا
ثـير ـذكـورة  على حـ أن ا ـعد فى اإلدارة ا قـيمـة مـاليـا من أجر ا
فيمـا كتـبه اخملرج د. مـحمود أبـو دومة هـو وضع اسم "بيـتر فايس"
صاحب (مـارا صاد) الـشرعـى حتت مسـمى (تألـيف)  ووضع اسمه
هو إلى جانـبه حتت مسمى (كتابة وإخراج)  وبـالطبع فنحن نقدر
ـكن فـهم مـا يـقصـده بـ (كـتـابة) لـه قيـمـته كـمخـرج  غـيـر أنـنا ال 
عــلى نص ألـفه "بـيـتـر فـايس"  ومــهـمـا كـان مـا فـعـله به من (قص
انى "بـيتر فـايس"  وسيظل ما ولصق)  فسـوف يظل كاتـبه هو األ
فـعله د."أبـو دومـة" هو جـزء من عمـله كمـخرج  وال يـحتـاج منه أن
ـتـلــقى بـهـذا الـكــلـمـة الـتى تـعــنى أنه (كـاتب) الـنص  رغم يـراوغ ا

وجود (مؤلف) له  يعرفه اجلميع ويعرفون مترجمه الشهير.

> لـى ستراسـبرج: مـخرج ومـدرس تمـثيل أمـريكى. درس سـتراسـبرج فى "مـسرح اخملـتبر
سرح" وفى  1931شارك فى إنشاء وإدارة "مسرح اجملموعة" األمريكى» ومثل مع "نقابة ا

معتنقًا عمل اخملرج الروسى كونستانت ستانسالفسكى. 6
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> مسرحية «حكاية شعب كويس» للمؤلف محمود الطوخى وإخراج أحمد جابر يتم عرضها على مسرح جامعة القاهرة منتصف يوليو القادم.
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«رغم أن احلــوار مــعه كــان حــامال حلــكــمــة اجملـرب
ـشـكـلـة.. مــلـخـصـا بـدقـة اخلــبـيـر.. سـابـرا ألغــوار ا
لدائها ودوائها.. إال أنه كـان سريعاً وخاطفا كإيقاع
لك هذه احلكمة واخلبرة زماننا هذا... وكيف ال 
وهـو الـذى تـتـلـمـذ وتـربى عـلى أيـدى جـيل الـعـمـالـقة
لك هـذا اإليقـاع وهو فى الـستـينـيات... وكـيف ال 
احلـاصل علـى الدكـتـوراه فى النـقـد من أمـريكـا كـما
ــســرح بــفــلــوريــدا... عــمـل بــهــا مــدرســاً فى كـــلــيــة ا
وكــيف نــقـــابــله وال نـــتــحــدث مـــعه عن الـــعالقــة بــ
ـعظـم أعمـاله ـؤلف وهـو الـدرامـاتـورجى  اخملـرج وا
إن لم يـــكن مــؤلــفــهــا..  وكــيـف ال نــتــحــدث مــعه عن
ـــســرح الـــشــعـــرى وهــو مـــخــرج (دمـــاء عــلـى ســتــار ا
الــكــعــبــة).. وعن الــقــطــاع اخلــاص وهــو الــذى قــدم
(شـــاهــد مــاشـــفش حـــاجــة).. وعن الـــتــجـــريب وهــو
ـدة ــهـرجــان الــتـجــريــبى  رئـيـس جلـنــة الــعـروض بــا
ـــســــرح وهـــو أســــتـــاذ ثالث دورات.. وعـن شـــبــــاب ا
ـــــســــرح ـــــيـــــة الـــــفــــنـــــون.. وعـن ا اإلخـــــراج بـــــأكـــــاد
االسـتـعـراضى وهـو الرئـيس الـسـابق لـقطـاع الـفـنون
ـسـرح الــشـعـبــيـة واالسـتــعـراضــيـة... وعن مـشــاكل ا
ـــصــرى وقـــد كــان يـــومــاً مـــا رئــيس الـــبــيت الـــفــنى ا

للمسرح.
عن كل هــــذه الــــقــــضـــايــــا كــــان حــــوارنـــا مـع اخملـــرج
ـرشح من ـسـرحى دكـتـور هــانى مـطـاوع ا ــؤلف ا وا
ــهن الــتــمــثــيــلــيــة لــنــيل جــائــزة الــدولـة قـبـل نــقـابــة ا

التقديرية فى الفنون هذا العام».
> أثـار عـرضك األخـيـر (قـصـة حب) قـضـيـة حدود
دور اخملــرج فى الــتــعــامل مع الــنص خــاصــة وقـد
سرحـية نريد أن قمت بـكتابـة مشاهـد كاملـة فى ا

وضوع? نتعرف على وجهة نظرك فى هذا ا
- فـكـرة اإلعـداد وهى عــمل الـدرامـاتـورج هى عـمل
مـشـروع لـلـمـخرج وأحـد مـهـامه الـتى يـجب أن يـكون
لــديه الـقــدرة لـلــقـيـام بــهـا مــثل نـقل الــنص من بــيـئـة
أجـــنـــبـــيــــة عن بـــيـــئـــتك أو مـــا يــــســـمى الـــتـــعـــريب أو
ـشـاهـد لـطـول الـتـمـصـيـر أو الــقـيـام بـحـذف بـعض ا
فـتـرة الـعرض أو تـقـد وتـأخـيـر مـشـاهـد فـكل هذا
حق مشروع لـلمـخرج أؤكد عـليه دائمـا فى تدريسى
ـوذج (قـصة حـب) فهـو لـعـبة ـعـهد أمـا  لـلـطـلبـة بـا
خطـرة بعض الـشىء وهى كـتابـة مشـاهـد كامـلة فى
سرحـية عن نص نص مؤلف آخـر أو إعادة كـتابـة ا
آخــــر وهــــذا  قــــبـل ذلك عـــــمــــله «بــــريـــــخت» فى
مــســـرحــيــة (اجلـــنــيـــنــة) و (أنـــتــيـــجــون) الـــتى أعــاد

كتابتها أنوى وكوكتو.
وأنا فى (قصة حب) أضفت مـشاهد تمهيد حلدث
ـفـهـوم مـعـ أو إضـافـة بـعـد  حـدث خـر أو تـأكـيـد 
مع أريـد توصـيله. والعـبرة هى قـدرتك على جعل
ـشاهـد فى نـسيج الـنص وليـست غـريبـة عنه هذه ا

وهذا ما أكده كل من شاهد (قصة حب).
ولكنى ال أنـكر تخـوفى من هذه التـجربة قـبل وأثناء
العمل بها ومن الـصعب أن أكررها مرة أخرى ألنها
لـعـبـة خـطـرة كـمـا قـلت لك واحلـمـد لـلـه  أنـهـا عدت

رة. هذه ا
> ولكـن تاريـخك يـقول إنك فى فـتـرات كثـيـرة منه
كــنت مــوزعـاً بــ الـكــتــابـة واإلخــراج رغم أنك فى
األسـاس مـخـرج فمـا الـذى كـان يـدفـعك إلـى هذا 

هل هى أزمة نصوص أم ماذا?
- بـالـطــبع ال يـوجــد أزمـة نــصـوص فى مــصـر وقـد
ذكرت لك فى سـؤالك الـسابق األسـباب الـتى جتعل
اخملـرج يلجأ إلعداد نص مـا وبالنسبـة لى فأعتقد
أنى كنت فى بداياتى مـشروع مؤلف ولست مخرجاً
فــقـــد كــانت بــدايــتى مـع كــتــابــة الــقـــصــة الــقــصــيــرة
ـعــهـد وكــتـبت فى ــســرح قـبل وأثــنـاء دراســتى بــا وا
الستيـنيات مسـرحية (حكـايات فرفوريـة) ولم تنشر
إلى اآلن وبــعــد الــتــخــرج ورغم تــعــرف الــنــاس عــلى
كــمــخــرج إال أنـى لم أتــرك الــكــتــابـــة تــمــامــا فــقــمت
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ـسـرحـيات كـمـا قـمت أنـا وجـمال بـإعـداد عـدد من ا
ـقــصـود بـكـتــابـة مـسـرحـيــة (رحـلـة احلـبـايب) عـبـد ا
التى أخرجها كمال يس سنة 1973 ثم مسرحية (يا
ـــنـــعم ـــعـــروف) مـع «فـــرقـــة عـــبـــد ا مـــالـك قـــلـــبى بـــا
مـدبولى» من إخراجى وإعـدادى كما قـدمت بعدها
عـلى الـقـومى عمـلـ من إعـدادى كـان أحـدهـما عن
ولييـر وأخرجها مجدى مجاهد (مدرسة األزواج) 
ثم انــقـــطــعت عـن الــكـــتــابــة أثـــنــاء ســـفــرى ألمـــريــكــا
للحصول على الدكتوراه ولم أكتب هناك سوى فيلم
(قـطـة على الـنـار) مع «سـمـير سـيف» وبـعـد رجوعى
من أمريكا قدمت مـجموعة من العروض قطاع عام
وخـــاص كـــان أبــرزهـــا (دمـــاء عـــلى ســـتــار الـــكـــعـــبــة)
لـــفـــاروق جــويـــدة وفى اخلـــاص «خـــشب الـــورد» مع
مـحـمـود عبـد الـعـزيز «شـبـاب امرأة» مـع الفـيـشاوى
وفيفى عبده وأعـادنى للكتابة واإلعداد سفرى إلى
ـسـرح بـسلـطـنة سـلطـنـة عمـان حـيث أنـشـأت قسم ا
عـــمـــان وكــنـت رئــيـس الــقـــسم هـــنــاك عـــدة ســـنــوات
وقـــدمت هــــنـــاك حـــوالـى ســـبع مــــســـرحـــيــــات وكـــنت
ـســرحــيـات لــتــنـاسب بــيــئـة مــضـطــراً إلعــداد هــذه ا

سلطنة عمان.
وهـناك فى عمان كتـبت (يا مسافر وحـدك) وقدمتها
هنا مع «نـور الشريف» وكـتبت بـداية مسـرحية (آخر
هـمسة) فى عمان ثم أكـملتها فى مـصر وأقوم حاليًا
بكتـابة مسرحـية أخرى. وفى الـفترة القـادمة سأترك
ـسرحـيات والـروايات ونـشر اإلخراج وأتـفرغ لـكتـابة ا
أأعـمالى الـنقـدية الـتى كتـبـتهـا فى أمريـكا   وسـأقوم
قـريبا يـنشـر اجلزء الـثانى من كـتاب (قـراءات جديدة

ة). فى مسرحيات قد
> وما هى األسـباب التى جتعلك تتخذ قرارا صعبا

مثل هذا?
- اإلنــســان حتـــدث له تــغــيـــرات عــديــدة فـى حــيــاته
وعـندما تـصل إلى هذه الـسن الكـبيـره تبـدأ احلاسة
الـتـأملـية عـندك تـزيـد وفكـرة النـوسـتاجلـيا واحلـن
اضى تسيطر عليك تكون ساعتها فى حاجة إلى ا
لــتــســجــيل كل هــذه األفــكــار والــتــأمالت فـى أعــمـال
إبداعية  باإلضـافة إلى إحساسى بأنى ابتعدت عن
بـدايات حـياتى كـمشـروع مؤلف إلى مـخرج مـحترف

كما ذكرت لك.
> بـخـبــرة أربـعــ عـامــاً قـضـيــتـهــا فى هـذا اجملـال
مخـرجـا وكاتـبـا ودارسـا وأستـاذا فى مـصر وأمـريـكا
واقع وعدد من الـدول العربية بجانب العديد من ا
اذا حدثت هـذه الفجوة العـامة التى تولـيتهـا ترى 

سرحي اجلادين واجلمهور? الشاسعة ب ا
سرح فى العالم كله يعانى - ليس فى مصر فقط ا
من تـــقــلص نــســبى بــســـبب هــجــوم ألــوان أخــرى من
الــفــنـون بــدأت تــطـغى عــلــيه بــجـانب أســبــاب أخـرى

خاصة بنا فى مصر.
يـديا بـألـوانهـا اخملتـلفـة وانتـشار يـا مع انـتشـار ا عـا
ــعـلــبـة الــتى تـأتى لك فـى الـبـيت ــرئـيـة ا الـفــرجـة ا
ــســرح ــســرح حــتـى فى دول يــعــتــبــر  ا أثــرت عــلى ا
فـــــيــــــهـــــا جـــــزءاً أصـــــيالً مـن الـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــعـــــادات
االجتـماعية أما عنـدنا فيجب أن نقـر حقيقة هامة
سـرح مـوجود فـعلـيـا منـذ حـوالى قرن من وهى أن ا
ـــــســــرح الـــــزمـن خالل هـــــذا الــــقـــــرن قـــــدم رجــــال ا
طـــفــرات فـــعــلـــيـــة مــهـــمــة وكـــبــيـــرة بـــدءا من نــهـــضــة
الـعشـريـنـيـات مرورا بـالـسـتيـنـيـات وحـتى اآلن مازال
ـسرح قائمـاً ويخرج كل يوم أجـياالً جديدة أما عن ا
األسـبــاب الـتى تــخـصـنـا فــكـلـهــا بـسـبـب الـتـلــيـفـزيـون
ولـيس السـيـنـمـا فـالـسـينـمـا طـوال عـمـرهـا مـوجودة
ـسرح فى مـصـر ولم تـسحب جنـبـا  إلى جـانب مع ا
إال عدداً قـليالً من الـنجـوم أما الـوحش اآلخر وهو
الـتـلـيـفـزيـون فــهـو حـالـيـا يـسـحب أهم ومـعـظم جنـوم
ــســرح فى مـــصــر وكــذلك يــســـحب جنــوم الــصف ا
عهد جتـد بعضـهم مشغوالً فى الثانى وحـتى طلبـة ا

ية األكاد
لم 

ولن 
حتتكر
ظهور
الفنان

 فى 
الفترة
القادمة
سأترك
اإلخراج
وأتفرغ
للكتابة
فقط

ترشيحى
للتقديرية

تكر 
من 
أبناء
مهنتى

مـوسم رمـضـان  بالـدرامـا الـتلـيـفزيـونـيـة وأصبح من
الــصـعـب أن تـقــوم بـتــجـمــيع فـريـق عـمل كــمـا تــريـد
انشغـلوا بالوقت والـفلوس فى الـتليفـزيون كان لدى
ــنــتـج مــحــمـد مــشــروع مــســرحــيــة من تــألــيــفى مع ا
ـشروع فـوزى ولم نـسـتـطع جتـمـيع كـاست وتـوقف ا
حـتى مـســرح الـقـطـاع اخلـاص كـل شىء فـيه مـكـلف
ا ـسـارح  بـدءا من أسعـار الـنـجوم وحـتى تـأجـير ا
يـجعل ثمن الـتذكـرة  مرتـفعاً جـدا وبالـتالى لن يأتى
جــمـــهــور فـــيــقـــفـــلــوا ولـم يــبق فـى اخلــاص إال ثالث
وأربع فـرق بعد أن كـان عندنا فـى وقت ما أكثر من

وسم الواحد. 17 فرقة قطاع خاص فى ا
> أعـتـقد أن الـتـليـفزيـون وانـسحـاب النـجـوم ليـسا
سرح همـا  السبـي الـوحيدين هـذه العالقة بـ ا

واجلمهور خاصة فى مسرح الدولة?
- أكـيد واألسـباب الـتاليـة التى سـأذكرهـا لك تخص
الــبـيت الــفــنى لــلـمــســرح وأول هـذه األســبــاب الـوضع
ــســـارحــنــا من جتـــهــيــزات وخـالفه وأنــا فى احلـــالى 
هــذه الـنــقــطـة أقــدر أشــرف زكى عـلـى مـا يــفــعـله من
سارح مرة أخرى بشكل أجل تطوير وإعادة جتـهيز ا
جـيـد وأعـجـبـنى جـدا مـا قـام به من جتـهـيـز لـلـمـسرح
الـعـائم الــكـبـيــر والـصـغــيـر لـيــكـون صـاحلــا لـلـعـرض 
كـذلك مـسـارحـنـا فى القـاهـرة فى أمـاكن صـعـبـة مثل
ـكـتظ بـالبـاعة الطـلـيعـة والـقومى فـى ميـدان الـعتـبة ا
ــســـارح مــعــانــاة حــتى وأصــبـح الــوصــول  إلى هــذه ا
ـسـرح أصـبـحـوا يـفـكـر كـثـيرا قـبل أن يـذهب مـحـبى ا
ـعـانـاة ولـو لم يـجـد ـسـارح بـسـبب هـذه ا إلى هـذه  ا
من يـستحق يفـكر ألف مرة قبل الـنزول خصوصا مع
حــالـــة الــزحــام الـــشــديــدة فى الـــقــاهــرة الـــتى أصــبح
بـها 18 مـلـيـون نـسـمـة فـاجلـمـهـور الـذى يـخـرج يـومـيا
لـلـعـمل فى هـذا اجلــو الـصـعب لن يـفـكـر فى اخلـروج
مــرة أخــرى لــيـال فى نــفس هــذا اجلـــو لــلــذهــاب إلى

سرح وبالطبع سيجلس أمام التليفزيون. ا
> واحلل من وجهة نظرك? 

- كــمـا يـتــحـرك الـنــظـام الــسـيـاسى واالقــتـصـادى من
نـظام لنظام يـجب كذلك على الفـكر والفن أن يتواءم
ـنـظـومـة كـلـهـا واحـدة مع هـذا الـتـحـول حـتى تـصـبح ا
ـؤسـسـات حـالــيـا  تـتـحـرك لـلـخـروج من مـلـكـيـة وكل ا
الـدولـة لـوسائل اإلنـتـاج إذا حـدث هـذا سـيصـبح فى
ستقبل اعتمـادك على شباك التذاكر; وهذا يحتاج ا
مـــنـــا إنـــشـــاء مـــؤســـســـات كـــبـــيــرة مـــثـل بـــقـــيـــة الــدول
الـرأسمـالـيـة الـكـبـيـرة مـثل روكـفـلـر وفـولبـرايت تـرعى
الــفـن وتــمـــنح مــنـــحــًا لـــلــدراســـة فى اخلـــارج وتــدعم
مـــعـــاهـــد تـــدريس الـــفـــنـــون وال يـــصــبـح كل شئ عـــلى
الــــدولـــة مـــطـــلـــوب فـــقط مـن الـــدولـــة حـــمـــايـــة هـــذه
ـؤسسـات ومـسـاعـدتـها مـثل إعـفـائـهـا من الـضرائب ا
بـادرات وتعاون حـقيقى ب مثال; بجـانب احتيـاجنا 
ــــؤســــســــات مــــثل احملــــافــــظــــات والــــوزارات بــــقــــيــــة ا
ــصــانع وعــمل خــطـة مــحــكــمــة حتـقق والـشــركــات وا
ـؤسـسات تـداخًال حـقـيقـيـًا وفـعـاًال بـيـنـنـا وبـ هـذه ا
عنـدما جـاءنا طـلبة وخصوصـا وزارة التـعلـيم العـالى 
ـــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة فــى عــــــــــــــــــــرض (قــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــة  جـ
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ثل مسرحى وسينمائى أمريكى. مثل فى بوسطن قبل ظهوره فى > داسـت هوفمان: 
. وبـعد جنـاحه السـاحق فى الـسيـنما نـيـويورك فى 1965 ونـال عدة جـوائز خالل عـام
مـثل وفاة قـومسـيوجنى وهلل له الـنقـاد ألدائه العبـقرى ثم ظـهر فى عام  1989فى دور

"شايلوك" فى تاجر البندقية من إخراج بيتر هول. 28
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سرحي جريدة كل ا

وسم فرقة اجليزة القومية من إخراج د. رضا غالب مازالت فى مرحلة البحث عن مسرح مناسب لعرضها عليه. ليم بأربعة» التى تقدمها هذا ا > مسرحية «ا
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احلرية فى التنقل 
ذاهب النقدية ب ا

ة سرحيات القد لقراءة ا
ـهم الـذى يطـرحه د. هـانى مـطاوع ـسـرحى? هـذا هو الـسـؤال األول وا ـكن دراسة الـنص ا كـيف 
فى مـقدمـة كتـابه ولإلجابـة عن هـذا السـؤال يقـسم مـطاوع الـنقـد األدبى عـمومًـا إلى نقـد خارجى
بدع ومـعطيـات عصره ويـرى فى كل ذلك مدخلًا ا هو خارج الـنص مثل التـاريخ ونفسـية ا يهـتم 
أساسـيًـا لفـهم الـنص والقـسم الـثانى هـو الـنقـد الداخـلى الـذى يهـتم بـالبـناء الـفـنى للـنص ويـعتـبره
بـنـيـة مـغـلـقـة مـكـتـفـيـة بـذاتـهـا ومن ذلك الـنـقـد الـبـنـيـوى بـتـنـويعـاتـه اخملـتلـفـة; ومـع ذلك فـقـد حدَّث
ـحـاولة انـفـتاح الـنص عـلى سـياقه مـذاهب مـا بـعد الـبـنيـويـة الـتى حاولت الـتـوفـيق ب الـتـوجهـ 

التاريخى دون أن يفقد أدبيته.
ا ذاهب النقدية  نح نفسه احلرية فى التـنقل ب ا لـكن الالفت فيما يقوله د. مطاوع هـو أنه 
ـداخل ما ب ـكن أن تتـنوع ا يـتنـاسب مع النص الـدرامى موضـوع الدراسـة وعلى هـذا األساس 
ـذهب الـتـاريــخى أو أن يـطـرح الـنص قــضـيـة حـيـويــة عـلى نـحـو مـا ـذهب الـنـفــسى وا الـبـنـيــويـة وا

سرح السياسى. يطرحه مسرح بريخت من قضايا ا
وفى الفصل األول يطرح فكرة دينامية
الــــــــنـص الـــــــــدرامـى حــــــــيـث يـــــــــرفض
مـــوجــاروفـــســـكى الـــتـــعــريـف الــشـــائع
لــــلـــبــــنــــاء الـــدرامـى عـــلـى أنه تــــرتـــيب
لألجــزاء ويــعــتـــبــره تــعــريــفًــا مــخــتــزالً
ومخـالً مركزًا عـلى تـطور بنـاء النص
الدرامى وهى الصـفة التى تشمل كل
ـوسيقى واألدب الفـنون الـزمنيـة مثل ا
ـسـرح والسـيـنـمـا. وذلك عـلى عكس وا
نـور شـورب فـراى الـذى يـحـدد اجلـنس
الــــــــدرامـى بــــــــنــــــــوع احلــــــــبــــــــكــــــــة ونــــــــوع

ستخدمة. الشخصيات ا
وبـعــد اسـتـعــراض آراء الـنـقــاد يـطـرح د.
مــطـــاوع مــا اســـتــقـــر عـــلــيه أغـــلــبـــهم من
ســــــــمـــــــــات الــــــــنـص الـــــــــدرامـى وهـى: أنه
ديـنـامـيكـى أو الشـكل عـلى الـرغم من أنه
يــنـــتــمى إلـى الــنـــظــام الــثـــقــافـى كــكل أنه
يـــعـــمـل عـــلى مــــســـتـــويــــ اثـــنـــ الــــبـــنـــاء

السطحى والبناء العميق.
"البطة البرية" رائعة تقريبًا!!

يــــــشـــــــيــــــر د. مـــــــطــــــاوع فـى بــــــدء دراســـــــته
سرحيـة "البطة الـبرية" إلبسن التطـبيقيـة 
إلى ما قالته مـارى مكارثى عنها حيث ترى
أنـهــا رائـعـة بـالـكـاد أو بـالـتــقـريب. كـمـا تـتـخـذ
ـوقف مـكـارثى بـراد بـروك مـوقـفًـا مــشـابـهًـا 
وبـعض النظر عن هـذا فإن ناقدنـا يرى فيها
يلودراما مسرحية متقـنة الصنع تتجه نحو ا
االجــــتــــمــــاعــــيــــة وتــــنــــدمـج فــــيــــمــــا يــــســــمى
ـــــلــــهـــــاويــــة الــــتـى تــــخــــرج ــــيـــــلــــودرامــــا ا بــــا
التـراجيـديا من حتت جـلدهـا. ثم ينبع ذلك
بـــعــــرض واف لــــعــــنـــاصــــر الــــقـــصــــة ونــــحـــو
األحـداث فـيهـا كتـمـهيـد للـقـارىء لكى يـتابع
ـعـانى الـتى اسـتـفـاد إبـسن فـيـهـا من عـمـله فى بـدايـته حتـلـيـله الـذى يـتـابع فـيه تـراكـمـات األبـنـيـة وا
ـسـرحـيـة كـدرامـاتـورج وإشـرافه عـلى تـسـع مـسـرحـيـات لـلـكـاتب الـفـرنـسـى إسـكـريب أكـبـر مـؤلـفى ا

تقنة الصنع فى أوربا كلها. ا
النقد النماذجى:

سـرحيـة "قطة فـوق سطح صفـيحة فى اجلـزء الثـانى من الكتـاب يتـعرض د. هانى مـطاوع 
سرحيات ساخنة" التى كتبهـا تنيس ويليامز سنة ١٩٥٥ وهى واحدة من ذلك الطراز من ا
ـسرحيـات التى تبدو فـى ظاهرها مـحاكية التى تـنحدر مبـاشرة من البـناء اإلبسنى وهى ا
يومى أو لألحـداث اجلارية فى الـبيـئة احمليـطة بـكاتبـها بيـنمـا تتحـرك فى باطـنها لـلواقع الـ
عـلى نـحــو مـعـاكـسـى تـمـامًـا داخل عــالم تـكـتــنـفه األسـاطــيـر والـرمـوز الــكـامـنـة فى الــضـمـيـر
ــ واضـــحــ فى كل ا اجلــمــعـى وهى بــذلـك حتــقق مـــا يــراه الــنـــقــد احلـــديث من وجــود عـــ
يـة جـيـدة عـالم ظـاهـرى وعـالم بـاطـنى. إن أهم مـا يـذكـر لـهـذا الـكـتـاب هـو هـاجس مـسـرحـ
غـايـرة على نـصـوص نتـعـامل مع فهـمـنا لـهـا على الـتـجديـد وإعـادة القـراءة وطـرح األسئـلـة ا
أنه فـهم نهـائى; وهو أمـر ضد النص وضـد التـأويل الذى ينـبغى أن يـتجدد دائـمًا عـلى نحو

ما نرى فى هذا الكتاب.

 الكتاب: قراءة جديدة فى مسرحيات
ة  قد

ؤلف: د. هانى مطاوع ا
ركز القومى للمسرح الناشر: ا
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مـثل لم تـعد تـعتـبره مـوهـبة أو مـنحـة إلهـية يـشيـر مـترجم الـكتـاب فى مـقدمـته إلى أن النـظـرة إلى فن ا
مـثل إال أنه يجب أن منـحـها الـله للـبـعض ومنـعهـا عن الـبعض فـإذا كان لـلـموهـبة دور وأهـميـة إلعـداد ا
عـينة وهـذه االستـعدادات واإلمـكانـات نفـسها تـتوافـر بجـانبـها مجـموعـة من االستـعدادات واإلمـكانـات ا
أصبحت فى عصـرنا احلديث قابلة للـتطوير والنمو من خالل تـدريبات معينة. ففن الـتمثيل يتطلب فى
اءات ـمثل فى حـراسـته لـلـغـته اجلسـديـة وضـبط اإلشـارات واإل جـانب من جـوانبـه ضرورة اسـتـمـرار ا
سـرحى. وقد أصبحت لغـة اجلسد/ احلركـة علمًا باعـتبارها شكال من الـتى يبثهـا خالل إطار الفراغ ا
أشكـال االتصـال غيـر اللفـظى ويدرس هـذا العـلم حركـات اجلسـد سواء التـى تخضع لـثقـافة بـعيـنها أو

التى تتجاوز اختالف الثقافات.
ـتـرجم تـأتى أهـمـيـة هـذا الـكـتـاب الـذى يـركـز بـشـكل عـلـمى نـظـرى وعـمـلى عـلى ومن هـنـا كـمـا يـقـول ا

سرح. جانب هام جدا من جوانب فن التمثيل العصرى أال وهو اجلسم وحركته على ا
ـعقـد الذى تـمتزج ـمثل هـذا الفن ا ـسرح بـعمل دراسـات دقيـقة تـهتم بـتحـليل فن ا ولـقد اهـتمت عـلوم ا
فـيه عـنـاصـر مـادية بـعـنـاصـر مـعـنـويـة كـمـا أن كال من هـذه الـعـنـاصـر يـؤثـر بـدوره فى اآلخـر هذا الـفن

مثل - حلظة العرض - الفكرة والشكل فى آن واحد. الذى يكون فيه ا
: مثل إلى قسم وقد اتفق بشكل عام على تقسيم األدوات الضرورية لفن ا

ـعنـويـة ومـنهـا الـقدرة عـلى الـتـركـيز والـتـخيـل والتـواصل مع الـذات والـعالم : األدوات الـداخلـيـة أو ا أوالً
اخلارجى.

ــاديــة وهـى اجلــسم والــصــوت وهــذا الــكــتــاب يـــركــز عــلى اجلــسم ألنه ثــانــيًــا: األدوات اخلــارجــيــة أو ا
األساس الذى تصب فيه وتظلم من خالله عناصر كثيرة أخرى. 

ـسـرح من زاويـتـ إحـداهـمـا نـظـريـة ـمـثل عـلى خـشـبــة ا ـبـادىء األســاسـيـة حلـركـة ا ويـتـنـاول الـكـتـاب ا
واألخرى عملية.

ـترجم تـصنـيـفا تـشريـحيـا وفـسيـولوجـيـا لتـمريـنات فـمن الـناحـية الـنظـريـة يقـدم هذا الـكـتاب كـما يـرى ا
ـطلوبة هارات ا سـتخدمة فـى رفع اللياقـة البدنيـة العامة ويـبرز مدى أهمـيتها فى إتـقان ا األسـاسية ا
ـسرح كـما يـبـ طرق تـعـليم أنـواع احلـركات وكـيـفيـة االسـتعـانـة بالـوسائل ـمثل عـلى خـشبـة ا فى أداء ا
التى تعـطى تأثيرا أفضل فى تـنمية الـقدرات البدنيـة والبدنية الـنفسية كـالقوة والرشاقـة والتحمل وما

إلى ذلك.
ؤلف الـقسم الـنظرى إلى ويعـطى أمثـلة لألخـطاء احملـتملـة أثنـاء التـدرب على هـذه التمـرينـات ويقـسم ا
: الفصل الدراسى األول وهو عبـارة عن تمرينات بدون أدوات ويعرضـها فى خمسة عشر درسا فـصل

يختتمها بدرس امتحان التجربة.
والفصل الـدراسى الثانى عبـارة عن تمرينـات بالعصـا وبالكرة الطـبية ويعـرضها فى خمـسة عشر درسا
أيضـا ويـختـتـمهـا بـدرس امـتحـان الـتجـربـة أما الـقـسم العـمـلى لهـذا الـكتـاب فـيقـدم عـلى هيـئـة تمـريـنات
مـوزعـة على ثـالثة فـصـول دراسيـة وقـسم لـلتـمـرينـات اإلضـافيـة وتـمريـنـات الـفصـول الـدراسيـة الـثالثة
عبارة عن مـجموعـة كبيرة من تـمرينات بـدنية مـتكاملـة وهادفة اختـيرت خصـيصا لرفع الـلياقة الـبدنية

سرح. سرح وتأهيلهم الكتساب مهارات احلركة على ا لطالب ا
وتـنـدرج هذه الـتمـريـنات فـتـكون فى الـفصـل الدراسى األول بـدون أدوات وفى الـثانى بـالعـصـا وبالـكرة
الـطــبـيـة وفى الـثـالث بــالـكـراسى ومع الـزمـيـل وبـعض هـذه الـتـمــريـنـات مـزود بـأشـكــال إيـضـاحـيـة تـبـ
طريـقـة أدائهـا وهذه الـتمـريـنات مـتسـلسـلـة وفقـا لقـوانـ مدروسـة بدقـة وغيـر مـسمـوح باإلخالل بـهذا

التسلسل عند التدريب.
ويـعـقب هـذه الـفصـول قـسم لـلـتمـريـنـات اإلضـافيـة الـعـمـليـة اخلـاصـة بـاإلطالـة والـتـوازن وإصالح عـيوب

القوام.
كتـبة العربية فى مجال ويعد هذا الـكتاب كما يرى مترجـمه إسهاما إيجابيـا فى سد بعض الفراغ فى ا

سرح. مثل على خشبة ا حركة ا
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تـقوم فـرقة حـكي مصـاطب بالـتعـاون مع جمـعيـة النـهضـة العـلمـية والـثقـافية
"جزويت الـقاهرة" حاليا بـتنظيم ورشة للحـكي حتت إشراف الفنان رمضان
خـاطــر الـذي يــقـول إن هـذه الــفـرقــة الـتي تــعـتـمــد في عـروضــهـا عــلى فـنـون

احلكي فقط تعتبر األولى من نوعها في مصر..
الـفـرقـة تـأخـذ مـن حـكـايـات ألف لـيـلـة ولـيـلـة مـا يـتـنـاسب مع الـوطن الـعـربي
ـشـاهد احلـيـاتيـة واليـومـية إضـافة وبـشكـل خاص مـصر كـمـا تتـدرب على ا

إلى السير الشعبية الشهيرة.
وســـيــقـــدم نـــتـــاج الـــورشـــة من خـالل عــرض
مسـرحي في جزويت الـقاهـرة واإلسكـندرية
ـنـيا وبـعض مـقـاهي الـقاهـرة خالل يـولـيو وا
القادم. وفي إطار برنـامج الورشة التدريبية
ـســرح أيــضـا يــشــهــد اجلـزويت في مــجــال ا
" حــالــيــا بــدء فــعـالــيــات ورشــة "بـاليــنــا مـا
ـسـرحي مصـطـفى حزين بـإشـراف اخملرج ا
ـدة  10أيــام تـنــتـهي ـشــاركـة  15 مــتـدربًــا 
بــتـقــد عــرض صـامت كــنــتــاج لـلــورشــة الـتي
ــســتـقــلــة بـالــتــعـاون مع تـنــظـمــهــا فـرقــة مالمح ا

اجلزويت.

ـثل سيـنمـا أمريـكى شهـير وأحـد أساطـير هولـيود. كـان يلـقب بـ "ملك > سـتيف مـاكوين: 
الئـمة ألدوار "نـقـيض الـبـطل" كـان مـطلـوبًـا بـشـدة رغم أجره ـا لشـخـصـيـته ا الـوقـاحـة" ر
رتـفع فى السبـعينيـات والثمـانينـيات. من أهم أفالمه «العـظماء الـسبعـة»  «الهروب الـكبير ا

وعدو الشعب" عن مسرحية إبسن والذى لعب فيها دورًا مختلفًا تمامًا.

سرح العامل بالقطاع. سرحية من 30 إلى 50 جنيها جلميع باحثى ا > د. أشرف زكى «رئيس البيت الفنى للمسرح» قرر رفع مكافأة جلنة القراءة ا

سرحي جريدة كل ا
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أبطال عرض «انت حر»

فـــــرقــــة بــــورســـــعــــيــــد الـــــقــــومــــيــــة
ــســرحــيــة تــقــوم حــالــيــا بــتــقـد ا

ـــــســـــرحي الـــــعـــــرض ا
"أنـت حـــــــــــــــر" عــــــــــــــلـى
مـســرح قــصــر ثــقــافـة
بـــورســـعـــيــد فـي إطــار
ـــــــــــــــوسـم عـــــــــــــــروض ا

احلالي.
ــــســــرحــــيــــة تــــألــــيف ا
ليـن الـرملي وإخراج
ســمـيــر زاهـر وتــمـثـيل
رجـب ســلـيـم فــاطــمـة
هــــــــــــديــــــــــــة عــــــــــــمـــــــــــر
احلــــلـــوجي تــــيـــســـيـــر

مصطفى هـشام العطار سليمان
رضوان مـحمـد مـنتـصر إبـراهيم
ن أبـو سـلـيــمـة مـحـمــد يـحـيى أ
عـادل مصـطفى الـشمـوتي أميرة

الشناوي محمد الشيخ.
األشــعــار أحـمــد ســلــيـمــان وغــنـاء
وأحلـــــــــــــــــــــــــــــــــان رجـــب
لـــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــاذلــي ا
واالســــــتــــــعــــــراضــــــات

حملمد عشري.
يــــــذكـــــــر أن مــــــســــــرح
قـــــــــصـــــــــر ثــــــــقـــــــــافــــــــة
بــــورســـعـــيــــد يـــخـــضع
حــــالــــيــــا لـــعــــمــــلــــيـــات
تـرمــيم وجتـديــد بـعـد
إغــالقـه بـــــــــــــســـــــــــــبـب
االفتقاد الشتراطات
األمـن الـــــــصــــــــنـــــــاعي
والـــتـــأمـــ ضـــد احلـــرائق وعـــلى
الــــــرغـم مـن ذلك قـــــــدم الــــــعــــــرض

سرح. األول للمسرحية با

 لين الرملى

 رمضان خاطر

∞«°üdG ∫ÓN âjhõ÷G ≈a .. á«Mô°ùe ¢TQh

á«bÉ°ùdG ìô°ùe ≈∏Y ¥hô°ûdG áÑ©d
ــســرحــيــة تــســتــعـــد فــرقــة الــشـــروق ا
ــسـتـقــلـة لـتـقــد مـسـرحـيــة "لـعـبـة" ا
نـهــايـة يـونـيــو الـقـادم بـقــاعـة احملـكـمـة
ـسـرحـيـة تـألـيف بـسـاقـيـة الـصـاوي ا
وإخـراج محـمـد يسـري ديـكور جـمال
إبـــراهـــيـم مـــوســـيـــقى طـــارق هـــيـــكل

وغناء حازم صالح.
وتــــمــــثــــيل جــــمــــال إبــــراهــــيـم أحــــمـــد

الرابكي نوال العدل محمد عاشور
حازم صالح..

مـحمد يـسري مخـرج ومؤلف العرض
قـــــال إنـه يــــــحـــــاول تــــــقـــــد جتــــــربـــــة
مـســرحـيــة خـاصــة تـعــتـمـد عــلى عـدد
ـتـصــلـة مع ــنـفــصـلــة ا من الــلـوحـات ا
ـسرح داخل االستـفـادة من تـقـنـيـات ا

سرح وتوظيفها بشكل جديد. ا

بعد فشله في تقد اللجنة:
'áØb ¬©HÉJh ≈∏Y ≈°S' äÉahôH CGóÑj ô«æe OGôe

زكـي "رئـيس الـبـيت الـفـني لـلـمـسـرح"
ـــوقف في مــحــاولــة إلتــمــام إلنــقــاذ ا
سرح احلديث شروع الـذي ينقـذ ا ا
من ورطــــــــــة عـــــــــدم وجــــــــــود عـــــــــرض
مــســرحي جــديــد تــفــتــتح بـه الــفــرقـة

موسمها الصيفي.
اخملرج مـراد مـنـير أكـد حـرصه على
تـقـد رواية جـديـدة ومـغايـرة لـلنص
ر تـتوافق واألحـداث الراهـنة الـتي 

صري. بها اجملتمع ا
ــســـرحــيـــة بــطـــولـــة عــلى احلـــجــار ا
فـــايــــزة كـــمــــال مـــحــــمـــود اجلــــنـــدي
الـسـيـد راضي مـاجـدة مـنـيـر وجنوم

سرح احلديث. ا
الديكـور حلازم شبل مالبس سامية
عـبد الـعـزيز االسـتـعـراضات لـضـياء
ومـــحــمــد واألشـــعــار لــســـيــد حــجــاب
ـوسـيقى واألحلـان حلـمدي رءوف وا
قـرر افـتـتاح وأحـمـد احلـجار. ومـن ا
الـعرض مـنـتـصف يـوليـو الـقـادم على
خـشــبــة مـســرح الــسالم بــعـد انــتــهـاء

عملية حتديثه. 

بـــعـــد مـــحـــاوالت انـــتــــهت جـــمـــيـــعـــهـــا
ـسـرحى مراد بالـفـشل قـرر اخملرج ا
مـنير جتـميد مـشروع تقـد العرض
ــعـد عن روايـة ـسـرحي "الــلـجــنـة" ا ا
بــــنـــفـس االسم لــــلـــكــــاتب صــــنع الــــله

إبراهيم.
منيـر الذي قال إنه ال يـعرف السبب
ــشــروع بــدأ احلــقــيــقي وراء تــوقف ا
مـنــذ أيـام بــروفــات عـرض مــسـرحي
آخـــر هــــو "سي عــــلى وتـــابــــعه قــــفـــة"
لـلـكاتب الـراحل ألـفـريـد فـرج ويـقوم
حاليا بـإجراء البروفـات األولية التي
تــواجه هي األخـــرى عــدة مـــشــكالت
تــتــعــلـق بــعــدم تـــوفــر مــكـــان مــنــاسب
إلجــراء بـروفـات احلـركــة الـتي تـعـذر
إقـامتـهـا عـلى خـشبـة مـسـرح السالم
اخلــاضع حــالــيــا ألعــمــال الــتــجــديــد

والتطوير.
يــــأتي ذلـك في الــــوقـت الــــذي فــــشل
فـــيه اخملـــرج هـــشـــام جـــمـــعـــة مـــديـــر
ـسـرح احلـديث في جتـاوز األزمات ا
والعـقـبات الـتي تـواجه عرض فـرقته
لـلــمــوسم الــصـيــفي الــذي يـبــدأ بــعـد
ـا أدى إلى تـدخل د. أشـرف أيـام 

ــســرحى «الــســمــات الــتـــجــريــبــيــة لــلــمــشــهــد ا
ــعــاصـر مــهــرجــان الـقــاهــرة الـدولى الــعـربى ا
» عـنــوان رسـالـة ــوذجـاً لــلـمــسـرح الـتــجـريـبى 
الــدكـــتــوراة الــتـى يــنــاقـــشــهــا الـــزمــيل الـــكــاتب
عهـد العالى لـلفنون واخملرج محـمد زعيـمه با

سرحية األحد القادم. ا
ــنــاقــشــة تــتــكــون من الــدكــاتــرة: رضـا جلــنــة ا
سرحى» غالب «رئيس قسم الـدراما والنقد ا
عـهد (مشـرفاً) وعـصام عـبـد العـزيز «وكـيل ا
الـــســـابق» نـــاديـــة كـــامـل «رئـــيس قـــسم عـــلـــوم
ــــنـــــيــــا وأســــتــــاذ األدب ــــســـــرح بــــجــــامـــــعــــة ا ا

الفرنسى» عضوين.
ـــهـــرجـــان تـــعـــتـــمـــد الـــرســـالـــة عـــلى عـــروض ا  محمد زعيمه

 مراد منير 

الـتجـريبى وقـد اشـتمـلت عيـنـة البـحث العـديد
من عـــروض الـــدول الـــعــربـــيـــة مـــنـــهـــا: مـــصــر
والــكــويت والــبــحــريـن والــعــراق وفــلــســطـ

وسوريا واألردن.
ــاجــســتــيــر حملــمــد زعــيــمه يــذكــر أن رســالــة ا
كــانت بــعــنــوان «الــصــيــاغــة الــفــنــيــة لــلــحــكــايـة
الـشـعـبـيـة فى مـسـرح الـطـفل فى مـصـر» حتت
إشـراف د. أحــمـد ســخـســوخ الـعــمـيـد الــسـابق

سرحية. عهد الفنون ا
مـحـمـد زعــيـمه أهـدى رســالـته لـلــدكـتـوراه إلى
الـفنان فاروق حـسنى وزير الثـقافة ود. فوزى
فــــهـــمى رئــــيس مــــهـــرجــــان الــــقـــاهــــرة الـــدولى

للمسرح التجريبى.

äÉcôH áÑg  على احلجار

دير اجلديد للمسرح الكوميدى: مدحت يوسف ا

وجـارى اآلن تــرشـيح أبـطــال الـعــمل لـبـدء
بـروفاته الـشـهر الـقـادم تمـهـيداً الفـتـتاحه

أول أيام عيد الفطر.
ومـن جــــــانــــــبـه قــــــال مــــــدحـت يــــــوسف إن
ــسـرح الــكــومــيـدى ســوف يــشــهـد خالل ا
األيام الـقلـيلـة الـقادمـة حالـة من النـشاط
ـعـهـود مع الـعـمل عـلى تـقـد أكـثر غـيـر ا
ـــوسـم الـــواحـــد وذلك مـن عـــرض خالل ا
بــعــد االتــفــاق مع د. أشــرف زكى «رئــيس
الــبــيت الــفــنى لــلــمــســرح» عــلى اســتــغالل
الكوميدى ألكـثر من دور عرض بالقاهرة

واإلسكندرية.

ــنــاسب مـنــهــا لــلـمــســرح الـكــومــيـدى مع ا
التعهد بإنتاجه فى حالة جودته وتميزه.
يذكر أن اخملرج هشـام عطوة يقوم حاليا
ـــــديــــــر اجلــــــديـــــد وبــــــعــــــد االتــــــفـــــاق مـع ا
للـكومـيدى بـاإلعداد لـتقـدم مسـرحيـة «يا
دنــيـا يــا حـرامى» لــلـمــؤلف مــتـولى حــامـد

بـعـد قرار د. أشـرف زكى األخـير بـإسـناد
ــسـرح الــكـومــيــدى لـلــكـاتب مــهــمـة إدارة ا
ـسـرحى «مـدحت يـوسف» خلـفـا لـلـفـنان ا
أحــمـــد عــبــد الــعــزيــز الـــذى لم يــفــلح فى
احتواء أزمات الفرقة وتسبب فى جتميد
ـدة أربعـة شهـور دون تقد أى نشـاطها 

عروض جديدة.
يــــقـــوم مــــدحت يــــوسف حــــالــــيـــا بــــإجـــراء
لــــقــــاءات مع مــــجـــمــــوعــــة من اخملــــرجـــ
ــواسم لــتـــقــد عـــروض جــديـــدة خالل ا

القادمة.
ووجه يــــوسف دعـــوة لـــلـــمـــؤلـــفـــ اجلـــدد
ـــســرحــيـــة الخــتــيــار لـــتــقــد أعـــمــالــهم ا

ΩOÉ≤dG º°SƒŸG ∫ÓN ábôØ∏d ájó«∏≤J ô«Z •É°ûf ácôM
«يا دنيا يا حرامى»
لهشام عطوة

 فى مقدمة العروض

≈Nƒ£dG ô«ÑY

 ≈a

±É£ŸG ôNBG 

طاف» لفرقة قصر سرحى «آخر ا تشارك الفنانة عبير الطـوخى حالياً فى بطولة العرض ا
ثقافة اجليزة.

ها بداية األسبوع القادم. سرحية تأليف مؤمن عبده واإلخراج لعادل حسان ويتم تقد ا
ـشاركـة مع فـرقـة قـصر ثـقـافـة اجليـزة الـتى تـعمل وتـقـول عـبيـر الـطـوخى إنهـا سـعـيدة بـهـذه ا
معها للمرة األولى وعلى الرغم من مـشاركتها فى عدد من عروض مسرح الدولة الكبيرة إال
ـسـرح بـالـثقـافـة اجلـمـاهـيـريـة التى قـدمت من ـشـاركـة كـمـمثـلـة مع فـرق ا أنـها حتـرص عـلى ا
ـراكز خاللـهـا عـدداً من األدوار الهـامـة إضـافـة إلى حـصولـهـا عـلى مـجـموعـة من اجلـوائـز وا

صرية والعربية. سرح ا األولى فى التمثيل من مهرجانات ا
عبـير انتهت مـنذ أيام من تقـد مسرحيـة «شفيقـة ومتولى» مع اخملرجـة عزة احلسينى و

عرضها من إنتاج فرقة بيت ثقافة طامية بالفيوم.

∞jô°ûdG QGô°UEG
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عـرضـت هـذا األسـبـوع مـسـرحـيـة الـفـنـان عـادل إمـام "بـودى جـارد" عـلى مـسـرح دار
دة ثـالثة أيـام والقت جنـاحا كـبـيرا وإقـباال األوبرا فـى العـاصمـة الـسوريـة دمـشق 
جماهيـريا كثيفـا. وصل الفنان عـادل إمام وفريق عمل مسـرحيته "بودى جارد" إلى
دمشق بـعد ظـهر اجلـمعـة وعرضـها أيـام السـبت واألحد واالثـن وتـراوحت أسعار
الـتذاكـر مـا بـ ألـف وسـتـة آالف لـيرة سـوريـة "مـا يـعادل من  50إلى  150دوالرًا"
"بـودى جارد" تأليف يوسف معـاطى وإخراج رامى إمام وبطولـة الفنان عادل إمام

وعزت أبو عوف وشيرين سيف النصر.

ون: مـؤلف مـسرحى أمـريـكى. جاء االعـتـراف النـقدى به ) سـا > نـيل (مارفـ
سـرحيات الـناجـحة تقـريبًا واحـدة فى كل سنة ببطء رغم أنه كـتب عددًا من ا
مـنـذ 1961 وقــد فـاز فى أحــد أعـمـالـه األخـيـرة «ضــائع فى يـونــكـرز» بــجـائـزتى

"تونى" و "بوليتزر".  4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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صرى هذا األسبوع. > مسرحية «موت فوضوى صدفة» التى قدمتها فرقة الشباب مؤخراً يتم تصويرها للتليفزيون ا

> إدوارد آلبى: كاتب مسـرحى أمريكى حقق ظـهورًا مبهـرًا ألول مرة بأربع مسـرحيات ذات الفصل
الـواحــد بـاألسـلـوب الـعـبـثى (قـصـة حـديـقـة احلـيـوان; وفـاة بـيـسى سـمـيث 1959صـندوق الـرمل
واحلـلم األمـريـكى وتـوج شـهرتـه بعـروض بـرودواى لـ من يـخـاف من فـرجـينـيـا وولف ومـسـرحـية
بولـيسـية ميـتافـيزيقـية جـريئة ومـشاكـسة آليـس دقيقـة احلجم وقـد  الترحـيب بآلـبى كزعيم

حلركة مسرحية جديدة وارتبط اسمه بأسماء تينسى وليامز  وآرثر ميللر و ويليام إجن .

سرحية «ظل احلمار» التى تقدمها فرقة قصر ثقافة الفيوم خالل أيام. البس  > د. عبد الناصر اجلميل انتهى مؤخرا من تنفيذ الديكور وا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي فى حوار ال ينتهى  توصيات وأحالم ا

سرح الوطنى اجلزائرى على هامش مهرجان ا

أوصت الـنـدوة الـعلـمـية الـتى انـعـقدت عـلى مـدار ثالثـة أيام حتت
ــســرح واحملــيط االجــتـمــاعى: "الــتــأثــيـر والــتــأثــر" والـتى عــنـوان ا
ــســرح اجلـزائــرى احملــتـرف فى أقــيــمت عـلـى هـامش مــهــرجـان ا
دورته  2008 والـذى أنهـى فعـالـيـاته بـاجلـزائر الـعـاصـمـة بـضرورة
إشراك وزارة الـشبـاب والريـاضة والـسلطـات احمللـية فـى إحصاء
ــؤســســات الــرســمــيــة الــفــضــاءات احلــواريــة وتــســجـــيــلــهــا لــدى ا
ـسـرحـيـة السـتـغاللـهـا رسـمــيـا خلـلق شـبـكـة لـبــرمـجـة الـعـروض ا
ـــســـرح فـى األريــاف وطـــالـــبت بـــضـــرورة تـــنـــشـــيط آلـــيـــة وجـــود ا
ــنــاطق الــنــائـيــة. كــمــا أكـدت الــتــوصــيـات عــلى إعــداد مــشـروع وا
مهرجان مسرح جماهـيرى  بشكل دورى يعقد كل سنة فى مدينة
عربية وتشارك فيه فـرق مسرحية من كل أقطار الدول العربية
ــشــروع وعــرضه عــلى األمــانــة الــعــامـة وأوصت بــصـيــاغــة هــذا ا
ـسـاهمـة وزارة الـثـقـافـة وحتت إشراف جلـامـعـة الـدول العـربـيـة 
ــعـهــدالـعـالى ـهـرجــان الـوطــنى لـلــمـسـرح احملــتـرف وا مـحــافـظــة ا
شاركة من ـؤسسات ا الـعربى للترجمـة - اجلزائر - واخلبراء وا

هرجان الوطنى للمسرح احملترف فى اجلزائر. فعاليات ا
كـــذلك أوصت الـــنــدوة الـــتى شــارك فـى فــعـــالــيـــاتــهـــا وصــيـــاغــة
تـوصـيـاتهـا أعـضـاء من اجلزائـر مـصـر سوريـا األردن الـعراق
ــنــاهج الـــتــربــويــة ــســرح فـى ا ـــغــرب بــضــرورة إدارج قـــادة ا وا
ــا يــتـــنــاسب مع ـــســرحــيـــة  وتــدريـب الــطالب عـــلى الــكــتـــابــة ا
درسى كما تنظم سرح ا أعمارهم على أن يقدم إنـتاجهم فى ا
ـستـوى احملـلى تتـدرج حتـى تصل إلى األقـطار مـسابـقات عـلى ا

العربية وتنظيم أيام حتفيزية وتشجيعية.
ــيـة من كــذلك تـمـت الـتــوصــيـة بــاالسـتــعــانـة بــاخلــبـرات األكــاد
ــكــتــبــة ــســرحـى بــاإلضــافــة إلى تــدعـــيم ا عــمــلــيــات الـــتــكــوين ا
ـهنية التى حتـوى حسا إنسـانيًا لألطفال درسية بـالنصوص ا ا
والـشبـاب دعـوة أصـحـاب الـقـرار بـالوزارات اخملـتـلـفـة (الـتـربـية
ــدنى) كــمـا والــتـعــلـيـم الـثــقــافـة اإلعالم ومــنــظـمــات اجملــتـمع ا
ـؤسسـات التـرجمة أشارت التـوصيـات إلى ضرورة االسـتعـانة 
فى اقتراح عناوين معينـة لنصوص مسرحية تناسب الطفل فى
مـراحـله الـعـمـريـة وتـرجمـتـهـا لـلـعـربـيـة ونـشرهـا لـيـسـتـفـيـد مـنـها
ــســرح الـــطــفل عالوة عــلـى إنــشــاء مــوقـع إلــكــتــرونـى خــاص بــا
درسى وتـدويله.. أوصت الـندوة بـتفـعيل دور اجلـامعـة لتـرقية ا
سـرحى وأكدت عـلى إقامـة عالقة دائمـة ب اجلـامعة الـفعل ا
ـــســـرحـــيـــة األخــرى لـــضـخ دمـــاء جــديـــدة وطـــبع ـــؤســـســـات ا وا
تخصصة لنشرها وجعلها ب ية والبحثية ا الدراسات األكاد

سرح اخملتلفة. يدى الباحث فى فعاليات ا
تناولت الندوة ثالثة محاور رئيسية هى:

نظومة سرح وا ؤسسات الثقـافية والشبابية ا سرح احلوارى وا ا
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تـطــلـق اجلـمــعــيــة الــعــربــيــة الــســعــوديـة
لــلـثــقـافـة والــفـنـون بــالـريـاض مــهـرجـان
"الريـاض األول لـلمـونـودرامـا" بالـتـعاون
مـع مــــــهـــــرجــــــان الـــــفــــــجــــــيـــــرة الــــــدولى
لـلمـونودرامـا وكـليـة الـيمـامـة فى الفـترة

قبل من 1 وحتى 5 يوليو ا
ـهرجـان قد بـدأت أعمـالها كانت إدارة ا
ادية مهيـئة كافـة اإلمكانـات البشـرية وا
ـهــرجـان أهــدافه الـتى تــتـركـز لـيـحــقق ا
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انـطـلـقت من دمـشق عـروض مـسـرحـيـة
ـثلون "أندرومـاك" التى يشـارك فيـها 
سوريـون وفرنـسيـون فى جتربـة جديدة
تــقـدم بــالــلــغــتـ الــعــربــيــة والـفــرنــســيـة
تـعــبـيـرًا عن "تـالقح الـلـغـات" كــمـا يـقـول
اخملــــرج الـــفـــرنــــسى جـــان كــــريـــســـتـــوف
ســـايـس  يـــقــــدم الـــعــــرض وهـــو إنــــتـــاج
فــــرنـــسى ويــــونـــانـى وأســـبــــانى وســـورى
مـشــتـرك عــلى مــسـرح "رامــيـتــا" الـواقع
فى قبـو كبيـر وسط العـاصمة الـسورية
ويــنــتــقـل قــربــيًــا إلى فــرنــســا والــيــونــان

وأسبانيا وتونس
والـــعــرض يـــقــدم فى إطـــار احــتـــفــالـــيــة
دمـشق عاصمة للـثقافة العـربية "يطرح
ـسرحى لـلعالقـات ب فكـرة اإلخراج ا
الشـرق والغرب" كـما يـقول سـايس عبر

صندوق ومنتدى مسرحى 
جديد  فى اخلرطوم

ـسـرح واجلــامـعـة. وقـد شـارك فى إثـراء هـذه احملـاور الـتـربـويـة وا
ـــغــرب األردن ســوريــا بـــاحــثــون من مـــصــر اجلــزائـــر الــكــويت ا
والـعراق وقـد شهـدت جدال شـديدا ونـقـاشات حـادة ب الـباحـث
داخالت الـتى أعلنـت من جهة احلـوار وأكدت على والعديـد من ا
رجوه من هـذا الفعل النقـاشى الساخن.. حيث أشار د. الـفائدة  ا
ـسـرح احلوارى أو ـغـرب - فى ورقـته حـول ا عـصـام الـيـوسـفى - ا
ـؤسسـة كـانت حاضـرة دائـما ـسـرح خارج أسـوار الـبـنايـة إلى أن ا ا

وبأشكال مختلفة فى فضاءاتنا العمومية.
ومـــا يــراهن عـــلــيه د. الـــيــوســفـى فى ورقــته هـــو الــبــحـث عن عالقــة
جـديــدة مع اجلــمـهــور من خالل الــواقع وتــوظـيــفه كــمـكــان لـلــتــفـاعل

واالكتشاف اجلماعى لتحقيق تواصل أكبر وأعمق.
ان سرح بر كما تناول د. نـادر عمران - األردن - فى ورقته "ا
ــســرح عن غـيــره من الــفــنـون وهــو مـا الـشــعـوب مــا يــتـمــتع به ا
ــســرح لــيس أســمــاه بـ "روح الــلــعب" كــمــا أشـــار فى ورقــته أن ا

ا هو فعل حياة. مثل إ مجرد قصص تروى من قبل ا
ــنــظـــومــة الــتــربــويــة والــذى شــارك فــيه ــســرح وا وفى مــحــور ا
البـاحث إدريس قـرقورة وأنـور مـحمـد من اجلـزائر ود. عـمرو
دواره من مـصـر حـيـث قـدم د. عـمرو دواره ورقـة بـحـثـيـة حتت
نـظـومة الـتـربويـة سواء داخل ـسرح ودوره الـهـام فى ا عـنوان "ا
ــدرســة "أو غـيــر الــرســمـيــة" كــالــنـوادى ــنــظـومــة الــرســمـيــة" ا ا
ومــراكـــز الــطالئـع وبــاقى جتـــمـــعــات األطـــفــال من خـالل ثالثــة
محاور أما احملاضر د. نـادر القنة من الكويت فقد عرض فى
ـنـطــلـقـات األبــيـسـتــمـولـوجـيــة فى مـسـرح ورقـته حتت عــنـوان "ا

وذجى على التجربة الكويتية. ناهج الدراسية تطبيق  ا
ثـابة الـعودة درسى يـعتـبـر  ـسـرح ا ـؤكد أن الـعودة إلى ا من ا
سـرح العربى من أزمته ـركز فى إخراج ا إلى اجلـذور ونقطة ا
نـاهج الدراسـية تـوسع من دائرة الراهـنة مـؤكدا أن مـسرحـة ا
سـرحيـة علـى مسـتوى األبـنيـة الـنصـية اخملـتلـفة فـضاء الـلعـبـة ا
رافق جمـالـيا وفـكـريا وعـلى مسـتـوى إعادة اسـتـثمـار مخـتـلف ا

سرحى. درسية فى بناء لعبة العرض ا ا
ــــســـرح اجلــــامــــعى» فــــقـــد تــــســـاءل  أمــــا فى احملــــور الـــثــــالث "ا
ـسـرحى فى د. اخلـضـر مـنــصـورى من اجلـزائــر عن الـتـكــوين ا
اجلـزائــر حـديث الــنـشــأة وخص بـالــدراسـة والــتـحــلـيل الــفـنـون
الـدرامـيــة بـجـامــعـة وهـران - اجلـزائــر - الـذى يـعــتـبـره اخلـزان

سرحية والنقدية. احلقيقى للعديد من التجارب ا
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بعد اخـتيار محـافظتهم عـاصمة للـثقافة
 تاله رئيس مـجـلس احملافـظة الـعراقـيـة
ـسـعـودى بــكـلـمـة أكـد ـهــنـدس مـحـمــد ا ا
فـيـهـا أن اخـتيـار مـحـافظـة بـابل عـاصـمة
لـلـثقـافـة الـعراقـيـة جاء كـونـها تـمـثل رمزا
من رمــوز احلــضــارة والــثــقــافــة واإلبـداع
ألــقى بـــعــدهــا األســـتــاذ جــابـــر اجلــابــرى
الــوكـــيل األقــدم لــوزارة الـــثــقــافـــة كــلــمــة
أشــار فــيــهــا إلى أن الــوزارة تــســعى إلى
أن جتـعل من الـعـراق عــاصـمـة لـلـثـقـافـة
ــثــقف الــعـراقى فى الــعــالم مــؤكـدا أن ا
عـــلـــيـه مـــســـئـــولــــيـــة الـــنـــهــــوض بـــالـــواقع

الثقافى فى العراق.

ــاضى  فى مـديــنـة انــطـلــقت األســبـوع ا
احلـلــة فــعـالــيـات كــرنـفــال بــابل عـاصــمـة
العراق الثـقافية للعام  2008التى أعـد لها
مــجـلـس احملـافــظــة بـالــتــنـســيق مع وزارة

الثقافة.
واستـهلت فـعـاليـات الكـرنـفال الـذى أقيم
حتت شعـار (الثـقـافة والـفنـون.. طـريقـنا
نـحـو مــسـتـقـبـل الـعـراق اجلــديـد) بـقـراءة
سورة الفاحتـة على أرواح شهداء العراق
 ثـم عـــزف الـــسالم اجلـــمـــهـــورى وألـــقى
ــســلــمــاوى كــلــمــة مــحــافظ بــابل ســـالم ا
ـثقف الـعراقى مـذكرا أشـاد فيـها بـدور ا
لقـاة على عاتقهم سـئولية ا أبـناء بابل با
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سرحيون العرب يدعون اجلامعة العربية ا
لتبنى مشروع مسرح عربى مفتوح

ـسـرحى الـســودانى عـلى مـهـدى أنــشـأ ا
صــــــنـــــدوقــــــاً لـــــدعـم إنـــــتــــــاج الـــــعـــــروض
ـسرحـية يـبدأ عـمله فى يـوليـو القادم ا
ويـقدم لـلعـروض اخملـتارة دعـماً مـقداره
2000 جـنـيه سـودانى فـضالً عن تـوفـير

مكان للعرض.
يـــســـتـــهـــدف الـــصـــنـــدوق إنـــتـــاج نـــحـــو 7
عـــروض ســنــويــاً وعــنه يــقــول مــؤســسه
على مهدى إنه صيـغة ابتكرها لتحريك
ـســرحـيــة الـسـودانــيـة خالل الـسـاحــة ا
الفتـرة التى تسـبق مهرجـان أيام البـقعة

:ΩƒWô^ÿG
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ـسرحـية والـذى ينـظمه مـهدى مـنذ 8 ا
ســــنــــوات والــــذى كــــشف عـن احــــتــــيـــاج
زيد من سـرحية الـسودانيـة  الساحـة ا

التطوير.
وأعــــلـن مــــهــــدى أن إطالق الــــصــــنــــدوق
يتـزامن وإقامة مـنتـدى مسرحى بـعنوان
«منتدى البـقعة» يتضمن ندوات وورش
عـمل وسـيـمنـارات فى مـخـتـلف عـنـاصر

سرحى. العمل ا

تـــنــاوله مـــســألـــة الــتـــضــاد بـــ اجلــذب
والـــنــــبـــذ الــــتى جتــــســـدهــــا أنـــدرومـــاك
ــنــفــيــة فى احــتــدام الــصــراع األمــيــرة ا
داخلـها ب أصـلهـا الطروادى ووسـطها

اجلديد الذى ينبذها
ويــجـــرى احلـــوار بـــالـــلـــغـــتـــ الـــعـــربـــيــة
والـفــرنــسـيــة مـعــا مع تــرجـمــة مـبــاشـرة
عـــلى شـــاشـــة اعــلـى اخلــشـــبـــة. وتـــقــول
مثلة الـسورية حال عمران التى تؤدى ا
دور أنـــــــدرومـــــــاك وتـــــــقـــــــدم حـــــــوارهـــــــا
: إن "ثـنـائـية الـلـغـة تـساهم فى بـالـلـغـت
رأة الغريبة اآلتية من طرح شخصيـة ا
ثــقــافــة مــخــتــلــفــة وإيــضــاحــهــا"  وتـدور
ـسرحـية بـعد سـقوط طروادة حوادث ا

على يد اإلغريق.
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الكتاب: وفاء
تراجيديا فى ثالثة فصول
ؤلف: عبد العزيز إسماعيل ا

رسم الناشر:كتاب ا

وفاء .. تراجيديا فى ثالثة فصول
الــتــراث الــفـرعــونى أقــنــعــة مــسـرحــيــة مــتــجـددة ســيــظل الــتــاريخ عــمــومـاً
والـفـرعـونى خـاصـة مـرجـعـاً خـصـبـاً لـكـتـاب الـدرامـا يـتـخـذون مـنـه أقـنـعة
تـتـجـدد بـاسـتـمـرار مع كل تـوظـيف جـديـد لـهـا لـيـقـرأوا من خاللـهـا أو من
ورائها أحداث احلاضر بكل إشـكالياته وتعقداته فها هو رمسيس الثالث
وزوجته تـيتى وابنتهمـا األميرة ميريت وابنـهما األمير بنـتاؤور مع الكهنة
والــوزراء والـقــواد يـطـلّــون عـلــيـنــا من جـديــد من خالل مـســرحـيـة »وفـاء«
سـرحى عبـد العـزيز والتـى كتـبهـا «تراجـيديـا فى ثالثة فـصـول» الكـاتب ا
ــرسم الــتى يـشــرف عــلـيــهـا إسـمــاعــيل وأصـدرهــا ضــمن ســلـســة كـتــاب ا

ؤلف أحمد اجلناينى. الفنان وا
كمـا يقـول الـناقـد إبـراهيـم جاد الـله فى مـقدمـته لـها من أنـه استـطاع أن
ـضمـون الـسـيـاسى والـشـكل الـفـنى » فى مـسـرحـيته يـحـقق تـوازيـاً بـ «ا
منطلقاً من نظـرية بريخت كما استـطاع من خالل التاريخ حتطيم وحدة
دى دقـة تكـرار احلادثـة التـاريخيـة بل كانت كـان ولم يهـتم  الزمـان وا
غايـته بناء مـسرحى يـطرح وجهـة نظر جتـاه الواقع بـغية تـغييـره متوسالً
بـآلـيـة اإلسقـاط الـذى جـاء مـراعيـاً لـلـشـروط الـفنـيـة الـتى جتـعل الـتاريخ
وهى الـتى وســيـلـة ال غــايـة وقــد حتـقـقـت هـذه الـشــروط الـتى فى الــنص

حـــددهــا الــنـــاقــد فى ثالثـــة شــروط هى: أال تــأخـــذ اإلســقــاطـــات الــشــكل
ـضـمون ـعنـى اجملرد  الـتـراكمى فى مـشـهـد أو فصل وال تـتـأثـر وحدهـا بـا
ـا تتـحـقق من خالل مـبدأ اإليـقـاع والتـنـاغم بـانتـشـارها فى ـسرحـيـة إ ا
ـســرحــيـة كــذلك ال تـســتــمـد وجــودهـا اإلســقــاطـات - من أنــهـا فـصــول ا
تــداعب أو تـثـيــر الـتـنــظـيــر بـاحلـاضــر كـمـا تــتـخـفى وتــتـكــون فى أكـثـر من

أو كرمز أو فى توزيع األدوار إلخ. تقنية حركة كلمة شكل
ـؤلف أن يبـتـكـر أحداثـاً صـغيـرة يـفسـر عـلى ضـوئهـا الـوقائع كـذلك جنح ا

الكبيرة ويكشف عن الوجود اإلنسانى.
يـقـول إبــراهـيم جـاد الـله أيــضـاً إن عـبـد الـعــزيـز إسـمـاعـيـل فى مـسـرحـيـة
«وفــاء» اهـــتم بـــتـــصـــويــر اجملـــتـــمع والـــعالقـــة بــ طـــبـــقــاتـه والــكـــشف عن
االستـغالل والـقهـر اللـذين تعـيش فى قـيودهـما بـعض الشـعوب والـطبـقات
مـسـتـهــدفـاً اإلسـهـام فى خـلق وعـى قـومى إنـسـانى عـام يــعـ عـلى الـسـيـر
باجملتمع واإلنسـان إلى حياة ومستقبل أفضل وقد جاء كل ذلك فى إطار

واع درامياً وتاريخياً.
لك رمسيس الثالث سرحية تدور أحـداثها فى الشهور األخيـرة حلكم ا ا

الذى حكم مصر خالل الفترة من  1192وحتى 1162ق.م.

الكتاب: إيه احلكاية يا قط
ؤلف: محمد خليل ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

ليم والقط حكاية ا
ضــدر مــؤخــراً ضــمن مـــشــروع الــنــشــر اإلقــلــيــمى
الــذى تـتــبــنــاه الــهــيـئــة الــعــامــة لــقـصــور الــثــقــافـة
وضـمن سلـسلة إبـداعات شرق الـدلتـا (الدقهـلية)
كــتـــاب «إيه احلــكـــايــة يـــا قط?» لـــلــكـــاتب الــروائى

سرحى محمد خليل. وا
ويحتوى الكتـاب على مسرحية «إيه احلكاية يا
قُط?» ومونودراما «الولـد والبندقية» عن قصة
قـــصـــيـــرة لـــلـــمـــؤلـف بـــعـــنـــوان «مـــشـــاهـــدة حتت
سـرحية األولى والتى يتجاوز السالح» وتدور ا
زمـن كتـابـتـهـا ربع قـرن حـرل فـكـرة تـخـلـقت فى
ـلـيم أحـمـر من مـخـيـلـة الـكـاتب من احـتـفـاظه 
ــلك فــاروق فـى جــيــبه ال يــتــركه أبــداً مـاللــيم ا
ــدة أكـثـر من عــامـ إلى أن ضـاع مــنه فـحـزن
حــزنـــاً كــبـــيــراً فــجـــاءته فـــكــرة الــنـص وكــتـــبــهــا
ــلـيـم» وقـد اخــتـلــفت جلــنـة الــقـراءة بــعــنـوان «ا
ـؤلف قرر بـالـثقـافة اجلـمـاهيـرية عـلـيه ولكن ا

 مخيلة الكاتب
انفتحت على شكل

«مليم أحمر»
 كان محتفظاًَ
دة عام  به 
متواصل

االحـتــفـاظ بــنـصه إلـى أن جـاء الـوقـت وهـا هـو
بـــ أيــديــنــا اآلن والـــنص مــكـــتــوب بــالـــعــامــيــة
ـــصــــريـــة فى (17) مــــشـــهــــد ويـــتـــنــــاول بـــعض ا
الهموم االجتماعية فى قالب كوميدى ساخر.
الــكــاتب مــحــمـد خــلــيل له إصــدارات عــديـدة
تــتــراوح مـــا بــ الــروايــة والــقــصــة الــقــصــيــرة
سرحى ويـعد هذا الكتاب اإلصدار والنص ا
رقم (15) فـى جــمـــلــة إصـــداراته فــقـــد صــدر
لـلـكـاتـب من قـبل «عـنـدمــا يـأتى الـلـيل» روايـة
«رســـالــــة حتت األحــــذيـــة الـــشــــمس ال تــــغـــيب
لـــكــة ـــ كـــثــيـــراً الـــطـــواويس تـــبـــات ونـــبـــات 
األرانب نــــونـــوات الــــنـــســــاء والـــقــــطط دعـــوة
للـحزن والضـحك» (مجمـوعات قصـصية) ثم
«ذئاب بـنى مروان» وهى مـسرحيـة بالـفصحى
قدمـت فى طبـعتـ عن فرع ثـقافـة الدقـهلـية

ومكتبة األسرة.

الكتاب: أرض الله
ؤلف: محمد عبد احلافظ ناصف ا

: د. محمود نسيم تقد
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

أجراس الزمن الكارثى تدق فى «أرض الله»
ثالث نـقاط أسـاسـيـة استـوقـفت د.مـحـمود نـسـيم فى مـسـتـهل قراءته
ـسرحى محمـد عبد احلافظ ناصف سـرحية «أرض الله» للكاتب ا
الـصادرة مـؤخـراً ضمن سـلـسلـة نـصوص مـسـرحيـة أول هـذه النـقاط
ـسـرحــيـة تـسـتـحـضــر زمـنـاً كـارثـيــاً وذلك ابـتـداء من اإلهـداء هى أن ا
عـاصريه: ماذا تـنتـظرون وهو الـسؤال الـذى يطرحه وسؤال الكـاتب 
ـوزعـ ب أيـضـاً داخل الـنص الـشـيخ »عـز الدين «إلى مـعـاصريه ا

ويخلص د.نـسيم فى قراءته اللهـو والتآمـر واخلوف والسـكيـنة اآلتمـة
ـسـرحـيـة تــطـرح عـبـر إهـدائـهـا وبـنـائـهـا سـؤال لـهـذه اإلشـارة إلى أن ا
االنـــتـــظـــار وأســــر الـــنـــاس فى مـــطــــالب يـــومـــيـــة واحــــتـــجـــازهم داخل
دن الـعـربـيـة سلـبـيـة ومسـتـبـاحة الـضـرورة واإلحتـيـاج فـيـما تـتـهـاوى ا
سـرحـية فـى تصـديـرها األولى إلى أمَّا الـنـقـطة الـثـانيـة فـهى إشـارة ا
عدم التزامها بالتتابع الزمنى لوقائع التاريخ معتبرة أن األساس فى
ا هى ـسرح الذى يـتناول التـاريخ ليس هو الـوقائع أو األحداث وإ ا
الرؤيـة والتصور اخلـاص وهو ما اعتـبره د.نسيم نـقطة بدء صـحيحة
ـسـرح تــصـوراً يـســعى إلى مـسـاءلــة الـتـاريخ فـكـريــاً وفـنـيــاً بـحـســبـان ا
واكـتـشافه عـبـر امتـداده اآلن وهـنا ولـيس تـسجـيالً لـلتـاريخ وال رصداً
لــوقــائـعـه وثالث الـنــقــاط هى ابــتـداء الــلــوحــات بـجــرس مــزاد وكـأن
التاريخ معرض محفـوظات أثرية يزايد عليها بائع ويتوافد القتنائها
مــشـــتــرون يـــعــرفـــون قــيـــمــتـــهــا أو يــودون االحـــتــفـــاظ بــهـــا وامــتـالكــهــا

ـا ـة ور بـاعــتـبـارهـا أيــقـونـات زمن مــضى مـعـلــقـة عـلى جــدران قـد
تصاعد للمزاد يستطرد د. نسيم إلى احلاضر ذاته يشير اجلرس ا
ـزاد: احلـاضـر أو الـتاريخ وفى كـاتـا احلالـتـ الـلـتـ يشـيـر إلـيـهمـا ا
ـشــاهـد مــشـاركــاً فى مـزاد أو مــتـفــرجـاً عــلى مـعــروضـاته لـيــصـيــر ا
ــزاد ــمــثل دوره فى لــعــبــة تــأخــذ إيــهــام الــتــاريخ أو خــداع ا ويــؤدى ا
وتـبدأ عبـر ذلك بنيـة مسرحـية مـركبة تـتداخل فيـها األزمنـة والوقائع

والدالالت ويشير
 د. نـســيم فى مـقــدمـته أيـضــاً إلى أن الـثــنـائـيــات الـعـنــديـة تـهــمـ عـلى
مــسـار الــعالقــات فى الــنص كــمــا تــشـيــر كــلــمـة الــغالف إلـى أن الـنص
ـعنـاه الـوجودى واإلجـتـمـاعى معـاً وعـبر يـصـنع نـسيـجه عـبر الـصـراع 
الصدام ب متناقضات أو متداخالت عدة تثير عالمات استفهام آنية

وال فرعة لتستجلى من خالل ذلك الصراع إجابتها.
ويــجىء وعـى الــكــاتب مـــحــمــد عــبــد احلـــافظ نــاصف بــأدواتـه الــفــنــيــة
ـسرحى ويـؤكـد عـلى فـاعـلـيـة الطـاقـة الـعـامـلة ـشـهـد ا لـيؤسـس لبـنـاء ا
ـســرح عــبـر الــكـتــابــة الـكــاتب يــقـسم عــلى حتــقـيـق شـروط وتــقـنــيــات ا
شـاهد التى مسرحـيته إلى ثالث لـوحات تـتضمن كـل لوحة عـدداً من ا
ال تـلـتــزم بـالـتــسـلـسل الــتـاريـخـى وإن كـانت تـأخــذ أحـداثه وتــشـكل مـنه
حـسب رؤيـتـهـا اخلـاصة كـمـا تـتـخذ مـن الشـيخ «الـعـز بن عـبـد السالم»

محوراً لصراعاتها.

 حال عمران

ــمـلــكـة ــسـرحــيــة بـا فـى إثـراء احلــركـة ا
ـسـرحـيـة وتـبـادل الـتـجـارب واخلـبـرات ا
ـسرحـيـة السـعـودية فى ـواهب ا ودعم ا
ـونودرامـا على مـستـوى التمـثيل مـجال ا
ـونـودرما فى واإلخراج والـنص ونـشر ا
ـسـرحى بـصـورة أشمـل وأكـبر الـوسط ا
وأوسع وتـــأســيــسـه كــفــعـل مــســرحى ال
يـــقـل أهــــمـــيــــة عـن األنـــواع األخــــرى من

سرح. ا
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> مـصطلح ساتير مع مصطلحى (بارودى محاكاة تـهكمية) وبيرليسك (نقد ساخر) استخدمت
فـيـد أن نـقتـرح أوجه تـمـيـيز كـمـتـرادفـات للـسـخـريـة من خالل الـتشـويه والـتـشـويش لكن مـن ا
بـينـهما. فـكل كلمـة من الكـلمات الـثالث ال تشيـر بشكل شـامل إلى الدرامـا; ومع ذلك فكلـها كان

يتم تطبيقها على الدراما.
سرحي جريدة كل ا
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> الفنان أشرف فاروق يشارك حالياً فى بروفات مسرحية «عفوا لقد نفذ رصيدكم» إخراج طارق عبد الفتاح.

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا
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. > الفنان محمد محمود «مدير مسرح الطليعة» مشغول حاليا فى بروفات مسرحية «ترالم لم» التى يشارك بالتمثيل فيها مع النجم سمير غا

> ويـليام إجن :مـؤلف مسرحـيات أمريـكى وبسبب قـوة مسرحـيته األولى عودى يـا شيبا
الـصغيرة أعـلن النقاد أنه يعـد باالنضمـام آلرثر ميللـر وتنيسى ويـليامز فى ثالثى بارز
سرح مـن كتاب الدراما. ورغم أنه لم يف بهذا الوعد أبدًا فـقد أحدث تأثيرًا قويًا على ا

سرحيات: نزهة خلوية والظالم أعلى الساللم. األمريكى 

فى مــسـرح اجلــامـعــة كـانـت بـدايــة إسالم الـنــجــدى ومع فـريق
كــلـيــة احلــقـوق بــدأ حتـقــيق احلــلم وكـان «حـب لـلــبـيع»  تــألـيف
أحمد جابر وإخراج مـحمد نور هو الذى فجر بداخله طاقاته
الـكومـيـديـة واسـتمـر احلـلم مع «أوالد الـغـضب واحلب» تـأليف
كــرم الــنـجــار وإخــراج أحــمــد جــابــر و «كــلــنــا عــايـزيـن صـورة»
تـألـيف ليـنـ الرمـلى وإخـراج إسالم صالح و«الشىء» إخراج

محمد عبد الهادى وتأليف لين الرملى أيضًا.
ويشـارك النجدى مع مـنتخب جـامعة اإلسكـندرية فى عرض
«إيـزيس» فى دور «حوريس» تـألـيف تـوفـيق احلـكـيم وإخراج
أحــمــد جـابــر و«وجع الــدمـاغ» من إخــراج أحــمـد جــابـر فى

دور «سوكو موكو».
ويشارك مع فريق كلـية احلقوق فى (جوازه ميرى) و (البئر)

كمال عزام .. يتمنى أن تدوم منح أشرف زكى
شـــاب نـــحــيـل مــتـــمـــرد كــمـــعـــظم أبـــنــاء جـــيـــله بــدأ
مشـواره الـفـنى مع مجـمـوعـة من زمالئه فى قـصر
ثــقــافــة جنــيب الــريــحــانى ولــكن ألن بــيــروقــراطــيـة
ـتـمرد ـؤسسـات حتـد من طمـوح الـفنـان خـاصة ا ا
فـقــد انـفــصل هـو وزمـالؤه وقـدروا تــأسـيس فــرقـة
مـستقلـة حتت اسم فرقة "رحيل" ٢٠٠٢ ومـنها بدأ
نــشـاطــهم الــفـنى الــقـائـم عـلى مــا أسـمــوه (اغـتــيـال
ــســرحى) وهــو عــبــارة عن جتــمــيع لــبـعض الــنص ا
ــهــمــة ســـواء أكــانت شــعـــرًا أو حــكــمــة ثم اجلــمـل ا
يـتــكــون نص مـســرحى جــديــد وأهم عـروضــهم فى

نوال (حبيبة). هذا ا
كــون عــزام مع يــاسـر بــدوى ثــنـائـى عـمل  فــيــاسـر
يـكـتب أو يــقـوم بـدور الــدرامـاتـورج ألعــمـال روائـيـة
تـتحـول من خالل رؤيـة كمـال اإلخـراجيـة إلى عمل
مــــســــرحى يــــثــــيـــر جــــدالً كــــمــــا حـــدث فـى عـــروض
(مـانــيـكـان) ثم (كـاس الـدم) الــعـرض الـذى يـنـتـمى
إلى مــســرح الــشــارع وهــو تــألــيف جــمــاعى صــاغه
يـاسـر يـتـنـاول الـصـراع الـعـربى الـصـهـيـونى. وبـعـد

إسالم جندى  ..سوكو موكو الذى يحب التدريب
ية الثقافة اجلماهيرية فى أكاد

رفعت عبد العليم..  أنقذ
وقف فسقط من على السقالة  ا

عادل عنتر.. اإلسكندرية
أكثر توهجًا

لـ محـمود أبو دومـة و(على كل لـون) و(حكايـة شعب كويس)
ــــركـــز األول عــــلـى مـــســــتــــوى جــــامــــعـــة الـــذى حــــصـل عـــلـى ا

اإلسكندرية.
ويـنضم الـنجـدى إلى ورشة التـذوق بسـيدى جـابر مع اخملرج
جـمـال ياقـوت الذى اسـتفـاد منـه النـجدى كـثيـرًا وشارك فى

قصر التذوق بـ (رحلة السيد كوكو) وهو عرض كوميدى.
ــســـرح شــارك بـــعــرض (أكـــمل مـــكــان الـــنــقط) وفى نـــوادى ا
تـــألـــيف ســـامـح عـــثـــمـــان وإخـــراج رامى نـــادر وفـــاز الـــعـــرض

هرجان األخير للنوادى. بجائزة فى ا
ــــمـــثـل فى الــــثـــقــــافـــة يـــتــــمــــنى إسالم االهــــتــــمـــام بــــتــــدريب ا
ـيـة عـلــيـهـا أن تـرفع مـسـتـوى اجلـمــاهـيـريـة بـاعـتـبــارهـا أكـاد

ثليها ليصبحوا جنومًا.

إسالم عيسى ..
 من ميگروفون
اإلذاعة إلى اخلشبة

ذلـك عـــــــــرض (تــــــــداخـل) عـن روايـــــــــة إلبــــــــراهـــــــــيم
احلريرى.

حصل كمال عزام عـلى عدة جوائز من مهرجانات
" ـركز األول "مرت مسرحـية مختـلفة فـقد فاز با
ـسرح الـعربـى عن عرضـيه "سواقى من مـهرجـان ا
اخلوف" و "عرقى" كمـا شارك فى مهرجان الربيع
ستقـلة بعـرض (حبيبـة والولد) من إخراج للفـرق ا
ــان حــسن" الــتى تـــعــد إحــدى  شــبــات الــفــرقــة "إ

اجملتهدات.
ــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح شــارك بــعـرض وفى ا
(عــــرقى) عن روايــــة مــــســـافــــات إلبـــراهــــيم عــــبـــد

اجمليد. 
ويـسـتـعــد حـالـيًـا لـتـقــد عـرض (خـايـفـ لـيه) من
إنتاج مـركز اجلزيـرة للفـنون فى الزمـالك وكالعادة

تأليف ياسر بدوى.
كــمـــال يـــشــكـــر د. أشــرف زكى عـــلى مـــنح الــفـــرقــة
مـسـرحًـا لـلـعـرض - أحــيـانًـا - عـلى مـسـرح الـدولـة

ويتمنى أن تدوم منحه.

عــادل عــنــتـــر مــوهــبــة فـى الــتــمــثـــيل شــقت طـــريــقــهــا عـــلى مــســرح
اإلسـكنـدريـة مـنذ  1985عـمل مع الكـثـير من مـخـرجى اإلسـكنـدرية
ومن أبـرز أدواره الـتـى قـدمـها عـلـى مـسـرح قـصر ثـقـافـة األنـفـوشى
ـســرحـيـة إخـراج شـخـصــيـة (هـامــلت) ويـعـدهـا مـن أهم جتـاربه وا
ســامح احلــضـرى اشــتــرك مع اخملــرجه نــورا أمــ فى مــســرحــيـة
سئـول عن القرارات ومن (قط يحـتضر) وقـدم فيهـا دور الرجل ا
وجـــهــة نـــظـــره أن كل قـــراراته صـــحـــيـــحه كـــمـــا شـــارك مـــعــهـــا فى
انى عهد الثقافى األ مسرحية (اخلبـز اليومى) التى عرضت فى ا

باإلسكندرية وفى قاعة النهر بساقية الصاوى.
أمـا عن أحب أدواره إلى نـفـسه فـهو دوره فى مـسـرحـية الـسـيرك

حــيث قــدم شــخـصــيــة (جـيت)
وهى شخـصيـة صعـبة ومـركبة
أتـــاحت لـه فـــرصـــة اكـــتـــشـــاف
الـــكــثـــيـــر من مـــواهــبـه.. ويــرى
ـــــــنــــــاخ "عـــــــادل عــــــنـــــــتــــــر" أن ا
ـــســــرحـى فى اإلســــكـــنــــدريـــة ا
أكـثـر توهـجـا مـنه فى الـقـاهرة
فــــــاالخــــــتـالف كـــــبــــــيــــــر فــــــفى
الـقاهـرة الـعـمل حتكـمه شـبـكة
من الـــعـالقـــات الـــشـــخـــصـــيـــة
وهـبة ولـكن فى اإلسكـندريـة ا
فــــــــقـط هـى الـــــــــتـى تـــــــــفــــــــرض

نفسها.

هــــو "وجـــدى" فـى مـــســــرحـــيــــة "أوالد الـــغــــضب واحلب" و"الــــقط" فى
"مقلوب بالهرم" و"ياجو" فى "عطيل" هو الدور الذى يتمنى أن يلعبه
سرح.. إنه "رفعت عبد العليم" خريج كلية حقوق إسكندرية. على ا
ـشـوار حـصل عـلى بـدأ مــشـواره عـلى اخلــشـبـة عـام  1995وخـالل هـذا ا
الـعـديــد من اجلـوائــز جـامـعــيـة وثـقــافـة جــمـاهـيــريـة ومـهــرجـانـات وإلى

ارسه. جانب التمثيل يعشق رفعت اإلخراج و
" لـلعمل معها فى عرضها األخير "اخلبز رشحته اخملرجة "نورا أم
يــومى" وقــد اســتـفــاد مـن هـذا الــعــرض كــثــيــرًا حــيث يــعــتــبــر نـورا الــ
مثل وحتـترمه جـدًا وتعـتبـره من أهم مفردات مخـرجة كـبيـرة حتب ا
عــــــرضــــــهـــــــا. ومن أحـب األدوار إلى قـــــــلــــــبـه دور "وجــــــدى" فى "أوالد
الـــــغـــــضب واحلـب" الـــــذى قـــــدمه عـــــلـى مــــســـــرح قـــــصـــــر اإلبـــــداع فى
اإلسـكـنـدريـة ويـذكـر رفـعت أن قــطع الـديـكـور كـانت كـبـيـرة وضـخـمـة
وكـان عـليه أن يـنـتقل بـسـرعة فـوق السـقـاالت وفوجىء لـيـلة الـعرض
ـــســـرح ضــــيق جـــدًا وأن نـــظـــام أن ا
ر وعليه أن عـدّ له قد تـغيـَّ احلركـة ا
يـقـوم - إنـقـاذًا لـلـمـوقـف - بـارجتال
حـركـات مخـتـلـفـة تمـامًـا عـمـا تدرب
عــلــيه وقـد كــلــفه ذلك كــثـيــرًا حـيث
ســقط مـن فــوق الــســقـــاالت ولــكــنه
ـــــوقف وانـــــهـــــمك فى أداء تــــدارك ا
دوره فظـهرت سـقطـته كأنـها داخل

الدور.
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ـتــمـيـزة وإحــسـاسه الـدافىء نـبــرة صـوته ا
ـيكروفـون وعشقه أدخـاله اإلذاعة عشق ا
ـــيــــكـــروفـــون وقــــربّه مــــنه واعـــتــــبـــره أهم ا
العناصر الشبابية فى إذاعة اإلسكندرية..
إسالم عــيــسى بـدأ فـى سن مــبـكــرة يــتــعـلق
بـنـجـوم الـزمن اجلـمـيل واسـتـهـواه الـتـمثـيل
ــدرسى ـــســـرح ا كـــثـــيــرًا فـــشــارك فـــريق ا
الـتــمــثـيل فـى عـرض بــعـنــوان "الــسـوس" مع
ياسر ياس وأحلـقه بـ "مصرع كليوباترا»
لــلـشـاعــر أحـمــد شـوقى مـســتـغالً مــعـرفـته
اجلـيدة بـاللـغة وحـسن أدائه لهـا فأعـجبته
ــسـألـة فـأتــبـعـهـا بـ "قــطـرة مـاء" و "فـارس ا
الـــنــــغم" و "نــــحــــو حـــيــــاة أفــــضل" لــــتـــوفــــيق
احلــكـيم ثـم "الـغــربـان" وكل هــذه الـعـروض
ـدوح حـنـفى واسـتـمـر إسالم من إخـراج 
ــــارس عـــشــــقه لــــلــــمــــســــرح فـــشــــارك فى
"الـــوشـــايـــة" عـن قـــصـــة أدهم الـــشـــرقـــاوى
و"امـسك حرامى" عن "عـلى بـابا واألربـع
حرامى" مع اخملرجة بـسنت حسن وينتقل
إسـالم لـلــعــمـل فى الــثــقــافــة اجلــمــاهــيــريـة
لــيـــشــارك فى "مـــديــنــة األحـالم" و "بــنــحب
احلـيــاة" مع الـراحـل مـؤمن عــبـده واخملـرج
ـدوح حــنــفى ويـعــود لــيـعــمل مع أســتـاذه
األول "ياسر يس" فى عـرض "حوده والليلة
ـــوعـــودة" من تـــألــــيف مـــحـــمـــود الـــســـيـــد ا
ويـــــــشــــــــارك مـع ســـــــيــــــــد الـــــــدمــــــــرداش فى
"قـراقـوش واألراجـوز" تألـيف سـيـد حافظ
ـســرح شـارك إسالم عـيـسى وفى نـوادى ا
فى جتــربـتــ هـمــا "مــسـرح لــلـبــيع" تــألـيف
مــصــطـفى إبــراهــيم وإخـراج أحــمــد هـانى

و"ماذا بعد" إخراج إسالم مفيد.
وفـى مـنــتــخـب جــامــعــة اإلســكــنــدريــة يــقـوم
بـــدور (تــــوت) فى مــــســـرحــــيــــة (إيـــزيس) لـ
تــوفـــيق احلـــكـــيم ودور (مــأمـــون) فى (وجع
الـدمــاغ) لـلــيـنــ الـرمــلى وهـمــا من إخـراج
أحــمـــد جـــابــر ومع فـــرقـــة كــلـــيــة احلـــقــوق
يـشارك إسالم فى (جـوازه ميرى) و(الـبئر)
تألـيف د. محـمود أبـو دومة ويـحصل على
ــــــــثـل فـى جـــــــامــــــــعـــــــة جـــــــائــــــــزة أفــــــــضل 
اإلســــكـــــنـــــدريــــة عـن دوره فى مـــــســــرحـــــيــــة
(الـــغــــريب). كـــمــــا يـــحــــصل عـــلـى اجلـــائـــزة
ــثـل عن (حـــكــايـــة شــعب األولى ألفـــضل 
كــــويس) والــــعــــرضــــان مـن إخــــراج أحــــمـــد
جـــابــر. ويــتــمـــنى إسالم عــيـــسى أن يــعــرف
طـريق الــشـهــرة والـنــجـومــيـة ولــكن بـالــعـمل
الـشاق واالجـتهـاد ألن الـتمـثيـل فن يسـتحق

أن نبذل له الكثير.
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 خالد جالل

جتـرى حالـيـاً دراسة إلعـادة هـيكـلة
قــــــطــــــاع الــــــفــــــنــــــون الــــــشــــــعــــــبــــــيــــــة
واالســـــتـــــعــــراضـــــيـــــة الــــذى يـــــرأسه
سـرحى خالد جالل بعد اخملرج ا
االنــتــهـاء مـن دراسـة إمــكــانــيـة دمج
الـقـطـاع مع الـبـيـت الفـنـى لـلـمـسرح
وســـيــــتم اإلعـالن عن الــــتــــفـــاصــــيل
الكاملة لهذا القرار مع بداية العام
ــــالـى اجلــــديــــد فى يــــولــــيــــو 2008 ا
خــالـــد جالل يـــديــر مـــركــز اإلبــداع
الــفــنى الـــتــابع لــصــنــدوق الــتــنــمــيــة
الــثــقــافــيـة بــجــوار رئــاســته لــقــطـاع

الفنون الشعبية.

الــبـــيت الــفــنى لــلـــمــســرح يــعــيــد افــتــتــاح
ـسـرح مـسـرحــيـة «روايح» عـلى خــشـبـة ا
ــوسم الــصـيــفى ــنـيـل خالل ا الــعــائم بــا

القادم.
سرح الكوميدى وبطولة سرحية إنتـاج ا ا
فيفى عبده وجـمال عبد الناصر وجمال
إســــمــــاعــــيـل واإلخــــراج ألحــــمــــد خــــلــــيل
وحـقــقت أعـلى إيـرادات فـى تـاريخ مـسـرح
ــــهــــا خالل الـــــدولــــة طــــوال فــــتــــرة تـــــقــــد
ـوسم األخـيرين ومن جانب آخـر يقوم ا
ــديـــر اجلــديــد الــكـــاتب مـــدحت يــوسـف ا
لـلـمـسـرح الـكـومـيـدى حـالـيـًا بـإعـداد خـطة

 يوسف داودالعروض اجلديدة للفرقة.

اتـصاالت عديدة تـلقاها الـفنان «يوسف داود»
من أصــدقـــاء ومـــعــجـــبـــ بــخـــصـــوص قــراره
سرحى واالكتفاء بالتليفزيون اعتزال العمل ا
ـقــبـلـة. داود رد عــلى الـتـسـاؤالت فى الــفـتـرة ا
ــسـرح ســيــظل عــشـقه ــنـدهــشــة بـقــوله إن ا ا
األول لـكــنه اضـطـر التــخـاذ هـذا الــقـرار بـعـد
ظـــروف كــادت «تـــقــتـــله» - حــسـب تــعـــبــيــره -
قاصدًا بذلك مشـاركته فى عمل مسرحي
األول لـلكبار «أوالد الـلذينه» والـثانى لألطفال
بـــعـــنـــوان «ســـنـــدريال» وفـى كل مـــنـــهـــمـــا كـــان
يـــشـــارك فى بـــروفــــات ألســـابـــيع ويـــتـــحـــمس
لـلعمل وعـند االفـتتـاح يفاجـأ بأن اجلـمهور ال

يتجاوز الـ 20 أو الثالث متفرجًا.

كــــوالـــيس 

فيفى عبده

 مسرح الفالح يجوب القرى

الفـرقة سـرور نور فأحـيانـا كنا
نـــــقـــــدم عـــــروضـــــنـــــا فـى بـــــعض
الـــقــــرى عـــلـى قـــنـــاديـل لـــنــــمـــتع
أهلها فنحن دائما ال ننتظر أن
شاهدة يحضر إليـنا اجلمهور 
الـــعـــروض بـل نـــذهب إلى هـــذه
ـناطق احملـرومة من مـشاهدة ا
هـذه الـنـوعـيـة من األعـمـال أما
عــادل بـــركــات مــخـــرج الــعــرض
فـيؤكـد أنه سـعـيد بـالـتـعاون مع
فـــرقــة مـــســـرح الــفالحـــ هــذا
ــنــاخ الـــعــام ألول مــرة لــوجــود ا
اجلـــيــد الـــذى يــخـــلق نـــوعًــا من
اإلبـــداع بــاإلضـــافــة إلـى تــوافــر
الــعـنـاصــر اجلـيـدة بــ أعـضـاء
الـــــفـــــرقـــــة الـــــتـى تـــــســـــهل عـــــلى
اخملــرج عــمـلــيــة اخــتــيـار الــنص
وتــــوزيع األدوار عــــلى الــــفــــرقـــة
بــاإلضـافــة إلى مــتـعــة الـعـروض
ـصريـة التى تـخلق فى الـقرى ا
ـسرحـية فى نـوعا من احلـالة ا

العرض.

بـــدأت فـــرقــــة مـــســـرح فالحـــ
ــــنـــــصــــورة تــــقــــد عــــرضــــهــــا ا
ـــــســــــرحى عـــــرس كـــــلـــــيـب من ا
تـــــألـــــيـف درويش األســــــيـــــوطى
إخـراج عادل بـركـات موسـيقى
وأحلــان عـبـد الــله رجـال غـنـاء
الـسـيـرة أحـمـد طـمـان وفـرقـته
ديكور محمد قطامش مالبس
أتـــيــــلـــيـه رشـــا مــــخـــرج مــــنـــفـــذ
صــــــبـــــرى نـــــاصـف اخملـــــرجـــــان
ــســاعــدان مــصــطـفـى فـتــحى ا
عـــصـــام الـــســـيـــد إدارة عـــرض
رضـــا رمــــزى بــــطـــولــــة أحــــمـــد
فـاروق فـى دور ربـيعـة مـخـلص
صـــــالح فـى دور مــــرة صــــبــــرى
ناصف فى دور الـراوى أسامة
عــــبـــد اجلــــواد فى دور األمــــيـــر
حــــســــان كـــر ســــرور فى دور
كـــــــلــــــيـب إيــــــنــــــاس طـه فى دور
اجلــلـيـلـة فــاطـمـة زكى فى دور
حــجالن الــســيــد حــسـانــ فى
دور ثــعـلـبـة عـاطف الـسـيـد فى
دور الــرمــال أحــمــد عــبــده فى
دور نبهان هيثم جناح فى دور
عــمـران مــحـمــد الـقــطـونى فى

دور هـــــمـــــام بـــــاالشـــــتـــــراك مع
مـــــحــــــمـــــود ســـــعــــــفـــــان حـــــامـــــد
اإلتـربى أحمـد أصالـة محـمد

شوقى عبد الله يحيى.
ويــقـــول صــبــرى نـــاصف عــضــو
فــــرقــــة مــــســـــرح الــــفالحــــ إن
رسالة الفرقة أن جتوب القرى
لـــلــوصـــول بـــفـــنـــهـــا إلى أعـــمــاق
ـــصـــرى كــمـــا عـــلـــمـــنــا الـــريف ا
أســـــتــــــاذنـــــا الــــــراحل ومــــــؤسس

 عادل بركات

أمرؤ القيس فى باريس 
على مسرح احلديقة
بالسنبالوين

تـــعــــرض فـــرقـــة مـــســـرح بـــيت ثـــقـــافـــة
الــســنــبالوين حــالــيًــا مــســرحــيــة أمـرؤ
الــــــقـــــيس فـى بـــــاريـس عـــــلـى مـــــســـــرح
احلديقة تألـيف عبد الكر برشيد
إخراج مـحمـد فتحى مـخرج مـساعد
عـربـان محـمـد عـربـان أشعـار مـحـمد
نـــدا أحلـــان نـــبـــيل جـــرجس شـــكــرى
ديــــكـــــور ومالبس مـــــجــــدى ســــرحــــان
بــطــولــة الــســيـــد فــتــحى أحــمــد رزق
الـــكـــحالوى فـــؤاد أســـامـــة إبـــراهـــيم
نــوران عـطــيــة مـحــمـد فــاروق عـبــيـر
رأفت شـــيــمــاء عــربـــان أحــمــد عــبــد
احللـيم آالء شعـبان مـحمـد صبحى
شـرين مـسـعـد مـحـسن عـبـد الـسالم
أحــمـد احلــفـنى أحــمـد فـرج مــحـمـد

عادل.
يــــقــــول اخملــــرج مــــحــــمــــد فــــتــــحى إن
الـــعــــرض يـــدور حـــول الــــعالقـــات بـــ
اضى واحلاضر. الشرق والغرب وا
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هـندس حتت رعايـة ا
مـحـمــد صالح الـدين
حـــــسـب الــــــله رئــــــيس
مـجلـس إدارة االحتاد
الــــــــعـــــــام الـــــــريــــــــاضى
لـلـشـركـات يـفـتـتح يـوم
١٧ يـــــــونــــــيـه احلــــــالى
ـــهــرجــان فـــعــالـــيــات ا
ــــــســــــرحى لــــــلـــــدورة ا
احلــــاديــــة واألربــــعـــ
لـبــطـولــة اجلــمـهــوريـة
للشركات على مسرح
لـــــــيــــــســـــــيـه احلـــــــريــــــة
بــــــــاإلســــــــكــــــــنــــــــدريــــــــة
شـاركة خـمس فرق
فـقط وتــتـكــون جلـنـة
الــتـحــكـيـم هـذا الــعـام
من اخملــــــرج فــــــهــــــمى
اخلــــــولـى والـــــفــــــنـــــان
عماد سـعيد والـناقد
الــــــصــــــحــــــفـى مــــــؤمن

خــــلــــيــــفـــة وتــــســــتــــمـــر
ـــهــرجــان فـــعــالـــيــات ا
حــتـى يــوم 6 /2008
تـــــــــــــشــــــــــــارك  /24   
مـنطـقة الـقاهـرة هذا
الــــــــــــعــــــــــــام فـى هـــــــــــذا
ــهـــرجـــان بــالـــعــرض ا
ـــــســـــرحـى حـــــصـــــاد ا
الـــــــــــشـك عـن روايـــــــــــة
"مـهــاجـر بــريــسـيــبـان"
إعــــــــــداد إبــــــــــراهــــــــــيم
الـــــــرفـــــــاعـى وأحلــــــان
مــجـدى عــبـد الـرازق
وإعـــــداد مـــــوســــــيـــــقى
مـحـمد جـمـال الدين
ديكـور جوزيف نسيم
أشـعـار وإخـراج عـادل
درويش ومـن إنـــــتـــــاج
الـــشـــركـــة الـــشـــرقـــيـــة
لــــلـــدخـــان (إيــــســـتـــرن

كومبانى).
مؤمن خليفة

شارة التميز الليونزية  لـ .. عزة عبد احلفيظ
حــصـلـت عـزة عــبــد احلــفـيظ -
ركـزية لـلتدريب رئـيس اإلدارة ا
وإعــــداد الــــقـــــادة الــــثــــقــــافــــيــــ
بالـهيـئة الـعامـة لقـصور الـثقـافة
superiority عـلى شـارة الـتـمـيـز
ـــيـــة ـــؤســــســـة الـــعــــا  Pun من ا
ألندية الليـونز وسلمتها لها مع
نـطقة خـطاب شكـر من حاكم ا
الـلـيـونـزية  302 مـصـر الـسـيدة
ـساهـمـتـها ألـفت عـزت وذلك  
فى بناء مستشفى الليونز لطب
ــنـــوفـــيــة الــعـــيـــون بــأشـــمـــون ا

ـــؤتـــمـــر وذلك أثـــنــــاء انـــعـــقــــاد ا
السـنوى لنـوادى اللـيونز بـفندق

فلسط باإلسكندرية.
وحـــــضــــر االحــــتـــــفــــال الــــلــــواء
عـــــــــادل لـــــــــبـــــــــيـب مـــــــــحـــــــــافظ
اإلسـكـنـدريـة والـسـادة حـكام
ــنـطـقـة الــسـابـقـون ورؤسـاء ا
ــنــطــقـة وأعــضــاء الــوفــود بــا
يــر أبـــو ســمــرة والـــســيـــد ســمـــ
ـنـطـقـة الـشرق ـنـسق الـعـام  ا
ـــــشـــــروع الـــــبـــــصــــر األوسـط 

ى. العا  عزة عبداحلفيظ

الليلة الكبيرة.. ع الساقية
عـــلى مــســـرح ســاقـــيــة الـــصــاوى قـــدم اخملــرج
حـســام سـمـيــر رؤيـة جـديــدة ألوبـريت «الــلـيـلـة
الـكــبـيــرة».. مـســتـبـدالً عــرائس صالح الــسـقـا

. وهوب جموعة من األطفال ا الشهيرة 
ـوسـيــقـيـة أيـضـا سـمـيـر الـذى وضـع الـرؤيـة ا
« يـســتــلــهم عــبــقـريــة كــلــمــات «صالح جــاهـ
الـتى عاشت عبـر األزمان حامـلة روح مصر
ــولـد» يــتــغــنى بـهــا أطــفـال ال ومــذاق «لــيـلــة ا
يـزيـد عمـر أكـبرهم عن أربـعـة أعوام.. وهم:

يـــوسف الـــشـــلـــقـــانـى أحـــمـــد هـــشـــام فـــريــدة
الــشــلــقــانى مــر حــسن عــبــد الــله شــريف
عــبــد الــله خــالــد يـوسـف تـامــر مــنــة أحــمـد
مــايــرا أحــمــد جــنــا أحــمــد نــور رضــا عــمـر
شبـانة يس طارق عـبد الـله شريف شـانتيل
مــصـــطــفى زيــنـــة وائل زيــاد عــبـــد احلــمــيــد
شــريف مــحـمــد عـمــر إيــهـاب عــبـد الــرحـمن
ســـاهـــر عــمـــر ســـاهـــر يس أحـــمـــد صــهـــيب

هشام.

 فهمى اخلولى
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; األولـى تـعـنـى أصالً مـخــلـوقـات > سـاتــايـر وســاتـيـر: هــنـاك خــلط بـ الــكـلــمـتـ
أسـطـوريـة يـونــانـيـة بـشـريـة جـزئـيًــا سـكـيـرة وشـهـوانـيـة وتــصـور غـالـبًـا فى حـاشـيـة

ديونيسوس أو فى مطاردة احلوريات. والثانية تعنى نقد ساخراً.

> ازدهـرت العـروض الصـامتـة كأحـد مالمح الدرامـا اجلـادة فى إجنلـترا فى عـصر "تـيودور" فى
التـراجيديـات اخلالـية من احلدث الـتى تبـعت فى أعقاب جـوربودك كانت عـنصـرًا استعـراضيًا
يـز تـستـخدم مـبـهرًا. وكـانت العـروض الـصامـتـة األولى رمزيـة أو اسـتعـاريـة بشـكل أسـاسى و

سرحية. شخوصًا رمزية بدالً من شخصيات حقيقية من ا

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس التحرير :

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

> هشام عطوة مدير مسرح الشباب انتهى من وضع خطة الفرقة للموسم الصيفى القادم.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

متابعات نقدية لعروض مسرح األقاليم

16 من  يونيه 2008  العدد1649 من  يونيه 2008  العدد49

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.

> مسرحية «حتت السيطرة» للمؤلف حمدى نوار واخملرج عصام  سعد تقرر عرضها باإلسكندرية خالل يوليو القادم.

سرحيون  ا
الهواة

يصرخون:
 ال أماكن
للبروفات
 أو العروض
وإعالمنا
 فى غيبوبة

صـ 8
«سفر العميان» تطرح قضايا التأليف

واإلعداد والتواصل مع اجلمهور صـ13
 ب اخملرج احلداثى والكتابة
االستعادية فى ماراصاد صـ11

 فيينا
تعيش
عرسها
الثقافى
السنوى
صـ 22

 مسرح يبحث عن  خشبات 
غير تقليدية ليجمع

 شمل احملروم صـ 24

صرى» أبوتيج تعيد «أيوب ا
 وزكريا احلجاوى 

من قلب التراث اإلنسانى صـ9

 لوحات العدد 
ى «فينسنت فان جوخ»  للفنان العا

الواقعية
السطحية 
فى مسرح 
احلياة اليومية
هى األكثر
انخراطاً 

فى حياتنا !
صـ 12

لوحة الغالف

سرح  أجيال ا
األردنى ترفض
اليأس وترى
ستقبل بع ا

جديدة صـ27

 حينما يصبح
العالم 
«مولد»
والفرجة

«ببالش» صـ 10

د. عبدالرحمن
عبده 

يواصل 
الكتابة عن
التصميم 
كفن مرئى 

صـ26
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صرية للكوميديا" فرقة "ا
سرحى قام بتأسيـس هذه الفرقة اخملرج ا

ى د. شاكر عبد اللطيف األكاد
مـن مـــوالــــيـــد عـــام  1946وقــــد تــــخـــرج فى
ــعــهــد الــعـــالى لــلــفــنــون قـــسم الــتــمــثــيـل بــا

سرحية عام  1967. ا
ـصريـة لـلكـوميـديا" بـاكورة قدمت فـرقة "ا
إنــــــتـــــاجـــــهــــــا عـــــلـى مـــــســـــرح الـــــفـن (جالل
الشـرقاوى) وذلك عام  1983حـيث قدمت
ــــهـــزلـــة ــــهـــزلــــة" عن نص ا مـــســــرحـــيـــة "ا
األرضــيـة لـلـكـاتـب الـقـديـر يـوسف إدريس
وبطولة محـمد عوض معالى زايد سعيد

وجى. عبد الغنى جناح ا
قـدمت الفـرقة خالل مـسيـرتهـا الفـنية فى
الــــــفــــــتــــــرة من  1983 إلى  1995 ثــــــمــــــانى
مـسرحـيـات هى طـبـقا لـتـسـلـسلـهـا الـزمنى
ـــهــزلـــة الــفــضـــيــحــة انـــتــهى كــمـــا يــلى: "ا
الــدرس يــا غــبـى (إعــادة إنــتـــاج) تالعــبــنى
وأالعــبـك مــحــدش يــقــدر عـــلــيــهم الــدور
الرابع شقة 9 أبو زيد سعدون اجملنون".
قـام د. شاكـر عبـد اللـطيف بـإخراج جـميع
ــســرحــيــات فــيــمــا عــدا مــســرحــيــة هــذه ا
"تالعـبــنى وأالعـبك" الــتى قـام بـإخــراجـهـا

شقيقه األصغر شريف عبد اللطيف.
قـدمت الفرقـة عروضها عـلى عدة مسارح
من بــــيـــنــــهـــا مـــســــرح الـــفن مــــســـرح جنم
مـســرح الـريـحــانى مـســرح مـصــر مـسـرح
لونابارك باإلسـكندرية وكانت قد اتخذت
من مــسـرح الــزمـالك بــالـقـاهــرة مـقــرا لـهـا
خــالل الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة مـن  1986 إلـى 1994

وقدمت عليه أغلب عروضها.

أمينة رزق.
قــدمت الــفــرقــة الـفــرصــة لــبــعض الــوجـوه
اجلــديــدة لــتــتـــألق وتــثــبت مـــوهــبــتــهــا وفى
مـقــدمـتــهم ســحـر رامى مــحـمــد هـنــيـدى
أشــرف عـبـد الـبــاقى مـحـمــد الـشـرقـاوى
خـيـر أم مـحـمـد جـبريل نـاديـة شـكرى
عـــبــد الـــله إســمــاعـــيل أحالم اجلـــريــتــلى
ـنـيـر سـيـد عزمـى سـلوى عـبـد احلـمـيـد ا
ان سركيس صالح عبد الله. عثمان إ
يحسب للفرقة الـتزامها بتقد الكوميديا
االجتماعية أو الكـوميديا السياسية بعيدا

عن اإلسفاف أو االبتذال.

يـعـتـبـر عـرض "سـعـدون اجملـنـون" هـو أكـثر
عـــــروض الـــــفــــرقـــــة إثـــــارة حـــــيث صـــــاحب
عـرضه الـكـثـير مـن الكـتـابـات النـقـديـة ب
ــعـــارضــة خــاصــة وأن الــنص الـــتــأيــيــد وا
يـدين فـتـرة احلــكم الـنـاصـرى كــمـا يـعـتـبـر
عــرض أبـو زيــد هـو أكـثــر عـروض الــفـرقـة
جــمـاهـيـريـة وقـد  اســتـثـمـار جنـاح هـذا
ه فى كـل من الـــقـــاهـــرة الـــعـــرض بـــتــــقـــد
واإلســكــنــدريــة وهـــو بــطــولــة ســيــد زيــان
وهــــيـــا وحـــنـــان شـــوقى وأحـــمـــد راتب
ويــــعـــتــــبـــر أول فـــرصــــة حـــقـــيــــقـــيـــة لــــنـــجم

الكوميديا محمد هنيدى.
هـذا ويــعـتـبــر إعـادة تــقـد عــرض "انـتـهى
ـسـرح الــدرس يـا غــبى" جتـربـة جــديـدة بــا
ــصــرى حــيـث ســبق تــقـــد الــعــرض من ا
ـســرح اجلـديــد ومن إخـراج إنــتـاج فــرقــة ا
ه الـسـيـد راضى عام 1975ثم أعـيـد تـقد
مـن خالل هـــــذه الـــــفـــــرقـــــة عــــام  1984مع
ـمثـلـ حـيث قام الـفـنان اسـتبـدال بـعض ا
جــمـيل راتـب بـأداء دور الــطــبـيـب بـدال من
ـلـيـجـى وقـام عـبـد الـله الـقـديـر مــحـمـود ا
إسـمـاعـيل بـأداء دور الـطـبـيب الـثانـى بدال
من الـقديـر توفـيق الدقن كـما قـام الفـنان
ـــدوح وافى بـــأداء دور ســـامى خـــطـــيب
هـنـاء الشـوربـجى بـدال من الـفنـان مـحـمد
ــســرحــيــة جنــاحــا مــتــولى وقــد حـــقــقت ا

كبيرا عند إعادة عرضها أيضا.

 اعتمدت
 على

الكوميديا
السياسية ولم
تقحم الغناء
واالستعراض

كــبـيــر من الــنــجــوم فى مــقـدمــتــهم مــحــمـد
صبـحى محـمد عوض سـيد زيـان يحيى
ــوجـى أحــمــد راتب الـــفــخــرانـى جنــاح ا
عــبـــد الــله فــرغـــلى مــجـــدى وهــبــة أمــ
الـــهــنــيــدى جــمــيـل راتب أبــو بــكــر عــزت
ســعــيــد عــبــد الـغــنـى فـؤاد خــلــيل تــوفــيق
ــــدوح وافى مــــحــــمـــد يــــوسف الــــدقن 

محمود اجلندى.
كــمــا شـاركت فـى بـطــولــة عـروض الــفــرقـة

سرح من بينهن: نخبة من جنمات ا
هــــــالــــــة فـــــــاخــــــر مــــــعــــــالـى زايــــــد هــــــنــــــاء
الشـوربـجى فـريدة سـيف الـنصـر هـيا

مسرح عبد الرحمن رشدى
ـعـجـبــات فى حـيـاتـه وسـيـطـرتــهـا عـلــيه سـيـطـرة إحــدى ا
تـامـة وكـان قـبل أن يـعـرفـهـا زوجـا لـسـيـدة مـحـتـرمـة وابـنا
لبنـت منهـا ولم تكن هـذه الفـتاة جـميـلة بل كـانت سمراء
لــعـوبـا تـعـرج عــرجـا يـسـيـرا ولـكـن عـبـد الـرحـمن رشـدى
بـــأعــصــابه الــهـــشــة وتــأثــره الـــســريع لم يـــلــبث أن خــضع
ا لسلـطانهـا فهيـمنت علـى الفرقـة وجعلـته ينفق أكـثر 

مثلون من حوله. يكسب فانفض ا
ــســرح فــكــون فــرقـة ومع ذلك لم يــفــتــر حــنــيــنه إلى ا
ـدة مـســرحــيــة جـديــدة فى أكــتــوبـر 1932 واســتـمــرت 
عـام وانـضم إلـيهـا بـشـارة واكيم وعـبـد الـعزيـز خـليل
وسـاريــنـا إبــراهـيم وأســنـدت الــبـطــولـة الـنــسـائــيـة إلى
جنـمـة إبراهـيم وبـدأت نـشـاطـهـا بـجـولـة فى األقـاليم
واخـتــارت مــديــنــة طــنــطــا لـتــقــد أولى حــفـالتـهــا فى
العـاشـر من نوفـمـبر 1932 فعـرضت مـسرحـية «الـبؤر
وت رخـصة» من تألـيف عبـد الرحـمن رشدى ثم «ا ا
ــســـرحــيـــة الــتـى اقــتـــبــســـهــا عن األدب ــدنـى» وهى ا ا
نصورة ثم اإليطالى وانتقلت الفرقة من طنطا إلى ا
إلى شـربــ فـدمـيـاط وفــيـهـا حـجـز صــاحب الـفـنـدق
عـلى مالبـسـهـا لـسـداد نـفـقـات اإلقـامة وقـرر صـاحب
الـفـرقة الـقـيام بـجـولة فى الـوجه الـقبـلى بـعد اسـترداد
ـدينـة الفـيوم حتـى وصل إلى األقصر البس وبدأ  ا
وقــنـــا ثم عــاد إلى الــقــاهــرة فى أوائل فــبــرايــر 1933
وانـفـصـلت جنـمـة إبـراهـيم عن الـفـرقـة وانـضـمت إلى

فرقة فاطمة رشدى.
وقـدم عـبـد الـرحـمن رشـدى طـلـبـا إلى جلـنـة اإلعـانات
ـعـارف وعـرضت الـفـرقـة ثالث حـفالت عـلى بـوزارة ا
مـسرح األزبـكـيـة حضـرهـا أعضـاء الـلـجنـة ومـنح عـبد
الــــرحـــمـن رشـــدى اجلــــائــــزة األولى وقــــدرهـــا أربــــعـــون

جنيها.
ومـنحت سـريـنـا إبراهـيم اجلـائـزة الثـانـيـة وتقـدم عـبد
الــرحــمن رشــدى بــطــلب لــلــســـمــاح له بــالــتــمــثــيل عــلى
مـســرح األوبـرا وبـعــد انـتـهــاء عـروض جلـنــة اإلعـانـات
قرر القـيام بـجولة فى مـدن الوجهـ وفى أواخر عام

1933 أنهت الفرقة أعمالها.

يــعـد انــضـمــام عـبــد الــرحـمن رشــدى احملـامى -1939)
1881) إلـى فــــرقــــة جـــــورج أبــــيض عــــام 1912 حتــــوال
مـثل ـمثل فـقد كان مـعظم ا كـبيراً فى الـنظرة إلى ا
ال يعرفون القراءة والكتـابة وكانت مهنة التمثيل مهنة
ـة ال يـلـجأ إلـيـهـا إال من ال يـجـد عـمال وفى غـيـر كـر
صـرى» يـقسـم محـمـد منـير ـسـرح ا كـتابه: «من رواد ا
إبـراهـيم رحـلـة عـبد الـرحـمن رشـدى الـفـنـية إلى ثالث

فترات رئيسية.
فــــبـــعــــد عـــودة جـــورج أبــــيض من فــــرنـــســــا قـــدم عـــدة
مـسـرحـيات كـالسيـكـيـة بـالـلـغة الـفـرنـسـيـة فـطلـب منه
ـــعـــارف فـى ذلك الـــوقت ســـعـــد زغـــلـــول بـــاشـــا وزيـــر ا
تقـد مسرحيات بالـعربية فقدم مـوسما على مسرح
األوبـــرا وكـــان أول أدوار عــــبـــد الـــرحــــمن رشـــدى دور
ـــلك» «رســـول الــــقـــيـــصـــر» فـى مـــســـرحـــيــــة: «أوديب ا
وانـتــقـلت الـفــرقـة إلى مـســرح بـريـنــتـانـيــا فالقت نـفس
ـدن الـكـبرى الـنجـاح كـمـا طـافت - بنـجـاح أيـضـا - با

فى رحلة استغرقت ستة أشهر.
وأراد جــورج أبـــيض أن يــقـــدم مــســرحـــيــات كــومـــيــديــة
فـفـشل وأصـاب الفـرقـة الـكـسـاد وعـاد عـبـد الـرحمن

رشدى إلى احملاماة بعد ما يقرب من عام.
وتـعتـبر الـفـترة الـثانـية (1917-1921) أخصب الـفترات
الــثالث فــقـد تــمــكن جــورج أبــيض فـى عـام 1917 من
ول جـديد هو عمر سرى فأعاد تكوين العثور على 
الفرقة وأقنع عبد الرحمن  رشدى باالنضمام إليها.
وتـقــول فــاطـمــة الـيــوسف - فى مــذكـراتــهـا - إن عــبـد
الـرحمن رشدى أحرز شـهرة واسعـة خصوصاً فى دور
«تـيمور» فى مسـرحية: «لويس احلـادى عشر» وكان -
كــمـــا تــقـــول - جـــمــيل الـــوجه فـــارع الــطـــول ضـــعــيف
ــضى فى أداء األعــصـــاب ســريع الــتــأثــر فال يــكــاد 
الـدور قـلـيالً حتى يـنـسى نـفسه ويـفـقـد سيـطـرته على
مـشـاعـره فإذا بـه يبـكى حـقـاً ويرتـعـد ويـلـهث صوته
ويــنـفـعل حـتـى تـنـطـمس مــعـالم الـكـلــمـات اخلـارجـة من
فـمه فـإذا انـتـهى الـتـمـثـيل ظل فـتـرة عـلى هـذا الـنـحو
غائبـاً عن حقـيقة نـفسه «وإذا كان االنـدماج فى الدور
مـيزة فإن االندمـاج الزائد ينقـلب إلى أداء منفلت من

صاحبه ليس له زمام».
ويـتــحـدث مــنـيــر مــحـمــد إبـراهــيم عن نــفس الـظــاهـرة

وعنـدما كـون عبـد الرحـمن رشدى فـرقته انـضم إليـها
ــتــازة من الـــهــواة مــنــهم زكـى طــلــيــمــات مــجــمــوعـــة 
ومــحـــمـــد عــبـــد الـــقــدوس وأحـــمـــد عالم وســـلــيـــمــان
جنـيـب ومـحـمــد فـاضل وعــبـد الــوارث عـســر وعـمـر
وصـفى وبـشـارة واكـيم واختـار مـلـيـاريان جنـمـة فـرقة
الـشـيخ سالمـة حـجـازى لـتـكـون بـطـلـة الـفـرقـة وقـامت

روز اليوسف بالبطولة فى فترة الحقة.
وبــدأ نـــشـــاط الــفـــرقــة فـى يــولـــيــو 1917 عــلى مـــســرح
بــريــنــتــانــيــا وقــدمت «االرلــيــزيــة» «الــضــمــيــر احلى»
دنى» «عشـرون يوما فى الـسجن» «احملامى ـوت ا «ا
ـزيف» «العرائس» وعلـى الرغم من تقد مـوسمها ا
فى فـصل الصـيف فـقد أحـسن اجلـمهـور استـقـبالـها
وقــدمـت عــلى مـــســـرح األوبــرا مـــســرحـــيــات: «الـــنــائب

» و«مدرسة التميمى». » و«جاكل هال
وفى عـام 1918 قــدمت: «الــعــصــفـور فى قــفص» وهى
أولـى مـسـرحـيــات الـرائـد مـحــمـد تـيـمــور كـمـا قـدمت:
ــنـصــورة» إلبـراهـيم «األخــرس» و«نـيـرون» و«أبــطـال ا
ــنــصـــورة وفى عــام رمــزى ومــثـــلــتـــهــا ألول مــرة فـى ا
1919 قـدمت لــنـفس الـكـاتب مـســرحـيـة «الـبـدويـة» ثم
«فـيــولــيت» و«حالق أشــبـيــلــيـة» وانــضم مــحــمـد عــبـد
الـــوهــاب لـــلــفـــرقــة وهـــو صــبـى صــغـــيــر لـــيــقـــدم بــعض
الـقـصـائــد الـغـنـائـيــة بـ الـفـصـول مـن أعـمـال الـشـيخ
سالمـة حـجــازى مـثل: «لـو كــان قـلـبى مــعى مـا اخـتـرت
غـــيـــركم.. وال رضــيـت ســواكـم فى الــهـــوا بـــدال» ومــثل
«ماصابنى وباله ما عملى.. ضاع الرشاد وضاقت فى
الـهـوا سـبـلى» وقـد اسـتعـانـت به لـتنـافـس جورج أبـيض

الذى  ضم إليه الشيخ حامد مرسى.
ــطـربـة فـاطـمـة قـدرى وشـارك عـبــد الـوهـاب الـغـنـاء ا
وضـمت الـفـرقـة مطـربـاً ثـالـثـاً هو سـيـد بـهـنـسى الذى
ـسـرحـيـات كـان يـقـدم األغــانى اخلـفـيـفـة وفى بـعض ا
التى تتضمن مشاهد غنائية كان عبد الوهاب يشارك
فى الـتـمـثيل كـحـفـلـة النـيـروز فى مـسـرحيـة «الـبـدوية»

واحلفلة الشعبية فى مسرحية «االرليزية».
ورغم جناح الفرقة حلـها عبد الرحمن رشدى فى الثامن
من يـنـايـر عـام 1921  لــعـدم مـعـرفـتـه بـاإلدارة أو الـشـئـون
ـالـيـة وتـقـول روز الـيـوسف إن الـسـبب يـرجع إلى ظـهـور ا

فيقـول إن عبد الـرحمن رشدى أنـشأ مدرسـة جديدة
ـــمــثل فى هى مــدرســـة الــبــكـــاء والــدمــوع فـــقــد كــان ا
بالغة الفترة السابقة يـعتمد على الصوت اجلهورى وا
يـلـودراما فى احلـركات فـقـدم عـبد الـرحـمن رشـدى ا
شاهدين وأبدى أحمد الصارخة التى تسـتدر دموع ا
عالم إعــجـــابه به قـــائالً: «الـــراجل ده بــيـــبــكـى بــدمــوع
حــقـــيــقــيـــة» فــكــانـت هــذه اجلــمـــلــة تــوضع فـى جــمــيع
اإلعالنـات: «فـرقـة عـبـد الـرحـمن رشـدى الرجـل الذى

يبكى بدموع حقيقية».

روز اليوسف

 أنشأ مدرسة جديدة هى
مدرسة البكاء والدموع
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شـارك عــدد من كــبـار مــصـمــمى الـديــكـور
فـى تــــصــــمـــــيم ديـــــكــــورات الــــفـــــرقــــة. وفى
مــقـدمــتــهم نــهـاد بــهــجت د. صـبــرى عــبـد

العزيز مجدى رزق.
اعتمدت الفـرقة فى عروضها على تقد
الـكــومـيــديـا الــسـيــاســيـة ولم حتــرص عـلى
إقــحـام االســتــعـراضــات واألغـانى وتــقـد
ـوسـيـقــيـة أو االسـتـعـراضـيـة الـكــومـيـديـا ا
وإن اســتـــعــانت فـى بــعض الـــعــروض ومن
بــيــنــهــا عـــرض أبــو زيــد بــأشــعــار وأغــانى

صالح عبد الله وأحلان حمدى رءوف.
شــارك فى بــطــولــة عــروض الــفــرقــة عـدد

 د. حسن عطية
ينضم إلى
كتيبة مسرحنا
ويكتب
أسبوعياً

سرحى  اخملرج ا
د. هانى مطاوع :
ية لم ولن األكاد
حتتكر ظهور
الفنان

صـ7 - 6

سوينكا
وتوظيف
التراث 
األفريقى
فى جتسيد
أساة فى ا
مسرحية
وت «ا
وفارس
لك» اقرأ ا

صـ23

سرحى  د. عبدالرحمن عرنوس يواصل تذكر تاريخه ا
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 يسرى حسان
.. يـة فى حارة السـقاي مـضروب والقـهوجيـة يبيـعون ا
أخـيرًا شربـتها «قـهوة سادة» فى كـوب أبيض شفـاف يسّر
ــنى حـقــيـقى ولـيـس «فـول سـودانى» الـنــاظـرين.. بن 
مـطـحـونــًا يـشـبه مـسـلــسالت «صـوت الـقـاهـرة»! «صـوت
الــقــاهــرة» تــنــتـج - فى الــغــالـب - أردأ مــســلــسالت فى
الـتاريخ تماماً مثـلما يكتب مصـطفى كامل أردأ أغنيات
فى الـتـاريخ واجلــغـرافـيـا مـعــاً.. أين ذهب هـذا الـفـنـان

فكر?! وأين يحتسى فنجان قهوته اآلن?!.. دنيا!  ا
بن الـقهوة الـسادة الذى اسـتمتعـت بتذوقه زرعه ورعاه
وحـصــده ثم سـوّاه عــلى مـيه بــاردة ونـار هـاديــة خـالـد
جالل.. فـنان مـوهوب وصـنايـعى شاطـر.. ومعه كـتيـبة

مثل الشبان تفتح النفس. من ا
خـالد جالل قدّم مع كـتيـبته وهى الدفـعة الثـانية من
ـتدربـ فى مـركز اإلبـداع عرض «قـهوة سـادة».. هذا ا
الـعرض هو نتاج ورشـة االرجتال.. واالرجتال هنا ليس
ارجتال الكوميديا ديالرتى ليس ابن اللحظة التى لم
ـسـرحى تـكن من قــبل ولن تـكـون من بــعـد عـلى رأى ا

السورى الكبير فرحان بلبل.
ارسون ـمثلـون فى هذا العـرض أمضوا سـتة شهـور  ا
سـرحية.. لـيسوا تـمارين االرجتال لـيمتـلكوا اخلـبرة ا
ـمـثـلـون هم الـذين مـجـرد أدوات تـنـفـيـذ لـلـمـخـرج.. ا
سـرحية.. خـالد جالل اخـتار مجـموعة أبـدعوا فكـرة ا
ـمثل أصـحاب اخليال.. ارجتلـوا وابتكروا وجاء من ا
هـو ليعيد صياغة هذه االرجتاالت ويصنفرها وينقيها
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مـا أزعجنـى فى هذا العـرض اثنـان كانا يـجلـسان على
.. جـاءا ــسـرح.. كـريـزة ضـحـك انـتـابت األخـ يـسـار ا
سرح .. ا استلماها على باب ا ومـعهما الكريزة.. أو ر
شـغالنى عن العرض قليال.. راقبتهما جيداً.. اكتشفت
ـشهد.. لم أن الـكريزة كـانت تعـمل حتى قبـل أن يبدأ ا
ـخرج فى يـكن الـعرض فـى حاجـة إلـيـهمـا.. ذكّـرانى 
األقـاليم كـان يريد سـحب السـوكسيـهات من الـصالة..
عـرضه ضـعــيف ويـريـد خـداع الــلـجـنـة وبـدال من زرع
اثـنــ ثالثـة وسط اجلــمـهــور.. وضع الـســحـابـ فى
الـكواليس.. شـغلونى عن الـعرض وراقبـتهم فاكـتشفت
.. فى مثل أن الـتصفيق يأتى من هناك.. من خلف ا

التقرير منحت اخملرج 17 من 100!
ـتع.. أرجوك ولّع فى أسـتـاذ خالـد جالل .. العـرض 
.. دمـهما «يلطش» يـا أخى.. قهوتهما ضحك هـذين ا
ـكن تـخيل مـضـروبـة.. ال تخـيل عـلى أربـاب الـغـرز.. 

على أرباب الكافتيريات..
خـليك فى ال اليمني األصيل فقط.. قهوتك السادة
سـكـر زيـادة.. تـذوقـنـاهـا واسـتـمـتـعـنا بـهـا ونـقـول لك:
ـضـحـكـان عـلى الـقـيـام مـبـروك.. أمـا لـو أصـر هـذان ا
بـدور «كداب الزفـة» الذى ال لـزوم له إطالقاً.. فسـنقول
لك : الــبـقــيــة فى حــيــاتك.. وســوف تــرد: شــكـر الــله

سعيكم!

نعيمة عجمى جوكر مسرح الدولة

مـن الــشــوائب ثم يــصــنع بــنــيــة مــســرحــيــة طــازجـة
ومدهشة.

سرحية الـتى اهتدى إليها خالد جالل جاءت الـبنية ا
.. بـالـضـرورة مـفـتــوحـة مـادمـنـا فى مـجـال االرجتـال
بـنـية مـغـريـة.. مـأزق ألى مـخرج ومـنـزلق.. لـو سـيـطر
عـلى نـفـسه وفـريـقه كـتـبت له الـسالمـة.. لـو اسـتسـلم
إلغـوائـها هـلك ومن مـعه.. وألنه مـخرج شـاطـر مسك
نــفــسـه عــلى اآلخـــر وجنح فى الـــقــبض عـــلى خــيط
يـنـتـظم هـذه البـنـيـة حـتى ال تـتـمـخض الـتـجـربة عن

مجرد نِمَر فنية ضاحكة.. وعدى يا ليلة.
عـرض «قهوة سـادة» عرض شـجى حزين.. تصـور! لكنه
فى مـنـتهى خـفة الـدم.. عـرض قلـيل األدب.. لـكنه فى
غـاية األدب.. تـمامـاً مثـلمـا بنـيته مـفتـوحة لـكنـها فى

غاية االنضباط والتماسك.
عــرض «قــهــوة ســادة» مـــرثــيــة لــكل شـىء جــمــيل فى
حـياتنا.. لكنهـا ضاحكة.. شعرة خفـيفة ب السخرية
والـتـهـريج.. أدركـها خـالـد جالل فـجـاء عـرضه سـاخراً
ورصـيناً.. عرض يحـطم زخارف الواقع ويعيـد تركيبها
ثلون تبنوا شخصياتهم من جـديد عبر أداء سلس.. 
فى الـتدريبـات وانطلـقوا منـها بشكـل طبيعى ودون أى

تكلف.
ال ديــكـــورات وال يـــحـــزنـــون.. فـــقط احلـــضـــور احلى
ـثـلـة.. الـقـهـوة الـتى اسـتوت ـثالً و ـدهش لـ 35  وا

على مية باردة ونار هادية.
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بدع صانعة األزياء وا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

الـقهوة الـسادة طعـمها مر.. عـلجم والله عـلجم.. لست
ـفكـرون واخلبراء من عـشاق الـقهوة عـمومـاً.. يشـربها ا
فـكر - ال تكتمل ـفكر - فى ظن ا األجـانب.. شخصية ا
ـفكرون ال يشربون إال مع فـنجان القهـوة والسيجارة.. ا
الـقهوة فى أكواب.. ال أشرب أى شىء إال فى كوب أبيض
شـفاف.. تغور «اجملّات» واألكـواب الفيمـيه.. ياريت خبير
أجـنبى أو مفكر من علماء النفس يدلنى على السبب..

اذا كوب أبيض شفاف?!
ـــفـــكـــريـن مـــا صـــنع احلـــداد.. ال أحب بـــيــــنى وبـــ ا
اجـتـمـاعــهم أو مـشـاركـتــهم مـائـدة واحـدة.. بــالـتـأكـيـد
ـيناً.. عـلى الفور سـتكون مـائدة اللـئام.. إذا ساروا هم 
أجته يـساراً بدون تـفكيـر.. إذا شربوا قـهوة أشرب حـلبة

نوع منها بأمر زوجتى! رغم أننى 
أحـيانـا تـهـفو نـفـسى عـلى سبـيل الـفـنطـزيـة إلى كوب
قـهـوة.. شرط أن يـصـنـعه قـهوجى مـدقـدق.. يـعرف من
.. وكيف يـتعـامل معه ويـتقن صـناعته أين يـتسـوق ال
عـلى مية باردة ونـار هادية.. ليس لى فى الـنسكافيه وال
ـتــطـلــعـون.. ـرفــهــون.. وا الــكـابــتــشـيــنـو.. يــشــربـهــا ا
ة وجيل التـشكليس.. أنا ـتنطعون... مـشروبات العـو وا
من جـيل الكرمـلة والفـنضام والـعسلـية.. العـسليـة غير
ـعـسل من يـريـد اإلعفـاء من ـعـسل طـبـعـاً.. أنـصح بـا ا
اذا لم يـلجأ إليه تامـر حسنى ويرّيح نفسه الـتجنيد.. 

من البهدلة?!
من مـدة لم أســتـطـعم أى قـهــوة.. الـ الـذى فى الـسـوق

تعتبر تصميم
األزياء
 «إبداعاً
موازياً».. وال

تكفيها جملة 
 «كانت
البس ا
موحية»

 استكتش ألحد تصميمات نعيمة عجمى

 واقع مسرح
الهواة «واقع »
 فى األرض

هبة بركات

لك» وت وفارس  ا «ا
احتفاء إجنليزى بـ سوينكا

قـدمت أعـمـاالً القت جنـاحـاً كـبـيـراً فى مـصـر وطافت
دول الـــعـــالم أذكـــر مـــنـــهــا «مـــخـــدة الـــكـــحل» «طـــبــول
فـــاوست» «تـــرنـــيـــمـــة» إضـــافــة إلـى عـــروض افـــتـــتــاح

هرجان التجريبى وبيت السحيمى والسمبوزيوم. ا
ــعــاش وكــان آخــر عــرض قـــدمــته قــبل اإلحـــالــة إلى ا
«ذكى فى الـوزارة» مع اخملـرج عـصـام الـسـيـد وقـبـلـهـا
البس تــــنـــاقص عـــدد الـــعــــروض الـــتى أصـــمـم لـــهـــا ا
هـام إدارية حـيث أسنـد لى انـتصـار عبد النـشغـالى 
الـفتـاح إدارة الديـكور واإلشـراف على األقـسام الـفنـية
عـنـدمـا كــان مـديـراً لـلـطـلـيـعــة وبـعـدهـا عـمـلت مـديـراً

سرح القومى. لألقسام الفنية با
ثالثة عناصر تتـكامل لتصنع فى الـنهاية مصمم أزياء
وهـبة والـدراسة ثم الـقدرة عـلى الـتنـفيذ نـاجح هى ا
ـبـهـرة على الـورق سـيـئة وإال قـد تـخرج االسـكـتـشات ا
ـكتسـبة فى الورش فى الـواقع وأعتقـد أن اخلبرات ا
سافة ب العناصر الثالثة وتناغمها. الفنية تقرب ا
أنتمى جليل نـحت فى الصخـر حتى يصنع من أحالمه
ـسـرح.. مـالبس تـرتـديــهـا الـشــخـصـيــات عـلى خـشــبـة ا
وأعتـرف أن وجـود أشرف زكى عـلى رأس الـبيت الـفنى
ا عانى مـنها مصممو ـعوقات التى طا قلل الكثير من ا
األزيــاء.. لـــكن بــوابـــة األحالم مـــازالت مــفـــتــوحـــة عــلى
ـــيــزانــيـــات مــنـــاســبـــة حــتى فى مـــصــراعـــيــهــا أحـــلم 
العروض الصغيرة بـفني أكفاء وأقسـام فنية متطورة
هندس مؤهل يـشرف على تنفيذ األزياء ويحول فكر
ــصــمم إلى تــفـاصــيل مــرســومـة بــدقــة عــلى األزيـاء.. ا
ـسـاحة تـوازى جـهـد مـصـمم األزياء فى وأخـيـراً أحـلم 
قاالت الـنقديـة حول العـروض اخملتلـفة تقـديرًا لدوره ا
واجملـهود الـذى يـبـذله بـعـيداً عن الـتـعـبـيـرات التـقـلـيـدية
البس مـوحــيـة».. أحــلم بـأن واخملـتــصـرة مــثل «كـانـت ا
ــوقع اإللـكــتـرونى الــذى أطـلــقـته حتـت عـنـوان يــكـتــمل ا
ــــســـــرح عــــشق وإبــــداع» والــــذى يـــــضم بــــعض «أزيــــاء ا
يـة ومـقاالت فى تـصمـيـماتى اخلـاصـة وتصـمـيمـات عـا

سرحية. البس ا تاريخ ا

مــغـامــرة لى فى عــالم األطــفـال اخملــرج نــاصـر عــبـد
نعم شاركـته كل أعماله تقريـباً اخملرج خالد جالل ا
2» اخملرج قدمت مـعه «بنـات جليـلة» و«شـكسـبير 1
الـــكــبــيـــر د. هــانى مــطـــاوع قــدمت مــعه «يـــا مــســافــر
وحـدك» و«قـصـة حب» وكـانت لـى جتربـة واحـدة مع
الــــقـــطـــاع اخلـــاص هى «مـالعـــيب عـــلـى الـــزيـــبق» مع

الدكتور أشرف زكى.
وهــنــاك مـدرســة مــسـرحــيــة أحب أن أتـوقـف عـنــدهـا
بـشكل خاص هو اخملـرج انتصـار عبد الـفتاح.. صانع
ـــمــتــنع وأســـتــاذ تــكـــثــيف الــدرامــا عـــروض الــســهل ا
واعـتـصار جـوهـرهـا فى أقل عـدد من الـدقـائق ومعه

وأخـــرى غــنـــائــيــة درامـــا وكــومـــيــديـــا كل األلــوان بال
اســتـثـنــاء ومن كل مـخـرج اســتـفـدت خــبـرات جـديـدة
أخـــشى لــو ذكــرت أســمــاء أن أنـــسى أو أغــفل اســمــاً
ه اخلاص ومن وكلهم كبـار ولكل منهم مـدرسته وعا

مجموع اخلبرات اكتملت مالمح شخصيتى الفنية.
أعـتبـر الـعـروض الـتى عـمـلت فـيـهـا واخملـرجـون الذين
عملت معهم مـحطات فى حياتى أتوقف عندها بدون
تــرتــيـب زمــنى ولــيــســامــحــنى من تــخــونــنى الــذاكــرة
فــاجتــاوزه ســهـــواً.. اخملــرج الــكــبــيـــر مــحــمــود األلــفى
شــاركـت مــعه فى عــرضــ أحــدهــمــا لألطــفــال وكـان
بـــعـــنـــوان «عـالء الـــدين والـــثالثـــة دنـــانـــيـــر» وكـــان أول

أعــوام طـويـلــة قـضـتــهـا الـفــنـانـة «نــعـيـمــة عـجـمى» فى
البس فى كـــوالـــيس مــســـرح الـــدولــة مـــســئـــولــة عـن ا
سرحية الناجحة لم يكن تصميم عشرات العروض ا
البس بالنسبة لـها مهنة بقـدر ما كان إبداعاً موازياً ا
ــســـرحى إلى ومـــشـــاركــة فـــعــالـــة فى حتـــويل الـــنص ا
ــوسـيـقى عـرض حى يــنـبض بــاأللـوان كــمـا يـنــبض بـا

واإلضاءة وغيرها من عناصر العرض.
سـنـوات كانـت «نعـيمـة» خاللـها «جـوكـر» البـيت الـفنى
والــورقـــة الــرابــحـــة فى الــعــروض الـــتى صــمـــمت لــهــا
سـرح فى مـصر أزيـاءها وعـمـلت مع كـبار مـخـرجى ا
وقاسمتهم ليالى صناعة العمل الشاقة كما تقاسمت

معهم اجلوائز احمللية والدولية.
عـاش اتـخذت وعـنـدما وصـلت إلى سن اإلحـالـة إلى ا
نــعــيـمــة - بــسـرعــة - قــرارهـا بــالــتـحــول من تــصــمـيم
ــبـدعــ الــشــبــان فى اجملـال األزيــاء إلى «صــنــاعــة» ا

ذاته.
فى حلظات االستراحـة القصيرة الـتى تتخلل «ورشة»
ـركــز اإلبــداع الــتـقـت «مـســرحــنـا» تـصــمــيم األزيــاء 
ـصمـمـة الـشهـيـرة وقـلبـت معـهـا ألـبوم الـذكـريات.. بـا
لـنـكـتشف أن مـهـارتهـا فى احلـكى ال تـقل عن مهـارتـها
سـاحة لـتمألها فى تـصمـيم األزياء فـتركنـا لهـا هذه ا

كما يحلو لها.
سـرح اخـتـيـاراً ومن أجـله دخـلت كـلـيـة الـفـنون «كـان ا
اجلـمـيلـة رغم أن مـجـموعى فـى الثـانـويـة العـامـة كان
يؤهلنى لكليـات القمة كما يطلق عليها وبعد التخرج

سرح. لم أتردد يومى األول بعد الكلية كان فى ا
الــــعـــام 1974 كــــان بــــدايــــة دخـــولـى إلى هــــذا الـــعــــالم
ـسحور رغـبتى كانت جـارفة وحمـاسى أكبر من أى ا
حـواجــز وأعـتـرف أنى كــنت مـحــظـوظــة بـأن أبـدأ مع
اط اخملـرج سـمـير الـعـصـفـورى الذى يـهـوى كـسـر األ
التـقـليـديـة ويطـلق خلـياله الـعـنان ويـقـدم نصـاً مـوازياً
ــوحــيـة لــلــنص األصــلى من خالل عــالم مـن الـرمــوز ا

وكان هذا األسلوب يناسبنى تماماً.
ال أنـسى أبداً أول عـمـل فى حـياتى كـانا «يـا عنـتر»
و«أبــو زيــد الــهاللى» وكالهــمــا مع الــعــصــفــورى كــمـا

سبق وقلت وقدمناهما فى عام واحد.
تـوالت بعد ذلك األعمـال.. قدمت مسـرحية تـاريخية
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