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كان ال يكون أبداً آلة أداة تعبير عن عاطفة أو > اجلسد وهو يتحرك ويحرك معه ا
حالة مالزمت له. وهو على الـعكس «يكشف» للممـثل ما لم يعشه أبداً ولن يعيشه

فى نظام أكثر ضيقاً.

 أدهم الشرقاوى يوقظنا فى «قول يا
مغنواتى» محاوالً استعادة صيغة

سرح الغنائى صـ 12 ا

كن لتدريس اإلبداع إال أن يـكون تعليماً فـى حالة إبداع. حيث يكـتشف األستاذ ما يقوم > ال 
علمون والشهود األول بتدريسه فى الوقت نفسه مع الطالب وبقـية األساتذة هم فى آن واحد ا

لعملية اإلبداع التى يقررونها.

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:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
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

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

عبد الرحمن عبد الفتاح الشافعى مواليد الشرقية  1939.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

قامة البهلوانية» نص جديد لــ عبدكر برشيد «ا

30 من  يونيه 2008  العدد3051 من  يونيه 2008  العدد51

نال جائزة الدولة التشجيعية فى اإلخراج عن عرضه "السيرة الهاللية" عام  1986.

 د.عبدالرحمن
عبده 
يواصل
الكتابة 

فى أساسيات
التصميم
سرحى ا
اغوط متحدياً فقرصـ23  بحيرى يقدم مهرج ا

جموعة  من األلعاب اجلمالية صـ 13 اإلمكانات 
 من اخملرج? عرض يسألنا
 عن العرض !!صـ11-10

غاربة يطرحون أفكارهم سرحيون ا ا
مثل الهواة  بـ «مسرحنا»: كثير من ا
يقلدون التمثيل التليفزيونى !! صـ 8

 العاشق الغنائى صفوت البططى: 
ابن عروس جتسيد لثالوث احلرب

والفن واجلنوب صـ7

 لوحات العدد 
ى  « رينوار»  للفنان العا

د. عبدالرحمن
عرنوس يشاركنا
فتح خزانة
الذكريات 
ويستعيد

 أيام مسرح 
الفنان

قهى الثقافى  فى ا
صـ 24

لوحة الغالف

انت حر .. مناقشة
حية لألصول
 األولى لإلنسان
وتطوره عبر

العصور عبر مشاهد
متالحقة صـ9 

 د. هناء عبدالفتاح
ود. كمال الدين عيد
يستعيدان وجه
سعد أردش ليرسما
مالمحه التى ال

نعرفها صـ 26-25

 «مسرحنا»
تتجول فى

اإلمارات والعراق
ولبنان لتنقل أهم
ما يدور

 على مسارحها
من فعاليات

صـ4

 روميو
وجولييت أحد
أهم نصوص
شكسبير ومن
نصوصه
اخلالدة ..
اخملرج

 د. سناء شافع
وضع توقيعه
اخلاص ليطرح
رؤاه اجلمالية
مراهناً على
مجموعة من
سرح شباب ا
اقرأ

 صـ 14

سرحى منير مراد  حوار مع اخملرج ا

قابل حتب األدوار الكوميدية وجتدها فى نفس مثل وفى ا ا
ــركـبـة ألنه من الـسـهل جـداً أن تـذكـر الـنـاس صـعـوبـة األدوار ا
بـآالمهم فـتـبـكـيـهم ولكـن من الصـعب جـداً أن تـضـحـكهم وإلى
جــانب ذلـك فــهى تــتـــمــنى أن تــقــدم مـــســرحــيــة اســـتــعــراضــيــة
وجود على الساحة ما مختلفة عما يقدم اآلن فهى ترى أن ا
هــــــو إال وصالت مـن الـــــرقـص دون وجـــــود خط درامـى واضح
ـسرحيـات االستعـراضيـة مشوهـة وغير للعـمل ولهذا تـخرج ا

سرح. معبرة عن هذا النوع الهام من ا
ــسـرح كل اخلـبـرات الـتى وحتـلم رنـا أيـضـاً بــعـد أن تـنـهل من ا
ثـلـة مـحتـرفـة أن تـشارك فى فـيـلم يـعرض تـؤهـلهـا أن تـكـون 
ــيـة ال تــتـحــقق إال بــعـد إثــبـات اجلـدارة ــهـرجــان كـان فــالـعـا

محلياً.

ـنـيا تـخـرجت هذا ثـلـة فى فـرقة قـصـر ثقـافة ا رنا الـقـاضى 
العام بكلية الهندسة قـسم كهرباء لكن الكلية بالنسبة لها كانت
مـجــرد مــهـمــة رســمـيــة يــجب أن تـنــجــزهـا فــهى تــرى أنــنـا (بــلـد
ـصـرى يـهـتم كثـيـرًا بـهـا ولكـنـهـا قررت أال شـهـادات) واجملـتمع ا

تعمل أبدًا بشهادتها فالفن يجرى فى عروقها منذ صغرها.
وسيقى وتتـلقى حالياً دروساً فى حتب رنـا الرسم والتمثـيل وا
تــعــلم (الــعـــود) وهى حــريــصــة جــداً عــلـى الــقــراءة فى جــمــيع
اجملـاالت وقــد كــانت الـقــراءة هى (الـصــدفــة اجلـمــيـلــة) الـتى
نيا رآها كتبة قـصر ا أدخلتهـا إلى التمثيل فـأثناء تواجدهـا 
اخملـرج مـحـمـد عبـد الـسـالم فـرشحـهـا عـلـى الفـور لـالشـتراك
ــهــرجــان فى عــرض (الــعـــصــا واخلــلــخــال) الــذى شــارك فى ا

سرح لهذا العام. اخلتامى لنوادى ا
ومـنه شـاركـت فى الـعـديـد من الـعـروض مـثل «حـلـقـة نـار ضـد
مـجـهـول فـوبـيـا» كـمــا شـاركت فى «اإلسـكـافى مـلـكـا» تـألـيف 

ـنـيـا. يــسـرى اجلـنـدى وإخــراج أسـامـة طه فى قــصـر ثـقـافــة ا
وقد لفت دورها فى هذا العـرض أنظار النقاد إليها وأشادوا

بتمثيلها.
وتـرى رنـا أنه من حـسن حـظـهـا أن بـدايـتـهـا الفـنـيـة كـانت عـلى
ـسـرح فـفـيه يـكـون االحـتـكـاك مـبـاشـرا مع اجلـمـهـور خـشــبـة ا
شاهدين وهو ما علمها علّـمها كيف تتلقى ردود األفعال من ا

دون أن يؤثر ذلك فى أدائها .
ــلك» مع اخملـرج أحــمـد رنـا تــشـارك أيــضـا فى عــرض «ست ا
نيـا القومـية كما تـستعـد لتقـد مونودراما البنهـاوى لفرقـة ا
«ضد مجـهول» تقوم فـيها بالـتمثـيل واإلخراج وهى من تأليف

محمد عبد الصبور.
أمـا عـن أحالمـهـا فـلــيس لـهـا حــدود فـهى حتب تـقـد األدوار
ركبة والـتى تعانى الشـخصية فـيها من عدة أمـراض نفسية ا
äÉcôH áÑgفــهـــذا الــنــوع مـن األدوار تــرى أنه يــظـــهــر قــدرات وإمـــكــانــات 
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ستشفى العام» عاطف مصطفى.. مع «عفاريت ا
رحلة درسى فى ا سرح ا ـسرح من ا بدأت عالقته با
االبـــتــــدائــــيـــة وظـل يـــقــــوم بــــبـــعـض األدوار حـــتـى أنـــهى
دراسته وأصـبح مـوظفـاً ببيـت ثقـافة كـفر سـعد وبدأوا
ـسرحية ببيت الثقافة وأصبح أحد فى تكوين الفرقة ا

مؤسسيها.
شــــارك عـــاطـف مـــصــــطـــفـى بـــالــــعـــديــــد من األدوار فى
الفرقة وشارك فى الفرقة القومية بدمياط وفارسكور
طـار» إخراج أيـضـا فقـد شارك فى «الـكالب وصـلت ا
ــســـتــشــفى الـــعــام» إخــراج حــلــمـى ســراج و«عــفـــاريت ا
فـوزى سـراج ثم «آه يـا لـيل يـا قـمـر» و«عـالم عـلى بـابا»
إخراج محمـد ناصف. كما شارك فى عرض «احلريق»
إخـراج رضا حـسـنى ثم «فارس فى قـصـر السـلـطان» 

و«مصيلحـى ال يشكر الظروف» إخراج فوزى سراج
و«أرض الـنــفـاق» و«الـلــيـلــة فـنـطــزيـة» إخــراج حـلـمى
ســـــراج ثم شـــــارك فـى «الـــــلـــــيـــــلـــــة نـــــحـــــلم» و«عـــــام
الـــطــاعــون» إخـــراج رأفت ســرحــان وكـــذلك «قــوم يــا

مصرى» لنفس اخملرج.
ثم شــارك فى مــسـرحــيــة «انـتــظـار» جلــيــهـان صــبـرى
و«اخلـليفة» لـناصر العربى و«الـبراوى» لفوزى سراج
ـــــلك» ــــــوت ا ويــــــشـــــارك اآلن فى عــــــرض «قـــــبل أن 
لـلـمخـرج مـصطـفى هالل ومـازال يحـلم بـأداء العـديد

من األدوار ليتحقق حلمه الفنى.

هرجان كان رنا القاضى.. حتلم 

إبراهيم الشيخ.. ولد فى السعودية وأبدع فى مصر
ـسـرحى وشـارك ذلك فـرقـة اإلبـداع ا
ـهـرجـانـات كـما بـهـا فى الـعديـد من ا
حــــــصـــــلت الــــــفـــــرقـــــة عـــــلـى عـــــدد من
اجلــوائـز كــمـا شـارك فــرقـة «شـروق»

سرحية فى العديد من األعمال. ا
أمـا الـلـحـظة الـتى يـعـتـبرهـا مـهـمة فى
مــشـواره الــفــنـى فـهــو إخــراجـه عـرض
ــدرسـة قــومــيـة عن أطــفـال الــشــوارع 
الـزمـالك هـو «أحـالم عـلى الـرصـيف»

من تأليفه أيضاً.
شــــارك إبـــراهــــيم الـــشــــيخ أيــــضـــاً فى
تـكــوين فـريق مــسـرح الـغــرفـة وشـارك
فى مـهـرجـانـات عــدة مـنـهـا «مـهـرجـان
سرح شبرا صرية لهواة ا اجلمعية ا
ــســرحى مــهــرجـان زفــتى اخلــيــمــة ا
مــهـرجـان مــيت غـمــر» ومن الـعـروض
التى تركت عالمـة ال تنسى فى نفسه

«الواد غراب والقمر».

إبراهـيم الـشيخ فـنـان تـشكـيـلى وكاتب
ومــــــخــــــرج مـــــــســــــرحى مـن مــــــوالــــــيــــــد
الــسـعــوديـة يــعــشق اإلخـراج أكــثـر من
أى شىء آخر كانت بدايـته احلقيقية
ـدرسى وقـد أصـر على ـسرح ا فى ا
االلـــتــحــاق بـه فى مــرحـــلــة اإلعــداديــة
رغـم مـــعــــارضـــة أهــــله لــــذلك وخالل
قـدم عـدداً من األعـمـال مـنـهـا: «تـاجـر
الــبــنــدقــيـة إخــنــاتــون الــفـيـل يـا مــلك

الزمان والوزير العاشق».
س تشـجيعاً تعلق بـالفن أكثـر عندمـا 
من كـل من حـــــوله فـــــأهــــمـل دراســــته
وقـــضـى مـــعـــظـم وقـــتـه ســـاعـــيــــاً عـــلى
الـــدرب الـــتــــحق بــــجـــمــــعـــيــــة أنـــصـــار
الـتمـثـيل والـسيـنـما لـيـدرس الـفن على
يد محمد توفيق وإلهامى حسن ود.
ــعـطـى كـمــا ال يــنـسى مــحــمــد عـبــد ا
إبراهيم دور والدته مـعه فقد شجعته

شوار.. ووقفت بجانبه ليكمل ا
قـــدم أول عــــرض من إخــــراجه عــــلى 

مـسـرح الــشـبـاب وهـو «بالغ لـلـرأى
الــعــام» وجنــاحه فى هــذا الــعـرض
دفع والـده إلى الـتــخـلى عن وجـهـة
نــظــره فى عــمل ابــنـه لـلــفـن فـراح
ـا جعـل إبراهـيم يـتـفرغ يشـجـعه 
تماماً للفن حتى أصبح عضواً فى
جـمعيـة أنصـار التـمثيل والـسيـنما
ـسرح ـصـرية لـهواة ا واجلـمعـية ا
أهـم األعــمـــال الـــتى شـــارك فــيـــهــا
ــثـالً أو مــخــرجــاً «30 إبـــراهــيم 
فــبـرايـر» تــألـيف مــصـطــفى سـعـد
«مــجـانـ مـع مـرتـبــة الـشـرف» من
تـأليـفـه وإخراجـه و«الـعشـق طـائر
الـروح» تـألـيف مـحـمـد الـفـخـرانى
سرح كما بـدأ رحلة اإلخراج فى ا
ـــعـــادى وحـــقق ـــدرسى بـــإدارة ا ا
خاللـهـا جنـاحـات كـبيـرة من خالل
ـان للـسـيـدات فقط» عـروض «بـر
و«مـــجــانـــ مع مــرتــبـــة الــشــرف»
ــلك» ثم كــون بــعــد  ــلك هــو ا و«ا

سرح أشرف أبو جليل.. ا
درسى هو شغله الشاغل ا
ـسرحى بـاحلقل تـمتـد عالقـة أشرف أبـو جلـيل الـشاعـر وا
ــا يــزيـــد عن عــشــريـن عــامــاً قـــضــاهــا فـى الــشــعــر الــفــنـى 
ـــؤتـــمــــرات واجلـــمـــاعـــات األدبـــيـــة والـــصــــحـــافـــة وتـــنـــظــــيم ا
ـســرحى وقـد ــسـرحـيــة ومـا يــعـنــيـنــا هـنــا هـو مــشـواره ا وا
اســتــطــاع أبــو جــلـيـل من خالل عــمـلـه مـوجــهــاً لــلــمــسـرح فى
دارس استضاف القاهرة أن يقيم عـدة مواسم ثقافية فى ا
فـيها كبار الكتـاب كما أقام عدة عروض مـسرحية مدرسية
مــنــهــا «مـا أجــمــلــنـا» حملــفــوظ عــبـد الــرحــمن «روح الــعـدل»
ـديــنـة» لـســعـد الـدين لـصالح عــبـد الـســيـد «الـذئب يــهـدد ا
وهـبة «الشـعلـة» حملمـد سلـيمان والـتى  تصـعيـدها لـتفوز
ـركز األول ومنـها بدأت عالقته على مسـتوى اجلمـهورية با
ـــســرح بــالــقــاهــرة من خالل إدارة ـــبــاشــرة بــتــوجــيه عــام ا ا
ـة التـعـليـمـية وأحـدث خاللـهـا نقـلـة مشـهودة.. مـصـر القـد
كـذلك ألشرف أبو جـليل دوره فى مسـرح الهواة حيث أسس
ــــعـــــادى (بــــاإلعــــانــــات مــــهــــرجـــــان ســــعــــد الـــــدين وهــــبـــــة بــــا

والتبرعات).
هرجان مـلتقى لرمـوز الفن والثقـافة فقد وقد صار هـذا ا
حـضــره مـحـمـد صـبـحى نـور الـشــريف يـحـيى الـفـخـرانى
سـعـد أردش مــحـمـود احلــديـنى مـحــفـوظ عـبــد الـرحـمن
ـهــرجــان عـشــر ســنـوات قــدم خاللــهـا وآخــرون واسـتــمــر ا
سرحيـات وتعرف خاللها على مخرجى مسرح عشرات ا
ـــســرحــيــات فى الــهـــواة واخــتــار بــعـــضــهم لــيـــخــرج بــعض ا
ـدرسى و تـصـعــيـد أعـمـالـهم. حـصل أبـو جـلـيل ـسـرح ا ا
عـلى منحة تفـرغ من وزارة الثقافـة أجنز خاللها عدداً من
سرحيات التسجيـلية فازت بعضها بجوائز فقد حصد ا
ــــســـــرحى عـن مــــســــرحــــيــــة ــــركـــــز األول فى الــــتـــــألــــيف ا ا
ركـز القـومى لـلمـسرح وطـبعـها «رصـاصة فى الـعقـل» من ا
ركز ركز فى كـتاب كمـا فازت مسـرحيته «سـكالنس» با ا
الـثـانى فى مـسابـقـة اإلدارة الـعـامة لـلـمـسـرح بهـيـئـة قـصور
الـــثــقـــافـــة كـــمـــا حـــصـل عــلـى عـــشـــرات اجلـــوائـــز األخــرى

. وشهادات التقدير والتكر
درسى هو ما يشغل أبو جليل اآلن فقد قدم عدة سرح ا ا
ــــســـرح دراســــات لالرتــــقـــاء به ويــــحــــلم بــــأن يـــأخــــذ هـــذا ا
ـشـروعـيـة» من الـوزارة الـتى تـعـتبـره نـشـاطـاً غـيـر شرعى «ا
ــادة الـــثــانـــيــة حــتى اآلن.  كـــمـــا يــحـــلم أن تــنـــفــذ الـــوزارة ا
والــثـالـثــة من الـقـرار اجلــمـهـورى واخلــاصـ بـتــألـيف كـتب
راحل اخملـتـلـفة  ومنـاهج مـسـرحيـة تـدرس لـلطـالب فى ا
وأن تــــتــــضــــمـن الــــكــــتب
الــــتـــعــــلـــيــــمـــيــــة وحـــدات
ـــــــســـــــرحــــــة خـــــــاصـــــــة 
ـــــنـــــاهـج وأن تـــــصــــدر ا
الـوزارة دلـيل الـنـصوص
الــــتــــربــــويــــة لــــلــــمــــســـرح
ـدرسـى ويـحـتـوى عـلى ا
أفـضل الــنـصــوص الـتى
ـها للمسرح كن تقد
درسى. وكـذلك زيادة ا
احلــــــــافـــــــــز لـــــــــلـــــــــطالب
ـــشــاركــ ـــشــرفــ ا وا
سرحى. فى العمل ا
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تغريد عبد الله.. اليمامة البيضا
ـــعـــهــــد الـــعــــالى لـــلــــفـــنـــون تـــغــــريـــد بــــا
ــســـرحـــيــة لـــتــقـــتــرب أكـــثــر مـن حــلم ا
جنــومـــيــتـــهـــا الــذى يـــداعـــيــهـــا وخالله
ـامـة بـيـضـا" و شـاركت فى عـروض "
"الـواحــد وأربـعـ حــرامى" مع حـسـام
الديـن صالح ومازالت تـغـريـد حتاول
االقــــــتـــــراب أكـــــثــــــر من هـــــذا الــــــعـــــالم
ـسـحـور كمـا تـقـول وتـتـمـنى أن تؤدى ا
كـل األدوار وأن تــــــصل إلـى مــــــرحــــــلـــــة

النجومية.

ــسـرح وهى فى دخــلت تــغـريــد عـالم ا
ـرحـلـة الـثـانــويـة عـنـدمـا شـاركت فى ا
ــدرسـى وكــان أول ـــســـرح ا عـــروض ا
عرض لها هو "جزيرة القرع" للمخرج
ولـيـد احلـسـانـ ثم شـاركت مـعه بـعـد

ذلك فى "جوازة معقدة".
وعـنــدمـا الـتــحـقت بـاجلــامـعـة شـاركت
لك فى العـديد من الـعروض مـنهـا: "ا
لير" و "آه من مبروكـة" لسمير العدل
ـــســعـــد غــيث و  و "ســكـــة الــسـالمــة" 

"اإلدمـــان" لــــنـــاجى الــــدســـوقى ثم
ـــــســــــرح الـــــثـــــقـــــافـــــة الـــــتـــــحــــــقت 
اجلــمـــاهــيـــريــة مـن خالل الــفـــرقــة
ـنـصــورة وشـاركت فى الـقــومـيـة بــا
ـــرعب" و "الــلص "مـــولــد ســيــدى ا
والكالب" لسمير العدل و "نازل
احملـــطــــة اجلــــايـــة" ألحــــمـــد عــــبـــد
اجلـلـيل و "عـلى الـزيـبق" لـلـمـخـرج
عـلى سعـد و "دم السـواقى" لهانى
فــتـحى". وبــعـد الـتــخـرج الــتـحـقت 

سرح كوميديا ا
البريطانى
وازدهارها فى
القرن التاسع
عشر والعشرين
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رسالة دكتوراه تعيد
شهد قراءة ا
سرحى ا
 وتكشف أثر

هرجان التجريبى ا
سرح العربى على  ا
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الهوامش السفلية
 حملات من سيرة اخملرج الكبير عبدالرحمن الشافعى

مختارات العدد 
مثل - جتميع وأشراف : آن مارى ناهج اجلديدة فى إعداد ا من كتاب ا
جوردون - ترجمة د. سلوى لطفى - مراجعة د. جوزين جودت - مهرجان

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى - 2007
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نوع الورشة:

                       تمثيل وإخراج (      )  ديكور  (      ) دراما ونقد (       ) 

ـر من مـكان آخـر. للـوصول ـر بـاخلط األفقى بل  > االتـصـال احلقـيقى ال 
إلـى هذا االجتـاه يجب عـلى األسـتاذ أن يـثـير حـالة «فـضـول» هى وحدهـا التى

تسمح باكتشاف شىء ال يعلمه الطالب وال األستاذ بعد.
سرحي جريدة كل ا
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تخرج  عبدالرحمن الشافعى فى كلية احلقوق جامعة ع شمس. 

مجرد بروفة

 يسرى حسان
التندر - عامل لنا فيها "روميو"!! 

هــنــا مـربـط الـفــرس.. فـ "رومــيــو" فى نــظــر الــعــامـة
والدهـماء وأظن فى نظر الـصفوة أيضـا حبيب نعم
لـكــنه لـبـط وخـشن ومــصـارع وال بـأس أن يــكـون رافع
ــاذا مــاتـت جــولــيــيت فى أثــقــال ورامـى "جُــلــة" وإال 
دبـاديـب أهـله وفــعــلت مــا فـعــلــته من أجل حــبـيــبــهـا

وفارسها الهمام.
ا تكون نحنحة روميو وسهوكته واحدة من أكثر ما ر
اسـتــفـزنى فى عــرض "رومــيـو وجــولـيــيت.. وال تـنس
أننى  مـستفـز أصالً من مخـرج العرض سـناء شافع..
ـشـاهدة الـعـرض وفى ذهنى وأصارحك بـأنـنى ذهبت 
مانـشيت مسرحـنا "سنـاء شافع يعتـزل اإلخراج" فقد
صرح أنه إذا فـشل فى هـذا العـرض سيـعتـزل اإلخراج

فورًا.. قلت على الله يفشل ويعتزل ويريحنا.
أصـارحك أنـنى ذهبت إلـى العـرض بنـيـة غيـر سـليـمة
لـكن سـنـاء شافع خـيب ظـنى وأحـبطـنى.. فـقـد كسب
كن أن يأخـذها البعض الرهـان رغم أية مالحظـات 
ــسـرح ــغـامــرة" الــذى أنـتــجه ا عــلى هــذا الـعــرض "ا

القومى.. شكرًا ألشرف زكى وشريف عبد اللطيف.
أن يــتــصــدى ســنـــاء شــافع إلخــراج واحــد من أشــهــر
رات ـا آالف ا ه ر الـنـصـوص الـكالسـيكـيـة  تـقـد
فتـلك مغـامرة وأن يـعتـمد علـى مجمـوعة من طالب
ـغــامـرة أكـبـر ــسـرحـيــة فـا ـعـهـد الــعـالى لــلـفـنـون ا ا

وأخطر بكثير.
شاهدت الـعرض ليـلة االفتتـاح.. مسموح بـاالرتباكات
فى هـــذه الـــلـــيـــلـــة.. مـــســمـــوح بـــاإلنـــارة فـــقط دون
اإلضـاءة.. مـسـمـوح بوضـع قطع الـديـكـور أحـيـانًا فى
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

واخشـوشن صوته فى لـيالى الـعرض الـتالـية.. انشف
شويه يا روميو أرجوك.

جـولـيــيت الـتى هى ر أحــمـد حـاجـة تــفـرح.. تـربت
ـسـرح.. فـنـانـة صح فـنـيًـا.. فـراشـة حتـلق فى فـضـاء ا
ذكيـة.. بالـذال والزين معًـا بعـد هذا الـعرض ال بد أن
يـلـتـفت إلـيـهـا اخملـرجـون أكـثـر.. أظنـهـا سـتـكـون فى
سرح.. اسـتعـينوا سـتقبل الـقريب إحـدى جنمـات ا ا

بهذه البنت يكتب لكم النجاح..
ليـست ر وحدها التى تفرح.. اجملمـوعة كلها بصفة
كـنها ثـلة هايـلة  عامة تـفرح.. هدى عـبد العـزيز 
فردها.. ومن نفس السكة أن تشيل عرضًا كوميديًا 
هـشـام عادل.. وبـعـيـدًا عن "الكـراكـتـر" عنـدك مـحـمد
رمـضـان وعالء حـسـنى وأحـمـد هـزاع وعـبـد الـغـفـار
عنـانى ومحـمد الـعزيـزى وأشرف الـشرقـاوى وكر
الــبـــاســطى ومـــجــدى الــبـــاســوسى وأحــمـــد نــبــيل
ومـحـمـود حـجـازى وسـلـمى عـودة وسـامح اخلـطيب
ومحمـد سمير وعمرو عبـد العليم ومهدى اجلندى

ومحمد سمسم وأحمد عثمان.
يـحـتـاج هـذا العـرض إلى مـقـاالت مـنـفـصـلة عن أداء
هـــذه اجملــمــوعــة الــتى راهن عـــلــيــهــا ســنــاء شــافع..
ـصـرى إلى مـغـامـرات أخـرى جتـدد ـسـرح ا ويـحـتـاج ا

طاقاته مثل مغامرة سناء شافع.
لــعــنــة الــله عــلى رومــيــو وجــولــيــيت.. صــيــاد ورحت
اصــطــاد صــادونـى.. لــكــنى ورا ســنــاء شــافع والــزمن

طويل!!

ـكن الـتـجاوز ـكـان اخلـطـأ.. كل ذلك مـسـمـوح به و ا
عــنه مــا دامت احلــالـة عــلى بــعــضـهــا جــيـدة.. األداء
بـصفـة عـامـة مـبـشـر لـوال هنـات بـسـيـطـة فى مـخارج
ـرور الوقت احلروف.. وبـعض األخـطاء فى الـلـغة.. 
تـنـضـبط األمـور.. خـاصــة أن هـنـاك جـهـدًا إخـراجـيًـا
واضـحًـا وحــركـة مــرسـومـة بــعـنــايـة وحـلــوالً نـســبـيـة
ــشـاهــد.. مـشــكـلــة الـعــرض كـثــرة تـغــيـيـر لـتــغـيــيـر ا
ـــشـــاهـــد.. أخـــذت أعـــد حـــتـى وصـــلت لـــلـــرقم 39 ا
وزهــقت.. ســـنــاء شـــافع أكــيـــد وجــد حالً فى لـــيــالى
شاهد ليجعل العرض التالية.. وأكيد اختزل بعض ا
ـكن وتـر الـعـرض مـشــدودًا.. هـنـاك مـنـاطـق كـثـيـرة 
تكـثيـفهـا.. لو وصلـت مدة العـرض إلى ساعـة ونصف
هم أن السـاعة أو حـتى سـاعتـ لـكان ذلك أفـضل.. ا
"البيعة" على بعضها جيدة ومفرحة.. لن أحتدث عن
الديـكور ألنى لن أكون محايدًا.. أتـرك غيرى يتحدث
عـــنه.. ويــتـــحـــدث عن مـــدى الـــتــنـــاسق بـــيـــنه وبــ

ـالبس.. يــبــدو أن مـهــنــدس الــديــكـور كــان فى واد.. ا
اهرة فى واد آخر.. كل منهما كان البس ا ومصـممة ا

يعمل حلسابه الشخصى!
ـثل لـديـه إمـكـانـات يـرجع مـرجــوعـنـا لـ "رومـيــو".. 
جــيـدة وحـضــور طـيب.. لــوال الـنــحـنـحــة.. سـكـة أداء
تغيظ.. روميو فارس ومغامر و "ألعبان".. ليس طريًا
وال مسـهوكًا إلى هذا احلد.. لو كان كذلك الستحقت
جـولـييت الـلعـنـة.. لست أهـدم صـفوت الـغنـدور الذى
راهنة علـيه باطمئنـان شديد.. فقط كنت أستطـيع ا
أتـــمــنى أن يــبـــحث عن ســـكــة أداء أكــثــر اتـــســاقًــا مع
ـا يــكـون عـثــر عـلــيـهـا الــشـخـصــيـة وطــبـيـعــتـهــا.. ر

فـى صبـاى - والـله أعـلـم - وبعـد أن اخـشـوشن صـوتى
شجر كنت أرتدى الـبنطلـون الشارلسـتون والقمـيص ا
ـنــتـصف وأذهب إلى شــحـات شـلــبـيـة ــفـتـوح حــتى ا ا
الـذى كـان واحدًا من أهم  300حالق فى روض الـفرج
ـنـطـقـة - - ال أعـرف مـوقــعه اآلن فى قـائـمـة حـالقى ا
كنك  .. لكى "يـستشور لى" شعـرى ويدهنه بالـفازل
أن تـعــرف اآلن ســبب الــســقــوط الــتـراجــيــدى لــشــعـر

رأسى!!
ـــزين" أمـــشى فى وكـــنت بـــعـــد أن أخـــرج مـن دكـــان "ا
األرض مـرحًـا وألــطّش لـكل من يـوقــفه حـظه الـعـاثـر
فى ســكـتى.. كــنت أخـانـق دبـان وشى.. كــتـبت ذلك فى
" مـنشـورة فى ديوان "قبل قصـيدة اسمـها "مـجرم قد
شـهـد".. سـعـره جنـيه واحـد فـقط ويـوزع لدى نـهـايـة ا

باعة الصحف!!
لــست فى مــعـرض كــتــابـة ســيــرتى الــذاتـيــة وحتــديـد
ـكنك أن بطـوالتى الـتى أجنزتـهـا فى رفع األثقـال - 
تـعــرف اآلن سـبب قــصـر قــامــتى - ال أريـد أن أشــغـلك
بـهـذه السـيـرة العـطـرة.. إذا أردت تفـاصـيلـهـا أنت حر..
موجـودة عـلى "سى دى" يوزع فى األكـشـاك ولدى بـاعة
نـاسبـة مهرجـان القراءة الصحف بـأسعـار مخفـضة 
لـلـجـمـيـع.. سـعـر الـنـسـخـة خـمـسـون جـنـيـهًـا فـقط ال

غير!!
ـاذا كـل هـذه الـهـرتــلـة الـتى ســتـجـعل الـنــقـاد خـاصـة
يـ يرفعون حـواجبهم تعـجبًا ويتـساءلون: ما األكاد
ــســرح ونـظــريــاته?! له عالقــة.. شـاءت عالقـة ذلـك بـا
نـــظــــريـــاتـــهم أم أبـت.. فـــقـــد كــــان األعـــداء عـــنـــدمـــا
يشاهـدوننى بعد "السنفـرة" يقولون عنى - على سبيل

أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!

30  من يونيه 2008 العدد51 UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡
سرحي جريدة كل ا

ورشة التدريب األولى لـ «مسرحنا»
Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’G

حسن ونعيمة فى عرض مسرحى
وت من أجل احلبيب "دم السواقى"  عن ا

أمينة هشام نرم زياد آالء هشام.
يــقــول رجــائى فــتــحى مــخــرج الــعـرض: قــدمت
ـؤلف ألن الـعــرض كـمــا هـو ولم أعــبث بــفـكــر ا
ة ـوجودة حالـيا لم تـر القـرية الـقد األجـيال ا
الـتى نـادرا مـا جند بـهـا بـيتـاً مـبـنيـاً من الـطوب
ـــوت من أجل األحــمـــر. ولـــعـــبت عـــلى تـــيـــمـــة ا

احلبيب واألرض والعرض.
ويؤكد رجائى أنه سعـيد بتجربة هذا العام ألن
الفـرقة عـقب عودتـهـا للـعمل هـذا العـام ضمت
مـجــمــوعـة من الــشـبــاب الــواعـد الــذين حـمــلـوا
عـــلـى عـــاتـــقـــهم تـــقـــد فـن جـــيـــد لـــلـــجـــمـــهـــور
بـــاإلضـــافــة ألصـــحـــاب اخلـــبـــرة الـــذين وقـــفــوا
بـجانب هؤالء الـشباب وسـاعدوهم على خروج

هذه التجربة بشكل جيد.

تعرض فرقة بيت ثقـافة سماد طلخا مسرحية
"دم السواقى" على مسرح بيت الثقافة تأليف
بــكــرى عــبــد احلــمــيــد إخــراج رجــائى فــتــحى
أشـعار عـبـد الـوهاب عـلى أحلـان الـسيـد عـبد
الـسالم ديـكـور ومـالبس عـطـيـة عـبد الـعـظـيم
دراما حركية مـحمد صالح غناء رغدة فوزى
صالح عــبـــد الــفــتــاح خــالــد الـــعــطــار بــطــولــة
ريـاض طـلـبـة فى دور "أبـو الـغالم  –عم يس –
تـولى" أمـل شـوقى فى دور "أم نـعـيـمة – أبـو ا
زيــنــة" مــحــمــد األبـاصــيــرى فى دور "حــسن –
يس  –مـتـولى" مـر صبـرى فى دور "بـهـية –
نــعــيــمـة  –شــفــيــقــة" وأحــمــد زغــروت زيـدان
ــرسى أمــيـنــة مـحــمـد صــابــر عـنــتـر أحــمـد ا
حلـمى شـادى عـصـام إسالم سـنـد واألطـفال
رجائى فتحىنــورهــان أحــمــد حــنــ ولــيــد نــســمــة جــمــال

محمد حجاج

 د. رضا غالب

ليم بأربعة" بدأت بـ "ا
وسم الصيفى إلقليم   عروض ا
القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

ـسرحـى الـصيـفى وسـم ا انـطلـق ا
إلقــلـيـم الـقــاهــرة الــكـبــرى وشــمـال
ـــســـرحى الـــصـــعـــيـــد بــــالـــعـــرض ا
ــلــيم بــأربــعــة" تـألــيـف أبـو الــعال "ا
الــسالمـونى وإخــراج دكـتــور رضـا
در ١٥ يوما غالب والتى تـعرض 
ابــتـداء مـن ٢١ يـونــيه عـلى مــسـرح

احلديقة الدولية.
بـيـنـمـا تــعـرض عـلى مـسـرح مـركـز
شبـاب السـاحل مـسرحـية "أحالم
ـطـريـة " لـقـصــر ثـقـافــة ا يـاسـمــ
من إخـراج مـحـسن شـهـبـور والتى
بـــــدأ عـــــرضــــــهـــــا يـــــوم اجلــــــمـــــعـــــة

اضى.. ا
ــــوسم نـــفــــسه تـــعـــرض فى إطـــار ا
عــــــلـى قــــــصــــــر ثــــــقـــــــافــــــة الــــــسالم

مـسـرحـيـة "الواغـش" تألـيف رأفت
الـــدويـــرى إخـــراج عــمـــرو حـــسن..
فيـما يعـرض قصـر ثقافـة اجليزة.
طاف" تأليف مؤمن عبده "آخر ا
إخـراج عادل حـسـان من ٢٥ يـونيه
ـقبل عـلى مـسرح وحـتى ٥ يـوليـو ا
نيل. فاطمة رشدى.. العائم.. با
ومـن إنــتــاج قــصــر ثــقــافــة اجلــيــزة
أيـــضًـــا مــســـرحـــيـــة "وطن األرانب"
فى مـهرجان مـسرح الطـفل بقصر
ثـــقـــافــة الـــطـــفل بـــجـــاردن ســيـــتى
تــــألــــيف مــــنـــتــــصــــر ثـــابـت إخـــراج

محمد حجاج.
وفـى قـــصــــر ثــــقـــافــــة كــــفـــر شــــكـــر
تـعرض مـسرحـيـة "مشـهد الـشارع"

 حامد غنيممن إخراج نهال أحمد..
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يـــدور الـــعـــرض حـــول الـــصــراع
بـــ اإلنــســان والـــشــيـــطــان من
خالل عــــائــــلــــة تــــتــــكــــون من أم
وثالثة أبـنـاء يعـيـشون فى غـابة
يسكنـها الشيطان الذى يعرض
عــلــيــهم رهـــانًــا إذا جنــحــوا فى
إخـــراجه عن شـــعـــوره فـــســـوف
يـكـونــون أثـريـاء وإذا لم يــفـعـلـوا
وجنح هـــــو فى إخــــراجـــــهم عن

شعورهم فسوف يلتهمهم.
ويـقـول الـســعـيـد مـنـسى مـخـرج
الــعــرض إن الـفــرقــة مــعـظــمــهـا
من الـــــشـــــبـــــاب اجلـــــدد الـــــذين
ضمهم قـرار إعادة الهـيكلة فى
الثقافة اجلـماهيرية ومعظمهم
ــنـــصــورة مـن طــلـــبــة جـــامــعـــة ا
ـــــتــــــمــــــيــــــزين فـى الــــــنــــــشـــــاط ا
ـــســــرحى والــــذين اعــــتـــمـــدت ا
عــــــلـــــيــــــهم فــــــرقـــــة الــــــثـــــقــــــافـــــة
اجلــمـاهــيـريـة بــالـدقــهـلــيـة هـذا
الــعـام وهـؤالء الـشــبـاب إضـافـة
حــقــيــقــيـة يــدعــمــهـا الــقــائــمـون
على العمل فى ثـقافة الدقهلية
ــــــــهــــــــنـــــــدس وعــــــــلـى رأســـــــهـم ا

مصطفى السعيد. فى دور يـراعـة عـبـد الـرحـمن أبـاظـة فى
عاطى حسن فى دور جدجد محمد أبو ا
دور الـــــتـــــابع مـــــحـــــسن اخلـــــيـــــاط فى دور

الشيطان.

تـــــســــــتـــــعــــــد فـــــرقــــــة بـــــداواى
ـسرحـيـة لـتـقد مـسـرحـية ا
تى جــــ من تـــألــــيف إيـــريك
والـــكـــوت وإخـــراج الـــســـعـــيـــد
مــنــسـى مــوســيــقـى الــدكــتــور
ضــيــاء عــبــد الــكــر ديــكـور
أمـــيـــر عـــبـــد احلـــمـــيـــد جـــاد
ــــعــــاطى مـالبس رشــــا أبــــو ا
مـخـرج مـنـفـذ هـانى شالطـة
إكـــســــســــوار هـــبــــة مــــجـــدى
رسى أداء مـكيـاج مـحـمـد ا
حــركى هـشــام حــسـنى عــبـد
الـــغــفـــار مـــنــيـــر أبــو الـــغــيط
مـصـطفى عـبـد الرازق إدارة
مـــســـرحـــيـــة مـــحـــمـــد حـــسن
مــــعــــتــــز الـــشــــافــــعـى أحــــمـــد
الـــــدســــوقـى عــــمـــــرو عــــادل
بطولة محمد موافى فى دور
جـروس جـ حـامـد اإلتربى
فــى دور مــى جـــــــــــــــــــ رامـى
الــقــصــبى فى دور تى جــ
أسـمـاء الـسـيد فى دور األم
أحـــــــمــــــد مـــــــصـــــــدق فى دور
الـعـجــوز مـحــمـد الــبـغـدادى

ــزرعــة مــحــمــد جــمـال فى دور صــاحب ا
األسطى فى دور جنـ الشيطـان محمود
حـلمى فى دور ضـفدع أمانى عـبد الـفتاح

 أسماء السيد

نسى سعيد ا

رامى القصبى

 أحمد مصدق
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"وافق الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة عـلى إنشاء قاعة للمسرح فى قصر ثقافة بهتيم لتستوعب
كـافـة األنـشـطـة الـفـنـيـة فى الـقـصـر من مـسـرح وكـورال وفـنـون شـعـبـيـة وذلك عـلى مـسـاحـة احلـديـقـة

اجلانبية التى كانت تستخدم كمسرح مكشوف. 
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ـاضى عن الـعرض من إنـتاج مـسـرح الـشبـاب رفع الـستـار مـسـاء اخلمـيس ا
ــســرحى "مــا أجـمــلــنــا" لــلـكــاتب الــكــبــيـر ا
مــحـــفــوظ عــبــد الــرحـــمن إخــراج أحــمــد

رجب فى أولى جتاربه االحترافية.
سـرحية حول "تعرية" الذات تدور فكرة ا
واآلخر.. من خـالل العـراف الـذى يتـحول
إلى مـرآة ألهل الـقـصـر كاشـفًـا حـكـايـتهم

التى حاصروها بداخلهم لسنوات.
"مــــا أجـــمــــلـــنـــا" بــــطـــولــــة أمل عـــبــــد الـــله
شــريــهـــان شــرابى أحــمـــد ســراج أحــمــد
الـسـيـد سامح بـسـيـونى مـحـمـود حافظ
ديـكور مـحمـد جـابر مـوسيـقى وائل رضا

ومالبس جماالت عبده.
محفوظ عبدالرحمن
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قدمت فرقـة الشكمجية أولى
جتــــــاربـــــهــــــا من إنــــــتـــــاج فـــــرق
الــــــنــــــوادى بــــــعـــــــرض (أجــــــمل
األعـيــاد) فى مـهـرجـان نـوادى

سرح القادم. ا
النص مجـموعـة من القصص
الـقــصـيــرة كـتــبــهـا نــادر قـطب
وأعــــاد صــــيـــاغــــتــــهـــا لــــتــــقـــدم
لألطــفـــال من إخـــراج أمــيــرة
شـوقى أشـعـار أحـمـد زيدان
وأحلـــــان حـــــازم الـــــكـــــفــــراوى
ان صالح ديكـور ومالبس إ
رؤيـــة ســيــنــمـــائــيــة شــادى أبــو
شــــادى تـــــصــــمــــيم وتــــنــــفــــيــــذ
ن عـــرائـس خـــيــــال الــــظل أل
الــعـيــسـوى تــمــثـيل وداد عــبـد
ـنــعم والـطــفـلــة مـهــا زكـريـا ا
ــــان مـــــارجــــريـت مــــجـــــدى إ
فـــتـــحى مـــحــــمـــود الـــصـــيـــاد

مدحت الشرقاوى.
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ـــــســـــرحى فـــــريـق حــــالـــــة واخملـــــرج ا
مـحـمـد عـبــد الـفـتـاح يــعـمالن حـالـيـا
عــــلـى مــــســـــرحــــة "عــــدد مـن أغــــانى
ومـــونـــولــوجـــات الـــراحـــلــ شـــكـــوكــو
ــهــا فى وإســمــاعــيل يـــاســ لــتــقــد
مــــســــقط رأس إســــمــــاعــــيل يــــاســـ
بــــالـــــســــويـس فى "حتــــيـــــة" آلبــــاء فن
ـــونــولـــوج. الــعـــرض الــذى يـــخــرجه ا
ه فى ذكرى عبد الفـتاح سيـتم تقد
مــيالد يــاســ يـوم  15/9أمـــام مــنــزله
الـقد بـحى األربـع ويـشارك فى
ن عــبــد بــطــولــتـه عــلى صــبـــحى أ
الــــرءوف عـــلى خـــمــــيس كـــر أبـــو
الــفـتــوح داود أحـمــد صالح أحــمـد

مصطفى محمد بريقع.
من جانب آخر تـنظم الفـرقة ورشة
ـــمـــثل مـــدتــهـــا عـــام كــامل إلعــداد ا
وأخــــرى لـ.. فـــــعل الــــتـــــمــــثـــــيل بــــ
الـــســـرد والـــتـــشـــخـــيص.. تـــســـتـــمـــر
لـــثـالثـــة أســــابـــيع وورشــــتـــ األولى
لـلغـنـاء اجلمـاعى والـثـانيـة لـتدريب
أطـفــال الـدرب األحــمـر عــلى فـنـون
الغناء التمثيل احلكى الرقص

 محمود  احللوانى

حامـد غنيم مدير الـقصر أشار إلى أن قصر ثـقافة بهتيم
يـــخـــدم أكـــثـــر من مـــلـــيـــونى مـــواطن ويـــقـــدم الـــعــديـــد من
ـسرح والـفنون األنشـطة الـفنـية واألدبـية وبخـالف فرق ا
ـتلك فـريـقًـا لكـورال األطـفال مـثل مـصر الشـعـبـية فـإنه 

ستو ى الدولى. أكثر من مرة على ا
ـسـرح يُـعـدّ دعـمًـا وأضـاف غـنـيم : إن قـرار إنـشـاء قـاعـة ا
ــكّــنه من إبــراز مــواهــبه الــفـنــيــة فى كل قــويًــا لـلــقــصــر 
اجملاالت بـشكـل منـاسب وأوضح أن الـقرار جـارى تـنفـيذه
حـيث حــضـرت جلـنــة هـنـدسـيــة تـابـعـة لــصـنـدوق الـتــنـمـيـة
الـثــقـافــيـة الــذى يــرأسه د. أحـمــد مـجــاهــد وقـامت بــعـمل
ــاكـيـتــات لـلــمـكـان. كــان د. جـمـال زهــران عـضــو مـجـلس ا
سرح بقـصر ثقافة الشعب قـد تقدم بطلـب إنشاء قاعـة ا

بهتيم وهو ما وافق عليه الوزير فورًا.
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تعتزم «مسرحنا» تنظيم ثالث ورش
فى مجاالت: التمثيل واإلخراج -

الديكور- الدراما والنقد.
يحاضر فيها نخبة

سرح .  من كبار أساتذة ا
الدورة مجانية ومدتها أسبوعان
  (30 محاضرة ) بالتعاون مع
صندوق التنمية الثقافية .

آخر موعد للتقد 22 يوليو 2008
ولن يلتفت إلى االستمارات الواردة
بعد هذا التاريخ وسوف تنشر

قبول ومواعيد احملاضرات أسماء ا
فى العدد األخير
 من شهر يوليو.

تمأل االستمارة وترسل بالبريد 
أو تسلم باليد فى مقر جريدة

«مسرحنا».

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

اسبوعاسبوعية ــ تصدر عن وزارة الثقافةة ــ تصدر عن وزارة الثقافة
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

رسل مع شارع اليابان الهرم - تقاطع شارع خا ا
 - قصر ثقافة اجليزة - ت : 35634313
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> أزمـــة جـــديــــدة تـــواجـــهـــهـــا
مــــســـرحــــيـــة "احلـــادثــــة الـــلى
جـرت فى سـبـتــمـبـر" لـلـكـاتب
مـحمـد أبو الـعال السالمونى
ـــرة مـع جـــهـــاز ولــــكن هــــذه ا
ـــصــــنـــفـــات الــــرقـــابـــة عــــلى ا
الـــفـــنـــيــــة بـــعـــد إبـــداء رقـــبـــاء
ـــســرح بـــاجلــهـــاز عــددًا من ا
الحـــــــظــــــات حــــــول الــــــنص ا
الــــذى قـــــرر الـــــبــــيـت الــــفـــــنى
ه من إنــتـاج لــلـمــســرح تـقــد
مـــــســـــرح الــــطـــــلـــــيــــعـــــة خالل
ـــــقــــــبل مـن إخـــــراج د. عــــــمـــــرو دواره فى ـــــوسـم ا ا
ـسـرح الـقومى مـحـاولـة إلنـهـاء أزمتـه الشـهـيـرة مع ا

ومديره شريف عبد اللطيف.
ـــا تــــتـــســـبب فى جتـــمـــيـــد مالحـــظـــات الـــرقـــابـــة ر

سرح الدولة!! ه  شروع وعدم تقد ا
سرحى جالل الـشرقاوى وافق > الـفنان واخملـرج ا
هـرجان الـقومى عـلى استـضافـة عدد مـن عروض ا

لـــلــــمـــســــرح عــــلى خـــشــــبـــة
مــســـرح الـــفن واتــفـق عــلى
ذلـك مـع د. أشــــــــــرف زكـى

هرجان. رئيس ا
كـــــــــــان مـــــــــــســــــــــــرح الـــــــــــفـن
اسـتـضاف أيـضـا فـعـالـيات
ـــــســــرح دورة مــــهـــــرجــــان ا
الـــــعـــــربـى الــــذى تـــــنـــــظـــــمه
ــصـريــة لــهـواة اجلــمــعـيــة ا
ــــــســــــرح ســــــنـــــــويــــــا وهى ا
مــبــادرة حتــسب لــلــمــخـرج
جـالل الــــــــشــــــــرقــــــــاوى فى

سرح إطار مـساهمـة القطـاع اخلاص فى أنشـطة ا
صرى. ا

> فـرقة حتت  18الـتـابـعـة لقـطـاع الـفـنون الـشـعـبـية
واالسـتــعـراضـيــة تـسـتــعـد حـالــيـا لـتــقـد مـســرحـيـة
ـــنـــعم األطـــفـــال "كـــوكب األحـالم" لـــلـــمـــؤلف عـــبـــد ا

محمد واخملرج سيد إبراهيم.
ـوسم الصـيفى يـقدم الـعرض بـاإلسكـندريـة خالل ا
ــوجى أشــعــار احلــالـى الــســيــنــوغــرافــيــا جلــمــال ا
مــــحـــمــــد شـــحــــاتـــة أحلـــان

صالح أبو الدهب.
ـــــدوح دوريش تـــــمــــــثـــــيـل 
ســــــمـــــا مــــــحــــــمــــــود عــــــبـــــد
احلــــافظ مــــحــــمــــد عـــزب
والـــطـــفــــلـــ زيـــنـــة ومـــروان

عنتر.
> خالـد جالل رئيس قطاع
الـــــــفـــــــنــــــون الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــيــــــة
واالســــتـــعــــراضــــيــــة قـــال إن
الـــقـــطـــاع يــــســـتـــعـــد إلنـــتـــاج
عــــروض أخــــرى لألطــــفــــال
ـــهـــا بـــاحملـــافـــظــات لـــتـــقــد

خالل الفترة القادمة.
ـنعم مديـر مسرح ـسرحى ناصـر عبد ا > اخملرج ا
نعم الـغد حـصل على جـائزة  التـفوق  ناصـر عبـد ا
ــسـرحـيـة الــهـامـة ومـثل أخــرج عـددًا من الـعـروض ا

مــــــــــــصـــــــــــر فـى عـــــــــــدد مـن
ــــهـــــرجــــانـــــات الــــدولـــــيــــة ا
والـعـربـيـة بـجانـب حصـوله
عــــــلـى عـــــــدد كــــــبـــــــيـــــــر من
اجلـــــــــوائــــــــــز وشـــــــــهـــــــــادات
الـــــتـــــقـــــديـــــر عن عـــــدد من
ــسـرحـيـة أهـمـهـا أعـمـاله ا
"ناس النـهر" و"النوبة دوت
كـــــوم" و"خــــالـــــتى صـــــفــــيــــة

والدير".

ـسـرحـى لـلـمـمـثل فى إيـطـالــيـا بـقـوة شـخـصـيـة األسـاتـذة. > يـتـمـيـز اإلعـداد ا
ـمــثل - لـكى يــتم إعـداده - أن يـكــون قـد  إعـداده حتت وبــالـفـعل كــان عـلى ا
سرحى فى رومـا مدرسة الفن يـة القومـية للـفن ا إشراف مدارس مـثل األكاد

سرح فى ميالنو. سرحى أو مدرسة ا ا 4
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سرحية) نوفمبر 1963. ى (فرقة التليفزيون ا سرح العا التحق  الشافعى  بشعبة ا
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>  طـريقة التمثيل الصامت تقدم تمـاماً البحث عن البساطة عن طريق نشاط جسدى
مـكـثف على نـفسه وهى تـشيـر إلى استـخـراج بعض الـفاعـليـات اجلسـدية وتـقيم رابـطة

سرحية للممثل. مارسة ا حقيقية مع ا

فى  1985أخرج "أحزان رجل طيب" و"السيرة الهاللية".
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سرحى قراطية النص ا سعد الله ونوس ود
ــدهـش - وتــلك ونـــوس - كـــعــادته - يـــضـــيف اجلـــديـــد وا

مأثرته وإجنازه - فى تفسير وتأويل احلدث.
مشهد احلكى

فى هــذا الـقـسـم تـقـدم عــبـلـة الــرويـنى حتــلـيــلـهـا جملــمـوعـة
ــســرحــيــات مــنــهــا: «الـــفــيل يــا مــلك الــزمــان أخــرى مـن ا
ـــلك ويـــوم من هـــذا الـــزمـــان» ومـــرة أخــرى ــلـك هـــو ا وا
«طقوس اإلشارات والتحـوالت ومنمنمات تاريخية» وفى
ــلك تــشــيــر إلى تــوظــيـف ونـوس ــلك هــو ا حــديــثــهــا عن ا
إلحـدى حكـايـات ألف لـيـلة ولـيـلـة وهى «الـنائم والـيـقـظان»
وحتكى قصـة مواطن بسـيط حلم بأن يـصبح خلـيفة وفى
الوقت ذاته ضـاق اخللـيـفة هـارون الرشـيـد ذات يوم فـقرر
ـواطن ــدة يــوم إلى هــذا ا ــنح رداءه وتــاجه وحــكـمه  أن 
فى لـعــبـة تـسـرى عــنه وتـنـتــهى الـلـعـبــة بـعـودة كـلــيـهـمـا إلى
وضــعه األول. يــأخــذ ونــوس هـــذه الــقــصــة ويــطــورهــا إلى

حتليل بنية السلطة ذاتها.
واحلق أن هــذا الــكــتـاب يــجــمع بــ عــمق الــفـكــرة ومــتــعـة
الــــتـــلـــقى حــــيث حـــرصـت الـــكـــاتــــبـــة  عـــلـى أن تـــنـــأى عن
مـدرسـيـة الـتـحلـيل الـنـقـدى ألعـمـال ونـوس وتـعـامـلت مـعـها
بروح الـقارئـة النـاقدة; لـكن تـبقى لى مالحـظة عـلى توزيع
ـقــاالت عـلى الــكـتــاب فـقــد فـرقت الــكـاتــبـة بــ مـقـاالت ا
كـثـيـرة مـكـتــوبـة عن نص واحـد واألكـثـر فـائـدة أن جتـمـعـهـا

متتالية لكى يكون القار رؤية كاملة حولها.

 الكتاب: حكى الطائر سعد الله
ونوس

ؤلفة: عبلة الروينى ا
صرية العامة الناشر: الهيئة ا

للكاتب

يستـطيع االنـفصـال عن واقعه وفى هـذا أساس شـرعى لتـردد الفـنان ب
ـسـرح فــإن ذلك الـذى الــقـد واحلــديث وإذا طـبــقـنــا هـذه الـرؤيــة عـلـى ا
يتـناول اجلديد فقط مـسرح قاصر والذى يتـناول القد فقط أقرب إلى
سـرح. ومن هنـا فإن اخـتيـاره ألنتـيجـون لم يكن يـهدف تـحف مـنه إلى ا ا
تـقـد رائـعـة الـتـراث اإلغـريـقى فـحـسب ولـكن  –بـالـدرجـة األولى  –طـرح
ـقراطـيـة فى مـصر سـنة  1965كـمـا تصـورهـا سوفـوكـليس فى قضـيـة الد
يالد... وكـمـا يـتـصـورها  أردش فى نـهـضـة الـقرن الـقـرن اخلـامس قبـل ا

العشرين.
كــذلك عــنــدمــا جلــأ إلى "الــذبــاب" لــسـارتــر فى  1968 فــقــد كــان ذلك ألن

ة كنت الشغل الشاغل لإلنسان العربى. الهز
يــقـول أردش. مــا كـان أمــام اجلـيل الــذى خـاض ثــورة الـشــوارع سـنـة 1946
واهــتــز فــخــراً وســعــادة ونــشــوة بــثــورة  1952 أن يـــشــرع فــورا فى تــأســيس

مسرح جديد.
ـسـرح احلـر الــذى سـاهم فى تـأسـيـسـه مع زمالئه من خـريـجى ورغم أن ا
ـسرحـية  1950- 1952 لم يكن مـسـتنـدا إلى تـنـظيـر عـلمى مـعهـد الـفنـون ا
واضح إال أنـه سـجل بـالـفـعل مـســرحـا جـديـدا يـقـول كـلــمـة جـديـدة قـائـمـة
ــســارح تــتــســابـق مــعه. ومع حــلــول عــلـى فــلــســفــة الــثــورة وبــعـــده انــبــرت ا
ـسرح ثورى جـديد كما صرى والـعربى ينهض  سـرح ا السـتينـيات كان ا
ــســرح الــغــنــائى واالســتــعــراضى ولــدت نــوعــيــات جــيــدة من الــعــروض كــا

والباليه والفنون الشعبية والسيرك ومسرح العرائس.
يـقـول سـعــد أردش: إن الـربط بـ مـســتـوى الـتـطـور احلــضـارى لـشـعب مـا
وب مـستوى التعبير الفـنى أو التلقى عنده خطأ جـسيم فالقضية ليست

ستوى احلضارى للشعب ولكنها حرية التعبير. ا
ضمون يل أردش إلى الفـصل ب الفـكر والفن وال بـ الشكـل وا  وال 
ــا يــعــطى وزنـــا كــامال لــلــمــادة اإلنــســـانــيــة فى الــعــمـل الــفــنى. ويــنــحى وإ
ـســرحى الـعـربى بـالالئــمـة عـلـى الـنـقـد الــذى لـو كـان مــواكـبـتـم لـلـنــشـاط ا
مواكـبـة علـميـة. لـكان لـلمـسـرح العـربى خيـر مـؤازر فى أزماته.. ويـضيف :
سـئوليـة ليست مـسئولـية النـاقد فقط ولـكنهـا مسئـولية وسائـل النشر إن ا

سرحية. تخصص قد اختفى من البيئة ا واإلعالم وإن كان الناقد ا

سـرح التقـليدى فـبداية عندمـا أنشئ مسـرح اجليب هبـت عاصفـة على ا
عروضه كانت آخر صيحة فنيـة فى أوربا. لعبة النهاية لبيكيت والكراسى
ـســرح اجلـيب كـانت لــيـونـسـكــو إال أن اخلـطـة الــتى وضـعـهــا سـعـد أردش 
ـــراهـــنـــة عـــلى اجتـــاه فـــنـى واحـــد وتـــضـــمـــنت اخلـــطـــة أرحب نـــظـــرا مـن ا
مـســرحـيـات إلســخـيــلـوس وأرســتـوفـانــيس كـمــا ضـمت أعــمـاال لــتـشــيـكـوف
وتنيسى ولـيامز وآرثر ميـللر. كما عـرض اجليب أيضا القـاعدة واالستثناء
ـوجه للمـثقف ـسرح التـجريبى - ا ا يـوضح أن هدف هذا ا لبـريخت.. 
ـى فى أنــضـج ثــمـــاره وكــان مـن أهــدافه ـــســرح الـــعــا - كــان اســـتــعـــراض ا

استنبات التجارب اإلبداعية فى التربة احمللية.
ـتـمـيـزتـ الـلـتـ قـام بـهـمـا سـعـد أردش - ـؤلف لـلـتـجـربـتـ ا ثم يـعـرض ا

سرح احلر وجتربة مسرح اجليب. وهما جتربة ا
يـتــحـدث ســعــد أردش عن فــهـمه لــلــمـمــثل ولــلـديــكــور.. وسـائــر الــعـنــاصـر

ـسرح".. حتت هذا الـعنوان صـدر كتاب نـبيل فرج عن "سعد أردش رجل ا
دار ألف لـلـنـشـر  –فى حـوالى مـائــة صـفـحـة  –عـام 1984ورغم مــرور هـذه
ـقـاربـة عـالم سـعـد أردش وجتربـته الـسنـوات إال أن الـكـتـاب يـظل صـاحلـا 
سرحية الثرية.. فهو   –الكتاب  – حوار طويل مع الفنان الراحل يتناول ا
كن القول بأن أردش هو صاحب الكتاب – معظم جوانب جتربته. حـتى 

ؤلف فيه كان فى أضيق احلدود.  ألن تدخل ا
سـرح يكـاد يكـون هو ـؤلف فى مقـدمتـه إلى أن تعـامل النـقاد مـع ا يـشـير ا
الـــتــعــامـل مع الــنـص مع أن الــنـص هــو أحــد عـــنــاصـــر الــعـــمل. فى إشــارة
ـتعددة للعرض والذى واضحـة إلى سعد أردش األكثر احتـفاال بالعناصر ا

 – فى الوقت نفسه  –ال يحيد عن النص..
يـعـتـمد الـكـتـاب عـلى مـعـايـشـة لـفكـر وفن سـعـد أردش نـحـو عـشـر سـنوات
مـركزاً على جانب اإلخـراج... خصوصا وأن أردش يـرجع إليه الفضل فى
ا قدم من أعـمال كالسيكـية رصينة صرى. سـواء  سرح ا توسيع آفـاق ا
ى ومن األدب أو أعمال ال مـعقـولة أو مـلحمـية أو طـليـعيـة من األدب العا

عاصر.  العربى ا
ـؤلف فى ـسـرحـية  –يـقـول ا عـلى أن قـيـمـة أردش احلقـيـقـيـة فى حـيـاتنـا ا
مقدمته  –ليست وحسب فى هذا التـنوع البالغ عن األعمال التى أخرجها
ـسرح وال فى ارتـياداتـه التـجريـبيـة. ووعيـه الشـديد بـوظيـفة على مـنـصة ا
تقـنة الـتعبـير.. ولكـنهـا تتمـثل أيضا – ـسرح كـفعل اجـتماعى ,وحرفيـته ا ا
وبــاألســاس  –فى مــســاهــمــته الــفــعــالــة فى تــأســيس أكــثــر من مــســرح فى
سرحى وفى توجيهه األرض العربية غدا كعالمـات الطريق فى تاريخنا ا

سرحية. للحياة ا
ولقطاع الفنون الشعبية واالستعراضية فى مصر- فى أكثر من مرحلة..
تـكاملة  –لسـعد أردش كانت عام  1961عقب عودته البدايـة الواضحة  –ا
فى بعثته إليطاليا لدراسة اإلخراج ح أنشأ مسرح اجليب فى القاهرة
ـــســرح الـــذى قـــدم بــيـــكـــيت وبـــريــخت الـــلـــذين يـــنــهـــضـــان عــلـى تــقـــويض ا

الكالسيكى واحلديث على السواء.
وكـان أردش يـريـد بــهـذا الـتـجــريب أن يـكـون "جـهــازا ثـقـافـيــا" يـنـقل أحـدث
الـتجـارب وأعرقـها عـلى الـسواء: أنـتيـجون سـوفوكـليس جـنبـا إلى جنب مع
بـريـخت إضــافـة إلى نـعـمـان عــاشـور وسـعـد وهـبــة وإدريس وألـفـريـد فـرج

ومحمود دياب وغيرهم.
عـلى أن هذه الـتجـربة انـتهت فـى بداية الـسبـعيـنيـات أى بعـد حوالـى عشر
ـسرح سـنـوات. بـسـبب خالف مع الـسـلـطـة الـثـقـافـيـة الـتى أرادت حتـويـل ا
ـلحـة الـساخـنـة إلى مـسرح اجـتـماعـى فاتـر يـتوجه من مـنـاقشـة الـقضـايـا ا
شاهديـن ال عقولهم. ويقضى سعد أردش  9 سنوات خارج إلى عواطف ا
ــســرح مــصــر  –مــتـــنــقال مـن اجلــزائــر إلـى الــكــويت  – ســيـــطــر خـاللــهـــا ا

التجارى على الساحة.

يــبــلــور ســعــد أردش فى إجــابــته عــلى ســؤال الــكــاتب.. مــراحل حــيــاته من
طفـولته وصـباه فى فارسـكور وشبـابه فى القاهـرة فى األربعيـنيات  –أيام
ة يونيو مظاهرات اجلامعة ضد اإلجنليز والسراى. ثم ثورة يوليو وهز

وعناصر التناقض التلقائى ب جيل الستينيات  وحقبة السبعينيات.
ـكـن أن يــنـفــصـل عن مــاضــيه كــمـا ال ويــرى ســعــد أردش أن اإلنــســان ال 

الــتــشـكــيــلــيـة فى الــعــرض ويــتـحــدث عن  جتــربــة إخــراج "بـاب الــفــتـوح"..
و"احللـم يدخل الـقـرية" و"يـا طالـع الشـجرة"  وعـن لقـائه فى الـثمـانـينـيات
مع مـحمد أبـو العال السالمـونى ومحـمد سلـماوى يضـيف سعد أردش فى
سـرحى من اخللق واالبـتكار وفن الـتمـثيل واللـعبة احلـديث عن اإلخراج ا
ــســـرح وعن أجــيـــال اخملــرجــ ــســـرحــيــة. ثـم يــقــدم مـــفــهــومـه عن فن ا ا

الشبان.
سـرح فى الستينـيات إلى الثمانـينيات يركز وحتت عنوان الطـليعية  من ا
سـرح العربى سـعد أردش علـى ١١ جتربة يـراقب ركائـز رائدة فى تـاريخ ا
ـعاصـر هى "فـرافـيـر" يـوسف إدريس و"عـسـكـر وحـرامـيـة" أللـفـريـد فرج ا
ومـسرح الـسـاحر حملـمود ديـاب وميـخائـيل رومـان وسعـد هبـة. وسعـد الله
ونوس فى "حفلة سمـر فى ٥ حزيران" ومسرح القراقوز اجلزائرى ورائدة
عــبـــد الــرحـــمن ولـــد كــاكـى والــطـــيب الـــصــديـق ومــقـــامــات بـــديع الـــزمــان
غـربى ومسرح الشـوك السورى ومسرح الهمذانى الـتى قدمها لـلمسرح ا
القـهوة فى متاتيا بالقـاهرة ومحاوالت التأصيل العـراقية للمسرح العربى
سرحي فى مقدمتهم على يد يوسف العانى وقاسم مـحمد ولفيف من ا

إبراهيم جالل. 

سرح  الكتاب: سعد أردش رجل ا
ؤلف: نبيل فرج ا

الناشر: دار ألف للنشر

سرح سعد أردش  رجل ا
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ـــســرحى الــســورى - ــثـل ســعــد الــله ونـــوس - الــكــاتب ا
سرحية احلديثة فقد بدأ قيمة كبيرة فى تاريخ الكتابة ا
رحـــلـــتـه اإلبـــداعـــيــــة مـــنـــذ عـــام 1964 وتـــتــــابـــعت مــــراحـــله
ــتــنـــوعــة وكــتــاب «حــكى الـــطــائــر ســعــد الــله اإلبــداعــيــة ا
ونـوس» لـلـكــاتـبـة والـنــاقـدة عـبـلـة الــرويـنى يـدور حـول هـذه
ـراحل الــتى مـر بــهـا كــاتـبــنـا فى اســتـعـراض عــمـيق ألهم ا

األعمال التى تمثلها.
ثالث مراحل مسرحية:

راحل تستـعرض الكاتـبة فى مقدمـة الكتاب - سـريعاً - ا
الـتى مر بها سعـد الله ونوس فتقـسمها إلى ثالث مراحل
تــبــدأ من عــام 1964 وتــمــتــد إلى 1968 وتــشــمل مــجــمــوعــة
ـسـرحـيات الـقـصـيرة الـتى كـتـبـها فى بـدايـاته مـثل: «جـثة ا
عــلى الـرصـيـف» و«مـأسـاة بــائع الـدبس» و«فــصـد الـدم»
ـــقـــهـى الـــزجـــاجى» و«اجلـــراد» و«الـــرســـول فى مـــأ و«ا
ـرحــلــة الــثــانــيـة: مــرحــلــة االلــتـزام أنــتــيــجـونــا»; ثـم تـأتـى ا
اركسى وتشمل مسرحيات: «حفلة من أجل 5 حزيران» ا
مـلوك جـابر» و«الفـيل يا مـلك الزمـان» و«مـغامـرة رأس ا
رحلة و«سهرة مع أبى خـليل القـبانى» وقد اتـسمت هـذه ا
ـان بوظيفيـة الكتابة مع تـغيير الواقع بيق الـفعالية واإل

ودفعه لألمام وتطويره.
ان بـالفـرد دون أن يخل ـرحلـة الثـالثـة التى ظـهر فـيهـا اإل ثم ا
ذلك بقناعته بالفعل اجلمعى وتشمل مسرحيات «االغتصاب»
و«طقوس اإلشارات والـتحوالت» و«األيام اخملمورة» و«يوم من
ـرحـلة زمانـنـا» و«مـنـمـنمـات تـاريـخـيـة». وقد ظـهـرت فى هـذه ا

سرح بالسرد. وينقسم طاقة التأمل وحضور اجلسد وامتزاج ا
الكـتاب إلى بـاب كـبيـرين همـا: نص احلكى  ومـشهـد احلكى

وينتهى بحوار مع الكاتب.
نص احلكى

يـشــتـمـل هـذا الــبـاب عــلى سـبـع مـقــاالت تـدور حــول بـعض
أعــــمـــال ونـــوس مـــنـــهـــا «طــــقـــوس اإلشـــارات والـــتـــحـــوالت
الحـظـة األسـاسـية واالغـتـصـاب ومـنمـنـمـات تـاريـخيـة» وا
قراطى هى الـتى تبديها الـكاتبة حتت عنوان الـسؤال الد
ـــســرحـى فــهـــنـــاك حــوار يـــتم داخل ـــقـــراطــيـــة الـــنص ا د
تفرج وهناك الـعرض وهناك حوار مـضمر ب العـرض وا
ـتــفـرجــ أنـفــسـهـم وفى مـســتـوى أبــعـد حـوار ثــالث بــ ا
ـسرحى (عـرضاً وجـمهوراً) هـناك حـواران ب االحتـفال ا
ـدينـة الـتى يـتم فـيهـا االحـتـفال وهـذا الـتفـكـيـر منع وبـ ا
سـعد الله من أن يقدم شكالً فـنياً محدداً بـاعتباره الشكل
ـســرحى نـصـاً مــقـتـرحـاً الــنـهـائى بل كــتب دائـمـاً لــلـعـرض ا
خملــرج مـجــتـهـد وفــريق عــمل مـتــجـانس وجــمـهـور عــلـيه أن

يشارك بنوع من اإليجابية.
وفى حتـليلها لطـقوس اإلشارات والتحـوالت تشير الروينى
إلى هــذه الــرغــبــة فى حتــريــر اجلــســد بــوصف ذلـك رمـزاً
لـــتــــحـــرر الــــفـــرد وقــــد اســـتــــوحى ونــــوس هـــذا الــــنص من
مـــذكــرات اجملـــاهـــد «فـــخـــرى الـــبــارودى» حـــيـث يــذكـــر فى
ـردى إحـدى حــكـايــاته عن اخلالف الــذى دار بـ قــاسم ا
مـفتى الـشام وعبـد الله حـمزة نـقيب األشـراف أيام الوالى
راشـد نـاشـد بـاشـا فى دمـشق بــالـقـرن الـتـاسع عـشـر لـكن

القد واجلديد

سرح والتجريب ا

إيه األخبار

 أبوالعال السالمونى

 جالل الشرقاوى

 خالد جالل

نعم  ناصر عبدا

اعتـذر الفـنان األردنى أحـمد الـنوجى
خالل هـذا الـعــام عن خـمـسـة أعـمـال
تليفزيونـية من أجل التحضير للعمل
ـسـرحى الــذى وصـفه بـأنه انـتـقـادى ا
ســـاخـــر والــذى ســـتـــبــدأ عـــروضه فى
ــــقــــبل وقــــال : إن الـــعــــمل رمـــضــــان ا
ســـيــكـــون نـــقـــلـــة نـــوعـــيــة جـــديـــدة فى
ـــــســــرح األردنـى من خـالل الــــشـــــكل ا
والـــنص وطــــريـــقـــة األداء ومــــفـــاجـــأة
لـلمـشاهـد األردنى والـعربى وتـستـمر
ا بـعـد الـشهـر الـفـضيـل فى ح لم
سرحية. يتم الكشف عن اسم هذه ا
ـسـرحـية وأضـاف أن هـذه الـتـجـربـة ا
األولى مع الــــفــــنــــانــــة "أمل الــــدبـــاس
"لــثــقــته بـهــا فى تــقــد مـســرح نــاقـد

وســـاخــر إذ أن إنـــهــا جتــســـد كــافــة" "
الكـراكتـرات" اخملتـلـفة الـتى يحـتاجـها
الـــعـــمل وهـــو مــا جـــعـــله يـــخــتـــار أمل

لتكوين هذا الثنائى".
بــــدورهـــا وعـــدت الــــفـــنـــانــــة الـــدبـــاس
اجلــمــهـور بــأنـهم ســيــشـاهــدون شـيــئًـا
ــيــزًا مــشـيــرة إلى أنــهــمـا جــديـدًا و
يــفـــكــران بــإخـــراج مــســرحـــيــة لــلــدول
العربـية وكذلك لـدول غربيـة متمـنية
أن تــعــجب هــذه الـثــنــائـيــة والــتـولــيــفـة
شاهدين. التى سيقدمانها جمهور ا
ــســـرحى أول لــقــاء ويــعــتـــبــر الــعـــمل ا
ــسـرح فى لــهــمــا مـعًــا عــلى خــشـبــة ا
ح سـبق وأن الـتـقـيـا فى الـقلـيل من

األعمال التليفزيونية.

 محمد اجلناحى

≈MÉæ÷G ´Oh ≈JGQÉeE’G ìô°ùŸG
ــســرحــيــ فى دولــة نــعـت وزارة الــثــقــافــة وجــمــعـــيــة ا
ـسـرحى محـمـد اجلـناحى ؤلف واخملـرج ا اإلمـارات ا
اضى  فى سنغـافورة حيث كان عـقب وفاته األسبـوع ا
ـرض وشيع  إلى مـثواه يـعـالج بعـد صراع طـويل مع ا

األخير فى  العاصمة أبوظبى.
ـسـرحـي الـفـنـان إسـماعـيل عـبـدالـله رئـيس جـمـعـيـة ا
قــال إن فـــقــدان اجلـــنــاحى خـــســارة كـــبــيـــرة لــلـــمــســرح
اإلماراتى واصفًا عالقته الشخصية به بالقول بفضله
كـــتـــبت الـــدرامـــا اإلذاعـــيـــة وتـــتـــلـــمـــذت عـــلى يـــديه فى
ـــســـرح مـــجـــاالت أخـــرى ويـــعـــد اجلــــنـــاحى من رواد ا

اإلمـاراتى حيـث قدم أكـثـر من أربعـمـائـة عمل إذاعى 
ــسـرحــيـة فى وهـو واحــد من أهم مــؤســسى احلـركــة ا
مـيز  فـى الدرامـا اإلماراتـية اإلمـارات وكـان له دوره ا

واخلليجية.
ـسـرحــيـة "بن سـحـتـوت" و"تـمـوت ومن أشــهـر أعـمـاله ا
يـزاً فى أعـمال " كـما أن له حـضـوراً  أحالم الـسنـ
ومن أشـــــهــــر أعـــــمــــاله مـــــثل "شــــحـــــفــــان" و"جـــــواهــــر" 
الـتــلــيـفــزيـونــيــة " أيـام الــشـتــات"  و"حــايـر طــايـر" و آن

األوان " و" حر بو هالل". 

´hóîe ÜOh ´OÉîe Ö∏©K..Ohô£e º°SÉb ΩÉghCG
ــســرحى قـاسـم مـطــرود  من كــتــابـة أول  انــتـهى الــكــاتب ا
ـســرح الـطـفل ( أوهــام الـغــابـة) ونـشــره فى مـوقع جتــاربه 

"مسرحيون ".
ــــارسـه الــــثــــعــــلب مع يــــتــــنــــاول الــــنص ( اخلــــداع )الــــذى 
حـيوانـات الـغابـة بـجعـلـهم يصـدقـون أنه ( أمهـر خـياط فى
ـشــاهـدتـهـا الـغــابـة) يـخـيط ســتـرة غـيــر مـرئـيـة ويــدعـوهم 
وتـــصـــديق أن الـــدب يـــرتـــدى ســـتـــرة رغم حتـــذيـــرات( ابن
الــكـنــغـر والــفـيـل) وتـأكــيـدهم أنــهم لم يــشـاهــدوا أى سـتـرة
ا الثعلب كـان يخيط فى الهواء مع هذا تـنطلى احليلة وإ
عـلى الــدب واحلـيـوانـات األخـرى ويـقــبض الـثـعـلب ( جـرار
العسل ) ثمن خيـاطته ولكنه يجـدها فارغة ألن الدب كان
يـأكل الـعـسل كل يـوم ويـسـلـمـهـا له فـارغـة بـعـد أن اكـتـشف
أنه يــرتــدى ( جــلـــده فــقط) وتــســاعــده الــعــجــوز فى أثــنــاء

مرورها فى الغابة. 

π«ÑL áæjóe ≈a á«fÉÑMQ áHôŒ ådÉK ..≥«æ«ØdG IOƒY
ـــؤتــمــر دعت جلـــنــة مــهـــرجــان جــبـــيل بــلـــبــنــان 
ــــــاضى ضــــــمـن أجـــــواء صــــــحـــــفـى األســــــبــــــوع ا
سـيـاحـيــة لـتـعـلن عن بـرنــامـجـهـا الـذى تـشـارك
فيه فـرق "لومى" الـلبـنـانيـة ومن ثم سبـاستـيان
ـــانـــيـــة تـــيـــلـــور وفـــرقـــة "مـــوس أون مـــارس" األ
ــيــكــانــيـــكى وانــتــهــاء مع فن "الــدى. لــلــرقص ا

جيه".
ــقـبل مع وتــفـتح مــهـرجـان جــبـيل يـوم  7 يــولـيه ا
عـروفة بـاتى سميث مـغنيـة الروك األمـيريكـية ا
ـــنــصــور ـــســرحـــيــة جـــديــدة  وتــنـــتــهى بـــعــروض 
الــرحـبـانـى بـعـنــوان "عـودة الـفــيـنـيق" تــعـرض يـوم
ـــقــــبل وحـــتى  24 مـــنه. هى  19  أغـــســــطس ا
ـسـرحـية الـثـالـثة الـتى يـقـدمـها الـرحـبـانـية فى ا
مــديــنـة جــبــيل ضــمن مــهــرجـانــاتــهــا عــلى مـدار
ثالث سـنوات متوالـيات بدءًا بـ "جـبران والنبى"
اضى وهذه الـسنة "عودة تلتـها "زنوبـيا" العـام ا
سـرحيـة حتكى قـصة مـدينة جـبيل الفـينـيق". وا
عـام  1375 ق.م. حــيث كـــان الــظــرف مــشــابــهــا
إلى حـد كبير بـحسب ما قاله مـروان الرحبانى

ا يعيشه اللبنانيون اليوم.
 مسرحية «زنوبيا»

iOÉ°TƒHCG iOÉ°T

 قاسم مطرود

 الفنانة األردنية 
أمل الدباس
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> إن تـدريس الـرقص لـلـمـمـثــلـ أو الـراقـصـ ال يـتـضـمـن نـفس األهـداف تـمـامـاً مـثل أن
مثل ا يساعد أستاذ الغناء ا تطلبات. ر غنى ال يتطلب نفس ا تدريس الغناء للممثل أو ا
ـمـثلـون أن يـنـدمـجوا فى ـقـابل إذا اسـتـطـاع الراقـصـون وا فى إيـجـاد صـوته الـغنـائى. وفى ا

عرض راقص أو مسرحية فإن ذلك يرجع أساساً لقدراتهم اخلاصة.

كوّن أول فرقة للفن الشعبى بالغورى 1968.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG
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ذاق.. سياسى حدوته.. عن صراع اخلير والشر 
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ان إمام  إ

 ó«©°S Ihôe
محمد احلنفى

ـمــثل أن يـقـضى حـيـاته فى الـعــمل وأن يـكـرس عـقـله لـلـفن عـلى  ا
وأن يـدرب مـهـاراته ومـلـكـاته بـانـتـظـام ويـنـمى شـخـصـيـته ويـطـورها
وعلـيه أال يشـعـر بالـيأس وأال يـتخـلى عن هدفه الـرئيـسى هذه هى
الـكــلــمـات الــتى صــدر بـهــا ســتـانــسالفــسـكـى كـتــابه «تــقـنــيـات األداء
سرحى» والذى يبلغ (393 صفحة من القطع الكبير) والذى يعد ا
ثل رجع األساسى لكل  ثابـة ا مثل»  مع كتابه السابق «إعـداد ا
مـــســـرحى بـــاحث عن الـــطـــريـــقــة الـــتـى يــنـــمى ويـــطـــور بـــهــا قـــدراته
ـتـرجـمـة مـروة هـاشم فى مـقـدمـتـهـا ومـهـاراته عـمـلـيـاً - كـمـا تـؤكـد ا
مـثل لن جتـد من يـنفخ فـيـها من ـؤلف بـدون ا للـكـتاب - فـكـلمـات ا
سرح سرحى معنى. فا روحه ولواله ما كان لباقى عـناصر العمل ا
هــو فن الـتـمــثـيل أوالً وأخـيــراً. ويـعـد ســتـانـسالفــسـكى أول من قـ
نـهج كى يسير عليه وأصبحت طريقته التى مثل ووضع له ا عمل ا
ــرجع ـــمــثل» وكـــتب أخـــرى أشـــبه بـــا طـــرحـــهــا فـى كــتـــابه «إعـــداد ا
سرحية نظريته دارس ا ـسرحى واتخذت كل ا األساسى للممثل ا
منـهجـا دراسـياً لـطالبهـا فى مـادة التـمثـيل. ومـنهج سـتـانسالفـسكى
ـعــايـشــة اإلبـداعـيــة الـتى تــخـلق االمــتـزاج بــ احلـيـاة ـثـل إجنـاز ا
ناهج األخرى باحلرص على دراسة والفن كما يتميز منهجه عن ا
تحققـة من التجارب التى يـقوم بها وتركـيزه على الشعور النـتائج ا
قام األول ومتـابعة تطوره مـنذ البدايـة والكتاب هو الداخـلى فى ا
مـحـصـلـة لـتــجـربـة سـتـانـسالفـسـكى الـتـى اكـتـسـبـهـا طـوال عـمـله فى
ــســرح أراد بـه خــدمــة األجــيـــال الــقــادمـــة والــعــامــلـــ فى مــجــال ا
ـسـرح ومـقـدمـا لـهم فـيه الـوسـائـل الفـنـيـة اخلـارجـيـة الـتـى تـسـاعد ا
عـلـى جتـســيــد الــشـخــصــيــة فى الــواقع أمــام اجلـمــهــور إضــافـة إلى
ـمـثل الـداخـلـيـة والـتى قـدمـهـا فى الـعـامل اآلخـر وهـو اسـتـعـدادات ا
ـمثل» وهـما األسـاس الـذى يقـوم علـيه منـهجه كـتابـه الهـام «إعداد ا

كله.

تـقــول مـروة هــاشم: «إن ســتـاتــسالفـســكى لم يــتم إشــبـاع عــبـقــريـته
الفـنية أبدا بـصورة كاملة وهـو ما ظل يحثه ويـدفعه حتى يوم وفاته
إلـى الــبـــحث عن اجتـــاهــات جـــديــدة فى فن الـــتــمـــثــيـل واخــتـــيــارهــا
واخــتــبــارهــا لــذا كــان مــتــرددا جــدا فى أن يــخــلص إلى أيــة نــتــائج
ـا أمل فى احلــصـول عـلى بــوصـفـهــا صـورة نـهــائـيـة لألشــيـاء ولـطــا
طريـقة جـديدة لتـحقـيق هدفه األسـمى كما كـان منـزعجـاً من نشر
خالصة جتاربه فى كتاب خشية أن تتحول إلى قواعد راسخة غير
قابلة للتغـيير أو قواعد جامدة وصارمة وما جعله يوافق على ذلك
إقــنـــاع رفـــاقه له أن تـــلك اخلالصـــات والــنـــتــائـج قــد تـــكــون حـــافــزاً
لـآلخــرين يــسـاعــدهم عــلى الــتـطــرق إلى أســالــيب جـديــدة خــاصـة

بهم».
يــحــتـوى الــكــتــاب عــلى عــدد من الـفــصــول تــتــراوح فى الــطـول وهى
اط «نحو الـتشخـيص اجلسدى - ارتـداء الشخـصية - شـخوص أ
- كى يـكون جـسـدك معـبرا - مـرونـة احلركـة - الـسيـطـرة والتـحكم
فى الـنـفس - اإللـقـاء والـغـنــاء - الـتـنـغـيـمـات والـوقـفـات - الـتـوكـيـد:
عبرة - مـنظور جدل بناء الشخـصية - درجة سرعة إيقاع الكلمة ا
ـسرح - نحو أخالقيات احلركة - سرعة إيـقاع اخلطاب - سحر ا

اط اإلجناز - بعض االستنتاجات حول التمثيل». سرح - أ ا
فـــفى الــــفـــصـل األول اخلـــاص بـ «الـــتــــشـــخــــيص اجلـــســــدى» يـــقـــول
ستـانسالفسـكى: إذا لم تكن قادراً عـلى استخـدام جسدك وصوتك
ـشـى واحلـركــة وإذا لم تـكن قــادراً عـلـى إيـجـاد وطــريـقــة كالمك وا
شـكل التـشخـيص الـذى يتـفق صورة الـشـخصـية فـإنك لن تـستـطيع
أن تـنـقل إلى اآلخرين الـروح الداخـليـة احلـية لـلشـخصـية. والـسؤال
هـو: كـيف حتــقق ذلك الـتـشــخـيص اخلـارجى واجلــسـدى? واإلجـابـة
أنه فى مـعظم األحـوال وخـاصة بـالنـسبـة لـلمـوهوبـ يـتم االنسـجام
ـجرد أن يـتم بـناء الـقيم الـداخلـية الـصحـيحـة لها. مع الشـخصـية 
ـــؤلـف إلى جتـــربــــة «تـــورتـــشــــوف» الـــذى قـــدم إمــــكـــانـــيـــة ويـــشــــيـــر ا
الـتـشـخـيص اخلـارجى بـصـورة بـديـهـيـة عن طـريق احلـيل الـبـسـيـطـة
يكانـيكية اخلاصة «فعندما تضع فمك فى أوضاع غريبة الفنية وا
سـوف حتــصـل عـلـى طــرق أخــرى لـلــحــديث وأعــطـى مــثـاال: تــخــيل

> تـعلـيم الطـالب ال يتم تـلخـيصه فى صـلة ثـنائيـة: مخـرج مُمـثل ولكـنه يتـحقق ليس
فـقط عن طريق شىء مسبب: جزئية ولكن أيضا عن طريق شركاء. فى محاضرة مثالً
فـيقـوم طالب بتـأدية مـونولوج يـوجه له اخملرج التـربوى بـعد ذلك عدداً من االنـتقادات
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سرحي جريدة كل ا

قدم ليلة مسرحية مع رواة السيرة الشعبية باالشتراك مع جامعة القاهرة ومركز حضارات الشرق األوسط.
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سرحى > الكتاب: تقنيات األداء ا
ؤلف: قسطنط ستانسالفسكى > ا

ترجم: مروة هاشم > ا
> الناشر: دار شرقيات

á«£Y ìÓ°U 

طريقة ستانسالفسكى فى  تطوير
سرحى تقنيات األداء ا

 عبقرية بال إشباع

نـفـسك شخـصـا إجنـليـزيـاً لـديه شـفة عـلـيـا قصـيـرة وأسـنان أمـامـية
طــويــلـة أعــطى لــنـفــسك شــفـاهــا عــلـويــة قــصـيــرة وأظـهــر أســنـانك
بصـورة أكـبـر. وعـنـدما سـأله شـخص: كـيف نـسـتـطيـع ذلك? قال إن
األمــر فى غــايـة الــبـســاطــة وأخـرج مــنـديـال من جـيــبه وضــغط عـلى
أسنـانه الـعـليـا والـتجـويف الـداخلـى لشـفـته العـلـيـا حتى أصـبـحا فى
حـالة من اجلفـاف تقريـبا ثم قام بـعمل ثنـيات فى شفـته العلـيا التى
ــنـديل بـيـده ظـلت مــثـبـتـة عــلى لـثـة أســنـانه اجلـافــة وعـنـدمـا أزاح ا
أصابـتـنا الـدهـشة من درجـة صـغر شـفـته العـلـيا ومـدى وضـوح حدة
أسنـانه. هذه احليلـة أخفت عنا الـرجل الذى نعرفه ووجـدنا أمامنا

ذلك الرجل اإلجنليزى الذى وضعه لنا.

وفى الــفـصل اخلـاص بــارتـداء الــشـخــصـيـة يــقـدم ســتـانـسـالفـسـكى
ــثــيــرة عــنـدمــا طــلـب مـنــهـم - هــو ورفـاقـه - أن يــخــتـاروا جتــربــته ا
البس يـقول: لـكـنى وقـفت فى حـيرة شـخـصيـات لـهم من حـجـرة ا

مــا الـشـخـصــيـة الـتى سـأخــتـارهـا? حـتـى وقـعت عـيـنـى عـلى مـعـطف
باهت قد أصفر رأيت فيه شخصية شريرة تشبه الشبح حاولت
الـبـحث عن اإلكـسـسـوارات اخلـاصـة بـهـا الـقـبـعـة والـقـفـاز واحلـذاء
فلم أجـدها ووعدتنى خـادمة احلجرة بـالبحث عنـهما غادرت وأنا
أشعر باإلثارة والتـشتت وشعرت أن شيئاً ما يحدث بداخلى فإننى
ـعــتـاد بــنـفــسى كـأنــنى لـست لــست أنـا مـن حـيث شــعـورى الــواعى ا
وحــدى أنـــا مع شـــخص آخـــر أبـــحث عـــنه داخل نـــفـــسى ولـــكــنى ال
أســتـطـيع احلــصـول عـلــيه وأخـيــرا ذات لـيـلــة اسـتـيـقــظت من نـومى
وكـان كل شىء واضـحـا بـالـنسـبـة لى كـانت تـلك هى احلـيـاة الـثـانـية
التى أحياها بـالتوازى مع حياتى العـادية حياة سرية فى الالوعى.
خاللــهـا كـان هــنـاك بـحث مــسـتـمــر عن ذلك الـشـخـص الـقـذر الـذى
وجـــدت مالبــسـه مــصــادفـــة. وبــيــنـــمــا كــنـت أســيــر عـــائــدا ذات يــوم
ـاءات ومشـيات الـشـخصـيـة التى اخـتـرعتـها. وعن وجـدتنى أكـرر إ
ـمــثل أن يـعــمل عـلى الـسـيــطـرة والــتـحــكم فى الــنـفس يــقـول: عــلى ا
ـاءاته لألداء والـسـيـطرة عـلـيـها حـتى ال تـسـيـطر هى تـسـخيـر كل إ
ــاءات يـضـعـف من األداء اجلـيـد ــفـرط لإل عـلــيه. فـاالسـتــخـدام ا
ــكن الــقــول إن تــلك ــمــثــلــ و ــاءات هى مــســتــودع أســهم ا فــاإل
كن االستفادة ا تمـتص قدراً هائالً من الطاقـة التى  احلركات إ
ـاءات إذا هو أهم مـنـهـا فى أغراض أكـثـر فائـدة فـالتـحـكم فى اإل
ـاءات ــمـثـل أال يـنــسى أن اإل عــنــاصـر الــتـشــخــيص. ويـجب عــلى ا
ـا تـقـربه من الـشـخـصـيـة الـتى يـؤديـهـا بـيـنـما ـطـلـوبـة إ ـنـاسـبـة وا ا
ـــاءاته الــشـــخــصــيـــة فــتـــفــصــلـه عــنــهـــا وتــدفـــعه فى اجتــاه تــدخل إ
مـشـاعره الـذاتيـة لذلك يـصـبح ضبط الـنفـس والقـدرة على إعـطاء
ــمـثــلـون. وفـى فـصل اإللــقـاء نــهـايــة مـؤثــرة هـمــا أهم مــا يـتــسم به ا
ـمـثل عـنـدمـا يـتـحـكم فى حـركـاته ويـضـيـف إلـيـها والـغـنـاء يـقـرر أن ا
الكـلمات والصوت فإنه يـبدو لى موسيقى مـتناغمة مصـاحبة لغناء
قـاطع اللفـظية جـميل فنـحن ال نحس بلـغتـنا وال نحس بـاجلمل وا
واحلــروف ويــســوق مــثــاال فــهــذه اجلــمـلــة «حــلــوقـت لــتــحــبـاب أ

سـعدتـكم..!» كانت لـغزا لـكل من سمـعهـا وبدت كـأنهـا توبـيخـاً فقد
ـمـثل بطـريـقـة غـيـر مـفـهومـة وغـيـر واضـحـة واألصل فـيـها نـطـقـهـا ا
هو: حـان الـوقت لـنفـتح الـبـاب على مـصـراعـيه أمام سـعـادتـكم. لذا
س الكلمات تازة وال  تلك طـريقة إلقاء ونطق  مثل أن  على ا
مـارسة وجدتنى واجلمـل فقط بل كل مقـطع لفظى وكل حـرف وبا
أقـول لـنــفـسى: يـا إلــهى هل يـجب أن نــبـدأ من الـبــدايـة مـرة أخـرى
رحـلـة طـفولـة جـديدة ـر  لـنتـعـلم حـروف الهـجـاء? إنـنا يـجب أن 

رة. طفولة فنية هذه ا

عبـرة فيلفت نـظرنا ستـانسالفسكى إلى أما عن التوكـيد: الكلـمة ا
ــؤكــدة فــفــيـــهــا تــكــمن روح اجلـــمــلــة وجــوهــرهــا أهـــمــيــة الــكــلــمـــة ا
عـنى الذى مـنحـته إياهـا الطـبيـعة الداخـلى علـينـا إعطـاء الكـلمـة ا
الفـكر واإلحـسـاس والفـكـرة والصـورة ولـيس باخـتـزالهـا إلى سـلسـلة
ــوجـات الــصـوتــيـة وحــتى تـعــبـر الــكـلــمـات عـن ذاتـهـا بــسـيــطـة من ا
بــصــورة طــبــيــعــيــة وتــلــقــائــيــة يــجـب أن تــفــكــروا فى ذاتــكم قــبل أن

تنطقوها.
ـؤلف على أهـمـية ضـبط اإليـقاع فى الـفـصل اخملصص كـمـا يؤكـد ا
له «درجــة سـرعــة إيــقـاع اخلــطـاب» مــوضــحـاً أن أحــد أهم الــفـروق
نطوق واألشكال الـشعرية يكمن فى ـرسل ا األساسية ب الكالم ا
سرح أن لكل منهما درجـة سرعة إيقاع مختـلفة وعن أخالقيات ا
سـرحى ويرى فـيعـتبـرونهـا عـنصـراً هامـاً يسـهم فى حـالة اإلبـداع ا
مثل لكى يصبح عضوا مثل يحتاج إلى االنضباط والنظام فا أن ا

سرح. فى منظمة كبيرة ومعقدة هى ا

 ابحث عن .. ذاتك

أهمية  الكلمة 

مثل أن يعطى  على ا
عنى الذى منحته لكلماته ا

إياها الطبيعة

دهش فسينفضون تسبق خيال األطـفال ا
مـن حـولــهــا ولــذلك اســتــخــدمت الــشــاشـة

سرح. السينمائية فى خلفية ا
ــطــالــبــة وأخــيــًرا حــرصت عــزة عـــلى تــكــرار ا
بتوفـير ميـزانيات أكـبر لعـروض األطفال التى
تـراهـا جـزءاً ال يـتـجـزأ من عـمـلـيـة بـنـاء وعـيـهم
ثـقـافـًيا وعـلـمـًيـا وفنـًيـا مـبديـة دهـشـتـها من أن
تــكـــون مـــيــزانـــيــات مـــســـرح الــكـــبــار أعـــلى من
ــسـرح الــطـفل رغم أن نـظــيـرتــهـا اخملــصـصـة 

أهمية األخيرة مضاعفة من وجهة نظرها.
ستشار ا

سـرح الطـفل لـعب الفـنان فى ثـانى جتاربـه 
ــــســـتـــشـــار الـــســـيـــاسى نـــاصـــر ســـيف دور ا
الداهـية الذى يـخدع ملـك "السعـداء" يسرق
مـنه وثــيـقـة مـلــكـيـة "أرض الـبالد" ويــعـطـيـهـا
لك األقـزام. وعن هـذا الدور يـقول نـاصر:

عزة لبيب تطالب
سرح بدعم أكبر 
ثل الطفل.. و
بالعرض يصف
نهايته بأنها "غير

منطقية"

احلـدوتـة الــتـقــلـيــديـة اجملـردة شــغـفه ومن
ــا يــجـــرى عــلى أرض الــواقع أجل ربـــطه 
حــــولت األفــــكــــار اجملــــردة فـى الــــعــــمل عن
اخلـير والشـر ونهب الـثروات إلى إشارات
ــا يـراه يـومــيًـا فى نــشـرات األخــبـار وعـلى

شاشات التليفزيون.
وتكـشف عـزة حمـاسهـا الـبالغ لـلـنص الذى
كـــتــبـه حـــسن ســـعــد واصـــفـــة إيـــاه بــالـــنص
الــذكى فـهــو درامـا مـفــتـوحـة عــلى الـواقع

رغم شكلها الفانتازى احملبب للطفل.
وتــكـــشف عـــزة رؤيــتـــهــا الـــتى تـــنــاولت بـــهــا
الـنـص قـائـلـة: قــسـمت الـعـالـم إلى قـسـمـ
دول الـسـعـداء الـتى تـشـبه شـرقـنـا الـسـعـيد
من حـــــيث ثــــرواتـه الــــتـى بــــاتت مـــــطــــمــــعًــــا
لـلـجـمـيع فى مـقـابل دولـة األقـزام اجملـدبة
الـــــتى تـــــعـــــيش عـــــلى امـــــتـــــصـــــاص ثــــروات

الــصــراع الــتــقــلــيــدى بــ اخلــيــر والــشـر..
بــرؤيــة تــمــزج بــ بــســاطــة الــشــكل وعــمق
الـتـنـاول يـقـدمـها لـألطـفال الـثـنـائى حـسن

سعد مؤلفًا وعزة لبيب مخرجة.
يــقـــسم صــنــاع الــعـــمل الــعــالـم إلى نــصــفــ
أخــيـار وأشــرار ويــديـران الــصــراع بــيـنــهــمـا
هـارة ليلـبس اجملرد حلـًما ودًمَا وتـتحرك
األفـــكــــار عـــلى خـــشــــبـــة مـــســــرح مـــتـــروبـــول
بــبـــســاطــة أقـــرب مــا تـــكــون إلى الـــتــعـــقــيــد
ـسرحى لـيـدخال الطـفل إلى قـلب احلـدث ا
بـطًال مشـارًكا ومـتـلقـيًا إيـجـابيـًا ليـخرج فى
ًـا بــأن يـعــيش حـيـاة طــويـلـة فى الــنـهـايــة حـا
أرض الـسعداء ولديه رغـبة حقـيقية فى أن
يــــصـــارع "األقــــزام" الـــقــــادمـــ مـن أرضـــهم
اجلرداء طامعـ فى االستيالء على ثروات

أرض السعداء.. نحن
سياسة

عــلى فــتــرات مـتــبــاعـدة لــكــنـهــا ضــروريـة..
تـغـادر عــزة لـبــيب" عـالم االحــتـراف ولــعـبـة
الـتـشخـيص لـتـزور "دنـيا األطـفـال" جنـمة
ومــخــرجـة مــســرحــيــة جتــيـد الــتــواصل مع

أولئك الذين لم تلوث األيام ذائقتهم.
عن جتـربتـها مع أرض األقزام" تـقول عزة:
اخـــتــــرت مـــنــــظـــورًا ســــيـــاســــيًــــا لـــلــــحـــدوته
الـتــقـلــيـديــة عن صــراع األخـيــار واألشـرار
الـــذين يـــحـــلـــمــــون كل يـــوم وفى كل عـــصـــر

بسرقة ثروات السعداء.
تـضيف عـزة: طفـل اليـوم أكثـر وعيًـا وأشد
إدراكًــا لــلــمـــتــغــيــرات حــولـه فــهــو يــشــاهــد
القنـوات الفضـائية ويـستقى مـعلوماته من
شــــبـــــكــــة االنــــتــــرنت وبــــالــــتـــــالى ال تــــرضى

 مسرحية عالم األقزام

 فاروق الفيشاوى

> الفـنان فـاروق الفـيشـاوى انضم
إلى مــجــمـوعــة أبــطــال مـســرحــيـة
«سى عـــــلى وتـــــابـــــعـه قـــــفه» الـــــتى
بدأت بروفـاتها تـمهيـدا الفتتـاحها
منتصف يولـيو على خشبة مسرح
الـسالم. الـفيـشـارى انضم لـلـعمل
بـــــعـــــد اعـــــتــــــذار عـــــلى احلـــــجـــــار

ألسباب غير معلنة.
ــــســـرحـــيــــة إخـــراج مـــراد مــــنـــيـــر ا
ويشـارك فى بطولـتهـا فايـزة كمال
مــاجــدة مــنــيــر مــوسـيــقـى وأحلـان
ـــــســــرح حـــــمــــدى رؤوف وإنـــــتـــــاج ا

احلديث.

سرحـى الشاب إسالم إمام يقوم > اخملرج ا
حالـيًا بـإعادة بـروفات مـسرحـية «كـيوبـيد فى
ـــشـــاركـــتـــهـــا فى احلى الـــشـــرقـى» تـــمـــهـــيــدا 
ـــهـــرجـــان الـــقــــومى لـــلـــمـــســـرح. فـــعــــالـــيـــات ا
ـسرحيـة قدمـها مـؤخرًا طالب كلـية الـفنون ا
الــتـطـبــيـقــيـة بـجــامـعـة حــلـوان وحـصــلت عـلى
ــسـرح الــسـنــويـة ــركــز األول فى مـســابـقــة ا ا
لـــلــمـــســـرح اجلـــامـــعى. «كـــيــوبـــيـــد فى احلى
الشـرقى» تأليف أسـامة نـور الدين وتـمثيل
سـارة حــسـنى ويــاســمـ مــحـمــود وسـارة
شــــفـــيق عــــمـــرو عـــادل أمــــجـــد احلـــجـــار
هــشـــام مــجــدى أحـــمــد ســـعــيــد مـــحــمــود

ندوه محمد كمال أحمد الكاشف.  محيى زايدا

> محيى زايد  منتج مسرحية «ترالم لم»
يـواجه عـدة مـشـكالت تـتـعـلق بـعـدم تـمـكـنه
مـن احلــصـــول عــلـى الــتـــراخــيـص الالزمــة
لــتــشـغــيل مــســرح لـيــســيه احلـريــة وهــو مـا
تــســبب فـى تـأجــيل افــتــتــاح الــعــرض الـذى

. يقوم ببطولته الفنان سمير غا
ـسـرح مـحــيى زايـد قــام بـتــحـديث وتــطـويــر ا
ـيـزانيـة وصلت إلى 5 مالي جـنيه إلعادة
افــتـتــاحه واسـتــغالله فى األعــمـال الــتى قـرر
سـرح بشارع مـجلس الـشعب إنـتاجـها. يـقع ا
ــتـفــرع من شــارع الـقــصــر الـعــيــنى ويــسـعى ا
زايـد حـالـيـًا إلى الـتـغـلب عـلى الـعـراقـيل الـتى

عطلت استخراج التراخيص.

كــــوالـــيس 

 إسالم إمام 

جمال ياقوت
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فـرقـة مــسـرح الـطـفل بــقـصـر الــتـذوق بـاإلسـكــنـدريـة تـقــدم حـالـيـا مــسـرحـيـة

العرائس صياد العفاريت تأليف وإخراج جمال ياقوت.
سرحية الهامة التى نادية ندا مدير القصر قـالت إن العرض من التجارب ا
ـهـا ضـمن أنـشـطـة الـقـصـر فى مـجـال مـسـرح الـطـفل وخـاصـة أنه يـتم تـقـد
يـعـتـمـد عـلى اسـتـخـدام تـقـنـيـات مـسـرح الـعـرائس وخـيـال الـظل الـتى وظـفـهـا
اخملرج جمال ياقوت بشكل موفق خللق عناصر فرجة أكثر جاذبية للطفل.
ـان إمام مـحـمد فـاروق أحـمد راسم قام بـاألداء الـصـوتى للـشـخصـيـات إ
ن فـوزى أحمد الـسعـيد أحمـد محـمود وحتريك بالديـيه صالح الدين أ
ولى الـعـرائس لـكل من أمـيـرة مـجـاهـد انـتـصار عـبـد الـنـبى مـحـمـد عـبـد ا
أحـمــد بـسـيــونى مـحــمـد بــسـيـونـى مـصـطــفى حـســنى مـحــمـد عــيـسى رنـا
رشـدى أسـمـاء خـيـرى دريـد عـبـد الـسـيـد مـروة احلـمامـصـى داليـا حـسن

باسم حسنى أحمد على حسن محمد فاروق محمود بدر.
تــصــمــيم االســتــعــراضــات حملــمــد عــبــد الــصــبــور تـصــمــيـم الـعــرائـس نــاهـد
الــرشـيــدى كـلــمـات األغــانى لـلــشـاعــر مـحــمـد مــخـيــمـر أحلــان وتـوزيع وائل

عاطف صالح وغناء شريف ياسر محمد ياسر يسرا عاطف صالح.
ناظر وخيال الظل الفنان صبحى السيد. قام بتصميم ا

اآلخـرين والـرمـز هــنـا واضح ورغم عـمق
وضوع اخـترنـا له القالب الـساخر لـيكون ا
لل أو الفتور. محببًا للطفل ال يصيبه با
ــمـــثــلــ وتــتـــوقف عــزة عـــنــد مـــجــمــوعـــة ا
األقــــــزام الـــــــذين شـــــــاركــــــوا فـى الــــــعــــــرض
ــوهـوبــ احلـقــيـقــيـ قــائـلـة: لـتــصـفــهم بـا
وجـدت بينهم طاقـات تمثيلـية جبارة قادرة
عـــــلـى اإلضـــــحـــــاك ومـــــخـــــاطـــــبــــــة الـــــعـــــقل

والوجدان فى آن واحد.
وبـــبـــســــاطـــة تـــعـــتــــرف عـــزة أنـــهــــا فـــضـــلت
االعـــــتـــــمــــاد عـــــلى فـــــريق مـن احملــــتـــــرفــــ
البس لـــتــــصـــمــــيم وتــــنـــفــــيـــذ الــــديـــكــــور وا
وسـيـقى مشـيـرة إلى حرصـها واإلضـاءة وا
عــلى تــقـد عــمل ال تـطــغى مــتـعــة الـتــلـقى
فـيه على اإلبـهار وأطـلقت الـعنـان خليـالها
ألنــهـــا تــعى جــيــدًا أنــهـــا إن لم تــســتــطع أن

اخـتــرت إطـار الــشـريــر خــفـيف الــدم ألقـدم
من خالله الـشـخـصـيـة التـى ترسـم حتوالت
دراما الـعرض من وراء الـكوالـيس فهـو ليس
مـلـًكـا وال حـاكـمـا لكـنـه العـقـل الذى يـخـطط
واليـد التى تـنـفذ. ويـضيف نـاصـر: استـعنت
البـس وقـــنـــاع الـــبـــهـــلـــوان ألقـــدم مـــعـــادًال
ستشار بهلوان يلعب لطبيعة الشخـصية فا

على كل احلبال ليحقق أغراضه.
ـشـاركـة فى وكــشف نـاصـر عن سـعــادته بـا
الـــعـــرض الـــذى يـــصـــفه بــــأنه مـــبـــهـــر عـــلى
ـستـوى الـبـصـرى وطـالب وسـائل األعالم ا

سرح الطفل.   زيد من الدعم 
حتفظات

ويلـعب الـفـنـان الـشـاب وائل نـور الدين دور
األمـــيــــر وبــــبــــســـاطــــة يــــكــــشف عن بــــعض
حتـــفـــظــــاته عـــلـى الـــرؤيــــة الـــتى قــــدم بـــهـــا
ـــشــــاهـــد مــــثل عـــدم الـــعــــرض عـــدداً مـن ا
الــتـأكــيــد عـلى رومــانـســيــة مـشــهـد االتــفـاق

لكية. على استرداد وثيقة ا
يـرى وائل العرض صـعبًا عـلى األطفال أما

نطقية. نهايته فشابها شىء من عدم ا
والء فـريد الـتى لـعـبت شخـصـيـة ملـكـة دولة
السـعداء اخـتارت هى األخـرى تقـد الدور
فى إطار كـوميدى خـفيف مع الـتأكـيد على
ــة إلى حــالــة الــتــحــول من الــضــعف والــهـز
القـوة واإلصرار على اسـترداد الـوثيـقة التى

تثبت ملكية األداء ألرضهم اخلصبة.

حجب أربع جوائز 

اإلدارة الــعـامــة لـلــمـســرح بــهـيــئـة قــصـور الــثــقـافــة قـامت
ـــالــيــة لـــلــفـــائــزين فى بــتـــســلــيـم اجلــوائــز ا
ـسـرحى لـلـعـام احلالى مـسـابـقـة الـتألـيف ا
والــتى يـتم تــنـظـيــمـهـا ســنـويـاً.. د. مــحـمـود
ــسـرح» قــال إن جلـنـة نــسـيم «مــديـر عـام ا
ـسـابـقـة قـررت هـذا الـعـام حـجب حتـكـيم ا
ـسـرحى الـطويل أربع جـوائـز هى الـنص ا
مـــســــرحـــيــــات الـــفــــصل الــــواحـــد واألولى
ـسرحى بـيـنمـا فاز والثـانـية فى اإلعـداد ا
بـــاجلـــائــزة الـــثـــانـــيــة فـى مــســـابـــقــة الـــنص
ـسـرحى الـطـويل وقـيـمـتـهـا خـمـسـة آالف ا
جـنــيه الـكـاتب ربـيع الـســيـد عـبـد الـرحـمن
عقب الباب عن مسـرحية «ليالى الصبابة
ـوت» وفـاز الــكـاتب مـحـمــد أمـ عـبـد وا

الـصـمـد عـبد احلـافظ بـاجلـائـزة الـثـالـثة وقـيـمـتـهـا أربـعة
آالف جــنــيه عن مــســرحــيــة «حــوحــو مــلــكــا».أمــا جــائــزة
مـسـرحـيـة الـفـصل الـواحـد األولى وقـيـمـتـهـا أربـعـة آالف

جـنـيه فحـصل عـلـيهـا مـحمـد طـلبـة الـغـريب عن مسـرحـية
ن مـحـمـد «الـربــان» والـثـالـثـة فـاز بــهـا أ
أحــمـد مــتـولى وقــيـمــتـهـا ألــفـا جــنـيه عن

مسرحية «خرج كالعادة».
وفــاز أبـو الـعـال عـلى أبـو الــعال عـمـارة
عن مــســرحــيـة «رافـع الـرايــة» وأحــمـد
عـبد اخلـالق الصـعـيدى عن مـسرحـية
«احلـرام» بـاجلــائـزة الـثــالـثـة مــنـاصـفـة
ـــــســـــرحى فى مــــــســـــابـــــقـــــة اإلعـــــداد ا
وحـصال على ألـفى جـنيه لـكل مـنهـما.
وأضــاف د. مـحــمـود نــسـيم أن اإلدارة
تــقـوم حـالـيـاً بــإصـدار عـدد خـاص من
كتـاب سلـسـلة اجلـوائز لـنـشر األعـمال
ـســابـقــة لـتــكـون مــتـاحـة الــفـائــزة فى ا
سرحية لالستعانة بها فى عروضها. لفرق األقاليم ا

سرحى «الربان» و«ليالى الصبابة»يفوزان بجوائز مسابقة التأليف ا

 محمود نسيم
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كنت مخرجاً فى قنا

ـسرح مـهـمـا كان شـكـله تـكمـن فى النـقـطـة القـويـة لألداء وإعـداده. فإذا > أهـمـيـة فن ا
مثل قراءة نص فهو يضيف إلى قدراته اخليالية واألدائية. فى الواقع فاخليال تـعلم ا
الـذى ال يـدرّس يـبـقى قـوة االقـتـراح الـشـخـصى لـلـمـمـثل الـتى يـجـب أن نـضيـف إلـيـها

األسس التقنية التى يكون قد استفاد منها.

أخرج فى 1984ليلة الرؤية ولعبة الزمن ثم ليالى مصرية.

سرحي جريدة كل ا
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سرحى شهد ا ا

جينا..
االبنة التى لم يعرفها الريحانى
فى الـثامن من مثل هـذا الشهـر منذ تـسعة وخـمس
عـامًا. رحل جنيب الـريحـانى عن الدنيـا بسـبب تناوله
"  الــذى أعــطـته له جـرعــة زائــدة من "اإلكـرومــايــسـ
ـمـرضـة عالجًـا حلـالـة الـتـيـفود الـتـى أصابـتـه وكان ا
ـالــيـة - آنـئـذ - قــد أمـر بـإحـضـار مـكـرم عـبــيـد وزيـر ا
الـدواء من أمريـكا لعالج الـريحـانى الذى كـان يسـتعد
لـلزواج من فيـكتورين وفى مـستشـفى الدمرداش مات
الـــريـــحـــانى ولـم يـــكن فى حـــجـــرته غـــيـــر خـــادمـــته
ــرأة الـتى كـان يـود الـزواج كـريـسـتــ وبـديع خـيـرى وا

منها.
وفى ذكـرى رحــيـله كـنت ضــيـفًــا عـلى بـرنــامج "صـبـاح
اخلـير يا مصر" وقـد أثير موضوع ابنـته التى تسلمت
هرجـان الدولى السـينمـائى العام ه من ا جـائزة تكـر
ـاضى وهـو مـا أثـار تسـاؤالت الـصـحـافـة حـول جـيـنا ا
االبـنة الـتى ظهرت فـجأة وكـان الصـحفى نـبيل سيف
هو أول من أثار هذه التساؤالت فى صحيفة "الفجر".
ـهــرجــان طـبـع مـذكــرات الــريـحــانى كــمـا وقــد أعــاد ا
أضــاف فـصل مـن مـذكــرات "لــوسى دى فــرنــانى" كــمـا
تـرويها ابنتها جينا عـلى لسان اخملرج زغلول الصيفى
مـدعمـة بصـورة "تركـيب" ب الـريحانـى" كهالً" وجـينا

"طفلة".
ـذكـرات تـقول االبـنـة إنـهـا عـادت إلى مـصر وفى هـذه ا
سـتشفى اليونانى هى وأمـها عام  49 وقـد ذهبتا إلى ا
حـيث يرقد الريحانى مريـضًا وفى حجرته كان يوجد
كـثــيـر من أعــضـاء الـفــرقـة وقــد أصـدر أمــرًا لـصـراف
ناسـبة حضور ابنته وهو كافأة لـلجميع  اخلـزينة 
األمـر الذى لم يثبت صحـفيًا فى ذلك الوقت أو حتى
فى مـذكرات زوجته الوحيدة بديعة مصابنى ومذكرات
عـثـمان الـعـنـتـبلـى وبديع خـيـرى صـديـقـاه إذ لم يكن
بــجــواره غــيــر ثالثــة: اخلــادمــة  والــســيــدة الــتـى كـان

يستعد للزواج منها وبديع خيرى.
وفى الـواقع عرف الـريحـانى لوس دى فـرنانى أم جـينا
مـن عـام  16حــتى عـام  1920 وهــو الـعــام الــذى طـلب
مـنه السـيـد درويش ومحـمـد تيـمـور وعزيـز عـيد إنـتاج
أوبـريت "العشـرة الطـيبة" لـكن البـعض ادعى عليه أنه
دســيــســة إجنــلــيــزيــة وكـاد يُــقــتل فــأغــلق مــســرحه
وانـفــصل عن لــوسى الـتـى سـافــرت إلى بـاريس ورحل
إلى بـيروت ليستعيد توازنه االقتصادى فعاد وفى يده

بديعة مصابنى التى تزوجها عام 1924.
ـــاضى فـى اخلــامـــســة وإذا كـــانت جـــيــنـــا فى الـــعــام ا
والـسبعـ من عمـرها فـهذا يعـنى أن أمهـا اجنبـتها -
كــمــا تــدعى مـن الــريــحــانى - عــام  1932ولــكــنه كــان
مـتزوجًـا من بديـعة آنـئذ كمـا كانت لـوسى فى فـرنسا
انيا فمتى أجنب الريحانى وقد تزوجت ورحلت إلى أ
اذا ـاذا اسـتـمر هـذا الـصـمت ستـ عـامًـا? و جـينـا? و
أعـلـنت اخلــبـر فـجـأة? خـاصــة وأن أسـرة بـديع خـيـرى
مـتــمـثــلــة فى ابـنه نــبــيل وزوجـتـه وزوجـة أخــيه عـادل
يـؤكــدون أن الـريـحــانى لم يـنــجب بـسـبـب عـدم قـدرته
عـلى اإلجناب ونـحن نـتفق مـعهم خـاصة أن الـوثائق

سجلة ال تعرف شيئا عن جينا. وثقة وا التاريخية ا
ارحـموا جنيب الـريحـانى وال داعى لتـصدير مـتاعـبنا
إلـيه حيث يرقـد رقدته األخيرة ولـنحوَّل هـذه الطاقة
وت اجملانية إلى زراعة القمح توفيرًا للخبز بدالً من ا

ألجله.

 «عطا الله» أول
مسرحية مصرية

تعرض 
للسيدات فقط

الـسهـر فكـانت تـقدم أيـام اجلـمع السـاعـة العـاشرة
ــسـاء لـلــرجـال... كـمـا صـبــاحـاً حـيث تــعـرض فى ا
قدمت الفرقة عروضها فى مدن وقرى احملافظة
ـــهـــا فى ســـوهــاج وعـــلى مـــســرح ثـم قــامـت بــتـــقــد
األزبكية بالـقاهرة وفى سرادق مقام باحلس ثم
رازيق باجليزة وقد انتقلت إلى الزقـازيق وقرية ا
ـهــرجـان وفــاز اخملـرج ــركـز الــثـالـث فى ا فــازت بـا
ـــركـــز الـــثـــانى  ثـم أفـــرزت الـــفـــرقـــة عـــددًا من بـــا
اخملـرج احملـلـيـ قـدمـوا أعـماالً نـاجـحـة أهـمـها
نـتصر فـؤاد الذى سعى لـلحفاظ فى هذه الفـترة ا
على كيان ووجود الفرقة وقدم عدداً من األعمال
سـانده فى ذلك زميله سـمير عبـد اللطيف... وفى
عـام 1997 ســـافــرت إلى قــنـــا بــنــاء عـــلى طــلب من
مـديـر الـثـقـافــة مـحـمـد رمـزى جـمـال الـدين لـنـقـدم
« مـسرحية أبـو العال السالمونى «أمـير احلشاش
ـلـتـهـبـة ـنـطـقـة ا بــالـرغم من جـرأتـهـا فى اقـتـحــام ا
والـنــبش والـتــنـقــيب عن األسـبــاب احلـقــيـقـيــة الـتى
مـــهــــدت الــــتــــربــــة (ألن تــــضم فى رحــــمــــهــــا أجــــنـــة
اجلـمـاعـات الـظالمـيـة ألـسـنـا مـحـقـ حـ نـقـول
إنــهـــا مـــغـــامـــرة جـــريـــئـــة..?) هـــذا الــســـؤال طـــرحه
يـوسف وزيـرى من أبنـاء قـنـا فى جـريدتـهم احملـلـية
لـيــجـيب فى نــهـايــة مـقــاله (أمـيــر احلـشـاشــ بـكل
دعيه الذين لم يركنوا إلى عايير خطوة حتسب  ا
ــغــامــرة مـــتــحــمــلــ الــســهل وأقـــدمــوا عــلى هـــذه ا
مـســئـولــيـتــهــا بـشــجـاعــة مـنــذ مــعـانــاة اخملـاض إلى
ـسئولون مع كل جتـليات الـوالدة)...!! وقد حتمل ا
أعـــضـــاء الـــفـــريق صـــفـــوت الـــبـــطـــطـى حـــيث كـــتب
األشـعار وذل الـعـقبـات ولم يـرتعش خـوفا...!! ومع
ـنتصـر فؤاد اإلخراجـية (رحـمه الله) قام جتارب ا
أخـوه مــحـمــد حـمــلى فـؤاد الــذى شـارك بــالـتـمــثـيل
مــعى بـــتـــقــد جتـــارب إخـــراجــيـــة بـــعــد اكـــتـــســابه
خـبرات تـراكمـيـة من مخـرج سـبـقوه فـكان مـثاالً

تميز. للمخرج احمللى ا
وبـعد... ذهبت فى السـنوات األخيـرة إلى قنا على
فــتـرات أللــتــقى بـأبــنــائـهــا من خالل جلــان حتــكـيم
لــعـروض ومـهـرجــانـات الـثـقــافـة.. وكـذلك لــتـحـكـيم
عاهد العليا... وكان آخر هذه عروض اجلامعة وا
الــــلـــقـــاءات فى الـــفـــتـــرة من 25 إلى 30 أغـــســـطس
ــرقـســيـة) حتت 2007 ضـمن مــهـرجــان (الــكـرازة ا

رعـاية صاحب القداسـة البابا شـنودة الثالث حيث
يرعى مسـابقات متعـددة لألنشطـة الكنسـية ومنها
ـسرح ويذكر األنـبا موسى «أسقف عـام الشباب ا
ـــهــرجــان» فى مــقــدمـــة الــكـــتب الــتى تـــصــدر عن ا
ـــتـــعــددة: حـــضـــانــة ابـــتـــدائى إعــدادى ــراحل ا ا
ثـــانـــوى جــــامـــعــــة خـــريــــجـــ خـــدام إلـى جـــانب
مسـابقـات خاصـة لـذوى القـدرات اخلاصـة وتعـليم
الـــكــــبـــار (فــــصـــول مــــحـــو أمــــيـــة) والــــصم والــــبـــكم
ـــكــفـــوفـــ حـــيث تـــتم الـــتـــصــفـــيـــات األولى فى وا
مـواقــعـهـا حتت إشـراف وتـشــجـيع اآلبـاء األسـاقـفـة
لـتكون الـتصفـيات الـنهائـية فى مـوعد ثابت من كل
ـالك مــيـــخـــائــيل عـــام فى 4 مــراكـــز مــنـــهـــا (ديــر ا
بــنـــقــادة) حــيـث يــجــتـــمع أبــنــاء (أســـوان األقــصــر
نـقـادة جنع حـمــادى قـنـا دشـنـا الــبـحـر األحـمـر
ــنــيــا جــرجــا ســوهــاج أخــمــيم طــهــطــا طــمــا) ا
لتقـد عروضهم لـيهيئ لـهم األنبا بـيمن (أسقف
ـسـارح نـقــادة وقـنــا) كل وسـائل الــراحـة وجتــهـيــز ا
والـقاعات لتقـد أعمال وعروض تـخدم الشباب
واجملـتـمع بــكل فـئـاته كــمـا يـبــذل خـدام وخـادمـات
أسـقـفــيـة الـشـبــاب كل اجلـهـد فى اإلعــداد لـيـظـهـر

هرجان فى أحسن صورة. ا

ضــد... إلى جـانب أن إنــشـاء فـرقــة مـســرحـيـة فى
أرض بـكر هى قلب الصـعيد اجلوانى كـان مواجهة
لــتــحـد أكــيــد بـيــنــنـا وبــ الــتـقــالــيـد وكــان جتــمـيع
ثل صعوبة شديدة... واختيار فرقة من الـشباب 
فما بالك بتوفير عنصر نسائى ثم يأتى بعد ذلك
تــدريـب الـــفــريـق ثم إخـــراج الـــعـــمل واضـــعـــا أمــام
عـينى أن يـكون مـوازيـا للـنص ومتـنـاسقـا ومتـكامال
ــمـــثل الـــزجنى مــعـه.. وكـــنت قـــرأت عن الـــكــاتـب ا
األمـريكى (إيرول جـون) الذى قام بـدور عطيل فى
مـــــســـــرح (األولـــــد فـــــيـك) فى لـــــنـــــدن 1964 وقــــدم
الــشــخــصــيــة ألول مــرة عــلى أن عــطــيل مــغــربــيـا..
أسـود.. شديـد السـمـرة وهو الـتفـسـير الـذى تبـناه
«لورنس أوليـفييه» بعد ذلك عام 1965 والذى قال
الـنـقاد (إنـه عطـيل لـكل األجـيـال) - وهـنـا حـسـمـنا
األمــر - وأعــاد مــحــمــود إسـمــاعــيـل جــاد صــيــاغـة
ـسرحـيـة إلى مـسـرحيـة صـعـيـدية مـنـطـوقة فـكـرة ا
بالـلهـجة الـصعيـدية.. وحـوار صعـيدى حـافظ على
ـسرحـية األصلـية.. و التـغلب على الصراع فى ا
مــشــكــلـة الــلــون بــكـونـه رجالً كــبـيــرًا فى الــسن إلى
جانب كونه غـنيًا أمـا فاطمة فـهى صغيـرة معدمة
ولكن مثل عطيل فى حبه وغيرته التى كانت سببا
فى هـدم حـيــاته - تـقـول غــادة الـسـمـان فـى مـجـلـة
«احلوادث اللبنانية» (حتولت الدراما الشكسبيرية
صـاحبة اخلالدة إلى أنـشودة يـروجها احلـكواتى 
وال الـشعبى) ولم (كورال) الـربابة.. وعـلى أنغـام ا
يـــكن احلـــكـــواتى ســوى الـــفـــنــان الـــشـــعــبـى (شــوقى
الـقنـاوى) يقف عـلى خشـبة مـسرح ألول مـرة ومعه
شعراء الربـابة وفرقة مكونة من 16 عازفًا بآالتهم
الـشعـبـية تُـكـوِن مع راقصـات الـغوازى كـورس يـغنى

هد. فيعرض ويعلق ويكمل و
و افتتاح العرض بـحضور الدكتور ثروت عكاشة
وزيـــر الــثــقـــافــة واألســتـــاذ ســعــد وهـــبــة وبـــالــطــبع
مـحـافظ قـنـا وعـدد كـبـيـر من الـنـقـاد والـصـحـفـي
جـاءوا «غير مصدقـ فوجدوا فرقـة مسرحية كل
ــصـور 6-11-69) كــمـا أفــرادهـا مـن قـنــا» (مـجــلـة ا
حـضـر د. ثــروت عـكـاشـة الــعـرض مـرة ثــانـيـة فى9
ــنـاســبــة افـتــتــاح مــهـرجــان الــفـرق فـبــرايـر 1970 
ـــقـــام فـى مـــحـــافـــظــة ـــســـرحـــيـــة لـــوجه قـــبـــلى وا ا
سوهـاج... و«عـطا الـله» أول مـسـرحيـة تـعرض فى
مـــصـــر فى حـــفـل خـــاص لـــلـــســـيـــدات فـــقط حـــيث
الـتـقالـيـد التى كـانت تـمنع سـيـدات قنـا وبـناتـها من

عن طـريق الـصـدفـة وصـلت إلى يـدى مـجـلـة «مرآة
األمة الكويتية» أثناء زيارتى للكويت مع عرض من
ـســرح الـوطــنى الـيــمـنى» الـذى إخـراجـى لـفـرقــة «ا
ساهـمت فى إنـشائـه... وكان بـتاريخ 26 أغـسطس
1981 وبـــهـــا مـــقـــال حتت عـــنــــوان شـــكـــســـبـــيـــر فى
ســــوهـــاج وقـــد بـــدأه كــــاتـــبه... (هل تــــصـــدق أنـــنى
شـاهـدت شـكـسـبـير مـنـذ عـشـر سـنـوات فى مـديـنة
سـوهـاج بـصـعـيـد مـصـر?... واحلـكـايـة بـبـسـاطة أن
أحـد اخملـرجـ الـشبـان اخـتـار مسـرحـيـة «عـطيل»
الــذائــعــة الــصــيت... والــتى يــرى بــعـض الــنــقـاد أن
فـكـرتـهـا احملـوريـة تتـنـاول قـصـة الـغـيـرة بـ الرجل
ـرأة... ويــرى الـبـعض اآلخـر أنـهــا تـعـالج قـضـيـة وا
ـرأة.. ــتـرسـب فى أعــمــاق الــرجل جتــاه ا الــشك ا
ــهم أن اخملـرج الـشـاب حـول «عــطـيل» إلى «عـطـا ا
الـله» وحـول «يــاجـو» الـذى يـنـفث سـمـوم الـتـشـكـيك
فى قـلب وعقل عطـيل إلى ضاحى وحـول ديدمونة
إلى فــــــاطـــــمـــــة... إلـخ) وكـــــانـت «عـــــطـــــا الـــــلـه» من

البس.. إخراجى باإلضافة لتصميم الديكور وا
ووقـتـهـا اسـتـعدت شـريـطًـا طـويالً من الـذكـريات ال
أسـتطيع اآلن أن  أستعـيد كافة تفـاصيله التى كان
يـــجب تـــســجـــيـــلــهـــا فى حـــيـــنـــهــا... عـــلى كـل كــانت
سرحـية» التى سرحـية أول عروض «فـرقة قنـا ا ا
قامـت الثقـافة اجلماهـيرية بـتكويـنها والـبداية فى
منتـصف شهر أغسطس 1969.. ومن مكـتب سعد
الـديـن وهـبـة وكــيل وزارة الـثــقـافــة ومن مـنــاقـشـات
وآراء احلضـور من بينـهم - حمـدى غيث مسـتشار
ـسـرح وألفـريـد فـرج مسـتـشـار الـبرامج - شـئـون ا
انـطـلقت قـافـلة صـغـيرة تـعـدادها عـشـرون مخـرجاً
لــتــدعــيم وتــكــويـن فـرق مــســرحــيــة تــمــثل مــخــتــلف
احملــافــظــات... وكـــان اخــتــيــارى حملــافــظــة قــنــا...
سـتشـار فخـرى عبـد النبى سانـدة من ا ووجـدت ا
احملافظ «وقـتها» و االنـتهاء مـن تأسيس الـفرقة
باإلعالن وعقد اللـجان وعمل االختبارات واختيار
ــثـلـ وفــنـيـ وإداريـ وتــشـكـيل األعـضـاء من 
مــــجـــلـس إدارة لـــلــــفــــرقـــة يــــرأسه ســــكــــرتـــيــــر عـــام
احملــــافـــظــــة وكـــان مـــجــــرد إنـــشــــاء هـــذه الــــفـــرقـــة
وخـروجهـا إلى النـور والعـمل على تـقد عـروضها
تـشـجـيــعـاً لـلـنـشـاط الـثــقـافى الـذى يـهـدف إلى رفع

مستوى الفرد واجلماعة معاً.
وقنا منذ العهد الفرعونى حتتل مكانة هامة حيث
ـقـاطعـة الـثالـثة تـضم ضـمن مقـاطـعاتـهـا اخلمس ا
الـتـى تـقـع إلى الــشـمــال من طــيــبــة فـتــضم حــالــيـاً
حــدود مــركـــز قــوص وجــزءًا من مـــركــز قــنــا; وهى
مـقاطـعـة قـفط (كـوبـتس بـالـيـونـانـيـة) حـيث يـنحـنى
وادى الـنـيل فى هـذا اجلــزء انـحـنـاءً شـديـداً يـقـربه
ـا يـقتـرب من أى مـكان من الـبحـر األحـمـر أكثـر 
آخـــر كـــمـــا يـــقـــطع وادى احلـــمـــامـــات مـــرتـــفـــعـــات
الـهضـبـة الـشرقـيـة فـيـنشـأ عن ذلك طـريق طـبـيعى
ـوانئـهـا عـلى سـاحل البـحـر األحـمر يـصل مـصـر 
ـقاطـعـات األخـرى طيـبـة التى وتـضم قنـا من بـ ا
كانت تشغل مكـان األقصر والكرنك احلاليت ثم
دنـدرة التى تضم عاصمـة احملافظة احلـالية (قنا)
كــمـا تــضم جنع حــمــادى وأبــو تـشت.. واســتــمـرت
أهــمــيــة هــذا اإلقــلـيـم إلى أن لــعب دوراً كــبـيــراً فى
مقاومة الغـزو الفرنسى حتى أن كثيراً من مؤرخى
احلملة الفرنسـية أجمعوا على أن صعيد مصر لم
يـخضع لـسلطـان نابـليـون. حيث دارت عـدة معارك
حربيـة ب الفـرنسيـ الغزاة وب أهـالى  اإلقليم
وكـــانـت مـــعـــركـــة جنع الـــبـــارود فى 3 مـــارس 1799

وهى التى اتخذتها احملافظة عيداً قومياً لها.
كــان عــلىّ أن أواجه حتــديــات عــدة جتــعــلـنـى أقـدم
عمالً يناسب شجاعة وإصرار شعب قنا وصالبته
وعــنـاده... وكــان أول مـا فــكـرت فــيه الــنص; حـيث
عرض عـلىّ نص «عطـيل» الذى حـوله إلى العـامية
األسـتاذ نـعمـان عاشـور وهو نـفس عطـيل األصلى
وبأسمائه األصليـة فكيف ينطق ياجو أو ديدمونة
ـصـريـة... ثم إن فـكـرة حتويل أو عـطـيل الـعـامـيـة ا
ـتلقى والـناقد مع أو النص إلى الـصعيـدية جتعل ا

 إنشاء فرقة مسرحية
فى أرض بكر هى قلب
صعيد مصر صراع ب
الفن والتقاليد

سرح السامر 1971. أول مدير 

كن أن ـمـثل فـيه طـاقاتـه اخملتـلـفـة الـتى  ـسـرح مـتعـدد األنـظـمـة  ينـمى ا > ا
تـلجـأ إلى تقـنـيات تـنفس تـعود إلى الـغـناء أكـثر من الـتـمثـيل الصـامت وال يتم
ــعـطـيــات الـتـقــنـيـة الــعـديـدة بــصـورة مـبــاشـرة. فـهى بــحـاجـة إلى اسـتــيـعـاب ا
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سرحى التجريبى العربى..  شهد ا سمات ا
هرجان التجريبى» أو «ما بعد حداثة» عربية أصلها «ا

د.  محمد زعيمه

 محمد زعيمه يرصد
فى رسالته للدكتوراة
هرجان كيف صنع ا

التجريبى 
جيالً مسرحياً عربياً
» للتجريب «جانحاً
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قـــــــصـص حتـت االحــــــــتالل أرخــــــــبــــــــيل
ومــــوضـــــوعــــات أخــــرى طــــرحـت الــــواقع
ــــلك االجــــتــــمــــاعى والــــســــيــــاسى مــــثل ا

العريان وحب فى اخلريف.
- اعـتـمـدت هـذه األعـمـال عـلى تـقـنـيات
. شعبية مثل االرجتال وفنون احملبظ
- اعتـمدت بـنية هـذه األعمال الـدرامية
تتابعة التى يصبح شاهد ا على تقنية ا

شهد فيها متكامالً بذاته. ا
- اعـتـمـدت بـنيـتـهـا عـلى تـداخل األزمـنة

وتقاطعها.
- كــمــا اعــتـمــدت عــلى وجــود ســارد هـو

شهد وشخصيته األساسية. محور ا
- وألن لكل مشـهد سارد مـركزه تعددت

راكز داخل النص الواحد. ا
- كــمـــا اعـــتــمـــدت هـــذه الـــعــروض عـــلى
نطوقة ولغة الصورة. زج ب اللغة ا ا
- انــقـســمت مـوضــوعـاتــهـا بــ الـصـراع
األزلى بــــ اخلــــيـــر والــــشــــر والــــقــــيـــود
ــمــارســة عـلـى اإلنـســان ومــوضــوعـات ا

تشير إلى احلروب والدمار.
- تـصـورت هـذه الـعـروض الـشـخـصـيـات
الـنـسـائـيـة مقـهـورة تـسـعى إلى خـالصـها
بينما تبـدو شخصيات الرجال مستهترة
وعــــاجــــزة عـن الــــفــــعل وتـــــصل إلى حــــد

التشيؤ.
ومن الــنـصـوص الـعـربـيــة انـتـقل الـبـاحث
ــســرحى ــشــهـد ا فى رصــده لــســمــات ا
إلى الــــنـــصـــوص األجـــنـــبــــيـــة الـــتى رآهـــا
اعتمـدت فى التعـامل مع النص األصلى
عــلى احلـــذف والــتــكـــثــيـف - حــلم لـــيــلــة
صـيف - أو التـفـكـيك وإعـادة الـكـتـابة -
طبول فـاوست وميديـا - أو تداخل أكثر

من نص - ذوبان اجلليد.
عروض النـصوص األجنبـية حتولت إلى
شــــكل طــــقـــسى أو اســــتــــلـــهــــمت حـــاالت
اإليـقــاع والـرقـصــات ومـعـظــمـهـا اعــتـمـد
عـلى مــسـرح الــعـلــبـة اإليـطــالى وأن قـدم
بـــعــــضــــهـــا فى فــــضــــاء مـــغــــايـــر «طــــبـــول
ــلـك الــعـــريــان» فـــاوست والـــصـــراع وا
ـــوســيـــقى غـــالــبـــاً مـــقــطـــوعــات وكـــانت ا
عـنـيـفة آلالت نـحـاسـيـة ووتريـة ضـخـمة
واهتـمت بـتقـد شكـل غامض وسـاحر
كـمــا اســتـفــادت من الــعـروض األجــنـبــيـة
ـهــرجـان الــسـابـقــة إلى حـد فى دورات ا
ــصــرى «حــيث حتــدث «نــقل» الــعــرض ا
األشــيــاء» عــرض الــفــرنــسى «من أجــلك
أفـعل هــذا» واشـتــركت مـعــظم الـعـروض
فى مـالمح مـــــا بــــعـــــد احلـــــداثــــة فـــــكــــان
الـغــمــوض والـتــشـظى والــتــنـاثــر وتـداخل
األزمــــنــــة وجــــاءت مــــفــــاهــــيم مــــا بــــعــــد
احلداثة مطوعـة للمفهـوم العربى بحيث
ـكن اعتـبارهـا مـا بعـد حداثـة عربـية..
ـــوضــوعـــات ذات بـــعــد كــمـــا ارتـــبــطـت 
ســـيـــاسى واجـــتـــمـــاعى بـــشـــكـل مـــبـــاشــر

أحياناً وغير مباشر أحياناً أخرى.

ــعـهــد الــعـالى لــلـفــنـون بــقـاعــة مـنــدور بـا
اضى سرحيـة نوقشت صباح األحد ا ا
ـقــدمـة من الــنـاقـد والــبـاحث الــرسـالــة ا
مـحمـد زعيـمه وكـان عنـوانهـا «السـمات
سـرحى العربى شـهد ا التـجريبـية فى ا
عاصر من 1999 حتى 2003» للحصول ا
على درجة دكتوراة الفلسفة فى الفنون.
ــنــاقـــشــة مـن األســتــاذة تــكــونـت جلــنـــة ا
الـدكتـورة نـاديـة كـامل رئـيس قـسم عـلوم
ـــنــيـــا وأســـتــاذ دكـــتــور ـــســرح بـــآداب ا ا
عـصـام عبـد الـعـزيز وكـيل مـعـهد الـفـنون
ـسرحيـة ورئيس قـسم الدرامـا السابق ا
ـعهـد وأشرف عـلى الرسـالة األسـتاذ با

الدكتور رضا غالب.
أهـــدى الـــبــاحـث رســـالــتـه الــتـى مـــنــحـــته
ـرتـبة الـلـجنـة عـنـها  درجـة الـدكـتوراه و
الـــشـــرف األولى مع تـــوصـــيـــة بـــطـــبـــاعــة
الــرســـالـــة وتـــبـــادلــهـــا.. أهـــداهـــا لـــوزيــر
الـثقـافـة الـفـنـان فاروق حـسـنى بـاعـتـباره
ـهرجان الـتجـريبى الذى صاحـب فكرة ا
ـسرحـية - حسب حـرك جمود احلـياة ا
تـــــعـــــبــــيـــــره - وأطـــــلــــعـــــنـــــا عــــلـى جتــــارب

اآلخرين.
كـــمــا أهــداهــا لألســـتــاذ الــدكــتــور فــوزى
ـــواصـــلــــة الـــبـــحث فـــهـــمـى الـــذى دفـــعـه 
وعـــــلـــــمـه كـــــيف يـــــرى اآلخـــــر بـــــأبـــــعـــــاده

اخملتلفة.
قـــدم الـــبـــاحـث أطـــروحـــته انـــطالقـــاً من
ـسرح الـتـأثـيرات الـتى تـركـهـا مهـرجـان ا
سـرحى سواء ـشهـد ا التـجريـبى على ا
سرحي فى مصر ه جليل من ا بتقد
والدول العربـية يجنح نـحو التجريب أو
تــأثــيـره عــلى مـفــاهــيم صـنــاعـة الــعـرض
ـــســـرحـــيــ ـــســـرحى لـــدى عـــدد من ا ا

الكبار والشباب.
ومن خالل مــــتــــابـــعــــته لــــلــــعـــروض الــــتى
ـــــهـــــرجـــــان عــــلـى امـــــتــــداد قـــــدمـت فى ا
دوراتـه.. ورصـــــــده حلــــــــاالت الــــــــتــــــــأثـــــــر
فاهيمى رأى الباحث ضرورة والتغيير ا
التوقف أمام احلركـة التجريبـية العربية
ـــهــرجـــان مـــركـــزاً عــلى الــتى أوجـــدهـــا ا
خمس دورات تبدأ فى 1999 وتنتهى فى

.2003

يـطــرح زعـيـمه فى بـحــثه سـؤاالً رئـيـسـيـاً
ــسـرحى ــشـهـد ا هــو.. مـا هى ســمـات ا
العربى وما عالقـته بالتجريب واحلداثة
ومــا بـعــد احلـداثــة? راغـبـاً فـى الـوصـول
ـشـتـركـة الـتى جتـمـع ب إلى الـسـمـات ا
ــســـرحـــيــة الـــتى قـــدمت فى الـــعـــروض ا

هرجان. إطار ا
ومـن ســؤال الــبــحـث الــرئــيــسـى تــفــرعت
أسـئلـة أخرى هى: مـا هى سمـات النص
سرحى التـجريبى الـعربى وما عالقته ا

باحلداثة وما بعد احلداثة?!.
وفى رحلة إجـابته على تساؤالت البحث
الـرئيـسية والـفرعـية اتـبع زعيـمه منـهجاً
«بــنـــيــوســـيــمـــيــوجلى» مـــحــلـال نــصــوص
وعــروض الـــعــيـــنــة اخملـــتــارة عـــلى أسس
هرجان أو الترشيح لها الفوز بجوائـز ا

أو إثارة دوائر اجلدل النقدى حولها.
قـسم البـاحث دراسـته إلى فصـول ثالثة

هى:

كان حركيا أم مـنطوقاً ساعـياً لتحديد
عالقـــة الـــتــقـــنــيـــات - نـــصــاً وعـــرضــاً -
بالتجريب واحلداثة وما بعد احلداثة.
ــشــاكـل الــتى واجــهت ورصـــد الــبــاحث ا
رحــــلـــة الـــبــــحث والــــتى تـــمــــثـــلت بــــشـــكل
أســـاسى فـى غــيـــاب نـــصــوص مـــنـــشــورة
لــلــعـــروض مــوضـــوع الــبـــحث وصـــعــوبــة
احلصول على تسجيالت لتلك العروض
وقـلـة الكـتـابات الـنـقديـة وغـياب الـتـوثيق
ــيــة وهى ـــرئى فى مــكـــتــبــات األكـــاد ا
ـــشـــاكل الـــتى قـــفـــز فـــوقـــهـــا مـــســـتـــغالً ا
عالقـاته الــشـخـصـيــة وبـعض األصـدقـاء
لـلحصـول على الـعروض مـحل الدراسة
ـركـز الـقـومى لـلـمسـرح فى كـمـا سـاهم ا
ــرئــيــة فى حل مــشــكــلـــة الــتــســجــيالت ا

تاح لديه. حدود ا
ـا قدم فى ـاذج مـتعـددة  درس زعيـمه 
ـهرجـان الـتجـريبى فى الـفـترة اخملـتارة ا

وتوصل إلى نتائج عديدة منها:
ـسـرحى جتـديد وبـالـتالى - الـتـجريب ا
تـــــوجـــــد عـالقـــــة وثــــــيـــــقــــــة بـــــيــــــنه وبـــــ
االجتاهـات اجلـديدة ومـا بـعد احلـداثة

هى التجريب احلالى.
ــــعــــنـى فى مــــا بــــعــــد - ادعــــاء غــــيــــاب ا
احلـــداثـــة فـــهم خـــاطئ.. فـــالـــهـــدف هــو
عـنى الواحد اعتـماداً على تعدد غياب ا

القراءات.
- فى اجملتمع وسـائل للتـجريب وهناك
أيـضـا تــوفـيق ألشــكـال مـا بــعـد احلـداثـة

طبقاً للمتطلبات العصرية.
ؤثـر فى تقـنيات - الزمن هـو العـنصـر ا

ما بعد احلداثة والتجريب.
ـسـرح الـعـربى اسـتـفـاد من مـهـرجـان - ا
الــقـــاهــرة الــتـــجــريــبى وتـــأثــر بــتـــقــنــيــات
عـــروضه خــــاصـــة لــــغـــة الـــصــــورة ولـــغـــة

اجلسد.
- خـلص  الـبـاحث إلـى سـمـات لـلـمـشـهد
سرحى العربى أجملها على التجريبى ا

النحو التالى:
ـــنـــطـــوقــة - فى األعـــمـــال ذات الـــلـــغـــة ا
اعــتـمـد الـنـص عـلى مـوضــوعـات تـرتـبط
بالواقع مثل اجلنـة تفتح أبوابـها متأخراَ

فاهيم. - ما بعد احلداثة اجلذور وا
ــسـرحى الــعـربى بـ - تــكـنـيـك الـنص ا
التجريب واحلداثة وما بعد احلداثة.
سـرحى العـربى ب - تكـنيك الـعـرض ا
التجريب واحلداثة وما بعد احلداثة.

الـــفـــصل األول الـــذى خــصـــصـه زعــيـــمه
لـسـبـر جـذور ومفـاهـيم مـا بـعـد احلـداثة
توزع بدوره بـ ثالثة مـباحث عن األول
بـــجـــذور وفـــلـــســـفـــة مـــا بـــعـــد احلـــداثـــة
والــثـانى بــتــقـنــيــات الـكــتــابـة فـى مـا بــعـد
احلــداثـة والـثـالـث فى تـقـنــيـات الـعـرض

فى ما بعد احلداثة.
فى مبـاحـثه الـثالثة رصـد الـفصل األول
مـــصـــطـــلح مـــا بـــعـــد احلـــداثـــة تـــاريـــخه
وفـلسـفته وعالقـته باحلـداثة وقدم آراءً
ألنــــصـــار احلــــداثــــة فى مــــقـــابـل أخـــرى
ألنـــصــار تـــيـــار مــا بـــعـــد احلــداثـــة كـــمــا
اســتـخــلص فى مــبــحـثه الــثــانى تــقـنــيـات
الــكــتــابــة فى مــا بــعــد احلــداثــة مــقــارنـة
بــنــظــيــرتـــهــا الــكالســيـــكــيــة واحلــداثــيــة

سرحى. وعالقة ذلك بالتجريب ا
كـــمــا اســـتـــخــلص فـى الــفـــصل ذاته وفى
مـبـحـثـه الـثـالث تـقـنــيـات الـعـرض فى مـا
بعد احلداثـة مقابل تقنياته فى احلداثة

وعالقة ذلك بالتجريب.
وفى الــفـصــلـ الــثـانى والــثــالث تـوزعت
الـدراسـة علـى مبـاحث حـمـلت عـناوين..
تكـنـيك الـنـصـوص/ العـروض ذات الـلـغة
ــنـطــوقـة تــكـنــيك الـنــصـوص/ عـروض ا
الـسـيـنــاريـو احلـركى تـكــنـيك الـنـصـوص

والعروض األجنبية.
فى فصل العـروض اعتمد الـباحث على
ــــســــرحى دراســــة عــــنــــاصــــر الــــعــــرض ا
وأسلـوب توظـيفـهـا متـوقفـاً عنـد سيـطرة
عــنــاصـر قــانــونــيــة عــلى الــصـدارة حــتى
أنـــــهــــا أصــــبـــــحت عـــــنــــاصــــر أســـــاســــيــــة
خـصـوصـاً بـعـد حتـول الـعـروض إلى لـغـة

الصورة واجلسد.
الحــظــة اعــتــمــدت انــطالقــا مـن هــذه ا
الــــــدراســــــة عـــــــلـى حتــــــلــــــيـل عـــــــنــــــاصــــــر
السـينوغـرافيا وتـقنيـات اإلخراج وتتابع
ـشــاهــد وكـذلك تــقــنـيــات األداء سـواء ا

 الباحث أهدى رسالته
للوزير صاحب فكرة
هرجان الذى حرك ا
سرحية جمود احلياة ا
 وللدكتور فوزى فهمى
األب واألستاذ

ناقشة د. نادية كامل ود. رضا غالب ود. عصام عبدالعزيز  جلنة ا
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ؤدى يـجـمع مـختـلف أوجه اإلعـداد مـتـعدد األنـظـمة ـمـثل وهو فى وضـع ا > الـطـالب ا
الـتى تلـقاها. ولـكنه يـجد صـعوبة فى أحـيان كـثيرة فى تـوفيق كل شىء. ومن هـنا يجب
عـلى أستاذ األداء أن يعـطى أيضاً توجيـهات تقنـية. وهنا يظـهر الفرق الكـبير ب إعداد
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ولد وسيناء وطني" للسامر فى1983. قدم "ا

30 من   يونيه 2008  العدد 51
> اخلطاب التربوى الصميم ال يتدخل إال بطريقة صدفوية داخل احملاضرة نفسها فال
تشابهة الـصاحلة كنظرية صغرى تـوجد قاعدة ثابتة ومع ذلك توجـد بعض األعراف ا

للممثل: مثل عدم خلط وضعه كممثل مع وضع شخصيته.

عضو جلنة الفنون الشعبية باجمللس األعلى للثقافة منذ 1981حتى اآلن.

سرحي جريدة كل ا
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 سعد أردش  وذكريات اإلبداع
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سعد أردش 

 صفوت البططى

اجلمـعة 30 مـايو أغـادر القـاهرة مع أسرتى
ـكـرمـة ألداء الـعـمـرة فى ضـيـافـة إلـى مـكـة ا
ــلــكى تــلــمـــيــذى الــســـابق صــاحـب الــســمـــو ا
األمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز.
الــــثالثـــاء 10 يــــونـــيـه أســـافـــر إلـى الـــريـــاض
لك سـعود - كـلية اآلداب - لزيـارة جامـعة ا
حــيث درّست ســبع سـنــوات فـيـهــا فى قـسم
ـسـرحـيـة والـغريب اإلعالم شـعـبـة الفـنـون ا
ـسـافـة من مـصـر يـدعونى وأنـا عـلى هـذه ا
زمالئـى الـــســـعــــوديـــون وعــــشـــرة مـن طالبى
اخلـريخـ إلى الـعشـاء ويذكـر فيـها - هذه
الـلـيـلـة - اسم سـعـد أردش الـبـعض يـتـذكره
ملكة لوضع مناهج شعبة يوم استعانت به ا
ـــســـرحــيـــة بـــقـــسم اإلعالم وهى الـــفــنـــون ا
ــنـاهج الــتى طــورهـا بــعــد ذلك عـام 1991 ا
األســـتــــاذ الـــدكــــتـــور أبــــو احلـــسـن سالم فى

اجلامعة هناك.
أى تــوارد لـلــفــكـر? وأيــة مــنــاسـبــة غــافــلـة لم
أكـن ولم يـكن يـتــوقـعـهــا أحـد أن يـذكـر اسم
الـراحـل الـعـزيـز فى حلـظـات من صُـنع الـله
عـــــز وجـل بـــــيــــــنــــــمـــــا هــــــو فـى نـــــفـس هـــــذه
الـلـحـظات 10 يـونيه 2008 عـلـى وشك لـقاء

ربه; رحمه الله.

الــتــحق سـعــد عــبـد الــرحـمـن قـردش (ســعـد
أردش) طـالـبـا بـقـسم اإللـقـاء والـتـمـثـيـل عام
ـعـهـد الـعـالى لـفن الـتـمـثـيل الـعربى 1947 بـا
ـعـهــد) من زمالء دفـعـته (هـكـذا كــان اسم ا
ة زهـرة الـعال بـكـير عـطـيـات الـبـدرى (كـر
مــخـتـار) افـتـخـار جـمــيل فـوزيـة مـصـطـفى
عـمــر عــفـيــفى عــلى بـدران تــوفــيق الـدقن

هند قواص (من سوريا).
فـى مشاهـد مادة الـتمـثيل جـمعـنى معه ومع
الــراحـل الــعــزيــز تــوفــيق الــدقن مــشــهــد من
درامـا (السـيد) لـلفـرنسـى بيـير كـورنى لعب
أردش الـكونت جومـيز والدقـن دون دييجو
ولــعــبت أنــا دور رودريــجــو كــان هــذا الــدور
هـو أول اشــتــراك تـمــثــيـلى - مــعــهـدىّ - مع

الراحل الكبير.
تخرج أردش عام 1951 كان قـد سبقه إلى
الــتــخــرج بــســنــة واحــدة عــام 1950 الـراحل
العزيز أيضاً كمال يس طبعاً لم تكن هناك
ـعـهـد آنذاك وظـائف مـسـرحـيـة خلـريـجى ا
وأذكــــــر هـــــذه الــــــذكـــــرى حتــــــديـــــدا وكــــــانت
ـعــهــد مـن اخلــامــسـة الــدراســة مــســائــيــة بــا
مـساء حـتى قبل الـثامـنـة بعـشر دقـائق كنت
أســكن فى شــارع الــبـرامــونى بــعـابــدين أمـام
ـــا كـــنت قـــد ـــلـــكـى بـــعـــابـــديـن و الـــقــــصـــر ا
تـخـرجـت عام 1952 فــكـنت أتـرجّل طـريـقى
ـعـهد مـن مدرسـة الـدواوين الـثانـويـة (مـقر ا
نـزل أمرّ على قـهوة شـهيرة سـائى) إلى ا ا
بـشـارع الشـيخ ريـحان (قـهـوة اإلعالم) ألجد
زمــــيــــلىّ كــــمـــال يـس وســـعــــد أردش مــــســـاءً
جـالـســ بـجـانب شـبـاك يُــطل عـلى الـشـارع
يلعبان الطـاولة حالة فراغ لهواية مسرحية
سـرح احلر من غالـية حـتى تأسس فـريق ا
ـعـهـد احلـديثـ فى 30 سـبـتـمـبر خـريـجى ا
1952 والـــــذى يـــــعـــــيـــــد حتـــــديـــــثه اآلن االبن
والـزمــيل اخملـرج هـشـام جـمـعـة جنل الـفـنـان

الزميل حس جمعة.
لــكن أين سـعـد أردش من هــذه الـفـرقـة? فى
انــتـخــابـات نــزيـهــة وشـفــافـة (لم تــكن لــفـظـة

مباشرة فى إحـدى ليالى عرض «الكراسى»
ـسـرح لـيـوجــ يـونـيـسـكــو شبّ حـريق فى ا
جـن جــنــونـــنــا.. أردش وعـــبــد الــعـــزيــز وأنــا
صـــرخــات بــاكـــيــة من اخملــرجـــ الــثالثــة ال
نـــعـــرف أين يــقـف كل واحــد مـــنـــا وعــنـــدمــا
أفــقـت من كــابــوس هــو الــغــيـــبــوبــة بــعــيــنــهــا
مـازلت أبكى وسط شـارع قصر الـنيل وكان
عـــلـى بُــعـــد خـــطـــوات مـــنى أردش يـــنـــوح فى
عـصبـية هـسـتيـريـة هكـذا كان الـفـنان سـعد

صرى. أردش فى مسرحه الطليعى ا

مـأل الــتــعــلــيم الــفــنى عــقل أردش درّس فى
الـدراسـات الـعـلـيـا جلـامـعـتى الـقـاهـرة وعـ
عـاونات علمـية فى مناهج شـمس وأسهم 
كـلـيــات الـتـربـيـة الـنـوعـيـة وقـاد - تـعـلـيـمـا -
مـــعـــظم دفـــعـــات قـــسـم الــتـــمـــثـــيـل واإلخــراج
سـرحيـة كان بيـننا ـعهـد العالى لـلفـنون ا با
جـــــمـــــيـــــعـــــا هـــــو (اجلـــــوكـــــر) فـى مـــــخـــــتـــــلف
االمتـحانات أية طـاقة إبداعـية حمـلها على
كتفيه مسـتنداً فى مختلف تنوّع طاقاته إلى

العقل السليم الواعى.
ـسـرح فى سـنـة واحـدة كــان مـقـررا لـلـجـنـة ا
فى اجملــلس األعــلى لــلــثــقــافــة كــان جــديـراً
ــيـة وأكــثـر من جــديــر خــبـرة عــلــمــيـة أكــاد
تـــســــتـــنـــد إلـى عـــمــــيق جتـــربــــة فى اإلخـــراج
والـتمـثـيل والتـعـلـيم الفـنى وكـتابـة الـدراسات
ـسرحـية الـرصيـنة مـنذ الـستـينـيات مـجلة ا
ــــــســـــرح آنـــــذاك كــــــانت حتــــــفل كـل شـــــهـــــر ا
بــدراســات عــمــيــقــة ســاعـدنــا عــلـى نــشــرهـا
رئــيس الـــتــحــريــر الـــدكــتــور رشــاد رشــدى -
رحـمه الــله - وأعــداد اجملـلـة مــثـبت بــهـا كل
كـلـمــة خـطّـهـا أردش ونـبــيل األلـفى حـمـدى
غـيث حـسـ جـمـعـة وكمـال عـيـد وزمـيـلـنا
الـنـاقــد الـراحل عـبــد الـفـتـاح الــبـارودى ثُـلـة
مـن فـــنــــانــــ مــــســــرحـــيــــ زاولــــوا الــــفــــكـــر
سـرحى لتثـبيت الـرؤى اإلخراجيـة والقيم ا
ــسـرح ــســرحــيــة فى زمن رائع فى حــيــاة ا ا

اضى. صرى فى ستينيات القرن ا ا
ومع كل هـذا الــشـيب الـذى خطّ رأس سـعـد
أردش وهــــذا الــــقــــوام الـــــفــــارع والــــهــــيــــبــــة
ـيـة وإصراره عـلى الـتـمسـك بلـفـظة األكـاد
(الـعلمـية) نظـرية وتطـبيقـا فقد كـان مُحيّاه
اجلمـيل يـنبئ عن طـفل صافى األحـاسيس
رقـــــيـق الـــــعــــــواطف رائـع احلـــــوار ســــــديـــــد

الكلمة.
هذه بـعض ذكريـات عشـتهـا منـذ السـتيـنيات
مع سعد أردش.. فنـانا وأستاذاً ومخرجا

وصديقا عزيزا نادرا.
ــســرح أطـــلب له الـــرحــمــة بـــقــدر مــا قـــدّم 
ـسارح أقـالـيم مـصـر (خـاصـة بـلده مـصـر و
دمـيـاط) كل مـا حـفـظـته عـبـقـريـته لـلـشـباب
ــســرح ســعــداً آخـر وأدعــو الــله أن يُــعـوض ا
يخرج - بإذن الله - من تالميذه ومريديه.
رحم الـله فـقـيـدنـا جـمـيـعـا إلى جـنـة اخلُـلد
ولـتــبق تـعــالـيـمه مــدرسـة حتــفـظـهــا األجـيـال

التى تركها.

مــجـلـس اإلدارة سـعــد أردش وفى يــده ورقـة
شتركـ فى العرض: حس بـأسماء غيـر ا
جـمــعــة مـحــمــد رضـا مــدبـولـى الـتــطـاوى
عيد الغندور إبـراهيم سيد وكثيرين معنا)
آمـــرا كـال مــنـــا بـــاســـتالم 300 إعـالن يــدوى
مـن الــعـــرض ومـــحــددا لـــنـــا أمــاكن وقـــوفـــنــا
لــــتــــوزيع اإلعالنــــات عـن الـــعــــرض (مــــيـــدان
األوبـــرا مــيـــدان الــعـــتــبـــة مــيـــدان الــســـيــدة
زيـنب ميدان الـتحرير اإلسـعاف) وغيرها.
ـهــمـة دون وال تــعـجب قــبـلــنـا جــمـيــعـا هــذه ا
اعـتـراض أحـد هل هــنـاك سـيـطـرة نـفـسـيـة
(أردشـــيــة) وحـب لــلـــمـــســـرح أكـــثــر مـن هــذه

احلادثة الفريدة?

عــنــدمــا عــدت من بـــعــثــتى ســبــتــمــبــر 1962
جــــاءنى أســــتــــاذنـــا الــــراحل الــــدرامى عــــبـــد
ـــعـــطى حـــجـــازى إلـى بـــيـــتى - كـــان زمـــيال ا
ـــســارح كــبـــيـــرا لــنـــا كــمـــفـــتــشـــ فى إدارة ا
الهى - مــصــلــحـة الــفــنــون حتت رئــاسـة وا
أسـتـاذنـا الـراحل يـحـيى حـقى قـال لى الـعم
حـجازى سعـد أردش يبحث عنك يـنتظرك
ـلـكى فى مـسـرح اجلـيـب نـادى الـسـيـارات ا
بشارع قصـر النيل سلمنى أردش أول عقد
ــــســــرح إخـــــراج فى أول مــــوسـم مــــســــرحـى 
اجلـــــــــيب 62 1963 دراســــــــات «أنــــــــطــــــــون
تــــشــــيــــكــــوف» وكــــان البــــد مـن رد جــــمــــيــــله
ـمـثلـ فـقد وصل اسـتـعـنت به فى اخـتيـار ا
من بــعـــثــته قـــبــلى بـــعــام واحــد 1962 وكـــان
ــرشـدى أردش وعــلى الــغــنـدور وســهــيــر ا
ومـــنـــيـــر الـــتـــونـى. وديـــكـــور لـــطـــيـــفـــة صـــالح
ومـوسيقى الراحل سـليمان جـميل كلهم من
ـمثـلـ والـفنـيـ الـذين أثروا الـتـجـربة فى ا

صرى. سرح اجليب ا وسم األول  ا
احتراق مسرح اجليب 10 شارع قصر النيل
قــدم الــزمــيل الــراحل اخملــرج مــحــمــد عــبـد
وسم مـسرح اجليب العـزيز الـعرض الثـانى 
األول بــــعــــد أن قــــدّم أردش درامــــا «لــــعــــبــــة
الــنــهــايـــة» صــمــويل بـــيــكــيت بـــعــد االنــتــهــاء

الـشـفـافـيـة قـد ولـدت فى االنـتـخـابـات بـعـد)
قــــفـــز اسـم أردش لــــيـــكــــون رئــــيس مــــجــــلس
ـاذا كـان هـذا اإلجـمـاع عـلـيه? اإلدارة? لــكن 
وألكــــثـــــر من مــــرة فـى إدارة هــــذه الـــــفــــرقــــة

احلرة?
أظن لدراسـته القـانونيـة باالنتـساب - ومعه
الراحل العزيز كـرم مطاوع - بكلية احلقوق
جــامـــعــة عـــ شـــمس ثم ألمـــر اكــتـــشــفـــنــاه
ــســرح احلـر.. أال جــمــيــعــاً أعــضــاء فــرقــة ا
وهــــو الـــــقــــدرة عـــــلى االســـــتــــيـــــعــــاب لــــآلراء
تعددة والـريادة فى تصريف أمور الفرقة ا
- إدارة وفــنــاً - خــاصــة جنــاحه فى الــقــفــز
ـشـكالت الــتى  واجـهـتـنــا جـمـيـعـاً فى عــلى ا
بدايـات عمل الـفرقـة من احلصـول على دار
لـلـعـرض أو تـمـويالت منـا لـلـدعـاية أو إدارة
شـباك التـذاكر وينـجح أردش فى تذليل كل
تـلك العـقبـات بالـصبـر الذى حتـلّى به طوال
يـة الفنون حـياته خاصـة مع طالبه بأكاد
ــســـرح احلــر بــالـــتــعــاون وبــإقـــنــاع أعــضـــاء ا
ـسـرحــيـة وفى ـواسـم ا ـادى فـى أزمـات ا ا
إقـــنـــاع الــراحـل األســتـــاذ مـــحــمـــود صـــبــحى
الى ـدير ا (والد الـفنان مـحمـد صبحى) وا
لفـرقة يوسف وهـبى للـتعاون مـعنا فى إدارة

الية. الشئون ا
أســـتـــنـــتج مـن هـــذا الـــتـــاريخ غـــيـــر الـــقـــريب
شــــخـــصـــيـــة أردش الــــقـــيـــاديــــة يـــؤكـــد هـــذا
سـرح احلر االسـتنـتاج حـادثـة فريـدة قـرر ا
ـعـنـونـة (نورا) تـقـد درامـا هـنـريك إبـسن ا
ــيــة (وال أدرى من أين فـى كل الــلــغــات الــعــا
جـــاء عــنــوان بـــيت الــدمــيـــة) لــعــلـه من صُــنع
اخملـــرج كــامل يـــوسف الـــذى اســـتـــلــهـــمه من
الترجمـة اإلجنليزية فقد درس اإلذاعة فى
ــــاضى فى إذاعـــة خـــمــــســـيـــنــــيـــات الـــقـــرن ا
ـهم فى الـذكـرى مثل B.B.C الـبريـطـانـية ا
أردش والـــــــدقن وأمــــــــيـــــــنـــــــة نـــــــور الـــــــدين
سرحية على مسرح دار األوبرا ومدبولى ا
ـة (الـتى احـتـرقت عام 1971) بـاقى الـقـد
أعــضــاء الـــفــرقــة بال أدوار جــمــعــنــا رئــيس

 أذكره 
فى األراضى
قدسة وهو ا
يلفظ أنفاسه
األخيرة
 فى أمريكا

 رئيس
مجلس 
إدارة
الشباب
اجملّرب بال
منازع

دراما احلرب والفن واجلنوب

صفوت البططى ..
كان  أغنية خلصوبة ا

وذج حـضارى مـختلف ـبهرة بـع عـرفت حالوة  التـقنـية ا
ـوذجه قـد يـبـدو فى نـظـرنـا مـنـحـطـا ومـظـلـمـا إال أن (جحـا 

احلضارى) يقرر فى النهاية العودة إلى زمنه .
ــرأة كــمــدبــرة وقـائــدة لـألحـداث تــظــهــر بــصـورة وإذا كــانت ا
جــــلــــيـــــة فى كــــافــــة أعــــمـــــال صــــفــــوت الــــبــــطــــطـى إال أنه فى
مسرحيتيه (كيد الـنسا) و (أميرة العرب) تبدو أكثر نصوعا
ـشورة فـفى األولى تظـهـر (شمـة) كـامرأة فـعالـة تـملك ثـلث ا
ولـهـا مـن الـبـأس واحلـكــمـة مـا تـعــالج  به الـتـفــكك وتـوحـد به
الـرجال حـول هدف مـشتـرك وفى األخـرى تظـهر (اجلـازية)
لـتــقــدم امـتــدادا لـشــخـصــيــة شـمــة مع إضــافـة فــضـاء احلب
حـيث العالقـة اإلنسـانية الـتى نبـتت منـذ الطـفولة بـينـها وب
ـحنـته ابن عـمـهـا حـسن وحتـولت إلى حب يـتـغـنى الـبـطـطى 
وروث متمثال فى وجماله وال يظهر هنـا اهتمام البططى با
ـانه الـســيـرة الــهاللــيـة بــالـصــيغ اخملــتـلــفـة لــهـا فــقط  بل بــإ
بوجود شـخصيات كـثيرة جدا فى السـيرة  قد تبـدو هامشية
كن أن تعـتمد عليها نصوص مسرحية أو حتى عابرة  لكن 

متعددة وتقدم  من خاللها أعماال هامة .

سرحيات ربعـات أو ا لم تقف جتـربة البطـطى عند كتـابة ا
بل امـتدت لفن األوبريت الذى يـبدو مناسبا أيـضا إلمكانياته
وروث اجلـنـوبى واستـعادته ومـوهبـته وتطـلـعاته واحـتفـائه بـا
السمه فى اجلـبهة (صـفوت القـناوى) عبـر عدد من األعمال
الـتـى تـبـدو كـمـشـروع مـوسـوعى يـتـمـحـور حـول (قـنـا) ويـسـعى

لرصد أجوائها الشعبية عبر حلقات منفصلة ومتصلة .
ـركز الـثالث فـفى أوبريت (طـهور قـناوى) الـذى حـصل على ا
فى مـهرجان الفنون الشـعبية يتناول طـقوس ومراسم عملية
الـطهور بداية من مرحـلة التزي ومرورا بـزيارة سيدى عبد
الـرحـيم وصـوال لـلـسـامـر الـذى يقـام بـفـعـالـيـاته اخملـتـلـفـة مثل

نقوط الغرز وغيرها .
ـولـد من وفى أوبـريت (فـى رحـاب الـســيـد) يـقــدم تـفـاصــيل ا
خالل أب يــصـطــحب أوالده لــلــزيــارة ويـدور بــهم عــلى كــافـة
ــقـام وتــنــقـلــهم بـ ــرور حـول ا ـولــد بـدايــة من ا عـنــاصــر ا
األلـعـاب وتـناولـهم ألطـعـمـة الـشـعـبـية اخملـتـلـفـة مـثل الـبـطـاطا

والسمسمية وشعر البنات وغيرها .
ركز األول وفى أوبريت (الـفرح الـقناوى) الـذى حصل عـلى ا
فى مهـرجـان الفـنون الـشعـبيـة يتـناول طـقوس الـفرح فى قـنا
ـرتـبـطـة بـالـكـائـنـات الـغـيـبـية ويـركـز عـلى حـضـور الـهـواجـس ا
الـشـريـرة كـرفـع الـعـروس كى ال تـخـطـو فــوق الـعـتـبـة وتـنـجـو
بـذلك من شـر قـد يـكـون مدسـوسـا فـيـهـا وكـذلك كـوب الـل
ا يـكون قـد علق فى الـعروسـ من أثر كفـأل حسن ومـطهـر 
شـريـر كمـا يركـز على الـذهب الـبنـدقى الذى يـحمى الـعروس
من اضــطـراب الــدورة الـشــهـريــة بـاإلضــافـة لــعـنــاصـر الــفـرح

التقليدية وأبرزها رقص الغوازى .
وفى أوبـريت (القلل القنـاوى) يقدم لنا سيرة الـقلة منذ جلب
اخلـامـة من اجلـبل مـرورا بتـخـمـيـرهـا وتـعـامل الـفخـرانى مع
الـطيـنـة وخواطـره وهـو يعـمل فـوق الـدوالب التى ال تـخـلو من
حـضور كائـنات غيـبية حتى مـرحلة احلـرق والنزول بـالفخار

إلى السوق .
وفى أوبـريت (ألــعـاب قـنــا) يـتـنــاول األلـعـاب الــشـعـبــيـة ويـركـز
عـلى لـعبـة (الـبالبـيـصة) الـتى يـتـعـانق فى كـلـماتـهـا الـفـرعونى
والـقـبـطى واإلسالمى عـنـاقا بـسـيـطا وتـلـقـائـيا ال افـتـعـال فيه
وال تـعسف هـذا بـاإلضـافة إلـى مجـمـوعة ألـعـاب أخـرى مثل

(أم الفويد) و(الوابور) و(سلقى ملقى) وغيرها .
وفى أوبـريت (الـســوق) يـركـز أيـضـا عـلى ذلـك الـبـعـد الـغـيـبى
ــرتــبط بــاخلـصــوبــة فــيــهـتم (بــشــقــة الـعــروس) أى دخــولــهـا ا
ــرور عــلى لـــلــســوق ال بـــغــرض الــتـــســوق بل لـــلــتـــجــول فــيـه وا
قـاومة تأخـر احلمل هـذا باإلضافـة إلى التـركيز السـلخـانة 
مع بـائـعـة احلـمـام وزبـائــنـهـا من أمـهـات الـعـرائس وال يـنـسى
ـرافق وفى كل تـلك عالقـة الـبـاعـة بـالـسـلــطـة عـبـر شـرطـة ا
ـتـواصل ـوروث والـنـاس وغــنـائه ا األعـمـال تـظــهـر فـتـنـتـه بـا

للمكان وخصوبته.

ــسـرح احلـقــيـقـيـ لم صـفـوت الــبـطـطى واحــد من عـشـاق ا
ه سرح وعا تمنعه اإلقامة فى أقصى اجلنوب من التعلق با
ومـتــابـعـة قــضـايـاه وعــروضه ورمـوزه وكــيف لـعـاشـق مـثـله أن
ينشـغل عن محبوبه حـتى لوكان محـاربا على جبـهة نعم لقد
عاش صفـوت البططى من عام 1967 إلى عام  1974 جنديا
يــنـتـظـر الـشــهـادة فى أيـة حلـظــة لـيس أمـامه ســوى الـنـكـسـة
الـــرهــيــبــة ومـــا عــصــفـت به من األحالم لــيـس أمــامه  ســوى
ـسـة الـفن الـتى ضـربـته مـبـكرا احلـرب الـقـادمـة ال مـحـالـة و
فـــرأى الــفن ضــرورة مـن ضــرورات احلــيــاة ولـــيس تــرفــا رآه
ضىء فى أحـلك األحوال رفيـقـا وفيـا ينـبغى أن يـفرد ظـله ا
هـكذا حفلت أعوام اجلبـهة بعضويته فى فـرقة (أبناء سيناء)
ـواقع الـعـسـكـريـة بـإشراف الـتى راحت تـقـدم حـفالتـهـا فى ا
الـفريق قـدرى عـثمـان فى تـلك الـفتـرة عُـرف البـطـطى باسم
صـفــوت الـقـنـاوى وكـان يـكـتب أشــعـارا ألغـانى جـمـاعـيـة كـان
يسـتمر أداؤهـا لساعـة ونصف السـاعة وما من أدوات سوى
اجلـراكن التى عاش البطـطى على إيقاعهـا أجمل أيام حياته
ـوت الذى كـان يـطل من وراء كل مـرتفع ـعانـاة وشـبح ا رغم ا
و ويـعـشش فى كل ظل لـقـد شـكـلت تـلك الـتـجـربـة الـتى كـتب
عنها جمال الغيطانى عدة مرات محور حياته القادمة وفيها
ـكن أن نــتـلـمس مـحـطـاته الـتى سـيـنـطـلق مـنـهـا فى مـسـالك
احلــيــاة فــهــنــاك الــهـــويــة اجلــنــوبــيــة بــغــريــزة الــفــتى الــطــالع
سـتقـبل ينـبغى أن يـكون فيه (صـفوت الـقنـاوى) والتى سوف
تـسـتـمر عـبـر أعمـال كـثيـرة تـكـتسب فـيه تـلك الـهويـة حـضورا
أعــمق وهـــنــاك الــصـــراع الــعــربـى اإلســرائــيـــلى الــذى ســوف
ــسـرحى ـ يــســتـمــر مــفــتـاحــا لــوعــيه بــالـواقع وهــنــاك الــفن ا
خـاصـة ـ والذى ال يـنظـر إليه بـوصفـه ترفـا بل يعـتبـره عالجا
ال يــصح أبــدا أن يــكــون جــافــا وال بــد مـن تــغــلــيــفه بــعــنــاصــر
سـرح الفـرجة فـهو يـناسب الفـرجـة هكـذا نفـهم اهتـمامـه 
الـصـعــيـد ويـسـتـوعب مـوروثه ويـنـاسب جـمـهـوره وهـو جـمـهـور
صـعب يـراه البـططى مـخـتلـفا عن أى جـمـهور آخـر من حيث
فـرطة وموروث احلزن الهائل الذى يحمله ذلك احلساسية ا
ــتـــواصل أثـــنــاء الـــقــيــام الــذى غـــذته األمــهـــات «بــالـــعــديـــد» ا
ـنـزلـيـة والتـعـامل مع الـظـروف احلـيـاتيـة اخملـتـلـفة بـاألعـباء ا
سرح العـلبة اإليطـالى واهتمامه من هنـا نفهم أن عدم حـبه 

صرية. سرح اجلرن والسامر يرجع إلى هويته ا
ال أريد أن أتطرق هنا لـصفوت البططى ومالمحه اإلنسانية
الـفــريـدة ودوره الــذى يـلــعـبه فـى اجلـنــوب فـهــنـاك حــكـايـات
ــثــقف الـــعــاشق وال أعــتــذر عن كــثـــيــرة ال تــنــتــهى عـن ذلك ا
تــكـــرار تــلك الـــصــفــة الـــتى شــيـــدت فى روحه نـــبال نــفـــتــقــده
بـضــراوة وفى مـواقــفه نـزاهـة ال نــصـدق بــأنـهـا حــيـة تُـرزق 

وفى وعيه تسامحا مثاليا ما أشد احتياجنا إليه .

احلـرب والـفن واجلـنـوب تـلك الـثالثـيـة الـتى تـتـحـرك خاللـها
ـسرحيـة سوف جتد بـراحها فى شـخصية مـسيرة الـبططى ا
ابـن عـــروس الـــذى نــــرى أثـــره بــــقـــوة فـى مـــســــيـــرة الــــشـــاعـــر
ــســرحى من خالل مــربــعــاته الــتى تــتـجــســد فى االحــتــفـاء وا
بـالكـلمة احـتفاء كـبيرا بـوصفـها العـنصر األكـثر تأثـيرا وقدرة
عـلى نقل الرؤى اخملتلفـة وهو ما يظهر فى كـافة مسرحياته
هــذا بــاإلضـافــة إلى جتــربــته مع تــلك الـشــخــصـيــة من خالل
مسـرحيته (مالعيب ابن عـروس) والتى تقـدم رؤية تسجـيلية
تـوفق ب الـروايـات القـلـيلـة الـتى تـعرضت حلـيـاة ابن عروس
والـتى لم تكشف مالمح صـورته الغامضـة وكذلك احلكايات
ـصـادر التـاريـخيـة وهى حـكـايته مع الـقـليـلـة الـتى جتاهـلـتـها ا
ـة وحـكــايـته  مع  الــعـروس الـتـى أعـادهـا إلى أهــلـهـا اجلــر
ـال وحـكـايـة زهده وحـكـايـة زمالئه الـذين تـقـاتـلـوا من أجل ا
وتـوبته وقـد  «لـضم» تلك احلـكـايات فى قـصـة حب جتمع
بـ أحـمــد ابن عـروس ونـاعـســة  وتـكـون سـبــبـا فى خـروجه
ــمــالــيك ــطـــاريــد وأالعــيــبه مـع ا إلى اجلــبل والـــعــيش مع ا

الــذين يــتــصــدون لــهــا بــأالعـيـب أيــضــا حتـاول إبــراز صــورته
كمـجرم يهـدد اجلمـاعة الشـعبيـة فى رزقهـا وشرفهـا أى أننا
بإزاء أالعيب متبادلة تنـتهى بانتصار صورة احلقيقة فمهما
كــانت درجـة الــتـزويــر والـتــزيـيف والــتـضــلـيل يــنـجـح الـوجـدان

الشعبى فى التقاط احلقيقة وحفظها حية ونابضة.
وقـد تـناول الـبـطـطى تلك الـشـخصـيـة من خالل تـقاطـعـها مع
ـمــالـيك وظــلـمــهم واسـتــبـدادهم ومــؤامـراتــهم وأبـرز قـســوة ا
ـقهـورة التى البـعـد الوطـنى لهـا من خالل شـخصـية نـاعـسة ا
ترمز لـلوطن وقد انتـصر فى النهـاية لعالقة الـبطل بالناس

وسكت عن حكاية البطل مع الزهد.
وفى مـسـرحيـة (القـودة) يجـادل محـمـود دياب فى مـسرحـيته
(أرض ال تــــنـــبت الــــزهـــور) فــــيـــعــــود إلى نـــفـس احلـــكــــايـــة مع
تــمــصــيــرهــا بـالــكــامل بــحــيث نــصــدق أن أحــداثــهـا تــدور فى
ـــوت األب (جــــمـــال عـــبـــد اجلـــنــــوب مع اإلســـقــــاط الـــواضح 
وت لكن مع التركيز على أن السؤال ال الناصر) وتداعيـات ا
يـدور حول اخلـيـار ب احلـرب أو الـسالم بل حول الـتـنازالت
ــسـتــمــرة الـتى تــبـلـغ احلـد الــذى يـقــوم الـعــرب فــيه بـتــقـد ا

وتهم معنويا . أكفانهم إلسرائيل وهو ما يعد حكما نهائيا 
وفى مـسرحـيـته (الـطيـب والبـشـوشة) يـتـنـاول عالقة اإلسالم
بـاآلخر معتـمدا على رسائل لـوسى دوف جاردون التى جاءت
إلى مــديـنــة األقـصـر لــلـعالج ودونت مــشـاهـداتــهـا فى رسـائل
سـجـلت أحداثـا كـانت هى شاهـدهـا الوحـيـد من أبرزهـا ثورة
الــفالحــ عـلى فــاضل بــاشـا واعــتـمــادا عـلـى تـلك الــرسـائل
كــتب الـبـطـطـى نـصه لـيـقــدم من خالل تـلك الـســيـدة والـشـيخ
األزهـــرى يـــوسف أبـــو احلــــجـــاج األقـــصـــرى صـــورة نـــاصـــعـــة
لـإلسالم وكذلك صراع البـسطاء مع قسوة احلـاكم ونضالهم

قدس ضد الظلم الصارخ والطغيان الغشوم.  ا
وفى مــسـرحــيــته (جــحــا يـبــحث عـن وظـيــفــة) يــسـجـل رفـضه
ـعاصـر وعن لـلـتـغـيـرات والـتـشـوهـات الـتى أصـابت اإلنـسـان ا
طـريق اسـتـدعـاء جـحـا من الـتـراث بـشحـمه وحلـمه ومـالبسه
ــا فــيــهـا ــســتــجــدات  ــمــلــوكــيــة لــيــتــابع من خالله رصــد ا ا

 رأى
الفن
ضرورة
وليس
ترفاً

 عاد من
جبهة
القتال
 فى سيناء
ليصعد
جبهة
سرح ا

 ابن عروس هو
الشخصية
التى جسدت
ثالثيته
الشهيرة
احلرب والفن
واجلنوب

 مفتون
بالتراث
والناس
كان وا
اخلصب

 ابن عروس وناعسة 

كان غناء خلصوبة ا

ó«Y øjódG ∫Éªc .O

ذكريات الدراسة

ثال فى مسرح اجليب أردش 

الدراسات اجلامعية
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 ســـــــــــــــــــعــــــــــــــــــد أردش 
الـــــــغـــــــائـب احلـــــــاضـــــــر

سرح تـعتبر حلظة جتمـيع كبيرة ولكنه ليس >  الـلحظة التى نذهب فـيها إلى خشبة ا
جتـميـعاً نهـائياً. فـيكبـر العـرض رويداً رويداً مع خـطوات تنـفيـذه وبنفس الـطريقـة فهو
ـعــمل وتـصل إلى آخــر مـرحــلـة من ســلـســلـة عــمـلــيـات تــبـدأ من الــتـدريب مـن خالل ا

اإلخراج.

أخرج "الليلة الكبيرة" لصالح جاه 1982.

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

لعون اإلبداع واإلعالم والنقد ا
ـســرح عن مــؤتـمــر (الــنـقــد األدبى الــعـربى) الــذى نــظـمه غــاب ا
ــاضى  دون أن نـعـرف اجملــلس األعـلى لــلـثـقــافـة األسـبــوع قـبل ا
ــسـرحـى ودعـوة األســبــاب وراء عــدم اعـتــراف اجملــلس بــالــنــقــد ا

للتجاور والتحاور مع نقاد األدب العربى.
ـتـخـصـصــة الـتى تـصـدرهــا الـهـيـئـة ـســرح) ا وتـعـسـرت مــجـلـة (ا
صرية الـعامة للكتاب  وبدأت تـظهر كاألشهر احلرم مرة واحدة ا
فى العـام  وتوقـفت مـجلـة (آفاق مـسرحـيـة) التى كـانت تصـدرها
الـهيـئة الـعامـة لقـصور الـثقـافة  بـعد أن آل أمـرها ورقـيا لـرئيس
حتـريـر غيـر مـتواجـد بأرض الـوطن  وانـحسـرت صفـحـات النـقد
ـسـرحى اجلادة عن صـحـفنـا ومـجالتنـا اجلـماهـيـرية فـلم نـعد ا
جند بهذه الـدوريات مقاال نـقديا يفسح له صـدر صفحة أو حتى
نـصف صـفـحـة  كـمـا كان يـحـدث مـنـذ عـقود قـلـيـلـة  يـحلـل فيه
سـرحى ويتـحاور معه مـفسرا الـناقـد النص الدرامى أو الـعرض ا
ومقيما  ويتجادل مع متلقيه ونقاده فى مساجالت حتترم الرأى
اآلخـر  وتـمنح الـعمل ثـراء بـتعـدد التـفسـيـرات ومنـاهج التـعامل
مـعه. وتـرك األمـر لـزوايـا وأعـمـدة مـضـغوطـة الـكـلـمـات  ومـلـيـئة

باالنطباعات وأحاديث النميمة.
وأطيـح بالنقـاد فى أية احتـفاليـة عامة لـلصفـوف اخللفـية  بعد
أن حُـجـزت الــصـفـوف األولى لـنــجـوم الـتـمـثــيل  وصـار الـتـكـر
ـتـهافـتـة على أطـباق ـتـكرر لـهم فـقط  جذبـا لـوسائل اإلعالم ا ا

شهيات احلكايات والتسهيالت. ليئة  النجوم ا
غلوط : سـرح قولهـم ا ونـقل فتيـة اإلعالم عن الهائـم بسـماء ا
ؤلف  نحن نبدع دون حـركة نقدية  فقد مات النقاد مع موت ا
الـذيـن جنـحـنــا فى اغـتــيـالــهم. فى الـوقـت الـذى راح يـصــرخ فـيه
قـاهـى  مـسـتنـكـريـن وجـود (إبداع) فـرسـان الـنقـد اجلـدد عـلـى ا
مـسـرحى  ومتـهـمـ صـناعه بـاجلـهل والـتـفاهـة وعـدم اجلـدية 
ـسـرح والـنـاقد فـانـفصـلت دوائـر االتـصـال الـثالث عن بـعـضهـا : ا
والصـحيـفة  وهـرب اجلمـهـور منـهم  ولم يعـد أحد يـهتم بـإعادة

جسور الثقة بينهم.
طـالب اليوم باالهتمام بتفعيل هذه الدوائر الثالث ولكن من ذا ا
قبل مد جسـور التواصل بينـها?  هل هو اجملتمـع ?  هذه الكلمة
طاطة الـتى تريح قائلها وتمنحه فرصة الهروب من البحث عن ا
ثـقـفة فى اجملـتمع اإلجـابة احلـقـيقـية  وجتـعـله يبـر الـقيـادة ا
محددة الـهوية والوظيـفة باإلحالـة إلى اجملتمع ككل  والذى لم
ـنـهـكـة فـاعلـيـة قـيـادة اجملـتـمع وتـثـقـيفه تـعد تـمـتـلك شـرائـحه ا
وتثويـر وعيه بواقعه  وهى الـقيادة التى عمـلت ذات يوم على نقل
ــــســـرح مـن أوربـــا إلى الــــوطن الــــعـــربى  رغـم ســـيـف الـــعـــادات ا
ـسرح بـقضـايا اجملـتمع والتـقالـيد  وعـلى ربط مـوضوعـات هذا ا
الـسـاخنـة  رغم سـيف الـسلـطـة وجبـروتـهـا  وعلى حتـويل فـضاء
ـان وطـنى يــنـاقش قـضـيــة احلـكم بـ قــوة الـقـانـون ــسـرح لـبــر ا
ـنديل األمان لـكى يعلن رأيه وسلطـة السيف  ويـطالب احلاكم 
سرح ب صراحة فيـما يعانيه اجملتمع  ويتجادل حول دور هذا ا
تلقى للتعرف الفن كبنـاء جمالى بحت واحلياة كمحتـوى يهرع ا

على رأى صائغيه فيما يجب أن يعمل به.
البكاء عـلى الزمن الفائت غير مجد  غير أن قراءة احلاضر على
ضـوء منجـزات األمس  يدفعـنا للـتأمل فيـما آل إليه حـال نقدنا
ـســرحى الـيــوم  وهـو مــا دفع مـجــمـوعـة مـن الـنـقــاد لـلــتـجـمع ا
ـسرح العرب  تـتحمل مسـئوليتـها كقيادة وإنـشاء جمعـية لنقاد ا
ثـقـافـيـة فـاعــلـة  ضـمن عـشـرات الـقــيـادات األخـرى الـعـامـلـة فى
ـســتـنــيـر واإلعالم مــتـعـدد ـسـرحـى والـنـقــد ا مــجـاالت اإلبــداع ا
األوجه  وهو جتمع ليس بـجديد على الساحة النقدية العربية 
وكان لنا هـنا فى مصر جتـربة منذ أكـثر من عشر سـنوات لتكوين
صري  عـلى غرار جمعـية نقاد الـسينما سـرح ا جـمعية لـنقاد ا
ـنـشـأة فى أوائل الـسـبـعـيـنـيـات  وكـان نـقـاد الـسـيـنـما ـصـريـ ا ا
بـذلك سباقـ لتكـوين جمعيـة لهم  جاورتـها جمـعية أخرى هى
جــمــعـيــة (كــتـاب ونــقـاد الــســيـنــمــا)  الـتى أنــشــأت ذات يـوم  مع
مــهـرجـان الـقـاهـرة الــدولى لـلـسـيـنـمــا  ومـازالت تـديـر مـهـرجـان
سرح عن توسط  بينما عجز نقاد ا اإلسكندرية لسينما البحر ا
تــكــوين جـمــعـيــة لـهم  وعــمل أصــحـاب اآلراء الــفـرديــة عـلى وأد
اجلـمــعــيــة حلـظــة مــيالدهـا  واغــتــالـوا أحـالم الـنــقــاد اجلـادين

قاهى  والبحث عن أدوار ليست لهم. بثرثرة  ا
ـسـرح ـكن الـيـوم إعـادة الـنـظـر فـى تـكـوين جـمـعـيـة لـنـقـاد ا فـهل 
ـسرحـية القـائمة  ـصري  تـشاغب وجتـادل احلركة اإلبـداعية ا ا
وتـســاعـدهــا عـلى اخلــروج من أزمـتــهـا  ويــكـون (مـســرحـنــا) مـهـد
التـكوين وساحة النقاش?  أم سنمـزق الفكرة ونـقضى على اجلن
ـغيب  واإلعالم ـسـرح الغـائب  والـنـقـد ا  ونـكـتفـى بالـنـواح عـلى ا

نشغل بالنجوم الزاهرة فى سماء القاهرة احملروسة وخارجها. ا

لم يكن سـعد أردش مـجرد أستـاذ لى وال مجـرد معلم
عهد تـتلمذت على يـديه بقسم التمـثيل واإلخراج فى ا
سرحية ولم يكن كذلك مجرد مخرج العالى للفنون ا
ـــوذجــا احـــتــذى به فى مـــبــدع اتــخـــذت من مــنـــهــجه 
عــمــلى كــمــخــرج. لــكــنه كــان – فــضال عن ذلك كــله –
ــا اســتـفــدت من مـســيــرته الـعــلـمــيــة واسـتــضـاءاته عـا
الــــفـــكــــريـــة الـــتـى شـــكــــلت فـــكــــرى وصـــاغـت وجـــدانى
وعــقــلى. لــقــد رسـم مــعــالم الــطــريق جلــيــلــنــا  – جـــيل
الـسبعينـيات واألجيال التـالية - ذلك اجليل الذى كون
ــصـرى اسـتــمـرارا وتـواصال ـسـرح ا تــيـارا جـادا فـى ا
جليل الـرواد الذى سبـقه: فتوح نـشاطى عبـد الرحيم
الــزرقــانى نــبــيل األلـفـى كـرم مــطــاوع جنــيب سـرور

جالل الشرقاوى أحمد عبد احلليم وغيرهم.
ال أعــرف مـبــدعـا فى مــصـر وفـى وطـنـنــا الـعــربى قـد
أثر مـثله بـهذا الـقدر من هـذا التأثـير الـنافـذ والفاعل
صرى والـعربى احلديـث وليس سـرح ا فى تشـكيل ا
ـــقــدورى أن أحـــدد مـــدى اخلـــســـارة الـــفـــادحــة الـــتى

صريون والعرب بفقدانه. سرحيون ا خسرها ا
ى "احلداثة" سرح الـعا فـفى الوقت الذى عـرف فيه ا
و"الـطلـيـعيـة" وتيـار "مسـرح العـبث" كان األسـتاذ سـعد
ـسرح اجلديد أردش أول مـن قدم لنا فى مـصر هذا ا
فــوق طـــبق من فــضــة. فى فــبــرايــر  1962 بــنــاء عــلى
مـشـروع تـقـدم به سـعـد أردش لـوزارة اإلرشـاد الـقومى
آنذاك صدر قرار بإنـشاء "مسرح اجليب" ع سعد
ـسرح ـوجـبه أول مـديـر لـه. كـان هـدف هـذا ا أردش 
ى ــســرح احملــلى والــعــا ــاذج طــلـيــعــيــة من ا تــقــد 
واســـــتـــــنــــبـــــات مـــــســـــرح مــــصـــــرى مـن خالل األعـــــمــــال

التجريبية. 
أخـرج أردش أول مـسـرحـيـة تــنـتـمى إلى مـسـرح الـعـبث
فـــوق خــشـــبـــة مـــســـرح اجلـــيب وهى "لـــعـــبـــة الـــنـــهـــايــة"
سـرحيات لـ"صمـويل بيـكيت" لـيتـوالى بعدهـا تقـد ا
: أيـــســخـــولــوس ـــيــ ـــيــة لـــكــتـــاب عــا الـــعــربـــيــة والـــعــا
ــسـرح وتــشــيـكــوف ويــونـيــســكــو ونـاظم حــكــمت ومن ا
ـــســـرحى الـــيـــابـــانى وغـــيـــرهـــا من إجنـــازات الـــتـــراث ا
ى الــكالســيــكى مــنه واحلــديث. إنــنــا لـم نــعـرف الــعــا
بـدايـات مـسـرح جنـيـب سرور  –مـؤلـفـا ومـخـرجـا  –إال
ـســرح ولم نـكـتــشف بـراعـة مـفــردات الـلـغـة فى هـذا ا
ــسـرحـيـة لـكل مـن كـرم مـطـاوع وكـمــال عـيـد ومـحـمـد ا
عبـد العزيـز وحسن عـبد السالم وغـيرهم إال فى هذا

سرح. ا
لـحمى والـسياسى سـرح ا لم نـتعـرف على إجنـازات ا
ــعــبـــر عن االلــتــزام الـــفــكــرى والــرؤيــة ــســرح ا وذلـك ا
ــــلــــتــــزمــــة إال عــــلـى يــــديه. إن مــــعــــظم الــــســــيــــاســـيــــة ا
ــســـرحـــيــات الـــتى أخـــرجــهـــا ســعـــد أردش ذات رؤيــة ا
سـيـاسـيـة واضـحـة. ويـرتـبط إخـراجه بـالـتـيـار الـواقـعى
ـلــتـزم بـهــذه الـرؤيـة كــمـا يـتــمـيــز بـالـدقــة الـهـنــدسـيـة ا
ورشـاقــة الـعـرض. لم نـكـتـشف بـدايـات نـعـمـان عـاشـور
وسـعد الـدين وهبـة وألفريـد فرج وغـيرهم من الـكتاب

سرحي إال عن طريقه. ا
سـرح احلـر" مع مجـمـوعة أسس سـعد أردش فـرقـة "ا
نعم سرحـي الكبار ومن بيـنهم: عبد ا من الـفنان ا
مــدبـولى كـمــال يس تـوفــيق الـدقن شــكـرى سـرحـان
إبــراهـيـم سـكــر صـبــرى عــبـد الــعـزيــز عــبـد احلــفـيظ
أحـمد سعـيد عـرفة زكـريا سلـيمـان وغيرهم التـطاوى

. من الفنان
ـسـرح ـسـرح اجلـديـد اسـمه من "ا لـقـد اسـتـعـار هـذا ا
سرحى الفرنسى "أندريه ـصلح ا احلر" الذى أنشأه ا
أنطـوان" فى نهـايات الـقرن الـتاسـع عشـر. وتعـد فرقة
سـرحية التى صـرى من أهم الفرق ا ـسرح احلر" ا "ا
ظـهــرت فى أعــقـاب ثـورة  23 يـولــيـو  1952 كـان فى
ـــســـرح احلـــر" الــــتى جـــمـــعت بـــ مـــقـــدمـــة أهـــداف "ا
فـاهـيم إنسـانـية تـتفق االحـتـراف والهـوايـة التـبشـيـر 
ومـالمح اجملــتـــمع اجلـــديــد ولـــعــلـــهـــا كــانت مـن أســبق
الـفـرق إلى تـبـنى مـنـظـور اجـتـماعـى حداثـى فى مـعظم

عروضـها فى محـاولة خللق دور إيـجابى للـمسرح ب
ـــســرح احلــر اجلـــمــاهـــيــر وكـــان من أهــداف إنـــشــاء ا
إتاحـة فرص الـعمل خلـريجى مـعهـد التـمثـيل الذين لم

سرحية العاملة".  تستوعبهم فرق الدولة ا
ـصـري سـرحـيـ ا ـؤلـفـ ا ـسـرح ا لـقـد قدم هـذا ا
اجلـــدد الـــذيـن أصـــبــــحـــوا فـــيــــمـــا بـــعــــد رواد الـــدرامـــا
ـصـريـة ومن بـيـنـهم نـعـمـان عـاشـور الـذى ـسـرحـيـة ا ا
ــــســـــرح احلــــر" بــــاكــــورة أعــــمــــاله قــــدمـت له فــــرقــــة "ا
ــغـــمـــاطــيس"  (1955) و"الــنـــاس الــلى ـــســـرحــيـــة: "ا ا
ــؤلف لـلــمـرة األولى حتت" (1955) الــتى عـبــر فـيــهـا ا
عـن درامـا الــتــغــيــر االجــتــمــاعى فـى اجملـتــمـع اجلــديـد
وحـقـقت جنـاحــا حـيث اسـتـمـر عــرضـهـا طـوال مـائـتى

ليلة عرض تقريبا.
أشــــرف األســــتــــاذ ســــعــــد أردش عــــلى الــــعــــشــــرات من
ية سرحية باألكاد عهد الفنون ا الرسائل العلمية 
ــؤسـســات والـهــيـئــات الـعــلـمــيـة وأقــسـام وغـيــرهـا من ا
ـتـخـصصـة بـجـامعـات الـقـاهرة واإلسـكـنـدرية ـسرح ا ا
وحـلوان و 6 أكـتـوبـر وكـلـيـة الـتربـيـة الـنـوعـيـة وغـيـرها.
ــيـــة عن ـــســـرحـــيـــات الـــعـــا كـــمــا تـــرجـم الــعـــديـــد من ا
اإليـطالية من أهـمها "خادم سيـدين" كارلو جولدونى"
سرحيات اإليطالية. كما ألف عددا من وغيرها من ا
ـتـخـصصـة من أهـمـهـا "اخملرج فى ـسـرحيـة ا الـكـتب ا
ـراجع ــعـاصــر" الــذى يـعــد واحـدا مـن أهم ا ـســرح ا ا
تخصصة سرحية ا فى فنون اإلخراج. وقدم الكـتب ا
ومن بـينـها كـتاب من ترجـمة كـاتب هذه الـسطور حتت
عـنـوان "جــمـالـيـات فـنـون اإلخـراج" لـلـمـخـرج الـبـولـنـدى
"زيجـمونت هـبنـر". وسطـر األستـاذ سعـد أردش بقـلمه
فى اخلـامس من أغـسـطس عـام  1992 مـقـدمـة لـهذا
الـكتاب فى دراسة مستـفيضة عنه بلـغ عدد صفحاتها
"ثــمـانى وعـشـرين صـفـحـة" يــقـول فى مـقـدمـته: " إنـنى
أؤكـــد أن هــذا الـــكـــتــاب  – وهـــذا مـــســـتـــوى نـــقـــله إلى
القار العربى  – يضيف إضافـات جوهرية إلى علوم
ــــســــرح بــــوجـه عــــام وإلـى عــــلم اإلخــــراج عـــــلى وجه ا
اخلــصـوص وجـمـالـيـات الـفـن وعـلـوم اجلـمـال والـتـذوق

وتاريخ الفن"
ـا وعـبـئـا عـلـيـنـا  نـحن لـقـد غــدا فـعل "كـان" شـيـئـا مـؤ
أبــنــاءه وتـالمــذته. أصــبح افــتــقــاد األســتــاذ فــيــمــا بــ
ى; وعـدم وجــوده فى غـرفـة ـعـهــده األكـاد تالمـيــذه 
قــسم الـتـمـثــيل واإلخـراج بـ رفـاق عــمـره من أسـاتـذة
الــقــسم شــيــئــا من قـــبــيل الــعــبث الــذى ال نــدركه. ومــا
أقـسى كـلـمة "كـان" بـاعـتبـارهـا فـعال ماضـيـا يـقتل زمن
حـاضـرنا وكـأن تاريخ اإلنـسـان وأفعـاله وإجنازاته بل
حـتىّ وجوده ينـتهى عنـدما يغـادرنا ويتركـنا لنـحيا فوق

هذه األرض بدونه. 
وإنــنى أعــلم عــلـم الـيــقــ أن إجنــازات األســتــاذ ســعـد
وته ألنـهـا غرست أردش كـبـيرة ومـهـمة ولـن تنـتـهى 
فـيـنـا جـمـيـعـا بـبـذرة. وال يـوجـد رجل مـسـرح مـثـله قـد
ا أثر بهذا القدر من التأثير والنفوذ فيمن حوله. ور
يــكــون هـــذا هــو الـــذى يــحــيى داخـل نــفــوســـنــا وجــوده
ا يكون هذا هو الذى يجعل واستمرارية تـواصله ور
من غـــيــابـه حــضـــورا مـــؤثــرا فـــاعال. إنـه ذلك الـــغــائب
احلـاضر. لـذلك ال يوجـد هنا مـكان لـكلـمة وداع. فهى
كــلــمـــة ال تــلـــيق بــنــا وال تـــنــطـــبق عــلــيـه وال تــتالءم مع
عـطـاءاته وال تـتـنــاسب مع حـضـوره ذلك ألنه حـاضـر

دائما. 
ومـا أقــسى كـلــمـة "وداع" وكـل ألـفـاظ الــوداع مـرة وكل

شىء يسرق اإلنسان من إنسان"
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الــتى يــصـدرهــا ســنـويًــا تــصــدر حـتى اآلن
كمـا أن اخملرجـ الذين تـأثروا به مـازالوا
أسـرى مــنـهــجه حــتى اآلن. حـقــيـقــة مـازال
ــســـرح االحــتــفــالى نــظـــريــة بل ويــصــعب ا
أيضًا تطبيقها وحتتاج إلى تضافر اجلهود
حتى نستطـيع اخلروج من إطار النظريات
إلى الـتـطـبـيق الـواقـعى لـكـنـهـا جـمـيـعهـا لم
تــصـمــد ألن الـتــلـقى لـم يـكن عــلى مـســتـوى
الرهان الذى هو الـشعور بخطورة ما نحن
ـتمـثل فى أنـنـا كل يـوم نفـقـد رقـعة فـيه وا
جـديــدة من هــويــتــنــا وثـقــافــتــنــا فـإلـى مـتى

االنتظار!
عـز الــدين مــدنى كـان لـه مـقــولـة هى أن

بريشت صار قيدًا على مبدعينا?
نعم وأنا متـفق مع ما قاله مدنى وأقول ما
هـــو أكـــثــر مـن ذلك وهــو إن بـــريـــشت كــان
ذكيًـا جدًا بـحـيث اعتـمد عـلى أشـكالـنا فى
الفرجـة الشعـبية وحـولها إلى نـظرية. لكن
يبـقى أن بـريشت هـو أول من جتـرأ وحطم
النـظرية األرسـطيـة كمـا أن الرجل عاشق
مـناهض لـلنـازيـة واإلمبـريالـية رغم أنه فى
الـنـهايـة هـرب إلى أمـريـكا وعـاش بـهـا لكن
يـبقى أنه رجل عـاش حيـاته بقـناعـة معـينة

وأخذ موقفا.
أال تـرى معى أن الـنـقاد عـندنـا تـغيب عن
ـسرحى أكـثرهم تـقنـيات تـكـوين النـاقد ا

عنى أن يقرأ العرض ال النص?
أنـا مــتـفق مع هــذا الـقـول تــمـامًـا ٩٠% من
الــــنــــقــــاد هم نــــقــــاد أدب ولــــيــــســــوا نــــقـــادًا
مسرحي وال يفـهمون شيئًا فى التقنيات
ـسـرحيـة ومن يـقـرأ لـهم أو يـسـمع عـنهم ا
يجد أن كالمهم هـو بحث فى الوثائق أكثر
ــســرح وبــالــتـــالى فــهم لم مـــنه بــحث فـى ا
ـــســـرح فى شىء بل مـــنـــهم من يـــخــدمـــوا ا
ســــاهم فـى صــــنــــاعـــة األوهــــام بــــتــــعــــظــــيم
وتـضخيم جتربـة ما على خالف احلـقيقة
ومــنــهم من لــعب الــدور األسـوأ بــتــواطـؤهم
تابعـة النقدية ضـد جتارب وظلمهـا فى  ا
ــســرحى الـعــربى لم حــقـيــقــة فـإن الــنــقـد ا
ـــســـرح إال فى يـــســـهم فـى مـــســـيـــرة ذلـك ا
فـترة الـسـتـيـنـيـات والـسـبـعـيـنـيـات حـ كان
الـنـقد شـريـفًا ومـقـرونًا بـالـنزاهـة الـفكـرية
بـعـد ذلك تــراجع الـنـقـد واآلن صـار أشـبه
ــــنح شــــهــــادات مــــيـالد ووفــــاة وصــــكـــوك
غــفــران وهم ال يــفــقــهــون شــيــئًــا جــلــهم ال
يفقه شيئًا أقول ذلك وأحتمل مسئوليته.
مـا نالحـظه من تـراجع اهـتـمـام الـشـباب
بـالهم العام مرجعه لـشعورهم باالغتراب
أم ألنه ال أحـــد يـــعـــبـــر عن مـــشـــاعـــرهم

ومشاكلهم?
لالثـنـ مـعًـا يـنبـغى أن نـعـبـر عن الـشـباب
بـأسلـوب يـقـبـله الشـبـاب بـتـقنـيـات جـديدة
وأغــــنــــيــــاته اجلــــديــــدة وحــــتى مــــفــــرداتــــهم
احلـديـثـة الـتى جتـرى عـلى ألـسـنـتـهـم وهذا

ا نريد مسرحًا واحدًا. حقهم طا
ولــــــكن اإلفــــــراط فـى الــــــهــــــروب إلـى هـــــذه
الـقـضـايـا (قـضـايـا الـشـبـاب) لـيس مـطـلـوبًا
ألنـها قضايا جـزئية حقـيقة هى جزء هام
ــســرحــيـة ال تــوجه من كل. ولــكن الــفــرق ا
عـنايتها لـنوع واحد من القضـايا ولو فعلت
ذلك لكـانت مخـطئـة ألنـنا بـقدر مـا نشـعر
ـعـانـاة الـشـبـاب فـإن لـديـنـا أيـضًـا قـضـايا
خـطـيـرة ألنـهـا مصـيـريـة هل هـنـاك مـا هو
أخـطـر من احـتالل العـراق ومـا يـحدث فى
ـذابح الـتى تـرتـكب فى فـلـسـط لـبـنان وا

هل هــــــنــــــاك مــــــا هــــــو أخــــــطــــــر مـن عـــــودة
االستعمار العسكرى ثانية. 

أوربا?
ـشـرق الـعربى اآلن لـديه جـالـيـة كـبـيرة فى ا
أوربـــا حتــتـــاج أن تـــلـــتـــقى مع فـــنـــونــهـــا وفى
ــســرح والــغــرب البــد أن يــرى مــقــدمــتــهـــا ا
ــا يـحـقق خــصـوصـيــتـنـا مــسـرحـنــا ولـكن 
ذلك أن الــغــرب ال يــقـبل عــلى عــروضــنـا إن
كـــانت تـــشـــبـــهـه ألنه يـــحب أن يـــرى شـــيـــئًـــا
مـختـلـفًـا عـمـا يألـفه فى حـيـاته الـيـومـية إن
األوربـــيـــ حــ يـــقـــدمـــون بــعـــروضـــهم إلى
بالدنـــا نـــرى فـــيـــهـــا أوربـــيـــتـــهم وتـــشـــبـــثـــهم.
بهويتهم نحن كذلك ينبغى أن نكون كذلك
ولـــكن بـال انـــغالق. االنـــفـــتـــاح عـــلى الـــغـــرب
مـطلـوب وإن لم ننـفتح نـحن بإرادتـنا سـنجر
إلى ذلـك فــــمـن يــــســــتـــــطــــيع أن يـــــعــــزل أثــــر
اإلنـــتــــرنت والـــفــــضـــائـــيـــات إمــــا أن أنـــفـــتح
قدرة على بـقناعتى واختـيارى لتكـون لدى ا
فرز الـطـيب من اخلبـيث فـيـما يـعـرض على
أو يـأتــ الــغـزو واالســتـعــمـار فــيــكـبــلـنى وال

أملك أى اختيار.
عـلى ذكـر اخلـصـوصـيـة أين ذهـبت دعـاوى
الـتأصـيل للـمسـرح الـعربى الـتى انطـلقت
فى الـسـتـيـنـيـات? والـتـيـار الـذى ظـهـر فى

غرب العربى فى السبعينيات?  ا
كـــنــا فـى الــســـابق نـــقـــول كل شىء يـــأتى من
ــشـرق لــلــمـغــرب ولـكن فـى الـســبـعــيـنــيـات ا
ـغــرب الـعـربـى تـبـنى حـدث الــعـكس إذ  إن ا
ـسـرح دعـوات تــأصـيل لـلـثــقـافـة الـعــربـيـة وا
ــســرح الــعــربـى ومن هــذه الــدعــوات خــرج ا
االحـــتـــفـــالـى الـــذى أسس له عــــبـــد الـــكـــر
بـرشـيــد ومـازال هـذا الـطــرح مـوجـودًا حـتى
ــدافــعـ عــنه اآلن وأعــتــبــر نــفــسى أحــد ا
ذلـك ألنه يــــــقــــــدم مــــــســــــرحًــــــا يــــــبــــــحـث فى
اخلـصـوصـيـة والـهـويـة الـعـربيـة دون تـعـصب
أو ضــــيق أفـق حـــقــــيـــقــــة فــــقـــد وجــــد هـــذا
ـعتـرضـ بل إن هـناك الـطـرح الكـثـيـر من ا
خـمس نـظـريات خـرجت تـرد عـلـيه تـهـاجمه
بــقـســوة ولـكــنـهــا كـلــهـا ذهـبـت أدراج الـريـاح
ــســرح االحــتـفــالى ومــازالت نــشـرته وبـقى ا

وهــنــاك فـــرق كــبــيــرة مـــدعــومــة من وزارات
الثقـافة فى بالدهـا ومن مسارحـها القـومية
وقدمت أعـماالً فى الـعشـر سنـوات األخيرة
أقل مــا يـقــال عــنـهــا إنــهـا أعــمــال بـســيــطـة
وهـذا ال يــصح من فــرقـة حتــصل عـلى دعم
من الـدولة وأقـول لك بصـدق نحن اآلن ال
ـادية رغم ذلك نـشكـو من قلـة اإلمـكانـيات ا
ال جتد إبداعًا حقيقـيًا بينما كنا نشكو فى
الـســبـعــيـنــيـات من عــدم تـوافــر اإلمـكــانـيـات
بـــيـــنـــمـــا اإلبـــداع كـــان مــــتـــوافـــرًا ألـــيس من
ـفـارقات أن نـكـسـة ٦٧ قد أعـطت لـلـفـنون ا
العربيـة كل هذا الزخم من التناول واإلبداع
بـــــيــــنـــــمــــا اآلن حـــــ تــــعـــــددت الــــنـــــكــــســــات
واالنـزالقات واإلحباطـات فإن شيئًـا منها ال
ــســرح?! لــقــد اغــتــرب يــجــد طــريــقه إلى ا
ـــســرح الـــعــربى عـن قــضـــايــاه الـــرئــيـــســيــة ا
بــسـعــيه أن يــكـون غــربــيًــا أكـثــر من الــغـرب

فطبيعى أن تكون هذه هى النتيجة.
غرب العربى خـطا خطوات كبيرة مـسرح ا
فى تـقد عروضه فى أوربا فما هى اللغة
ـتـلـقى الـفـنـيـة الـتى تـتـعـامـلـون بـهـا مع ا

األوربى?
يـــجـب أن نـــعــــتـــرف أن الــــقـــرب اجلــــغـــرافى
والـلـغـوى لــلـمـغـرب الـعـربى أتـاح له الـفـرصـة
لالحــتــكــاك مـع الـثــقــافــة الــغــربــيــة ومن ثم
ـغـربى ـسـرح الـعـربى ا فـقــد كـانت ظـروف ا
فى ذلك جيدة ونحن حـ ذهبنا بعروضنا
غـربيتـنا وعروبـتنا إلى أوربـا كنا مـتشبـث 
وانــتـمــائـنــا األفـريــقى وهــذا مـا فــاض عـلى
عــروضـنــا دون انـغـالق أو ضـيق أفقً بــحـيث
نــســـتــخــدم من الــغـــرب مــا يالئــمــنــا دون أن
يـطـغى عـلى خـصـوصـيـتنـا لـقـد اسـتـخـدمـنا
تـقــنــيـات غــربـيــة فى عـروضــنــا مـثل مــنـاهج
بـريـشت وسـتـانـسالفـسـكى ولـكـنـنـا حـافـظـنا
عــلى ســـمــة عــربـــيــة ال تـــخــطــؤهـــا عــ فى

متابعتها لعروضنا.
ـشــرق الـعـربى كى ـاذا تـنــصح عـروض ا
حتـذو حـذوكم فى الـذهـاب بـعـروضهـا إلى

ــهــرجــان ــشــارك فى ا ــغـــربى ا الــوفــد ا
الـعربى بالـقاهرة كـان ضيفًا عـلى جريدة
مــســرحـنــا فى هــذه الـنــدوة الــتى حتـدث
فـــيــهـــا اخملـــرج عــبـــد اجملــيـــد فــيـــنــيش
ـمـثالن جـمـال مـحـمـد وكـنـزة فـريدوا وا
عـن الــعــرض ووجــهــة نـــظــرهم فى أزمــة
ـسرح العربى وعن دعـوات التأصيل فى ا
ـسرح العـربى التى انطـلقت ثم خمدت ا

سرحنا العربى.. وعن االرتقاء 
بـداية نـحب أن نتـعرف مـنكم عـلى رأيكم

هرجان? فى ا
كــان شـرفًـا عــظـيــمًـا أن نــأتى لـهـذه األرض
ـثـابـة فـرصة ال الـطـيـبـة فـنـحن نـعـتـبـرهـا 
تــــعــــوض أن نــــقــــدم عـــــمالً فى بـــــلــــد الــــفن
وعــاصــمــته الــعــربـيــة وبــالــنــســبــة لــنــا فـإن
ــهـــرجــان له بــعـــد عــربى وبــالـــتــالى فــهــو ا
ــثــابـــة إشــعــاع وخــطـــوة فى تــاريخ إرســاء
ــسـرح الــعــربى بــتـواجــد هــذه الـنــخب من ا
ـسرحـي وقـد استـفدنـا كثيـرًا سواء من ا
مشـاهدة الـعروض أو من حـضور الـندوات

واللقاءات.
فى الـلقـاءات والنـدوات التى عـقدت على
ـهرجـان مـا هى الـقـضـايـا التى هـامش ا
ــســرحــيــ الــعـرب وتــلح كــانت تــشــغل ا

عليهم فى حواراتهم?
اعتـقادى أننـا يجب أن نـعرف أنفـسنا وأن
قيـمتـنـا تنـبع من داخلـنـا وأن نعـرِف اآلخر
مـن نـحن وأنـنـا بـعــيـدون عن تـلك الـصـورة
ـسـلم الـذى يفـجر الـتى صنـفـوها لـلـعربى ا
ـــــلــــتــــحـى الــــذى أصـــــبح رمــــزًا نــــفـــــسه أو ا

لإلهانة.
رسـالـة الفـنـان يـجب أن تـأخذ هـذا الـبـعد
وأن يـــضع عــــلى عــــاتـــقه الــــتـــعـــريـف بـــهـــذا

الوطن وحضارته.
هرجان ما من متابعتكم لعروض الهواة با

مثل الهاوى برأيكم? الذى ينقص ا
بــــــصـــــراحــــــة أنـــــا شـــــاهــــــدت بـــــعــــــضًـــــا من
ــســرحـــيــات فـــوجــدت أن هـــنــاك تـــأثــيــرًا ا
ـمـثلـ لـدرجة طـاغـيًـا للـمـسـلسالت عـلى ا
ثلى وذج من  ثلة له  ثل أو  أن كل 
التليفزيونـات يقلده ويحاكيه لم أر اللهيب
ــســرحى ولــكـن رأيت تــعــامالً مع خــشــبــة ا
ـــســرح كـــأنــهـــا بالتــوه تـــصــويـــر حــتى أن ا
بـعض األدوار التى ال تسـتلزم مكـياجًا ترى
مـثلـة وهى فى كـامل مكـيـاجهـا وشعـورها ا

أنها تصور.
الـكل يشـكو مـن سطـوة الفـضـائيـات على
ــسـرح أال من اجلـمــهــور وإبـعــادهم عن ا

طريقة لتالفى أثر الفضائيات السىء?
ـسرح الـذى يجـد طـريقـة للـتـليـفزيـون هو ا
ــــســــرح الـــتــــجــــارى الــــذى يـــعــــتــــمـــد عــــلى ا
ـبتذلة وال الكومـيديا الـرخيصة وأحـيانًا ا
ـسرح كنظام له قواعده وال عن يعبر عن ا
قـضــايـا اجلـمــهـور وعـروضه تـشــبه الـسـلع
الـتى ســرعـان مـا تـنـتـهـى مـدة صالحـيـتـهـا.
ــســرح الــذى نــراهن عــلــيه هــو هــذا لــكـن ا
ـهرجـانـات والذى ـسـرح الذى نـراه فى ا ا

ال يصل للجمهور العريض.
ـر بأزمـة حقـيقـية وذلك ـسرح الـعربى  ا
نـتــيــجـة غــيــاب الـقــضــيـة عــنه فــقــد انـدفع
الــــــكـل فى ســــــبــــــاق بــــــحــــــثًــــــا عـن أشــــــكـــــال
وجـماليات جـديدة وفى سبـيل ذلك تناسوا
قـضايانا احلقـيقية. أمر آخـر بدا ملحوظًا
سـرحـيـة بدأت وبشـدة وهـو أن الـعـروض ا
ونودرامـا وذلك باعتـمادها تنحـو منـحى ا
ــــثـــلــــ أو ثالثـــة ـــثـل واحـــد أو  عــــلى 
ـثــلـ عــلى أقــصى تـقــديـر وهــو أمـر ال
أعــــتــــقــــده صــــحــــيـــــحًــــا وال أعــــتــــقــــد يالئم

جمهورنا العربى.

على النقاد أن يحددوا
أوالً أى مسرح نريد
وأى قضايا نتناول

وألى جمهور نتوجه!

QOÉ≤dGóÑY óªëe 

///////////////

غربى فى ضيافة مسرحنا: الوفد ا

سرح العربى هم فى األصل نقاد أدب! نقاد ا

مثل كثير من ا
الهواة يقلدون
التمثيل

التليفزيونى!

من حق الشباب
 أن نهتم بقضاياه
لكن ال نعذره إن

جتاهل الهم العام!

عبدالكر برشد
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ـمثـلـ ومع ذلك ال يـوجد شىء مـجد ـمثـلـ وإعداد ا > يـوجـد فرق كـبـير بـ إدارة ا
لـلممثل أكثر من أن يكـون حتت إدارة حتى وإن كانت شكلية. فإذا كـان الفنان يعتقد أنه

ال يتعلم مباشرة من فنه فهو يتعلم على العكس من مهنته. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

أخرج "من أجيب ناس" عام  81وقدمها في األقصر واإلسكندرية والسامر.

30 من   يونيه 2008  العدد 51

أنشأ فرقة األقصر للفنون الشعبية وفرقة الواحات البرية للفنون التقليدية.

عبد الرحمن عرنوس يفتح خزانة
الذكريات  (2)

قهى الثقافى أيام مسرح الفنان فى أسترا وا

ستنقدون اجلهالء وا
 اعتبروا الفكرة خروجاً على اخلط التقليدى

 «قول يا مغنواتى» محاولة
سرح الغنائى الستعادة صيغة ا

9 30 من   يونيه 2008  العدد 51
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14

 روميو وجولييت بتوقيع سناء
شافع 

صـ12

سرحى اجملانى  «انت حر» واللعب ا

¢ù«ªN óªMCG  

 معظم نصوص
صرى سرح ا ا
مرتبطة بعصرها
كن أن وال 
تتجاوز ذلك

ــشـاهـد عــلـيــهـا لــيـنـ الــرمـلـى فـهــو يـعــنـون ا
ـتالحقة ويضـع دائما السـؤال نفس السؤال ا
تـــقـــريـــًبـــا فى مـــقـــدمـــة ونـــهـــايـــة كل مـــشـــهــد
ـــطــروحــة فى هـــذا الــنص حتت واألســـئــلــة ا
عـنــاوين (أنـا جــيت مــنـ االســتـقالل الــتـام
من عــلــمــنى حــرًفــا نــهــايــة الــعــالـم الــغــلــطـة
وظف العمر ضاع العد التاريخية شكوى ا
الـتنازلى) وقد أضـاف عليهـا سمير زاهر من
سـتشفى األمراض واقف اخملتـلفة  عـنده ا
الــعـقـلــيـة لــيـؤكـد مــا  تـأكـيــده بـالــفـعل وكـأن
ـتـلـقى بـلـيـد ال يـعى بـالـقـدر الـكـافى الـتـطـور ا
ــواقف ــتــوقع لـألحــداث ومــا يــشــابه تــلك ا ا

تكررة فى الدراما?! ا
رحـلة ـؤلف إبان هـذه ا ومن يـتابع طـريـقة ا
سـيـجـد عالمـة مـهـمـة تـؤكـد نـفس الـطـريـقـة
فى الـكتـابـة فـبعـد "إنت حـر" كـتب مسـرحـية
الـهمـجى على نـفس الـطريـقة تـقـريًبـا وفيـها
نـــاقش حـــيــــاة اإلنـــســـان وهـل حـــدث تـــطـــور
حــقــيـقـى عـبــر الــعــصــور وتــطـور أنـه مـا زال
هــمـجــًيــا يــعـود دائــًمــا لألصــول األولى حـال
ـكن لك وبـكل ـواقف حـقـيـقـيـة و تـعــرضه 
ـتالحقـة وتـعـيد ـشـاهـد ا سـهـولـة أن تـتابع ا
علـى ذاتك نفس الـسـؤال فى كل مـرة ولكن
ولــلـــحق فـــإن تــطـــوًرا كـــبــيـــًرا قـــد حــدث فى
ـؤلف فى مـسـرحـيـة "وجـهـة نـظـر" طـريـقـة ا
ومن بـــعـــدهـــا "بـــالـــعـــربى الـــفـــصـــيـح" وهـــمــا
ـــســـرحـــيـــتـــان األخـــيـــرتــــان له مع مـــحـــمـــد ا
ـــســـرح صـــبـــحى أمــــا عـــروضه األخـــيـــرة بـــا
ــــــصــــــرى والـــــتـى كــــــان آخــــــرهـــــا "ذكـى فى ا
الــوزارة" - فــقــد نـاقــشــنــاهــا تـفــصــيــلــًيـا فى
مـــقـــاالتـــنـــا فى اجلـــريـــدة وأظـن أنه لم يـــكن
ــرة فـاحلــقـائق ــؤلف بـا تــطـوًرا فى صــالح ا
سبـقـته ولـم تعـد حتـلـيالته ذات جـدوى ومن
يــرى عـــكس ذلك عــلـــيه أن يــراجـع مــا كــتب

ــسـرحى "إنت حـيــنـمــا شـاهــدت الــعـرض ا
حـــر" من تـــألـــيف لـــيــنـــ الـــرمــلـى وإخــراج
سـمــيــر زاهــر لــفـرقــة بــورســعــيـد الــقــومــيـة
أشـفـقت كـثـيـرًا عـلى اخملـرج وعـلـى الـفـرقة
فــالـنص الــذى قـرأتـه مـنــذ سـنــوات طـويــلـة
ــرحـــلــة اقــتـــصــاديــة وســـيــاســيــة مـــرتــبط 
واجـتـمـاعـية ال يـسـتـطيـع جتاوزهـا لـيـناقش
اآلن وهـنــا?! ومن ثم فـالـعبء ثــقـيل وعـلى
من اتـخذ القـرار أن يقدم األحـداث ويحلل
ــتـلـقى ـواقف بـالــقـدر الـذى يـشــعـر فـيه ا ا
ـشـاكل هـذا ـهــا  بـاتــسـاق األحـداث وتــقـد
الـعصر أو يركن للـتقد التقـليدى ووقتها
ـتـلـقى أو يـصـدمه بـعـبـارات سـيـهـرب مـنه ا
ـشـاكل بـذيـئـة عـن عـدم وعـيه واهـتــمـامه 
ــرة الــتى ــلــحـــة فــاحلــقــيـــقــة ا احلــاضــر ا
تــقـــابــلـك دائــمـــا عــنـــد مـــراجــعـــتك لـــتــاريخ
ــــصـــــرى أن مــــعــــظـم نــــصــــوصه ــــســــرح ا ا
ـكن لـها بـأى حال مرتـبطـة بـعصـرها وال 
جتـــاوز هــــذا الــــعـــصــــر وهـــو األمــــر الـــذى
يــنـطــبق تــمـامًــا عــلى مــسـرحــيــة "إنت حـر"
والـتى كتـبـهـا لـينـ الـرمـلى فى ثـمانـيـنـيات
ـــاضـى وتـــنــــاقش حــــيــــاة مـــواطن الــــقــــرن ا
ـوت أو اجلنون ـيالد وحتى ا مـصرى من ا
ــراحل اإلنــســـان اخملــتــلــفــة ــرور  عــبـــر ا
شاهد والـسؤال الذى تتم مـناقشته أثـناء ا
الـتى تــبـدو كـتـيــمـات مـتـجــاورة صـغـيـرة هـو
عـناها الضـخم فهل هناك سـؤال احلرية 
مــســاحــة حــقـــيــقــيــة من احلــريــة فى حــيــاة
الـنـبى آدم حـتى يـتـخـذ قـراره بـنفـسه أم أن
ـدرسة وبـعدهم الـكلـية والـعمل اإلنـسان وا
يجتمعون ليـقوضوا حركته ويجعلونه دائما

حتت قيد ال فكاك منه?!.
ـســرحــيـة عــلى هـذه الــطــريـقــة تـعــد إحـدى ا
حلقات الـسلسلـة الطويلـة التى يكتـب معتمًدا

ســـلــيـــمـــان يــقـــدم كــلـــمــات ســـهــلـــة ومــوحـــيــة
ــتــهــكم عــلى األوضـاع وتـرتــبط بــالــتــعــبـيــر ا
ـعان بـاكيـة على ورجب الـشاذلى مـشـحون 
الواقع أما محمـد عشرى فإنه يراهن دائما
عـلى خفـة حركة راقـصيـة وإنتـاجهم لـتصور
ـعـنـى الـذى وصـلت إلـيه يـنـاسب األغــنـيـة وا
الـــدرامـــا فـــمـــثًال فـى مـــشــهـــد مـــســـتـــشـــفى
اجملـان جنب تمـاًما وجود الـراقصات على
ـــــســــرح وأتـــــاح لــــكـل راقص إنـــــتــــاج شـــــكل ا

يناسب شخصيته داخل كيان احلدث.
ورغـم ذلك الـــــــلـــــــعب اجلـــــــيـــــــد من جـــــــانب
مـــجــمــوعــة الـــعــمل فــإنـك تالحظ مــثال أن
مــهــنـدس الــديــكـور مــصــطــفى الـســيــد كـان
يركن دائـما لـلتـعـبيـر عن فحـوى كل مشـهد
من خالل الــبـوابــات الـتى كــانت تـوضع فى
ــســرح أمــام الــســتــارة الــسـوداء بــانــورامـا ا
ويـــبـــدو أنـه مـــؤمن بـــأن كل بـــوابـــة تـــســـاوى
ـــشــاهــد مــعـــنى مــخـــتــلــفـــاً وجــديــداً ومع ا
األولـى كـنت أقــول لـنــفـسى إن هــذا الـرجل
ـسـرحى ـنــطق الـلــعب ا مــخـتـلف ومــؤمن 
شهد ويقرأه ـعنى ا وهو الذى يوحى لك 
بــخــفــة ظل ويــقــدم حالً مــبــتـكــرًا ولــكن مع
ـــلل تــســرب إلىَّ تــكــرار الـــتــأويل شــعــرت 
قبيل النهـاية وتأكدت فى نهاية العرض أن
ــــعت فى رأس مــــهــــنــــدس الــــفــــكــــرة الــــتـى 
الـــــديـــــكــــــور لم جتـــــد أفــــــكـــــارًا مـــــتـــــجـــــاورة
تـســاعـدهــا عـلى اكــتـشــاف مـعـانـى الـدرامـا
واحلـركـة إال أنه ولـلـحق اتـسق فى أحـيـان
كـثـيـرة مع أفـكار سـمـيـر زاهـر فالـبـانـوهات
ـفـرغة الـتى لـعب من خاللـهـا ووضع تلك ا
الـبـانـوهــات عـلى عـجـل وتـركـيب مــوتـيـفـات
ـتـلقى تـؤكـد فهـمه لـطبـيـعة الـديـكور أمـام ا

العمل ومحاولته للعب مع الدراما.
أمـا عن األداء التمثيـلى فتجد وعـيًا وفهمًا

الئــــــقـــــا فـى طــــــريــــــقــــــة أداء رجب ســــــلــــــيم
لـــشــخــصـــيــة عــبــده تـــؤكــدهــا خـــفــة الــظل
تطور لـلشخصيـة الدرامية بدأت والـفهم ا
مـنذ الـلحـظـة األولى ورغم أن الشـخصـية
ـراحل عـمريـة مخـتلـفة إال الدرامـية تـمر 
أن رجب سـلـيم يـقنـعك بـخـفـة ظـله ويـطمع

فى وعى مشاهده.
أمـا فـاطــمـة هـديـة فـإنــهـا تـتـمـيــز بـصـنـاعـة
طريـقة أداء تنـاسب شخـصيـة األم وعزيزة

عبر تغيير طريقة احلركة والصوت.
ـدير وكذا عـمـر احللـوجى فى دور األب وا
ــســرح ويــعــرف تــمــامًـا ــثل يــحـب ا فــهــو 
طـبـيـعــة الـتـلـوين فى الـشــخـصـيـة الـدرامـيـة
أمـا تـيـسـيـر مــصـطـفى فى أدوار الـبـاشـا -
نـقيب احملـامـ فـإنه اتخـذ لـنـفسه طـريـقة
أداء نـاعـمــة ونـظـرات تـكـاد تـكـون مـجـنـونـة

سرحى. فى اجلزء األخير من العرض ا
ـــدرس أمـــا هــــشــــام الــــعــــطـــار فـى أدوار (ا
واجملنـون) فـإن احلس الـكـومـيـدى قـد لعب
برأسه بالقدر الكافى فبدا العبا مجانيًا.
وفى النـهـاية أقـول لكم إن عـرض "إنت حر"
تميز باللـعب اجملانى وارتبط بأفكار سريعة
ومـوحـيــة وكـومــيـديـة ولــكـنــهـا أفـكــار تـفــتـقـد
ـــشـــاهـــد كـــثـــيـــًرا لـــلـــمـــعـــنى الـــذى حتـــمـــله ا
ـتالحـقـة فـالــقـضـيـة لـدى اخملـرج ال وجـود ا
ا ـكن ضـمـنـًيا أن نـسـتـغـنى عنـهـا طـا لـها و
هناك أفكار كوميدية الئقة وخفيفة الظل.
ويـبدو أن اخملرج كـانت له طموحـات كبيرة
خـــــشى أن ال حتــــقــــقـــــهــــا الــــدرامــــا فــــأكــــد
ـشـهـد األخـير فـى مـستـشـفى طـمـوحـاته بـا

عـانى التى  اجملـان فـبـدا وكأنه يـؤكـد ا
سرحى.  تأكيدها بالفعل عبر العرض ا

تلكون حساسية لصنع اجلمال ثلون   

عن "ذكـى فى الــــوزارة". والــــطــــريــــقــــة الــــتى
اتـبـعـهــا سـمـيـر زاهـر مع نص لـيـنـ الـرمـلى
ــــواقف تــــوحى لك بـــــأنه أراد أن يــــلــــعـب بــــا
والشخصيات ليـقدم حلوال كوميدية خفيفة
وسـريــعـة وبـعــدم ثـقـته الــكـافـيــة فى تـوصـيل
عـانى الدرامـيـة التى تـرتبط بـالـعصـر فإنه ا
أتــاح فــرًصـا كــبــيــرة لــكــاتب األغــانى أحــمـد
ـلــحن رجب الــشـاذلى ومــصـمم سـلــيـمــان وا
االستـعراضـات مـحمـد عشـرى لـكى يقـوموا
ـشاهدين بـالقدر بالدور الـغائب ويـسعدوا ا
ــــا كــــان كـل من كــــاتب األغــــانى الــــكــــافى و
ـلحن ومـصمم االسـتعـراضات مـتمـرس وا
تــمــاًمـا ويــعــلـمــون حــدود عـنــاصــرهم فــإنـهم
مـزجوا احلكـاية بـكثـير من الـتوابل احلـريفة
والتى توحى بأنهم مبدعيون لديهم احلاسة
ــعــنى اجلــمـالى فــأحــمـد الــكــافـيــة لــصـنع ا

جالك موال .
وال كل من أخـــد األمــانـــة يــصـــونــهـــا  وال كل من خــان

العهود خوان .
وكـان يـلـقى كل فـقـرة أحــد الـشـبـاب فـيـرد عـلـيه اآلخـر
ــعــنى فى ويــتــبــارى كل مــنــهــمــا بـتــلــوين األداء وإبــراز ا
اإللـقـاء وهم وقـوف بـ اجلـمـهور فـى الظـالم ويسـلط
على كل منهمـا بقعة ضوء ويصاحب األداء عزف على

الربابة ال يطغى على اإللقاء .
ــرأة صـغــنـاه ــوذج آخـر لــفن الــواو يـتــنـاول ا ثـم يـأتى 
تـفرجـ لـسمـة هـذا القـالب وشارك الشـتيـاق بعـض ا
ـــا ابن عـــروس الـــشـــاعـــر الـــذى كـــان فى إبـــداعـه قـــد
خــارجــا عـــلى الــقـــانــون ثم أعـــلن تــوبـــته وانــتـــشــر هــذا
ـقهى الـثقافى الـقالب عـلى مر الـسنـ ثم أحبه رواد ا

وفضلنا الكتابة على منوال هذا النموذج :-
وال كل من فــات عـلـى األصـيــلـة يــنـولــهـا . لــو حط كـوم

ال وقال موال . ا
وال كـال من زانـهـا اجلمـال عـشـاجـة  وال كل مـحـرومة

رمشها جتال . 
وال كل من تــركـت ديـارهــا عــايــبــة  لــو رومــيــو حــمــلــهـا

الفلوس متقال .. 
وال كل مـن فرط لـسـانه بـكـلـمـة قـالـهـا وكـان صادق فى

اللى اتقال .
وال كل مـن بـــخـــته فى يـــوم كـــان مـــايـل راح يـــتـــعــدل وال

يدوم احلال .
وال كل من صـان الــشـبـاب عـافـيـته يـصـبح ضـحـيـة ولـو

بخته مرة مال .
ثم فقرة عـبد الرحـمن األبنودى بـسحر أدائـه وسخونة
مــوضــوعــاته وتــنـاولـه لــقـضــايــا تــهم الــنــاس وتــصــويـره
شاعر اجلماهير.. وتوصيله الصور فتتحول الصادق 
جــمــله إلـى صــور مــرئــيــة يـــراهــا من يــســمـــعــهــا أمــامه
مـجــسـمــة  وتـغـلــيـفــهـا فى بــعض األحـيــان بـضـبــابـيـات
الفـجر والـندى عـندمـا تخـترقـها أشـعة شـمس الـصباح
ـنحـوتة من الـتراث الـذهبـيـة حتفـها الـلهـجة األصـيـلة ا
وأعماق الط واجلـبل وحقول القصب والذرة ودخان
ـــدافـع وزغـــاريــــد الـــرشــــاش عـــلـى ضـــفــــاف الـــقــــنـــال ا
ورقــصـات سـمـكــات الـبـورى والـدنــيس والـسـهــيـلـيـة فى
ــرة حتــســهــا من خـــطــابــات اجلــنــود إلى الــبــحــيـــرات ا
وسـيقى ذويهم فى أعـمـاق الصـعـيد .. وتـغلـف األداء ا
الـتصـويـريـة والشـاعـر يؤدى من دواويـنه ومن قـصـائده
اجلـديـدة فــتـرتـسم صـور األشــعـار فى مـخـيــلـة الـبـعض
عن الــريف واحلــضــر واإلنــسـان فـى الـفــجــر كــلــوحـات
فــنـانى جــمـاعــة الـرسم الــبـاريـســيـة الــتى أطـلــقت عـلى
نـفـسـهـا جـمـاعــة الـبـاربـيـزون الـبـاريـســيـة حـيـنـمـا كـانت
تخرج لترسم باريس وريفها فى الفجر الضبابى ومن
أشهـر فـنـانيـهـا الفـنـان مانـيه  والـفـنان مـونـيه  وكانت
فـقرة األبـنودى مـدتهـا ساعـة من الـثانـية صـباحـا حتى
وقد تـمـتـد أكـثـر لـتـسـد رمق عـطـشى وجـوعى الـثـالـثـة 
زيـد لـتنـفـجر بـعد ذلك الثـقـافة الـذين كـانوا يـطـلبـون ا
ـناقشات احلارة  واجلـدير بالذكـر أنك كنت تشاهد ا
ـقـهى عــلى غـيـر الـعـادة  فى فـقـرة األبـنــودى تـكـدس ا
وكــنت تــشــاهـــد أيــضــا حــامــلـى (طــاوالت اخلــبــز عــلى
العجالت) يتكدسـون خلف األبواب الزجاجية يخافون
من الـدخــول لـوقـوعـهم بـ نــار أداء واجـبـهم لـتـوصـيل
الـطـلـبـات الـتى يـحـمـلـونـهـا (اخلـبـز) وخـوفـا من ارتـفـاع
ثــمن تـذكــرة الــدخـول كــمــا كـانــوا يــتـخــيــلـون ثـم يـفــاجـأ
اجلـميع بأنـها مجـانيـة هذا إضافـة إلى حماس الـفنان
نــوح وإصــرار جــمــهــور األمــســـيــة عــلى مــشــاركــته رغم
إرهــاقه فــيــشـارك ويــتـألـق ويـقــول لــهم إنه مــغن ولـيس
زيد من .. وبـعد مـشاركته يـطلب مـنه عشـاقه ا مـطرباً
تـسـلـيط الـضـوء عـلى الـفـرق بـ الـطـرب والـغـنـاء عـند
ــتـــلــقى فـال يــبــخـل عــلــيـــهم لــيـــنــســـاب نــهــر ــلـــقى وا ا

األمسية الفنى والثقافى .

احلــال وهج ثــقــافى عــنــد الــبــعض  وتــرفــيه لــفــنــانــ
ـسـائـيـة .. حـتى يـعـودون بـعــد سـهـراتـهم أو أعـمـالــهم ا
سـارح .. بعـد انتـهاء بعض جنـوم الفـكاهـة فى بـعض ا
ـــتـــحـــدين .. الـــذى كـــان قـــريــبـــا من حـــفالت مـــســرح ا
ــنــعـــنــا ذكــر بــعـض األســمــاء حـــتى ال يــتــهم أســـتــرا. و
الـتــوثــيق بـاســتــغالل بــعض األسـمــاء الــتى تـألــقت بــعـد
ـن نــالـــوا الــشـــهــرة ذلك بــشـــكل رائع .. أو الـــتـــمــسح 
فـالــكل يــعــرف أن هـذه الــســهـرات كــانت مــجـاال لــلــقـاء
ولـلنـقـاش وغـيـر ذلك  وكذلك كـنت تـشـاهـد بعض من
ـنولـوج  بعـد عـودتهم مـن أعمـالهم يـحـترفـون الـغنـاء وا
ـــشــاهـــدة فن فى شـــارع الـــهـــرم .. كــانـــوا يـــحـــضـــرون 
الــتـصـادم بـالـنـكـتـة  وفن الـقــافـيـة قـبل أن يـنـدثـر عـلى
طــريــقـــة أداء ســلــطــان والـــفــار الــلـــذين كــانـــا يــقــدمــان
روائعهما فى بـرنامج جرب حظك  وكان بعض شباب
وكــان يــقــدم فى احملــافــظــات  يــحـــتــرفــون هــذا الــفـن 
مـــنــتــصف الـــســهــرة قـــبل االســتـــراحــة وتــنـــاول الــشــاى
لـــتــنـــشـــيط الـــســـاهــريـن كــمـــا كـــان إللـــقــاء فـن " الــواو"
الصعيدى والبـحيرى مكان فى األمسيات حتى وإن لم
تــوجـد بــعض األمــثـلــة لـفن الــواو فى بــعض الـلــيـالى ..
كـان يجـهـز كـاتب هـذا الـتوثـيق.  أمـثـلـة لـفن الـواو على
شـاكـلـة مـا يـقدم من الـتـراث وذلك بـعـد أن تـعـوّد بعض
الــــســـاهـــريـن عـــلى فـن الـــواو وجـــاء الــــبـــعض لــــيـــطـــلب
زيد..ومن أمثلة ما كان يجهز تلك العينات والنماذج ا

وذج من التراث:-  التى تبدأ بأول 
وال كل من لـــبس الـــعـــمـــامــة يـــزيـــنـــهـــا وال كل من ركب

اخليول خيال  .
وال كل من زهزه فى يـوم بـعـافيـته يـجول أنـا هـا فضل

على دا احلال .
ـــالــهــا  يـــصــون وداده لــو وال كل من عــشـج الــصــبـــيــة 

يـصاحب هذه الـفنـانة زوجـها وبعض أقـاربهـا من عشاق
الغنـاء  كما كانت فـقرة األبنودى مـتعة لعـشاق األبنودى
مـيز ولـكـنته الـصـعيـدية الـسـاحرة والـتى كانت وإلـقـائه ا
ســبـبـا فى تـصــحـيح  نـطق هــذه الـلـهـجــة عـنـد بـعض من
يـقدم تـلك الـلهـجـة دون تمـكن وقـد الحظ بعـض النـقاد
ــعــاصــريـن من شــبــاب الــصـــحــافــة أهــمــيــة والــشـــبــاب ا
ـــقــهـى وتــأثـــيـــر هــذا الـــنـــشــاط فى مــحـــاوالت مـــســرح ا
ــواهب فى بــدايـتــهم   من ذلك مـا تـشــجـيع أصــحـاب ا
ـرحـوم عـرفـة مـحـمـد احملرر سـجـله الـنـاقـد الـصحـفى ا
ــسـائى حـيـنـمــا كـان يـوثق مـوضـوعـات عن فى األهـرام ا
جتارب األبنودى فى أسترا والتى سنوردها بعد قليل . 
ومن أشـهـر الـشخـصـيـات الـتى شـجـعت عـلى اسـتـمرار
ـقـاهى شـخـصـيـة أحد األمـسـيـات الـثـقـافيـة فى هـذه ا
ـرحوم األسـتاذ مـحمـود حجازى عشـاق الثـقافـة وهو ا
الـــذى ورث فـــيـــلال عـن أهـــله كـــانت فى تـــقـــاطـع شــارع
مـجلس الـشعب وشـارع مـنصـور وكانت تـطل على خط
سـكك حديد حلـوان (العلويـة) وهدمت اآلن وأصبحت
ـــتـــرو اجلــديـــد  وكـــانـت الــفـــيـــلال أحـــد مـــرافق خـط ا
حتـــتـــوى عـــلـى مـــكـــتـــبـــة ضـــخـــمـــة مـن أمـــهـــات الـــكـــتب
الــتـاريـخـيــة والـعـربـيــة  وكـان الـرجل رحــمه الـله يـغـدق
عـلـى جـوعى الــقـراءة والــثـقــافــة من أبـنــاء احملـافــظـات
الذين كانوا يحضـرون أمسية اخلميس فتارة يأخذهم
يقـلـبـون فى مـكـتـبـته الـضخـمـة الـتى وضـعـهـا فى مـبنى
صـغير فى حديقة فـيللته; يدعى الـسالملك ليطلع من
يـريـد عـلى أمـهــات الـكـتب فـيـهــا  ثم يـذهب مـعـهم فى
الــيـوم الـتـالـى إلى مـكـتـبــة خـربـوش الـتــراثـيـة فى شـارع
بورسـعيـد ويشتـرى لغـير الـقادر مـا اختـاره من كتب لم
يـقـدر أن يـدفع ثـمــنـهـا  وبـشـرط أن يـجـهـزوا مـنـهـا مـا
يفيد األمسيـة فى سهرة اخلميس التالى  وهكذا كان

ــاذج مـــتـــفــرقـــة نــضـــعـــهــا أمـــام الـــبــاحـــثــ هــذه هـى 
ــقـــهى اســتـــهــلـــكت الــوقت ومــحــلـــلى ظـــاهــرة مــســـرح ا
واجلهد والبحث عنـها .. توفيرا على من يريد البحث
فـيـهـا .. وهـذه النـمـاذج الـتـقـطت كعـيـنـات حـتى نـحاول
فـيــمـا بــعــد تـقــد بـعض الــنــصـوص من الــقـصــاصـات
ــذكـرات نــحــاول جــمــعــهـا ونــعــد الــبــاحــثـ ـهــلــهــلــة  ا
اذج ها الحـقا بإذن الله .. كـما سنـقدم بعض  بتقـد
لـبرامج األمـسـية فـيـهمـا سـنحـصل عـليه من أوراق من
األيـام اخلالـية .. كـما نـقدم العـذر واألسف الشـديدين
ن شـــارك فى تــلـك األمــســـيــات من شـــعــراء وفـــنــانــ
ن سـقـطت أسـماؤهـم سهـوا بـسـبب إرهـاق الـذاكرة
ـن لــديــهـم ذكــريــات عـن هــذه الــفـــتــرة ســواء ونــهــيب 
ـسـرح الـفـنـان أن ـقهـى الـثـقـافى  مـسـرح الـفـنـان أو ا
يـزودنا بـهـا ويسـلـمهـا جلـريـدة مسـرحـنا أو إلى الـسـيد
رئـيس التـحريـر الـشاعـر النـابه األسـتاذ يـسرى حـسان
لـتوثيق مجهـودات الشعراء واألدباء ومـذكرات الفنان
ـساعدة الـباحث خوفا من اخلـطأ والنـسيان . وذلك 
وطــلــبــة الـدراســات الــعــلــيــا فى تــخــصــصــات مــفـردات
ـسـرح ــسـرح من نــصـوص  الـصــورة لـلـمــسـرح وفـروع ا
ـســرحــيـة الــبــسـيــطــة وكـذا ـنــاظــر ا ــقـهى وأفــكــار ا ا
خـامــات اإلضـاءة الــبـســيـطــة واآلراء الـنــقـديــة مـكــتـوبـة
ومــسـجـلــة فى هـذه الــفـتـرة الــتى كـان اجلـمــيع يـشـارك
صـاحب الـفـكرة فى الـبـحث عن صـيـغـة بـسـيـطـة تصل
سرح . إلى جتمعات الناس قبل أن يأتى الناس إلى ا
ـجـهـوداته فى إقـامـة هـذه هـذا ونـشـكـر كل من ســاهم 
األمـــســـيـــات مـــنـــذ بـــدايــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات حــتـى بـــدايــة
الثمـانينيـات ومحررى الـصحف الذين شـاركوا فى إلقاء
ثال الـضوء على هذه التـجارب نذكر منهم عـلى سبيل ا
: الـــنــــاقـــد فــــرفـــور; نـــاقــــد مـــجــــلـــة الـــكــــواكب واإلذاعـــة
ـــنــعـم صــبـــحى ومن ـــرحـــوم عــبـــد ا والـــتـــلــيـــفـــزيــون وا
الــــشــــعــــراء الـــــدكــــتــــور صـالح الــــراوى وعــــادل درويش
ـرحوم والـشـاعـر حـسـانـ السـيـد والـشـاعـر الـسـورى ا
عــطــيـــة عــلــيــان من ســـوق احلــمــيــديـــة  وزكــريــا أمــان 
ـهـنـدس وشـعـراء دمـنـهـور مــحـمـود مـسـعـود  الـشـاعــر ا
وطـنطا والـقصـاص مـحمد الـشريف وفـؤاد حجازى
والـفنـان يـونس شـلبى ولـطفى لـبـيب ومحـمود اجلـندى
وســامـح الــصــريــطى  ويـــوسف عــيــد وحــسـن الــســبــكى
ـوزع الـدكتـور أشرف فؤاد ـلحـن وا ومن ا وغـيرهم 
وسـيقى باجلـامعـة األمريـكية أستاذ الـتألـيف والتـوزيع ا
ــلـحن مـحـمـد حــسـ (تـيـتـو) وعــطـيـة مـحـمـود  اآلن وا
ــرحـــوم أحــمــد بـــاإلضــافــة إلى الـــفــنـــان مــحــمـــد نــوح وا
الـشابـورى ومن الـشـخـصيـات الـتى شـاركت فى تـرسيخ
الفكرة السادة احملامون لذين وردت أسماؤهم سابقا" 
وكـــذلك الـــســـادة الــصـــحـــفـــيـــون والــرســـامـــون وأســـاتــذة
الــتــصــويــر وفــنــانــو لــيــات الــفــنــون والــفــنــان اجلــرتــنــون
ـسـرح والـناقـد مـحـمد والـشـاعـر أوسون وطـلـبـة مـعهـد ا
ـرحـوم أبــو بـكـر ـان الــصـيــرفى وا الــتـهـامـى والـفـنــانـة إ
رحوم الشـاعر عصام عـبد الله مؤلف األغانى خـالد وا
الـشـبــابـيـة وشــبـاب احملـافـظــات الـذين كـانــوا يـحـضـرون
ـكـتـوبة األمـسـيـات برعـايـة أهـاليـهم لـعـرض إبـداعاتـهم ا
رحـوم ميتشو الذى ـنطوقة  والفنـان خفيف الروح ا وا
كـــان يــــتـــمـــنع بـــأذن مـــوســـيـــقـــيـــة رائـــعـــة وكـــان يـــصـــحح
ـــعــلـــومـــات الـــفــنـــيـــة فى نـــدوات عن الـــفـــنـــانــ الـــذين ا
ـــلك أتـــيـــلــيه لـــتـــصــفـــيف شـــعــر عـــاشـــرهم حـــيث كــان 
الـفــنـانــات والـفــنـانــ  كــمـا كــان يـشــتـرك فـى تـصــحـيح
الـلـهـجـات الـتى بـدأت تـتـآكل خـاصـة لـهـجـة أوالد بـحـرى
فـى اإلسـكــنـدريــة ألنه أحــد أبـنــاء الـثــغـر . وقــد شـاركت
إحدى سيدات اجملتمع بـأغنيات متعددة لفيروز وكانت
ـدة ســاعــة فى أمــسـيــة أســبـوعــيـة  فــقــراتـهــا تــسـتــمــر 
وكـــانت الـــصـــالـــة تـــزدحم عـن آخـــرهـــا بـــعـــشـــاق فـــيــروز
ويـنــتــظــرون مـوعــدهــا وقــد القت هــذه الــفـنــانــة جنــاحـا
مـنـقـطع الـنـظـيـر حـيث كـانت فـقـرتـهـا تـبـدأ من الـواحـدة
صـــبـــاحــا بـــعـــد عــودة بـــعض احملـــررين والـــفـــنـــانــ من
أعــمــالــهم لالســتــمــتـاع بــالــبــوفــيــة والـغــنــاء اجلــيــد وكـان

فيلسوف أرجنتينى لم يجد غرفة فى فندق
 فانضم إلينا عازفاً على اجليتار
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ثالى. ودائماً اإلدراك احلاضر سرحى ا سرح? مسرح مثالى يعنى فن األداء ا > مـا هو ا
شـاهـد الـذى يـشارك فى إن كـل شىء أداء أداء يتـم بجـديـة مـقدسـة وقـادرة عـلى إثـارة ا

األداء بقدسية. 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

ع رئيسًا للبيت الفنى للفنون الشعبية واالستعراضية عام1997.

30 من   يونيه 2008  العدد 51
ثلـ ذوى مهارات متـفقة مع فـكرة إخراجه. إذا جلـأ إلى الغناء إلى > يـختار اخملـرج 
مثل فى جتزئة األكـروبات إلخ.. لن يهمل تدريبات محددة تهـدف إلى استكمال إعداد ا
مـكن أن يـخـتـار اخملـرج راقـصـاً لـعرضه ـسـرح الـراقص يـكـون من ا الـعـرض. مع نـظـام ا

ثالً أيضاً. والذى سيكون مطلوباً منه أن يكون 

أخرج في  1980مسرحية "مصطفى كامل" لفرقة السامر.

سرحي جريدة كل ا
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من اخملرج ??!
يجعلنا نتساءل : أين هو العرض?!!

√óÑY øªMôdGóÑY .O

د. أبو احلسن
سالم

 الكمبوشة

ـسرحـيون ب سـندان الـرقابة الـذاتيـة اجلمعـية ومـطرقة قع ا
الرقـابة الرسـميـة فهـو فى األولى يراقب فـكره ويـراقب إبداعه
قـبل الـشـروع فى جتلـيـاته ذلك أنه مـراقب من مـجـتـمـعه عـبر
ا حـلقـات أو دوائـر العـقائـد واألعـراف لذا تـراه يقـيـد نفـسه 
ـا وقر فى نـفـسه من رسوبـيات الـعادات يـعتـقد ويـقيـد نـفسه 
والـتـقــالـيـد وهـو وإن كـان هـنـا يـنــبع من الـشـرط الـذاتى الـذى
كن أن نطـلق عليه مـظهر الـتزامه فإن ثل قنـاعاته أو مـا 
ــوضــوعى - مــا ذلـك الــشــرط نــفــسه مــتــداخل مع الــشــرط ا
يــخص مــجــتـــمــعه وعــصــره - وهــو مــقـــيــد أيــضــاً بــالــشــرط
ـوضــوعى - مــا يـلــزمه به مــجــتـمــعه من خالل ثــقــافـة ذلك ا
ـدنى - لـذلك ـسـتويـ الـرسـمى الـقـانـونى وا اجملـتمـع عـلى ا
يصبح مـجال اإلبـداع - غالبـا - منتـوف الريش غيـر قادر على
الـتـحـلـيق فى ســمـاوات اإلبـداع إال فى حـدود الـسـمـاء األولى
وإذا جتــاوزنـا الــرقـابــة الـذاتــيـة لــلـمــبــدع عـلى إبــداعه قـبل أن
ا قبل الشـروع فيه باعتـبار أن قصقـصته ألجنحة ينجـزه أو ر
طائـر إبداعه قبل إطالقه له هو لون من ألوان قناعاته ومن ثم
ــا ال يـــرقى إلـى حــدود اإلبـــداع أو هـــو إبــداع فـــإن إنــتـــاجـه ر

ا يجوز عليه قول الشاعر: متوسط القيمة 
«ما طار طير وارتفع  إال كما طار وقع»

ومــثــله أيــضــاً ذلك اإلبــداع الــذى تــقص الــرقــابــة الــرســمــيـة
جناحيه أو (تنتف) من ريشه وتوغل.

وال أعــجب من تـقــلـبــات الـرقـبــاء الـذين كــثـيــراً مـا حتــكـمـهم
قنـاعـات فـكـرية أو تـوجـهـات عـقيـديـة أو حـزبـيـة واألعجب من
أولـئك وهؤالء رقـيب مذعـور يضع نـصب عيـنيـه تعمـيم رسـمياً
ـسـمـوح مـن الـقـول وهـذا بـالـطـبع ـســمـوح وغـيـر ا يـحـدد له ا
متـغـير بـتـغيـر سـياسـات الـنظم احلـاكـمة. وأذكـر أنـنى أخرجت
عـرضـا كتـبت نـصه عن عـمل أدبى لألديب مـعاويـة حـنفى ذلك
ـدرج محكى هو مسـرحية: (حـلم ليلـة صيد) الـذى أخرجته 
ـسـاعدة سـرحى الـذى أنـشـأته فى عام 1982  اإلسـكـنـدريـة ا
الــلـــواء شــاكــر عــبـــد الــسالم - الــســـكــرتــيــر الـــعــام حملــافــظــة
ـسـرحى الـشعـرى نـفسه من اإلسـكـندريـة - إذ عـاد إلى النص ا
الرقابـة وقد حذفت بعض الكلـمات القليلـة أذكر منها «يا شيخ
يونـان - يـا شيح فـراع - يـا شـيخ رومان - من رحم اإلسالم».
وال شك أن الـتـعـلـيـمـات التـى كانـت بـحوزة الـرقـيب آنـذاك هى
ـا ألن شــعـار دولـة جتـنب أيــة لـفــظـة لــهـا عالقــة بـالــدين - ر
ـان» - فـلـيــتـصـور مـعى االنـفـتــاح آنـذاك كـان هـو «الـعــلم واإل
ــوظف وأفق ثـقــافـته أو فــلـنـقل الـقــار حـدود ذلك الــرقـيب ا
ــبــالغ فــيه عــلى وظــيــفـتـه أو تــطـلــعــاته إلـى الـتــرقى خــوفه ا
ـعنى يا كبير القوم وظيفـيا لم يدرك أن كلمة (يا شيخ) هى 

فراعنة كانوا أم يوناني أم رومان!!
ومع أن ذلك كله أمـر ه يفـسر حدود وعى الـسلـطة الرقـابية
قيد بـشرط موضوعى رسمى قيـد منها بشـرطه الذاتى أو ا وا
أو عرفى أو عـقيـدى دينى - حـزبى إال أن الرقـابة عـلى الفـنان
الــصـــغــيــر الــدارس لــلــفـن هى الــعــجب الـــعــجــاب فى مــجــال
ـوسيقى والـفنـون التشـكيـلية ا ا سـرح ور امـتحـانات طالب ا
ـا مع بدء تـقـدمهم لاللـتـحاق وهى رقـابـة تصـحب الـطالب ر
بـقـسم من أقـسـام الـفــنـون فـمع بـدايـة تـقـدم طـالب الـثـانـويـة
ـسرح بـآداب اإلسكـندرية ـؤهل عال لـقسم ا ؤهل  العامـة أو ا
تبـادره (أخت فى اإلسالم) تخـوذت بنـقابـها أو تـدرعت بحـجاب
ـسـرح ده بـدعـة ـاذا تـدخل قـسم ا مـبـالغ فى طـوله بـالـسـؤال (
وكل بدعـة ضاللة وكل ضاللـة فى النار والـيعـوذو بالـله) وتبادر
أحـدهم الطـالـبة بـالهـجـوم (أنت غاويـة تـطلـعى رقـاصة) وبـعد
تـصديـنا لـهـذا القـمع واإلرهاب الـفـكرى عـمد مـسـئولـو توزيع
ــراقـبـ عـلى امــتـحـانـات الـطالب إلـى تـوزيع مالحـظـ من ا
ـتـزمـتـ ـلــتـحـ أو ا صـغـار مـوظـفى وعــمـال اجلـامـعـة من ا
سرح نقـبات واحملجبات على جلان امـتحانات طالب قسم ا وا
ولـك أن تتـصـور احلـالـة النـفـسـيـة الـتى يجـد الـطـالب الـفـنان
سرح بتد نفسه عليها أمام من يوبخه بسبب دخوله قسم ا ا
قــسم الــرقص واالنـحـالل مـا بــ تــعـلــيق مـن مالحظ مــلـتح
ــز من مـنـقــبـة إن لم يـكـن انـتـقــادهـا مـعــلـنـا وإطالق وغــمـز و
الحـظ تشوش أذهان أصوات عالـية أو أحاديث جانـبية ب ا
مـتحـن فـضال عن افتعـاالت تتـهم طالـبا أو طـالبة الـطالب ا
غـير محـجبـة بالتـململ فـى مكانـها التـفاتـا أو تأمال أو تطـلعا
نـحـو نافـذة قـاعـة أو طـرقـة إجـراء االمـتـحـان حتـى أن أحدهم

اتهم طالبة فى السنة النهائية بالقسم بأنها بصقت عليه.
سرح مبتدئا وخبيراً. وهكذا تالحق الرقابة فنان ا

أسا سيـات التصـميم

ــوجــودة فى ســيــر احلــركـة فـى الــتــكـويـن  تــقـود ا
ركـز الـبؤرى الـعـ إلى مركـز الـتشـويق وبـجـانب ا
قـد تـكـون هـنـاك مـسـاحـات ثـانـويـة فى الـتـشـويق 
وكــذلـك تــفـــاصـــيل دقـــيــقـــة داخل الـــتــكـــوين تـــشــد
االنـتـباه ولـكـنـهـا ال تنـتـقص من الـنـقـطة الـرئـيـسـية

للبؤرة .
ــســرح عــادة تـــصــمم حــول مــركــز قــوى تـــركــيــبــة ا
للـتشويـق مع مناطق ثـانويـة هامة . ومع إدراك أن
التركيبة كخلـفية لها مركزها اخلاص للتشويق إال
مثل  ركز احلقيقى للتشويق  يتوقف على ا أن ا
ـــنــظــر عـــبــارة عن وكــمـــا ذكــر من قـــبل فــتـــكــوين ا
وســـائل  وشئ دائم الـــتــغـــيـــيــر وله أيـــضــاً مـــراكــز

مختلفة للتشويق لكل منظر .
ـــــــســـــــرح  وألـــــــوان وحلـــــــسـن احلـظ أن إضـــــــاءة ا
ــمـــثــلــ  تــســـهل وتــبــسط أى البـس  وحــركــة ا ا
تــغــيــيـــر من أجل الــتــأكـــيــد. وبــإعــتــام كل األضــواء
ـسرح تأتى - وإضاءة منـطقة مـعينـة فإن إضاءة ا
بـسـهـولـة  - ببـؤرة ضـوئـيـة إلى نـقـطـة مـعـيـنـة على
ـــســـرح  كــمـــا يـــســـتـــطـــيع أن يـــفـــعل هـــذا -  فى ا
ــثل بـالــنـسـبــة لـلــتـكـوين الــتـكـويـن - لـون مالبس 
ـــنـــظـــر الـــعـــام  وأيـــضــــاً لـــلـــمالبس األخــــرى فى ا
ــمــثــلــ   فــهى من ــســرحى . وكــذلك حـــركــة ا ا
ـــركـــز الـــبــؤرى ـــمــكـن أن تـــســـتـــغل فى تـــغـــيـــيـــر ا ا
(الــتـــشــويق)  كـــمــا هــو واضـح بــدرجــة كـــبــيــرة فى
تكوينات الباليه  أو تكوينات رقص اجملموعات .
ـمثل مـثل تسـمح لـلمـخرج أن يـكون مع ا وحركـة ا
مـجــمـوعـات أو صـور (تــرسـيـمــات) أو (تـشـكـيالت
اخملـرج ) لـتـوجيـه انتـبـاه الـنـظـارة إلى أى جزء فى
ـسـرح ـسـرحى . فـمـسـاهـمـات إضـاءة ا الــتـكـوين ا
ــمــثل (الـــتــشــكــيالت) ال البـس وتــرســيــمـــات ا وا
ـســرحى فـقط  تــخـدم الــتـكــوين الــعـام لــلـعــرض ا
ـرئى لــلـمـسـرح  ولــكـنـهــا تـخـدم أهــمـيـة اجلــانب ا
ـسـرحى ـنـظــر ا وكــذلك تـأكـيــد أهـمـيــة تـصـمــيم ا

كفن مرئى.

غامض) .
ـتـماثل (ألشـكال) فالـتوازن احملـورى هـو التـرتيب ا
مــــتـــســـاويــــة الـــوزن عـــلـى كل من جــــانـــبى احملـــور 
واحملور قـد يكـون خـطاً حـقيـقـياً أو خـطاً تـقـسيـماً

مركزياً. 
ــتـمـاثل ـبــنى عـلـى مـثل هـذا الــتـوازن ا والـتــكـوين ا
ــنـسـق) قـد يــبـدو ذا حس راق وتــقـلــيـدى مع أنه (ا
ذو تـأثـيـر جـامـد وصارم (الـتـكـلف) فـالـتمـاثـلـيـة قد
تـخفف قليالً باستعـمال ترتيب غير مـتماثل  بينما
األشـكال األسـاسيـة تظل فى تـماثل مع تـنوع الـلون

أو إضافة تفاصيل إلى األشكال الكلية. 
ــســرح ذات الــطــبــيــعــة (الــشــكـالنــيـة) أو حــركــيــة ا
ــعــمـاريــة الــبـنــائـيــة) غــالـبــا مــا تـســتـعــمل تــوازنـا (ا
مــتـمــاثال وكل مـنـهــمـا داخل الــتـكـوين  – مـعــاجلـة
احلــائط فــرديــاً أو كــكل - وأحــيــانــا مــا يــســتــعــمل
تماثل تـرتيب شبه متمـاثل إلعطاء تأثيـر التوازن ا

بطريقة حرة وأكثر نعومة. 

هــو تــوازن مــتــمــاثل حــول مــركــز واحلــركــة تــكــون
ــوذج زخـــرفى دائـــريـــة وهـــو أنــفـع مـــا يــكـــون فـى 
(ديكـورى) أو فى الـتفـاصيل الـتزيـيـنيـة مع أنه قد

ستوى األرضى للتكوين .  يرى أحياناً فى ا
يـخـتــلف عن الـتـوازن احملــورى  فى عـدم وجـود أى
مــحـور أومـركـز بـؤرى  فــهـو تـوازن الـعــنـاصـر غـيـر
ـتــشـابـهـة  وهـو الـتـوازن احملـسـوس لـلـكـتـلـة جتـاه ا
الـــفـــراغ . والتـــوجـــد أيـــة قـــواعـــد مـــاعـــدا تـــقـــديــر
ـصــمم  والــنــتــيـجــة هى إحــســاس بـحــركــة أكــبـر ا
وإثـارة أكثـر جـاهزيـة دائـما ألن تـسـتخـدم درامـياً .
ــسـتــتـر يــعـتـمــد عـلى الــعالقـة ــا أن الـتـوازن ا وطـا
الــداخـلـيــة داخل الــتـكـويـن فـإن اسـتــعـمــال الـنــسـبـة
ـصــمم عـلى الــوصـول لــلـتـوازن واإليـقــاع يـسـاعــد ا

وجود فى ترتيب مستتر . الدقيق ا
إذ لم يـكن الـبنـاء فى الـنـموذج (ويـعـنى هنـا الـشكل
ـسـرح) كـكل فإنـه ينـتـظم حـول مـركز الكـلى عـلى ا
لـلـتـشـويق أو نـقــطـة بـؤريـة  وهى نـقـطـة تـكـون فى
ـركز - الـتـكـوين – لـيس من الـضـرورى أن تـكـون ا
ــشـاهــد  بـواســطـة وهى الـتـى تـوجه إلــيـهــا عـ ا
وســائل واضـحــة أو رقـيــقـة  واخلـطــوط الـقــيـاديـة

ــســـتــقــيــمــة أكــثــر جــرأة مـع أن إيــقــاع اخلــطــوط ا
ـــنـــحــنـــيـــة إال أن اخلـــطــوط وقـــوة مـن اخلــطـــوط ا
ـنحـنية لـها تـنويـعات أكـثر ال حـصر لـها . فـإيقاع ا
ـــنــحـــنى قـــد يــكـــون له رشـــاقــة اخلـــطــوط اخلط ا
ـــعــــكـــوســـة ــــتـــدفـــقــــة  واضـــطــــراب األقـــواس ا ا
وحلقات اللولب مثل الدوائر واألشكال البيضاوية
 وســواء أكــان إيــقـــاع الــتــكــوين يــســوده اخلــطــوط
ـنـحـنـيـة فـإنه يـصـبـح أخـيـراً جزءاً ـسـتـقـيـمـة أم ا ا
ـــثل فــالـــعالقــة من ســيـــر احلــركــة األســـاسى. وبــا
النسـبية لـألشكال - والتـى حتدد اإليقـاع - تنشد

التوازن وتنتج إحساساً أكبر بالوحدة .

بـــجــانب تـــثــبــيت أو تـــعــضــيـــد الــوحــدة فـى تــكــوين
ـسـرحى فـإنه يـحـاول أن يـثـيـر االهـتـمام ـصـمم ا ا
ـــعــنـى لـــتــركـــيـــبـــته. وأى مـــعــنـى يــرتـــبط ويـــعـــطى ا
ــنــظـريــة فى الــتــكــوين يـكــون بــالــطـبع بــاألشـكــال ا
ــنـــظــر فى ـــتــطـــلــبـــات ا ــصـــمم  جـــزءاً من رؤيـــة ا
ـصــمم بـتـرجــمـة أفـكـار ـسـرحــيـة عـنـدمــا يـقـوم ا ا

سرحية إلى أشياء مرئية  . مؤلف ا
سرح قـياس فى تركيـبة ا قياس: اإلحـساس با  ا
ـثـال يـرتبـط بـحجـم شـكل اإلنـسـان وفى هـذين ا
جند شـكلى التـصميم مـتماثـل فى احلجم إال أن
وجود مـقياسيـهما يـتغيـر بالنسـبة حلجم الـشكل ا

فى التكوين.
ـسـرح تـسـتـطـيع أن تـفى مـهـمــا كـان فـإن تـركـيـبـة ا
ـنــظـريــة لـلــمـســرحـيــة  ولـكــنـهـا ـتـطــلـبــات ا بـكـل ا
التـكـون مـثيـرة لالنـتـبـاه  وهـكذا فـمـا الـذى يـجعل
ــســرحــيــة تــبـدو أكــثــر إثــارة فى تــركــيــبــة لــنــفس ا

تركيبة أخرى ? .
الـتـركـيبـة أو الـتـكـوين تـكون أكـثـر إثـارة عـدة مرات
ـــا يـــثـــيــر بـــســـبب الـــرؤيـــة الـــفـــريــدة واجلـــريـــئـــة 
ــشــاهــدين  وهــذا االســتــجــابــة اإلدراكــيــة عــنــد ا
ـسرحيـة تقلـيدية (كالسـكية ـكن عندمـا تكون ا
ــة) أو مــألــوفــة عــنــد الــنــظــارة  فــمــصــمــمـو قــد
ــســرح األوربــيـون يــبــتــكـرون تــصــمــيـمــات مــثــيـرة ا
ومـخــتــلــفـة لــلــكالســكـيــات الــوطــيـدة  وكــذلك فى
مـسارح اجلـامعـة واجملتـمعـات حيث يـذهب الناس
ا سرحيـة شهيـرة أكثر  شاهـدة إنتاج أو رؤيـة 
ــلـفت لــلـنــظـر أن ـســرحـيــة جــديـدة . وا يــذهـبــون 
تكون فـكرة التـصميم أو طريـقة اإلنتـاج - (يقصد

هنا تقنية اإلنتاج)  – مبـهرةً .
صـمم لـسوء احلظ . اليـستـطيع احلـصول ولـكن ا
عــلى مـثل هـذه احلــريـات الـكــبـيـرة  فى مــسـرحـيـة
شـاهدون ألول مرة  ولن جـديدة   حيث يـراها ا
يـقدروا  – بالـطبع  – هـذا اجلهـد مالم يـكن هذا
جـزءاً فى خطـة اإلنـتـاج . فـاألهم أن يـثـير  – أوال

 – االستجابة العاطفية للمسرحية .
والـشئ اآلخـر الـذى يـجـعل تـركـيـبـة مـا أو تـصمـيم
صمم من مـا أكثر إثارة من غـيره  هو ما يـفعله ا
أجل تـــوازن تــــكـــويـــنه  فـــالــــتـــوازن اآللى ألشـــكـــال
الـتــصـمـيم قـد يـحـقق الـوحــدة لـتـكـوين مـا  ولـكـنه
الً وغير مشـوق . فأى تصمـيماً أو تكوين يـظل 
شيِق يـتـنـوع بتـوسـيع الـتـوازن فى ترتـيـبه لألشـكال

األكثر إثارة دون فقدانه للوحدة .
هــنـــاك تــرتـــيــبـــات عــديــدة لـألشــكـــال الــتى تـــنــظم
بطريقة ما فـعطاء اإلحساس بالتوازن أو االتزان
سـاحة مـعيـنة هذه الـترتـيبـات تصنف (التـعادل) 
إلى تــوازن مـحــورى (مـدارى  – دائـرى) وشــعـاعى
ـتشـعب نـصف الـقطـرى)  ومـستـتـر (خفى مـنه (ا

طـاقـات تـمــثـيـلـيــة حـقـيـقـيــة كـانت تـبـحث
عن مـقـ لـهـا لـيـوظـفـهـا بـالشـكل األمـثل
الئم إلمـكانيـاتها حتى تـظهر بـالشكل ا
وعــــــلـى رأس هــــــؤالء مــــــنــــــار الــــــســــــعـــــدى

وعبدالعزيز شريف.
ـسـرحـيـة وبــالـنـسـبــة لـتـقـد هــذه الـلـيـلــة ا
التى رفض مـدرب الورشـة أن يطـلق علـيها
عـرضـاً بـيـنــمـا أصـر عـلى تـسـمــيـتـهـا بـنـتـاج
لـلورشـة التـدريبـية  –على الـرغم من عدم
ذكـر ذلك فى الدعـاية- فقد قـدمت بشكل
مـــلـــحــمـى بــريـــخـــتى مـــنــذ الـــوهـــلــة األولى
ـدرب أخــذ يـوجه حـديـثه فـعـنــدمـا صـعـد ا
لـلجـمـهور ويـؤكد عـلى معـلومـة أننـا سنـلعب
لـــعـــبــة وعـــلـــيـــنــا أن نـــعـــرف إذا كـــانت هــذه
ـــقــدمـــة جـــزءاً من الـــعـــرض أم ال وبـــعــد ا

مـن الـنـظـرة األولـى لـدعـايــة الـعـرض البـد
أن تـدور فى ذهـنك أسئـلـة كثـيرة جتـعلك
ــا ســـيــقــدم من مـــجــمــوعــة من مـــشــتــاقــاً 
الـــشـــبـــاب احملـــبـــ لـــلـــمـــســـرح فـــدعـــايـــة
الــعـرض فى الــصـفــحـة األولى كــتب فــيـهـا
عـــــنـــــوان الـــــعـــــمـل "مَنْ اخملـــــرج" ومـــــوعـــــد
ه وعنـدما تبـحث عينك عن مؤلف تـقد
ـــؤلـف «نـــاس الـــعــــمـل واخملـــرج جتــــد أن ا
كـــتـــيـــر واخملـــرج/ نـــاس أكـــتـــر» وبـــداخل
ورقـة الـدعـايـة كـتب أن (جـمـعـيـة الـنـهـضة
الـعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة "اجلـزويت" بـالـتـعـاون
مـع فرقـة "الـبؤرة" نـظـمت ورشـة عمل من
تــــــدريب مــــــحـــــمــــــد حـــــمـــــدى وذكــــــر اسم
ـتدربـ ومجـموعـة من النـصوص لـكبار ا
ـيـ وكل نص ـصــريـ والـعــا ـؤلــفـ ا ا
مـن هؤالء إخـراج أحـد أعـضاء اجملـمـوعة

تدربة. ا
سرحية بـصعود محمد بـدأت هذه الليلـة ا
ـــدرب لــــهـــذه اجملـــمـــوعـــة وأخـــذ حـــمـــدى ا
يــــتـــحــــدث عن أشــــيــــاء خـــاصــــة بـــأســــلـــوب
الـتـدريب فى الـورشـة مع مـجـمـوعـة الـعـمل
وبـالـطـبع لـيس لـلـمـشاهـدين عـالقة بـذلك
وأخــذ يـشـرح مـا ســيـقـدم وذلك فى خالل
خـــمـس دقـــائق قــــد أصـــيب فـــيـــهـم مـــعـــظم

لل. شاهدين با ا
مثلـون يصعدون واحداً تلو اآلخر أخذ ا
ــســـرح ويــقــومـــون بــحــركــة إلى خــشـــبــة ا
دائـرية حول أنـفسهم وكـأنهم يريدون أن
ـــــتـــــفــــرجـــــون مـن جــــمـــــيع يــــشـــــاهـــــدهم ا
اجلــهــات لــنــتــعــرف بــعــد ذلـك أن هـؤالء
ـــمــثــلــ يـــشــتــركــون فى مـــجــمــوعــة من ا
ورشـة تـدريـبـيـة عـلى الـتـمـثيـل واإلخراج
درب ويـحـاولـون عـرض أعـمـالـهم عـلـى ا
ويـتـمـنـون احلـصـول عـلى قـبـوله وأخذت
تتـوالى مشـاهد مـن األعمال الـتى ذكرت
فى دعاية العرض ويشترك فى كل عمل
ــشــهـد ــمـثــلــ ويــكـون ا مــجـمــوعــة من ا
شـاهد من ألحـد الزمالء أيـضًا وهـذه ا
ــوت" تــألــيف تــوفــيق نــصــوص "أغـــنــيــة ا
ــولـيــيــر "مـصــبـاح احلــكــيم "طـرطــوف" 
مـنــتـصف الـلـيل" تـألـيف بـارى سـتـافـيس

"الفرافير" ليوسف السباعى "أنتيجون"
جلـان أنـوى "هــامـلت" لـشـكــسـبـيـر وقـام
ـــشـــاهــــد عـــلى الـــتـــوالى بـــإخـــراج هـــذه ا
(محـمد حمـدى منار الـسعدى عـبدالله
زريـر عــمـرو مـؤمن عـمـرو عـبـدالـعـزيـز

منير سعيد).
ـشـاهـد –الـتـى ال يـزيـد يــفـصل بـ هــذه ا
ـــشــهـــد فــيـــهــا عن  3 دقــائـق"- مــشـــاهــد ا
صغيرة حتاول أن تـعرفنا من الذى سيقوم
ــشــهــد الــقــادم بــالــتــمــثــيل واإلخــراج فى ا
لــيـنـتــهى هـذا الـعـرض –إن جـاز الـتــعـبـيـر-
ـمــثـلـ يـســيـرون فى خـطـوط بــأن جـمـيع ا
مستقيمة مـتقاطعة وكل منهم يغمى عينيه
ويــضع كــمــامــة عـلـى فـمـه لــيـقـف اجلـمــيع
ويتقدم كل منـهم وينزع كمامة الفم وغطاء
الع ليعرف نفسه للجمهور ونكتشف أن

العرض قد انتهى.
قــامـت فــكــرة هــذا الــعــرض عــلى مــحــاولــة
تـــــقـــــد إبــــداعـــــات مـــــجـــــمـــــوعــــة الـــــعـــــمل
اإلخـراجــيــة والـتــمـثــيــلـيــة الـتـى اكـتــسـبــوهـا
بـداخل هذه الورشـة التدريبـية ولكن غاب
اإلطـــار الــدرامـى الــعـــام الـــذى يـــجــمـع بــ
هـذه اإلبداعـات فقـد اعـتمـد الـعرض كـما
ــدرب عــلى مـنــهج ســتـانــسالفــسـكى ذكـر ا
الــــواقـــــعى فـى الــــتـــــمـــــثــــيـل وعــــلـى مــــنـــــهج
جــرتــوفــســكى فى اإلخــراج ولــكن لألسف
الــشــديــد غــاب اخلط الــدرامى الــرئــيــسى
ـتـفـرقـة ـشـاهــد ا الــذى يـجـمع بــ هـذه ا

ذلـك أخــذت مـــشــاهـــد الـــعــرض تـــنـــتــهى
ــــــدرب الــــــذى بــــــشـــــــكل بـه تــــــدخـل من ا
يــجـــلس خــلـف اجلــمـــهــور; أمـــام أجــهــزة
الــــتــــحــــكـم اخلــــاصــــة بــــالــــعــــرض وأخــــذ
اجلـمـيع يـلـعــبـون بـاإليـهـام ثم كـسـر هـذا
ــمـــثـــلــون يـــحـــاولــون اإليـــهـــام بل أخـــذ ا
الـــــــتـــــــحــــــاور مـع اجلـــــــمــــــهـــــــور فـى أحــــــد
ـــشـــاهـــد وبـــالـــتـــالى كل مـــا ســـبـق هــو ا
بــاخـتـصـار شـديــد كـسـر احلـائط الـرابع
ـــلـــحــمـى وأيـــضًــا فـى مــنـــهـج بـــريــخـت ا
ــنـهج بـالــنــسـبــة لــلـتــمــثـيـل فـقــد تــأثـر بــا
ـــمــثل الـــبــريـــخــتى فى عـــدم مــعـــايــشــة ا
لـلــشــخـصــيـة بــشــكل كـامـل بل وأحـيــانًـا
ـمـثل من الـشـخـصـية الـتى كـان يـخـرج ا
يـؤديـها لـيـقول تـعـليـقاً ثـم يدخل مـجددًا
إلى الشـخصيـة التى يؤديـها فقـد ظهر
ـــــنــــهـج الــــبـــــريــــخـــــتى فى اخلــــلـط بــــ ا
الـــــتــــــمــــــثـــــيـل واإلخــــــراج وبـــــ مــــــنــــــاهج
ســــــتــــــانــــــسـالفــــــســـــــكى فـى الــــــتــــــمـــــــثــــــيل
وجـــرتــوفـــســكـى فى اإلخـــراج فــلـم يــكن
هـــــــــــنــــــــــاك حملـــــــــــة مـن مـالمـح مـــــــــــنــــــــــهـج
ـسـرح جـرتــوفـسـكى اإلخــراجـيـة ســوى ا
ــاديــة وعــلى الــفــقــيــر فى إمــكــانــيــاته ا
الـــــرغـم من تـــــوجـه جـــــرتــــــوفـــــســـــكـى فى
الــــــعـــــــديــــــد من أعـــــــمــــــاله إلـى احلــــــالــــــة
الــــطـــقــــســــيــــة فى عــــروضه -كــــمــــا ذكـــر
"زبـــيــجـــنــيـــيف تــارانـــيــيـــنــكـــو" فى كـــتــابه
ــســرحــيــة"- إال أن "فــضــاءات شــايـــنــا ا
ذلك الــعــرض لم يــعــرض لــهـذا اجلــانب

من منهج جروتوفسكى اإلخراجى.
وعــــلى الـــرغـم من االعـــتـــمــــاد الـــصـــريح
والـتـطـبيق لـلـملـحـمـية الـبـريخـتـية إال أن
ــنـهج مــدرب اجملـمــوعـة لم يــذكـر ذلك ا
عـــــلـى اإلطالق فـى أثــــنـــــاء مـــــنـــــاقـــــشـــــته
لـلـصـالة بـعـد انتـهـاء العـرض وهـذا ينم
ــــنـــهج الـــذى اعـــتـــمـــدت عـــلى أن هـــذا ا
ـــســرحـــيــة بـــشــكل عـــلــيه تـــلك الـــلــيـــلــة ا
أســــــــــاسـى لــم يــــــــــكـن  يــــــــــدركـه مــــــــــدرب
اجملـــمــوعـــة والـــذى عـــرف نــفـــسه بـــأنه
يـعـمل مـدرب محـتـرف حلرفـيـة التـمـثيل
ويــــعـــــمـل كــــمـــــخـــــرج فـــــمن الـــــواضح أن
ـــســـمــيـــات واأللـــقــاب أصـــبـــحت بــدون ا

قيود أو حسابات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـكن أن ننسى ذلك اجملهود وأخيرًا ال 
بذول من جمـيع أعضاء الفرقة فقد ا
حــاول كل مــنــهـم عـلـى قــدر إمــكـانــيــاته
ـلـحوظ ويـحـسب لـلـجـمـيـع اجتـهـادهـم ا
فــــــــقــــــــد حــــــــاول اجلــــــــمـــــــــيع أن يــــــــقــــــــدم
الـشـخـصـيـات الــتى يـقـوم بـهـا عـلى قـدر
ـستـطـاع ومن هـؤالء (مـحمـد حـمدى ا
مـــنــــيـــر ســـعـــيــــد عـــمـــرو عـــبــــدالـــعـــزيـــز
عــبـدالـله زريـر عـمــرو مـؤمن) وتـمـيـزت
نــهــلــة ســبــاعى بــاألداء الــطــبـيــعى ولــكن
عـــــابــــــهـــــا فـى بــــــعض األحــــــيـــــان ضــــــعف
الــــصـــــوت وقــــدم هــــذا الــــعــــرض مــــنــــار
ثـلة تمـتلك الكـثير من السـعدى وهى 
ــتـمــيـزة ولــكـنــهـا الـقــدرات الـتــمـثــيـلــيـة ا
حتتـاج إلى توظـيف بشـكل جيـد حتى ال
ـيـلـودرامى بـيـنـمـا تـنـجـرف إلى األداء ا
قـدم الـعـرض أيـضًـا عـبـدالـعزيـز شـريف
الـذى يـتـمـيـز بـتلـقـائـيـة مـبهـرة فى أدائه
الـكـومـيـدى والـذى يـتمـيـز بـعـدم افـتـعاله
لـلـكـومـيـديـا فـقـد كـان أداؤه الـكـومـيـدى

راقياً.

فـلم يـكن هـنـاك أى تصـاعـد فى األحداث
فــــقـــد فـــوجـئ اجلـــمـــهــــور أن الـــعـــرض قـــد
ــمـثــلــ كــانــوا يــعــرفـون انــتــهى ولــوال أن ا
ـا اسـتـوعب اجلـمـهـور أنـفـسـهم بـاألســمـاء 

أن العرض قد انتهى.
بالنسبة لـلتمثيل حاولت مجموعة العمل
أن تـؤدى أدوارها بـواقعـية وعـلى الرغم
مـن أن الـورشــة كــانت تــعــمل عــلى مــنـهج
سـتانسالفـسكى الواقعى فى الـتمثيل إال
ـــــتــــــدربـــــ عـــــابــــــهم األداء أن مــــــعـــــظـم ا
ــفـتــعل ولم يــسـتــطع مـدرب الـتــمــثـيــلى ا
اجملـمـوعـة أن يـخـفى عـدم خـبـرة أعـضاء
الـــفــرقـــة فــقــد بـــدا عــلى أغـــلــبـــهم أنــهم
ــســرح ألول مـرة يــقــفــون عــلى خــشـبــة ا
وبــالـــرغم مـن ذلك ظــهـــر من بـــ هــؤالء

تلك الطموح  ورشة تدريبية أم عرض 

 مشاهد متفرقة يغيب عنها الرابط الدرامى

ióªM óªMCG

  التصميم
سرحى ا
 كفـن مرئى

(4)

التكوين والتشويق  (إثارة االهتمام) 

التوازن اإلشعاعى  

واقعية
 نفسية 
فى التمثيل

لم تتحقق .. 
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> لـكى تـكـون حداداً البـد من مـزاولة مـهـنة احلـدادين: فال يـوجد تـمـكن بدون اكـتـساب
دائـم لـلــتــقــنــيــات وبــدون تـمــرين دائـم. وال يـجـب اخلـلـط بـ اإلعــداد والــتــحــضــيـر.

مثل مثله مثل عازف البيانو أو العب العقلة. فاحلقيقة ال نهاية لتمرين ا

أخرج ياس وبهية وآه يا ليل يا قمر لقصر الغورى عامى 76و 1968.

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3 
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«من اخملرج?»على طريقة «من القاتل?»
يــأخــذ فــرصـتـه احلـقــيــقــيــة فى االكــتـمــال بــتــدخل من خــارج خــشــبـة
ـسرح من اخملـرج "محـمد حـمدى" نـفسه!! مـطالـبًا إمـا بالـتوقف أو ا
بـاالنتـقـال للـوحة الـتالـية بـأسـاليب وألسـباب مـتبـايـنة يـرجع معـظمـها
ـسـرح كــمـا يـرى "مـحـمـد لـعـدم االنـضــبـاط أو اجلـديـة عـلى خــشـبـة ا

حمدى"!
ــتـبــايـنــة بـحــدث درامى مــتـصــاعـد ــشـاهــد ا وجـرى الــربط بــ هـذه ا
ــمـثــلـون ويـجــسـدون كــيف سـيــطـر "مـحــمـد حــمـدى" عـلى يـحــكى فـيه ا
مثل أو جزع ـتدربات أو كسره لذراع أحـد ا الـورشة بطرده إلحدى ا
مـثل وهم أنف آخـر أو فقـأ ع ثـالث ويصل األمر إلـى حد سبـاب ا
ـسـرح لـلـمـخـرج "مـحـمـد حمـدى" ووصـفـه باحلـمـار عـلى عـلى خـشـبـة ا
مسـمع مـنه وانتـهى بـرغبـتهـم فى التـمرد عـلـيه والتـعبـيـر عن أنفـسهم

وفى النهاية أطفأ "محمد حمدى" عليهم النور.
لقد وقـع "محمد حـمدى" بإقدامه عـلى احلديث عن نفسه فـيما حاذر
أن يـسـقـط فـيه لـقـد أكـد مـا أراد أن يـنـفـيه اخـتـبـأ حـ أراد الـظـهـور
وظـهـر حـ كـان يـتـوجب عـلـيه االخـتـفـاء كـان ديـكـتـاتـورًا حـ تـوجـبت

قراطية والعكس.. عليه الد
قـال "مـحمـد حـمـدى" إنه لم يفـرض نـفسه وشـخـصـيته عـلى "تالمـيذه"
لـكـنه كـان موجـودًا بـشـكل مـا فى كل لـوحـات الـعـرض. إن نـفى الـوجود
هــو إثـبـات له بـشــكل مـا نـفى عـن الـعـرض صـفــة الـعـرض مع أنه قـدم
عـرضًـا ذا بـدايـة ونـهـاية - أوفـيـتـر وفـيـنـالة - مـرسـومـتـ ومـحـددت

وحـدث درامى متـصاعـد وإفيـهات مـقصـودة وغيـر مرجتـلة بـاإلضاءة
واحلركة واإلكسسوار وهى أشياء يصعب ارجتالها حلظيًا.

ساتك اذا يا "محمد حمدى"? لقد قدمت عرضًا جيدًا وضحت فيه 
ـمـثـلون وهم الـتى تـتسم بـخـيـال حـر خـاصة فى الـفـيـنـال حـ صعـد ا
مــعـصـوبـو األعـ مـكــمـمـو األفـواه مـقـيــدو األيـدى وبـدأوا فى الـتـحـرك
ــسـرح بـطـريــقـة مـحـســوبـة ودقـيـقــة وفى كل االجتـاهـات عــلى خـشـبـة ا
أمامًا وخـلفًا أدهشت اجلـمهور وصفق لـها بقوة.. أقـول لك كنت رائعًا
ولك رؤيـــة واضـــحـــة أراك فـــنـــانًـــا لـــكـــنك خـــائـف تــتـــنـــازعـك قـــوتــان
ورغـبــتـان رغـبـة فى االخـتــفـاء تـؤخـرك كـثـيـرًا ورغــبـة فى الـظـهـور هى
شىء حـقيـقى وشرعى لـدى كل من يبـدع فنًـا فيـرغب فى إظهـاره على

الناس.
: "عـبد الـعزيـز شريف" و "مـحمـد حمـدى" - وهو غـير وأقول لـلمـمثـل
اخملـرج "محـمد حـمـدى"- و"نهـلة  سـبـاعى" و"عبـد الـله زرير" و "عـمرو
عـبـد العـزيـز"  أن الـتمـثـيل فن يـحتـاج لـشىء كثـيـر من اجلـهد ومـكـابدة

االنفعال مع الشخصية واالشتباك معها.
ولـــلـــمــمـــثل "عـــمـــرو مـــؤمن":  الـــكـــومــيـــديـــا لـــيــسـت كل شىء وجـــمـــهــور
"اجلــزويـت" مــهــمــا كــان عـــريــضًــا فــهــو جـــمــهــور صــغــيـــر ومــا يــضــحك

األصدقاء قد ال يضحك غيرهم.
ولـلـمـمــثل "مـنـيـر سـعـيـد": اسـتـفـد أكـثـر بــحـيـويـتك ونـشـاطك الـكـبـيـرين

ووجه طاقتك أكثر إلى داخلك أنت.
ـزيد وللـمـمثـلـة "منـار السـعـدنى": قدرتك عـلى االنـفعـال رائعـة ولـكن با

من الثقة بالنفس حتقق األفضل.
ولـلجـمـيع: برجـاء االهـتمـام بـالـلغـة الـعربـيـة تشـكـيالً ونـطقًـا فـهى لغـتـنا

التى نبدع بها ومن خاللها وهى حاملة رسائلنا إلى العالم.
ولـ "شـكسـبير مـؤلف "هاملت" ولـ "مـوليـير" مؤلف "طـرطوف" ولـ "بارى
ستـافيـس" "مؤلف «مـصبـاح منـتصف الـليل" ولـ "يـوسف إدريس" مؤلف
ـشــاهـد "الـفــرافــيـر" ولـ "جــان أنــوى" مـؤلـف "أنـتــيــجـون": لــكم الــله فــا
اجملــتــزأة من نـصــوصــكم كـانـت ثـقــيــلـة الــوطـأ عــلى مــواهب غــضـة فى
طريقها للتفتح وأعـمق من أن يجتزأ حدث مستقل منها ال يعبر عنها

بل فقط يشير إليها من بعيد: ياااه .. هذا يبدو أنه هاملت! 
ــذبـحــة هـنـاك  "مــحـمــود ديـاب" مـؤلف والــوحـيــدان الـلـذان جنــيـا من ا
وت" فـتميـز احلالة "ليـالى احلصـاد" و"توفيق احلـكيم" مـؤلف "أغنيـة ا
ـصريـة فى "لـيالى احلـصـاد" من إخراج عـبـد العـزيـز شريف الـريـفيـة ا
ـســامـرة ــمـثــلــ لـلــهـجــة الــفالحى وطــريـقــة الــفالحـ فـى ا وإتـقــان ا
ــرور إلى خــشــبـة والـســخــريــة من بــعـضــهم هــو الــذى مـنــحــهــا جـواز ا

سرح رغم أنها لم تكن مدرجة فى بامفلت الدعاية للعرض. ا
ــوت" مـن إخــراج "مــحــمـــد حــمــدى " كــان تـــمــيــز "مــنــار وفى "أغـــنــيــة ا
الـسـعـدى" فى مـونـولـوج بـالـلـهـجـة الـصـعيـديـة لـ "األم" الـتى حتـث ابـنـها
عـلى الـثـأر ثم الـتى حتـرض ابن عـمه عـلـى قتـله هـذا االبـن الذى جـلب
الـعــار عـلى الـعـائــلـة بـرفـضه لألخــذ بـالـثـأر ثم بــانـقالبـهـا عــلى نـفـسـهـا
شاعر الرثاء لولدهـا ملخصة هذا فى ندائها ولـومها لذاتها ثم كبتـها 
ـتـألم عـلـيه "ولـدى.. ولـدى" أعـطــاهـا ذلك شـارة الـتـمـيـز فى الـتـمـثـيل ا

بالعرض.
ــمـثل" عــلى اخـتـيــاره لـهــا فى هـذه الــلـوحـة من ولـ "مــحـمـد حــمـدى - ا

إخراجه.
صريتهما وطبيعيتهما تميزت  فتحية لهات اللوحت ا

يـ كل مـشهـد من إخراج عن سـبعـة نصـوص لكـتـاب مصـري وعـا
ـشاهـد لـم يكـتـمل ولم .. لـكن مـهالً إن أيًـا من هـذه ا ـتـدربـ أحـد ا

مـغـادرًا مسـرح "اجلزويت" لـيـلة اخلـميس  12 يـونيه ونَـفْـسى تسـألنى:
اذا? قلت لها: ال أعرف. ثم أتبعته بسؤال آخر وأنا أدور فى الشوارع
الـضـيـقـة خـارجًـا من حى الـفــجـالـة: ألم يـكن مـا شـاهـدته عـلى خـشـبـة
مـسرح "اجلـزويت" عرضًـا مسرحـيًا? اإلجـابة كـانت محـسومة بـالنـسبة
لى فـــقــلت: بــلى يــا نَــفْــسـى كــان كــذلك. ثم عــادت نَـــفْــسى لــتــســألــنى
ـيـكـروبـاص - نَـفْـسى وأنـا - لم تـتوقف ـاذا?! ثم ركـبنـا ا مـجـددًا: إذن 
ــاذا?" وال أنــا عـن الـ "ال أعــرف" فــأخــذتـــهــا - نَــفْــسى - هـى عن الـ "
ـقـهـى وطـلـبت من الــشـاى كـوبًــا واحـدًا فـقط وأخـذت وجــلـسـنـا عــلى ا
أرتــشـفـه وحـدى ونــحن االثــنــان - نَــفْــسى وأنــا - نـتــجــادل وقــد بـدأت

مسام احلوار بيننا تتفتح.
هل يـوحى هـذا بشىء? هل لـو وقف أحـدهم وحـده - أمام مـرآة ونـظر
فــيــهـا هل يــرى غــيـر صــورته هــو? وإذا حتـدث - وهــو واقف وحـده -

إلى صورته هل تسمع أذناه غير صوته?
عــرض "من اخملــرج?" عــرض بــانــورامى كــان صــوتًــا وصــدى صــوتًـا
ـمــثــلــون لـلــتــعـبــيــر عن ذواتــهم تـمــثــيالً وإخــراجًـا عــبــر عـدة أطــلــقه ا
لــوحــات وكــان صــدى لــصــوت "مــحــمــد حــمــدى" اخملــرج وهــو أحــد
ـسـتـقـلـة تردد وبح ـسـرحـيـة ا ـؤسـسـ لـفـرقـة "البـؤرة" ا األعـضـاء ا
ـلتحقـ بالورشة التى على مدى شـهر كامل من التـدريب جملموعة ا
نظـمتـها جـمعـية الـنهـضة الـعلـميـة والثـقافـية "اجلزويـت" بالتـعاون مع
ــســتــقــلــة مــعــتــمــدًا عــلى مــنــهج "ســتــانــسالفــســكى" فــرقــة "الــبــؤرة" ا
ــمـــثل وعـــلـى مــنـــهج الــواقـــعـــيـــة الـــنـــفــســـيـــة فى الـــتـــدريب عـــلى فـن ا
ـسـرح الـفـقـير لـلـتـدريب عـلى اإلخـراج. األجواء "جـروتـوفسـكى" فى ا
االحـتـفــالـيـة قــبل الـعـرض وبــعـده شـوشت عــلى الـعـرض نــفـسه وعـلى

قصود منه.. عمدًا. غزى ا ا
صـــعــد اخملـــرج "مـــحـــمـــد حـــمـــدى" قـــبل الـــعـــرض مـــخـــاطـــبًـــا جـــمـــهــور
ـسـرحى ومـؤكدًا عـلى احلـاضـرين نـافـيًـا عن الـعـرض صـفـة الـعـرض ا
الــفــارق بــ اخملـرج احلــقــيــقى واخملــرج الـكـالسـيــكى "الــشــريــر" الـذى
ـثلـيه كمـا ينـفى عن نفـسه هذه يـتحـكم بـكل التـفاصـيل ويحـجر عـلى 
الـصـفـة - الشـريـر - وأنه كـان فى السـابق كـذلك لـكنـه كان عـلى خـطأ
وهـو الليلة كما سـيرينا لم يتدخل فى عملـية اإلخراج سوى بالتوجيه

واإلرشاد فقط ليكون كل شىء فى السياق.
ـأخوذة ـنفـعـلة ا ـشاهـد ا ثم كـان الـعرض الـالعرفى مـجـموعـة من ا

دراما "الفوضى"... اخلالقة فعالً
الـــشـــرطــــة ورغم ضـــيق مـــســـاحـــة
الـــدور الــذى أدته الــفــنــانــة ســمــيــة
اإلمـام فـقـد أدته بـإتـقـان وفـاعـلـية
وكـــذلـك بـــاتـع خـــلــــيل ومــــصـــطــــفى

الدوكى ومحمد سمير.
وفى تـصـورى فـإن األدوار الـكـثـيـرة
الـتى قـام بـأدائـهـا أشـرف فاروق ال
تـــدل - فـــحـــسـب - عـــلى الـــتـــنـــكـــر
ورغـــبــــته فـى الــــتـــخــــفى عـن أعـــ
الشـرطـة بقـدر ما تـوحى بـعـمومـية
قـهورة وانـتمائـها إلى الـشخـصيـة ا
فئات مختلـفة; كما أن تمثيله لهذه
األدوار اخملـتلـفـة يقـربه من طـبيـعة
ـصـرية فى الـشـخـصـيـة الشـعـبـيـة ا
مـــقـــاومـــتـــهـــا لـــلـــســـلـــطـــة من خالل
التـنكـر واحلـيلـة; أما الـديـكور فـقد
حـرص الــفــنــان صـبــحى الــســيـد -
فى تــــــصـــــــورى - عــــــلـى أن يــــــوحى
بـــــاحلـــــصـــــار من خـالل الـــــتـــــمـــــاثل
الــشـديـد بـ جـانــبى الـعـرض وهـو
مـــا يـــتــــوازى مع طـــبــــيـــعـــة احلـــدث
الـدرامى نفـسه كما بـدت األشعار
التى كـتـبهـا الـشاعـر يـسرى حـسان
جــــــزءًا مـن احلــــــدث وداخــــــلــــــة فى
كن نـسيجه ولـيست شيـئًا زائدًا 
حـذفه أو مشـاهدته منـفردًا وهذا
مـــا قـــصـــدتـه مـــنـــذ الـــبـــدايـــة حـــ
أشــرت إلـى تــكــامـل الــعــنـــاصــر فى

متع. هذا العرض ا

الحــظـة األولـى الـتـى تـخــرج بــهـا ا
بــــــعـــــد مــــــشـــــاهــــــدة عـــــرض "مـــــوت
فـــــوضـــــوى صـــــدفــــــة" هى أن هـــــذا
الـعرض اسـتطـاع - بـفنـية واضـحة
ـتعة - أن يـجمع ب أمـرين هما "ا
والـفائـدة" وهمـا صـفتـان لم نتـعود
اجلــــمـع بــــيـــــنــــهــــمـــــا فى أغـــــلب مــــا
نـــــشــــــاهـــــده مـن عــــــروض يـــــجــــــنح
ـتــعــة" بـأى بــعـضــهــا إلى حتــقـيـق "ا
وسـيلـة مشـروعـة أو غيـر مشـروعة
ـــا فـى ذلك مــــداعــــبـــة الــــغــــرائـــز
احلــــســـيــــة واســـتــــجالب الــــضـــحك
ألوهى األســــبــــاب; أمــــا الــــعــــروض
الــــتى تــــطــــرح مــــوضــــوعــــات جــــادة
فـتـراهــا مـتـجــهـمـة زاعــقـة الـصـوت
وهــو أمــر يـــضــر بــالـــقــضـــايــا الــتى
ــــا أكـــثــــر من ضـــرر تـــعــــرضــــهـــا ر

أعداء هذه القضايا أنفسهم.
الفن احلقـيقى هو الذى يحل هذه
ـعـضـلة ـعـادلـة الـصـعـبـة أو هـذه ا ا

إذا افترضنا أنها معضلة أصالً.
"ال يـصنع احلـياة سوى من يـرحبون
ــــوت" أعـــــنى احلــــيــــاة الــــعــــادلــــة بــــا
اخلــالـيـة من الـقــسـوة والـتـزيـيف; ال
شك أن هـذا الــكالم سـوف يـبـدو -
لـلــوهـلـة األولى - شـديـد اإلنـشـائـيـة
ا اخلـياليـة لكـنه - فى حقـيقة ور
األمـر - شـديـد الـواقـعـيـة والـتـاريخ
اإلنـسانى كـله شاهـد على ذلك وال
أود أن أضـــــرب أمـــــثـــــلــــــة من هـــــنـــــا
ن استطاعوا تغيير التاريخ وهناك 

للـقارات" وأعـنى به موضـوع القـهر
الــــســـــلـــــطــــوى الـــــذى يــــتـــــعــــرض له
ـــــســـــرحـــــيـــــة ـــــواطـن غـــــيـــــر أن ا ا
تــــتـــعــــرض ألشـــيــــاء أخــــرى ال تـــقل
أهــمـــيــة مـــثل تـــزيــيف احلـــقــائق أو
الـتـعمـيـة عـلـيهـا وقـد أجـاد أشرف
فـــاروق فـى رسم شـــخــــصـــيـــة هـــذا
ـــواطـن وغـــيــــره من األدوار الــــتى ا
تــــذكـــــر داخـــــلــــهـــــا وكــــذلك ســـــيــــد
الــــفــــيـــومـى فى أدائه لــــدور رئــــيس
الــشـرطـة فــقـد سـاعــدته مالمـحه
وبنـيـته اجلـسـدية فى اإلقـنـاع بـهذا
الـدور أما مفـاجأة العـرض - حقًا
- فــهـو الـفـنــان كـمـال عــطـيـة الـذى
كــان ذا حــضــور واضح وتــمــيــز فى
أداء دور "ديــــلى "مــــســــاعـــد رئــــيس

ألنـــــــهـم - فــــــــقط - كــــــــانـــــــوا عــــــــلى
ــوت; هــذه هى اســـتــعــداد لـــتــقــبـل ا
حـكـمة الـعـرض أو غـايتـه الرئـيـسـية
وهوب عادل التى خلصها اخملرج ا
ـوت يـبــتـسم لـنـا.. حـسـان بــقـوله: "ا

مرحًبا!!".
الحـظـة الـثـانـيـة فهـى تكـامل أمـا ا
عناصر هـذا العرض فالنص على
الرغم من كتابته عن واقع مختلف
ـــــــا كـــــــتـب عـن الـــــــواقع نــــــــراه كـــــــأ
ـــصـــرى وقـــد لـــعب اخملـــرج دورًا ا
واضــحًـــا فى حتـــضــيـــر روح الــنص
ولــيس لــغــته فــقط واحلــقــيــقـة أن
ـسـرحـيـة ـوضـوع الـذى تـطـرحه ا ا
هـو مـوضـوع صـالح لــبـيـئـات كـثـيـرة
شـرقًـا وغــربًـا فـهـو مــوضـوع "عـابـر

لوحات متميزة تطرح األسئلة

 العرض عبارة عن صوت
مثل وصدى صوت اخملرج ا

عبد احلميد منصورد. محمد السيد إسماعيل عرض موت فوضوى صدفة

ـمثل أن يـكون كـوميـدياً مغـنيـاً راقصـا موسيـقيـاً وأكروبـاتياً فـ > يـجب على ا
واهب  بالتأكيـد وبريخت لم يكن منظراً ثل مـتعدد ا «ريـنهردت» يبحث عن 
حــتى لـو كــانت أسـالــيـبه انــتـقــائـيـة فــهـو يــعـرف أسس تـعــلـيم الــفن الـدرامى
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سرحي جريدة كل ا

قدم مع فرقة السامر أول عرض مسرحى يعرض فى العريش بعد التحرير وكان "يا ع صلى ع النبى".
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ــطــبـخ ويــعــرف هـــذا الــتـــكــنــيـك بــحــدث ا
ـثال الـكالسـيكى ـسـرح وا خارج خـشـبة ا
سرح لـلحدث الذى يـحدث خارج خشـبة ا
يـظـهـر فى مـســرحـيـة شـكـسـبـيـر "أنـطـونـيـو
ـــشــهـــد الــرائـع إلبــحــار وكـــلــيـــوبــاتـــرا"  فــا
كليوباتـرا فى نهر النيل فى مصر يوصف
ـسـرح بـلـغـة جـمـيـلـة جـداً ولـكن إذا عـلى ا
ـشــهـد حــقـيــقـيــاً عـلى خــشـبـة ظـهــر ذلك ا

سرح فقد يكون مخيباً لآلمال. ا
يـســتـخــدم إيـكــبـورن تــكـنـيـك احلـدث الـذى
ـســرح لكى يـتـجنب يحـدث خـارج خشـبة ا
ـــســـرحـــيـــة ـــمـــلــــة من ا عـــرض األجـــزاء ا
وأيــضــاً فـــإن مــا يـــقــال عن احلـــفــلـــة أكــثــر
ـا كــان يـحــدث حـقــيـقــة هـنـاك. إمــتـاعــاً 
ــــهـــارة فى يـــســــتـــخــــدم هــــذا الـــتــــكـــنــــيك 
مجـموعـة الـثالث مسـرحـيات الـتى تـسمى
"الــفــتــوحــات الــنــورمــانــديـة" 1974 ويــظــهــر
سرح ألولى تكنيك احلـدث خارج خشبة ا
مسـرحيـاته على خـشـبة مـسرح مـسرحـيته
الـثـانـيـة ,والــذى يـظـهـر بـدوره عــلى خـشـبـة
مـسـرح مـســرحـيـته الـثـالـثـة لـذلك تـتـرابط

الثالث مسرحيات معاً.
يــظــهــر مـثــال الــتــراجــيـديــا فى مــســـرحــيـة
"عبث شـخص منـفرد" فى الـفصل الـثانى
والــذى أعــد فى مــطــبخ جــيــوف وإيف فى
الـعـام الـتــالى. وكـان جـيـوف عـلى وشك أن
يـــنــفـــصل عـن إيف من أجل امـــرأة أخــرى
وقـــد قــررت إيـف أن تـــنـــتــحـــر. تـــبـــدأ إيف
بـــكــتـــابــة كـــلـــمــة الـــوداع عــنـــدمـــا يــحـــضــر
الــــــــزوجــــــــان اآلخــــــــران حلـــــــــضــــــــور حــــــــفل
الـكـريـسـمـاس هــذا الـعـام ولم يـكن الـبـيت
مـعداً للـحفل لذلك بـدأت ج فى احلال
ــطــبخ ويــقــوم ســدنى بــإصالح تــنـــظــيف ا
ــصــبــاح. ثم يــشــرح لــرولــنــد كــيف يــعــمل ا
ــصـبــاح مـســتـخــدمـاً الـورقــة الـتى كــتـبت ا
عـــــلـــــيـــــهـــــا إيف كـــــلـــــمـــــة الـــــوداع  لـــــيــــدون
الـتـفـاصــيل. إن احلـفـاظ عــلى الـنـظـام فى
ــهـم فى حـــيـــاة هــؤالء الـــبــيـت هــو الـــشـئ ا
الناس وليست مشكالت الناس اخلاصة.
وإذا كــان كـل شئ يــبـــدو تــمــامـــاً إذن فــكل

شئ يجب أن يكون تماماً.
(×) يـــقــوم جــوهــر كــومــيــديــا الــســلــوك عــلى
الــتــنــاقض الــنـــاجت عن الــتــزام الــشــخــصــيــة
بـسـلـوكـيـات اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة عـلى حـسـاب

استجاباتها ورغباتها الطبيعية .

مكن أن يصـنفا على تـراجيديتـان.  ومن ا
كـمــا أنــهــمـا أنـهــمــا كــومــيـديــتــان الذعــتــان 
واقـعـيتـان  ألنـهـما تـتـنـاوالن مـشكالت فى
ــــكن أن تــــعــــتــــبــــرا كــــمــــا أنــــهــــمـــــا  دبـــــلن 

رومانسيت .
أمــــــــــا عـــــــــام  1920 فــــــــــقــــــــــد أجنـب نــــــــــويل
 1899  -1973 والذى كـان كاتـباً نـاجحـاً كما
ـثالً صغيراً ثالً فقد بـدأ حياته  كـان 
فى عـام 1911 وتــعـتـبــر مـســـرحـيـاته األولى
كـما صــوت الـشـبـاب فى مـطـلع عام  1920 
أن مــســــرحــيــاته تـــوصف غــالــبـــاً بــأنــهــا ال
أخالقــيـــة .أمـــا أفــضل مـــســرحـــيــاتـه فــهى
مـســرحــيـاتـه الـكــومــيـديــة مــثل مـســرحــيـة
"حـمى الـهـشيم" 1925 ومـســرحـية "قـصص
حــيــاتــهم اخلــاصـة  1930 ومــســرحــيـة "روح
مــرحـة" 1941 ومـسـرحــيـة "الـضـحك الـيـوم"
1942 وتــعــتــبــر كــلــهــا مــســرحــيــات مــســلــيــة

ـتـفـرجـ و التـزال ومـعـروفـة جـداً عــنـد ا
ــســرحـيــات كــوجنـريف خــفــيـفــة مــقـارنــة 
ووايـلـد الـلذين كـان لـديـهمـا غـالـباً قـضـايا

ساخنة ليناقشاها.
أمـا آالن إيكـبورن الـذى ولد فى  1939 فـهو
كـــاتـب مـــســـرحـى كـــومــــيـــدى مـــشــــهـــور فى
الـنـصف الـثانى مـن القـرن الـعـشـرين فـهو
توسطة يـكتب عن طريقة حـياة الطبقـة ا
وكــمـــا فـى مـــســـرحــيـــات أوكـــاسـى تـــغــوص
فــــفى الــــتـــــراجـــــيــــديـــــا فى مـــــســـــرحــــيـــــاته ,
مــســرحــيــتــة  "عــبث شــخص مــنــفــرد1972 
نرى سدنى الذى يـتسلق سلم اجملتمع قد
دعــا هـو وزوجــته جـ زوجــ آخـرين -
قــد يـــكــونـــا ذا نــفع له فـى وظــيـــفــته - إلى
حــفل كــريــسـمــاس صــغــيــر ويــبـدو ســدنى
مـــــنــــزعــــجــــاً ألن احلــــفــــلــــة  يـــــجب أن تــــتم
سـرحـية بـجـ وهى تـنظف بـنجـاح.تـبـدأ ا
ــطـبخ الـذى نـظـفــته من قـبل وهى مـثـال ا
توسطة والتى لزوجة تنتمى إلى الـطبقة ا
ال يــوجـد شـئ يــجــذبــهـا إال بــيــتـهــا ويــبـدو

عليها القلق من رأى اآلخرين عن بيتها.
ــــطــــبخ ــــســـــرحــــيــــة فـى ا تــــدور أحــــداث ا
ــفــتـرض بــالــطـبع أن بــالــرغم من أنه من ا
ـعـيشـة .ويـعرف تـقام احلـفـلـة فى حجـرة ا
ــتــفــرجـون فــقط مــا يــحـدث فى احلــفــلـة ا
ـا تـقـوله الـشـخـصـيـات عـنـدمـا يـدخـلـون

ظـهر كاتب مـسرحى أيرلـندى آخر هو ج.م
سينج 1871 -1909 فى أواخر القرن التاسع
عشر ومن أشهر مسرحياته  "فتى الغرب
اللعوب"  .1907أما الشاعر دبليو .ب.ييتس
ــســرح الــقــومى 1865 - 1939 فــقــد افــتـــتح ا

األيـرلـنـدى فى عـام 1899 ثم قـام بـعـد ذلك
بــــافــــتــــتــــاح مــــســــرح آبـى فى دبــــلن.  وكــــان
"ســيـــنج" واحـــدا من تــلـك الــفـــرقــة .وتــدور
أحداث مسرحية "فتى الغرب اللعوب" عن
شـــاب لــعـــوب ثـــرى لم يـــكن يـــحـب الــعـــمل
ويـقضى حـيـاته مـستـمـتـعا يـصل إلى قـرية
فـى أيــرلـنــدا ويــخــبــر الــقــرويـ أنـه هـرب
بـــعـــد أن قــــتل أبـــاه خالل مـــشـــاجـــرة وذاع
صـيـته عــنـد  فـتـيــات الـقـريــة الالتى يـريـنه
جريئاً ومثيراً لكن ذلك تغير عندما وصل
أبوه حـياً وبـصحـة جيـدة للـقريـة باحـثاً عن
ابـنه. ومرة ثـانـية تـوجـد الفـكـاهة فى كـلـمة
"لـعوب" ألن هذه الـكلمـة ال تعنى أنه ثرى
وأنه فــقط يــدعى أنه مــثـيــر وجــر  فـهى
مــســرحــيــة أخـرى تــتــنــاول شــخــصـاً يــدعى
كــونه شـيـئـاً عـلـى عـكس الـواقع.  أمـا شـون
أوكــاسى فــيــعــتــبـر كــاتـب الــقـرن الــعــشــرين
ــــســـــرحى األيـــــرلــــنــــدى ومـــــســــرحـــــيــــتــــاه ا
الــــكــــومــــيــــديــــتــــان الــــشــــعــــريــــتــــان: "جــــونــــو
ــغـرور" 1925 احملــراث والــنــجـوم" ,أيــضـا وا

ـســرحيـة على مـزحة عن تتـمحـور حبـكة ا
كـــــلـــــمـــــة أرنـــــسـت والـــــكـــــلـــــمـــــة الـــــتـى يـــــتم
اسـتـهـجـاؤهـا بـهـذه الـطـريـقـة تـعـنى "جـاد"
ــســـرحــيــة لــكن أحـــد الــشــخـــصــيـــات فى ا
يـســمى أرنـسـت (والـذى يــشـبه اســمه تـلك
ـــســرحــيــة عن الــكـــلــمــة) وتــدور أحــداث ا
الــكــيــفــيــة الـــتى  يــفــوز بــهـــا أرنــست بــحب
مـحــبـوبـته  الـتى اخـتـارته فـقط بـسـبب أن
اســـــمـه أرنـــــسـت وكـــــان وايــــــلـــــد يــــــرى أنه
بالرغم من أهمية أن تسمى أرنست لكنه

ليس بالضرورة أن تكون جاداً !
تبدو احلـبكة بـعيدة االحـتمال عن احلـبكة
الـتى كان يتنـاولها كوجنـريف أو شيريدان
ـهـارة فلـقـد كانت ذات وقع لكـنهـا كـتبت 
ـناسب ـتفـرج فـى الوقت ا جـيد عـلى ا
فاألحـداث ال تمر بـسرعـة رهيـبة أو ببطء
شديد وكل فصل كان يـنتهى بنهاية قوية.

لقد كانت مسرحية فكاهية صارخة.
سـرحـية جنـاحا كـبـيرا  ألوسـكار حقـقت ا
وايلـد وقد أطـلق علـيه أنه كاتب مـسرحى
عـظـيم لـكن عام  1894 كـان بـدايـة الـنـهـاية
بـالـنـسـبـة له. أقـام وايـلـد عالقـات مـحـرمة
مع األطفال فقـد كان شاذاً وكان محرماً
فـى إجنــلــتـــرا أن يــكـــون لــلــرجـــال عالقــات
شــاذة مـع بــعــضـــهم الــبـــعض. ثم حــدث أن
والـد أحــد أصـدقــاء وايـلــد الــشـاذين نــعـته
أل وتـــمت مـــحـــاكـــمــته بـــالـــشــذوذ عـــلى ا
وكـــانت احملـــاكـــمـــة نــفـــســــهـــا درامـــيــة و
ــهــا مـــرتــ فى الـــســيـــنــمــا. تـــصــنع تــقـــد
احملـاكمـات غالـبا مـسرحاًً جـيداً لـكنه من
النـادر أن تـكون رائـعـة  مـثل تلك احملـاكـمة
 ولــــقـــد بـــرع  وايـــلــــد فى تـــلـك احملـــاكـــمـــة
بـفــكـاهـاته الــبـارعـة والــرائـعـة لــكـنه أطـلق
مـزحة صـارخة عـنـدما سـئل عمـا إذا كان
يـعرف بالتحـديد شاذاً معـروفاً فرد وايلد
أنه يــعـرف ثـم عـنــدمـا ســئل عـمــا إذا كـان
قــــد قــــبــــلـه رد وايــــلــــد : "أوه ال لـم يــــكن

جذاباً".
كـان بـارعاً فى إجـابته ,لـكنـها تـعنى أنه من
ـمــكن أن يــجـــد الــرجـال جــذابــ وهـذا ا
ـدة مــعـنــاه أنه شــاذ. أودع وايـلــد الـســجن 
عــامـــ وأصــبـــحت مــســـرحــيـــاته فى طى
النسيان خالل السنوات العشر التالية .  

ــــســــرح لـم يــــحــــدث تــــطـــــور ذو شــــأن فى ا
الـبريطـانى خالل النـصف األول من القرن
الــتـــاسـع عـــشــر لـــكـن الـــظــروف حتـــســـنت

خالل النصف الثانى من القرن.
عاش السـير آرثـر وجن بينـيرو حيـاة مديدة
كــــكــــاتـب مــــســــرحى بــــدأت فى عــــام 1870
واســــتــــمــــرت حـــتـى عـــام 1922 وكــــتب ثالث
مسـرحـيات سـاخرة نـاجـحة قـبل أن يـتجه
ــســرح اجلـــاد. وهــنــاك كــاتب إلى كــتـــابــة ا
سرحـيات السـاخرة وهو آخر بدأ كـتابـة ا
وليم شوينك جلبرت والذى بدأ العمل مع
مــؤلـف مــوســيــقى هـــو آرثــر ســولــيــفــان  و
قدمـا معـاً األوبرات الـكـوميـدية الـشهـيرة 

والتى تعرف بـ :جلبرت وسوليفان .
وكــــــــتب أوســــــــكــــــــار وايــــــــلـــــــد 1854 - 1900  
مـسـرحـيـات كـومـيـديـة عـديـدة بـارعـة جداً
وكــــانـت مــــوهــــبـــــته بــــارعـــــة مــــثـل مــــوهــــبــــة
كـوجنـريف فى الـقـرن الـسـابع عـشـر لـكن
بسبب الفضيـلة التى كانت تسود متفرجى
الـقـرن الـتاسع عـشـر لم يـسـتـطع وايـلد أن
يــتــنـاول ذلـك الـنــوع من مــوضــوعـات احلب
الـــــتـى تـــــنــــــاولـــــهـــــا كــــــوجنـــــريـف . عـــــلى أن
مسرحيات وايلد تـعتبر متقنة ذات طبيعة
ـتـعة جـذابة تـضج بـالـفـكـاهـة كمـا أنـهـا 

جداً.
ولـد وايــلــد فى دبــلن بــأيـرلــنــدا عـام  1854
وكـان أبـوه طـبــيـبـاً أمـا أمه فـكـانت مـهـتـمـة
بالسياسة وهـو الشئ الذى كان مستهجنا
فـى ذلك الــــوقت عــــلـى الــــعــــكس مـن هـــذه
األيام وكانت تصبو إلى أن تتحرر أيرلندا
مـن االحــتـالل اإلجنــلـــيـــزى . كــان أوســـكــار
بــارعـاً إلـى أقـصـى حــد فـقــد حــصل عــلى
جـوائــز من اجلــامـعــة لــكن الــعـمل لـم يـكن
يــروق له كــان يــعــتـــقــد أن الــطــريــقــة الــتى
يـعــيش بـهـا أكــثـر  أهـمــيـة من مـســرحـيـاته
وكـــــان  يـــــحـب أن يـــــنـــــظـــــر الــــــنـــــاس إلـــــيه
ويسـتـمعـوا إلى مـوهـبته وكـان يـرتدى ذلك
البـس الـــتـى جــــعـــلـت الــــنـــاس الــــنــــوع من ا
يستديرون ليـنظروا إليه كلما مر أمامهم .
ـوضــة الــســائــدة فى مــجـتــمع لــقــد كـانـت ا
ذلك الــوقـت أن يـكــون الــشــخص  جــمــيالً
وبـارعاً ولـذلك كان الـوقت منـاسبـاً لكـتابة

"كوميديا السلوك"(×).
بـحـلـول عـام  1893 كـان أوسـكــار وايـلـد قـد
كــتب مــســرحــيــتــ نــاجـحــتــ وتــوج عــلى
رأس مـجـتـمـع الـطـبـقـة الــراقـيـة فى كل من
لــنـدن وبــاريس. كــان أوســكــار  إذا حتـدث
يــســـتــمع إلــيه اجلـــمــيع ويــضـــحــكــون عــلى
ا تكـون مسـرحيته «أهـمية أن براعـته . ر
تـكون جـاداً" أروع وأكثـر كـوميـدياته شـهرة
والـتى كـتبـهـا بسـرعـة فى عام  1894عنـدما
طــلب مــنه جــون ألـــكــســنــدر مــديــر مــســرح
ســــانـت جــــيــــمس أن يـــــكــــتب مـــــســــرحــــيــــة.

سرح البريطانى  الكوميديا على ا
فى القرن التاسع عشر والعشرين

 اعتمدت الكوميديا
على تكنيك ما
يحدث خارج
اخلشبة لتجنب
سرحية األجزاء ا

ملة ا
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سرحي جريدة كل ا

في عام  69 أخرج للغورى  كفر أيوب.

30 من   يونيه 2008  العدد 51

سرح الغنائى  «قول يا مغنواتى» محاولة الستعادة صيغة ا

¿Éeƒ°T Oƒ©°ùe

والدرامية .
يـبــدأ الــعـرض بــاســتـعــراض اجلــمـوع فى افــتــتـاحــيـة
تـؤكـد عـلى مـقـولـة أســاسـيـة فى الـعـرض هى "بـاطل
بكل حق من غير سـبب معروف"  وتتحرك اجلموع
ـتـواتـرة فى مـأثـورنـا الشـعـبى : لـتـجـسـيـد الـثـنـائـيـة ا
احلق / الـبـاطل حــيـنـمـا يـتــواجـهـان فى "مـوال أدهم
ــــاذا اســــتــــخـــدم الــــشــــرقــــاوى"  لــــكــــنــــنى لم أفــــهـم 
االســتـــعــراض حـــركــات "الـــذكـــر" عــبـــر "الــتـــمــايل" و
"الــتــفــقــيــر" دون حــاجــة لــهــذه احلــركــات فى ســيــاق
ـا ـ ـوسـيـقى  وهـو مـا دعـا ـ ر مـوالى لم تــعـكـسه ا
ـوسـيقى حـمـدى حـسـ لـتوظـيف احلـركـة مـتـتـبـعـا ا
الــتى كــانت فــقــيــرة فى "تــوزيــعــهــا"  فــمــا أبــئس أن
يـكـون لـديك عـرض يـعـتـمـد الـثـيـمـة الـشـعـبـيـة ويـقوم
لـحن باسـتخدام "األورج" ودون تـنويع  نـعم هناك ا
جـودة فى عــدد من األحلـان األســاسـيــة  لـكـن فـقـر
ــكـن لــلـــمـــخــرج حـــمــدى الـــتــوزيـع أضــرهـــا  وكـــان 
حس أن يتعامل مع فرقة اآلالت الشعبية بالقصر
ـسرح غنائى خـاصة وأنه من اخملرج الـطموح 
حى يعتـمد الصـوت البشرى أداة جـماليـة بعيداً عن
أصــــوات اآلالت الـــتى تــــتـــجــــرد إلى حــــد كـــبــــيـــر من
اإلنـسـانيـة  وفى هـذا السـيـاق لى مـأخذ عـلى غـناء
أدهم الــشـرقـاوى وهــو مـضــروب بـرصـاصــة يـصـارع
ـــدة تـــزيــد عـــلـى أربع دقـــائق  فـــبـــعــيـــدا عن ـــوت  ا
ـمـثل فى ـشـهـد  فــقـد كـان تـشـغــيل ا كــاريـكـايـريــة ا
ـوت واحلـركـة  مع ضعف الـغـنـاء وجتسـيـد حلـظة ا
إمــكـانــات أجــهــزة الــصـوت وكــذا عــدم قــدرة مــعـظم
ـــنـــضـــبط  أحـــد ـــمـــثـــلـــ عــــلى األداء الـــغـــنـــائـى ا ا
الــــعــــوامل الــــتى وقــــفـت حــــائال دون جتــــويــــد بــــعض

ـغنـواتى" وهى واحدة احلكـيم عـلى لسـان/ صـيغـة  "ا
صرى  ونظن من الصيغ التى يفتـقد إليها مسرحنا ا
-ولـيس كل الــظن إثم - أن هــذه الـصــيـغـة حتــتـاج إلى
تدة  وهو تكالـيف كثيـرة وتدريبات صـوتية وأدائيـة 
طـمـوح مــشـروع فى ظل انــتـشـار صــيغ تـســارع بـإزاحـة
سـرحى فى فكرة شهـد ا ونـفى غيـرها عبـر اختـزال ا
واحــدة أو مـجــمـوعــة من األفـكــار أصـبــحت ـ أحـيــانـا ـ
ـوضـة" الـتى إن لم يـجــر وراءهـا سـتـتـخـلف ـ ـثـابــة "ا
بـالـتـأكيـد ـ عـن ركب مـا بـعـد احلداثـة  مـع أنـها تـتـسع
راوحات األشـكال وجدلـها دون إقصـاء للثـيمات التى
ـسرحى قد عفى عليها  مثل يرى البعض أن الزمن ا
ــغــنـواتـى" / الـراوى / احلــكــاء الــذى يـنــتــصـر ثــيـمــة "ا
ــوال عــلى مـا عــداهــا من صـيغ  فــتــقـالــيـد لـصــيــغـة ا
األداء الشعبى تعرف مـجموعة من الصيغ التى تعتمد
الــوسـيط اإلنــســانى مـنــهــا : شـاعــر الــربـابــة ـ الـراوى ـ
داح  وقد جتتمع بعض نشد ـ ا غنواتى ـ احلكاء ـ ا ا
واهب الـتى يتمـتع بها هـذه الصيغ مـجلـية القـدرات وا
ـزج بـ ـؤدى" فى االنــتـقـال من صـيــغـة ألخـرى أو ا "ا

أكـثر مـن صيـغـة حـسـبـمـا يـقـتـضـيه "احلـال" الدرامى 
عناها الشامل . وما تطمح إليه "الرؤية" 

ـغـنـواتى " متـسـلـحا بـفـعل "الـقول"  نحـن إذن أمام "ا
وبــالــتــالى نــكـون أمــام عــرض "قــولى" حتـتـل فـيـه قـيم
ركـز الذى يـنطـلق منه الـنص / العرض "الـشفـاهة" ا
 فال يـقــ يـحــكم احلـكى  ومــراوحـات احلــكى بـ
ــفـارقــة الــلـغــويـة شــخـوص الــصــراع هى مـا حتــدث ا

تـنـطــلق مـسـرحـيــة "قـول يـا مـغـنــواتى" من فـعل الـقـول
ــا يـــحـــمل من مـــعـــانى احلـــكــمـــة الـــتى تـــتــكـــثف فى
أشــكـال حـكـائـيـة وشـعـريـة شـعـبـيـة مـتـعـددة  صـاغـهـا
بــكــرى عـــبــد احلــمـــيــد مـــتــتــبـــعــا خــطـــواته األولى فى
ـــأثــور الـــشـــعــبـى فى نـــصــوصه اســـتــلـــهـــام الــتـــراث وا
وت ـسرحية  وهو ما تأكد فى ديوانه "ا الشعرية وا
سرحى "دم السواقى"  حليف األوليـا" أو فى نصه ا
والـنص يراوح بـ لغـت  بل طريـقتـ فى الكـتابة 
األولـى تـعـتـمـد الـســرد احملـايـد لـغـة لـلــحـوار  الـثـانـيـة
تـقــوم عـلـى لـغـة شــعـريــة تـتــكـثف فـى جـمل تــفـتح أفق
ــســتــوى اإلشــارى  وهــو مــا كـان الــداللــة أبــعــد من ا
يـحـتاج إلى مـسـتويـ فى األداء يـتـساوقـان مع هـات
الــطـريــقـتــ  وقـد أجــاد اخملـرج حــمـدى حــسـ فى
ناظر واإلخراج وهو همتـ هما : تصميم ا القيام 
ــتــعـددة الــتى تــؤكــد قـدرته مــا يـكــشف عن مــواهــبه ا

كفنان واع .

كن أن إن "موال أدهم الـشرقـاوى" كمـادة مصـدرية 
تـطـرح عـددا من الـقـضـايـا والـرؤى الـتى تـضع أمـامـنا
ــعـاجلـات الــدرامـيــة الـتى اســتـعـانت مــجـمــوعـة  من ا
بــالـروايـة الـشـعـبـيـة دون الـعـودة لـلـمـصـادر الـتـاريـخـيـة
ــكن أن حتــدث جـــدال فــكــريــا وجـــمــالــيــا الــتى كـــان 
داخـل الــنـص  فــقـــصـــة أدهم كـــمـــا يـــراهــا د. لـــويس
عــــوض نــــشـــأت نــــتــــيــــجــــة خالف بــــ "أدهم" وعــــمه
يـراث  وحـينـمـا كـثرت شـكـاوى العم "البـاشـا" حـول ا
ـا مـنـه ازداد اهـتـمــام الـبـولــيس به وأخـذ يــطـارده  
جعله يـناهض البـوليس دفاعا عـن نفسه  بيـنما تراه
الـروايـة الـشـعبـيـة بـطال حـاول أن يـواجـه قتـلـة عـمه 
ومـا يـهـمـنا هـنـا هـو الـصـيـغـة الدرامـيـة الـغـنـائـيـة التى
تــعـد مـادة مــصـدريـة مــهـمـة الســتـعـادة أحــد األشـكـال
الــشــعـــبــيــة األثــيــرة الــتى التـــزال قــادرة عــلى تــمــهــيــد
الــطــريق وتــعـــبــيــدهــا نــحــو خــصــوصــيــة مــســرحــيــة 
ــاذا لم يــعـتــمـد بــكـرى عــبـد احلــمـيــد عـلى وأتــسـاءل 
وال" بـقدرتـها الـعاليـة على صـيد "احلـكمة" صيـغة "ا
وجتـسيد األفـعال  خاصة أن مـوال أدهم يتقاطع مع
تـــراث ضـــخـم من أدب الـــشـــطــــار والـــعـــيــــارين الـــذين
يــعــرفــهم الــتــاريخ بــاخلــروج عــلى الــقــانــون ومــقــاومـة
الـسـلـطـات ومن هـنــا يـأتى تـبـنى اجلـمـاعـة الـشـعـبـيـة
لهم فيـصيغونـهم فى أشكال حكـائية وشعـرية تضرب
التاريخ الرسمى لتنتصر للفن  من هنا كان اعتماد
حمدى حس صيغة الـغناء  مفتتحا العرض ببرولوج
الــعــرض الـذى كــتــبه الــشــاعـر الــراحل الــكــبـيــر حــجـاج
ن الـــنــمـــر الـــتى بـــطــنت الـــبــاى  ثـم تــبـــعــتـه أشــعـــار أ
الـعرض مـن بدايـته لـنـهـايـته  وقـد كـانت عـمـادا لـلـقول

عرض جماعى يطمح إلى الشعبية

ـمـثـلـ لـألداء الـغـنـائى فـضالً عن عـدم قـدراتـهم ا
عـلى اإلمسـاك بكل هـذه الطـاقات اجملـتمـعة فى آن

واحد .

إن تـصــمـيم الـديــكـور كـان مــوفـقـا إلى حــد كـبـيـر و
ــسـرحــيـة تـشــغــيـله بــعــنـايــة ودقـة أضــافت لــلـصــورة ا
ولـلحدث الدرامـى  حيث  "تشغـيل" قطع احلجارة
ـثــال فـى عـدد مـن الــصـور دون تــكــلف عــلـى سـبــيـل ا
فـظـهـرت فى صـورة(كراسـى ـ نعش ـ سـتـارة ـ مـخـبأ ـ

كوبرى ... إلخ ) 
كـما  تـشغـيل باقـى تكـوينـات الديـكور بـشكل يـحسب
لــلـمـخـرج كــتـوظـيـفـه لـلـساللم كــمـنـصـة مــرة  وكـقـصـر
للـباشـا  وكسـجن لإلجنلـيز وكـدوار للـعمـدة فى مرات
ُأخــر  وقــد أكــدت مـســتــويــات الــديـكــور وأبــعــاده رؤيـة
الــعــرض نــفــســـيـــا ودرامــيــا  فــبــدت الــكــتل مع حــركــة
مـثـلـ كـنغـمـة مـهـمـة فى خدمـة رؤيـة الـعـرض  وهو ا
ــشــاهــد مــا يــؤكـــد قــدرة حــمــدى حـــســ عــلى رسـم ا
ـمـثـلـ اجلادين بـعـنـايـة فـائقـة  ومـعه مـجـمـوعـة من ا
الـذين أكدوا من خالل كلمـتهم على البـامفليت: "األمر
ـرة يــخـتـلف  لــقـد اقـتـربــنـا من أنـفـســنـا بـشـكل هـذه ا
جديـد لم نـتعـود عـليـه  وأعدنـا اكـتشـاف قـدراتنـا مرة
أخـرى"  نعم هم طـاقات جـيدة اسـتطـاعت أن تنـتصر
ـــكـــان وضـــعف إمـــكـــانـــاته فـــبـــرز عالء عـــلى ظـــروف ا
الـــقـــمـــبــشـــاوى فى دور أدهـم  وجنالء عـــامــر فى دور
أرواح  وشـــــريـف صـــــابـــــر فـى دور بـــــدران  وصـــــفـــــاء
مـصــطـفى فى دور نـاعــسـة وعـادل عـبــد الـرشـيـد فى
دور الــبــاشــا ومــعــهم مــخــتــار اجلــنــدى ونــظــيــر ســيــد
وأحـمد إبـراهـيم ومـحـمـد سـعـد ورضـا جـمـعـة وإلـياس
مـجدى ومحمد أنـور ومحمد الدالى ومـحمد شعبان 
إضـافـة إلى كـتيـبـة الـعـمل من فـنانـ وفـنـيـ وإداري
منهم : سوزان يسـرى ـ محمد إسماعيل ـ أحمد أنور ـ
هالة إبراهيم ـ أحمد األسد ـ محمود أبو ربع ـ مجدى
حس ـ سـعد الصـياد ـ مجدى شـهيب ـ عائـشة عمر ـ

ناصر صالح.
إن عـــرض "قــول يـــا مـــغــنـــواتى" الـــذى قــدمـــته فـــرقــة
ـسرحـية يسـتحق اإلشـادة بعنـاصره التى الـبدرش ا
ــشــكالت الــتى وقــفت ــتــعــة رغم بــعـض ا مــنــحــتــنــا ا
ـقدم ا يـلـيق بـاجلهـد ا عـائـقا دون مـتـابعـة الـعـرض 
من مـجمـوعة الـعمل ومخـرجهم حـمدى حـس الذى
سرحية .   قدم عمال جميال يليق بطاقته وخبرته ا

مواهب متعددة حتتفى بأدهم الشرقاوى 
مشاهد مرسومة بعناية فائقة

 عرض «قولى» حتتل فيه قيم الشفاهة
ركزالرئيسى ا

تلقى  وقفت أجهزة الصوت حائالً ب ا
وتسلسل العرض

الشرقاوى من التاريخ للفن 

أثور الشعبى  ثنائيات ا

موهبة جديدة فى الديكور 

ـكن لـلـممـثل أن يـؤدى أغـنيـة وأن يـنـقل رسالـة إلى اجلـمـهور حـتى لـو لم تـكن لديه  <
ـكــنه إشــبـاع الــضـرورات مــوهــبـة لــكـنـه لن يـســتـطــيع الــوصـول إلـى مـســتـوى عــال و

بارزة الضرورية للدور. ارسة ا البهلوانية أو 

" مصر فى مهرجان قرطاج الدولى بتونس فى 1978. داح مثلت مسرحية "عاشق ا

سرحي جريدة كل ا
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أحدث عروض العمومى اآلسيوى بالساحة األمريكية 

امرأة مفقودة .. أطروحة ثقافية فيتنامية
ـقدمات الهادئة" ثم بدأت العمل وأيضا "ا
ـــســـرح الــعـــمـــومى كـــمــخـــرجـــة وأنـــشـــأت ا
ـــــيــــزة من وقـــــدمت خـالله مـــــجــــمـــــوعــــة 
الــــعــــروض مــــنـــهــــا الــــعــــرض االفــــتـــتــــاحى
ـرشح جلـائــزة تـونى عـام1977 الـضــخم وا
"عــــودة طـــائــــر الــــعـــنــــقـــاء" وكـــذلـك عـــرض
ـيزة لـولـيام غـاشيـرم كـوتوال ومـجـموعـة 
شـكـسـبـيـر وأهمـهـا "حـلم لـيـلـة صيف" وقـد
كرمت من قـبل الـص وعـدة دول آسيـوية
وأوربية أخـرى وغيـرها فكـرمتهـا الص
عـام  1999 والـيـابـان عام  2001 وإجنـلـتـرا
عــــام  2002 وكـــــوبـــــا عـــــام 2003 ومــــــركـــــز
الــفــنــون الــصــيــنــيــة األمــريــكــيــة عــام1988
وفــــيــــتــــنــــام عـــام 2007 وذلـك إلجنـــازاتــــهـــا
الــكــبــيـرة مـن أجل إحــيــاء ونــشــر الــثــقــافـة
اآلسـيوية فى أمريـكا واحملافـظة على هذا
الــتــراث وهـــذه الــفـــنــون لـــدى أبــنـــاء آســيــا

ستوطن فى األمريكت ..  ا
وعـودة لـعـرض "امـرأة مــفـقـودة" فـقـد كـتـبه
وأخـــــرجـه "جنـــــويـن تـــــهـى مـــــيـــــنـه جنـــــوك"
موسيقى تـران فوجن ساش وهاى بوينج ..
ــــســــرحــــيــــة بــــالــــلـــــغــــتــــ اإلجنــــلــــيــــزيــــة وا
والفيتنامـية.. والعرض يناقش أيضا شيئاً
من األسـاطيـر الـفيـتـنامـيـة ومدى عالقـتـها
ـواطن الــفـيـتـنــامى .. وأنه دائـمـا بـحــيـاة  ا
وفى أى زمــــان فى حــــاجــــة إلى احلــــكــــمـــة
ـة من أجل حـيـاة والـتـعـالـيم والـعـبـر الـقـد
أفـضـل .. ويـشــمل الــعــرض مـجــمــوعـة من
ـــوســيــقــيــة .. ـــقــطــوعــات ا الــرقــصــات وا
ونــتـعـرف من خـالله عـلى قـدر الــثـبـات فى
ــرأة ـــتـــنـــاهـــيـــة لـــدى ا ـــقـــاومـــة ا احملـن وا
الــفـــيــتـــنــامـــيــة وقـــدر عــطـــائــهـــا ألحــبـــابــهــا
وأســرتــهـا وبــلـدهــا ومـجــتــمـعــهـا وذلك من
خـالل حــــيـــــاة رســـــام وزوجـــــته وامـــــرأة من
اخليال رسـمهـا الزوج كمـا يتمـنى أن تكون
فـتـاتـه .. ولـكـنه عـنــدمـا يـشـعـر بــأنه يـفـقـد
ـزعومـة ويدرك زوجته يـدرك وهم فـتاته ا
مــدى تـأثــيـر زوجــته فى حــيـاته وفى حــيـاة

أسرته واستقرارها...
 يــلــعب دور الـرســام "ثـاجنــا لـوك" والـفــائـز
ـثل فـيتـنامى عـدة مرات بـجائـزة أحسن 
ــــوســــيــــقـــيــــة "هــــاى بـــويــــنج " فى دور .. وا
ـــــرأة الـــــــزوجــــــة .. و"مى هــــــاجن" فـى دور ا
اخلبيـثة.. وتلـعب مخرجـة ومؤلفـة العرض
دور األم كـمـا تـقـوم "لـو لـيون" أيـضـا بـدور
ــــــســـــرح الــــــعـــــمــــــومى أم .. ويـــــقــــــوم جنم ا
اآلســيـوى  "تــران ثـوك هــانـا" بـدور شــاعـر
وصديق الرسام ومعلق على األحداث ...
وقـــد صـــرحـت تـــيــــشـــا تــــشـــاجن مــــؤســـســـة
ــســرح الــعــمـــومى أثــنــاء االحــتــفــال بــهــذا ا

العرض فقالت :
ـوذج " الـنــمـوذج الــثـقــافى الـفــيـتـنــامى .. 
مـثــالى بـالـنـسـبـة لـى .. فـأبـنـاء هـذه الـبالد
ــيــنــا ويــســارا .. لــيــتــعــلــمــوا .. يــبــحــرون 
ويـزداد مخـزونـهم العـلـمى والثـقافى .. وال
تـــبــــهـــرهم أضــــواء احلـــضـــارة الــــغـــربـــيـــة..
فـتــنـســيـهم أصــولـهم وجــذورهم وثـقــافـتـهم
وعــاداتـــهم وتـــقــالـــيــدهـم .. فــيـــعــودون إلى
بـالدهم من أجل تــنــمــيــتـهــا وتــطــويــرهـا ..
وحكومـتها ال تـسعى إلى القمـة بالتـضحية
بـــأفـــراد الـــشـــعب .. بـل تـــســـعى فـــقط إلى
ـة ومساعـدته على ـواطن حيـاة كر منح ا

الصمود والبقاء "... 

سـتمـرة بقـيادة اخملرج سـلسـلة القـراءات ا
الــــيـــابــــانـى "رون نــــاكــــهـــارا" وورش تــــدريب
مثل بـإشراف الكـمبودى أرنست وإعـداد ا

أبوبا ... 
ـسـرح فى عـدة مـهرجـانـات دولـية شارك ا
وكـان لـه فـيـهـا بــصـمـة وأثــر واضح ومـنـهـا
مـــهــــرجــــان أدنــــبــــرج الـــدولـى عـــام 1988 
ومهـرجان سـنغـافوره الـدولى عام  1992 

ومــــهـــــرجــــان جــــوهـــــانــــســـــبــــرج عــــام 1995
سـرح الدولى األول فى الواليات وأصبح ا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة مـنـذ عام 2003 وحـتى ا
اآلن.. وكـــــان أول مـــــســـــرح أمـــــريـــــكى تـــــتم
ــهــرجــان هــافــانــا الــدولى الــعــريق دعــوته 
ــســرحـيــة احلـديــثـة ــهـرجــانـات ا وأقــدم ا
وذلـك عــام  2003 أيـــضــــا.. فى نـــوفــــمـــبـــر
ـــســــرح بـــالـــتــــعـــاون مع عـــام 2007 أقـــام ا
ـــســـرح اآلســـيــوى مـــســـرح مــايـــا وشـــركـــة ا
ـــــــهــــــرجــــــان األول األمــــــريـــــــكى الـــــــدولى ا

للمسرح األمريكى اآلسيوى.. 
ومـــؤســـســـته تـــيـــشـــا تـــشـــاجن هـى مـــنـــتـــجــة
ومخـرجة فنـية ولدت بـالصـ ونشأت فى
نـيويـورك وبـدأت حيـاتهـا كـممـثـلة وراقـصة
ببرودواى ومن أهم الـعروض التى شاركت
فيـهـا "سيـدات محـبـوبات" و"رجـل محـترم"

شــــاى قـــــمــــر أغــــســـــطس" والـــــتى كــــتـــــبــــهــــا
األمـــــريـــــكى "جــــــون بـــــاتـــــريك" وهــــــو عـــــمل
كـومــيـدى يـنـاقش أحـوال األســرة الـيـابـانـيـة
يـة الثـانيـة مبـاشرة قبل وبـعد احلـرب العـا
وغــــيــــرهــــا من الــــعــــروض الــــتـى تــــمــــثل كل

اآلسيوي بكافة جنسياتهم... 
ومن الـنجـوم األمريـكـي اآلسـيويـ الذين
ــسـرح الــكـاتب شــاركـوا وبــرزوا من خالل ا
الــيــابــانى "مــومــوكــو إيــكـو" وكــذلك الــكــاتب
الــيـــابــانـى "واكــاكـــو يــامـــوتــشى" الــذى قــدم
سـرحـيات الـغـنائـية ـيـزة من ا مـجمـوعة 
ــوســيــقــيــة اجلــيــدة واخلـالــدة فى تــاريخ وا

سرح العمومى ..  ا
ـرور 30  ــاضـى  ــســرح الـعــام ا احــتـفـل ا
سنة على إنشـائه وقدم عدة عروض كبيرة
ـيـة بـأداء وقـلـب وعـقل آسـيـوى ومـنـهـا وعـا
عــرض "نـــادى احلظ الـــســعـــيــد" "لـــســوزان
كـيم" وتــخــرجه "تــيــســا تــشــاجن و"مــاكـبــيث"
"جلــون بـريــجـز" والـلــذان مـازال عـرضــهـمـا

مستمرا حتى اآلن وبنجاح كبير ...
ـسـرح الـعمـومـى اآلسـيوى ومن إجنـازات ا
ــــمـــيــــز الـــذى أعـــدوه بـــرنـــامـج الـــشــــبـــاب ا
ـرور ربع قــرن عـلى ـنــاسـبــة االحـتــفــال 
نــشـأته واســتـمـر لــآلن .. وأهم عـنــاصـرهـا

الـطــريق لـعـدد كــبـيـر مـن الـفـنــانـ إلقـامـة
ـســتـقــلـة أو الـتــمـتع شــركـاتــهم اخلـاصــة وا
بــالــعــمل الــفــنى احملــتــرم فى الــتــلــيــفــزيـون
ــســرح .. وخالل  30 ســنــة والــســيــنـــمــا وا
ـسرح الفـرص لفـنان من األقـليات منح ا
كافة فى أمـريكـا لينـالوا القـدر الكافى من
الــثـقــافـة الــفــنـيــة الـكالســيــكـيــة واحلـديــثـة
خلـلـق ثـورة تـطـور لــآلسـيـويــ فى أمـريـكـا
سـرح فى مـجـال التـرجـمة .. كمـا سـاهم ا
خملــــتـــــلف الـــــلــــغـــــات اآلســـــيــــويـــــة والــــلـــــغــــة
سارح التى اإلجنليزية .. ويعد من أكثر  ا
اســـــــــــــتــــــــــــفـــــــــــــادت مــن األدب الــــــــــــغـــــــــــــربـى

الكالسيكى... 
ــســرح ومن أهم الـــعــروض الــتى قــدمــهــا ا
" والــــتـى أدت فــــيه "إمــــبـــــراطــــورة الــــصـــــ
ــيـزاً " دوراً  ـمـثــلـة الـصـيـنـيـة "تـيـنـا شـ ا
ورئيسيا كأرملة آلخر نبالء الص وأيضا
ـــوســيــقى "غـــاشــيــرم الــعــرض الـــضــخم وا
كـوتوال " وهـو دراما سـيـاسيـة تتـحدث عن
فتـرة هـامـة فى تـاريخ الـصـ .. والـعرض
الــذى قـــدمه أحـــد مــســـارح بــرودواى وهــو
"حـمى صـفـراء" وهـو بـالـلغـة الـصـيـنـية األم
.. وأيـــضـــا عـــرض "صــراعـــات كـــمـــبـــوديــا"
"ألرنست أبـوبا"  والعـرض الـيابـانى "صـالة

ـــســـرح مــا هـل تـــصــلـح الـــفـــنـــون ويــصـــلـح ا
أفـسدته الـسياسـة والصـراعات الـعسـكرية
..?.. وهل هــنـاك ســبل حتـافظ بــهـا األ

ـكن عـلى أبــنـائـهــا فى اخلـارج ..?.. وهل 
أن يــحـــتــفظ أبــنـــاء احلــضــارات اخملـــتــلــفــة
بـتـقالـيـدهم وأصـولـهم األولى وهم يـنـتـمون
حلــضـارات وجــنـسـيــات جـديـدة ..?.. وهل
ــكـن أن يــحــدث احلــفـــاظ عــلـى األصــول 
صــدفــة .. أم أنه تـخــطــيط دقــيق ومــحـكم
ومـراحل تـنـفـذ بـدقـة .. وهل هـنـاك مـجال
ــــعــــنى االنــــتــــمــــاء لألصــــول واجلــــذور فى
الوقـت احلالى ووسط الـلـهـاث الدائم وراء

ال ..???... السلطة وا
يقدم مـسرح اجملـموعة اآلسـيوية الـعمومى
بـاالشــتـراك مع "مــعـهــد الـثــقـافــة والـتـعــلـيم
الــفـيــتــنـامى بــأمـريــكــا الـشــمـالــيـة" الــعـرض
ــــســـرحى "امـــرأة مـــفـــقـــودة" وهـــو عـــرض ا
رأة فى فـولكـلورى فـيتنـامى ينـاقش حيـاة ا

اجملتمع الفيتنامى .. 
وعن مـعــهـد الـثـقــافـة والـتـعــلـيم الـفــيـتـنـامى
بــأمــريــكـــا الــشــمــالــيـــة .. فــقــد أنــشئ عــام
 2000 كـمنـظمة غـير ربـحيـة بنـيويورك من
أجل حمايـة الثقـافة الفـيتنـامية  من خالل
إخـراج مـجـلـة بالـلـغـة الـفـيتـنـامـيـة.. وإقـامة
عــروض تـمــثــيــلـيــة ومــوســيـقــيــة فــيـتــنــامــيـة
خـالـصـة .. ومسـاعـدة الـشـبـاب الـفـيـتـنامى
فى أمـريكا بتـعريفه بحـضارة وثقافة بالده
ورعاية حبه وانتمائه لوطنه األم واحلفاظ
عـلى الـعـادات والـتـقـالــيـد الـسـويـة والـهـامـة
لـهم ومــقـاومــة اخلـلـل األخالقى والـثــقـافى
ـــتــــفــــشى فى الــــوقت الــــراهن .. وكــــذلك ا
مـساعدة الـشبـاب الفـيتـنامى والـذى يعيش
ـــده بـــأحــدث مـــا تـــوصل له فى فـــيـــتـــنــام 
الـعلم و تطورات الـعلوم الكالسـيكية.. وكل
مـا هــو مـفـيـد من الـعــلـوم احلـديـثـة وكـذلك
ـــعــــلـــومـــات الالزمــــة عن بـــرامج مـــدهم بـــا
ــتــوافــرة لــهم ــنـح ا الــتــبــادل الـــتــعــلــيــمى وا
والـــتى تـــمـــكــنـــهم من تـــطـــويــر أنـــفـــســهم ..
والـــعـــمل عـــلـى خـــلق تـــبــــادل ثـــقـــافى واسع
وعـــلى درجـــة كـــفــاءة عـــالـــيـــة بــ أمـــريـــكــا
وفــــيــــتـــــنــــام وخــــلـق تــــواصل فـى الــــنــــشــــاط
ــعــهــد مــكــتــبـة الــبــشــرى بــيــنــهــمــا. ولــدى ا
ضــــخــــمـــة جــــدا تــــشـــمـل قـــدراً هــــائالً من
الـكـتب الـفـيـتـنـامـيـة واآلسـيـويـة بـشـكل عـام
واألمـريكية أيـضا باإلضافـة إلى مجموعة
كـبيـرة من األفالم الـسـيـنـمـائيـة والـوثـائـقـية
ــتــاحــة لــلــجـمــيـع .. ولـديــهم والـثــقــافــيــة  ا
بـــرنـــامـج ســـنـــوى ضـــخم ودقـــيق والـــعـــرض

سرحى جزء منه ... ا
ـــســرح الـــعـــمـــومى فـــقـــد أنــشـئ عــام أمـــا ا
 1977 عـن طــــريـق الــــفـــــنـــــانــــة واخملـــــرجــــة
ـنــتــجــة الــصــيــنــيــة "تــيــســا تــشـاجن" وهـو وا
مجـموعـة مسـرحيـة بنـيويـورك الستـعراض
اخلــــــبـــــرات األمــــــريـــــكــــــيـــــة اآلســــــيـــــويـــــة ..
واجملـــمــــوعـــة تــــعـــطـى فـــرصــــاً لـــلــــفـــنــــانـــ
اآلســـيـــويــ فـى كــافـــة مـــجـــاالتـــهم لـــزيــادة
ـساهـمـة  فى تـألـيف وخلق خبـراتـهم .. وا
أعـــمــال مـــتــفـــردة تــمـــثل اآلســـيــويـــ كــافــة
بدرجتى جودة وتمـيز عاليت .. وقد كتب
ـز الـشــهـيـر "مـيل جــوسـو" بـالـنــيـويـورك تـا

عنه فقال :
ـسرح الـعمـومى اآلسيـوى .. كانت  " قبل ا
فـرص األمـريــكـيـ اآلسـيـويـ قـلـيـلـة جـدا
ــــســــرح ..  ولــــكـن وبــــعــــد الــــتــــجــــربـــة فى ا
الـشـجاعـة الـتى قـامت بـها مـسـز تـشاجن ..
اجتـــهت شـــركــــات أخـــرى عـــمالقــــة لـــعـــمل
مـــشـــروعـــات مـــشـــابـــهــــة فى كـــافـــة أنـــحـــاء

تحدة األمريكية "... الواليات ا
ــــســـرح الــــعــــمـــومـى فـــتـح األبـــواب ومــــهـــد ا

 مجموعة  مسرحية
بنيويورك الستعراض اخلبرات

األمريكية اآلسيوية

 نشاط مسرحى متواصل
ب أمريكا وفيتنام ..

ياللعجب!!
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ـسـرح التـشيـكى والـسلـوفـاكى: حيث يـقوم كـانة مـرمـوقة فى ا ـسـرح  > يـتـمتع رجل ا
باختـيار الـنصوص الـدرامية واألدبـية الـتى يترجـمهـا للمـسرح. كـما يقـوم بدور احمللل
والناقد والـتربوى الذى يسـمح للفرقة بـاكتشاف عمـيق للمواد الشـعرية والتسـجيلية.

دون أن يهمل العرض عالقته باجلمهور.

أخرج عام  70 أدهم الشرقاوى وأمسية عن بيرم التونسى.

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3 
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سرحية  الديكور قدم إضافة للمشاهد ا

اغوط   مهرج ا
عادلة الصعبة ب عناصر العرض حتقق ا

ؤمن الذى يقترب الفنـان شريف عبد ا
ــطــرب اجلــمــيل يــرًا من مــنــطـــقــة ا كـــثــ
أحـــمــد عـــفت وإن كـــنـت أدعــو لـك بــأن
تـــــــكـــــــون فى حـظ أفـــــــضل مـن حـــــــظه.
ــــاس احلُــــر فــــكـالكــــمــــا قــــطـــــعــــة من أ

احلقيقى النقى.
أما االستـعراضات والتى قدمها محمد
عـبـاس فــهى فى نـظــرى غـلـطــة وحـيـدة
فى هــذا الـعــرض يُـســأل عـنــهـا الــفـنـان

محمد بحيرى مخرج العمل.
ألنها ببـساطة لم تـقدم شيئًـا وليس لها
ـــا فى عــرض مــحل مـن الــعـــرض... ر
ـكن تــوظـيـفـهـا وتـوظـيف قـدرات آخـر 

محمد عباس بشكل أكثر تميزًا. 
ـــمــثـــلــون: اعــتـــدت عــلى رؤيـــة أحــمــد ا
الــشـــنـــاوى مــتـــألـــقًــا دائـــمًـــا وكــان دوره
ــهــرج إضــافــة له وإن بــدأ مــضــطــربًـا ا
ومـتــعــبًــا لـلــغــايــة أثـنــاء الــعــرض وكـانت
يـاقـتـه الـفـنـيـة فى الــسـنـوات الـسـابـقـة لـ
أفــضل بـكــثـيـر أهــمس فى أذنه وأقـول
اترك كل مـا يشغلك عن حتـقيق حلمك

وعد إلى لياقتك ليتطور أداؤك.
وكانت رشا الـسيد غير موفقة فى هذا
يـــرى فى الـــعــــرض وحـــســــنًـــا فـــعـل بـــحــــ
حتـجـيم دورهـا... ألنـهـا بال خـبرة عـلى
اإلطالق بــأبـجـديـات الـتـمـثـيل وحـتى لم
جتتهـد فى تقمص دورهـا وبدت وكأنها
تـــبــــحـث عن شىء ضــــاع مــــنـــهــــا طـــوال
العـرض. أجاد طارق حـواش وياسر أبو
ســـريع ومــحـــمــود عـــرفــات كل فى دوره
بـقدر اسـتطـاعتـهم وإن كانـوا يحـتاجون
ـثل ألن إلى ورشــة إلعـدادهم إعــداد 
قـدراتــهم هــائـلــة ولـكن لـم تُـقــ طـبــقـا
ــفــهــوم الــتـمــثــيل احلــديـث تـشــاهــدهم
وكــأنك تـشــاهــد ذهـبــا خـامًــا لم يــصـنع

يز. ولم يُشكل على نحو جمالى 
أمــــا أشـــــرف أحــــمـــــد الــــذى لـــــعب دور
ثل عظيم هارون الرشـيد لديه خبرة 
ويــحــتـاج فــقط إلى رفـع مـعــدل لــيــاقـته
وإنــقــاص وزنه. والــتــدريب عــلى إجــادة
يــة. أمــا هــشـام نـطـق احلـروف الــهــجــائـ
عـبــد الـعـزيـز مــحـمـود مـحــيى الـسـيـد
ـــهــدى عـــامــر عــبـــد الــسالم نـــاصــر ا
يـــــة فـــــقــــد أدوا حـــــسن عـــــاطـف عـــــطـــــ

أدوارهم بقدر قدراتهم.
وبـالـنـسـبـة لـلـفـنـان مـحـمـد حـسـيب كـان
أسـتـاذًا بحق فى الـعـرض وقبل الـعرض
وبـعـد العـرض. بـاسم الـعـربى: أرهـقتك
يــفــة مـســاعــد إخــراج عن الــتــمــثـيل وظــ
(صـــاحب بـــالـــ كـــداب) أمـــا األســـتــاذ
الـــفــــنـــان اجلـــمــــيل حـــمــــادة طـــافـــور...
أبـدعت كـما لم تـبـدع من قبل وأعـطتك
ـمثـل اخلـبرة بـريقًـا تنـافس به أعتى ا

فى مصر. 
أمتـعتـنى شخـصيًـا أما بـالنـسبـة لسامح
هــاشم وفــريــد مــحــمـد أنــتــمــا االثــنـان
مــوهــبـتــان صـارخــتــان أؤكـد جنــاحـكــمـا
وأؤكد أنـكمـا ولدتـما للـتمـثيل وأمـتعـتما
اجلـمهـور وأرشحكـما ومـعكـما الـشناوى

وطافور وحسيب وأشرف للتليفزيون.

البـس الـــــتـى تـــــرقى الــــــقـــــدر جــــــاءت ا
سرح القومى سـتوى مالبس عروض ا

إن لم تكن تتفوق عليها.
ـكـن أن نـغـفل حق شـاعـر مـجـتـهـد وال 
ومـتـمـرس فى كـتابـته لـألغانـى فى هذا
الـعرض وهـو الـشاعـر اجلـميل الـصادق
واحلـقيـقى محـمود جـمعـة. أما األحلان
فــدعــونــا نـــخــتــلف مع شـــادى الــبــيــسى
الذى وضع أحلـان هذا الـعمل ليس فى
ــوســيـــقى الــتـــصــويــريــة كل األغــانـى وا
لـلعـرض ولكن أقـولها له مـخلـصة لوجه
الــــله حـــاول أن تـــعـــرف أن لـــكل عـــرض
مـسـرحى شـخـصـيـة مـسـتـقـلـة والـعـرض
ــســرحى هــو الــذى يــحــدد شــخــصــيـة ا
ـوسـيقى اللـحن... بـاعـتـبار أن الـلـحن ا
أيـــضًـــا يـــجب أن تـــكـــون له شـــخـــصـــيـــة
مــســتـقــلــة وذلك فى األحلــان الـفــرديـة
ــســرح عـــلــيك أمــا فى أحلـــان أغــانـى ا
يـــدًا وحتـــضـــر أوالً أن تـــقـــرأ الـــنـص جـــ
بروفاته وتـفهم شـخصيـته ثم بعد ذلك
تـــذهب لـــتـــقـــدم أحلـــانًـــا تـــتـــفق ونـــفس
ـــســـرحـى اخلـــاص بـــحـــالـــة الـــنــــســـيج ا
الـعـرض... وقـد ظـلـمـوك كـثـيـرًا عـنـدما
أسـمـعـوا اجلــمـهـور قـبل الـعـرض أغـانى
لك" حملـمد مـنير ـلك هو ا مـسرحـية "ا
وأغانى ربـاعيات صالح جـاه بصوت
عـــلـى احلـــجـــار وأحلـــان الـــشـــيخ ســـيـــد
مــــــكــــــاوى.. وأؤكــــــد لك أنـك مــــــشـــــروع
ـــطــرب يــقى مُـــحــتـــرم وواعــد. وا مــوســـ
الذى قـدم األغانى مُطرب حقيقى وهو

قبرة تدخل فى عـالم سحرى فإضاءة ا
ــكـان وجتــعــله غـامــضًــا بـرغم تُــوحش ا
قــدرة اخملــرج عــلى إلــقــاء الــضـوء عــلى
وجـوه عـبـد الـرحمـن الداخـل وأصحـابه
وكـأنـهم مالئـكـة يُـشع من وجـوهـهم نـور
يـــونـــهم فـى الـــغـــضب عـــلى حـــال من عـــ
ــســلـمــ نـار بــجـمــالــيـات ثم تــوظـيف ا
يــز لــلــغــايــة حــتى اإلضــاءة بــشــكـل مـتــمــ
عـادلـة الصـعبـة. حتسب حتـققت هـذه ا
لـلفنـان اجلمـيل محمـد بحيـرى وفتحى
اخلـضـراوى الـذى قــدم سـيـمـفـونـيـة فى
تــــوزيع اإلضــــاءة وتــــوظـــيــــفـــهــــا بــــشـــكل

تاح. مناسب بقدر ا
ومـا كان لـهذا الـعرض أن يـكون صـادقًا
بهذه الـدرجة لوال الديكور الذى أبدعه
وصـمـمه ونـفـذه الـفـنـان الـشـاب الـكـبـير
أحمـد شـوقى أحـد الـفـنـانـ الـواعدين
يــلى وتــوظــيـفه فـى حـركــة الــفن الـتــشــكـ
ـسـرح وذلك االسـتـخـدام عـلـى خـشـبـة ا
يــمــتـــر عــلى خـــشــبــة األمـــثل لــكـل ســنــتـــ
ًـــا من الـــســـحـــر يـــصـــنـع عـــا ـــســـرح لـــ ا
واســــتـــخــــدامه لـــكـل وحـــدة ديــــكـــور من
ــــــقــــــهى الــــــتـى حتـــــولـت إلى كــــــراسى ا
شـواهـد قـبـور ثم حتـويــلـهـا هى نـفـهـسـا
لــتـكــون ســجــنًــا ثم عــودتــهــا لــتــكـون أى
شىء يــريــده اخملــرج.. تـطــابـق تــام بـ

وجهتى نـظر اخملرج ومهندس الديكور.
كل ذلك الـــعـــمـل فى بـــســـاطـــة وجـــمــال
مــــبــــديًــــا اهــــتــــمــــامه اخلــــاص بــــكــــافـــة
الـــتــفــصـــيالت الـــصــغـــيــرة وعـــلى نــفس

ـهــرج" تـألـيف يــة "ا جـاء عـرض مــسـرحـ
اغوط الـكاتب الـعربى الـكبـير مـحمـد ا
وإخـراج اخملـرج الـفـنـان مـحـمـد بـحـيرى
أحــــــد أقــــــدم مــــــخــــــرجـى الــــــثــــــقــــــافــــــة
اجلـماهيـرية فى الـقلـيوبـية عـلى مسرح
ثـــقـــافـــة طـــوخ الـــتـــابع لإلدارة الـــعـــامـــة
لـثـقــافـة الـقــلـيـوبــيـة. وكــأنه دانـة مـدفع
ــــنـــتـــهـى الـــدقــــة فى اجتـــاه مـــوجــــهـــة 
التـخلف والتـدنى األخالقى واحلضارى
لـــكـل مـــا هــــو عــــشــــوائى ومــــتــــرهل فى
اجملتـمـعات الـعربـيـة اآلن ولنـعـد سريـعا
ـا فـعـله الـفنـان اخملـرج مـحمـد بـحـيرى
الــذى الـــتــزم بــكــلـــمــته وتــرشـــيح فــرقــة
مـــســـرح بــــيت ثـــقــــافـــة طـــوخ لـه وقـــبل
التحـدى وقدم عرضًا مسرحيًا متميزًا
بــإمـكــانـيـات هــزيـلـة مــالـيًـا اســتـطـاع أن
ـهرج للكاتب الكـبير محمد يقدم نص ا
ــاغــوط وعــلى مــســتــوى الـنـص الــتـزم ا
محمـد بحيرى بـجوهر النص من خالل
ـقـاهى فـرقــة تـشـخــيص. عـلى إحــدى ا
تـقـدم مـقتـطـفـات من أعـمـال شـكـسـبـير
وغيـره وصوالً إلى سخرية أحد أعضاء
الفـرقة عـلى شخـصيـة تاريـخيـة ودينـية
هامـة وهـو صـقـر قـريش عـبـد الـرحمن
الـداخـل فـاحت األنـدلس تــلك الـســخـريـة
ـــســرح داخل الــتـى قــابـــلـــهــا جـــمــهـــور ا
يـــــة اخملــــرج فـى هــــذا ـــــســـــرح" تـــــقــــنـــــ ا
ـة هاتـفـية العـرض.. لـنتـوقف عـلى مكـا
يــــفـــــونه ـــــقــــهـى عـــــلى تـــــلـــــ لـــــصـــــاحب ا
ن? من صـقـر قريش... احملمـول.... 
ــهـرج إلـى قـبـره يــسـتــدعى فـيــهـا ذلك ا
ومـعه صفـوة رجاله... وبـعد الـكثـير من
ـهرج يـكتشف احلوارات بـ الداخل وا
صـقــر قـريش... أن األمــة الـعـربــيـة قـد
يــقــرر أن يـــعــود إلى انــتـــهت وتالشت فـــ
الـعالم مـدة أخرى لـكى يـحرر فـلسـط

ـهرج أن يـثنـيه عن هذه وعـبثًـا يحـاول ا
كن آس ال  الفكرة.. حتى ال يتعرض 
أن يــتــخــيــلــهـا هــو ورجــالـه يـأبـى صــقـر
ــتــطى جــواد الــزمن ويــهــبط قــريـش و
على أحد األقـطار العـربية فـنجده فى
زنــزانــة مـقــبــوضًـا عــلــيه من الــسـلــطـان
ومتهـمًا باجلنـون وعندما يـتعرف رجال
األمن على شخـصيته احلقـيقيـة يتحول
صــــــقـــــر قــــــريـش إلى مــــــادة إعـالنــــــيـــــة
يــة فى الــفـضــائــيــات... ثم تــعـلم إعالمــ
احلــكــومـة األســبـانــيـة بــاخلــبـر فــتـرسل
يًـا لـشـراء هذا مـنـدوبـا ومـفـوضًـا أسـبـانـ
ـه لـــلـــعـــدالـــة الــــصـــقـــر قـــريـش وتـــقـــد
وأسبانيا "مقابل  30طن بصل" ويؤخذ
عــبـد الـرحــمن الـداخل لــيـلـقى مــصـيـرًا
جـديدًا فى عـالم جـديد وأيـديولـوجيات
ـا جـديــدة. اسـتـطــاع مـحــمـد بـحــيـرى 
لــديه مـن خــبــرة فى أن يــوظف قــدرات
ـمــثـلــ الـهـواة. كل فى مـجـمــوعـة من ا
ثالً منهم دوره ال تستـطيع أن تتخـيل 
فى دور آخــر غـــيــر الــذى لـــعــبه وكــانت
ـسـرحـية عـلى اخلـشـبـة أشبه احلركـة ا
بـــخـــارطـــة ورقـــة الـــشـــطـــرجن تـــتـــحـــرك
يــات عـلــيـهــا بـسالســة تـشــعـر الـشــخــصـ
مــعـــهــا أن اخملـــرج لم يــحـــدد خــطـــوطــا
صــارمــة لــلـــحــركــة من فـــرط تــدريــبــهم
عليهـا وكأنهم بالفعل هـذه الشخصيات
يــــفه لإلضــــاءة الـــتى جتــــعـــلك مع تــــوظـــ

 محمد بحيرى
قدم عرضاً
متميزاً
بإمكانيات
هزيلة

 صقر قريش
يعود على يد
اغوط ليحرر ا

فلسط
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ذلك هـو األمـر.. عنـدما تـنظـرين لـلشـمس ألول مـرة تعـميك. احلـياة..
تعمى.

يل إلى األمام) (يرتعش و
الشمس تغرب. والشاب يقع فى غواية مومس الظالم.

فريدا: 
سوف يقولها اآلن.. أغلقوا آذانكم!

لورانس:
ومس لـقد ملـكته اآلن.. تزاوجـا معا! وهـنت الشـمس.. لقد امـتصت ا
قوته وسوف تبـدأ اآلن فى تدميره. إنها تلتهمه. لكنه لن يظل بأسفل.
سوف يصـعد ويـخرج من بـطنـها وسوف يـعم النـور. سيـعم النـور دائما

فى النهاية. وأنا أحمل بشارة هذا النور!
(ينهض بصعوبة)

برثا:
لورانس!

فريدا:
لورانس.. احترس!

لورانس:
إصمتا ال تلمسانى!

(يترنح فى الطريق إلى النافذة الكبيرة)
فى النهاية سيكون هناك النور.. النور.. النور!!

د ذراعية كأنه نبى) (يعلو صوته و
نور كثير.. عمى كثير.. ضوء كونى! وأنا أحمل بشارته!

(يترنح ويقهقه)
فريدا:

لورانس!
برثا:

(مرعوبة) ماذا حدث?
فريدا:

النزيف!
برثا: 

لورينزو!
برثا: 

(حتاول أن تسرع إليه لكن فريدا تمسك ذراعها)
لورانس:

. أريـد أن أفــعل ذلك وحـدى.. ال تــتـحـركـا ــرأتـ ال تـلــمـسـانى أيــتـهـا ا

حتى ينتهى كل شىء.
. يــبـدأ فى (بـانــتـظــام وكــأنه مـدفــوع إلى األرض بــذراعـ خــفــيـ
السقوط لكـنه ما زال متشبثا باحلـائط. ويجر قدميه أمامه.. يلهث

حتى يصل إلى الباب.. يفتحه) 
ال تلحقوا بى.

(يخرج)
برثا:

(تناضل بقوة مع فريدا)
دعينى أذهب.. دعينى أذهب. أريد أن أذهب إليه.

فريدا:
لقد وعدته .. "ال نساء يذه إليه"!

برثا: 
اذهبى أنت!

فريدا: 
ال أحد.. لن يذهب أحد إليه.. ال أنا وال أنت.. ال نساء!!

برثا: 
كن ألى إنسان أن وت وحده ال  وت وحده. لن أدعه  كن أن  ال 

يتركه هكذا!!
فريدا: 

(تستعذب األلم)
وت وحده!! لقد وعدته.. سوف أدعه 

(تـهـب الـريـاح. وتـفــتح الـبـاب عــلى الـشـرفـة. صــوت األمـواج يـضـرب
الشاطىء. راية العنقاء احلريرية تبرز إلى خارج احلائط. لكن فريدا

صباح وينطفىء..  تمسك بها. أثناء الصراع يضاء ا
برثا:

(تصرخ) وحش!!
(ثم تـسـقط وهى تـئن عـلى األرض لـعدة حلـظـات. جـمـود.. ثم يـعود

صوت لورانس ضعيفا وكأنه من بعيد.. "فريدا!!")
فريدا: 

ـة بعـيـدًا عنـها بـعـنف وتنـظـر إلى الشـرفـة وكأنـها تـأ ـرأة ا (تـدفع ا
طائر بجناح كبيرين.. وفى حنان ال نهائى)

أنا قادمة.. أنا قادمة..
أنا أحبك!

ة يا لورينزو. اللوحات سا
فريدا:

اجلس فى هذا الكرسى وإال سوف أضعك فى السرير!!
(حتاول أن تدفعه ألسفل. يصفعها بقوة)

برثا:
لورينزوا
لورانس:

تبـاهى بقـوتها وهى تـنظر إلى ضـعفى فى مرح! ضـعينى فى الـسرير..
حاولى.. أحتداك أن تلمسينى!

فريدا:
لورانس.. اجلس فى هذا الكرسى وإال سوف تنزف ثانية.

(ينظر إليها للحظة.. ويطيع ببطء)
لورانس:

(بضعف) أعطنى هذا الشال ثانية!
الشاب ذو الشعر الذهبى بدأت تغويه مومس الظالم..

فريدا:
اآلن سـوف يـقـدم مالحـظـاته الكـالسيـكـيـة عن الـغروب. (تضع الـشال

حوله).
لورانس:

أجل.. اللوحات.. لم تكن جيدة ولكن كانت بها حياة نابضة.
برثا:

اذا تريد أن ترسم يا لورينزو? كنت أنت فيها.. ولكن 
لورانس:

ـاذا أردت أن أكـتب? ألنى فـنــان.. من هـو الـفـنــان? رجل يـحب احلـيـاة
بــكـثــافـة يــحب احلــيـاة لــدرجـة أنه كــرهـهــا واضـطــر أن يـنــدفع إلـيــهـا
بقبضته مثـلما اندفعت نحو فريدا.. ليـريها أنه يعرف حيلها.. وأنه ما

زال السيد!!
توهج فى اإلظالم) (يبدأ الضوء األصفر ا

لورانس:
أوه يــا بــرثـــا.. أوه يــا فــريــدا. لــقــد أردت أن أمــد ذراعـىّ الــطــويــلــتــ
اجلــمـيــلــتــ عـلـى فـنى وأحــتــضن الــعـالـم! ولـذلـك ضـاعــفت قــبــضـتى
وضـربت.. ضـربت.. لم تـكن الكـلـمـات كافـيـة.. كان يـجب أن أسـتـخدم
الـلون أيـضًـا. أخذته لـلرسم. ورسـمت بنـفس الـطريـقة الـتى أكتب بـها.
بــقـوة وعــنف دون خـجـل! هـذه هى احلــيـاة.. قــلت لـهم احلــيـاة هــكـذا!
رائـعة! مظلـمة! رهيبـة! لقد منـعوا كتبى.. وأرادوا أن يـحرقوا لوحاتى!

عرسان هنية والفرن مسرحية قدمها لفرقة الفيوم فى 1977.
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سرح يجب استثمارهم كمبدع مستقل وأن يعاملوا > إن مهندسى ديكور ا
سرح حيث إنهم يشتركون فى كمخرج وأن يعبروا عن أنفسـهم على خشبة ا

ط من التربية يتيح االنفتاح الفكرى.

سرحي جريدة كل ا

30 من يونيه 2008 العدد 51

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

فى 1971قدم عرسان هنية وشلبية الغازية ثم الناس والبحر.
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الــشــرقــاوى مــؤخـرًا فـى «تـاجــر الــبــنــدقــيـة»
فــفى رومـيــو وجـولــيــيت كـان الــرهـان رابــحـًا
حـيث اعتـمد الـعـرض على مـجمـوعة طالب
ــسـرحـيــة لـيـسـاهم ـعـهــد الـعـالى لــلـفـنـون ا ا
ــهم لـلـسـاحــة الـفـنـيـة سـنـاء شــافع فى تـقـد
ـعـهد. بـعد مـسـاهـمـته فى بـنـائـهم عـلـمـيـًا بـا
ولـــوال جــرأة شـــريف عــبـــد الــلـــطــيـف مــديــر
ـــســـرح الــــقـــومى ود. أشـــرف زكى رئـــيس ا
الــبـيت الــفـنى مـا تــمت الـتــجـربـة الــنـاجـحـة
لــقــد جنــحـت ر أحــمــد فى دور جــولــيــيت
واســتـــفـــاد اخملــرج مـــنــهـــا ألقـــصى  درجــة 
الئكـى الرقـيق وقـدرتـها فـقـدمـها بـوجـهـهـا ا
عـلى الـتعـبـيـر الصـوتى الـنـاعم الـدافئ الذى
يتالءم مع جـولييت الـعاشـقة صغـيرة السن
كـذلك استـفـاد من دراستـهـا للـبـاليه لـتـصبح
مــعـبــرة بــاحلــركـة الــتى جتــعـلــهــا كـالــفــراشـة
الــــطـــــائــــرة فـى عــــالـم األحالم خـــــاصــــة فى
البس البيضاء الفضفاضة وهو حلظات ا
ـسـتـقبل مـا يـرشـحـهـا ألن تكـون جنـمـة فى ا
ـا لـديـها من قـدرات فـنـانـة شـامـلـة رقـيـقة

شاعر. ا
فى مــقــابـل ذلك كــان صــفــوت الــغــنــدور فى
دور رومــيـــو غــيــر مالئـم لــلــشــخـــصــيــة الــتى
جـعلـته يـؤدى الشـخصـيـة وهو يـشـعر أنـها ال
تالئــمه ســنــًا وشــكًال خــاصــة وأن جــولـيــيت
أصــغــر مــنه ســـنــًا وشــكًال فــحــاول أن يالئم
بينهما فكان األداء أقرب إلى اخملنث وليس
ـــمـــثـــلــ الـــعـــاشق رغم أن صـــفـــوت أحــد ا
تـميـزين لكن دور رومـيو  - فى أعـتقدادى ا
- ال يالئـمه فكان نـقطة ضـعف العرض فى
الـوقت الـذى تـألقـت فيه هـدى عـبـد الـعـزيز
ـمـثالت ـربـيـة وأعادت لـنـا زمن ا فى دور ا
ــتـــمــيــزات فـــقــد قــدمت الـــكــومــيـــديــانــات ا
ـربـيـة وكــأنـهـا جتـمع فى وعـيـهـا شـخـصـيـة ا
ومـوهــبـتــهـا بــ تـقــنـيــات أداء وداد حـمـدى
وأمـــيــنـــة رزق فى آن واحـــد لـــكن فى نـــفس
الــوقت تــقــدم األداء من خالل الــشــخــصــيـة
يـزة لـهـا لـتكـون فـاكـهة وبـبصـمـة واضـحـة 
ـستـقبـل ومعـها العـرض وجنـمة من جنـوم ا
عـــلـى نـــفس الـــدرب هـــشـــام عـــادل صـــاحب
ـسـرحى اإلحــسـاس الـكــومـيــدى والـصــوت ا
حــــيث اســـتـــطــــاع أداء دور بـــيـــتــــر بـــسالســـة
وأضـاف مــلـمــحـاً كــومـيــديـاً يـكــسـر بـه حـالـة

التراجيديا وكذلك حالة اإليهام.
كـذلـك قـدم الـعـرض مـحـمـود حـجـازى بـأداء
رصــــ هــــادىء فـى دور الــــصــــيــــدلى ومــــعه
الــقـس جــون مــحــمــد ســمـــسم بــأحــاســيس
هــادئـة يــســتـمــدهــا من طـبــيــعـة رجـل الـدين
وهـو مــا يـنــطـبق عــلى الــقس لـورانس عالء
ـيـزًا حـسـنى بـيـنـمـا كـان مـحـمـد رمـضـان 
فى دور األمــــــيـــــــر - رغم صــــــغــــــر الــــــدور -
بـصــوت مـسـرحى مــعـبـر وأداء يــسـتـمـده من
قـــوة األمــيــر وثــقـــته وفى نــفـس الــوقت حــبه

لروميو.
لـقد قـدم العـرض مـجمـوعة مـتنـاغـمة مـنهم
الـــراوى أحــــمــــد عــــثــــمــــان وأحــــمــــد هـــزاع
ومــجـــدى الـــبـــاســـوسـى ومـــهـــدى اجلـــنــدى
ومـحمـد سـمـير ومـحـمـد العـزيـزى وسامى
بـسـاط وأشـرف الـشـرقـاوى وأمـيـرة كـامل
وعـبـد الـغفـار عـنـانى وسـلـمى عـودة وكر
الـبــاسـطى سـامح اخلـطـيب وأحـمـد نـبـيل
إضــافــة إلى مــهـدى ســامى وأحــمــد نـاجى
ومحمد يسرى وأحـمد محمد السيد عبد
الله أحـمد أبو رحـاب محمـد سميـر عمر

مشالى.
اســــتـــطــــاع كل مــــنـــهم أن يــــكــــون نـــغــــمـــة فى
سـيـمـفـونـيـة رومـيـو وجـولـيـيت الـتى عـرضـها
سـنـاء شـافع فـى عـودته احلـمـيـدة لإلخـراج
لـيقدم مغـامرة حتسب له وسط مـسرحيات
تسـعى لـكسب اجلـمـهور بـدغدغـة عـواطفه
ـشـاعـر ويـحـرك الـعـقول لـكـنه هـنا يـحـرك ا
ويــصـــنع الـــنــجـــوم وهــو مـــا يـــغــفـــر له طــول
الـعـرض الـذى يـحــتـاج لـبـعض االخـتـصـارات
حــــتـى يالئـم جــــمــــهــــور رومــــيــــو وجــــولــــيــــيت
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يـكـرره لـكـنه يـؤكد عـلى أحـاسـيس الـلـحـظة
ويــطـــرح مـــشــاعـــرهم الـــدفـــيــنـــة بـــصــيـــاغــة
صـورية وحـركـيـة أكـثـر تـعبـيـرًا من الـكـلـمات

عانى. التى تعجز عن حتقيق هذه ا
وقد ساعد فى ذلك موسيقى طارق مهران
الــــتى تـالءمت مـع الــــنـص والــــرؤيــــة جــــاءت
مبـهرة فعًال خـاصة فى تـصمـيمات مالبس
ــا حتــويـه من ألــوان مــتــنــاغــمــة جــولــيــيت 
ــا تــشــعــر به الــشــخــصـيــة فــكــانت تــوحى 
األلوان الساخنـة كالبرتقالى ومعه األخضر
والبنفسـجى كذلك اهتمت هدى السجينى
البس بــــالـــطــــراز فى عــــصـــر مــــصـــمــــمــــة ا
شـكسـبـير وهـو ما نـراه فى مالبس اجلـميع

خاصة الرجال.

راهن الـعرض عـلى كـسب جـمـهـوره وتـقد
ـسـرحـيـة كـمـا حدث جنـوم جـدد لـلـسـاحـة ا
فى زمـن الـــســـتـــيـــنـــيـــات وكـــمـــا فـــعل جالل

اخـتـصـاره إال أنــهـا الـطـريـقـة الـتى اخـتـارهـا
مبدعو العرض مع الـتأكيد على أن التغيير
لم يأخـذ وقتـًا بل إن اخملرج اسـتطـاع بوعى
كــبـيــر اســتـغالل ذلك بــطــريـقــة فـنــيـة رائــعـة
حـــيث اعــتـــمــد عــلـى أنه كــشـف الــلــعـــبــة من
ــنــاظـــر تــتــغــيــر فى الــبــدايــة وبــذلـك جــعل ا
ـشهـد وكـأنه يـلـتصق اإلضـاءة بـحيث يـبـدو ا
ـونتاج وهو اسـتلهـام من أسلوب ا ا بعـده 
ناظر مع السينمائى حيث اندمجت بذلك ا
بـــعـــضـــهـــا الــــبـــعض دون أى إظالم وهـــو مـــا
يـحسب لـلمـخرج الـذى استـطاع أيـضا وضع
خـــطـــة حــــركـــة مــــتـــمــــيـــزة حتــــمل الـــدالالت
ـعــانى الـعـديـدة من صـراع بــ الـعـائـلـتـ وا
ومن عالقـــات حب تــقــتــرب فـــيــهــا احلــركــة
حـــتـى تــنـــدمـج أيـــضــا مـع حـــركـــات الــبـــالـــيه
والــرقص والـــتى تـــعــبـــر عن حـــالــة الـــعــشق.
ولــعل تــصــمــيم الــبــالــيه والــتــعــبــيــر احلــركى
واالســتـــعــراض لــعــاطف عـــوض تــمــيــز بــأنه
تــصــمــيم من نــســيج الــدرامــا بــحـيـث أصـبح
جـزءًا ال يــتـجـزأ مـنـهـا ويــضـيف لـلـحـدث وال

مــصــطــفى ســلــطــان الـتـى قـدم مـن خاللــهـا
تصورًا جتـريديـًا اعتمـد على تقـد الشكل
ــكـــان لــكن دون اخلـــارجى لــلـــواقــعــيـــة فى ا
اءات االهـتمـام بـالتـفاصـيل رغم بـعض اإل
إلـى زمن شــكــســبــيــر وطــراز عــصــره والــتى

غالبًا ما كانت بسيطة فى أعلى البانوه.
وقـد اعـتـمـد مـصطـفى سـلـطـان عـلى تـفريغ
الـــديـــكـــور وجـــعـــله يــــكـــشف مـــا يـــجـــرى فى
اخلــــارج مع وجـــود خـــلــــفـــيـــة بــــيـــضـــاء وهى
دالالت أضــافت مـعــنى لــلــعــرض هـو أن كل
ما يـجرى مـكشـوف فى هذا الـكون الذى ال
يخفى ما يحـدث بل يوصى بالهشاشة التى
وكــأنــهـا زجــاج يـتــحـطـم وهـو مــا يـؤكــد رؤيـة
اخملـرج من انـهــيـار األمـان والـسالم ويـؤكـد
عـلى حـالـة الـرومـانـســيـة الـتى عـبـرت عـنـهـا
شاهد التى اعتمدت على ألوان ديكورات ا
ألوان دافئة زرقاء وروز وأبيض تتضافر مع
ة خاصة فى مشاهد احلب. اإلضاءة احلا
ورغم تــكـرار الــتــغـيــيــر فى الــديـكــور بــسـبب
مكن تـغير أمـاكن احلدث وهو مـا كان من ا

وسط الـــعـــديـــد من الـــعــروض - مـــتـــبـــايـــنــة
ـــســتـــوى - الـــتى يـــزدحم بـــهـــا مـــســـرحـــنــا ا
ـــصــرى يــأتى عــرض «رومــيــو وجــولــيــيت» ا
لــيـــحــتل مـــكــانــة عـــالــيــة مـــنــطــلـــقــا من نص
شـكــسـبـيــر الـرائع الـذى يــحـمل  تــفـسـيـرات
عديـدة جعلت مـنه نصـًا خالدًا طـوال مئات
الـســنـ خــاصـة وأن كل أعــمـال شــكـســبـيـر
تقدم قضايا كبرى بقدرة متميزة على رسم
الـشـخـصـيـات األمر الـذى يـنـعـكس بـالـطبع

على مستوى العرض باإليجاب.
وفى الـعــرض الـذى أخـرجـه الـدكـتــور سـنـاء
ــســرح الــقــومى بــإشــراف شــافـع وأنــتــجه ا
شــريف عــبـد الــلــطــيف يــتــألق ســنــاء شـافع
ويــعــود إلى اإلخـــراج بــعــد أن حــبس نــفــسه
ــصـــرى وجــمــهــوره ـــســرح ا كــثـــيــرًا وحــرم ا
ـكن أن يــقـدمـهــا. هـو مـقل فى روائـع كـان 
أعـــــمــــاله لـــــكن أبـــــنــــاء شـــــافع مـن الــــطالب
ـعـهــد يـدركـون مـوهــبـته وقـدرته وخـريــجى ا
اإلخــــراجــــيــــة الــــتـى ظــــهــــرت فى مــــشــــاريع
الـطالب وقـدمـهـا فى أعـمـال عـديـدة أذكـر
مـنـهـا فـى مـهـرجـان الـقـاهـرة الـتـجـريـبى فى
دورته األولـى عـــــنــــدمـــــا قـــــدم مـــــســـــرحـــــيــــة

«الشخص» أللفريد فرج.
انـطــلق اخملـرج من رؤيـة واضـحـة اسـتـقـاهـا
من الـنص دون أن يـلـوى عـنـقه فـقـد اعـتـمد
على فـكرة الصـراع ب أسـرتى «كابـيوليت»
و«ومونتاجيو» أو «رومـيو وجولييت» معتمدًا
عـلى قصـة حب بـ روميـو وجـوليت وتـكون
الـعـداوة بـ األسـرتـ هى الـعـقـبـة بـيـنـهـمـا
وبــ االقــتــران األمـــر الــذى يــجــعل الــقس
يتـعاطف مـعهـمـا خاصـة بعـد أن قتل رومـيو
أحــد أفـراد أســرة جــولــيــيت الــذى قــتل فى
ولــذلك يــحــكم عـلـى رومـيــو بــالـنــفى لــيـزداد
الـتعقيـد فى الدراما لكن الـقس يضع خطة
كى تــلــحق جـولــيــيت بــرومـيــو لــيـعــيــشـا مــعـًا
نوم كى وذلك من خالل عشب له مـفعول ا
يـعـتـقـد اجلــمـيع مـوتـهـا ثـم تـلـحق بـعـد ذلك
بـحـبـيـبــهـا إال أن خـيـوط هــذه احلـبـكـة الـتى
وضعها الـقس تفشل مع وصول خبر سريع
لـــرومـــيـــو الـــذى يـــعـــود لـــيـــصل إلـى مـــقـــبــرة
حـبـيـبـته ويـنـتـحـر وعنـدمـا نـصل إلـى الذروة
الــدرامــيــة لألحــداث والــتى تــتــبــعــهــا إفــاقـة
جـولييت من مـفعـول الشراب لـتجـد حبيـبها

منتحرًا فتنتحر هى أيضًا.
إال أن الـرؤية اإلخراجـية التى اهـتمت بهذه
ــشـاعــر الــرومـانــســيــة فـجــرت أيــضـاً رؤى ا
فـلــسـفــيـة من خالل الــتـأكــيـد عــلى مـشــكـلـة
الـــــــــصــــــــــراع الــــــــــذى أدى إلـى قــــــــــتـل هـــــــــذه
ـمــثــلـة لــلــبـراءة والــتى تــؤكـد الــرومـانــســيــة ا
ـثـالـيـة بـكل مـا فـيهـا من بـالفـعل الـفـلـسـفـة ا
ــثـــال لــقــد خــيــال وجـــنــوح إلى الـــكــمـــال وا
اعـــتــمـــد الـــعـــرض عـــلى تـــأكـــيـــد رؤيــتـه بــأن
الـصــراع مـســتـمــر لـكـنـه مـدمــر لإلنـســانـيـة
ذلك الـــصــراع الــذى نــشــأ ألســـبــاب تــافــهــة
ــكن أن نــتــجــاوز عــنـــهــا لــكن الــرغــبــة فى
االنــتــقــام تــقــود إلى الــدمــار دمــار األبــريـاء
خـــــصـــــوصــــــا وهـــــو مـــــا حـــــدث مع رومـــــيـــــو
وجـولــيـيت الـلـذين أصـبــحـا مـقـحـمـ داخل
الصراع رغما عـنهما بل ودفعا ثمن السالم

الذى لم يتحقق.
ولــــعل اإلضــــافـــــة الــــوحــــيــــدة عــــلـى الــــنص
الـشكـسـبيـرى الـتى طرحـهـا اخملرج تـمـثلت
عاصر الذى بدأ به فى شخصية الراوى ا
الــعـرض داخل احــتـفـالــيـة يـقــطـعـهــا ويـعـلق
عـليها ويتـوجه للجمهـور مؤكداً أنه يأخذنا
ـــة نــتـــابـــعـــهـــا وفى إلـى عـــالم قـــصـــة قـــد
اخلـتام يـعـود لـيحـذر من مـشـكلـة الـصراع
ة ورغم أن هـذه الـتـقـنـيـة هـى قـضـيـة قـد
بــدأت مع الـعــصـر اإلغـريــقى فى األعـمـال
الــكــومـــيــديـــة ألرســتـــوفــان واســتـــمــرت فى
العـصـور األخـرى وكـانت أحـاديث مـبـاشرة
لـلـجمـهـور أحـيـانـاً تـتـوسل إلـيه بـالـهدوء بل

استمرت حتى وقت قريب .

ــا كــان انــطــلـق الــعــرض من رؤيـــة مــغــايـــرة 
سائدًا فى عصر شكسبير فبدًال من تثبيت
مــنــظــر واحــد اعــتـمــد الــعــرض عــلـى تــعـدد
ـنـاظـر مـعتـمـدًا عـلى طـبـيعـة تـغـيـيـر أماكن ا
احلـــدث ومن خالل تـــصــمــيـــمــات الـــدكــتــور

ـــولـييت
 وج

رومـيـــو

 ديكور
جتريدى
يؤكد أن كل

ما يجرى 
فى هذا العالم
مكشوف
وهش

 مخرج
يذكرنا
بسنوات
صناعة

النجوم ..
ستينيات
صحيح

>  تـأسيس قـسم لألنثـروبولوجـيا عام 1999-2000 فـى براج وكان هـذا القسم يـتضمن
أربـعـة تـخـصصـات هى: أنـثـروبولـوجـيـا - جسـديـة وثـقافـيـة واجـتمـاعـيـة  وفلـسـفـية -
وكـانت توجد أيضاً مـحاضرات فيزيـولوجيا وفلـسفة عامة وعـلم النفس وكذلك تاريخ
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آه.. جنـاح! قـالوا إنى ال أسـتطـيع أن أرسم? وأنى أرسم كـطفل. وقـالوا
إن أصابعى غريبة? داعرة.. فاحشة.. مشوهة.. متوحشة?

برثا:
قاالت النقدية. وقرأتها. ال بد أنك شاهدت ا

لورانس: 
اذا? هل أوجزت ما فيها بالضبط?

فريدا:
أجل.. إنك أوجزت ما فيها بالضبط?!

لورانس:
وما رأى اجلمهور?. ما رأى الناس?

فريدا: 
الناس ضحكوا!

لورانس: 
ضحكوا?

فريدا:
ـاذا?.. بـالـطــبع ضـحـكــوا! إنك لـست رسـامًــا يـا لـوريـنــزو أنت كـاتب.. 

ألنك ال تستطيع أن ترسم خطًا مستقيمًا!
لورانس:

كال.. لكنى أستطيع أن أرسم خطًـا منحنيًا يا فريدا. وهذا هو السبب
فـى أنــــنى أضع حــــيــــاة فـى لــــوحــــاتى! كــــيف كــــان احلــــضــــور? كـم عـــدد

شاهدين? برثا: ا
. تزاحم دخل ومنع ا بعد الفوضى كان يجب إخالء ا

لورانس: 
فوضى? أى فوضى?

فريدا:
فقط انظرى.. إن الوحش يبتهج!

لورانس:
ا حدث! استمرى.. أخبرينى 

برثا:
ــزقن صــورة آدم جــمــاعـــة من عــضـــوات نــادى الــســـيــدات حــاولـن أن 

وحواء. 
(يهتز لورانس من الضحك)

فريدا:
لورينزو! توقف عن ذلك!

برثا:
وكان هذا ما استرعى انتباه الشرطة.

لورانس:
الشرطة? (ينهض) ماذا فعلوا بلوحاتى? أحرقوها? دمروها?

برثا:
كال استصدرنا أمرًا قضائيا لنحمى اللوحات من احلريق.

لورانس:
ة? اللوحات سا

برثا:

أى نوع من الكالم ذلك الذى تتوجه به إلى امرأة لم تتزوج!
لورانس:

هـا هـى تـذهب هــنــاك ثـانــيــة يـا بــرثــا. ذلك اخملــلـوق الــداعــر الـعــجـوز.
تتأمل عزوبتك بإعجاب!

فريدا:
أتــأمــلــهــا بــإعــجــاب? أبـــدًا!! أعــتــقــد كم  هى مــحـــظــوظــة أنــهــا لــيــست
ــائـة فى الــيـوم أن الــرجل هــو احلـيـاة وأن مــضـطــرة أن تـســمع لـلــمـرة ا

رأة كتلة سالبة من البروتوبالزما. ا
لورانس:

لم أقل أبدًا سالبة.. بل قلت دائما مؤذية. 
رآة) شط جانبًا ويطل فى ا (يضع ا
ألست الشيطان الذى تنظرين إليه?

فريدا:
أقــول لك يـا بـرثـا. بـصــراحـة أفـكـاره عن اجلـنس صــارت شـمـولـيـة إلى

حد بعيد. عندما تشرق الشمس فى الصباح.. تعرف ما يقول?
كال .. لن أكرره!

وعندما تغرب الشمس 
أوه .. حسنًا.. سوف تسمعينه بنفسك.

لورانس:
(يـقهقه) أصـنع نفس االنـطباع. سـوف تسمـعيـننى بنـفسك خالل بضع

دقائق.. 
رآة بعيدًا) (يضع ا

حسنا.. يا برثا!
برثا:

حسنًا يا لورينزو?
لورانس:

لم تقولى شيئًا حتى اآلن.
برثا:

أى شىء.. ماذا?
لورانس:

ما الذى تعتقدين أنى أرسلتك إلى لندن من أجله?
برثا:

لكى تزيحنى من الطريق!
لورانس:

عرض.. كيف بدت لهم لوحاتى? وماذا أيضا? بعيدًا! تبًا لك.. وا
برثا:

حسنًا...
لورانس: 

ــعــرض فــاشال تـــمــامًــا! كــمــا ســبق أن قــلـت! تــعــنــ أن لــوحــاتى كــان ا
أعجبتهم?

فريدا:
لوحاتك أعجبتهم? لقد قالوا إن لوحاتك "شىء مقزز"!.

لورانس: 

ساعير فى . قدم الناس اللى خافت من الفلوس وا
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لست واثقة أن هذا شىء جدير بالثناء.
فريدا:

كن أن تكونى فعلته إن وضعت مخالبك فيه? ما الذى 
برثا:

مخالب.. يا فريدا!
فريدا:

ــكـن أن يــكـون?.. فـى الــهـواء? آه.. فــهــمك انــتــزعــته من جــســده! أين 
العميق وغبائى دائما!

برثا:
فريدا!
فريدا:

ـجد اجلـسد فى .. مـعنى هـروب لـورانس منك.  أنت فـقط ال تعـرف
كل أعماله. وكم يحتقر وقارا ألناس يريدون إخفاءه!

برثا:
! أوه.. يا فريدا.. نفس الشجار القد

فريدا:
أجل.. فلنوقفه.. ما تبقى من لورينزو.. دعينا ال نحاول تقسيمه!

برثا:
كن تقسيمه! ما تبقى من لورينزو شىء ال 

فريدا:
صه! إنه قادم.

برثا:
(تتقدم بضع خطوات نحو الباب) لورينزو!!

لورانس:
(ال نراه وهو يتكلم) قطتى.. قطتى.. أين كنت?

برثا:
لكة! رح) ذهبت إلى لندن لرؤية ا )

لورانس:
(يقترب أكثر) قطتى.. قطتى.. وماذا فعلت هناك?

برثا:
(صوتها يضعف) لقد طاردت فأرا صغيرا حتت الكرسى!

(تضحك.. يظهر لورانس عند الباب وهو يدفع عربة شاى صغيرة)
لورانس:

أجل.. أعـــرف.. أعــرف.. أبـــدو هــاويًـــا فى مـــهــنـــة الـــتــحـــنــيـط.. ألــيس
كذلك?

برثا:
(بشجاعة) لورينزو.. تبدو بخير حال.

لورانس:
وجـهى لـيس أحمـر.. إنـهـا احلـمى! كل األطبـاء مـنـدهـشون ومـحـبـطون.

نتظرة.. فقد فقدت األمل تقريبًا.  أما بالنسبة ألرملتى ا
ساعدته) (تتحرك برثا 

كننى أن أجنح. ال تزعجينى.. 
فريدا:

لن يهدأ.. ولن يستريح!
لورانس:

كاك.. كاك! من األفضل أن تنتبهى للديك أيتها الدجاجة العجوز!!
فريدا:

ذلك الشال األحمر األرجوانى يجعل منك ديكًا رائعا.
لورانس:

ومن ألبسنى إياه? إنه أنت أيتها السافلة!
(يدفعها بعنف)

لم تكن الراحة مفيدة لى يومًا يا برثا.
برثا:

استرح قليال سوف نبحر مرة أخرى!
لورانس:

ســنـذهب إلى الــبـحـر نــحن الـثالثـة مــرة أخـرى! روب دوب دوب. ثالثـة
حمقى فى قارب. ألبرتا وألفريدا وآكل النار العجوز!

برثا:
(تشد يدها بقوة بالقرب من حليته)

العجوز الالعب بالنار!
لورانس:

احترسى! اآلن سوف اضطر لتهذيبها.
(يتناول مرآة صغيرة ومشطًا) 

فريدا:
زعجة! يزهو جدًا بلحيته احلمراء ا

لورانس:
(يهذب حليته)

حتـسـدنى عــلى حلـيـتى. كل الــنـسـاء يـضـقـن من حلى الـرجـال. إنـهن ال
يز الرجال عن النساء. يتحملن أى شىء يا برثا. وهذا ما 

فريدا:
بل العكس تمامًا. (تصب الشاى)

لورانس:
إنهن يـأخذن الرجل فى أجـسادهن. وذلك فقط ألنـهن يتـمن سرًا أال

يستطيع اخلروج ثانية. وأنه سوف يؤسر لصاحله.
فريدا:

بتوقيع سناء شافع:

الرؤية اجلمالية

رهان كسبان
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في  72 أخرج شفيقة ومتولى شرخ في جدار اخلوف وعلى الزيبق.
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تأليف
تنيسى وليامز

الشخصيات
"لورانس"  -"فريدا" -"برثا"
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ترجمة 
أحمد عبد الفتاح

سرح يعد "تنيسى وليـامز" أحد أبرز كتاب ا
األمـــريــكى. إذ ولـــد عــام  1911وتــوفى عــام
1983وقـد حــقق "ولـيــامـز" شـهــرته األدبـيـة

ـسرحـياته "الـلعب الـزجاجـية" والشـعبـية 
و"عـــربـــة اســمـــهــا الـــرغــبـــة" و"وشم الــوردة"
ـسـرحـيـات ـلـكى" وغـيـرهــا من ا و"الـطـريـق ا
الطـويـلة وذات الـفـصل الواحـد الـتى قدمـها
خالل مشوار حـياته احلافل بـاإلبداع الفنى
فى مـخـتـلف مـجـاالت الـكـتـابـة.. إذ قـدم لـنا
"ولــيـــامـــز" روايــة طـــويــلـــة هى "ربـــيع مـــســز
ســـتـــون" وعـــدة مـــجــمـــوعـــات مـن الـــقـــصــة

القصيرة والشعر.

(بعد حلظة. يلمس ذراعها فى خجل)
لورانس

ال تصدقينى.. أنا أحبك
أنـا أحـبـك يـا فـريـدا. ضـعى بـعض الـروم فى الـشـاى. إنى أقـوى كـثـيـرا

فلماذا يجب أن أشعر بالضعف?
فريدا:

(تلمس جبهته)
أتمنى أن تعود إلى السرير.

لورانس:
ـكن الفكاك منه. وقد ألتصق به. فكيف لى قوت ال  السرير شىء 

أن أنتزع نفسى منه ثانية. هل جبهتى ساخنة?
(تضـع فريدا يدها بحنان عـلى عينيه. يستـطرد لورانس بنغمة صوت

طفولى عالية)
لورانس:

أيـــا مـــر الــعـــذراء.. طـــيـــرى بـــعــيـــدًا عن بـــيـــتك.. إن بـــيـــتك يـــحـــتــرق
وأطفالك يحترقون! 

(يرسم ابتسامة خفيفة)
اعتادت أمى أن تغنى لى ذلك كلما رأت.. أغلب الناس معقدون.. ومع

ذلك لم يتبق لهم الكثير. 
فريدا:

(تبدأ فى اخلروج ثم تتوقف أمام الراية)
آه.. أيتهـا العنقاء الـعجوز.. أيها الـطائر العجوز الـشجاع الغاضب فى

شتعل! أعتقد أنك عاطفى قليال. عشك ا
لورانس:

يل إلى األمام فجأة) )
! شاى من أجل اثن

فريدا:
من هذا?
لورانس:

عرض. برثا! عادت من لندن بأخبار عن ا
(يجر نفسه خارج الكرسى)

فريدا:
ماذا تفعل?

لورانس:
سوف أخرج ألقابلها.

لورانس:
كـيف أعرف? كانت هنـاك أربع سمكات.. واآلن هـناك ثالث! ما أجمل

الشمس!
فريدا:

لقد خرجت من احلوض.
لورانس:

لكى تلعق خديها لعنها الله!
ضعى حوض السمك على إفريز النافذة.

فريدا:
كنك أن تبقيهم هناك فى الشمس. سوف تقتلهم الشمس. ال 

لورانس:
(فى ثورة) ال تردى بفظاظة.. ضعيهم هناك!

فريدا:
تريدهم هكذا.

(تسرع بوضع حوض السمك على اإلفريز)
لورانس:

أتـعـرفـ مـا أفـكـر فـيه? أظن أنك أطـعـمتـهـا الـسـمـكـة. مـثلـك من يـفعل
ذلك. فأنتما بدينتان جدًا مفترستان جدًا شديدتا الصحة واجلوع!

فريدا:
كل هذه الضجة من أجل سمكة زينة!

لورانس:
إنها ليست مجرد سمكة زينة.

فريدا:
فما هى إذن?

لورانس:
قـوتى مـتهـالـكـة اآلن.. وال أستـطـيع أن أمـنع نـفسى فـى أنهـا قـد ألـقيت

بعيدًا أثناء شجار معك.
فريدا:

(تغطى وجهها فجأة)
أوه .. لورانس.

لورانس:
? ? تبك ماذا تفعل

كفاك. ال أحتمل البكاء. إنه يجعلنى أسوأ. 
فريدا:

أظن أنك تكرهنى يا لورانس.

لح ومهاجر برسبان. أخرج في  75حكاية من وادي ا
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سرحي جريدة كل ا

30 من يونيه 2008 العدد 51

فريدا:
اجلس أيها األحمق! سوف أقابلها أنا.

وإيـاك أن تـتـجـرأ وتطـلب مـنـهـا الـبقـاء فى هـذا الـبـيت.. لـو فـعلت ذلك
سوف أرحل. (تخرج).

لورانس:
كــوك.. كــوك! هل تــظــنــ أنى مــشــوق لــوجــود مــزيــد من الــدجــاجــات

حولى?
(يـتـلوى بـشـكـل مـضطـرب فـى كـرسيـه لـلـحـظة. ثـم يـرمى الـبـطـانـية
ويـدفع نفسه علـى قدميه. يتـعثر فى دوار يـتنفس بـصعوبـة يتحرك
فى اجتــاه فـتـحــة بـاب الـشـرفــة يـصل إلـيــهـا بـصــعـوبـة يـصـل إلـيـهـا

ويتوقف بسبب السعال. ينظر فى اجتاه الكرسى فى شغف).
كال.. كال.. لن أجلس.. تبًا لك!

ينظر إلى أعلى نحو العنقاء. يرفع قامته فى بطولة ويخرج.
(بــعـد بـضع حلــظـات تـعـود فــريـدا مع بـرثـا وهـى شـخـصـيــة مـفـعـمـة

باحليوية.. إجنليزية ذات صوت سريع وعيون طفل).
فريدا:

يا إلهى.. لقد نهض?
لورانس:

أال ينبغى له أن ينهض!
فريدا:

ا يقتله. وأقل إجهاد كفيل بذلك. لورينزو.. أين أنت? نزيف آخر ر
لورانس:

(من عـتبـة الباب) كـفـاك صيـاحًا أيـتهـا الدجـاجـة العـجوز. إنى أحـضر
الشاى. 

برثا:
عودى إليه. إجعليه يتوقف!

فريدا:
لن يتوقف.

برثا:
وت? هل يريد أن 

فريدا:
آوه.. كال .. كال!

إنـه بال رئـتــ ومع ذلـك يـتــنــفس. والــقــلب مــنـهـك ومع ذلك يــدق. أمـر
مـزعـج أن تـشــاهــدى هـذا الــصــراع. أتـمــنى أن يــتـوقـف.. أن يـســتــسـلم

ويدعه يأتى.
برثا:

فريدا!
فريدا:

ـنـاديـل احملـترق. احلـوائـط هـشة.. ـصـنـوع من ورق ا جـسـمه كـالـبـيت ا
وت الناس ينبغى أن تخرج الروح. ينبغى وتشتعل فيها النـار! عندما 
أن تمـوت ببطء قبل اجلـسم. ال ينبـغى لك أن ترى أنهـا تأكل احلوائط

التى سكنت فيها!
برثا:

ـوت. وال أظــنه ســيـمـوت اآلن ــكن أن  لـم أصـدق يـومًــا أن لـوريــنـزو 
رغم ذلك.

فريدا:
كن أن يفعل ذلك! لكنه 

يعيش بدون جسد أعنى أن يكون لهبًا بال شىء يتغذى عليه?
برثا:

كن للعنقاء أن تفعل ذلك.
فريدا:

العنقاء أسطورية ولورينزو إنسان 
برثا:

إنه أكثر من إنسان.
فريدا:

أعرف أنك اعتقدت ذلك دائما. ولكنك مخطئة.
برثا:

كنك أن تعترفى أبدًا أن لورينزو كان إلها. ال 
فريدا:

كننى. ت معه.. كال.. ال  بعد أن 
برثا:

ــعــرفــة اجلــســديــة ــعـــرفــة شــخص أفــضل من ا هــنــاك أشــيــاء أخــرى 
الشهوانية.

فريدا:
عرفة اجلسدية تأتى أوال. لكن ا

برثا:
ال أوافقك.

فريدا:
ـرء ال يـعـرف الـنـسـاء ومع لـورانس أيـضـا.. فـهـو يـصـر دائـمـا عـلى أن ا

حتى يتعرف على أجسامهن.
برثا:

فريدا.. أظن أنك أنت التى حبسته كثيرا داخل جسده!
فريدا:

حسنًا. إن كنت قد فعلت فينبغى أن يشكرنى لذلك?
برثا:
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ؤلف: مقدمة بقلم ا
ـسرحـية اخليـاليـة فى الريـفييـرا الفـرنسـية حيث تدور أحـداث هذه ا
مـات "د.هـ. لورانس" الـروائى البـريـطانى الـشهـيـر  الذى أقـام معـرضاً

للوحات فى لندن قبل وفاته بفترة قصيرة .
ــعــرض عــاصــفـة مـن ردود األفــعـال بــســبب أســلــوبه وقــد أثــار هــذا ا
الـبدائـى وجرأة مـادته اجلـنـسـيـة . وقـد احـتجـزت الـشـرطـة الـلـوحات
وكـادت أن حترقها لـوال صدور أمر قـضائى بالتـحفظ علـيها وفى هذا
الـوقت كانت روايته «عشيق الليدى تشارلى» والتى تضمنت من خالل
أحـداثهـا دراسة جـيدة فى الـعاطـفة اجلـنسـية حتت احلـظر الـرقابى

مثل كل أعماله السابقة.
لــقـد شـعــر لـورانس بـغــمـوض وسـيــطـرة اجلـنس وســطـوته بــاعـتـبـاره
اإلحلـاح األول فى احليـاة والعدو الـلدود مـدى احليـاة ألولئك الذين
ــوضـوع حـبــيس أقـبـيــة الـتـزمت.. وقــد اتـسـمت أرادوا أن يـكـون هـذا ا
ـنحـرف واإلصـرار على أعـماله بـالـتشـويش والـتشـويه واالسـتحـواذ ا
ـرأة لــلـرجـل. ومع ذلك تـعــد أعـمــاله أعـظـم مـنـارة ضـرورة إخــضـاع ا

جلذور اإلبداع اخلفية.
سرحية: تقول فريدا لورانس عن هذه ا

"عنـوانها جميل. وعندمـا قرأتها نسيت أن أحداثـها تدور حول حياتنا
(أنـا ولــورانس). فـأحــداثــهـا تــدور فى ذلك الــعـالم اآلخــر حــيث يـتم
ـســرحــيـة هــو اجلــاذبـيــة والــعـداء اخلــلق واإلبــداع. ومـوضــوع هــذه ا
رأة. وقد كان هـذا النوع من العداء بينى وب الـداخلى ب الرجل وا

"لــورانـس" أيـضــا. ولــكن احلــقــيــقــة األكــبــر من هــذا هى شـىء آخـر.
وأتـمنى أن أقـول كلـمات مـقـنعـة عنـها وعن مـعـانيـها ولـكن هذا شىء
صـعب. إن احلب احلـقيـقى يـخـتلـف عن احلب اليـومى الـعـادى الذى
يـصل إلى أقصى حـدوده. إنـها احلـيـاة فى حريـتهـا واحـتمـاالتـها غـير
احملـدودة هى التى ربطت بـينـنا. وكـانت الدنيـا لنـا بكل ما فـيهـا وكنا
نحـيـاها حلـظة بـلحـظة. وكل مـا حدث لـنا فـيهـا كان جتـربة جـديدة.
ـوت كـان كل حـدث فى هذه احلـيـاة أكـثر حـيـوية. وإلدراكـنا حلـقـيـقة ا
كن ـوت وال  نع ا ـكن ألى شىء أن  فـنحن فـانون ال مـحـالة وال 

وت. ألى جنة مهما كانت وارفة أن تمحو ا
ـكتـوبة بـدخوله إلى لـقد غـرس "لورانس" مـعنى جـديدًا فى الـكلـمة ا
مـناطق أكـثـر عـمـقـا من السـطح.. وكـانت لـديـنـا سـطوح كـثـيـرة. لـقد
مـلـلـنـا بـعـضنـا.. وواجـه "لـورانس" مـصـيـره بـشـجاعـة وحـقـق ما أراد.
وعـندمـا انـتـهى كل شىء مـات فى سـريره شـامـخًـا. لقـد عـاش بـصدق
كـبـريـاء الـرجـال وعـنـدمـا أذكــره اآلن بـعـد هـذه الـسـنـ وكـأن ريـاحًـا
أشــعـلت لــهـيـب احلـيــاة لـكى جتــعـلــهـا أكــثــر بـريــقًـا. ولــسـوف يــفـعل

"لورانس" نفس الشىء لآلخرين لو منحوه الفرصة".
شهد فى فينسيا وفرنسا على سفح جبال األلب. ا

ن نـافذة تـدخل مـنـها (لـورانس يـجلس فى شـرفـة. فى حـائطـهـا األ
الـشـمس. والــبـاب فى هـذا احلـائـط يـفـتح عــلى صـخـرة عــالـيـة عـلى
ـتـكسـرة عـلى الـشـاطىء الـشـاطىء. الـريـاح شـديـدة. صـوت األمـواج ا
مـسـمـوع. يـطل "لـورانس" فى هـذا االجتـاه. ومن خـلفـه علـى احلائط
األيـسـر رايـة كـبـيـرة من الـقـمـاش مـطـرزة بـالـذهب والـفـضـة وبـالـلون
فضل عند الـقرمزى حتمل صورة العنقاء وسـط اللهب وهى الرمز ا
"لـورانس" يـجـلس سـاكــنـا تـمـامًـا. حلـيــته شـديـدة االحـمـرار. ووجـهه
سـاكن ال يتحرك به خطوط بـنفسجية بـلون الط احملروق. اليدان
دودتـان على سطح اللـتان تتـشبثـان برمق احليـاة وجتعلـها طيـعة 
بـطانية مـربعات أبـيض وأسود. واألصابع الطـويلة الـتى تشبه أصابع
ـشـذب وعـقـد عـقالتـهـا ـنـاجم فى ويـلـز بـشـعـرهــا الـذهـبى ا عـمـال ا
ـستـعدة لـنـبش القـلب األسود لـبـاطن األرض معـقـودة معـا بإحـكام ا
ـتضـخمـان تسـحبان الـنفس إلى يـفضح سكـونه الداخـلى. منـخاراه ا
ــكن أن الــداخل وإلى اخلــارج فى رقــة وكــأنه خــيط حــريـرى خــفى 

يقطعه أى توتر غير عادى. 
لـتعـوده عـلى النـضـال يصـارع لـلـوصول إلى شىء ال تـصل إلـيه يداه.
وال بـد أن يــتــحــكـم فى ثــورته. ولــذلك يــجــلس بال حــراك فـى ضـوء
الـشـمس مـلـفـوفًـا بـالـبـطـانـيـة وشـال من الـصـوف األرجـوانى. الـنـمـر
الـهائج بداخـله يبدو مـحبوسًـا لكـنه يحاول أن يـتملص من مـحبسه
رغم ذلك. تـدخل "فـريدا" وهى امـرأة ضـخمـة جـميـلة فـى اخلمـس

تـشــبه إلى حـد مــا إحـدى عـذارى اإلله أوديـن.. حتـمل طـردا صــغـيـرا
ملفوفا بشكل غريب".

لورانس: 
(دون أن يلفت رأسه) ما هذا?

فريدا:
شىء ملقى على عتبة الباب.

لورانس:
أحضريه هنا.

فريدا:
انحة مجهولة.. لقد حملتها فقط من خالل النافذة. ا

لورانس:
امرأة?
فريدا:
أجل...

لورانس:
أجل...!
فريدا:

ـكننى أن أتنـاوله فى اإلفطار طوال حـياتى.. هه.. فريدا? إنه آهه.. 
الئم لذلك بالضبط. احلجم ا

فريدا:
اسكت.

سك ذراعها بـقبضة (تـبدأ فى أخذ البـرطمان منه. وبـسرعة الـقط 
من حديد).

لورانس:
لعونة. دعيه.. أيتها ا

فريدا:
(تضحك)

ربى.. لكنك ما زلت قويًا!
لورانس:

لم حتسبيننى كذلك?
فريدا:

لقد نسيت. لقد كنت لطيفا جدًا مؤخرًا
لورانس:

ظننت أنك روضتنى?
فريدا:

أجل. كــان يـنــبــغى أن أعى بــشــكل أفــضل. كــان يـنــبــغى أن أشك فــيــمـا
ـاكـر تــفـعــله بـداخــلك وأنت تــلـعق الــقـشــدة الـصــفـراء أيــهـا الـثــعـلـب ا
وتـمــتص أشــعــة الـشــمس احلــمـراء الــقــويـة فى جــســمك طــوال الـنــهـار

وحتولها إلى غل تقذفه فى وجهى!
لورانس:

كال.. أصنع لك مصيدة.
ــشــاكــسـة أصــنع مــصــيــدة من الــصــلب الالمـع ألضــعك فــيــهــا أيــتــهــا ا

اكرة! انفصلى عنى إن استطعت! ا
فريدا:

(جتفل مقطبة حاجبيها)
نى! أوه.. يا ربى.. لكم تؤ

لورانس:
(يخلص يدها ببطء)

ال تكذبى..
أنت بهذه احلياة العظيمة بداخلك.

إنـهــا عـانس هــزيـلــة الهـثــة األنـفــاس تـرتــدى سـتــرة بـحــريـة ألــقـته فى
الشرفة وأسرعت عائدة أسفل التل قبل أن أفتح الباب.

لورانس:
(يعلوا صوته بصرخة شاكية)
إنه من أجلى.. أليس كذلك?

فريدا:
أجل إنه من أجلك.

لورانس:
حسنًا.. أحضريه هنا.. تبًا لك!!

فريدا:
تش!!

ظننت أن حرارة الشمس جعلتك ودودًا.
لورانس:

إنـهـا وضـعــتـنى فى حـالـة ود جــديـر بـاالزدراء. لـقـد جـلــسـنـا هـنـا طـوال
الظهـيرة يتطـلع كل منا فى وجه اآلخر.. وأقـول للشمس: اشـفنى أيتها
لـعـونة وأعـطـنى القـوة أمـسكى بـيـدى وأخرجـينـى بعـيدا عن الـعجـوز ا
هـذا الـكـرسى! لـكن الـشـمس ربـة مـنـزل بـخـيـلـة راحت تـمـسح درجـات
الــســلـم وتــظــاهــرت بــأنــهــا لم تــســمـع تــوسالتى. آه.. حــســنًــا.. إنى ال
. والـرجل ال يجب أن يـتـسول. ـتسـولـ ألـومهـا. فـلم أعتـد االهـتـمام بـا
ـا يـريـد ويـنـتــزعه من مـنـافـسـيه. وإن لم فـاإلنـسـان يـجب أن يــتـشـبث 
يـستطع احلصول علـيه ولم يستطع أن يحول عـنه ناظريه فينبغى أن

ينصرف عنه ويقنع بدونه.. انظرى.. 
فريدا:

(تفتح الطرد)
لورانس:

برطمان من مربى البرتقال.
(يبتسم بسرور طفولى)

ها هو شهر أغسطس يأتى فى زجاجة.
فريدا:

أجل.. أمر طيب جدًا.
كنك تناولها فى اإلفطار

لورانس:
(يجذب اخليط الذهبى الرقيق)

هنا القاهرة مسرحية أخرجها عام .73
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يـة الثانـية فى تشيـكوسلـوفاكيا > عـرفت السيـنوغرافـيا تطوراً عـظيمـاً منذ نـهاية احلرب الـعا
ـبــدأ اخلـاص فى هـذا ـسـرح الـتــشـيـكى فى الـســنـوات بـ عـامى 1920-1930 صــاحب ا وكــان ا
الـتـخصص بـاعـتبـاره تخـصـصاً درامـيـاً مع اعتـبـار أن الدرامـا هى نقـطـة البـدايـة التى تـسمح

بتطبيق السينوغرافيا فى الفنون األخرى مثل األوبرا والسينما والتليفزيون.
سرحي جريدة كل ا

30 من يونيه 2008 العدد 51
ـهـرة القـادرين عـلى التـدريس فى أشـكال مـخـتلـفة > تـقـوم الورشـة بـإعداد الـراقـص ا
(كـونسـيرفـتوار لـلرقص مـدارس علـيا مـسرح وفـرق) وبجـانبـهم يتـلقـى الطـلبـة معارف
نــظـريـة وعـمـلـيـة فى الـرقص (الـكالسـيـكـى احلـديث والـفـولـكـلـورى) وفى الـتـمـريـنـات

الرياضية اإليقاعية كما يتلقون أيضا تعليماً نظرياً وجمالياً.

قدم في ) 74مرة أخرى) شرخ في جدار اخلوف ثم حكاوى الزمان.

سرحي جريدة كل ا
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اذا منحك الله الكثير ومنحنى القليل?
باستطاعتك أن تأخذى ذراعى وتكسريه كعصا يابسة.

فريدا:
كال.. كنت دائما أنت األقوى.

ضخما مثلى لم أستطع أن أقهرك أليس كذلك?
لورانس:

(فى رضا)
كال.. لم تستطيعى

(يهيج تنفسه بشكل خشن)
ضعى البرطمان على إفريز النافذة.

فريدا:
(مذعنة) هناك بطاقة ملتصقة عليه. 

من إحدى قارآتك اخمللصـات. ومكتوب على اجلانب اآلخر "أعبدك يا
مستر لورانس ألنى أعلم أن الله وحده هو الذى بيده احلياة"!

لورانس:
(بـجـفاف) فى مـســألـة الـبــحث عن رب دون جنـاح يـبــدو أنـنى جنـحت
ـصادفـة فى ابتـكار رب لـعـانس مجـهولـة تـرتدى سـترة بـحريـة.. وقد بـا
وضـعت فوق مذبح ألوهيتها الـوثنية برطمان مربى بـرتقالها اللذيذ! يا

لها من امرأة مهينة! 
مـخـلـوقات األرض الـدقـيـقـة وحـدهـا هى الـتى تـنـدفع هـابـطـة التـل مثل
ـطــر وهى أيـضـا الـقـادرة عـلى هـذا الـكـفـر احلـصـوات حـ يـزيـحـهـا ا
ــربى. لـــيــتـــنى أجــد ربى.. ـــنــحــونـه ا الـــواضح. إنــهـم يــجــدون ربـــهم و

لألبد.. لو وجدت ربى النتزعت قلبى من جسدى وأحرقته أمامه.
فريدا:

صحتك تعود إليك اآلن
لورانس:

ما الذى يجعلك تظن ذلك?
فريدا:

تـبـدو مـتـعـاطـفًـا جـدًا مع نـفـسك.. ويـسـاء فـهـمك وال تـقـدر نـفـسك حق
ــسـيح ألنه يـتـفـوق عـلـيك فى قـدرهــا.. إنك ال تـسـتـطـيع حتـمل يـسـوع ا

هذا.. أوه .. لكم عشقت أن تعانى الصلب نفسه!
لورانس:

لو أمسكت عنقك ب أصابعى.
فريدا:

(جتثو بجانبه) ها هى عنقى.. اخنقنى.
لورانس:

 (يلمس رقبتها برفق بأنامله)
فريدا.. هل تظن أنى سوف أعود يوما إلى نيومكسيكو?

فريدا:
قاومة ال سوف تـفعل ما تريـده يا لورانس.. فـليس هناك أى نـوع من ا

كنك جتاوزها. أو الزحف من حتتها.. أو تشق طريقك عبرها.
لورانس:

 هل تـظـنـ أنى سـأعـود عـلـى ظـهـر حـصـان أبـيض قـوى وأنـطـلق مـثل
الـريح عــبـر الـصـحــراء. أنـا لـسـت أديـبـا.. لـقــد سـئـمت الــكـتب. ال أحـد

كن أن تظهر حياة مثل حياتى فى الكتب. يدرى كيف 
فريدا:

كن أن تظهر فيه? وأى شىء آخر 
لورانس:

ـكن أن أفعـله هو أن أجوب  فى نـوع من الفـعل العـنيف. ولـكن كل ما 
ــسـودات ومــزاج جـديـد بــاالزدراء. وتـصـورت أنى الــعـالم مع الــنـسـاء وا
ــفــاهــيم الــبــرجــوازيــة لألخالق. بــواســطــة الــتــكــلف أشن حــربــا عــلـى ا
الشديـد والعقالنيـة وبكل أنواع القـوى اخلارجية والـداخلية لألخالق.
فكـان ما أحـاربه فعال هـو تلك الـعذراء العـجوز بـداخلى.. تـلك العانس
الالهــثــة األنــفـــاس الــتى هــرعت أســـفل الــتل قــبل أن يـــفــتح لــهــا الــرب

الباب.
اآلن أريــــد أن أعــــود إلى الــــصـــــحــــراء وأحــــاول مــــرة أخــــرى أن أصــــبح
مـطرة وهى ـنظـار وأشاهـد العـاصفـة ا مـتوحـشًا. أريـد أن أقف أمام ا
تأتى من عشـرة أميال وكأنـها فيلق عـمالقة ذوى خـوذات فضية. وهذا

ما سوف أفعله.. تبًا لك!!
فريدا:

ومن قال إنك لم تستطع?
لورانس:

توحش  أنت!.. أنت تعرف أنى لن أفـعل. تعرف أن اجلزء الذكرى ا
ــرأة الـعــجــوز اجلـبــانـة. بـداخــلى قــد مــات.. ومـا تــبـقـى مـنه هــو تــلك ا
ــوت. إنـهن يـتـنـســمن رائـحـته قـبل أن الـنــسـاء لـهن بـديــهـة جـيـدة عـبـر ا
يــأتى. وأظن أن الــنـسـاء فــعال هن الالتى يــسـمــحن لـلــمـوت بــالـدخـول.

فتاح من مالبسهن. إنهن يهمسن ويشرن ويدسسن له ا
فريدا:

كال.. إن الـــنــســـاء هن الـالتى يـــدفــعـن ثــمـن دخــولـــهن احلـــيـــاة. وطــوال
ـوت أن يدخل حـيـاتـهن يـجـعـلن من أذرعـهن رتـاجًـا للـبـاب الـذى يـريـد ا
زقون بعضهم ـوت.. والنساء يكرهنه. الرجال  منه. الرجال يحبون ا

البعض.. والنساء يوقفن النزيف.
لورانس:

أجل.. يشربن الدم.
ال تلمسينى كثيرا!

ال أصــدقـك. وال أظن أن الـــنــاس ال يـــريـــدون شــيـــئًـــا ســوى الـــطـــبــيـــعــة
القاسية عندما........

لورانس:
? فريدا!! تعن أنك ترفض

فريدا:
كال.. أوافق تمامًا.

لورانس:
هل تعطيننى وعدك?

فريدا:
بـالتأكيـد! كل ذلك فى سبيل اخللـود. واآلن فكر فى شىء آخر. سوف

أذهب وأعد الشاى.
لورانس:

(يالحظ شيئًا فجأة)
آه.. يا ربى

فريدا:
ماذا حدث

لورانس:
ضعى حوض السمك على إفريز النافذة.

فريدا:
اذا?

لورانس:
حــتى أراقــبـهــا. تـلك الــقـطــة الــكـريــهـة هــاجـمت الــســمك الـذهــبى مـرة

أخرى.
فريدا:

وكيف تعرف?

(يتملص من أصابعها)
أصابعك.. جتعلنى أشعر بالضعف. إنها تنزح القوة من جسدى.

فريدا:
أوه.. كال .. كال .. أعدها يا حبيبى.

لورانس:
لــو كـــان ال بــد أن أمــوت يــا فــريــدا.. فــأرجـــوك دعــيــنى وحــدى حلــظــة
مـوتى. ال تـلـمـسـيـنى.. ال تـضــعى يـديك عـلىّ .. وال جتـعـلى أحـدًا يـفـعل
ذلك. لـدى شـعـور كـابـوسى بـأنــنى سـأكـون مـحـاطًـا بـالـنـسـاء فى حلـظـة
مـوتى.. إنـهـن سـوف يـنـدفــعن من األبـواب والـنــوافـذ فى الـلــحـظـة الـتى
أفـقـد فيـها الـقـوة لدفـعـهن بعـيـدًا. سوف يـنتـحـ ويرفـرفن مـثل اليـمام
حول الـعـنقـاء احملتـرقـة. وسوف يـغطـ وجهـى ويدىّ بـقبالت وعـبرات
ــا" الـشـبـقــيـة و "بـرتـا" الـعــذريـة وكل الـشـهــوانـيـات وغـيـر رقـيـقـة. إن "أ
الـشــهـوانــيـات- الالتى عــرفـتــهن والالتى يـعــرفن أنى بــشـارة شـهــوتـهن
الـفاسـدة - سـوف يـسـترجـعن هـواءهن اخملـتـنق. ال أريـد ذلك. أريد أن
أمـوت وحـيدًا مـثلـما تـفعل احلـيـوانات. أريـد أن أموت بـعنف وبال شىء
سـوى اخلوف والغضب واألشيـاء األخرى القاسية.. كـتلك التى أالقيها
فى نـهايـة حيـاتى. أتفـهمـ يا فـريدا? فـما زال لـدى شىء من الـرجولة
ـــوت. عـــنـــدمــا يـــأتى بـــداخــلـى وهــذا هـــو الـــشىء الـــذى ســـأواجه به ا
الـــنــزيف األخـــيــر وســـوف يــأتى بـــ حلــظـــة وأخــرى اآلن. ال أريــد أن
أوضع فى ســريـر وحتـتــشـد الــنـســاء من حـولى. لن أبــقى فى الــبـيت يـا
فـــريـــدا. ســـوف أفـــتح هـــذا الـــبـــاب وأخـــرج إلـى الـــصـــخــرة. وال أود أن
همـة يا فريدا. سوف أموت وحدى.. يـتبعنى أحد. وهذه هى الـنقطة ا
ــاء والــصــخـــور والــشــمس والــنــجــوم مـن فــوقى. دون أيــاد وشــفــاه مع ا

ونساء.. ال شىء سوى الطبيعة القاسية.
فريدا:
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ؤلف: مقدمة بقلم ا
ـسرحـية اخليـاليـة فى الريـفييـرا الفـرنسـية حيث تدور أحـداث هذه ا
مـات "د.هـ. لورانس" الـروائى البـريـطانى الـشهـيـر  الذى أقـام معـرضاً

للوحات فى لندن قبل وفاته بفترة قصيرة .
ــعــرض عــاصــفـة مـن ردود األفــعـال بــســبب أســلــوبه وقــد أثــار هــذا ا
الـبدائـى وجرأة مـادته اجلـنـسـيـة . وقـد احـتجـزت الـشـرطـة الـلـوحات
وكـادت أن حترقها لـوال صدور أمر قـضائى بالتـحفظ علـيها وفى هذا
الـوقت كانت روايته «عشيق الليدى تشارلى» والتى تضمنت من خالل
أحـداثهـا دراسة جـيدة فى الـعاطـفة اجلـنسـية حتت احلـظر الـرقابى

مثل كل أعماله السابقة.
لــقـد شـعــر لـورانس بـغــمـوض وسـيــطـرة اجلـنس وســطـوته بــاعـتـبـاره
اإلحلـاح األول فى احليـاة والعدو الـلدود مـدى احليـاة ألولئك الذين
ــوضـوع حـبــيس أقـبـيــة الـتـزمت.. وقــد اتـسـمت أرادوا أن يـكـون هـذا ا
ـنحـرف واإلصـرار على أعـماله بـالـتشـويش والـتشـويه واالسـتحـواذ ا
ـرأة لــلـرجـل. ومع ذلك تـعــد أعـمــاله أعـظـم مـنـارة ضـرورة إخــضـاع ا

جلذور اإلبداع اخلفية.
سرحية: تقول فريدا لورانس عن هذه ا

"عنـوانها جميل. وعندمـا قرأتها نسيت أن أحداثـها تدور حول حياتنا
(أنـا ولــورانس). فـأحــداثــهـا تــدور فى ذلك الــعـالم اآلخــر حــيث يـتم
ـســرحــيـة هــو اجلــاذبـيــة والــعـداء اخلــلق واإلبــداع. ومـوضــوع هــذه ا
رأة. وقد كان هـذا النوع من العداء بينى وب الـداخلى ب الرجل وا

"لــورانـس" أيـضــا. ولــكن احلــقــيــقــة األكــبــر من هــذا هى شـىء آخـر.
وأتـمنى أن أقـول كلـمات مـقـنعـة عنـها وعن مـعـانيـها ولـكن هذا شىء
صـعب. إن احلب احلـقيـقى يـخـتلـف عن احلب اليـومى الـعـادى الذى
يـصل إلى أقصى حـدوده. إنـها احلـيـاة فى حريـتهـا واحـتمـاالتـها غـير
احملـدودة هى التى ربطت بـينـنا. وكـانت الدنيـا لنـا بكل ما فـيهـا وكنا
نحـيـاها حلـظة بـلحـظة. وكل مـا حدث لـنا فـيهـا كان جتـربة جـديدة.
ـوت كـان كل حـدث فى هذه احلـيـاة أكـثر حـيـوية. وإلدراكـنا حلـقـيـقة ا
كن ـوت وال  نع ا ـكن ألى شىء أن  فـنحن فـانون ال مـحـالة وال 

وت. ألى جنة مهما كانت وارفة أن تمحو ا
ـكتـوبة بـدخوله إلى لـقد غـرس "لورانس" مـعنى جـديدًا فى الـكلـمة ا
مـناطق أكـثـر عـمـقـا من السـطح.. وكـانت لـديـنـا سـطوح كـثـيـرة. لـقد
مـلـلـنـا بـعـضنـا.. وواجـه "لـورانس" مـصـيـره بـشـجاعـة وحـقـق ما أراد.
وعـندمـا انـتـهى كل شىء مـات فى سـريره شـامـخًـا. لقـد عـاش بـصدق
كـبـريـاء الـرجـال وعـنـدمـا أذكــره اآلن بـعـد هـذه الـسـنـ وكـأن ريـاحًـا
أشــعـلت لــهـيـب احلـيــاة لـكى جتــعـلــهـا أكــثــر بـريــقًـا. ولــسـوف يــفـعل

"لورانس" نفس الشىء لآلخرين لو منحوه الفرصة".
شهد فى فينسيا وفرنسا على سفح جبال األلب. ا

ن نـافذة تـدخل مـنـها (لـورانس يـجلس فى شـرفـة. فى حـائطـهـا األ
الـشـمس. والــبـاب فى هـذا احلـائـط يـفـتح عــلى صـخـرة عــالـيـة عـلى
ـتـكسـرة عـلى الـشـاطىء الـشـاطىء. الـريـاح شـديـدة. صـوت األمـواج ا
مـسـمـوع. يـطل "لـورانس" فى هـذا االجتـاه. ومن خـلفـه علـى احلائط
األيـسـر رايـة كـبـيـرة من الـقـمـاش مـطـرزة بـالـذهب والـفـضـة وبـالـلون
فضل عند الـقرمزى حتمل صورة العنقاء وسـط اللهب وهى الرمز ا
"لـورانس" يـجـلس سـاكــنـا تـمـامًـا. حلـيــته شـديـدة االحـمـرار. ووجـهه
سـاكن ال يتحرك به خطوط بـنفسجية بـلون الط احملروق. اليدان
دودتـان على سطح اللـتان تتـشبثـان برمق احليـاة وجتعلـها طيـعة 
بـطانية مـربعات أبـيض وأسود. واألصابع الطـويلة الـتى تشبه أصابع
ـشـذب وعـقـد عـقالتـهـا ـنـاجم فى ويـلـز بـشـعـرهــا الـذهـبى ا عـمـال ا
ـستـعدة لـنـبش القـلب األسود لـبـاطن األرض معـقـودة معـا بإحـكام ا
ـتضـخمـان تسـحبان الـنفس إلى يـفضح سكـونه الداخـلى. منـخاراه ا
ــكن أن الــداخل وإلى اخلــارج فى رقــة وكــأنه خــيط حــريـرى خــفى 

يقطعه أى توتر غير عادى. 
لـتعـوده عـلى النـضـال يصـارع لـلـوصول إلى شىء ال تـصل إلـيه يداه.
وال بـد أن يــتــحــكـم فى ثــورته. ولــذلك يــجــلس بال حــراك فـى ضـوء
الـشـمس مـلـفـوفًـا بـالـبـطـانـيـة وشـال من الـصـوف األرجـوانى. الـنـمـر
الـهائج بداخـله يبدو مـحبوسًـا لكـنه يحاول أن يـتملص من مـحبسه
رغم ذلك. تـدخل "فـريدا" وهى امـرأة ضـخمـة جـميـلة فـى اخلمـس

تـشــبه إلى حـد مــا إحـدى عـذارى اإلله أوديـن.. حتـمل طـردا صــغـيـرا
ملفوفا بشكل غريب".

لورانس: 
(دون أن يلفت رأسه) ما هذا?

فريدا:
شىء ملقى على عتبة الباب.

لورانس:
أحضريه هنا.

فريدا:
انحة مجهولة.. لقد حملتها فقط من خالل النافذة. ا

لورانس:
امرأة?
فريدا:
أجل...

لورانس:
أجل...!
فريدا:

ـكننى أن أتنـاوله فى اإلفطار طوال حـياتى.. هه.. فريدا? إنه آهه.. 
الئم لذلك بالضبط. احلجم ا

فريدا:
اسكت.

سك ذراعها بـقبضة (تـبدأ فى أخذ البـرطمان منه. وبـسرعة الـقط 
من حديد).

لورانس:
لعونة. دعيه.. أيتها ا

فريدا:
(تضحك)

ربى.. لكنك ما زلت قويًا!
لورانس:

لم حتسبيننى كذلك?
فريدا:

لقد نسيت. لقد كنت لطيفا جدًا مؤخرًا
لورانس:

ظننت أنك روضتنى?
فريدا:

أجل. كــان يـنــبــغى أن أعى بــشــكل أفــضل. كــان يـنــبــغى أن أشك فــيــمـا
ـاكـر تــفـعــله بـداخــلك وأنت تــلـعق الــقـشــدة الـصــفـراء أيــهـا الـثــعـلـب ا
وتـمــتص أشــعــة الـشــمس احلــمـراء الــقــويـة فى جــســمك طــوال الـنــهـار

وحتولها إلى غل تقذفه فى وجهى!
لورانس:

كال.. أصنع لك مصيدة.
ــشــاكــسـة أصــنع مــصــيــدة من الــصــلب الالمـع ألضــعك فــيــهــا أيــتــهــا ا

اكرة! انفصلى عنى إن استطعت! ا
فريدا:

(جتفل مقطبة حاجبيها)
نى! أوه.. يا ربى.. لكم تؤ

لورانس:
(يخلص يدها ببطء)

ال تكذبى..
أنت بهذه احلياة العظيمة بداخلك.

إنـهــا عـانس هــزيـلــة الهـثــة األنـفــاس تـرتــدى سـتــرة بـحــريـة ألــقـته فى
الشرفة وأسرعت عائدة أسفل التل قبل أن أفتح الباب.

لورانس:
(يعلوا صوته بصرخة شاكية)
إنه من أجلى.. أليس كذلك?

فريدا:
أجل إنه من أجلك.

لورانس:
حسنًا.. أحضريه هنا.. تبًا لك!!

فريدا:
تش!!

ظننت أن حرارة الشمس جعلتك ودودًا.
لورانس:

إنـهـا وضـعــتـنى فى حـالـة ود جــديـر بـاالزدراء. لـقـد جـلــسـنـا هـنـا طـوال
الظهـيرة يتطـلع كل منا فى وجه اآلخر.. وأقـول للشمس: اشـفنى أيتها
لـعـونة وأعـطـنى القـوة أمـسكى بـيـدى وأخرجـينـى بعـيدا عن الـعجـوز ا
هـذا الـكـرسى! لـكن الـشـمس ربـة مـنـزل بـخـيـلـة راحت تـمـسح درجـات
الــســلـم وتــظــاهــرت بــأنــهــا لم تــســمـع تــوسالتى. آه.. حــســنًــا.. إنى ال
. والـرجل ال يجب أن يـتـسول. ـتسـولـ ألـومهـا. فـلم أعتـد االهـتـمام بـا
ـا يـريـد ويـنـتــزعه من مـنـافـسـيه. وإن لم فـاإلنـسـان يـجب أن يــتـشـبث 
يـستطع احلصول علـيه ولم يستطع أن يحول عـنه ناظريه فينبغى أن

ينصرف عنه ويقنع بدونه.. انظرى.. 
فريدا:

(تفتح الطرد)
لورانس:

برطمان من مربى البرتقال.
(يبتسم بسرور طفولى)

ها هو شهر أغسطس يأتى فى زجاجة.
فريدا:

أجل.. أمر طيب جدًا.
كنك تناولها فى اإلفطار

لورانس:
(يجذب اخليط الذهبى الرقيق)

هنا القاهرة مسرحية أخرجها عام .73
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يـة الثانـية فى تشيـكوسلـوفاكيا > عـرفت السيـنوغرافـيا تطوراً عـظيمـاً منذ نـهاية احلرب الـعا
ـبــدأ اخلـاص فى هـذا ـسـرح الـتــشـيـكى فى الـســنـوات بـ عـامى 1920-1930 صــاحب ا وكــان ا
الـتـخصص بـاعـتبـاره تخـصـصاً درامـيـاً مع اعتـبـار أن الدرامـا هى نقـطـة البـدايـة التى تـسمح

بتطبيق السينوغرافيا فى الفنون األخرى مثل األوبرا والسينما والتليفزيون.
سرحي جريدة كل ا

30 من يونيه 2008 العدد 51
ـهـرة القـادرين عـلى التـدريس فى أشـكال مـخـتلـفة > تـقـوم الورشـة بـإعداد الـراقـص ا
(كـونسـيرفـتوار لـلرقص مـدارس علـيا مـسرح وفـرق) وبجـانبـهم يتـلقـى الطـلبـة معارف
نــظـريـة وعـمـلـيـة فى الـرقص (الـكالسـيـكـى احلـديث والـفـولـكـلـورى) وفى الـتـمـريـنـات

الرياضية اإليقاعية كما يتلقون أيضا تعليماً نظرياً وجمالياً.

قدم في ) 74مرة أخرى) شرخ في جدار اخلوف ثم حكاوى الزمان.

سرحي جريدة كل ا
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اذا منحك الله الكثير ومنحنى القليل?
باستطاعتك أن تأخذى ذراعى وتكسريه كعصا يابسة.

فريدا:
كال.. كنت دائما أنت األقوى.

ضخما مثلى لم أستطع أن أقهرك أليس كذلك?
لورانس:

(فى رضا)
كال.. لم تستطيعى

(يهيج تنفسه بشكل خشن)
ضعى البرطمان على إفريز النافذة.

فريدا:
(مذعنة) هناك بطاقة ملتصقة عليه. 

من إحدى قارآتك اخمللصـات. ومكتوب على اجلانب اآلخر "أعبدك يا
مستر لورانس ألنى أعلم أن الله وحده هو الذى بيده احلياة"!

لورانس:
(بـجـفاف) فى مـســألـة الـبــحث عن رب دون جنـاح يـبــدو أنـنى جنـحت
ـصادفـة فى ابتـكار رب لـعـانس مجـهولـة تـرتدى سـترة بـحريـة.. وقد بـا
وضـعت فوق مذبح ألوهيتها الـوثنية برطمان مربى بـرتقالها اللذيذ! يا

لها من امرأة مهينة! 
مـخـلـوقات األرض الـدقـيـقـة وحـدهـا هى الـتى تـنـدفع هـابـطـة التـل مثل
ـطــر وهى أيـضـا الـقـادرة عـلى هـذا الـكـفـر احلـصـوات حـ يـزيـحـهـا ا
ــربى. لـــيــتـــنى أجــد ربى.. ـــنــحــونـه ا الـــواضح. إنــهـم يــجــدون ربـــهم و

لألبد.. لو وجدت ربى النتزعت قلبى من جسدى وأحرقته أمامه.
فريدا:

صحتك تعود إليك اآلن
لورانس:

ما الذى يجعلك تظن ذلك?
فريدا:

تـبـدو مـتـعـاطـفًـا جـدًا مع نـفـسك.. ويـسـاء فـهـمك وال تـقـدر نـفـسك حق
ــسـيح ألنه يـتـفـوق عـلـيك فى قـدرهــا.. إنك ال تـسـتـطـيع حتـمل يـسـوع ا

هذا.. أوه .. لكم عشقت أن تعانى الصلب نفسه!
لورانس:

لو أمسكت عنقك ب أصابعى.
فريدا:

(جتثو بجانبه) ها هى عنقى.. اخنقنى.
لورانس:

 (يلمس رقبتها برفق بأنامله)
فريدا.. هل تظن أنى سوف أعود يوما إلى نيومكسيكو?

فريدا:
قاومة ال سوف تـفعل ما تريـده يا لورانس.. فـليس هناك أى نـوع من ا

كنك جتاوزها. أو الزحف من حتتها.. أو تشق طريقك عبرها.
لورانس:

 هل تـظـنـ أنى سـأعـود عـلـى ظـهـر حـصـان أبـيض قـوى وأنـطـلق مـثل
الـريح عــبـر الـصـحــراء. أنـا لـسـت أديـبـا.. لـقــد سـئـمت الــكـتب. ال أحـد

كن أن تظهر حياة مثل حياتى فى الكتب. يدرى كيف 
فريدا:

كن أن تظهر فيه? وأى شىء آخر 
لورانس:

ـكن أن أفعـله هو أن أجوب  فى نـوع من الفـعل العـنيف. ولـكن كل ما 
ــسـودات ومــزاج جـديـد بــاالزدراء. وتـصـورت أنى الــعـالم مع الــنـسـاء وا
ــفــاهــيم الــبــرجــوازيــة لألخالق. بــواســطــة الــتــكــلف أشن حــربــا عــلـى ا
الشديـد والعقالنيـة وبكل أنواع القـوى اخلارجية والـداخلية لألخالق.
فكـان ما أحـاربه فعال هـو تلك الـعذراء العـجوز بـداخلى.. تـلك العانس
الالهــثــة األنــفـــاس الــتى هــرعت أســـفل الــتل قــبل أن يـــفــتح لــهــا الــرب

الباب.
اآلن أريــــد أن أعــــود إلى الــــصـــــحــــراء وأحــــاول مــــرة أخــــرى أن أصــــبح
مـطرة وهى ـنظـار وأشاهـد العـاصفـة ا مـتوحـشًا. أريـد أن أقف أمام ا
تأتى من عشـرة أميال وكأنـها فيلق عـمالقة ذوى خـوذات فضية. وهذا

ما سوف أفعله.. تبًا لك!!
فريدا:

ومن قال إنك لم تستطع?
لورانس:

توحش  أنت!.. أنت تعرف أنى لن أفـعل. تعرف أن اجلزء الذكرى ا
ــرأة الـعــجــوز اجلـبــانـة. بـداخــلى قــد مــات.. ومـا تــبـقـى مـنه هــو تــلك ا
ــوت. إنـهن يـتـنـســمن رائـحـته قـبل أن الـنــسـاء لـهن بـديــهـة جـيـدة عـبـر ا
يــأتى. وأظن أن الــنـسـاء فــعال هن الالتى يــسـمــحن لـلــمـوت بــالـدخـول.

فتاح من مالبسهن. إنهن يهمسن ويشرن ويدسسن له ا
فريدا:

كال.. إن الـــنــســـاء هن الـالتى يـــدفــعـن ثــمـن دخــولـــهن احلـــيـــاة. وطــوال
ـوت أن يدخل حـيـاتـهن يـجـعـلن من أذرعـهن رتـاجًـا للـبـاب الـذى يـريـد ا
زقون بعضهم ـوت.. والنساء يكرهنه. الرجال  منه. الرجال يحبون ا

البعض.. والنساء يوقفن النزيف.
لورانس:

أجل.. يشربن الدم.
ال تلمسينى كثيرا!

ال أصــدقـك. وال أظن أن الـــنــاس ال يـــريـــدون شــيـــئًـــا ســوى الـــطـــبــيـــعــة
القاسية عندما........

لورانس:
? فريدا!! تعن أنك ترفض

فريدا:
كال.. أوافق تمامًا.

لورانس:
هل تعطيننى وعدك?

فريدا:
بـالتأكيـد! كل ذلك فى سبيل اخللـود. واآلن فكر فى شىء آخر. سوف

أذهب وأعد الشاى.
لورانس:

(يالحظ شيئًا فجأة)
آه.. يا ربى

فريدا:
ماذا حدث

لورانس:
ضعى حوض السمك على إفريز النافذة.

فريدا:
اذا?

لورانس:
حــتى أراقــبـهــا. تـلك الــقـطــة الــكـريــهـة هــاجـمت الــســمك الـذهــبى مـرة

أخرى.
فريدا:

وكيف تعرف?

(يتملص من أصابعها)
أصابعك.. جتعلنى أشعر بالضعف. إنها تنزح القوة من جسدى.

فريدا:
أوه.. كال .. كال .. أعدها يا حبيبى.

لورانس:
لــو كـــان ال بــد أن أمــوت يــا فــريــدا.. فــأرجـــوك دعــيــنى وحــدى حلــظــة
مـوتى. ال تـلـمـسـيـنى.. ال تـضــعى يـديك عـلىّ .. وال جتـعـلى أحـدًا يـفـعل
ذلك. لـدى شـعـور كـابـوسى بـأنــنى سـأكـون مـحـاطًـا بـالـنـسـاء فى حلـظـة
مـوتى.. إنـهـن سـوف يـنـدفــعن من األبـواب والـنــوافـذ فى الـلــحـظـة الـتى
أفـقـد فيـها الـقـوة لدفـعـهن بعـيـدًا. سوف يـنتـحـ ويرفـرفن مـثل اليـمام
حول الـعـنقـاء احملتـرقـة. وسوف يـغطـ وجهـى ويدىّ بـقبالت وعـبرات
ــا" الـشـبـقــيـة و "بـرتـا" الـعــذريـة وكل الـشـهــوانـيـات وغـيـر رقـيـقـة. إن "أ
الـشــهـوانــيـات- الالتى عــرفـتــهن والالتى يـعــرفن أنى بــشـارة شـهــوتـهن
الـفاسـدة - سـوف يـسـترجـعن هـواءهن اخملـتـنق. ال أريـد ذلك. أريد أن
أمـوت وحـيدًا مـثلـما تـفعل احلـيـوانات. أريـد أن أموت بـعنف وبال شىء
سـوى اخلوف والغضب واألشيـاء األخرى القاسية.. كـتلك التى أالقيها
فى نـهايـة حيـاتى. أتفـهمـ يا فـريدا? فـما زال لـدى شىء من الـرجولة
ـــوت. عـــنـــدمــا يـــأتى بـــداخــلـى وهــذا هـــو الـــشىء الـــذى ســـأواجه به ا
الـــنــزيف األخـــيــر وســـوف يــأتى بـــ حلــظـــة وأخــرى اآلن. ال أريــد أن
أوضع فى ســريـر وحتـتــشـد الــنـســاء من حـولى. لن أبــقى فى الــبـيت يـا
فـــريـــدا. ســـوف أفـــتح هـــذا الـــبـــاب وأخـــرج إلـى الـــصـــخــرة. وال أود أن
همـة يا فريدا. سوف أموت وحدى.. يـتبعنى أحد. وهذه هى الـنقطة ا
ــاء والــصــخـــور والــشــمس والــنــجــوم مـن فــوقى. دون أيــاد وشــفــاه مع ا

ونساء.. ال شىء سوى الطبيعة القاسية.
فريدا:
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في  72 أخرج شفيقة ومتولى شرخ في جدار اخلوف وعلى الزيبق.
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تأليف
تنيسى وليامز

الشخصيات
"لورانس"  -"فريدا" -"برثا"
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ترجمة 
أحمد عبد الفتاح

سرح يعد "تنيسى وليـامز" أحد أبرز كتاب ا
األمـــريــكى. إذ ولـــد عــام  1911وتــوفى عــام
1983وقـد حــقق "ولـيــامـز" شـهــرته األدبـيـة

ـسرحـياته "الـلعب الـزجاجـية" والشـعبـية 
و"عـــربـــة اســمـــهــا الـــرغــبـــة" و"وشم الــوردة"
ـسـرحـيـات ـلـكى" وغـيـرهــا من ا و"الـطـريـق ا
الطـويـلة وذات الـفـصل الواحـد الـتى قدمـها
خالل مشوار حـياته احلافل بـاإلبداع الفنى
فى مـخـتـلف مـجـاالت الـكـتـابـة.. إذ قـدم لـنا
"ولــيـــامـــز" روايــة طـــويــلـــة هى "ربـــيع مـــســز
ســـتـــون" وعـــدة مـــجــمـــوعـــات مـن الـــقـــصــة

القصيرة والشعر.

(بعد حلظة. يلمس ذراعها فى خجل)
لورانس

ال تصدقينى.. أنا أحبك
أنـا أحـبـك يـا فـريـدا. ضـعى بـعض الـروم فى الـشـاى. إنى أقـوى كـثـيـرا

فلماذا يجب أن أشعر بالضعف?
فريدا:

(تلمس جبهته)
أتمنى أن تعود إلى السرير.

لورانس:
ـكن الفكاك منه. وقد ألتصق به. فكيف لى قوت ال  السرير شىء 

أن أنتزع نفسى منه ثانية. هل جبهتى ساخنة?
(تضـع فريدا يدها بحنان عـلى عينيه. يستـطرد لورانس بنغمة صوت

طفولى عالية)
لورانس:

أيـــا مـــر الــعـــذراء.. طـــيـــرى بـــعــيـــدًا عن بـــيـــتك.. إن بـــيـــتك يـــحـــتــرق
وأطفالك يحترقون! 

(يرسم ابتسامة خفيفة)
اعتادت أمى أن تغنى لى ذلك كلما رأت.. أغلب الناس معقدون.. ومع

ذلك لم يتبق لهم الكثير. 
فريدا:

(تبدأ فى اخلروج ثم تتوقف أمام الراية)
آه.. أيتهـا العنقاء الـعجوز.. أيها الـطائر العجوز الـشجاع الغاضب فى

شتعل! أعتقد أنك عاطفى قليال. عشك ا
لورانس:

يل إلى األمام فجأة) )
! شاى من أجل اثن

فريدا:
من هذا?
لورانس:

عرض. برثا! عادت من لندن بأخبار عن ا
(يجر نفسه خارج الكرسى)

فريدا:
ماذا تفعل?

لورانس:
سوف أخرج ألقابلها.

لورانس:
كـيف أعرف? كانت هنـاك أربع سمكات.. واآلن هـناك ثالث! ما أجمل

الشمس!
فريدا:

لقد خرجت من احلوض.
لورانس:

لكى تلعق خديها لعنها الله!
ضعى حوض السمك على إفريز النافذة.

فريدا:
كنك أن تبقيهم هناك فى الشمس. سوف تقتلهم الشمس. ال 

لورانس:
(فى ثورة) ال تردى بفظاظة.. ضعيهم هناك!

فريدا:
تريدهم هكذا.

(تسرع بوضع حوض السمك على اإلفريز)
لورانس:

أتـعـرفـ مـا أفـكـر فـيه? أظن أنك أطـعـمتـهـا الـسـمـكـة. مـثلـك من يـفعل
ذلك. فأنتما بدينتان جدًا مفترستان جدًا شديدتا الصحة واجلوع!

فريدا:
كل هذه الضجة من أجل سمكة زينة!

لورانس:
إنها ليست مجرد سمكة زينة.

فريدا:
فما هى إذن?

لورانس:
قـوتى مـتهـالـكـة اآلن.. وال أستـطـيع أن أمـنع نـفسى فـى أنهـا قـد ألـقيت

بعيدًا أثناء شجار معك.
فريدا:

(تغطى وجهها فجأة)
أوه .. لورانس.

لورانس:
? ? تبك ماذا تفعل

كفاك. ال أحتمل البكاء. إنه يجعلنى أسوأ. 
فريدا:

أظن أنك تكرهنى يا لورانس.

لح ومهاجر برسبان. أخرج في  75حكاية من وادي ا
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> عـادة ما يـكون األسـتاذ فى مـدرسة رقص مـتخـصصاً (رقص كـالسيكى رقص
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ودون إرهاق جسد الطلبة.
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فريدا:
اجلس أيها األحمق! سوف أقابلها أنا.

وإيـاك أن تـتـجـرأ وتطـلب مـنـهـا الـبقـاء فى هـذا الـبـيت.. لـو فـعلت ذلك
سوف أرحل. (تخرج).

لورانس:
كــوك.. كــوك! هل تــظــنــ أنى مــشــوق لــوجــود مــزيــد من الــدجــاجــات

حولى?
(يـتـلوى بـشـكـل مـضطـرب فـى كـرسيـه لـلـحـظة. ثـم يـرمى الـبـطـانـية
ويـدفع نفسه علـى قدميه. يتـعثر فى دوار يـتنفس بـصعوبـة يتحرك
فى اجتــاه فـتـحــة بـاب الـشـرفــة يـصل إلـيــهـا بـصــعـوبـة يـصـل إلـيـهـا

ويتوقف بسبب السعال. ينظر فى اجتاه الكرسى فى شغف).
كال.. كال.. لن أجلس.. تبًا لك!

ينظر إلى أعلى نحو العنقاء. يرفع قامته فى بطولة ويخرج.
(بــعـد بـضع حلــظـات تـعـود فــريـدا مع بـرثـا وهـى شـخـصـيــة مـفـعـمـة

باحليوية.. إجنليزية ذات صوت سريع وعيون طفل).
فريدا:

يا إلهى.. لقد نهض?
لورانس:

أال ينبغى له أن ينهض!
فريدا:

ا يقتله. وأقل إجهاد كفيل بذلك. لورينزو.. أين أنت? نزيف آخر ر
لورانس:

(من عـتبـة الباب) كـفـاك صيـاحًا أيـتهـا الدجـاجـة العـجوز. إنى أحـضر
الشاى. 

برثا:
عودى إليه. إجعليه يتوقف!

فريدا:
لن يتوقف.

برثا:
وت? هل يريد أن 

فريدا:
آوه.. كال .. كال!

إنـه بال رئـتــ ومع ذلـك يـتــنــفس. والــقــلب مــنـهـك ومع ذلك يــدق. أمـر
مـزعـج أن تـشــاهــدى هـذا الــصــراع. أتـمــنى أن يــتـوقـف.. أن يـســتــسـلم

ويدعه يأتى.
برثا:

فريدا!
فريدا:

ـنـاديـل احملـترق. احلـوائـط هـشة.. ـصـنـوع من ورق ا جـسـمه كـالـبـيت ا
وت الناس ينبغى أن تخرج الروح. ينبغى وتشتعل فيها النـار! عندما 
أن تمـوت ببطء قبل اجلـسم. ال ينبـغى لك أن ترى أنهـا تأكل احلوائط

التى سكنت فيها!
برثا:

ـوت. وال أظــنه ســيـمـوت اآلن ــكن أن  لـم أصـدق يـومًــا أن لـوريــنـزو 
رغم ذلك.

فريدا:
كن أن يفعل ذلك! لكنه 

يعيش بدون جسد أعنى أن يكون لهبًا بال شىء يتغذى عليه?
برثا:

كن للعنقاء أن تفعل ذلك.
فريدا:

العنقاء أسطورية ولورينزو إنسان 
برثا:

إنه أكثر من إنسان.
فريدا:

أعرف أنك اعتقدت ذلك دائما. ولكنك مخطئة.
برثا:

كنك أن تعترفى أبدًا أن لورينزو كان إلها. ال 
فريدا:

كننى. ت معه.. كال.. ال  بعد أن 
برثا:

ــعــرفــة اجلــســديــة ــعـــرفــة شــخص أفــضل من ا هــنــاك أشــيــاء أخــرى 
الشهوانية.

فريدا:
عرفة اجلسدية تأتى أوال. لكن ا

برثا:
ال أوافقك.

فريدا:
ـرء ال يـعـرف الـنـسـاء ومع لـورانس أيـضـا.. فـهـو يـصـر دائـمـا عـلى أن ا

حتى يتعرف على أجسامهن.
برثا:

فريدا.. أظن أنك أنت التى حبسته كثيرا داخل جسده!
فريدا:

حسنًا. إن كنت قد فعلت فينبغى أن يشكرنى لذلك?
برثا:

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

فى 1971قدم عرسان هنية وشلبية الغازية ثم الناس والبحر.
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الــشــرقــاوى مــؤخـرًا فـى «تـاجــر الــبــنــدقــيـة»
فــفى رومـيــو وجـولــيــيت كـان الــرهـان رابــحـًا
حـيث اعتـمد الـعـرض على مـجمـوعة طالب
ــسـرحـيــة لـيـسـاهم ـعـهــد الـعـالى لــلـفـنـون ا ا
ــهم لـلـسـاحــة الـفـنـيـة سـنـاء شــافع فى تـقـد
ـعـهد. بـعد مـسـاهـمـته فى بـنـائـهم عـلـمـيـًا بـا
ولـــوال جــرأة شـــريف عــبـــد الــلـــطــيـف مــديــر
ـــســـرح الــــقـــومى ود. أشـــرف زكى رئـــيس ا
الــبـيت الــفـنى مـا تــمت الـتــجـربـة الــنـاجـحـة
لــقــد جنــحـت ر أحــمــد فى دور جــولــيــيت
واســتـــفـــاد اخملــرج مـــنــهـــا ألقـــصى  درجــة 
الئكـى الرقـيق وقـدرتـها فـقـدمـها بـوجـهـهـا ا
عـلى الـتعـبـيـر الصـوتى الـنـاعم الـدافئ الذى
يتالءم مع جـولييت الـعاشـقة صغـيرة السن
كـذلك استـفـاد من دراستـهـا للـبـاليه لـتـصبح
مــعـبــرة بــاحلــركـة الــتى جتــعـلــهــا كـالــفــراشـة
الــــطـــــائــــرة فـى عــــالـم األحالم خـــــاصــــة فى
البس البيضاء الفضفاضة وهو حلظات ا
ـسـتـقبل مـا يـرشـحـهـا ألن تكـون جنـمـة فى ا
ـا لـديـها من قـدرات فـنـانـة شـامـلـة رقـيـقة

شاعر. ا
فى مــقــابـل ذلك كــان صــفــوت الــغــنــدور فى
دور رومــيـــو غــيــر مالئـم لــلــشــخـــصــيــة الــتى
جـعلـته يـؤدى الشـخصـيـة وهو يـشـعر أنـها ال
تالئــمه ســنــًا وشــكًال خــاصــة وأن جــولـيــيت
أصــغــر مــنه ســـنــًا وشــكًال فــحــاول أن يالئم
بينهما فكان األداء أقرب إلى اخملنث وليس
ـــمـــثـــلــ الـــعـــاشق رغم أن صـــفـــوت أحــد ا
تـميـزين لكن دور رومـيو  - فى أعـتقدادى ا
- ال يالئـمه فكان نـقطة ضـعف العرض فى
الـوقت الـذى تـألقـت فيه هـدى عـبـد الـعـزيز
ـمـثالت ـربـيـة وأعادت لـنـا زمن ا فى دور ا
ــتـــمــيــزات فـــقــد قــدمت الـــكــومــيـــديــانــات ا
ـربـيـة وكــأنـهـا جتـمع فى وعـيـهـا شـخـصـيـة ا
ومـوهــبـتــهـا بــ تـقــنـيــات أداء وداد حـمـدى
وأمـــيــنـــة رزق فى آن واحـــد لـــكن فى نـــفس
الــوقت تــقــدم األداء من خالل الــشــخــصــيـة
يـزة لـهـا لـتكـون فـاكـهة وبـبصـمـة واضـحـة 
ـستـقبـل ومعـها العـرض وجنـمة من جنـوم ا
عـــلـى نـــفس الـــدرب هـــشـــام عـــادل صـــاحب
ـسـرحى اإلحــسـاس الـكــومـيــدى والـصــوت ا
حــــيث اســـتـــطــــاع أداء دور بـــيـــتــــر بـــسالســـة
وأضـاف مــلـمــحـاً كــومـيــديـاً يـكــسـر بـه حـالـة

التراجيديا وكذلك حالة اإليهام.
كـذلـك قـدم الـعـرض مـحـمـود حـجـازى بـأداء
رصــــ هــــادىء فـى دور الــــصــــيــــدلى ومــــعه
الــقـس جــون مــحــمــد ســمـــسم بــأحــاســيس
هــادئـة يــســتـمــدهــا من طـبــيــعـة رجـل الـدين
وهـو مــا يـنــطـبق عــلى الــقس لـورانس عالء
ـيـزًا حـسـنى بـيـنـمـا كـان مـحـمـد رمـضـان 
فى دور األمــــــيـــــــر - رغم صــــــغــــــر الــــــدور -
بـصــوت مـسـرحى مــعـبـر وأداء يــسـتـمـده من
قـــوة األمــيــر وثــقـــته وفى نــفـس الــوقت حــبه

لروميو.
لـقد قـدم العـرض مـجمـوعة مـتنـاغـمة مـنهم
الـــراوى أحــــمــــد عــــثــــمــــان وأحــــمــــد هـــزاع
ومــجـــدى الـــبـــاســـوسـى ومـــهـــدى اجلـــنــدى
ومـحمـد سـمـير ومـحـمـد العـزيـزى وسامى
بـسـاط وأشـرف الـشـرقـاوى وأمـيـرة كـامل
وعـبـد الـغفـار عـنـانى وسـلـمى عـودة وكر
الـبــاسـطى سـامح اخلـطـيب وأحـمـد نـبـيل
إضــافــة إلى مــهـدى ســامى وأحــمــد نـاجى
ومحمد يسرى وأحـمد محمد السيد عبد
الله أحـمد أبو رحـاب محمـد سميـر عمر

مشالى.
اســــتـــطــــاع كل مــــنـــهم أن يــــكــــون نـــغــــمـــة فى
سـيـمـفـونـيـة رومـيـو وجـولـيـيت الـتى عـرضـها
سـنـاء شـافع فـى عـودته احلـمـيـدة لإلخـراج
لـيقدم مغـامرة حتسب له وسط مـسرحيات
تسـعى لـكسب اجلـمـهور بـدغدغـة عـواطفه
ـشـاعـر ويـحـرك الـعـقول لـكـنه هـنا يـحـرك ا
ويــصـــنع الـــنــجـــوم وهــو مـــا يـــغــفـــر له طــول
الـعـرض الـذى يـحــتـاج لـبـعض االخـتـصـارات
حــــتـى يالئـم جــــمــــهــــور رومــــيــــو وجــــولــــيــــيت
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يـكـرره لـكـنه يـؤكد عـلى أحـاسـيس الـلـحـظة
ويــطـــرح مـــشــاعـــرهم الـــدفـــيــنـــة بـــصــيـــاغــة
صـورية وحـركـيـة أكـثـر تـعبـيـرًا من الـكـلـمات

عانى. التى تعجز عن حتقيق هذه ا
وقد ساعد فى ذلك موسيقى طارق مهران
الــــتى تـالءمت مـع الــــنـص والــــرؤيــــة جــــاءت
مبـهرة فعًال خـاصة فى تـصمـيمات مالبس
ــا حتــويـه من ألــوان مــتــنــاغــمــة جــولــيــيت 
ــا تــشــعــر به الــشــخــصـيــة فــكــانت تــوحى 
األلوان الساخنـة كالبرتقالى ومعه األخضر
والبنفسـجى كذلك اهتمت هدى السجينى
البس بــــالـــطــــراز فى عــــصـــر مــــصـــمــــمــــة ا
شـكسـبـير وهـو ما نـراه فى مالبس اجلـميع

خاصة الرجال.

راهن الـعرض عـلى كـسب جـمـهـوره وتـقد
ـسـرحـيـة كـمـا حدث جنـوم جـدد لـلـسـاحـة ا
فى زمـن الـــســـتـــيـــنـــيـــات وكـــمـــا فـــعل جالل

اخـتـصـاره إال أنــهـا الـطـريـقـة الـتى اخـتـارهـا
مبدعو العرض مع الـتأكيد على أن التغيير
لم يأخـذ وقتـًا بل إن اخملرج اسـتطـاع بوعى
كــبـيــر اســتـغالل ذلك بــطــريـقــة فـنــيـة رائــعـة
حـــيث اعــتـــمــد عــلـى أنه كــشـف الــلــعـــبــة من
ــنــاظـــر تــتــغــيــر فى الــبــدايــة وبــذلـك جــعل ا
ـشهـد وكـأنه يـلـتصق اإلضـاءة بـحيث يـبـدو ا
ـونتاج وهو اسـتلهـام من أسلوب ا ا بعـده 
ناظر مع السينمائى حيث اندمجت بذلك ا
بـــعـــضـــهـــا الــــبـــعض دون أى إظالم وهـــو مـــا
يـحسب لـلمـخرج الـذى استـطاع أيـضا وضع
خـــطـــة حــــركـــة مــــتـــمــــيـــزة حتــــمل الـــدالالت
ـعــانى الـعـديـدة من صـراع بــ الـعـائـلـتـ وا
ومن عالقـــات حب تــقــتــرب فـــيــهــا احلــركــة
حـــتـى تــنـــدمـج أيـــضــا مـع حـــركـــات الــبـــالـــيه
والــرقص والـــتى تـــعــبـــر عن حـــالــة الـــعــشق.
ولــعل تــصــمــيم الــبــالــيه والــتــعــبــيــر احلــركى
واالســتـــعــراض لــعــاطف عـــوض تــمــيــز بــأنه
تــصــمــيم من نــســيج الــدرامــا بــحـيـث أصـبح
جـزءًا ال يــتـجـزأ مـنـهـا ويــضـيف لـلـحـدث وال

مــصــطــفى ســلــطــان الـتـى قـدم مـن خاللــهـا
تصورًا جتـريديـًا اعتمـد على تقـد الشكل
ــكـــان لــكن دون اخلـــارجى لــلـــواقــعــيـــة فى ا
اءات االهـتمـام بـالتـفاصـيل رغم بـعض اإل
إلـى زمن شــكــســبــيــر وطــراز عــصــره والــتى

غالبًا ما كانت بسيطة فى أعلى البانوه.
وقـد اعـتـمـد مـصطـفى سـلـطـان عـلى تـفريغ
الـــديـــكـــور وجـــعـــله يــــكـــشف مـــا يـــجـــرى فى
اخلــــارج مع وجـــود خـــلــــفـــيـــة بــــيـــضـــاء وهى
دالالت أضــافت مـعــنى لــلــعــرض هـو أن كل
ما يـجرى مـكشـوف فى هذا الـكون الذى ال
يخفى ما يحـدث بل يوصى بالهشاشة التى
وكــأنــهـا زجــاج يـتــحـطـم وهـو مــا يـؤكــد رؤيـة
اخملـرج من انـهــيـار األمـان والـسالم ويـؤكـد
عـلى حـالـة الـرومـانـســيـة الـتى عـبـرت عـنـهـا
شاهد التى اعتمدت على ألوان ديكورات ا
ألوان دافئة زرقاء وروز وأبيض تتضافر مع
ة خاصة فى مشاهد احلب. اإلضاءة احلا
ورغم تــكـرار الــتــغـيــيــر فى الــديـكــور بــسـبب
مكن تـغير أمـاكن احلدث وهو مـا كان من ا

وسط الـــعـــديـــد من الـــعــروض - مـــتـــبـــايـــنــة
ـــســتـــوى - الـــتى يـــزدحم بـــهـــا مـــســـرحـــنــا ا
ـــصــرى يــأتى عــرض «رومــيــو وجــولــيــيت» ا
لــيـــحــتل مـــكــانــة عـــالــيــة مـــنــطــلـــقــا من نص
شـكــسـبـيــر الـرائع الـذى يــحـمل  تــفـسـيـرات
عديـدة جعلت مـنه نصـًا خالدًا طـوال مئات
الـســنـ خــاصـة وأن كل أعــمـال شــكـســبـيـر
تقدم قضايا كبرى بقدرة متميزة على رسم
الـشـخـصـيـات األمر الـذى يـنـعـكس بـالـطبع

على مستوى العرض باإليجاب.
وفى الـعــرض الـذى أخـرجـه الـدكـتــور سـنـاء
ــســرح الــقــومى بــإشــراف شــافـع وأنــتــجه ا
شــريف عــبـد الــلــطــيف يــتــألق ســنــاء شـافع
ويــعــود إلى اإلخـــراج بــعــد أن حــبس نــفــسه
ــصـــرى وجــمــهــوره ـــســرح ا كــثـــيــرًا وحــرم ا
ـكن أن يــقـدمـهــا. هـو مـقل فى روائـع كـان 
أعـــــمــــاله لـــــكن أبـــــنــــاء شـــــافع مـن الــــطالب
ـعـهــد يـدركـون مـوهــبـته وقـدرته وخـريــجى ا
اإلخــــراجــــيــــة الــــتـى ظــــهــــرت فى مــــشــــاريع
الـطالب وقـدمـهـا فى أعـمـال عـديـدة أذكـر
مـنـهـا فـى مـهـرجـان الـقـاهـرة الـتـجـريـبى فى
دورته األولـى عـــــنــــدمـــــا قـــــدم مـــــســـــرحـــــيــــة

«الشخص» أللفريد فرج.
انـطــلق اخملـرج من رؤيـة واضـحـة اسـتـقـاهـا
من الـنص دون أن يـلـوى عـنـقه فـقـد اعـتـمد
على فـكرة الصـراع ب أسـرتى «كابـيوليت»
و«ومونتاجيو» أو «رومـيو وجولييت» معتمدًا
عـلى قصـة حب بـ روميـو وجـوليت وتـكون
الـعـداوة بـ األسـرتـ هى الـعـقـبـة بـيـنـهـمـا
وبــ االقــتــران األمـــر الــذى يــجــعل الــقس
يتـعاطف مـعهـمـا خاصـة بعـد أن قتل رومـيو
أحــد أفـراد أســرة جــولــيــيت الــذى قــتل فى
ولــذلك يــحــكم عـلـى رومـيــو بــالـنــفى لــيـزداد
الـتعقيـد فى الدراما لكن الـقس يضع خطة
كى تــلــحق جـولــيــيت بــرومـيــو لــيـعــيــشـا مــعـًا
نوم كى وذلك من خالل عشب له مـفعول ا
يـعـتـقـد اجلــمـيع مـوتـهـا ثـم تـلـحق بـعـد ذلك
بـحـبـيـبــهـا إال أن خـيـوط هــذه احلـبـكـة الـتى
وضعها الـقس تفشل مع وصول خبر سريع
لـــرومـــيـــو الـــذى يـــعـــود لـــيـــصل إلـى مـــقـــبــرة
حـبـيـبـته ويـنـتـحـر وعنـدمـا نـصل إلـى الذروة
الــدرامــيــة لألحــداث والــتى تــتــبــعــهــا إفــاقـة
جـولييت من مـفعـول الشراب لـتجـد حبيـبها

منتحرًا فتنتحر هى أيضًا.
إال أن الـرؤية اإلخراجـية التى اهـتمت بهذه
ــشـاعــر الــرومـانــســيــة فـجــرت أيــضـاً رؤى ا
فـلــسـفــيـة من خالل الــتـأكــيـد عــلى مـشــكـلـة
الـــــــــصــــــــــراع الــــــــــذى أدى إلـى قــــــــــتـل هـــــــــذه
ـمــثــلـة لــلــبـراءة والــتى تــؤكـد الــرومـانــســيــة ا
ـثـالـيـة بـكل مـا فـيهـا من بـالفـعل الـفـلـسـفـة ا
ــثـــال لــقــد خــيــال وجـــنــوح إلى الـــكــمـــال وا
اعـــتــمـــد الـــعـــرض عـــلى تـــأكـــيـــد رؤيــتـه بــأن
الـصــراع مـســتـمــر لـكـنـه مـدمــر لإلنـســانـيـة
ذلك الـــصــراع الــذى نــشــأ ألســـبــاب تــافــهــة
ــكن أن نــتــجــاوز عــنـــهــا لــكن الــرغــبــة فى
االنــتــقــام تــقــود إلى الــدمــار دمــار األبــريـاء
خـــــصـــــوصــــــا وهـــــو مـــــا حـــــدث مع رومـــــيـــــو
وجـولــيـيت الـلـذين أصـبــحـا مـقـحـمـ داخل
الصراع رغما عـنهما بل ودفعا ثمن السالم

الذى لم يتحقق.
ولــــعل اإلضــــافـــــة الــــوحــــيــــدة عــــلـى الــــنص
الـشكـسـبيـرى الـتى طرحـهـا اخملرج تـمـثلت
عاصر الذى بدأ به فى شخصية الراوى ا
الــعـرض داخل احــتـفـالــيـة يـقــطـعـهــا ويـعـلق
عـليها ويتـوجه للجمهـور مؤكداً أنه يأخذنا
ـــة نــتـــابـــعـــهـــا وفى إلـى عـــالم قـــصـــة قـــد
اخلـتام يـعـود لـيحـذر من مـشـكلـة الـصراع
ة ورغم أن هـذه الـتـقـنـيـة هـى قـضـيـة قـد
بــدأت مع الـعــصـر اإلغـريــقى فى األعـمـال
الــكــومـــيــديـــة ألرســتـــوفــان واســتـــمــرت فى
العـصـور األخـرى وكـانت أحـاديث مـبـاشرة
لـلـجمـهـور أحـيـانـاً تـتـوسل إلـيه بـالـهدوء بل

استمرت حتى وقت قريب .

ــا كــان انــطــلـق الــعــرض من رؤيـــة مــغــايـــرة 
سائدًا فى عصر شكسبير فبدًال من تثبيت
مــنــظــر واحــد اعــتـمــد الــعــرض عــلـى تــعـدد
ـنـاظـر مـعتـمـدًا عـلى طـبـيعـة تـغـيـيـر أماكن ا
احلـــدث ومن خالل تـــصــمــيـــمــات الـــدكــتــور

ـــولـييت
 وج

رومـيـــو

 ديكور
جتريدى
يؤكد أن كل

ما يجرى 
فى هذا العالم
مكشوف
وهش

 مخرج
يذكرنا
بسنوات
صناعة

النجوم ..
ستينيات
صحيح

>  تـأسيس قـسم لألنثـروبولوجـيا عام 1999-2000 فـى براج وكان هـذا القسم يـتضمن
أربـعـة تـخـصصـات هى: أنـثـروبولـوجـيـا - جسـديـة وثـقافـيـة واجـتمـاعـيـة  وفلـسـفـية -
وكـانت توجد أيضاً مـحاضرات فيزيـولوجيا وفلـسفة عامة وعـلم النفس وكذلك تاريخ
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آه.. جنـاح! قـالوا إنى ال أسـتطـيع أن أرسم? وأنى أرسم كـطفل. وقـالوا
إن أصابعى غريبة? داعرة.. فاحشة.. مشوهة.. متوحشة?

برثا:
قاالت النقدية. وقرأتها. ال بد أنك شاهدت ا

لورانس: 
اذا? هل أوجزت ما فيها بالضبط?

فريدا:
أجل.. إنك أوجزت ما فيها بالضبط?!

لورانس:
وما رأى اجلمهور?. ما رأى الناس?

فريدا: 
الناس ضحكوا!

لورانس: 
ضحكوا?

فريدا:
ـاذا?.. بـالـطــبع ضـحـكــوا! إنك لـست رسـامًــا يـا لـوريـنــزو أنت كـاتب.. 

ألنك ال تستطيع أن ترسم خطًا مستقيمًا!
لورانس:

كال.. لكنى أستطيع أن أرسم خطًـا منحنيًا يا فريدا. وهذا هو السبب
فـى أنــــنى أضع حــــيــــاة فـى لــــوحــــاتى! كــــيف كــــان احلــــضــــور? كـم عـــدد

شاهدين? برثا: ا
. تزاحم دخل ومنع ا بعد الفوضى كان يجب إخالء ا

لورانس: 
فوضى? أى فوضى?

فريدا:
فقط انظرى.. إن الوحش يبتهج!

لورانس:
ا حدث! استمرى.. أخبرينى 

برثا:
ــزقن صــورة آدم جــمــاعـــة من عــضـــوات نــادى الــســـيــدات حــاولـن أن 

وحواء. 
(يهتز لورانس من الضحك)

فريدا:
لورينزو! توقف عن ذلك!

برثا:
وكان هذا ما استرعى انتباه الشرطة.

لورانس:
الشرطة? (ينهض) ماذا فعلوا بلوحاتى? أحرقوها? دمروها?

برثا:
كال استصدرنا أمرًا قضائيا لنحمى اللوحات من احلريق.

لورانس:
ة? اللوحات سا

برثا:

أى نوع من الكالم ذلك الذى تتوجه به إلى امرأة لم تتزوج!
لورانس:

هـا هـى تـذهب هــنــاك ثـانــيــة يـا بــرثــا. ذلك اخملــلـوق الــداعــر الـعــجـوز.
تتأمل عزوبتك بإعجاب!

فريدا:
أتــأمــلــهــا بــإعــجــاب? أبـــدًا!! أعــتــقــد كم  هى مــحـــظــوظــة أنــهــا لــيــست
ــائـة فى الــيـوم أن الــرجل هــو احلـيـاة وأن مــضـطــرة أن تـســمع لـلــمـرة ا

رأة كتلة سالبة من البروتوبالزما. ا
لورانس:

لم أقل أبدًا سالبة.. بل قلت دائما مؤذية. 
رآة) شط جانبًا ويطل فى ا (يضع ا
ألست الشيطان الذى تنظرين إليه?

فريدا:
أقــول لك يـا بـرثـا. بـصــراحـة أفـكـاره عن اجلـنس صــارت شـمـولـيـة إلى

حد بعيد. عندما تشرق الشمس فى الصباح.. تعرف ما يقول?
كال .. لن أكرره!

وعندما تغرب الشمس 
أوه .. حسنًا.. سوف تسمعينه بنفسك.

لورانس:
(يـقهقه) أصـنع نفس االنـطباع. سـوف تسمـعيـننى بنـفسك خالل بضع

دقائق.. 
رآة بعيدًا) (يضع ا

حسنا.. يا برثا!
برثا:

حسنًا يا لورينزو?
لورانس:

لم تقولى شيئًا حتى اآلن.
برثا:

أى شىء.. ماذا?
لورانس:

ما الذى تعتقدين أنى أرسلتك إلى لندن من أجله?
برثا:

لكى تزيحنى من الطريق!
لورانس:

عرض.. كيف بدت لهم لوحاتى? وماذا أيضا? بعيدًا! تبًا لك.. وا
برثا:

حسنًا...
لورانس: 

ــعــرض فــاشال تـــمــامًــا! كــمــا ســبق أن قــلـت! تــعــنــ أن لــوحــاتى كــان ا
أعجبتهم?

فريدا:
لوحاتك أعجبتهم? لقد قالوا إن لوحاتك "شىء مقزز"!.

لورانس: 

ساعير فى . قدم الناس اللى خافت من الفلوس وا
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لست واثقة أن هذا شىء جدير بالثناء.
فريدا:

كن أن تكونى فعلته إن وضعت مخالبك فيه? ما الذى 
برثا:

مخالب.. يا فريدا!
فريدا:

ــكـن أن يــكـون?.. فـى الــهـواء? آه.. فــهــمك انــتــزعــته من جــســده! أين 
العميق وغبائى دائما!

برثا:
فريدا!
فريدا:

ـجد اجلـسد فى .. مـعنى هـروب لـورانس منك.  أنت فـقط ال تعـرف
كل أعماله. وكم يحتقر وقارا ألناس يريدون إخفاءه!

برثا:
! أوه.. يا فريدا.. نفس الشجار القد

فريدا:
أجل.. فلنوقفه.. ما تبقى من لورينزو.. دعينا ال نحاول تقسيمه!

برثا:
كن تقسيمه! ما تبقى من لورينزو شىء ال 

فريدا:
صه! إنه قادم.

برثا:
(تتقدم بضع خطوات نحو الباب) لورينزو!!

لورانس:
(ال نراه وهو يتكلم) قطتى.. قطتى.. أين كنت?

برثا:
لكة! رح) ذهبت إلى لندن لرؤية ا )

لورانس:
(يقترب أكثر) قطتى.. قطتى.. وماذا فعلت هناك?

برثا:
(صوتها يضعف) لقد طاردت فأرا صغيرا حتت الكرسى!

(تضحك.. يظهر لورانس عند الباب وهو يدفع عربة شاى صغيرة)
لورانس:

أجل.. أعـــرف.. أعــرف.. أبـــدو هــاويًـــا فى مـــهــنـــة الـــتــحـــنــيـط.. ألــيس
كذلك?

برثا:
(بشجاعة) لورينزو.. تبدو بخير حال.

لورانس:
وجـهى لـيس أحمـر.. إنـهـا احلـمى! كل األطبـاء مـنـدهـشون ومـحـبـطون.

نتظرة.. فقد فقدت األمل تقريبًا.  أما بالنسبة ألرملتى ا
ساعدته) (تتحرك برثا 

كننى أن أجنح. ال تزعجينى.. 
فريدا:

لن يهدأ.. ولن يستريح!
لورانس:

كاك.. كاك! من األفضل أن تنتبهى للديك أيتها الدجاجة العجوز!!
فريدا:

ذلك الشال األحمر األرجوانى يجعل منك ديكًا رائعا.
لورانس:

ومن ألبسنى إياه? إنه أنت أيتها السافلة!
(يدفعها بعنف)

لم تكن الراحة مفيدة لى يومًا يا برثا.
برثا:

استرح قليال سوف نبحر مرة أخرى!
لورانس:

ســنـذهب إلى الــبـحـر نــحن الـثالثـة مــرة أخـرى! روب دوب دوب. ثالثـة
حمقى فى قارب. ألبرتا وألفريدا وآكل النار العجوز!

برثا:
(تشد يدها بقوة بالقرب من حليته)

العجوز الالعب بالنار!
لورانس:

احترسى! اآلن سوف اضطر لتهذيبها.
(يتناول مرآة صغيرة ومشطًا) 

فريدا:
زعجة! يزهو جدًا بلحيته احلمراء ا

لورانس:
(يهذب حليته)

حتـسـدنى عــلى حلـيـتى. كل الــنـسـاء يـضـقـن من حلى الـرجـال. إنـهن ال
يز الرجال عن النساء. يتحملن أى شىء يا برثا. وهذا ما 

فريدا:
بل العكس تمامًا. (تصب الشاى)

لورانس:
إنهن يـأخذن الرجل فى أجـسادهن. وذلك فقط ألنـهن يتـمن سرًا أال

يستطيع اخلروج ثانية. وأنه سوف يؤسر لصاحله.
فريدا:

بتوقيع سناء شافع:

الرؤية اجلمالية

رهان كسبان
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ـسـرح التـشيـكى والـسلـوفـاكى: حيث يـقوم كـانة مـرمـوقة فى ا ـسـرح  > يـتـمتع رجل ا
باختـيار الـنصوص الـدرامية واألدبـية الـتى يترجـمهـا للمـسرح. كـما يقـوم بدور احمللل
والناقد والـتربوى الذى يسـمح للفرقة بـاكتشاف عمـيق للمواد الشـعرية والتسـجيلية.

دون أن يهمل العرض عالقته باجلمهور.

أخرج عام  70 أدهم الشرقاوى وأمسية عن بيرم التونسى.
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سرحية  الديكور قدم إضافة للمشاهد ا

اغوط   مهرج ا
عادلة الصعبة ب عناصر العرض حتقق ا

ؤمن الذى يقترب الفنـان شريف عبد ا
ــطــرب اجلــمــيل يــرًا من مــنــطـــقــة ا كـــثــ
أحـــمــد عـــفت وإن كـــنـت أدعــو لـك بــأن
تـــــــكـــــــون فى حـظ أفـــــــضل مـن حـــــــظه.
ــــاس احلُــــر فــــكـالكــــمــــا قــــطـــــعــــة من أ

احلقيقى النقى.
أما االستـعراضات والتى قدمها محمد
عـبـاس فــهى فى نـظــرى غـلـطــة وحـيـدة
فى هــذا الـعــرض يُـســأل عـنــهـا الــفـنـان

محمد بحيرى مخرج العمل.
ألنها ببـساطة لم تـقدم شيئًـا وليس لها
ـــا فى عــرض مــحل مـن الــعـــرض... ر
ـكن تــوظـيـفـهـا وتـوظـيف قـدرات آخـر 

محمد عباس بشكل أكثر تميزًا. 
ـــمــثـــلــون: اعــتـــدت عــلى رؤيـــة أحــمــد ا
الــشـــنـــاوى مــتـــألـــقًــا دائـــمًـــا وكــان دوره
ــهــرج إضــافــة له وإن بــدأ مــضــطــربًـا ا
ومـتــعــبًــا لـلــغــايــة أثـنــاء الــعــرض وكـانت
يـاقـتـه الـفـنـيـة فى الــسـنـوات الـسـابـقـة لـ
أفــضل بـكــثـيـر أهــمس فى أذنه وأقـول
اترك كل مـا يشغلك عن حتـقيق حلمك

وعد إلى لياقتك ليتطور أداؤك.
وكانت رشا الـسيد غير موفقة فى هذا
يـــرى فى الـــعــــرض وحـــســــنًـــا فـــعـل بـــحــــ
حتـجـيم دورهـا... ألنـهـا بال خـبرة عـلى
اإلطالق بــأبـجـديـات الـتـمـثـيل وحـتى لم
جتتهـد فى تقمص دورهـا وبدت وكأنها
تـــبــــحـث عن شىء ضــــاع مــــنـــهــــا طـــوال
العـرض. أجاد طارق حـواش وياسر أبو
ســـريع ومــحـــمــود عـــرفــات كل فى دوره
بـقدر اسـتطـاعتـهم وإن كانـوا يحـتاجون
ـثل ألن إلى ورشــة إلعـدادهم إعــداد 
قـدراتــهم هــائـلــة ولـكن لـم تُـقــ طـبــقـا
ــفــهــوم الــتـمــثــيل احلــديـث تـشــاهــدهم
وكــأنك تـشــاهــد ذهـبــا خـامًــا لم يــصـنع

يز. ولم يُشكل على نحو جمالى 
أمــــا أشـــــرف أحــــمـــــد الــــذى لـــــعب دور
ثل عظيم هارون الرشـيد لديه خبرة 
ويــحــتـاج فــقط إلى رفـع مـعــدل لــيــاقـته
وإنــقــاص وزنه. والــتــدريب عــلى إجــادة
يــة. أمــا هــشـام نـطـق احلـروف الــهــجــائـ
عـبــد الـعـزيـز مــحـمـود مـحــيى الـسـيـد
ـــهــدى عـــامــر عــبـــد الــسالم نـــاصــر ا
يـــــة فـــــقــــد أدوا حـــــسن عـــــاطـف عـــــطـــــ

أدوارهم بقدر قدراتهم.
وبـالـنـسـبـة لـلـفـنـان مـحـمـد حـسـيب كـان
أسـتـاذًا بحق فى الـعـرض وقبل الـعرض
وبـعـد العـرض. بـاسم الـعـربى: أرهـقتك
يــفــة مـســاعــد إخــراج عن الــتــمــثـيل وظــ
(صـــاحب بـــالـــ كـــداب) أمـــا األســـتــاذ
الـــفــــنـــان اجلـــمــــيل حـــمــــادة طـــافـــور...
أبـدعت كـما لم تـبـدع من قبل وأعـطتك
ـمثـل اخلـبرة بـريقًـا تنـافس به أعتى ا

فى مصر. 
أمتـعتـنى شخـصيًـا أما بـالنـسبـة لسامح
هــاشم وفــريــد مــحــمـد أنــتــمــا االثــنـان
مــوهــبـتــان صـارخــتــان أؤكـد جنــاحـكــمـا
وأؤكد أنـكمـا ولدتـما للـتمـثيل وأمـتعـتما
اجلـمهـور وأرشحكـما ومـعكـما الـشناوى

وطافور وحسيب وأشرف للتليفزيون.

البـس الـــــتـى تـــــرقى الــــــقـــــدر جــــــاءت ا
سرح القومى سـتوى مالبس عروض ا

إن لم تكن تتفوق عليها.
ـكـن أن نـغـفل حق شـاعـر مـجـتـهـد وال 
ومـتـمـرس فى كـتابـته لـألغانـى فى هذا
الـعرض وهـو الـشاعـر اجلـميل الـصادق
واحلـقيـقى محـمود جـمعـة. أما األحلان
فــدعــونــا نـــخــتــلف مع شـــادى الــبــيــسى
الذى وضع أحلـان هذا الـعمل ليس فى
ــوســيـــقى الــتـــصــويــريــة كل األغــانـى وا
لـلعـرض ولكن أقـولها له مـخلـصة لوجه
الــــله حـــاول أن تـــعـــرف أن لـــكل عـــرض
مـسـرحى شـخـصـيـة مـسـتـقـلـة والـعـرض
ــســرحى هــو الــذى يــحــدد شــخــصــيـة ا
ـوسـيقى اللـحن... بـاعـتـبار أن الـلـحن ا
أيـــضًـــا يـــجب أن تـــكـــون له شـــخـــصـــيـــة
مــســتـقــلــة وذلك فى األحلــان الـفــرديـة
ــســرح عـــلــيك أمــا فى أحلـــان أغــانـى ا
يـــدًا وحتـــضـــر أوالً أن تـــقـــرأ الـــنـص جـــ
بروفاته وتـفهم شـخصيـته ثم بعد ذلك
تـــذهب لـــتـــقـــدم أحلـــانًـــا تـــتـــفق ونـــفس
ـــســـرحـى اخلـــاص بـــحـــالـــة الـــنــــســـيج ا
الـعـرض... وقـد ظـلـمـوك كـثـيـرًا عـنـدما
أسـمـعـوا اجلــمـهـور قـبل الـعـرض أغـانى
لك" حملـمد مـنير ـلك هو ا مـسرحـية "ا
وأغانى ربـاعيات صالح جـاه بصوت
عـــلـى احلـــجـــار وأحلـــان الـــشـــيخ ســـيـــد
مــــــكــــــاوى.. وأؤكــــــد لك أنـك مــــــشـــــروع
ـــطــرب يــقى مُـــحــتـــرم وواعــد. وا مــوســـ
الذى قـدم األغانى مُطرب حقيقى وهو

قبرة تدخل فى عـالم سحرى فإضاءة ا
ــكـان وجتــعــله غـامــضًــا بـرغم تُــوحش ا
قــدرة اخملــرج عــلى إلــقــاء الــضـوء عــلى
وجـوه عـبـد الـرحمـن الداخـل وأصحـابه
وكـأنـهم مالئـكـة يُـشع من وجـوهـهم نـور
يـــونـــهم فـى الـــغـــضب عـــلى حـــال من عـــ
ــســلـمــ نـار بــجـمــالــيـات ثم تــوظـيف ا
يــز لــلــغــايــة حــتى اإلضــاءة بــشــكـل مـتــمــ
عـادلـة الصـعبـة. حتسب حتـققت هـذه ا
لـلفنـان اجلمـيل محمـد بحيـرى وفتحى
اخلـضـراوى الـذى قــدم سـيـمـفـونـيـة فى
تــــوزيع اإلضــــاءة وتــــوظـــيــــفـــهــــا بــــشـــكل

تاح. مناسب بقدر ا
ومـا كان لـهذا الـعرض أن يـكون صـادقًا
بهذه الـدرجة لوال الديكور الذى أبدعه
وصـمـمه ونـفـذه الـفـنـان الـشـاب الـكـبـير
أحمـد شـوقى أحـد الـفـنـانـ الـواعدين
يــلى وتــوظــيـفه فـى حـركــة الــفن الـتــشــكـ
ـسـرح وذلك االسـتـخـدام عـلـى خـشـبـة ا
يــمــتـــر عــلى خـــشــبــة األمـــثل لــكـل ســنــتـــ
ًـــا من الـــســـحـــر يـــصـــنـع عـــا ـــســـرح لـــ ا
واســــتـــخــــدامه لـــكـل وحـــدة ديــــكـــور من
ــــــقــــــهى الــــــتـى حتـــــولـت إلى كــــــراسى ا
شـواهـد قـبـور ثم حتـويــلـهـا هى نـفـهـسـا
لــتـكــون ســجــنًــا ثم عــودتــهــا لــتــكـون أى
شىء يــريــده اخملــرج.. تـطــابـق تــام بـ

وجهتى نـظر اخملرج ومهندس الديكور.
كل ذلك الـــعـــمـل فى بـــســـاطـــة وجـــمــال
مــــبــــديًــــا اهــــتــــمــــامه اخلــــاص بــــكــــافـــة
الـــتــفــصـــيالت الـــصــغـــيــرة وعـــلى نــفس

ـهــرج" تـألـيف يــة "ا جـاء عـرض مــسـرحـ
اغوط الـكاتب الـعربى الـكبـير مـحمـد ا
وإخـراج اخملـرج الـفـنـان مـحـمـد بـحـيرى
أحــــــد أقــــــدم مــــــخــــــرجـى الــــــثــــــقــــــافــــــة
اجلـماهيـرية فى الـقلـيوبـية عـلى مسرح
ثـــقـــافـــة طـــوخ الـــتـــابع لإلدارة الـــعـــامـــة
لـثـقــافـة الـقــلـيـوبــيـة. وكــأنه دانـة مـدفع
ــــنـــتـــهـى الـــدقــــة فى اجتـــاه مـــوجــــهـــة 
التـخلف والتـدنى األخالقى واحلضارى
لـــكـل مـــا هــــو عــــشــــوائى ومــــتــــرهل فى
اجملتـمـعات الـعربـيـة اآلن ولنـعـد سريـعا
ـا فـعـله الـفنـان اخملـرج مـحمـد بـحـيرى
الــذى الـــتــزم بــكــلـــمــته وتــرشـــيح فــرقــة
مـــســـرح بــــيت ثـــقــــافـــة طـــوخ لـه وقـــبل
التحـدى وقدم عرضًا مسرحيًا متميزًا
بــإمـكــانـيـات هــزيـلـة مــالـيًـا اســتـطـاع أن
ـهرج للكاتب الكـبير محمد يقدم نص ا
ــاغــوط وعــلى مــســتــوى الـنـص الــتـزم ا
محمـد بحيرى بـجوهر النص من خالل
ـقـاهى فـرقــة تـشـخــيص. عـلى إحــدى ا
تـقـدم مـقتـطـفـات من أعـمـال شـكـسـبـير
وغيـره وصوالً إلى سخرية أحد أعضاء
الفـرقة عـلى شخـصيـة تاريـخيـة ودينـية
هامـة وهـو صـقـر قـريش عـبـد الـرحمن
الـداخـل فـاحت األنـدلس تــلك الـســخـريـة
ـــســرح داخل الــتـى قــابـــلـــهــا جـــمــهـــور ا
يـــــة اخملــــرج فـى هــــذا ـــــســـــرح" تـــــقــــنـــــ ا
ـة هاتـفـية العـرض.. لـنتـوقف عـلى مكـا
يــــفـــــونه ـــــقــــهـى عـــــلى تـــــلـــــ لـــــصـــــاحب ا
ن? من صـقـر قريش... احملمـول.... 
ــهـرج إلـى قـبـره يــسـتــدعى فـيــهـا ذلك ا
ومـعه صفـوة رجاله... وبـعد الـكثـير من
ـهرج يـكتشف احلوارات بـ الداخل وا
صـقــر قـريش... أن األمــة الـعـربــيـة قـد
يــقــرر أن يـــعــود إلى انــتـــهت وتالشت فـــ
الـعالم مـدة أخرى لـكى يـحرر فـلسـط

ـهرج أن يـثنـيه عن هذه وعـبثًـا يحـاول ا
كن آس ال  الفكرة.. حتى ال يتعرض 
أن يــتــخــيــلــهـا هــو ورجــالـه يـأبـى صــقـر
ــتــطى جــواد الــزمن ويــهــبط قــريـش و
على أحد األقـطار العـربية فـنجده فى
زنــزانــة مـقــبــوضًـا عــلــيه من الــسـلــطـان
ومتهـمًا باجلنـون وعندما يـتعرف رجال
األمن على شخـصيته احلقـيقيـة يتحول
صــــــقـــــر قــــــريـش إلى مــــــادة إعـالنــــــيـــــة
يــة فى الــفـضــائــيــات... ثم تــعـلم إعالمــ
احلــكــومـة األســبـانــيـة بــاخلــبـر فــتـرسل
يًـا لـشـراء هذا مـنـدوبـا ومـفـوضًـا أسـبـانـ
ـه لـــلـــعـــدالـــة الــــصـــقـــر قـــريـش وتـــقـــد
وأسبانيا "مقابل  30طن بصل" ويؤخذ
عــبـد الـرحــمن الـداخل لــيـلـقى مــصـيـرًا
جـديدًا فى عـالم جـديد وأيـديولـوجيات
ـا جـديــدة. اسـتـطــاع مـحــمـد بـحــيـرى 
لــديه مـن خــبــرة فى أن يــوظف قــدرات
ـمــثـلــ الـهـواة. كل فى مـجـمــوعـة من ا
ثالً منهم دوره ال تستـطيع أن تتخـيل 
فى دور آخــر غـــيــر الــذى لـــعــبه وكــانت
ـسـرحـية عـلى اخلـشـبـة أشبه احلركـة ا
بـــخـــارطـــة ورقـــة الـــشـــطـــرجن تـــتـــحـــرك
يــات عـلــيـهــا بـسالســة تـشــعـر الـشــخــصـ
مــعـــهــا أن اخملـــرج لم يــحـــدد خــطـــوطــا
صــارمــة لــلـــحــركــة من فـــرط تــدريــبــهم
عليهـا وكأنهم بالفعل هـذه الشخصيات
يــــفه لإلضــــاءة الـــتى جتــــعـــلك مع تــــوظـــ

 محمد بحيرى
قدم عرضاً
متميزاً
بإمكانيات
هزيلة

 صقر قريش
يعود على يد
اغوط ليحرر ا

فلسط
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ذلك هـو األمـر.. عنـدما تـنظـرين لـلشـمس ألول مـرة تعـميك. احلـياة..
تعمى.

يل إلى األمام) (يرتعش و
الشمس تغرب. والشاب يقع فى غواية مومس الظالم.

فريدا: 
سوف يقولها اآلن.. أغلقوا آذانكم!

لورانس:
ومس لـقد ملـكته اآلن.. تزاوجـا معا! وهـنت الشـمس.. لقد امـتصت ا
قوته وسوف تبـدأ اآلن فى تدميره. إنها تلتهمه. لكنه لن يظل بأسفل.
سوف يصـعد ويـخرج من بـطنـها وسوف يـعم النـور. سيـعم النـور دائما

فى النهاية. وأنا أحمل بشارة هذا النور!
(ينهض بصعوبة)

برثا:
لورانس!

فريدا:
لورانس.. احترس!

لورانس:
إصمتا ال تلمسانى!

(يترنح فى الطريق إلى النافذة الكبيرة)
فى النهاية سيكون هناك النور.. النور.. النور!!

د ذراعية كأنه نبى) (يعلو صوته و
نور كثير.. عمى كثير.. ضوء كونى! وأنا أحمل بشارته!

(يترنح ويقهقه)
فريدا:

لورانس!
برثا:

(مرعوبة) ماذا حدث?
فريدا:

النزيف!
برثا: 

لورينزو!
برثا: 

(حتاول أن تسرع إليه لكن فريدا تمسك ذراعها)
لورانس:

. أريـد أن أفــعل ذلك وحـدى.. ال تــتـحـركـا ــرأتـ ال تـلــمـسـانى أيــتـهـا ا

حتى ينتهى كل شىء.
. يــبـدأ فى (بـانــتـظــام وكــأنه مـدفــوع إلى األرض بــذراعـ خــفــيـ
السقوط لكـنه ما زال متشبثا باحلـائط. ويجر قدميه أمامه.. يلهث

حتى يصل إلى الباب.. يفتحه) 
ال تلحقوا بى.

(يخرج)
برثا:

(تناضل بقوة مع فريدا)
دعينى أذهب.. دعينى أذهب. أريد أن أذهب إليه.

فريدا:
لقد وعدته .. "ال نساء يذه إليه"!

برثا: 
اذهبى أنت!

فريدا: 
ال أحد.. لن يذهب أحد إليه.. ال أنا وال أنت.. ال نساء!!

برثا: 
كن ألى إنسان أن وت وحده ال  وت وحده. لن أدعه  كن أن  ال 

يتركه هكذا!!
فريدا: 

(تستعذب األلم)
وت وحده!! لقد وعدته.. سوف أدعه 

(تـهـب الـريـاح. وتـفــتح الـبـاب عــلى الـشـرفـة. صــوت األمـواج يـضـرب
الشاطىء. راية العنقاء احلريرية تبرز إلى خارج احلائط. لكن فريدا

صباح وينطفىء..  تمسك بها. أثناء الصراع يضاء ا
برثا:

(تصرخ) وحش!!
(ثم تـسـقط وهى تـئن عـلى األرض لـعدة حلـظـات. جـمـود.. ثم يـعود

صوت لورانس ضعيفا وكأنه من بعيد.. "فريدا!!")
فريدا: 

ـة بعـيـدًا عنـها بـعـنف وتنـظـر إلى الشـرفـة وكأنـها تـأ ـرأة ا (تـدفع ا
طائر بجناح كبيرين.. وفى حنان ال نهائى)

أنا قادمة.. أنا قادمة..
أنا أحبك!

ة يا لورينزو. اللوحات سا
فريدا:

اجلس فى هذا الكرسى وإال سوف أضعك فى السرير!!
(حتاول أن تدفعه ألسفل. يصفعها بقوة)

برثا:
لورينزوا
لورانس:

تبـاهى بقـوتها وهى تـنظر إلى ضـعفى فى مرح! ضـعينى فى الـسرير..
حاولى.. أحتداك أن تلمسينى!

فريدا:
لورانس.. اجلس فى هذا الكرسى وإال سوف تنزف ثانية.

(ينظر إليها للحظة.. ويطيع ببطء)
لورانس:

(بضعف) أعطنى هذا الشال ثانية!
الشاب ذو الشعر الذهبى بدأت تغويه مومس الظالم..

فريدا:
اآلن سـوف يـقـدم مالحـظـاته الكـالسيـكـيـة عن الـغروب. (تضع الـشال

حوله).
لورانس:

أجل.. اللوحات.. لم تكن جيدة ولكن كانت بها حياة نابضة.
برثا:

اذا تريد أن ترسم يا لورينزو? كنت أنت فيها.. ولكن 
لورانس:

ـاذا أردت أن أكـتب? ألنى فـنــان.. من هـو الـفـنــان? رجل يـحب احلـيـاة
بــكـثــافـة يــحب احلــيـاة لــدرجـة أنه كــرهـهــا واضـطــر أن يـنــدفع إلـيــهـا
بقبضته مثـلما اندفعت نحو فريدا.. ليـريها أنه يعرف حيلها.. وأنه ما

زال السيد!!
توهج فى اإلظالم) (يبدأ الضوء األصفر ا

لورانس:
أوه يــا بــرثـــا.. أوه يــا فــريــدا. لــقــد أردت أن أمــد ذراعـىّ الــطــويــلــتــ
اجلــمـيــلــتــ عـلـى فـنى وأحــتــضن الــعـالـم! ولـذلـك ضـاعــفت قــبــضـتى
وضـربت.. ضـربت.. لم تـكن الكـلـمـات كافـيـة.. كان يـجب أن أسـتـخدم
الـلون أيـضًـا. أخذته لـلرسم. ورسـمت بنـفس الـطريـقة الـتى أكتب بـها.
بــقـوة وعــنف دون خـجـل! هـذه هى احلــيـاة.. قــلت لـهم احلــيـاة هــكـذا!
رائـعة! مظلـمة! رهيبـة! لقد منـعوا كتبى.. وأرادوا أن يـحرقوا لوحاتى!

عرسان هنية والفرن مسرحية قدمها لفرقة الفيوم فى 1977.

20
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سرح يجب استثمارهم كمبدع مستقل وأن يعاملوا > إن مهندسى ديكور ا
سرح حيث إنهم يشتركون فى كمخرج وأن يعبروا عن أنفسـهم على خشبة ا

ط من التربية يتيح االنفتاح الفكرى.

سرحي جريدة كل ا

30 من يونيه 2008 العدد 51
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> الـغرض مـن الدراسـات األساسـية اكـتسـاب معـارف أساسـية وقدرات/
سرح ـسرحية تاريخ ا مـهارات منهجية فى عـلم الدراما اجلماليات ا

ثقافة وعلم االجتماع. 12
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سرحي جريدة كل ا

في عام  69 أخرج للغورى  كفر أيوب.

30 من   يونيه 2008  العدد 51

سرح الغنائى  «قول يا مغنواتى» محاولة الستعادة صيغة ا
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والدرامية .
يـبــدأ الــعـرض بــاســتـعــراض اجلــمـوع فى افــتــتـاحــيـة
تـؤكـد عـلى مـقـولـة أســاسـيـة فى الـعـرض هى "بـاطل
بكل حق من غير سـبب معروف"  وتتحرك اجلموع
ـتـواتـرة فى مـأثـورنـا الشـعـبى : لـتـجـسـيـد الـثـنـائـيـة ا
احلق / الـبـاطل حــيـنـمـا يـتــواجـهـان فى "مـوال أدهم
ــــاذا اســــتــــخـــدم الــــشــــرقــــاوى"  لــــكــــنــــنى لم أفــــهـم 
االســتـــعــراض حـــركــات "الـــذكـــر" عــبـــر "الــتـــمــايل" و
"الــتــفــقــيــر" دون حــاجــة لــهــذه احلــركــات فى ســيــاق
ـا ـ ـوسـيـقى  وهـو مـا دعـا ـ ر مـوالى لم تــعـكـسه ا
ـوسـيقى حـمـدى حـسـ لـتوظـيف احلـركـة مـتـتـبـعـا ا
الــتى كــانت فــقــيــرة فى "تــوزيــعــهــا"  فــمــا أبــئس أن
يـكـون لـديك عـرض يـعـتـمـد الـثـيـمـة الـشـعـبـيـة ويـقوم
لـحن باسـتخدام "األورج" ودون تـنويع  نـعم هناك ا
جـودة فى عــدد من األحلـان األســاسـيــة  لـكـن فـقـر
ــكـن لــلـــمـــخــرج حـــمــدى الـــتــوزيـع أضــرهـــا  وكـــان 
حس أن يتعامل مع فرقة اآلالت الشعبية بالقصر
ـسرح غنائى خـاصة وأنه من اخملرج الـطموح 
حى يعتـمد الصـوت البشرى أداة جـماليـة بعيداً عن
أصــــوات اآلالت الـــتى تــــتـــجــــرد إلى حــــد كـــبــــيـــر من
اإلنـسـانيـة  وفى هـذا السـيـاق لى مـأخذ عـلى غـناء
أدهم الــشـرقـاوى وهــو مـضــروب بـرصـاصــة يـصـارع
ـــدة تـــزيــد عـــلـى أربع دقـــائق  فـــبـــعــيـــدا عن ـــوت  ا
ـمـثل فى ـشـهـد  فــقـد كـان تـشـغــيل ا كــاريـكـايـريــة ا
ـوت واحلـركـة  مع ضعف الـغـنـاء وجتسـيـد حلـظة ا
إمــكـانــات أجــهــزة الــصـوت وكــذا عــدم قــدرة مــعـظم
ـــنـــضـــبط  أحـــد ـــمـــثـــلـــ عــــلى األداء الـــغـــنـــائـى ا ا
الــــعــــوامل الــــتى وقــــفـت حــــائال دون جتــــويــــد بــــعض

ـغنـواتى" وهى واحدة احلكـيم عـلى لسـان/ صـيغـة  "ا
صرى  ونظن من الصيغ التى يفتـقد إليها مسرحنا ا
-ولـيس كل الــظن إثم - أن هــذه الـصــيـغـة حتــتـاج إلى
تدة  وهو تكالـيف كثيـرة وتدريبات صـوتية وأدائيـة 
طـمـوح مــشـروع فى ظل انــتـشـار صــيغ تـســارع بـإزاحـة
سـرحى فى فكرة شهـد ا ونـفى غيـرها عبـر اختـزال ا
واحــدة أو مـجــمـوعــة من األفـكــار أصـبــحت ـ أحـيــانـا ـ
ـوضـة" الـتى إن لم يـجــر وراءهـا سـتـتـخـلف ـ ـثـابــة "ا
بـالـتـأكيـد ـ عـن ركب مـا بـعـد احلداثـة  مـع أنـها تـتـسع
راوحات األشـكال وجدلـها دون إقصـاء للثـيمات التى
ـسرحى قد عفى عليها  مثل يرى البعض أن الزمن ا
ــغــنـواتـى" / الـراوى / احلــكــاء الــذى يـنــتــصـر ثــيـمــة "ا
ــوال عــلى مـا عــداهــا من صـيغ  فــتــقـالــيـد لـصــيــغـة ا
األداء الشعبى تعرف مـجموعة من الصيغ التى تعتمد
الــوسـيط اإلنــســانى مـنــهــا : شـاعــر الــربـابــة ـ الـراوى ـ
داح  وقد جتتمع بعض نشد ـ ا غنواتى ـ احلكاء ـ ا ا
واهب الـتى يتمـتع بها هـذه الصيغ مـجلـية القـدرات وا
ـزج بـ ـؤدى" فى االنــتـقـال من صـيــغـة ألخـرى أو ا "ا

أكـثر مـن صيـغـة حـسـبـمـا يـقـتـضـيه "احلـال" الدرامى 
عناها الشامل . وما تطمح إليه "الرؤية" 

ـغـنـواتى " متـسـلـحا بـفـعل "الـقول"  نحـن إذن أمام "ا
وبــالــتــالى نــكـون أمــام عــرض "قــولى" حتـتـل فـيـه قـيم
ركـز الذى يـنطـلق منه الـنص / العرض "الـشفـاهة" ا
 فال يـقــ يـحــكم احلـكى  ومــراوحـات احلــكى بـ
ــفـارقــة الــلـغــويـة شــخـوص الــصــراع هى مـا حتــدث ا

تـنـطــلق مـسـرحـيــة "قـول يـا مـغـنــواتى" من فـعل الـقـول
ــا يـــحـــمل من مـــعـــانى احلـــكــمـــة الـــتى تـــتــكـــثف فى
أشــكـال حـكـائـيـة وشـعـريـة شـعـبـيـة مـتـعـددة  صـاغـهـا
بــكــرى عـــبــد احلــمـــيــد مـــتــتــبـــعــا خــطـــواته األولى فى
ـــأثــور الـــشـــعــبـى فى نـــصــوصه اســـتــلـــهـــام الــتـــراث وا
وت ـسرحية  وهو ما تأكد فى ديوانه "ا الشعرية وا
سرحى "دم السواقى"  حليف األوليـا" أو فى نصه ا
والـنص يراوح بـ لغـت  بل طريـقتـ فى الكـتابة 
األولـى تـعـتـمـد الـســرد احملـايـد لـغـة لـلــحـوار  الـثـانـيـة
تـقــوم عـلـى لـغـة شــعـريــة تـتــكـثف فـى جـمل تــفـتح أفق
ــســتــوى اإلشــارى  وهــو مــا كـان الــداللــة أبــعــد من ا
يـحـتاج إلى مـسـتويـ فى األداء يـتـساوقـان مع هـات
الــطـريــقـتــ  وقـد أجــاد اخملـرج حــمـدى حــسـ فى
ناظر واإلخراج وهو همتـ هما : تصميم ا القيام 
ــتــعـددة الــتى تــؤكــد قـدرته مــا يـكــشف عن مــواهــبه ا

كفنان واع .

كن أن إن "موال أدهم الـشرقـاوى" كمـادة مصـدرية 
تـطـرح عـددا من الـقـضـايـا والـرؤى الـتى تـضع أمـامـنا
ــعـاجلـات الــدرامـيــة الـتى اســتـعـانت مــجـمــوعـة  من ا
بــالـروايـة الـشـعـبـيـة دون الـعـودة لـلـمـصـادر الـتـاريـخـيـة
ــكن أن حتــدث جـــدال فــكــريــا وجـــمــالــيــا الــتى كـــان 
داخـل الــنـص  فــقـــصـــة أدهم كـــمـــا يـــراهــا د. لـــويس
عــــوض نــــشـــأت نــــتــــيــــجــــة خالف بــــ "أدهم" وعــــمه
يـراث  وحـينـمـا كـثرت شـكـاوى العم "البـاشـا" حـول ا
ـا مـنـه ازداد اهـتـمــام الـبـولــيس به وأخـذ يــطـارده  
جعله يـناهض البـوليس دفاعا عـن نفسه  بيـنما تراه
الـروايـة الـشـعبـيـة بـطال حـاول أن يـواجـه قتـلـة عـمه 
ومـا يـهـمـنا هـنـا هـو الـصـيـغـة الدرامـيـة الـغـنـائـيـة التى
تــعـد مـادة مــصـدريـة مــهـمـة الســتـعـادة أحــد األشـكـال
الــشــعـــبــيــة األثــيــرة الــتى التـــزال قــادرة عــلى تــمــهــيــد
الــطــريق وتــعـــبــيــدهــا نــحــو خــصــوصــيــة مــســرحــيــة 
ــاذا لم يــعـتــمـد بــكـرى عــبـد احلــمـيــد عـلى وأتــسـاءل 
وال" بـقدرتـها الـعاليـة على صـيد "احلـكمة" صيـغة "ا
وجتـسيد األفـعال  خاصة أن مـوال أدهم يتقاطع مع
تـــراث ضـــخـم من أدب الـــشـــطــــار والـــعـــيــــارين الـــذين
يــعــرفــهم الــتــاريخ بــاخلــروج عــلى الــقــانــون ومــقــاومـة
الـسـلـطـات ومن هـنــا يـأتى تـبـنى اجلـمـاعـة الـشـعـبـيـة
لهم فيـصيغونـهم فى أشكال حكـائية وشعـرية تضرب
التاريخ الرسمى لتنتصر للفن  من هنا كان اعتماد
حمدى حس صيغة الـغناء  مفتتحا العرض ببرولوج
الــعــرض الـذى كــتــبه الــشــاعـر الــراحل الــكــبـيــر حــجـاج
ن الـــنــمـــر الـــتى بـــطــنت الـــبــاى  ثـم تــبـــعــتـه أشــعـــار أ
الـعرض مـن بدايـته لـنـهـايـته  وقـد كـانت عـمـادا لـلـقول

عرض جماعى يطمح إلى الشعبية

ـمـثـلـ لـألداء الـغـنـائى فـضالً عن عـدم قـدراتـهم ا
عـلى اإلمسـاك بكل هـذه الطـاقات اجملـتمـعة فى آن

واحد .

إن تـصــمـيم الـديــكـور كـان مــوفـقـا إلى حــد كـبـيـر و
ــسـرحــيـة تـشــغــيـله بــعــنـايــة ودقـة أضــافت لــلـصــورة ا
ولـلحدث الدرامـى  حيث  "تشغـيل" قطع احلجارة
ـثــال فـى عـدد مـن الــصـور دون تــكــلف عــلـى سـبــيـل ا
فـظـهـرت فى صـورة(كراسـى ـ نعش ـ سـتـارة ـ مـخـبأ ـ

كوبرى ... إلخ ) 
كـما  تـشغـيل باقـى تكـوينـات الديـكور بـشكل يـحسب
لــلـمـخـرج كــتـوظـيـفـه لـلـساللم كــمـنـصـة مــرة  وكـقـصـر
للـباشـا  وكسـجن لإلجنلـيز وكـدوار للـعمـدة فى مرات
ُأخــر  وقــد أكــدت مـســتــويــات الــديـكــور وأبــعــاده رؤيـة
الــعــرض نــفــســـيـــا ودرامــيــا  فــبــدت الــكــتل مع حــركــة
مـثـلـ كـنغـمـة مـهـمـة فى خدمـة رؤيـة الـعـرض  وهو ا
ــشــاهــد مــا يــؤكـــد قــدرة حــمــدى حـــســ عــلى رسـم ا
ـمـثـلـ اجلادين بـعـنـايـة فـائقـة  ومـعه مـجـمـوعـة من ا
الـذين أكدوا من خالل كلمـتهم على البـامفليت: "األمر
ـرة يــخـتـلف  لــقـد اقـتـربــنـا من أنـفـســنـا بـشـكل هـذه ا
جديـد لم نـتعـود عـليـه  وأعدنـا اكـتشـاف قـدراتنـا مرة
أخـرى"  نعم هم طـاقات جـيدة اسـتطـاعت أن تنـتصر
ـــكـــان وضـــعف إمـــكـــانـــاته فـــبـــرز عالء عـــلى ظـــروف ا
الـــقـــمـــبــشـــاوى فى دور أدهـم  وجنالء عـــامــر فى دور
أرواح  وشـــــريـف صـــــابـــــر فـى دور بـــــدران  وصـــــفـــــاء
مـصــطـفى فى دور نـاعــسـة وعـادل عـبــد الـرشـيـد فى
دور الــبــاشــا ومــعــهم مــخــتــار اجلــنــدى ونــظــيــر ســيــد
وأحـمد إبـراهـيم ومـحـمـد سـعـد ورضـا جـمـعـة وإلـياس
مـجدى ومحمد أنـور ومحمد الدالى ومـحمد شعبان 
إضـافـة إلى كـتيـبـة الـعـمل من فـنانـ وفـنـيـ وإداري
منهم : سوزان يسـرى ـ محمد إسماعيل ـ أحمد أنور ـ
هالة إبراهيم ـ أحمد األسد ـ محمود أبو ربع ـ مجدى
حس ـ سـعد الصـياد ـ مجدى شـهيب ـ عائـشة عمر ـ

ناصر صالح.
إن عـــرض "قــول يـــا مـــغــنـــواتى" الـــذى قــدمـــته فـــرقــة
ـسرحـية يسـتحق اإلشـادة بعنـاصره التى الـبدرش ا
ــشــكالت الــتى وقــفت ــتــعــة رغم بــعـض ا مــنــحــتــنــا ا
ـقدم ا يـلـيق بـاجلهـد ا عـائـقا دون مـتـابعـة الـعـرض 
من مـجمـوعة الـعمل ومخـرجهم حـمدى حـس الذى
سرحية .   قدم عمال جميال يليق بطاقته وخبرته ا

مواهب متعددة حتتفى بأدهم الشرقاوى 
مشاهد مرسومة بعناية فائقة

 عرض «قولى» حتتل فيه قيم الشفاهة
ركزالرئيسى ا

تلقى  وقفت أجهزة الصوت حائالً ب ا
وتسلسل العرض

الشرقاوى من التاريخ للفن 

أثور الشعبى  ثنائيات ا

موهبة جديدة فى الديكور 

ـكن لـلـممـثل أن يـؤدى أغـنيـة وأن يـنـقل رسالـة إلى اجلـمـهور حـتى لـو لم تـكن لديه  <
ـكــنه إشــبـاع الــضـرورات مــوهــبـة لــكـنـه لن يـســتـطــيع الــوصـول إلـى مـســتـوى عــال و

بارزة الضرورية للدور. ارسة ا البهلوانية أو 

" مصر فى مهرجان قرطاج الدولى بتونس فى 1978. داح مثلت مسرحية "عاشق ا

سرحي جريدة كل ا
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أحدث عروض العمومى اآلسيوى بالساحة األمريكية 

امرأة مفقودة .. أطروحة ثقافية فيتنامية
ـقدمات الهادئة" ثم بدأت العمل وأيضا "ا
ـــســـرح الــعـــمـــومى كـــمــخـــرجـــة وأنـــشـــأت ا
ـــــيــــزة من وقـــــدمت خـالله مـــــجــــمـــــوعــــة 
الــــعــــروض مــــنـــهــــا الــــعــــرض االفــــتـــتــــاحى
ـرشح جلـائــزة تـونى عـام1977 الـضــخم وا
"عــــودة طـــائــــر الــــعـــنــــقـــاء" وكـــذلـك عـــرض
ـيزة لـولـيام غـاشيـرم كـوتوال ومـجـموعـة 
شـكـسـبـيـر وأهمـهـا "حـلم لـيـلـة صيف" وقـد
كرمت من قـبل الـص وعـدة دول آسيـوية
وأوربية أخـرى وغيـرها فكـرمتهـا الص
عـام  1999 والـيـابـان عام  2001 وإجنـلـتـرا
عــــام  2002 وكـــــوبـــــا عـــــام 2003 ومــــــركـــــز
الــفــنــون الــصــيــنــيــة األمــريــكــيــة عــام1988
وفــــيــــتــــنــــام عـــام 2007 وذلـك إلجنـــازاتــــهـــا
الــكــبــيـرة مـن أجل إحــيــاء ونــشــر الــثــقــافـة
اآلسـيوية فى أمريـكا واحملافـظة على هذا
الــتــراث وهـــذه الــفـــنــون لـــدى أبــنـــاء آســيــا

ستوطن فى األمريكت ..  ا
وعـودة لـعـرض "امـرأة مــفـقـودة" فـقـد كـتـبه
وأخـــــرجـه "جنـــــويـن تـــــهـى مـــــيـــــنـه جنـــــوك"
موسيقى تـران فوجن ساش وهاى بوينج ..
ــــســــرحــــيــــة بــــالــــلـــــغــــتــــ اإلجنــــلــــيــــزيــــة وا
والفيتنامـية.. والعرض يناقش أيضا شيئاً
من األسـاطيـر الـفيـتـنامـيـة ومدى عالقـتـها
ـواطن الــفـيـتـنــامى .. وأنه دائـمـا بـحــيـاة  ا
وفى أى زمــــان فى حــــاجــــة إلى احلــــكــــمـــة
ـة من أجل حـيـاة والـتـعـالـيم والـعـبـر الـقـد
أفـضـل .. ويـشــمل الــعــرض مـجــمــوعـة من
ـــوســيــقــيــة .. ـــقــطــوعــات ا الــرقــصــات وا
ونــتـعـرف من خـالله عـلى قـدر الــثـبـات فى
ــرأة ـــتـــنـــاهـــيـــة لـــدى ا ـــقـــاومـــة ا احملـن وا
الــفـــيــتـــنــامـــيــة وقـــدر عــطـــائــهـــا ألحــبـــابــهــا
وأســرتــهـا وبــلـدهــا ومـجــتــمـعــهـا وذلك من
خـالل حــــيـــــاة رســـــام وزوجـــــته وامـــــرأة من
اخليال رسـمهـا الزوج كمـا يتمـنى أن تكون
فـتـاتـه .. ولـكـنه عـنــدمـا يـشـعـر بــأنه يـفـقـد
ـزعومـة ويدرك زوجته يـدرك وهم فـتاته ا
مــدى تـأثــيـر زوجــته فى حــيـاته وفى حــيـاة

أسرته واستقرارها...
 يــلــعب دور الـرســام "ثـاجنــا لـوك" والـفــائـز
ـثل فـيتـنامى عـدة مرات بـجائـزة أحسن 
ــــوســــيــــقـــيــــة "هــــاى بـــويــــنج " فى دور .. وا
ـــــرأة الـــــــزوجــــــة .. و"مى هــــــاجن" فـى دور ا
اخلبيـثة.. وتلـعب مخرجـة ومؤلفـة العرض
دور األم كـمـا تـقـوم "لـو لـيون" أيـضـا بـدور
ــــــســـــرح الــــــعـــــمــــــومى أم .. ويـــــقــــــوم جنم ا
اآلســيـوى  "تــران ثـوك هــانـا" بـدور شــاعـر
وصديق الرسام ومعلق على األحداث ...
وقـــد صـــرحـت تـــيــــشـــا تــــشـــاجن مــــؤســـســـة
ــســرح الــعــمـــومى أثــنــاء االحــتــفــال بــهــذا ا

العرض فقالت :
ـوذج " الـنــمـوذج الــثـقــافى الـفــيـتـنــامى .. 
مـثــالى بـالـنـسـبـة لـى .. فـأبـنـاء هـذه الـبالد
ــيــنــا ويــســارا .. لــيــتــعــلــمــوا .. يــبــحــرون 
ويـزداد مخـزونـهم العـلـمى والثـقافى .. وال
تـــبــــهـــرهم أضــــواء احلـــضـــارة الــــغـــربـــيـــة..
فـتــنـســيـهم أصــولـهم وجــذورهم وثـقــافـتـهم
وعــاداتـــهم وتـــقــالـــيــدهـم .. فــيـــعــودون إلى
بـالدهم من أجل تــنــمــيــتـهــا وتــطــويــرهـا ..
وحكومـتها ال تـسعى إلى القمـة بالتـضحية
بـــأفـــراد الـــشـــعب .. بـل تـــســـعى فـــقط إلى
ـة ومساعـدته على ـواطن حيـاة كر منح ا

الصمود والبقاء "... 

سـتمـرة بقـيادة اخملرج سـلسـلة القـراءات ا
الــــيـــابــــانـى "رون نــــاكــــهـــارا" وورش تــــدريب
مثل بـإشراف الكـمبودى أرنست وإعـداد ا

أبوبا ... 
ـسـرح فى عـدة مـهرجـانـات دولـية شارك ا
وكـان لـه فـيـهـا بــصـمـة وأثــر واضح ومـنـهـا
مـــهــــرجــــان أدنــــبــــرج الـــدولـى عـــام 1988 
ومهـرجان سـنغـافوره الـدولى عام  1992 

ومــــهـــــرجــــان جــــوهـــــانــــســـــبــــرج عــــام 1995
سـرح الدولى األول فى الواليات وأصبح ا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة مـنـذ عام 2003 وحـتى ا
اآلن.. وكـــــان أول مـــــســـــرح أمـــــريـــــكى تـــــتم
ــهــرجــان هــافــانــا الــدولى الــعــريق دعــوته 
ــســرحـيــة احلـديــثـة ــهـرجــانـات ا وأقــدم ا
وذلـك عــام  2003 أيـــضــــا.. فى نـــوفــــمـــبـــر
ـــســــرح بـــالـــتــــعـــاون مع عـــام 2007 أقـــام ا
ـــســـرح اآلســـيــوى مـــســـرح مــايـــا وشـــركـــة ا
ـــــــهــــــرجــــــان األول األمــــــريـــــــكى الـــــــدولى ا

للمسرح األمريكى اآلسيوى.. 
ومـــؤســـســـته تـــيـــشـــا تـــشـــاجن هـى مـــنـــتـــجــة
ومخـرجة فنـية ولدت بـالصـ ونشأت فى
نـيويـورك وبـدأت حيـاتهـا كـممـثـلة وراقـصة
ببرودواى ومن أهم الـعروض التى شاركت
فيـهـا "سيـدات محـبـوبات" و"رجـل محـترم"

شــــاى قـــــمــــر أغــــســـــطس" والـــــتى كــــتـــــبــــهــــا
األمـــــريـــــكى "جــــــون بـــــاتـــــريك" وهــــــو عـــــمل
كـومــيـدى يـنـاقش أحـوال األســرة الـيـابـانـيـة
يـة الثـانيـة مبـاشرة قبل وبـعد احلـرب العـا
وغــــيــــرهــــا من الــــعــــروض الــــتـى تــــمــــثل كل

اآلسيوي بكافة جنسياتهم... 
ومن الـنجـوم األمريـكـي اآلسـيويـ الذين
ــسـرح الــكـاتب شــاركـوا وبــرزوا من خالل ا
الــيــابــانى "مــومــوكــو إيــكـو" وكــذلك الــكــاتب
الــيـــابــانـى "واكــاكـــو يــامـــوتــشى" الــذى قــدم
سـرحـيات الـغـنائـية ـيـزة من ا مـجمـوعة 
ــوســيــقــيــة اجلــيــدة واخلـالــدة فى تــاريخ وا

سرح العمومى ..  ا
ـرور 30  ــاضـى  ــســرح الـعــام ا احــتـفـل ا
سنة على إنشـائه وقدم عدة عروض كبيرة
ـيـة بـأداء وقـلـب وعـقل آسـيـوى ومـنـهـا وعـا
عــرض "نـــادى احلظ الـــســعـــيــد" "لـــســوزان
كـيم" وتــخــرجه "تــيــســا تــشــاجن و"مــاكـبــيث"
"جلــون بـريــجـز" والـلــذان مـازال عـرضــهـمـا

مستمرا حتى اآلن وبنجاح كبير ...
ـسـرح الـعمـومـى اآلسـيوى ومن إجنـازات ا
ــــمـــيــــز الـــذى أعـــدوه بـــرنـــامـج الـــشــــبـــاب ا
ـرور ربع قــرن عـلى ـنــاسـبــة االحـتــفــال 
نــشـأته واســتـمـر لــآلن .. وأهم عـنــاصـرهـا

الـطــريق لـعـدد كــبـيـر مـن الـفـنــانـ إلقـامـة
ـســتـقــلـة أو الـتــمـتع شــركـاتــهم اخلـاصــة وا
بــالــعــمل الــفــنى احملــتــرم فى الــتــلــيــفــزيـون
ــســرح .. وخالل  30 ســنــة والــســيــنـــمــا وا
ـسرح الفـرص لفـنان من األقـليات منح ا
كافة فى أمـريكـا لينـالوا القـدر الكافى من
الــثـقــافـة الــفــنـيــة الـكالســيــكـيــة واحلـديــثـة
خلـلـق ثـورة تـطـور لــآلسـيـويــ فى أمـريـكـا
سـرح فى مـجـال التـرجـمة .. كمـا سـاهم ا
خملــــتـــــلف الـــــلــــغـــــات اآلســـــيــــويـــــة والــــلـــــغــــة
سارح التى اإلجنليزية .. ويعد من أكثر  ا
اســـــــــــــتــــــــــــفـــــــــــــادت مــن األدب الــــــــــــغـــــــــــــربـى

الكالسيكى... 
ــســرح ومن أهم الـــعــروض الــتى قــدمــهــا ا
" والــــتـى أدت فــــيه "إمــــبـــــراطــــورة الــــصـــــ
ــيـزاً " دوراً  ـمـثــلـة الـصـيـنـيـة "تـيـنـا شـ ا
ورئيسيا كأرملة آلخر نبالء الص وأيضا
ـــوســيــقى "غـــاشــيــرم الــعــرض الـــضــخم وا
كـوتوال " وهـو دراما سـيـاسيـة تتـحدث عن
فتـرة هـامـة فى تـاريخ الـصـ .. والـعرض
الــذى قـــدمه أحـــد مــســـارح بــرودواى وهــو
"حـمى صـفـراء" وهـو بـالـلغـة الـصـيـنـية األم
.. وأيـــضـــا عـــرض "صــراعـــات كـــمـــبـــوديــا"
"ألرنست أبـوبا"  والعـرض الـيابـانى "صـالة

ـــســـرح مــا هـل تـــصــلـح الـــفـــنـــون ويــصـــلـح ا
أفـسدته الـسياسـة والصـراعات الـعسـكرية
..?.. وهل هــنـاك ســبل حتـافظ بــهـا األ

ـكن عـلى أبــنـائـهــا فى اخلـارج ..?.. وهل 
أن يــحـــتــفظ أبــنـــاء احلــضــارات اخملـــتــلــفــة
بـتـقالـيـدهم وأصـولـهم األولى وهم يـنـتـمون
حلــضـارات وجــنـسـيــات جـديـدة ..?.. وهل
ــكـن أن يــحــدث احلــفـــاظ عــلـى األصــول 
صــدفــة .. أم أنه تـخــطــيط دقــيق ومــحـكم
ومـراحل تـنـفـذ بـدقـة .. وهل هـنـاك مـجال
ــــعــــنى االنــــتــــمــــاء لألصــــول واجلــــذور فى
الوقـت احلالى ووسط الـلـهـاث الدائم وراء

ال ..???... السلطة وا
يقدم مـسرح اجملـموعة اآلسـيوية الـعمومى
بـاالشــتـراك مع "مــعـهــد الـثــقـافــة والـتـعــلـيم
الــفـيــتــنـامى بــأمـريــكــا الـشــمـالــيـة" الــعـرض
ــــســـرحى "امـــرأة مـــفـــقـــودة" وهـــو عـــرض ا
رأة فى فـولكـلورى فـيتنـامى ينـاقش حيـاة ا

اجملتمع الفيتنامى .. 
وعن مـعــهـد الـثـقــافـة والـتـعــلـيم الـفــيـتـنـامى
بــأمــريــكـــا الــشــمــالــيـــة .. فــقــد أنــشئ عــام
 2000 كـمنـظمة غـير ربـحيـة بنـيويورك من
أجل حمايـة الثقـافة الفـيتنـامية  من خالل
إخـراج مـجـلـة بالـلـغـة الـفـيتـنـامـيـة.. وإقـامة
عــروض تـمــثــيــلـيــة ومــوســيـقــيــة فــيـتــنــامــيـة
خـالـصـة .. ومسـاعـدة الـشـبـاب الـفـيـتـنامى
فى أمـريكا بتـعريفه بحـضارة وثقافة بالده
ورعاية حبه وانتمائه لوطنه األم واحلفاظ
عـلى الـعـادات والـتـقـالــيـد الـسـويـة والـهـامـة
لـهم ومــقـاومــة اخلـلـل األخالقى والـثــقـافى
ـــتــــفــــشى فى الــــوقت الــــراهن .. وكــــذلك ا
مـساعدة الـشبـاب الفـيتـنامى والـذى يعيش
ـــده بـــأحــدث مـــا تـــوصل له فى فـــيـــتـــنــام 
الـعلم و تطورات الـعلوم الكالسـيكية.. وكل
مـا هــو مـفـيـد من الـعــلـوم احلـديـثـة وكـذلك
ـــعــــلـــومـــات الالزمــــة عن بـــرامج مـــدهم بـــا
ــتــوافــرة لــهم ــنـح ا الــتــبــادل الـــتــعــلــيــمى وا
والـــتى تـــمـــكــنـــهم من تـــطـــويــر أنـــفـــســهم ..
والـــعـــمل عـــلـى خـــلق تـــبــــادل ثـــقـــافى واسع
وعـــلى درجـــة كـــفــاءة عـــالـــيـــة بــ أمـــريـــكــا
وفــــيــــتـــــنــــام وخــــلـق تــــواصل فـى الــــنــــشــــاط
ــعــهــد مــكــتــبـة الــبــشــرى بــيــنــهــمــا. ولــدى ا
ضــــخــــمـــة جــــدا تــــشـــمـل قـــدراً هــــائالً من
الـكـتب الـفـيـتـنـامـيـة واآلسـيـويـة بـشـكل عـام
واألمـريكية أيـضا باإلضافـة إلى مجموعة
كـبيـرة من األفالم الـسـيـنـمـائيـة والـوثـائـقـية
ــتــاحــة لــلــجـمــيـع .. ولـديــهم والـثــقــافــيــة  ا
بـــرنـــامـج ســـنـــوى ضـــخم ودقـــيق والـــعـــرض

سرحى جزء منه ... ا
ـــســرح الـــعـــمـــومى فـــقـــد أنــشـئ عــام أمـــا ا
 1977 عـن طــــريـق الــــفـــــنـــــانــــة واخملـــــرجــــة
ـنــتــجــة الــصــيــنــيــة "تــيــســا تــشـاجن" وهـو وا
مجـموعـة مسـرحيـة بنـيويـورك الستـعراض
اخلــــــبـــــرات األمــــــريـــــكــــــيـــــة اآلســــــيـــــويـــــة ..
واجملـــمــــوعـــة تــــعـــطـى فـــرصــــاً لـــلــــفـــنــــانـــ
اآلســـيـــويــ فـى كــافـــة مـــجـــاالتـــهم لـــزيــادة
ـساهـمـة  فى تـألـيف وخلق خبـراتـهم .. وا
أعـــمــال مـــتــفـــردة تــمـــثل اآلســـيــويـــ كــافــة
بدرجتى جودة وتمـيز عاليت .. وقد كتب
ـز الـشــهـيـر "مـيل جــوسـو" بـالـنــيـويـورك تـا

عنه فقال :
ـسرح الـعمـومى اآلسيـوى .. كانت  " قبل ا
فـرص األمـريــكـيـ اآلسـيـويـ قـلـيـلـة جـدا
ــــســــرح ..  ولــــكـن وبــــعــــد الــــتــــجــــربـــة فى ا
الـشـجاعـة الـتى قـامت بـها مـسـز تـشاجن ..
اجتـــهت شـــركــــات أخـــرى عـــمالقــــة لـــعـــمل
مـــشـــروعـــات مـــشـــابـــهــــة فى كـــافـــة أنـــحـــاء

تحدة األمريكية "... الواليات ا
ــــســـرح الــــعــــمـــومـى فـــتـح األبـــواب ومــــهـــد ا

 مجموعة  مسرحية
بنيويورك الستعراض اخلبرات

األمريكية اآلسيوية

 نشاط مسرحى متواصل
ب أمريكا وفيتنام ..

ياللعجب!!
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> لـكى تـكـون حداداً البـد من مـزاولة مـهـنة احلـدادين: فال يـوجد تـمـكن بدون اكـتـساب
دائـم لـلــتــقــنــيــات وبــدون تـمــرين دائـم. وال يـجـب اخلـلـط بـ اإلعــداد والــتــحــضــيـر.

مثل مثله مثل عازف البيانو أو العب العقلة. فاحلقيقة ال نهاية لتمرين ا

أخرج ياس وبهية وآه يا ليل يا قمر لقصر الغورى عامى 76و 1968.

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3 
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«من اخملرج?»على طريقة «من القاتل?»
يــأخــذ فــرصـتـه احلـقــيــقــيــة فى االكــتـمــال بــتــدخل من خــارج خــشــبـة
ـسرح من اخملـرج "محـمد حـمدى" نـفسه!! مـطالـبًا إمـا بالـتوقف أو ا
بـاالنتـقـال للـوحة الـتالـية بـأسـاليب وألسـباب مـتبـايـنة يـرجع معـظمـها
ـسـرح كــمـا يـرى "مـحـمـد لـعـدم االنـضــبـاط أو اجلـديـة عـلى خــشـبـة ا

حمدى"!
ــتـبــايـنــة بـحــدث درامى مــتـصــاعـد ــشـاهــد ا وجـرى الــربط بــ هـذه ا
ــمـثــلـون ويـجــسـدون كــيف سـيــطـر "مـحــمـد حــمـدى" عـلى يـحــكى فـيه ا
مثل أو جزع ـتدربات أو كسره لذراع أحـد ا الـورشة بطرده إلحدى ا
مـثل وهم أنف آخـر أو فقـأ ع ثـالث ويصل األمر إلـى حد سبـاب ا
ـسـرح لـلـمـخـرج "مـحـمـد حمـدى" ووصـفـه باحلـمـار عـلى عـلى خـشـبـة ا
مسـمع مـنه وانتـهى بـرغبـتهـم فى التـمرد عـلـيه والتـعبـيـر عن أنفـسهم

وفى النهاية أطفأ "محمد حمدى" عليهم النور.
لقد وقـع "محمد حـمدى" بإقدامه عـلى احلديث عن نفسه فـيما حاذر
أن يـسـقـط فـيه لـقـد أكـد مـا أراد أن يـنـفـيه اخـتـبـأ حـ أراد الـظـهـور
وظـهـر حـ كـان يـتـوجب عـلـيه االخـتـفـاء كـان ديـكـتـاتـورًا حـ تـوجـبت

قراطية والعكس.. عليه الد
قـال "مـحمـد حـمـدى" إنه لم يفـرض نـفسه وشـخـصـيته عـلى "تالمـيذه"
لـكـنه كـان موجـودًا بـشـكل مـا فى كل لـوحـات الـعـرض. إن نـفى الـوجود
هــو إثـبـات له بـشــكل مـا نـفى عـن الـعـرض صـفــة الـعـرض مع أنه قـدم
عـرضًـا ذا بـدايـة ونـهـاية - أوفـيـتـر وفـيـنـالة - مـرسـومـتـ ومـحـددت

وحـدث درامى متـصاعـد وإفيـهات مـقصـودة وغيـر مرجتـلة بـاإلضاءة
واحلركة واإلكسسوار وهى أشياء يصعب ارجتالها حلظيًا.

ساتك اذا يا "محمد حمدى"? لقد قدمت عرضًا جيدًا وضحت فيه 
ـمـثـلون وهم الـتى تـتسم بـخـيـال حـر خـاصة فى الـفـيـنـال حـ صعـد ا
مــعـصـوبـو األعـ مـكــمـمـو األفـواه مـقـيــدو األيـدى وبـدأوا فى الـتـحـرك
ــسـرح بـطـريــقـة مـحـســوبـة ودقـيـقــة وفى كل االجتـاهـات عــلى خـشـبـة ا
أمامًا وخـلفًا أدهشت اجلـمهور وصفق لـها بقوة.. أقـول لك كنت رائعًا
ولك رؤيـــة واضـــحـــة أراك فـــنـــانًـــا لـــكـــنك خـــائـف تــتـــنـــازعـك قـــوتــان
ورغـبــتـان رغـبـة فى االخـتــفـاء تـؤخـرك كـثـيـرًا ورغــبـة فى الـظـهـور هى
شىء حـقيـقى وشرعى لـدى كل من يبـدع فنًـا فيـرغب فى إظهـاره على

الناس.
: "عـبد الـعزيـز شريف" و "مـحمـد حمـدى" - وهو غـير وأقول لـلمـمثـل
اخملـرج "محـمد حـمـدى"- و"نهـلة  سـبـاعى" و"عبـد الـله زرير" و "عـمرو
عـبـد العـزيـز"  أن الـتمـثـيل فن يـحتـاج لـشىء كثـيـر من اجلـهد ومـكـابدة

االنفعال مع الشخصية واالشتباك معها.
ولـــلـــمــمـــثل "عـــمـــرو مـــؤمن":  الـــكـــومــيـــديـــا لـــيــسـت كل شىء وجـــمـــهــور
"اجلــزويـت" مــهــمــا كــان عـــريــضًــا فــهــو جـــمــهــور صــغــيـــر ومــا يــضــحك

األصدقاء قد ال يضحك غيرهم.
ولـلـمـمــثل "مـنـيـر سـعـيـد": اسـتـفـد أكـثـر بــحـيـويـتك ونـشـاطك الـكـبـيـرين

ووجه طاقتك أكثر إلى داخلك أنت.
ـزيد وللـمـمثـلـة "منـار السـعـدنى": قدرتك عـلى االنـفعـال رائعـة ولـكن با

من الثقة بالنفس حتقق األفضل.
ولـلجـمـيع: برجـاء االهـتمـام بـالـلغـة الـعربـيـة تشـكـيالً ونـطقًـا فـهى لغـتـنا

التى نبدع بها ومن خاللها وهى حاملة رسائلنا إلى العالم.
ولـ "شـكسـبير مـؤلف "هاملت" ولـ "مـوليـير" مؤلف "طـرطوف" ولـ "بارى
ستـافيـس" "مؤلف «مـصبـاح منـتصف الـليل" ولـ "يـوسف إدريس" مؤلف
ـشــاهـد "الـفــرافــيـر" ولـ "جــان أنــوى" مـؤلـف "أنـتــيــجـون": لــكم الــله فــا
اجملــتــزأة من نـصــوصــكم كـانـت ثـقــيــلـة الــوطـأ عــلى مــواهب غــضـة فى
طريقها للتفتح وأعـمق من أن يجتزأ حدث مستقل منها ال يعبر عنها

بل فقط يشير إليها من بعيد: ياااه .. هذا يبدو أنه هاملت! 
ــذبـحــة هـنـاك  "مــحـمــود ديـاب" مـؤلف والــوحـيــدان الـلـذان جنــيـا من ا
وت" فـتميـز احلالة "ليـالى احلصـاد" و"توفيق احلـكيم" مـؤلف "أغنيـة ا
ـصريـة فى "لـيالى احلـصـاد" من إخراج عـبـد العـزيـز شريف الـريـفيـة ا
ـســامـرة ــمـثــلــ لـلــهـجــة الــفالحى وطــريـقــة الــفالحـ فـى ا وإتـقــان ا
ــرور إلى خــشــبـة والـســخــريــة من بــعـضــهم هــو الــذى مـنــحــهــا جـواز ا

سرح رغم أنها لم تكن مدرجة فى بامفلت الدعاية للعرض. ا
ــوت" مـن إخــراج "مــحــمـــد حــمــدى " كــان تـــمــيــز "مــنــار وفى "أغـــنــيــة ا
الـسـعـدى" فى مـونـولـوج بـالـلـهـجـة الـصـعيـديـة لـ "األم" الـتى حتـث ابـنـها
عـلى الـثـأر ثم الـتى حتـرض ابن عـمه عـلـى قتـله هـذا االبـن الذى جـلب
الـعــار عـلى الـعـائــلـة بـرفـضه لألخــذ بـالـثـأر ثم بــانـقالبـهـا عــلى نـفـسـهـا
شاعر الرثاء لولدهـا ملخصة هذا فى ندائها ولـومها لذاتها ثم كبتـها 
ـتـألم عـلـيه "ولـدى.. ولـدى" أعـطــاهـا ذلك شـارة الـتـمـيـز فى الـتـمـثـيل ا

بالعرض.
ــمـثل" عــلى اخـتـيــاره لـهــا فى هـذه الــلـوحـة من ولـ "مــحـمـد حــمـدى - ا

إخراجه.
صريتهما وطبيعيتهما تميزت  فتحية لهات اللوحت ا

يـ كل مـشهـد من إخراج عن سـبعـة نصـوص لكـتـاب مصـري وعـا
ـشاهـد لـم يكـتـمل ولم .. لـكن مـهالً إن أيًـا من هـذه ا ـتـدربـ أحـد ا

مـغـادرًا مسـرح "اجلزويت" لـيـلة اخلـميس  12 يـونيه ونَـفْـسى تسـألنى:
اذا? قلت لها: ال أعرف. ثم أتبعته بسؤال آخر وأنا أدور فى الشوارع
الـضـيـقـة خـارجًـا من حى الـفــجـالـة: ألم يـكن مـا شـاهـدته عـلى خـشـبـة
مـسرح "اجلـزويت" عرضًـا مسرحـيًا? اإلجـابة كـانت محـسومة بـالنـسبة
لى فـــقــلت: بــلى يــا نَــفْــسـى كــان كــذلك. ثم عــادت نَـــفْــسى لــتــســألــنى
ـيـكـروبـاص - نَـفْـسى وأنـا - لم تـتوقف ـاذا?! ثم ركـبنـا ا مـجـددًا: إذن 
ــاذا?" وال أنــا عـن الـ "ال أعــرف" فــأخــذتـــهــا - نَــفْــسى - هـى عن الـ "
ـقـهـى وطـلـبت من الــشـاى كـوبًــا واحـدًا فـقط وأخـذت وجــلـسـنـا عــلى ا
أرتــشـفـه وحـدى ونــحن االثــنــان - نَــفْــسى وأنــا - نـتــجــادل وقــد بـدأت

مسام احلوار بيننا تتفتح.
هل يـوحى هـذا بشىء? هل لـو وقف أحـدهم وحـده - أمام مـرآة ونـظر
فــيــهـا هل يــرى غــيـر صــورته هــو? وإذا حتـدث - وهــو واقف وحـده -

إلى صورته هل تسمع أذناه غير صوته?
عــرض "من اخملــرج?" عــرض بــانــورامى كــان صــوتًــا وصــدى صــوتًـا
ـمــثــلــون لـلــتــعـبــيــر عن ذواتــهم تـمــثــيالً وإخــراجًـا عــبــر عـدة أطــلــقه ا
لــوحــات وكــان صــدى لــصــوت "مــحــمــد حــمــدى" اخملــرج وهــو أحــد
ـسـتـقـلـة تردد وبح ـسـرحـيـة ا ـؤسـسـ لـفـرقـة "البـؤرة" ا األعـضـاء ا
ـلتحقـ بالورشة التى على مدى شـهر كامل من التـدريب جملموعة ا
نظـمتـها جـمعـية الـنهـضة الـعلـميـة والثـقافـية "اجلزويـت" بالتـعاون مع
ــســتــقــلــة مــعــتــمــدًا عــلى مــنــهج "ســتــانــسالفــســكى" فــرقــة "الــبــؤرة" ا
ــمـــثل وعـــلـى مــنـــهج الــواقـــعـــيـــة الـــنـــفــســـيـــة فى الـــتـــدريب عـــلى فـن ا
ـسـرح الـفـقـير لـلـتـدريب عـلى اإلخـراج. األجواء "جـروتـوفسـكى" فى ا
االحـتـفــالـيـة قــبل الـعـرض وبــعـده شـوشت عــلى الـعـرض نــفـسه وعـلى

قصود منه.. عمدًا. غزى ا ا
صـــعــد اخملـــرج "مـــحـــمـــد حـــمـــدى" قـــبل الـــعـــرض مـــخـــاطـــبًـــا جـــمـــهــور
ـسـرحى ومـؤكدًا عـلى احلـاضـرين نـافـيًـا عن الـعـرض صـفـة الـعـرض ا
الــفــارق بــ اخملـرج احلــقــيــقى واخملــرج الـكـالسـيــكى "الــشــريــر" الـذى
ـثلـيه كمـا ينـفى عن نفـسه هذه يـتحـكم بـكل التـفاصـيل ويحـجر عـلى 
الـصـفـة - الشـريـر - وأنه كـان فى السـابق كـذلك لـكنـه كان عـلى خـطأ
وهـو الليلة كما سـيرينا لم يتدخل فى عملـية اإلخراج سوى بالتوجيه

واإلرشاد فقط ليكون كل شىء فى السياق.
ـأخوذة ـنفـعـلة ا ـشاهـد ا ثم كـان الـعرض الـالعرفى مـجـموعـة من ا

دراما "الفوضى"... اخلالقة فعالً
الـــشـــرطــــة ورغم ضـــيق مـــســـاحـــة
الـــدور الــذى أدته الــفــنــانــة ســمــيــة
اإلمـام فـقـد أدته بـإتـقـان وفـاعـلـية
وكـــذلـك بـــاتـع خـــلــــيل ومــــصـــطــــفى

الدوكى ومحمد سمير.
وفى تـصـورى فـإن األدوار الـكـثـيـرة
الـتى قـام بـأدائـهـا أشـرف فاروق ال
تـــدل - فـــحـــسـب - عـــلى الـــتـــنـــكـــر
ورغـــبــــته فـى الــــتـــخــــفى عـن أعـــ
الشـرطـة بقـدر ما تـوحى بـعـمومـية
قـهورة وانـتمائـها إلى الـشخـصيـة ا
فئات مختلـفة; كما أن تمثيله لهذه
األدوار اخملـتلـفـة يقـربه من طـبيـعة
ـصـرية فى الـشـخـصـيـة الشـعـبـيـة ا
مـــقـــاومـــتـــهـــا لـــلـــســـلـــطـــة من خالل
التـنكـر واحلـيلـة; أما الـديـكور فـقد
حـرص الــفــنــان صـبــحى الــســيـد -
فى تــــــصـــــــورى - عــــــلـى أن يــــــوحى
بـــــاحلـــــصـــــار من خـالل الـــــتـــــمـــــاثل
الــشـديـد بـ جـانــبى الـعـرض وهـو
مـــا يـــتــــوازى مع طـــبــــيـــعـــة احلـــدث
الـدرامى نفـسه كما بـدت األشعار
التى كـتـبهـا الـشاعـر يـسرى حـسان
جــــــزءًا مـن احلــــــدث وداخــــــلــــــة فى
كن نـسيجه ولـيست شيـئًا زائدًا 
حـذفه أو مشـاهدته منـفردًا وهذا
مـــا قـــصـــدتـه مـــنـــذ الـــبـــدايـــة حـــ
أشــرت إلـى تــكــامـل الــعــنـــاصــر فى

متع. هذا العرض ا

الحــظـة األولـى الـتـى تـخــرج بــهـا ا
بــــــعـــــد مــــــشـــــاهــــــدة عـــــرض "مـــــوت
فـــــوضـــــوى صـــــدفــــــة" هى أن هـــــذا
الـعرض اسـتطـاع - بـفنـية واضـحة
ـتعة - أن يـجمع ب أمـرين هما "ا
والـفائـدة" وهمـا صـفتـان لم نتـعود
اجلــــمـع بــــيـــــنــــهــــمـــــا فى أغـــــلب مــــا
نـــــشــــــاهـــــده مـن عــــــروض يـــــجــــــنح
ـتــعــة" بـأى بــعـضــهــا إلى حتــقـيـق "ا
وسـيلـة مشـروعـة أو غيـر مشـروعة
ـــا فـى ذلك مــــداعــــبـــة الــــغــــرائـــز
احلــــســـيــــة واســـتــــجالب الــــضـــحك
ألوهى األســــبــــاب; أمــــا الــــعــــروض
الــــتى تــــطــــرح مــــوضــــوعــــات جــــادة
فـتـراهــا مـتـجــهـمـة زاعــقـة الـصـوت
وهــو أمــر يـــضــر بــالـــقــضـــايــا الــتى
ــــا أكـــثــــر من ضـــرر تـــعــــرضــــهـــا ر

أعداء هذه القضايا أنفسهم.
الفن احلقـيقى هو الذى يحل هذه
ـعـضـلة ـعـادلـة الـصـعـبـة أو هـذه ا ا

إذا افترضنا أنها معضلة أصالً.
"ال يـصنع احلـياة سوى من يـرحبون
ــــوت" أعـــــنى احلــــيــــاة الــــعــــادلــــة بــــا
اخلــالـيـة من الـقــسـوة والـتـزيـيف; ال
شك أن هـذا الــكالم سـوف يـبـدو -
لـلــوهـلـة األولى - شـديـد اإلنـشـائـيـة
ا اخلـياليـة لكـنه - فى حقـيقة ور
األمـر - شـديـد الـواقـعـيـة والـتـاريخ
اإلنـسانى كـله شاهـد على ذلك وال
أود أن أضـــــرب أمـــــثـــــلــــــة من هـــــنـــــا
ن استطاعوا تغيير التاريخ وهناك 

للـقارات" وأعـنى به موضـوع القـهر
الــــســـــلـــــطــــوى الـــــذى يــــتـــــعــــرض له
ـــــســـــرحـــــيـــــة ـــــواطـن غـــــيـــــر أن ا ا
تــــتـــعــــرض ألشـــيــــاء أخــــرى ال تـــقل
أهــمـــيــة مـــثل تـــزيــيف احلـــقــائق أو
الـتـعمـيـة عـلـيهـا وقـد أجـاد أشرف
فـــاروق فـى رسم شـــخــــصـــيـــة هـــذا
ـــواطـن وغـــيــــره من األدوار الــــتى ا
تــــذكـــــر داخـــــلــــهـــــا وكــــذلك ســـــيــــد
الــــفــــيـــومـى فى أدائه لــــدور رئــــيس
الــشـرطـة فــقـد سـاعــدته مالمـحه
وبنـيـته اجلـسـدية فى اإلقـنـاع بـهذا
الـدور أما مفـاجأة العـرض - حقًا
- فــهـو الـفـنــان كـمـال عــطـيـة الـذى
كــان ذا حــضــور واضح وتــمــيــز فى
أداء دور "ديــــلى "مــــســــاعـــد رئــــيس

ألنـــــــهـم - فــــــــقط - كــــــــانـــــــوا عــــــــلى
ــوت; هــذه هى اســـتــعــداد لـــتــقــبـل ا
حـكـمة الـعـرض أو غـايتـه الرئـيـسـية
وهوب عادل التى خلصها اخملرج ا
ـوت يـبــتـسم لـنـا.. حـسـان بــقـوله: "ا

مرحًبا!!".
الحـظـة الـثـانـيـة فهـى تكـامل أمـا ا
عناصر هـذا العرض فالنص على
الرغم من كتابته عن واقع مختلف
ـــــــا كـــــــتـب عـن الـــــــواقع نــــــــراه كـــــــأ
ـــصـــرى وقـــد لـــعب اخملـــرج دورًا ا
واضــحًـــا فى حتـــضــيـــر روح الــنص
ولــيس لــغــته فــقط واحلــقــيــقـة أن
ـسـرحـيـة ـوضـوع الـذى تـطـرحه ا ا
هـو مـوضـوع صـالح لــبـيـئـات كـثـيـرة
شـرقًـا وغــربًـا فـهـو مــوضـوع "عـابـر

لوحات متميزة تطرح األسئلة

 العرض عبارة عن صوت
مثل وصدى صوت اخملرج ا

عبد احلميد منصورد. محمد السيد إسماعيل عرض موت فوضوى صدفة

ـمثل أن يـكون كـوميـدياً مغـنيـاً راقصـا موسيـقيـاً وأكروبـاتياً فـ > يـجب على ا
واهب  بالتأكيـد وبريخت لم يكن منظراً ثل مـتعدد ا «ريـنهردت» يبحث عن 
حــتى لـو كــانت أسـالــيـبه انــتـقــائـيـة فــهـو يــعـرف أسس تـعــلـيم الــفن الـدرامى
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سرحي جريدة كل ا

قدم مع فرقة السامر أول عرض مسرحى يعرض فى العريش بعد التحرير وكان "يا ع صلى ع النبى".
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ــطــبـخ ويــعــرف هـــذا الــتـــكــنــيـك بــحــدث ا
ـثال الـكالسـيكى ـسـرح وا خارج خـشـبة ا
سرح لـلحدث الذى يـحدث خارج خشـبة ا
يـظـهـر فى مـســرحـيـة شـكـسـبـيـر "أنـطـونـيـو
ـــشــهـــد الــرائـع إلبــحــار وكـــلــيـــوبــاتـــرا"  فــا
كليوباتـرا فى نهر النيل فى مصر يوصف
ـسـرح بـلـغـة جـمـيـلـة جـداً ولـكن إذا عـلى ا
ـشــهـد حــقـيــقـيــاً عـلى خــشـبـة ظـهــر ذلك ا

سرح فقد يكون مخيباً لآلمال. ا
يـســتـخــدم إيـكــبـورن تــكـنـيـك احلـدث الـذى
ـســرح لكى يـتـجنب يحـدث خـارج خشـبة ا
ـــســـرحـــيـــة ـــمـــلــــة من ا عـــرض األجـــزاء ا
وأيــضــاً فـــإن مــا يـــقــال عن احلـــفــلـــة أكــثــر
ـا كــان يـحــدث حـقــيـقــة هـنـاك. إمــتـاعــاً 
ــــهـــارة فى يـــســــتـــخــــدم هــــذا الـــتــــكـــنــــيك 
مجـموعـة الـثالث مسـرحـيات الـتى تـسمى
"الــفــتــوحــات الــنــورمــانــديـة" 1974 ويــظــهــر
سرح ألولى تكنيك احلـدث خارج خشبة ا
مسـرحيـاته على خـشـبة مـسرح مـسرحـيته
الـثـانـيـة ,والــذى يـظـهـر بـدوره عــلى خـشـبـة
مـسـرح مـســرحـيـته الـثـالـثـة لـذلك تـتـرابط

الثالث مسرحيات معاً.
يــظــهــر مـثــال الــتــراجــيـديــا فى مــســـرحــيـة
"عبث شـخص منـفرد" فى الـفصل الـثانى
والــذى أعــد فى مــطــبخ جــيــوف وإيف فى
الـعـام الـتــالى. وكـان جـيـوف عـلى وشك أن
يـــنــفـــصل عـن إيف من أجل امـــرأة أخــرى
وقـــد قــررت إيـف أن تـــنـــتــحـــر. تـــبـــدأ إيف
بـــكــتـــابــة كـــلـــمــة الـــوداع عــنـــدمـــا يــحـــضــر
الــــــــزوجــــــــان اآلخــــــــران حلـــــــــضــــــــور حــــــــفل
الـكـريـسـمـاس هــذا الـعـام ولم يـكن الـبـيت
مـعداً للـحفل لذلك بـدأت ج فى احلال
ــطــبخ ويــقــوم ســدنى بــإصالح تــنـــظــيف ا
ــصــبــاح. ثم يــشــرح لــرولــنــد كــيف يــعــمل ا
ــصـبــاح مـســتـخــدمـاً الـورقــة الـتى كــتـبت ا
عـــــلـــــيـــــهـــــا إيف كـــــلـــــمـــــة الـــــوداع  لـــــيــــدون
الـتـفـاصــيل. إن احلـفـاظ عــلى الـنـظـام فى
ــهـم فى حـــيـــاة هــؤالء الـــبــيـت هــو الـــشـئ ا
الناس وليست مشكالت الناس اخلاصة.
وإذا كــان كـل شئ يــبـــدو تــمــامـــاً إذن فــكل

شئ يجب أن يكون تماماً.
(×) يـــقــوم جــوهــر كــومــيــديــا الــســلــوك عــلى
الــتــنــاقض الــنـــاجت عن الــتــزام الــشــخــصــيــة
بـسـلـوكـيـات اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة عـلى حـسـاب

استجاباتها ورغباتها الطبيعية .

مكن أن يصـنفا على تـراجيديتـان.  ومن ا
كـمــا أنــهــمـا أنـهــمــا كــومــيـديــتــان الذعــتــان 
واقـعـيتـان  ألنـهـما تـتـنـاوالن مـشكالت فى
ــــكن أن تــــعــــتــــبــــرا كــــمــــا أنــــهــــمـــــا  دبـــــلن 

رومانسيت .
أمــــــــــا عـــــــــام  1920 فــــــــــقــــــــــد أجنـب نــــــــــويل
 1899  -1973 والذى كـان كاتـباً نـاجحـاً كما
ـثالً صغيراً ثالً فقد بـدأ حياته  كـان 
فى عـام 1911 وتــعـتـبــر مـســـرحـيـاته األولى
كـما صــوت الـشـبـاب فى مـطـلع عام  1920 
أن مــســــرحــيــاته تـــوصف غــالــبـــاً بــأنــهــا ال
أخالقــيـــة .أمـــا أفــضل مـــســرحـــيــاتـه فــهى
مـســرحــيـاتـه الـكــومــيـديــة مــثل مـســرحــيـة
"حـمى الـهـشيم" 1925 ومـســرحـية "قـصص
حــيــاتــهم اخلــاصـة  1930 ومــســرحــيـة "روح
مــرحـة" 1941 ومـسـرحــيـة "الـضـحك الـيـوم"
1942 وتــعــتــبــر كــلــهــا مــســرحــيــات مــســلــيــة

ـتـفـرجـ و التـزال ومـعـروفـة جـداً عــنـد ا
ــســرحـيــات كــوجنـريف خــفــيـفــة مــقـارنــة 
ووايـلـد الـلذين كـان لـديـهمـا غـالـباً قـضـايا

ساخنة ليناقشاها.
أمـا آالن إيكـبورن الـذى ولد فى  1939 فـهو
كـــاتـب مـــســـرحـى كـــومــــيـــدى مـــشــــهـــور فى
الـنـصف الـثانى مـن القـرن الـعـشـرين فـهو
توسطة يـكتب عن طريقة حـياة الطبقـة ا
وكــمـــا فـى مـــســـرحــيـــات أوكـــاسـى تـــغــوص
فــــفى الــــتـــــراجـــــيــــديـــــا فى مـــــســـــرحــــيـــــاته ,
مــســرحــيــتــة  "عــبث شــخص مــنــفــرد1972 
نرى سدنى الذى يـتسلق سلم اجملتمع قد
دعــا هـو وزوجــته جـ زوجــ آخـرين -
قــد يـــكــونـــا ذا نــفع له فـى وظــيـــفــته - إلى
حــفل كــريــسـمــاس صــغــيــر ويــبـدو ســدنى
مـــــنــــزعــــجــــاً ألن احلــــفــــلــــة  يـــــجب أن تــــتم
سـرحـية بـجـ وهى تـنظف بـنجـاح.تـبـدأ ا
ــطـبخ الـذى نـظـفــته من قـبل وهى مـثـال ا
توسطة والتى لزوجة تنتمى إلى الـطبقة ا
ال يــوجـد شـئ يــجــذبــهـا إال بــيــتـهــا ويــبـدو

عليها القلق من رأى اآلخرين عن بيتها.
ــــطــــبخ ــــســـــرحــــيــــة فـى ا تــــدور أحــــداث ا
ــفــتـرض بــالــطـبع أن بــالــرغم من أنه من ا
ـعـيشـة .ويـعرف تـقام احلـفـلـة فى حجـرة ا
ــتــفــرجـون فــقط مــا يــحـدث فى احلــفــلـة ا
ـا تـقـوله الـشـخـصـيـات عـنـدمـا يـدخـلـون

ظـهر كاتب مـسرحى أيرلـندى آخر هو ج.م
سينج 1871 -1909 فى أواخر القرن التاسع
عشر ومن أشهر مسرحياته  "فتى الغرب
اللعوب"  .1907أما الشاعر دبليو .ب.ييتس
ــســرح الــقــومى 1865 - 1939 فــقــد افــتـــتح ا

األيـرلـنـدى فى عـام 1899 ثم قـام بـعـد ذلك
بــــافــــتــــتــــاح مــــســــرح آبـى فى دبــــلن.  وكــــان
"ســيـــنج" واحـــدا من تــلـك الــفـــرقــة .وتــدور
أحداث مسرحية "فتى الغرب اللعوب" عن
شـــاب لــعـــوب ثـــرى لم يـــكن يـــحـب الــعـــمل
ويـقضى حـيـاته مـستـمـتـعا يـصل إلى قـرية
فـى أيــرلـنــدا ويــخــبــر الــقــرويـ أنـه هـرب
بـــعـــد أن قــــتل أبـــاه خالل مـــشـــاجـــرة وذاع
صـيـته عــنـد  فـتـيــات الـقـريــة الالتى يـريـنه
جريئاً ومثيراً لكن ذلك تغير عندما وصل
أبوه حـياً وبـصحـة جيـدة للـقريـة باحـثاً عن
ابـنه. ومرة ثـانـية تـوجـد الفـكـاهة فى كـلـمة
"لـعوب" ألن هذه الـكلمـة ال تعنى أنه ثرى
وأنه فــقط يــدعى أنه مــثـيــر وجــر  فـهى
مــســرحــيــة أخـرى تــتــنــاول شــخــصـاً يــدعى
كــونه شـيـئـاً عـلـى عـكس الـواقع.  أمـا شـون
أوكــاسى فــيــعــتــبـر كــاتـب الــقـرن الــعــشــرين
ــــســـــرحى األيـــــرلــــنــــدى ومـــــســــرحـــــيــــتــــاه ا
الــــكــــومــــيــــديــــتــــان الــــشــــعــــريــــتــــان: "جــــونــــو
ــغـرور" 1925 احملــراث والــنــجـوم" ,أيــضـا وا

ـســرحيـة على مـزحة عن تتـمحـور حبـكة ا
كـــــلـــــمـــــة أرنـــــسـت والـــــكـــــلـــــمـــــة الـــــتـى يـــــتم
اسـتـهـجـاؤهـا بـهـذه الـطـريـقـة تـعـنى "جـاد"
ــســـرحــيــة لــكن أحـــد الــشــخـــصــيـــات فى ا
يـســمى أرنـسـت (والـذى يــشـبه اســمه تـلك
ـــســرحــيــة عن الــكـــلــمــة) وتــدور أحــداث ا
الــكــيــفــيــة الـــتى  يــفــوز بــهـــا أرنــست بــحب
مـحــبـوبـته  الـتى اخـتـارته فـقط بـسـبب أن
اســـــمـه أرنـــــسـت وكـــــان وايــــــلـــــد يــــــرى أنه
بالرغم من أهمية أن تسمى أرنست لكنه

ليس بالضرورة أن تكون جاداً !
تبدو احلـبكة بـعيدة االحـتمال عن احلـبكة
الـتى كان يتنـاولها كوجنـريف أو شيريدان
ـهـارة فلـقـد كانت ذات وقع لكـنهـا كـتبت 
ـناسب ـتفـرج فـى الوقت ا جـيد عـلى ا
فاألحـداث ال تمر بـسرعـة رهيـبة أو ببطء
شديد وكل فصل كان يـنتهى بنهاية قوية.

لقد كانت مسرحية فكاهية صارخة.
سـرحـية جنـاحا كـبـيرا  ألوسـكار حقـقت ا
وايلـد وقد أطـلق علـيه أنه كاتب مـسرحى
عـظـيم لـكن عام  1894 كـان بـدايـة الـنـهـاية
بـالـنـسـبـة له. أقـام وايـلـد عالقـات مـحـرمة
مع األطفال فقـد كان شاذاً وكان محرماً
فـى إجنــلــتـــرا أن يــكـــون لــلــرجـــال عالقــات
شــاذة مـع بــعــضـــهم الــبـــعض. ثم حــدث أن
والـد أحــد أصـدقــاء وايـلــد الــشـاذين نــعـته
أل وتـــمت مـــحـــاكـــمــته بـــالـــشــذوذ عـــلى ا
وكـــانت احملـــاكـــمـــة نــفـــســــهـــا درامـــيــة و
ــهــا مـــرتــ فى الـــســيـــنــمــا. تـــصــنع تــقـــد
احملـاكمـات غالـبا مـسرحاًً جـيداً لـكنه من
النـادر أن تـكون رائـعـة  مـثل تلك احملـاكـمة
 ولــــقـــد بـــرع  وايـــلــــد فى تـــلـك احملـــاكـــمـــة
بـفــكـاهـاته الــبـارعـة والــرائـعـة لــكـنه أطـلق
مـزحة صـارخة عـنـدما سـئل عمـا إذا كان
يـعرف بالتحـديد شاذاً معـروفاً فرد وايلد
أنه يــعـرف ثـم عـنــدمـا ســئل عـمــا إذا كـان
قــــد قــــبــــلـه رد وايــــلــــد : "أوه ال لـم يــــكن

جذاباً".
كـان بـارعاً فى إجـابته ,لـكنـها تـعنى أنه من
ـمــكن أن يــجـــد الــرجـال جــذابــ وهـذا ا
ـدة مــعـنــاه أنه شــاذ. أودع وايـلــد الـســجن 
عــامـــ وأصــبـــحت مــســـرحــيـــاته فى طى
النسيان خالل السنوات العشر التالية .  

ــــســــرح لـم يــــحــــدث تــــطـــــور ذو شــــأن فى ا
الـبريطـانى خالل النـصف األول من القرن
الــتـــاسـع عـــشــر لـــكـن الـــظــروف حتـــســـنت

خالل النصف الثانى من القرن.
عاش السـير آرثـر وجن بينـيرو حيـاة مديدة
كــــكــــاتـب مــــســــرحى بــــدأت فى عــــام 1870
واســــتــــمــــرت حـــتـى عـــام 1922 وكــــتب ثالث
مسـرحـيات سـاخرة نـاجـحة قـبل أن يـتجه
ــســرح اجلـــاد. وهــنــاك كــاتب إلى كــتـــابــة ا
سرحـيات السـاخرة وهو آخر بدأ كـتابـة ا
وليم شوينك جلبرت والذى بدأ العمل مع
مــؤلـف مــوســيــقى هـــو آرثــر ســولــيــفــان  و
قدمـا معـاً األوبرات الـكـوميـدية الـشهـيرة 

والتى تعرف بـ :جلبرت وسوليفان .
وكــــــــتب أوســــــــكــــــــار وايــــــــلـــــــد 1854 - 1900  
مـسـرحـيـات كـومـيـديـة عـديـدة بـارعـة جداً
وكــــانـت مــــوهــــبـــــته بــــارعـــــة مــــثـل مــــوهــــبــــة
كـوجنـريف فى الـقـرن الـسـابع عـشـر لـكن
بسبب الفضيـلة التى كانت تسود متفرجى
الـقـرن الـتاسع عـشـر لم يـسـتـطع وايـلد أن
يــتــنـاول ذلـك الـنــوع من مــوضــوعـات احلب
الـــــتـى تـــــنــــــاولـــــهـــــا كــــــوجنـــــريـف . عـــــلى أن
مسرحيات وايلد تـعتبر متقنة ذات طبيعة
ـتـعة جـذابة تـضج بـالـفـكـاهـة كمـا أنـهـا 

جداً.
ولـد وايــلــد فى دبــلن بــأيـرلــنــدا عـام  1854
وكـان أبـوه طـبــيـبـاً أمـا أمه فـكـانت مـهـتـمـة
بالسياسة وهـو الشئ الذى كان مستهجنا
فـى ذلك الــــوقت عــــلـى الــــعــــكس مـن هـــذه
األيام وكانت تصبو إلى أن تتحرر أيرلندا
مـن االحــتـالل اإلجنــلـــيـــزى . كــان أوســـكــار
بــارعـاً إلـى أقـصـى حــد فـقــد حــصل عــلى
جـوائــز من اجلــامـعــة لــكن الــعـمل لـم يـكن
يــروق له كــان يــعــتـــقــد أن الــطــريــقــة الــتى
يـعــيش بـهـا أكــثـر  أهـمــيـة من مـســرحـيـاته
وكـــــان  يـــــحـب أن يـــــنـــــظـــــر الــــــنـــــاس إلـــــيه
ويسـتـمعـوا إلى مـوهـبته وكـان يـرتدى ذلك
البـس الـــتـى جــــعـــلـت الــــنـــاس الــــنــــوع من ا
يستديرون ليـنظروا إليه كلما مر أمامهم .
ـوضــة الــســائــدة فى مــجـتــمع لــقــد كـانـت ا
ذلك الــوقـت أن يـكــون الــشــخص  جــمــيالً
وبـارعاً ولـذلك كان الـوقت منـاسبـاً لكـتابة

"كوميديا السلوك"(×).
بـحـلـول عـام  1893 كـان أوسـكــار وايـلـد قـد
كــتب مــســرحــيــتــ نــاجـحــتــ وتــوج عــلى
رأس مـجـتـمـع الـطـبـقـة الــراقـيـة فى كل من
لــنـدن وبــاريس. كــان أوســكــار  إذا حتـدث
يــســـتــمع إلــيه اجلـــمــيع ويــضـــحــكــون عــلى
ا تكـون مسـرحيته «أهـمية أن براعـته . ر
تـكون جـاداً" أروع وأكثـر كـوميـدياته شـهرة
والـتى كـتبـهـا بسـرعـة فى عام  1894عنـدما
طــلب مــنه جــون ألـــكــســنــدر مــديــر مــســرح
ســــانـت جــــيــــمس أن يـــــكــــتب مـــــســــرحــــيــــة.

سرح البريطانى  الكوميديا على ا
فى القرن التاسع عشر والعشرين

 اعتمدت الكوميديا
على تكنيك ما
يحدث خارج
اخلشبة لتجنب
سرحية األجزاء ا

ملة ا
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ثالى. ودائماً اإلدراك احلاضر سرحى ا سرح? مسرح مثالى يعنى فن األداء ا > مـا هو ا
شـاهـد الـذى يـشارك فى إن كـل شىء أداء أداء يتـم بجـديـة مـقدسـة وقـادرة عـلى إثـارة ا

األداء بقدسية. 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

ع رئيسًا للبيت الفنى للفنون الشعبية واالستعراضية عام1997.

30 من   يونيه 2008  العدد 51
ثلـ ذوى مهارات متـفقة مع فـكرة إخراجه. إذا جلـأ إلى الغناء إلى > يـختار اخملـرج 
مثل فى جتزئة األكـروبات إلخ.. لن يهمل تدريبات محددة تهـدف إلى استكمال إعداد ا
مـكن أن يـخـتـار اخملـرج راقـصـاً لـعرضه ـسـرح الـراقص يـكـون من ا الـعـرض. مع نـظـام ا

ثالً أيضاً. والذى سيكون مطلوباً منه أن يكون 

أخرج في  1980مسرحية "مصطفى كامل" لفرقة السامر.

سرحي جريدة كل ا
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من اخملرج ??!
يجعلنا نتساءل : أين هو العرض?!!
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د. أبو احلسن
سالم

 الكمبوشة

ـسرحـيون ب سـندان الـرقابة الـذاتيـة اجلمعـية ومـطرقة قع ا
الرقـابة الرسـميـة فهـو فى األولى يراقب فـكره ويـراقب إبداعه
قـبل الـشـروع فى جتلـيـاته ذلك أنه مـراقب من مـجـتـمـعه عـبر
ا حـلقـات أو دوائـر العـقائـد واألعـراف لذا تـراه يقـيـد نفـسه 
ـا وقر فى نـفـسه من رسوبـيات الـعادات يـعتـقد ويـقيـد نـفسه 
والـتـقــالـيـد وهـو وإن كـان هـنـا يـنــبع من الـشـرط الـذاتى الـذى
كن أن نطـلق عليه مـظهر الـتزامه فإن ثل قنـاعاته أو مـا 
ــوضــوعى - مــا ذلـك الــشــرط نــفــسه مــتــداخل مع الــشــرط ا
يــخص مــجــتـــمــعه وعــصــره - وهــو مــقـــيــد أيــضــاً بــالــشــرط
ـوضــوعى - مــا يـلــزمه به مــجــتـمــعه من خالل ثــقــافـة ذلك ا
ـدنى - لـذلك ـسـتويـ الـرسـمى الـقـانـونى وا اجملـتمـع عـلى ا
يصبح مـجال اإلبـداع - غالبـا - منتـوف الريش غيـر قادر على
الـتـحـلـيق فى ســمـاوات اإلبـداع إال فى حـدود الـسـمـاء األولى
وإذا جتــاوزنـا الــرقـابــة الـذاتــيـة لــلـمــبــدع عـلى إبــداعه قـبل أن
ا قبل الشـروع فيه باعتـبار أن قصقـصته ألجنحة ينجـزه أو ر
طائـر إبداعه قبل إطالقه له هو لون من ألوان قناعاته ومن ثم
ــا ال يـــرقى إلـى حــدود اإلبـــداع أو هـــو إبــداع فـــإن إنــتـــاجـه ر

ا يجوز عليه قول الشاعر: متوسط القيمة 
«ما طار طير وارتفع  إال كما طار وقع»

ومــثــله أيــضــاً ذلك اإلبــداع الــذى تــقص الــرقــابــة الــرســمــيـة
جناحيه أو (تنتف) من ريشه وتوغل.

وال أعــجب من تـقــلـبــات الـرقـبــاء الـذين كــثـيــراً مـا حتــكـمـهم
قنـاعـات فـكـرية أو تـوجـهـات عـقيـديـة أو حـزبـيـة واألعجب من
أولـئك وهؤالء رقـيب مذعـور يضع نـصب عيـنيـه تعمـيم رسـمياً
ـسـمـوح مـن الـقـول وهـذا بـالـطـبع ـســمـوح وغـيـر ا يـحـدد له ا
متـغـير بـتـغيـر سـياسـات الـنظم احلـاكـمة. وأذكـر أنـنى أخرجت
عـرضـا كتـبت نـصه عن عـمل أدبى لألديب مـعاويـة حـنفى ذلك
ـدرج محكى هو مسـرحية: (حـلم ليلـة صيد) الـذى أخرجته 
ـسـاعدة سـرحى الـذى أنـشـأته فى عام 1982  اإلسـكـنـدريـة ا
الــلـــواء شــاكــر عــبـــد الــسالم - الــســـكــرتــيــر الـــعــام حملــافــظــة
ـسـرحى الـشعـرى نـفسه من اإلسـكـندريـة - إذ عـاد إلى النص ا
الرقابـة وقد حذفت بعض الكلـمات القليلـة أذكر منها «يا شيخ
يونـان - يـا شيح فـراع - يـا شـيخ رومان - من رحم اإلسالم».
وال شك أن الـتـعـلـيـمـات التـى كانـت بـحوزة الـرقـيب آنـذاك هى
ـا ألن شــعـار دولـة جتـنب أيــة لـفــظـة لــهـا عالقــة بـالــدين - ر
ـان» - فـلـيــتـصـور مـعى االنـفـتــاح آنـذاك كـان هـو «الـعــلم واإل
ــوظف وأفق ثـقــافـته أو فــلـنـقل الـقــار حـدود ذلك الــرقـيب ا
ــبــالغ فــيه عــلى وظــيــفـتـه أو تــطـلــعــاته إلـى الـتــرقى خــوفه ا
ـعنى يا كبير القوم وظيفـيا لم يدرك أن كلمة (يا شيخ) هى 

فراعنة كانوا أم يوناني أم رومان!!
ومع أن ذلك كله أمـر ه يفـسر حدود وعى الـسلـطة الرقـابية
قيد بـشرط موضوعى رسمى قيـد منها بشـرطه الذاتى أو ا وا
أو عرفى أو عـقيـدى دينى - حـزبى إال أن الرقـابة عـلى الفـنان
الــصـــغــيــر الــدارس لــلــفـن هى الــعــجب الـــعــجــاب فى مــجــال
ـوسيقى والـفنـون التشـكيـلية ا ا سـرح ور امـتحـانات طالب ا
ـا مع بدء تـقـدمهم لاللـتـحاق وهى رقـابـة تصـحب الـطالب ر
بـقـسم من أقـسـام الـفــنـون فـمع بـدايـة تـقـدم طـالب الـثـانـويـة
ـسرح بـآداب اإلسكـندرية ـؤهل عال لـقسم ا ؤهل  العامـة أو ا
تبـادره (أخت فى اإلسالم) تخـوذت بنـقابـها أو تـدرعت بحـجاب
ـسـرح ده بـدعـة ـاذا تـدخل قـسم ا مـبـالغ فى طـوله بـالـسـؤال (
وكل بدعـة ضاللة وكل ضاللـة فى النار والـيعـوذو بالـله) وتبادر
أحـدهم الطـالـبة بـالهـجـوم (أنت غاويـة تـطلـعى رقـاصة) وبـعد
تـصديـنا لـهـذا القـمع واإلرهاب الـفـكرى عـمد مـسـئولـو توزيع
ــراقـبـ عـلى امــتـحـانـات الـطالب إلـى تـوزيع مالحـظـ من ا
ـتـزمـتـ ـلــتـحـ أو ا صـغـار مـوظـفى وعــمـال اجلـامـعـة من ا
سرح نقـبات واحملجبات على جلان امـتحانات طالب قسم ا وا
ولـك أن تتـصـور احلـالـة النـفـسـيـة الـتى يجـد الـطـالب الـفـنان
سرح بتد نفسه عليها أمام من يوبخه بسبب دخوله قسم ا ا
قــسم الــرقص واالنـحـالل مـا بــ تــعـلــيق مـن مالحظ مــلـتح
ــز من مـنـقــبـة إن لم يـكـن انـتـقــادهـا مـعــلـنـا وإطالق وغــمـز و
الحـظ تشوش أذهان أصوات عالـية أو أحاديث جانـبية ب ا
مـتحـن فـضال عن افتعـاالت تتـهم طالـبا أو طـالبة الـطالب ا
غـير محـجبـة بالتـململ فـى مكانـها التـفاتـا أو تأمال أو تطـلعا
نـحـو نافـذة قـاعـة أو طـرقـة إجـراء االمـتـحـان حتـى أن أحدهم

اتهم طالبة فى السنة النهائية بالقسم بأنها بصقت عليه.
سرح مبتدئا وخبيراً. وهكذا تالحق الرقابة فنان ا

أسا سيـات التصـميم

ــوجــودة فى ســيــر احلــركـة فـى الــتــكـويـن  تــقـود ا
ركـز الـبؤرى الـعـ إلى مركـز الـتشـويق وبـجـانب ا
قـد تـكـون هـنـاك مـسـاحـات ثـانـويـة فى الـتـشـويق 
وكــذلـك تــفـــاصـــيل دقـــيــقـــة داخل الـــتــكـــوين تـــشــد
االنـتـباه ولـكـنـهـا ال تنـتـقص من الـنـقـطة الـرئـيـسـية

للبؤرة .
ــســرح عــادة تـــصــمم حــول مــركــز قــوى تـــركــيــبــة ا
للـتشويـق مع مناطق ثـانويـة هامة . ومع إدراك أن
التركيبة كخلـفية لها مركزها اخلاص للتشويق إال
مثل  ركز احلقيقى للتشويق  يتوقف على ا أن ا
ـــنــظــر عـــبــارة عن وكــمـــا ذكــر من قـــبل فــتـــكــوين ا
وســـائل  وشئ دائم الـــتــغـــيـــيــر وله أيـــضــاً مـــراكــز

مختلفة للتشويق لكل منظر .
ـــــــســـــــرح  وألـــــــوان وحلـــــــسـن احلـظ أن إضـــــــاءة ا
ــمـــثــلــ  تــســـهل وتــبــسط أى البـس  وحــركــة ا ا
تــغــيــيـــر من أجل الــتــأكـــيــد. وبــإعــتــام كل األضــواء
ـسرح تأتى - وإضاءة منـطقة مـعينـة فإن إضاءة ا
بـسـهـولـة  - ببـؤرة ضـوئـيـة إلى نـقـطـة مـعـيـنـة على
ـــســـرح  كــمـــا يـــســـتـــطـــيع أن يـــفـــعل هـــذا -  فى ا
ــثل بـالــنـسـبــة لـلــتـكـوين الــتـكـويـن - لـون مالبس 
ـــنـــظـــر الـــعـــام  وأيـــضــــاً لـــلـــمالبس األخــــرى فى ا
ــمــثــلــ   فــهى من ــســرحى . وكــذلك حـــركــة ا ا
ـــركـــز الـــبــؤرى ـــمــكـن أن تـــســـتـــغل فى تـــغـــيـــيـــر ا ا
(الــتـــشــويق)  كـــمــا هــو واضـح بــدرجــة كـــبــيــرة فى
تكوينات الباليه  أو تكوينات رقص اجملموعات .
ـمثل مـثل تسـمح لـلمـخرج أن يـكون مع ا وحركـة ا
مـجــمـوعـات أو صـور (تــرسـيـمــات) أو (تـشـكـيالت
اخملـرج ) لـتـوجيـه انتـبـاه الـنـظـارة إلى أى جزء فى
ـسـرح ـسـرحى . فـمـسـاهـمـات إضـاءة ا الــتـكـوين ا
ــمــثل (الـــتــشــكــيالت) ال البـس وتــرســيــمـــات ا وا
ـســرحى فـقط  تــخـدم الــتـكــوين الــعـام لــلـعــرض ا
ـرئى لــلـمـسـرح  ولــكـنـهــا تـخـدم أهــمـيـة اجلــانب ا
ـسـرحى ـنـظــر ا وكــذلك تـأكـيــد أهـمـيــة تـصـمــيم ا

كفن مرئى.

غامض) .
ـتـماثل (ألشـكال) فالـتوازن احملـورى هـو التـرتيب ا
مــــتـــســـاويــــة الـــوزن عـــلـى كل من جــــانـــبى احملـــور 
واحملور قـد يكـون خـطاً حـقيـقـياً أو خـطاً تـقـسيـماً

مركزياً. 
ــتـمـاثل ـبــنى عـلـى مـثل هـذا الــتـوازن ا والـتــكـوين ا
ــنـسـق) قـد يــبـدو ذا حس راق وتــقـلــيـدى مع أنه (ا
ذو تـأثـيـر جـامـد وصارم (الـتـكـلف) فـالـتمـاثـلـيـة قد
تـخفف قليالً باستعـمال ترتيب غير مـتماثل  بينما
األشـكال األسـاسيـة تظل فى تـماثل مع تـنوع الـلون

أو إضافة تفاصيل إلى األشكال الكلية. 
ــســرح ذات الــطــبــيــعــة (الــشــكـالنــيـة) أو حــركــيــة ا
ــعــمـاريــة الــبـنــائـيــة) غــالـبــا مــا تـســتـعــمل تــوازنـا (ا
مــتـمــاثال وكل مـنـهــمـا داخل الــتـكـوين  – مـعــاجلـة
احلــائط فــرديــاً أو كــكل - وأحــيــانــا مــا يــســتــعــمل
تماثل تـرتيب شبه متمـاثل إلعطاء تأثيـر التوازن ا

بطريقة حرة وأكثر نعومة. 

هــو تــوازن مــتــمــاثل حــول مــركــز واحلــركــة تــكــون
ــوذج زخـــرفى دائـــريـــة وهـــو أنــفـع مـــا يــكـــون فـى 
(ديكـورى) أو فى الـتفـاصيل الـتزيـيـنيـة مع أنه قد

ستوى األرضى للتكوين .  يرى أحياناً فى ا
يـخـتــلف عن الـتـوازن احملــورى  فى عـدم وجـود أى
مــحـور أومـركـز بـؤرى  فــهـو تـوازن الـعــنـاصـر غـيـر
ـتــشـابـهـة  وهـو الـتـوازن احملـسـوس لـلـكـتـلـة جتـاه ا
الـــفـــراغ . والتـــوجـــد أيـــة قـــواعـــد مـــاعـــدا تـــقـــديــر
ـصــمم  والــنــتــيـجــة هى إحــســاس بـحــركــة أكــبـر ا
وإثـارة أكثـر جـاهزيـة دائـما ألن تـسـتخـدم درامـياً .
ــسـتــتـر يــعـتـمــد عـلى الــعالقـة ــا أن الـتـوازن ا وطـا
الــداخـلـيــة داخل الــتـكـويـن فـإن اسـتــعـمــال الـنــسـبـة
ـصــمم عـلى الــوصـول لــلـتـوازن واإليـقــاع يـسـاعــد ا

وجود فى ترتيب مستتر . الدقيق ا
إذ لم يـكن الـبنـاء فى الـنـموذج (ويـعـنى هنـا الـشكل
ـسـرح) كـكل فإنـه ينـتـظم حـول مـركز الكـلى عـلى ا
لـلـتـشـويق أو نـقــطـة بـؤريـة  وهى نـقـطـة تـكـون فى
ـركز - الـتـكـوين – لـيس من الـضـرورى أن تـكـون ا
ــشـاهــد  بـواســطـة وهى الـتـى تـوجه إلــيـهــا عـ ا
وســائل واضـحــة أو رقـيــقـة  واخلـطــوط الـقــيـاديـة

ــســـتــقــيــمــة أكــثــر جــرأة مـع أن إيــقــاع اخلــطــوط ا
ـــنـــحــنـــيـــة إال أن اخلـــطــوط وقـــوة مـن اخلــطـــوط ا
ـنحـنية لـها تـنويـعات أكـثر ال حـصر لـها . فـإيقاع ا
ـــنــحـــنى قـــد يــكـــون له رشـــاقــة اخلـــطــوط اخلط ا
ـــعــــكـــوســـة ــــتـــدفـــقــــة  واضـــطــــراب األقـــواس ا ا
وحلقات اللولب مثل الدوائر واألشكال البيضاوية
 وســواء أكــان إيــقـــاع الــتــكــوين يــســوده اخلــطــوط
ـنـحـنـيـة فـإنه يـصـبـح أخـيـراً جزءاً ـسـتـقـيـمـة أم ا ا
ـــثل فــالـــعالقــة من ســيـــر احلــركــة األســـاسى. وبــا
النسـبية لـألشكال - والتـى حتدد اإليقـاع - تنشد

التوازن وتنتج إحساساً أكبر بالوحدة .

بـــجــانب تـــثــبــيت أو تـــعــضــيـــد الــوحــدة فـى تــكــوين
ـسـرحى فـإنه يـحـاول أن يـثـيـر االهـتـمام ـصـمم ا ا
ـــعــنـى لـــتــركـــيـــبـــته. وأى مـــعــنـى يــرتـــبط ويـــعـــطى ا
ــنــظـريــة فى الــتــكــوين يـكــون بــالــطـبع بــاألشـكــال ا
ــنـــظــر فى ـــتــطـــلــبـــات ا ــصـــمم  جـــزءاً من رؤيـــة ا
ـصــمم بـتـرجــمـة أفـكـار ـسـرحــيـة عـنـدمــا يـقـوم ا ا

سرحية إلى أشياء مرئية  . مؤلف ا
سرح قـياس فى تركيـبة ا قياس: اإلحـساس با  ا
ـثـال يـرتبـط بـحجـم شـكل اإلنـسـان وفى هـذين ا
جند شـكلى التـصميم مـتماثـل فى احلجم إال أن
وجود مـقياسيـهما يـتغيـر بالنسـبة حلجم الـشكل ا

فى التكوين.
ـسـرح تـسـتـطـيع أن تـفى مـهـمــا كـان فـإن تـركـيـبـة ا
ـنــظـريــة لـلــمـســرحـيــة  ولـكــنـهـا ـتـطــلـبــات ا بـكـل ا
التـكـون مـثيـرة لالنـتـبـاه  وهـكذا فـمـا الـذى يـجعل
ــســرحــيــة تــبـدو أكــثــر إثــارة فى تــركــيــبــة لــنــفس ا

تركيبة أخرى ? .
الـتـركـيبـة أو الـتـكـوين تـكون أكـثـر إثـارة عـدة مرات
ـــا يـــثـــيــر بـــســـبب الـــرؤيـــة الـــفـــريــدة واجلـــريـــئـــة 
ــشــاهــدين  وهــذا االســتــجــابــة اإلدراكــيــة عــنــد ا
ـسرحيـة تقلـيدية (كالسـكية ـكن عندمـا تكون ا
ــة) أو مــألــوفــة عــنــد الــنــظــارة  فــمــصــمــمـو قــد
ــســرح األوربــيـون يــبــتــكـرون تــصــمــيـمــات مــثــيـرة ا
ومـخــتــلــفـة لــلــكالســكـيــات الــوطــيـدة  وكــذلك فى
مـسارح اجلـامعـة واجملتـمعـات حيث يـذهب الناس
ا سرحيـة شهيـرة أكثر  شاهـدة إنتاج أو رؤيـة 
ــلـفت لــلـنــظـر أن ـســرحـيــة جــديـدة . وا يــذهـبــون 
تكون فـكرة التـصميم أو طريـقة اإلنتـاج - (يقصد

هنا تقنية اإلنتاج)  – مبـهرةً .
صـمم لـسوء احلظ . اليـستـطيع احلـصول ولـكن ا
عــلى مـثل هـذه احلــريـات الـكــبـيـرة  فى مــسـرحـيـة
شـاهدون ألول مرة  ولن جـديدة   حيث يـراها ا
يـقدروا  – بالـطبع  – هـذا اجلهـد مالم يـكن هذا
جـزءاً فى خطـة اإلنـتـاج . فـاألهم أن يـثـير  – أوال

 – االستجابة العاطفية للمسرحية .
والـشئ اآلخـر الـذى يـجـعل تـركـيـبـة مـا أو تـصمـيم
صمم من مـا أكثر إثارة من غـيره  هو ما يـفعله ا
أجل تـــوازن تــــكـــويـــنه  فـــالــــتـــوازن اآللى ألشـــكـــال
الـتــصـمـيم قـد يـحـقق الـوحــدة لـتـكـوين مـا  ولـكـنه
الً وغير مشـوق . فأى تصمـيماً أو تكوين يـظل 
شيِق يـتـنـوع بتـوسـيع الـتـوازن فى ترتـيـبه لألشـكال

األكثر إثارة دون فقدانه للوحدة .
هــنـــاك تــرتـــيــبـــات عــديــدة لـألشــكـــال الــتى تـــنــظم
بطريقة ما فـعطاء اإلحساس بالتوازن أو االتزان
سـاحة مـعيـنة هذه الـترتـيبـات تصنف (التـعادل) 
إلى تــوازن مـحــورى (مـدارى  – دائـرى) وشــعـاعى
ـتشـعب نـصف الـقطـرى)  ومـستـتـر (خفى مـنه (ا

طـاقـات تـمــثـيـلـيــة حـقـيـقـيــة كـانت تـبـحث
عن مـقـ لـهـا لـيـوظـفـهـا بـالشـكل األمـثل
الئم إلمـكانيـاتها حتى تـظهر بـالشكل ا
وعــــــلـى رأس هــــــؤالء مــــــنــــــار الــــــســــــعـــــدى

وعبدالعزيز شريف.
ـسـرحـيـة وبــالـنـسـبــة لـتـقـد هــذه الـلـيـلــة ا
التى رفض مـدرب الورشـة أن يطـلق علـيها
عـرضـاً بـيـنــمـا أصـر عـلى تـسـمــيـتـهـا بـنـتـاج
لـلورشـة التـدريبـية  –على الـرغم من عدم
ذكـر ذلك فى الدعـاية- فقد قـدمت بشكل
مـــلـــحــمـى بــريـــخـــتى مـــنــذ الـــوهـــلــة األولى
ـدرب أخــذ يـوجه حـديـثه فـعـنــدمـا صـعـد ا
لـلجـمـهور ويـؤكد عـلى معـلومـة أننـا سنـلعب
لـــعـــبــة وعـــلـــيـــنــا أن نـــعـــرف إذا كـــانت هــذه
ـــقــدمـــة جـــزءاً من الـــعـــرض أم ال وبـــعــد ا

مـن الـنـظـرة األولـى لـدعـايــة الـعـرض البـد
أن تـدور فى ذهـنك أسئـلـة كثـيرة جتـعلك
ــا ســـيــقــدم من مـــجــمــوعــة من مـــشــتــاقــاً 
الـــشـــبـــاب احملـــبـــ لـــلـــمـــســـرح فـــدعـــايـــة
الــعـرض فى الــصـفــحـة األولى كــتب فــيـهـا
عـــــنـــــوان الـــــعـــــمـل "مَنْ اخملـــــرج" ومـــــوعـــــد
ه وعنـدما تبـحث عينك عن مؤلف تـقد
ـــؤلـف «نـــاس الـــعــــمـل واخملـــرج جتــــد أن ا
كـــتـــيـــر واخملـــرج/ نـــاس أكـــتـــر» وبـــداخل
ورقـة الـدعـايـة كـتب أن (جـمـعـيـة الـنـهـضة
الـعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة "اجلـزويت" بـالـتـعـاون
مـع فرقـة "الـبؤرة" نـظـمت ورشـة عمل من
تــــــدريب مــــــحـــــمــــــد حـــــمـــــدى وذكــــــر اسم
ـتدربـ ومجـموعـة من النـصوص لـكبار ا
ـيـ وكل نص ـصــريـ والـعــا ـؤلــفـ ا ا
مـن هؤالء إخـراج أحـد أعـضاء اجملـمـوعة

تدربة. ا
سرحية بـصعود محمد بـدأت هذه الليلـة ا
ـــدرب لــــهـــذه اجملـــمـــوعـــة وأخـــذ حـــمـــدى ا
يــــتـــحــــدث عن أشــــيــــاء خـــاصــــة بـــأســــلـــوب
الـتـدريب فى الـورشـة مع مـجـمـوعـة الـعـمل
وبـالـطـبع لـيس لـلـمـشاهـدين عـالقة بـذلك
وأخــذ يـشـرح مـا ســيـقـدم وذلك فى خالل
خـــمـس دقـــائق قــــد أصـــيب فـــيـــهـم مـــعـــظم

لل. شاهدين با ا
مثلـون يصعدون واحداً تلو اآلخر أخذ ا
ــســـرح ويــقــومـــون بــحــركــة إلى خــشـــبــة ا
دائـرية حول أنـفسهم وكـأنهم يريدون أن
ـــــتـــــفــــرجـــــون مـن جــــمـــــيع يــــشـــــاهـــــدهم ا
اجلــهــات لــنــتــعــرف بــعــد ذلـك أن هـؤالء
ـــمــثــلــ يـــشــتــركــون فى مـــجــمــوعــة من ا
ورشـة تـدريـبـيـة عـلى الـتـمـثيـل واإلخراج
درب ويـحـاولـون عـرض أعـمـالـهم عـلـى ا
ويـتـمـنـون احلـصـول عـلى قـبـوله وأخذت
تتـوالى مشـاهد مـن األعمال الـتى ذكرت
فى دعاية العرض ويشترك فى كل عمل
ــشــهـد ــمـثــلــ ويــكـون ا مــجـمــوعــة من ا
شـاهد من ألحـد الزمالء أيـضًا وهـذه ا
ــوت" تــألــيف تــوفــيق نــصــوص "أغـــنــيــة ا
ــولـيــيــر "مـصــبـاح احلــكــيم "طـرطــوف" 
مـنــتـصف الـلـيل" تـألـيف بـارى سـتـافـيس

"الفرافير" ليوسف السباعى "أنتيجون"
جلـان أنـوى "هــامـلت" لـشـكــسـبـيـر وقـام
ـــشـــاهــــد عـــلى الـــتـــوالى بـــإخـــراج هـــذه ا
(محـمد حمـدى منار الـسعدى عـبدالله
زريـر عــمـرو مـؤمن عـمـرو عـبـدالـعـزيـز

منير سعيد).
ـشـاهـد –الـتـى ال يـزيـد يــفـصل بـ هــذه ا
ـــشــهـــد فــيـــهــا عن  3 دقــائـق"- مــشـــاهــد ا
صغيرة حتاول أن تـعرفنا من الذى سيقوم
ــشــهــد الــقــادم بــالــتــمــثــيل واإلخــراج فى ا
لــيـنـتــهى هـذا الـعـرض –إن جـاز الـتــعـبـيـر-
ـمــثـلـ يـســيـرون فى خـطـوط بــأن جـمـيع ا
مستقيمة مـتقاطعة وكل منهم يغمى عينيه
ويــضع كــمــامــة عـلـى فـمـه لــيـقـف اجلـمــيع
ويتقدم كل منـهم وينزع كمامة الفم وغطاء
الع ليعرف نفسه للجمهور ونكتشف أن

العرض قد انتهى.
قــامـت فــكــرة هــذا الــعــرض عــلى مــحــاولــة
تـــــقـــــد إبــــداعـــــات مـــــجـــــمـــــوعــــة الـــــعـــــمل
اإلخـراجــيــة والـتــمـثــيــلـيــة الـتـى اكـتــسـبــوهـا
بـداخل هذه الورشـة التدريبـية ولكن غاب
اإلطـــار الــدرامـى الــعـــام الـــذى يـــجــمـع بــ
هـذه اإلبداعـات فقـد اعـتمـد الـعرض كـما
ــدرب عــلى مـنــهج ســتـانــسالفــسـكى ذكـر ا
الــــواقـــــعى فـى الــــتـــــمـــــثــــيـل وعــــلـى مــــنـــــهج
جــرتــوفــســكى فى اإلخــراج ولــكن لألسف
الــشــديــد غــاب اخلط الــدرامى الــرئــيــسى
ـتـفـرقـة ـشـاهــد ا الــذى يـجـمع بــ هـذه ا

ذلـك أخــذت مـــشــاهـــد الـــعــرض تـــنـــتــهى
ــــــدرب الــــــذى بــــــشـــــــكل بـه تــــــدخـل من ا
يــجـــلس خــلـف اجلــمـــهــور; أمـــام أجــهــزة
الــــتــــحــــكـم اخلــــاصــــة بــــالــــعــــرض وأخــــذ
اجلـمـيع يـلـعــبـون بـاإليـهـام ثم كـسـر هـذا
ــمـــثـــلــون يـــحـــاولــون اإليـــهـــام بل أخـــذ ا
الـــــــتـــــــحــــــاور مـع اجلـــــــمــــــهـــــــور فـى أحــــــد
ـــشـــاهـــد وبـــالـــتـــالى كل مـــا ســـبـق هــو ا
بــاخـتـصـار شـديــد كـسـر احلـائط الـرابع
ـــلـــحــمـى وأيـــضًــا فـى مــنـــهـج بـــريــخـت ا
ــنـهج بـالــنــسـبــة لــلـتــمــثـيـل فـقــد تــأثـر بــا
ـــمــثل الـــبــريـــخــتى فى عـــدم مــعـــايــشــة ا
لـلــشــخـصــيـة بــشــكل كـامـل بل وأحـيــانًـا
ـمـثل من الـشـخـصـية الـتى كـان يـخـرج ا
يـؤديـها لـيـقول تـعـليـقاً ثـم يدخل مـجددًا
إلى الشـخصيـة التى يؤديـها فقـد ظهر
ـــــنــــهـج الــــبـــــريــــخـــــتى فى اخلــــلـط بــــ ا
الـــــتــــــمــــــثـــــيـل واإلخــــــراج وبـــــ مــــــنــــــاهج
ســــــتــــــانــــــسـالفــــــســـــــكى فـى الــــــتــــــمـــــــثــــــيل
وجـــرتــوفـــســكـى فى اإلخـــراج فــلـم يــكن
هـــــــــــنــــــــــاك حملـــــــــــة مـن مـالمـح مـــــــــــنــــــــــهـج
ـسـرح جـرتــوفـسـكى اإلخــراجـيـة ســوى ا
ــاديــة وعــلى الــفــقــيــر فى إمــكــانــيــاته ا
الـــــرغـم من تـــــوجـه جـــــرتــــــوفـــــســـــكـى فى
الــــــعـــــــديــــــد من أعـــــــمــــــاله إلـى احلــــــالــــــة
الــــطـــقــــســــيــــة فى عــــروضه -كــــمــــا ذكـــر
"زبـــيــجـــنــيـــيف تــارانـــيــيـــنــكـــو" فى كـــتــابه
ــســرحــيــة"- إال أن "فــضــاءات شــايـــنــا ا
ذلك الــعــرض لم يــعــرض لــهـذا اجلــانب

من منهج جروتوفسكى اإلخراجى.
وعــــلى الـــرغـم من االعـــتـــمــــاد الـــصـــريح
والـتـطـبيق لـلـملـحـمـية الـبـريخـتـية إال أن
ــنـهج مــدرب اجملـمــوعـة لم يــذكـر ذلك ا
عـــــلـى اإلطالق فـى أثــــنـــــاء مـــــنـــــاقـــــشـــــته
لـلـصـالة بـعـد انتـهـاء العـرض وهـذا ينم
ــــنـــهج الـــذى اعـــتـــمـــدت عـــلى أن هـــذا ا
ـــســرحـــيــة بـــشــكل عـــلــيه تـــلك الـــلــيـــلــة ا
أســــــــــاسـى لــم يــــــــــكـن  يــــــــــدركـه مــــــــــدرب
اجملـــمــوعـــة والـــذى عـــرف نــفـــسه بـــأنه
يـعـمل مـدرب محـتـرف حلرفـيـة التـمـثيل
ويــــعـــــمـل كــــمـــــخـــــرج فـــــمن الـــــواضح أن
ـــســـمــيـــات واأللـــقــاب أصـــبـــحت بــدون ا

قيود أو حسابات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـكن أن ننسى ذلك اجملهود وأخيرًا ال 
بذول من جمـيع أعضاء الفرقة فقد ا
حــاول كل مــنــهـم عـلـى قــدر إمــكـانــيــاته
ـلـحوظ ويـحـسب لـلـجـمـيـع اجتـهـادهـم ا
فــــــــقــــــــد حــــــــاول اجلــــــــمـــــــــيع أن يــــــــقــــــــدم
الـشـخـصـيـات الــتى يـقـوم بـهـا عـلى قـدر
ـستـطـاع ومن هـؤالء (مـحمـد حـمدى ا
مـــنــــيـــر ســـعـــيــــد عـــمـــرو عـــبــــدالـــعـــزيـــز
عــبـدالـله زريـر عـمــرو مـؤمن) وتـمـيـزت
نــهــلــة ســبــاعى بــاألداء الــطــبـيــعى ولــكن
عـــــابــــــهـــــا فـى بــــــعض األحــــــيـــــان ضــــــعف
الــــصـــــوت وقــــدم هــــذا الــــعــــرض مــــنــــار
ثـلة تمـتلك الكـثير من السـعدى وهى 
ــتـمــيـزة ولــكـنــهـا الـقــدرات الـتــمـثــيـلــيـة ا
حتتـاج إلى توظـيف بشـكل جيـد حتى ال
ـيـلـودرامى بـيـنـمـا تـنـجـرف إلى األداء ا
قـدم الـعـرض أيـضًـا عـبـدالـعزيـز شـريف
الـذى يـتـمـيـز بـتلـقـائـيـة مـبهـرة فى أدائه
الـكـومـيـدى والـذى يـتمـيـز بـعـدم افـتـعاله
لـلـكـومـيـديـا فـقـد كـان أداؤه الـكـومـيـدى

راقياً.

فـلم يـكن هـنـاك أى تصـاعـد فى األحداث
فــــقـــد فـــوجـئ اجلـــمـــهــــور أن الـــعـــرض قـــد
ــمـثــلــ كــانــوا يــعــرفـون انــتــهى ولــوال أن ا
ـا اسـتـوعب اجلـمـهـور أنـفـسـهم بـاألســمـاء 

أن العرض قد انتهى.
بالنسبة لـلتمثيل حاولت مجموعة العمل
أن تـؤدى أدوارها بـواقعـية وعـلى الرغم
مـن أن الـورشــة كــانت تــعــمل عــلى مــنـهج
سـتانسالفـسكى الواقعى فى الـتمثيل إال
ـــــتــــــدربـــــ عـــــابــــــهم األداء أن مــــــعـــــظـم ا
ــفـتــعل ولم يــسـتــطع مـدرب الـتــمــثـيــلى ا
اجملـمـوعـة أن يـخـفى عـدم خـبـرة أعـضاء
الـــفــرقـــة فــقــد بـــدا عــلى أغـــلــبـــهم أنــهم
ــســرح ألول مـرة يــقــفــون عــلى خــشـبــة ا
وبــالـــرغم مـن ذلك ظــهـــر من بـــ هــؤالء

تلك الطموح  ورشة تدريبية أم عرض 

 مشاهد متفرقة يغيب عنها الرابط الدرامى
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ـمثـلـ ومع ذلك ال يـوجد شىء مـجد ـمثـلـ وإعداد ا > يـوجـد فرق كـبـير بـ إدارة ا
لـلممثل أكثر من أن يكـون حتت إدارة حتى وإن كانت شكلية. فإذا كـان الفنان يعتقد أنه

ال يتعلم مباشرة من فنه فهو يتعلم على العكس من مهنته. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

أخرج "من أجيب ناس" عام  81وقدمها في األقصر واإلسكندرية والسامر.

30 من   يونيه 2008  العدد 51

أنشأ فرقة األقصر للفنون الشعبية وفرقة الواحات البرية للفنون التقليدية.

عبد الرحمن عرنوس يفتح خزانة
الذكريات  (2)

قهى الثقافى أيام مسرح الفنان فى أسترا وا

ستنقدون اجلهالء وا
 اعتبروا الفكرة خروجاً على اخلط التقليدى

 «قول يا مغنواتى» محاولة
سرح الغنائى الستعادة صيغة ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14

 روميو وجولييت بتوقيع سناء
شافع 

صـ12

سرحى اجملانى  «انت حر» واللعب ا

¢ù«ªN óªMCG  

 معظم نصوص
صرى سرح ا ا
مرتبطة بعصرها
كن أن وال 
تتجاوز ذلك

ــشـاهـد عــلـيــهـا لــيـنـ الــرمـلـى فـهــو يـعــنـون ا
ـتالحقة ويضـع دائما السـؤال نفس السؤال ا
تـــقـــريـــًبـــا فى مـــقـــدمـــة ونـــهـــايـــة كل مـــشـــهــد
ـــطــروحــة فى هـــذا الــنص حتت واألســـئــلــة ا
عـنــاوين (أنـا جــيت مــنـ االســتـقالل الــتـام
من عــلــمــنى حــرًفــا نــهــايــة الــعــالـم الــغــلــطـة
وظف العمر ضاع العد التاريخية شكوى ا
الـتنازلى) وقد أضـاف عليهـا سمير زاهر من
سـتشفى األمراض واقف اخملتـلفة  عـنده ا
الــعـقـلــيـة لــيـؤكـد مــا  تـأكـيــده بـالــفـعل وكـأن
ـتـلـقى بـلـيـد ال يـعى بـالـقـدر الـكـافى الـتـطـور ا
ــواقف ــتــوقع لـألحــداث ومــا يــشــابه تــلك ا ا

تكررة فى الدراما?! ا
رحـلة ـؤلف إبان هـذه ا ومن يـتابع طـريـقة ا
سـيـجـد عالمـة مـهـمـة تـؤكـد نـفس الـطـريـقـة
فى الـكتـابـة فـبعـد "إنت حـر" كـتب مسـرحـية
الـهمـجى على نـفس الـطريـقة تـقـريًبـا وفيـها
نـــاقش حـــيــــاة اإلنـــســـان وهـل حـــدث تـــطـــور
حــقــيـقـى عـبــر الــعــصــور وتــطـور أنـه مـا زال
هــمـجــًيــا يــعـود دائــًمــا لألصــول األولى حـال
ـكن لك وبـكل ـواقف حـقـيـقـيـة و تـعــرضه 
ـتالحقـة وتـعـيد ـشـاهـد ا سـهـولـة أن تـتابع ا
علـى ذاتك نفس الـسـؤال فى كل مـرة ولكن
ولــلـــحق فـــإن تــطـــوًرا كـــبــيـــًرا قـــد حــدث فى
ـؤلف فى مـسـرحـيـة "وجـهـة نـظـر" طـريـقـة ا
ومن بـــعـــدهـــا "بـــالـــعـــربى الـــفـــصـــيـح" وهـــمــا
ـــســـرحـــيـــتـــان األخـــيـــرتــــان له مع مـــحـــمـــد ا
ـــســـرح صـــبـــحى أمــــا عـــروضه األخـــيـــرة بـــا
ــــــصــــــرى والـــــتـى كــــــان آخــــــرهـــــا "ذكـى فى ا
الــوزارة" - فــقــد نـاقــشــنــاهــا تـفــصــيــلــًيـا فى
مـــقـــاالتـــنـــا فى اجلـــريـــدة وأظـن أنه لم يـــكن
ــرة فـاحلــقـائق ــؤلف بـا تــطـوًرا فى صــالح ا
سبـقـته ولـم تعـد حتـلـيالته ذات جـدوى ومن
يــرى عـــكس ذلك عــلـــيه أن يــراجـع مــا كــتب

ــسـرحى "إنت حـيــنـمــا شـاهــدت الــعـرض ا
حـــر" من تـــألـــيف لـــيــنـــ الـــرمــلـى وإخــراج
سـمــيــر زاهــر لــفـرقــة بــورســعــيـد الــقــومــيـة
أشـفـقت كـثـيـرًا عـلى اخملـرج وعـلـى الـفـرقة
فــالـنص الــذى قـرأتـه مـنــذ سـنــوات طـويــلـة
ــرحـــلــة اقــتـــصــاديــة وســـيــاســيــة مـــرتــبط 
واجـتـمـاعـية ال يـسـتـطيـع جتاوزهـا لـيـناقش
اآلن وهـنــا?! ومن ثم فـالـعبء ثــقـيل وعـلى
من اتـخذ القـرار أن يقدم األحـداث ويحلل
ــتـلـقى ـواقف بـالــقـدر الـذى يـشــعـر فـيه ا ا
ـشـاكل هـذا ـهــا  بـاتــسـاق األحـداث وتــقـد
الـعصر أو يركن للـتقد التقـليدى ووقتها
ـتـلـقى أو يـصـدمه بـعـبـارات سـيـهـرب مـنه ا
ـشـاكل بـذيـئـة عـن عـدم وعـيه واهـتــمـامه 
ــرة الــتى ــلــحـــة فــاحلــقــيـــقــة ا احلــاضــر ا
تــقـــابــلـك دائــمـــا عــنـــد مـــراجــعـــتك لـــتــاريخ
ــــصـــــرى أن مــــعــــظـم نــــصــــوصه ــــســــرح ا ا
ـكن لـها بـأى حال مرتـبطـة بـعصـرها وال 
جتـــاوز هــــذا الــــعـــصــــر وهـــو األمــــر الـــذى
يــنـطــبق تــمـامًــا عــلى مــسـرحــيــة "إنت حـر"
والـتى كتـبـهـا لـينـ الـرمـلى فى ثـمانـيـنـيات
ـــاضـى وتـــنــــاقش حــــيــــاة مـــواطن الــــقــــرن ا
ـوت أو اجلنون ـيالد وحتى ا مـصرى من ا
ــراحل اإلنــســـان اخملــتــلــفــة ــرور  عــبـــر ا
شاهد والـسؤال الذى تتم مـناقشته أثـناء ا
الـتى تــبـدو كـتـيــمـات مـتـجــاورة صـغـيـرة هـو
عـناها الضـخم فهل هناك سـؤال احلرية 
مــســاحــة حــقـــيــقــيــة من احلــريــة فى حــيــاة
الـنـبى آدم حـتى يـتـخـذ قـراره بـنفـسه أم أن
ـدرسة وبـعدهم الـكلـية والـعمل اإلنـسان وا
يجتمعون ليـقوضوا حركته ويجعلونه دائما

حتت قيد ال فكاك منه?!.
ـســرحــيـة عــلى هـذه الــطــريـقــة تـعــد إحـدى ا
حلقات الـسلسلـة الطويلـة التى يكتـب معتمًدا

ســـلــيـــمـــان يــقـــدم كــلـــمــات ســـهــلـــة ومــوحـــيــة
ــتــهــكم عــلى األوضـاع وتـرتــبط بــالــتــعــبـيــر ا
ـعان بـاكيـة على ورجب الـشاذلى مـشـحون 
الواقع أما محمـد عشرى فإنه يراهن دائما
عـلى خفـة حركة راقـصيـة وإنتـاجهم لـتصور
ـعـنـى الـذى وصـلت إلـيه يـنـاسب األغــنـيـة وا
الـــدرامـــا فـــمـــثًال فـى مـــشــهـــد مـــســـتـــشـــفى
اجملـان جنب تمـاًما وجود الـراقصات على
ـــــســــرح وأتـــــاح لــــكـل راقص إنـــــتــــاج شـــــكل ا

يناسب شخصيته داخل كيان احلدث.
ورغـم ذلك الـــــــلـــــــعب اجلـــــــيـــــــد من جـــــــانب
مـــجــمــوعــة الـــعــمل فــإنـك تالحظ مــثال أن
مــهــنـدس الــديــكـور مــصــطــفى الـســيــد كـان
يركن دائـما لـلتـعـبيـر عن فحـوى كل مشـهد
من خالل الــبـوابــات الـتى كــانت تـوضع فى
ــســرح أمــام الــســتــارة الــسـوداء بــانــورامـا ا
ويـــبـــدو أنـه مـــؤمن بـــأن كل بـــوابـــة تـــســـاوى
ـــشــاهــد مــعـــنى مــخـــتــلــفـــاً وجــديــداً ومع ا
األولـى كـنت أقــول لـنــفـسى إن هــذا الـرجل
ـسـرحى ـنــطق الـلــعب ا مــخـتـلف ومــؤمن 
شهد ويقرأه ـعنى ا وهو الذى يوحى لك 
بــخــفــة ظل ويــقــدم حالً مــبــتـكــرًا ولــكن مع
ـــلل تــســرب إلىَّ تــكــرار الـــتــأويل شــعــرت 
قبيل النهـاية وتأكدت فى نهاية العرض أن
ــــعت فى رأس مــــهــــنــــدس الــــفــــكــــرة الــــتـى 
الـــــديـــــكــــــور لم جتـــــد أفــــــكـــــارًا مـــــتـــــجـــــاورة
تـســاعـدهــا عـلى اكــتـشــاف مـعـانـى الـدرامـا
واحلـركـة إال أنه ولـلـحق اتـسق فى أحـيـان
كـثـيـرة مع أفـكار سـمـيـر زاهـر فالـبـانـوهات
ـفـرغة الـتى لـعب من خاللـهـا ووضع تلك ا
الـبـانـوهــات عـلى عـجـل وتـركـيب مــوتـيـفـات
ـتـلقى تـؤكـد فهـمه لـطبـيـعة الـديـكور أمـام ا

العمل ومحاولته للعب مع الدراما.
أمـا عن األداء التمثيـلى فتجد وعـيًا وفهمًا

الئــــــقـــــا فـى طــــــريــــــقــــــة أداء رجب ســــــلــــــيم
لـــشــخــصـــيــة عــبــده تـــؤكــدهــا خـــفــة الــظل
تطور لـلشخصيـة الدرامية بدأت والـفهم ا
مـنذ الـلحـظـة األولى ورغم أن الشـخصـية
ـراحل عـمريـة مخـتلـفة إال الدرامـية تـمر 
أن رجب سـلـيم يـقنـعك بـخـفـة ظـله ويـطمع

فى وعى مشاهده.
أمـا فـاطــمـة هـديـة فـإنــهـا تـتـمـيــز بـصـنـاعـة
طريـقة أداء تنـاسب شخـصيـة األم وعزيزة

عبر تغيير طريقة احلركة والصوت.
ـدير وكذا عـمـر احللـوجى فى دور األب وا
ــســرح ويــعــرف تــمــامًـا ــثل يــحـب ا فــهــو 
طـبـيـعــة الـتـلـوين فى الـشــخـصـيـة الـدرامـيـة
أمـا تـيـسـيـر مــصـطـفى فى أدوار الـبـاشـا -
نـقيب احملـامـ فـإنه اتخـذ لـنـفسه طـريـقة
أداء نـاعـمــة ونـظـرات تـكـاد تـكـون مـجـنـونـة

سرحى. فى اجلزء األخير من العرض ا
ـــدرس أمـــا هــــشــــام الــــعــــطـــار فـى أدوار (ا
واجملنـون) فـإن احلس الـكـومـيـدى قـد لعب
برأسه بالقدر الكافى فبدا العبا مجانيًا.
وفى النـهـاية أقـول لكم إن عـرض "إنت حر"
تميز باللـعب اجملانى وارتبط بأفكار سريعة
ومـوحـيــة وكـومــيـديـة ولــكـنــهـا أفـكــار تـفــتـقـد
ـــشـــاهـــد كـــثـــيـــًرا لـــلـــمـــعـــنى الـــذى حتـــمـــله ا
ـتالحـقـة فـالــقـضـيـة لـدى اخملـرج ال وجـود ا
ا ـكن ضـمـنـًيا أن نـسـتـغـنى عنـهـا طـا لـها و
هناك أفكار كوميدية الئقة وخفيفة الظل.
ويـبدو أن اخملرج كـانت له طموحـات كبيرة
خـــــشى أن ال حتــــقــــقـــــهــــا الــــدرامــــا فــــأكــــد
ـشـهـد األخـير فـى مـستـشـفى طـمـوحـاته بـا

عـانى التى  اجملـان فـبـدا وكأنه يـؤكـد ا
سرحى.  تأكيدها بالفعل عبر العرض ا

تلكون حساسية لصنع اجلمال ثلون   

عن "ذكـى فى الــــوزارة". والــــطــــريــــقــــة الــــتى
اتـبـعـهــا سـمـيـر زاهـر مع نص لـيـنـ الـرمـلى
ــــواقف تــــوحى لك بـــــأنه أراد أن يــــلــــعـب بــــا
والشخصيات ليـقدم حلوال كوميدية خفيفة
وسـريــعـة وبـعــدم ثـقـته الــكـافـيــة فى تـوصـيل
عـانى الدرامـيـة التى تـرتبط بـالـعصـر فإنه ا
أتــاح فــرًصـا كــبــيــرة لــكــاتب األغــانى أحــمـد
ـلــحن رجب الــشـاذلى ومــصـمم سـلــيـمــان وا
االستـعراضـات مـحمـد عشـرى لـكى يقـوموا
ـشاهدين بـالقدر بالدور الـغائب ويـسعدوا ا
ــــا كــــان كـل من كــــاتب األغــــانى الــــكــــافى و
ـلحن ومـصمم االسـتعـراضات مـتمـرس وا
تــمــاًمـا ويــعــلـمــون حــدود عـنــاصــرهم فــإنـهم
مـزجوا احلكـاية بـكثـير من الـتوابل احلـريفة
والتى توحى بأنهم مبدعيون لديهم احلاسة
ــعــنى اجلــمـالى فــأحــمـد الــكــافـيــة لــصـنع ا

جالك موال .
وال كل من أخـــد األمــانـــة يــصـــونــهـــا  وال كل من خــان

العهود خوان .
وكـان يـلـقى كل فـقـرة أحــد الـشـبـاب فـيـرد عـلـيه اآلخـر
ــعــنى فى ويــتــبــارى كل مــنــهــمــا بـتــلــوين األداء وإبــراز ا
اإللـقـاء وهم وقـوف بـ اجلـمـهور فـى الظـالم ويسـلط
على كل منهمـا بقعة ضوء ويصاحب األداء عزف على

الربابة ال يطغى على اإللقاء .
ــرأة صـغــنـاه ــوذج آخـر لــفن الــواو يـتــنـاول ا ثـم يـأتى 
تـفرجـ لـسمـة هـذا القـالب وشارك الشـتيـاق بعـض ا
ـــا ابن عـــروس الـــشـــاعـــر الـــذى كـــان فى إبـــداعـه قـــد
خــارجــا عـــلى الــقـــانــون ثم أعـــلن تــوبـــته وانــتـــشــر هــذا
ـقهى الـثقافى الـقالب عـلى مر الـسنـ ثم أحبه رواد ا

وفضلنا الكتابة على منوال هذا النموذج :-
وال كل من فــات عـلـى األصـيــلـة يــنـولــهـا . لــو حط كـوم

ال وقال موال . ا
وال كـال من زانـهـا اجلمـال عـشـاجـة  وال كل مـحـرومة

رمشها جتال . 
وال كل من تــركـت ديـارهــا عــايــبــة  لــو رومــيــو حــمــلــهـا

الفلوس متقال .. 
وال كل مـن فرط لـسـانه بـكـلـمـة قـالـهـا وكـان صادق فى

اللى اتقال .
وال كل مـن بـــخـــته فى يـــوم كـــان مـــايـل راح يـــتـــعــدل وال

يدوم احلال .
وال كل من صـان الــشـبـاب عـافـيـته يـصـبح ضـحـيـة ولـو

بخته مرة مال .
ثم فقرة عـبد الرحـمن األبنودى بـسحر أدائـه وسخونة
مــوضــوعــاته وتــنـاولـه لــقـضــايــا تــهم الــنــاس وتــصــويـره
شاعر اجلماهير.. وتوصيله الصور فتتحول الصادق 
جــمــله إلـى صــور مــرئــيــة يـــراهــا من يــســمـــعــهــا أمــامه
مـجــسـمــة  وتـغـلــيـفــهـا فى بــعض األحـيــان بـضـبــابـيـات
الفـجر والـندى عـندمـا تخـترقـها أشـعة شـمس الـصباح
ـنحـوتة من الـتراث الـذهبـيـة حتفـها الـلهـجة األصـيـلة ا
وأعماق الط واجلـبل وحقول القصب والذرة ودخان
ـــدافـع وزغـــاريــــد الـــرشــــاش عـــلـى ضـــفــــاف الـــقــــنـــال ا
ورقــصـات سـمـكــات الـبـورى والـدنــيس والـسـهــيـلـيـة فى
ــرة حتــســهــا من خـــطــابــات اجلــنــود إلى الــبــحــيـــرات ا
وسـيقى ذويهم فى أعـمـاق الصـعـيد .. وتـغلـف األداء ا
الـتصـويـريـة والشـاعـر يؤدى من دواويـنه ومن قـصـائده
اجلـديـدة فــتـرتـسم صـور األشــعـار فى مـخـيــلـة الـبـعض
عن الــريف واحلــضــر واإلنــسـان فـى الـفــجــر كــلــوحـات
فــنـانى جــمـاعــة الـرسم الــبـاريـســيـة الــتى أطـلــقت عـلى
نـفـسـهـا جـمـاعــة الـبـاربـيـزون الـبـاريـســيـة حـيـنـمـا كـانت
تخرج لترسم باريس وريفها فى الفجر الضبابى ومن
أشهـر فـنـانيـهـا الفـنـان مانـيه  والـفـنان مـونـيه  وكانت
فـقرة األبـنودى مـدتهـا ساعـة من الـثانـية صـباحـا حتى
وقد تـمـتـد أكـثـر لـتـسـد رمق عـطـشى وجـوعى الـثـالـثـة 
زيـد لـتنـفـجر بـعد ذلك الثـقـافة الـذين كـانوا يـطـلبـون ا
ـناقشات احلارة  واجلـدير بالذكـر أنك كنت تشاهد ا
ـقـهى عــلى غـيـر الـعـادة  فى فـقـرة األبـنــودى تـكـدس ا
وكــنت تــشــاهـــد أيــضــا حــامــلـى (طــاوالت اخلــبــز عــلى
العجالت) يتكدسـون خلف األبواب الزجاجية يخافون
من الـدخــول لـوقـوعـهم بـ نــار أداء واجـبـهم لـتـوصـيل
الـطـلـبـات الـتى يـحـمـلـونـهـا (اخلـبـز) وخـوفـا من ارتـفـاع
ثــمن تـذكــرة الــدخـول كــمــا كـانــوا يــتـخــيــلـون ثـم يـفــاجـأ
اجلـميع بأنـها مجـانيـة هذا إضافـة إلى حماس الـفنان
نــوح وإصــرار جــمــهــور األمــســـيــة عــلى مــشــاركــته رغم
إرهــاقه فــيــشـارك ويــتـألـق ويـقــول لــهم إنه مــغن ولـيس
زيد من .. وبـعد مـشاركته يـطلب مـنه عشـاقه ا مـطرباً
تـسـلـيط الـضـوء عـلى الـفـرق بـ الـطـرب والـغـنـاء عـند
ــتـــلــقى فـال يــبــخـل عــلــيـــهم لــيـــنــســـاب نــهــر ــلـــقى وا ا

األمسية الفنى والثقافى .

احلــال وهج ثــقــافى عــنــد الــبــعض  وتــرفــيه لــفــنــانــ
ـسـائـيـة .. حـتى يـعـودون بـعــد سـهـراتـهم أو أعـمـالــهم ا
سـارح .. بعـد انتـهاء بعض جنـوم الفـكاهـة فى بـعض ا
ـــتـــحـــدين .. الـــذى كـــان قـــريــبـــا من حـــفالت مـــســرح ا
ــنــعـــنــا ذكــر بــعـض األســمــاء حـــتى ال يــتــهم أســـتــرا. و
الـتــوثــيق بـاســتــغالل بــعض األسـمــاء الــتى تـألــقت بــعـد
ـن نــالـــوا الــشـــهــرة ذلك بــشـــكل رائع .. أو الـــتـــمــسح 
فـالــكل يــعــرف أن هـذه الــســهـرات كــانت مــجـاال لــلــقـاء
ولـلنـقـاش وغـيـر ذلك  وكذلك كـنت تـشـاهـد بعض من
ـنولـوج  بعـد عـودتهم مـن أعمـالهم يـحـترفـون الـغنـاء وا
ـــشــاهـــدة فن فى شـــارع الـــهـــرم .. كــانـــوا يـــحـــضـــرون 
الــتـصـادم بـالـنـكـتـة  وفن الـقــافـيـة قـبل أن يـنـدثـر عـلى
طــريــقـــة أداء ســلــطــان والـــفــار الــلـــذين كــانـــا يــقــدمــان
روائعهما فى بـرنامج جرب حظك  وكان بعض شباب
وكــان يــقــدم فى احملــافــظــات  يــحـــتــرفــون هــذا الــفـن 
مـــنــتــصف الـــســهــرة قـــبل االســتـــراحــة وتــنـــاول الــشــاى
لـــتــنـــشـــيط الـــســـاهــريـن كــمـــا كـــان إللـــقــاء فـن " الــواو"
الصعيدى والبـحيرى مكان فى األمسيات حتى وإن لم
تــوجـد بــعض األمــثـلــة لـفن الــواو فى بــعض الـلــيـالى ..
كـان يجـهـز كـاتب هـذا الـتوثـيق.  أمـثـلـة لـفن الـواو على
شـاكـلـة مـا يـقدم من الـتـراث وذلك بـعـد أن تـعـوّد بعض
الــــســـاهـــريـن عـــلى فـن الـــواو وجـــاء الــــبـــعض لــــيـــطـــلب
زيد..ومن أمثلة ما كان يجهز تلك العينات والنماذج ا

وذج من التراث:-  التى تبدأ بأول 
وال كل من لـــبس الـــعـــمـــامــة يـــزيـــنـــهـــا وال كل من ركب

اخليول خيال  .
وال كل من زهزه فى يـوم بـعـافيـته يـجول أنـا هـا فضل

على دا احلال .
ـــالــهــا  يـــصــون وداده لــو وال كل من عــشـج الــصــبـــيــة 

يـصاحب هذه الـفنـانة زوجـها وبعض أقـاربهـا من عشاق
الغنـاء  كما كانت فـقرة األبنودى مـتعة لعـشاق األبنودى
مـيز ولـكـنته الـصـعيـدية الـسـاحرة والـتى كانت وإلـقـائه ا
ســبـبـا فى تـصــحـيح  نـطق هــذه الـلـهـجــة عـنـد بـعض من
يـقدم تـلك الـلهـجـة دون تمـكن وقـد الحظ بعـض النـقاد
ــعــاصــريـن من شــبــاب الــصـــحــافــة أهــمــيــة والــشـــبــاب ا
ـــقــهـى وتــأثـــيـــر هــذا الـــنـــشــاط فى مــحـــاوالت مـــســرح ا
ــواهب فى بــدايـتــهم   من ذلك مـا تـشــجـيع أصــحـاب ا
ـرحـوم عـرفـة مـحـمـد احملرر سـجـله الـنـاقـد الـصحـفى ا
ــسـائى حـيـنـمــا كـان يـوثق مـوضـوعـات عن فى األهـرام ا
جتارب األبنودى فى أسترا والتى سنوردها بعد قليل . 
ومن أشـهـر الـشخـصـيـات الـتى شـجـعت عـلى اسـتـمرار
ـقـاهى شـخـصـيـة أحد األمـسـيـات الـثـقـافيـة فى هـذه ا
ـرحوم األسـتاذ مـحمـود حجازى عشـاق الثـقافـة وهو ا
الـــذى ورث فـــيـــلال عـن أهـــله كـــانت فى تـــقـــاطـع شــارع
مـجلس الـشعب وشـارع مـنصـور وكانت تـطل على خط
سـكك حديد حلـوان (العلويـة) وهدمت اآلن وأصبحت
ـــتـــرو اجلــديـــد  وكـــانـت الــفـــيـــلال أحـــد مـــرافق خـط ا
حتـــتـــوى عـــلـى مـــكـــتـــبـــة ضـــخـــمـــة مـن أمـــهـــات الـــكـــتب
الــتـاريـخـيــة والـعـربـيــة  وكـان الـرجل رحــمه الـله يـغـدق
عـلـى جـوعى الــقـراءة والــثـقــافــة من أبـنــاء احملـافــظـات
الذين كانوا يحضـرون أمسية اخلميس فتارة يأخذهم
يقـلـبـون فى مـكـتـبـته الـضخـمـة الـتى وضـعـهـا فى مـبنى
صـغير فى حديقة فـيللته; يدعى الـسالملك ليطلع من
يـريـد عـلى أمـهــات الـكـتب فـيـهــا  ثم يـذهب مـعـهم فى
الــيـوم الـتـالـى إلى مـكـتـبــة خـربـوش الـتــراثـيـة فى شـارع
بورسـعيـد ويشتـرى لغـير الـقادر مـا اختـاره من كتب لم
يـقـدر أن يـدفع ثـمــنـهـا  وبـشـرط أن يـجـهـزوا مـنـهـا مـا
يفيد األمسيـة فى سهرة اخلميس التالى  وهكذا كان

ــاذج مـــتـــفــرقـــة نــضـــعـــهــا أمـــام الـــبــاحـــثــ هــذه هـى 
ــقـــهى اســتـــهــلـــكت الــوقت ومــحــلـــلى ظـــاهــرة مــســـرح ا
واجلهد والبحث عنـها .. توفيرا على من يريد البحث
فـيـهـا .. وهـذه النـمـاذج الـتـقـطت كعـيـنـات حـتى نـحاول
فـيــمـا بــعــد تـقــد بـعض الــنــصـوص من الــقـصــاصـات
ــذكـرات نــحــاول جــمــعــهـا ونــعــد الــبــاحــثـ ـهــلــهــلــة  ا
اذج ها الحـقا بإذن الله .. كـما سنـقدم بعض  بتقـد
لـبرامج األمـسـية فـيـهمـا سـنحـصل عـليه من أوراق من
األيـام اخلالـية .. كـما نـقدم العـذر واألسف الشـديدين
ن شـــارك فى تــلـك األمــســـيــات من شـــعــراء وفـــنــانــ
ن سـقـطت أسـماؤهـم سهـوا بـسـبب إرهـاق الـذاكرة
ـن لــديــهـم ذكــريــات عـن هــذه الــفـــتــرة ســواء ونــهــيب 
ـسـرح الـفـنـان أن ـقهـى الـثـقـافى  مـسـرح الـفـنـان أو ا
يـزودنا بـهـا ويسـلـمهـا جلـريـدة مسـرحـنا أو إلى الـسـيد
رئـيس التـحريـر الـشاعـر النـابه األسـتاذ يـسرى حـسان
لـتوثيق مجهـودات الشعراء واألدباء ومـذكرات الفنان
ـساعدة الـباحث خوفا من اخلـطأ والنـسيان . وذلك 
وطــلــبــة الـدراســات الــعــلــيــا فى تــخــصــصــات مــفـردات
ـسـرح ــسـرح من نــصـوص  الـصــورة لـلـمــسـرح وفـروع ا
ـســرحــيـة الــبــسـيــطــة وكـذا ـنــاظــر ا ــقـهى وأفــكــار ا ا
خـامــات اإلضـاءة الــبـســيـطــة واآلراء الـنــقـديــة مـكــتـوبـة
ومــسـجـلــة فى هـذه الــفـتـرة الــتى كـان اجلـمــيع يـشـارك
صـاحب الـفـكرة فى الـبـحث عن صـيـغـة بـسـيـطـة تصل
سرح . إلى جتمعات الناس قبل أن يأتى الناس إلى ا
ـجـهـوداته فى إقـامـة هـذه هـذا ونـشـكـر كل من ســاهم 
األمـــســـيـــات مـــنـــذ بـــدايــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات حــتـى بـــدايــة
الثمـانينيـات ومحررى الـصحف الذين شـاركوا فى إلقاء
ثال الـضوء على هذه التـجارب نذكر منهم عـلى سبيل ا
: الـــنــــاقـــد فــــرفـــور; نـــاقــــد مـــجــــلـــة الـــكــــواكب واإلذاعـــة
ـــنــعـم صــبـــحى ومن ـــرحـــوم عــبـــد ا والـــتـــلــيـــفـــزيــون وا
الــــشــــعــــراء الـــــدكــــتــــور صـالح الــــراوى وعــــادل درويش
ـرحوم والـشـاعـر حـسـانـ السـيـد والـشـاعـر الـسـورى ا
عــطــيـــة عــلــيــان من ســـوق احلــمــيــديـــة  وزكــريــا أمــان 
ـهـنـدس وشـعـراء دمـنـهـور مــحـمـود مـسـعـود  الـشـاعــر ا
وطـنطا والـقصـاص مـحمد الـشريف وفـؤاد حجازى
والـفنـان يـونس شـلبى ولـطفى لـبـيب ومحـمود اجلـندى
وســامـح الــصــريــطى  ويـــوسف عــيــد وحــسـن الــســبــكى
ـوزع الـدكتـور أشرف فؤاد ـلحـن وا ومن ا وغـيرهم 
وسـيقى باجلـامعـة األمريـكية أستاذ الـتألـيف والتـوزيع ا
ــلـحن مـحـمـد حــسـ (تـيـتـو) وعــطـيـة مـحـمـود  اآلن وا
ــرحـــوم أحــمــد بـــاإلضــافــة إلى الـــفــنـــان مــحــمـــد نــوح وا
الـشابـورى ومن الـشـخـصيـات الـتى شـاركت فى تـرسيخ
الفكرة السادة احملامون لذين وردت أسماؤهم سابقا" 
وكـــذلك الـــســـادة الــصـــحـــفـــيـــون والــرســـامـــون وأســـاتــذة
الــتــصــويــر وفــنــانــو لــيــات الــفــنــون والــفــنــان اجلــرتــنــون
ـسـرح والـناقـد مـحـمد والـشـاعـر أوسون وطـلـبـة مـعهـد ا
ـرحـوم أبــو بـكـر ـان الــصـيــرفى وا الــتـهـامـى والـفـنــانـة إ
رحوم الشـاعر عصام عـبد الله مؤلف األغانى خـالد وا
الـشـبــابـيـة وشــبـاب احملـافـظــات الـذين كـانــوا يـحـضـرون
ـكـتـوبة األمـسـيـات برعـايـة أهـاليـهم لـعـرض إبـداعاتـهم ا
رحـوم ميتشو الذى ـنطوقة  والفنـان خفيف الروح ا وا
كـــان يــــتـــمـــنع بـــأذن مـــوســـيـــقـــيـــة رائـــعـــة وكـــان يـــصـــحح
ـــعــلـــومـــات الـــفــنـــيـــة فى نـــدوات عن الـــفـــنـــانــ الـــذين ا
ـــلك أتـــيـــلــيه لـــتـــصــفـــيف شـــعــر عـــاشـــرهم حـــيث كــان 
الـفــنـانــات والـفــنـانــ  كــمـا كــان يـشــتـرك فـى تـصــحـيح
الـلـهـجـات الـتى بـدأت تـتـآكل خـاصـة لـهـجـة أوالد بـحـرى
فـى اإلسـكــنـدريــة ألنه أحــد أبـنــاء الـثــغـر . وقــد شـاركت
إحدى سيدات اجملتمع بـأغنيات متعددة لفيروز وكانت
ـدة ســاعــة فى أمــسـيــة أســبـوعــيـة  فــقــراتـهــا تــسـتــمــر 
وكـــانت الـــصـــالـــة تـــزدحم عـن آخـــرهـــا بـــعـــشـــاق فـــيــروز
ويـنــتــظــرون مـوعــدهــا وقــد القت هــذه الــفـنــانــة جنــاحـا
مـنـقـطع الـنـظـيـر حـيث كـانت فـقـرتـهـا تـبـدأ من الـواحـدة
صـــبـــاحــا بـــعـــد عــودة بـــعض احملـــررين والـــفـــنـــانــ من
أعــمــالــهم لالســتــمــتـاع بــالــبــوفــيــة والـغــنــاء اجلــيــد وكـان

فيلسوف أرجنتينى لم يجد غرفة فى فندق
 فانضم إلينا عازفاً على اجليتار
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 ســـــــــــــــــــعــــــــــــــــــد أردش 
الـــــــغـــــــائـب احلـــــــاضـــــــر

سرح تـعتبر حلظة جتمـيع كبيرة ولكنه ليس >  الـلحظة التى نذهب فـيها إلى خشبة ا
جتـميـعاً نهـائياً. فـيكبـر العـرض رويداً رويداً مع خـطوات تنـفيـذه وبنفس الـطريقـة فهو
ـعــمل وتـصل إلى آخــر مـرحــلـة من ســلـســلـة عــمـلــيـات تــبـدأ من الــتـدريب مـن خالل ا

اإلخراج.

أخرج "الليلة الكبيرة" لصالح جاه 1982.
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

لعون اإلبداع واإلعالم والنقد ا
ـســرح عن مــؤتـمــر (الــنـقــد األدبى الــعـربى) الــذى نــظـمه غــاب ا
ــاضى  دون أن نـعـرف اجملــلس األعـلى لــلـثـقــافـة األسـبــوع قـبل ا
ــسـرحـى ودعـوة األســبــاب وراء عــدم اعـتــراف اجملــلس بــالــنــقــد ا

للتجاور والتحاور مع نقاد األدب العربى.
ـتـخـصـصــة الـتى تـصـدرهــا الـهـيـئـة ـســرح) ا وتـعـسـرت مــجـلـة (ا
صرية الـعامة للكتاب  وبدأت تـظهر كاألشهر احلرم مرة واحدة ا
فى العـام  وتوقـفت مـجلـة (آفاق مـسرحـيـة) التى كـانت تصـدرها
الـهيـئة الـعامـة لقـصور الـثقـافة  بـعد أن آل أمـرها ورقـيا لـرئيس
حتـريـر غيـر مـتواجـد بأرض الـوطن  وانـحسـرت صفـحـات النـقد
ـسـرحى اجلادة عن صـحـفنـا ومـجالتنـا اجلـماهـيـرية فـلم نـعد ا
جند بهذه الـدوريات مقاال نـقديا يفسح له صـدر صفحة أو حتى
نـصف صـفـحـة  كـمـا كان يـحـدث مـنـذ عـقود قـلـيـلـة  يـحلـل فيه
سـرحى ويتـحاور معه مـفسرا الـناقـد النص الدرامى أو الـعرض ا
ومقيما  ويتجادل مع متلقيه ونقاده فى مساجالت حتترم الرأى
اآلخـر  وتـمنح الـعمل ثـراء بـتعـدد التـفسـيـرات ومنـاهج التـعامل
مـعه. وتـرك األمـر لـزوايـا وأعـمـدة مـضـغوطـة الـكـلـمـات  ومـلـيـئة

باالنطباعات وأحاديث النميمة.
وأطيـح بالنقـاد فى أية احتـفاليـة عامة لـلصفـوف اخللفـية  بعد
أن حُـجـزت الــصـفـوف األولى لـنــجـوم الـتـمـثــيل  وصـار الـتـكـر
ـتـهافـتـة على أطـباق ـتـكرر لـهم فـقط  جذبـا لـوسائل اإلعالم ا ا

شهيات احلكايات والتسهيالت. ليئة  النجوم ا
غلوط : سـرح قولهـم ا ونـقل فتيـة اإلعالم عن الهائـم بسـماء ا
ؤلف  نحن نبدع دون حـركة نقدية  فقد مات النقاد مع موت ا
الـذيـن جنـحـنــا فى اغـتــيـالــهم. فى الـوقـت الـذى راح يـصــرخ فـيه
قـاهـى  مـسـتنـكـريـن وجـود (إبداع) فـرسـان الـنقـد اجلـدد عـلـى ا
مـسـرحى  ومتـهـمـ صـناعه بـاجلـهل والـتـفاهـة وعـدم اجلـدية 
ـسـرح والـنـاقد فـانـفصـلت دوائـر االتـصـال الـثالث عن بـعـضهـا : ا
والصـحيـفة  وهـرب اجلمـهـور منـهم  ولم يعـد أحد يـهتم بـإعادة

جسور الثقة بينهم.
طـالب اليوم باالهتمام بتفعيل هذه الدوائر الثالث ولكن من ذا ا
قبل مد جسـور التواصل بينـها?  هل هو اجملتمـع ?  هذه الكلمة
طاطة الـتى تريح قائلها وتمنحه فرصة الهروب من البحث عن ا
ثـقـفة فى اجملـتمع اإلجـابة احلـقـيقـية  وجتـعـله يبـر الـقيـادة ا
محددة الـهوية والوظيـفة باإلحالـة إلى اجملتمع ككل  والذى لم
ـنـهـكـة فـاعلـيـة قـيـادة اجملـتـمع وتـثـقـيفه تـعد تـمـتـلك شـرائـحه ا
وتثويـر وعيه بواقعه  وهى الـقيادة التى عمـلت ذات يوم على نقل
ــــســـرح مـن أوربـــا إلى الــــوطن الــــعـــربى  رغـم ســـيـف الـــعـــادات ا
ـسرح بـقضـايا اجملـتمع والتـقالـيد  وعـلى ربط مـوضوعـات هذا ا
الـسـاخنـة  رغم سـيف الـسلـطـة وجبـروتـهـا  وعلى حتـويل فـضاء
ـان وطـنى يــنـاقش قـضـيــة احلـكم بـ قــوة الـقـانـون ــسـرح لـبــر ا
ـنديل األمان لـكى يعلن رأيه وسلطـة السيف  ويـطالب احلاكم 
سرح ب صراحة فيـما يعانيه اجملتمع  ويتجادل حول دور هذا ا
تلقى للتعرف الفن كبنـاء جمالى بحت واحلياة كمحتـوى يهرع ا

على رأى صائغيه فيما يجب أن يعمل به.
البكاء عـلى الزمن الفائت غير مجد  غير أن قراءة احلاضر على
ضـوء منجـزات األمس  يدفعـنا للـتأمل فيـما آل إليه حـال نقدنا
ـســرحى الـيــوم  وهـو مــا دفع مـجــمـوعـة مـن الـنـقــاد لـلــتـجـمع ا
ـسرح العرب  تـتحمل مسـئوليتـها كقيادة وإنـشاء جمعـية لنقاد ا
ثـقـافـيـة فـاعــلـة  ضـمن عـشـرات الـقــيـادات األخـرى الـعـامـلـة فى
ـســتـنــيـر واإلعالم مــتـعـدد ـسـرحـى والـنـقــد ا مــجـاالت اإلبــداع ا
األوجه  وهو جتمع ليس بـجديد على الساحة النقدية العربية 
وكان لنا هـنا فى مصر جتـربة منذ أكـثر من عشر سـنوات لتكوين
صري  عـلى غرار جمعـية نقاد الـسينما سـرح ا جـمعية لـنقاد ا
ـنـشـأة فى أوائل الـسـبـعـيـنـيـات  وكـان نـقـاد الـسـيـنـما ـصـريـ ا ا
بـذلك سباقـ لتكـوين جمعيـة لهم  جاورتـها جمـعية أخرى هى
جــمــعـيــة (كــتـاب ونــقـاد الــســيـنــمــا)  الـتى أنــشــأت ذات يـوم  مع
مــهـرجـان الـقـاهـرة الــدولى لـلـسـيـنـمــا  ومـازالت تـديـر مـهـرجـان
سرح عن توسط  بينما عجز نقاد ا اإلسكندرية لسينما البحر ا
تــكــوين جـمــعـيــة لـهم  وعــمل أصــحـاب اآلراء الــفـرديــة عـلى وأد
اجلـمــعــيــة حلـظــة مــيالدهـا  واغــتــالـوا أحـالم الـنــقــاد اجلـادين

قاهى  والبحث عن أدوار ليست لهم. بثرثرة  ا
ـسـرح ـكن الـيـوم إعـادة الـنـظـر فـى تـكـوين جـمـعـيـة لـنـقـاد ا فـهل 
ـسرحـية القـائمة  ـصري  تـشاغب وجتـادل احلركة اإلبـداعية ا ا
وتـســاعـدهــا عـلى اخلــروج من أزمـتــهـا  ويــكـون (مـســرحـنــا) مـهـد
التـكوين وساحة النقاش?  أم سنمـزق الفكرة ونـقضى على اجلن
ـغيب  واإلعالم ـسـرح الغـائب  والـنـقـد ا  ونـكـتفـى بالـنـواح عـلى ا

نشغل بالنجوم الزاهرة فى سماء القاهرة احملروسة وخارجها. ا

لم يكن سـعد أردش مـجرد أستـاذ لى وال مجـرد معلم
عهد تـتلمذت على يـديه بقسم التمـثيل واإلخراج فى ا
سرحية ولم يكن كذلك مجرد مخرج العالى للفنون ا
ـــوذجــا احـــتــذى به فى مـــبــدع اتــخـــذت من مــنـــهــجه 
عــمــلى كــمــخــرج. لــكــنه كــان – فــضال عن ذلك كــله –
ــا اســتـفــدت من مـســيــرته الـعــلـمــيــة واسـتــضـاءاته عـا
الــــفـــكــــريـــة الـــتـى شـــكــــلت فـــكــــرى وصـــاغـت وجـــدانى
وعــقــلى. لــقــد رسـم مــعــالم الــطــريق جلــيــلــنــا  – جـــيل
الـسبعينـيات واألجيال التـالية - ذلك اجليل الذى كون
ــصـرى اسـتــمـرارا وتـواصال ـسـرح ا تــيـارا جـادا فـى ا
جليل الـرواد الذى سبـقه: فتوح نـشاطى عبـد الرحيم
الــزرقــانى نــبــيل األلـفـى كـرم مــطــاوع جنــيب سـرور

جالل الشرقاوى أحمد عبد احلليم وغيرهم.
ال أعــرف مـبــدعـا فى مــصـر وفـى وطـنـنــا الـعــربى قـد
أثر مـثله بـهذا الـقدر من هـذا التأثـير الـنافـذ والفاعل
صرى والـعربى احلديـث وليس سـرح ا فى تشـكيل ا
ـــقــدورى أن أحـــدد مـــدى اخلـــســـارة الـــفـــادحــة الـــتى

صريون والعرب بفقدانه. سرحيون ا خسرها ا
ى "احلداثة" سرح الـعا فـفى الوقت الذى عـرف فيه ا
و"الـطلـيـعيـة" وتيـار "مسـرح العـبث" كان األسـتاذ سـعد
ـسرح اجلديد أردش أول مـن قدم لنا فى مـصر هذا ا
فــوق طـــبق من فــضــة. فى فــبــرايــر  1962 بــنــاء عــلى
مـشـروع تـقـدم به سـعـد أردش لـوزارة اإلرشـاد الـقومى
آنذاك صدر قرار بإنـشاء "مسرح اجليب" ع سعد
ـسرح ـوجـبه أول مـديـر لـه. كـان هـدف هـذا ا أردش 
ى ــســرح احملــلى والــعــا ــاذج طــلـيــعــيــة من ا تــقــد 
واســـــتـــــنــــبـــــات مـــــســـــرح مــــصـــــرى مـن خالل األعـــــمــــال

التجريبية. 
أخـرج أردش أول مـسـرحـيـة تــنـتـمى إلى مـسـرح الـعـبث
فـــوق خــشـــبـــة مـــســـرح اجلـــيب وهى "لـــعـــبـــة الـــنـــهـــايــة"
سـرحيات لـ"صمـويل بيـكيت" لـيتـوالى بعدهـا تقـد ا
: أيـــســخـــولــوس ـــيــ ـــيــة لـــكــتـــاب عــا الـــعــربـــيــة والـــعــا
ــسـرح وتــشــيـكــوف ويــونـيــســكــو ونـاظم حــكــمت ومن ا
ـــســـرحى الـــيـــابـــانى وغـــيـــرهـــا من إجنـــازات الـــتـــراث ا
ى الــكالســيــكى مــنه واحلــديث. إنــنــا لـم نــعـرف الــعــا
بـدايـات مـسـرح جنـيـب سرور  –مـؤلـفـا ومـخـرجـا  –إال
ـســرح ولم نـكـتــشف بـراعـة مـفــردات الـلـغـة فى هـذا ا
ــسـرحـيـة لـكل مـن كـرم مـطـاوع وكـمــال عـيـد ومـحـمـد ا
عبـد العزيـز وحسن عـبد السالم وغـيرهم إال فى هذا

سرح. ا
لـحمى والـسياسى سـرح ا لم نـتعـرف على إجنـازات ا
ــعــبـــر عن االلــتــزام الـــفــكــرى والــرؤيــة ــســرح ا وذلـك ا
ــــلــــتــــزمــــة إال عــــلـى يــــديه. إن مــــعــــظم الــــســــيــــاســـيــــة ا
ــســـرحـــيــات الـــتى أخـــرجــهـــا ســعـــد أردش ذات رؤيــة ا
سـيـاسـيـة واضـحـة. ويـرتـبط إخـراجه بـالـتـيـار الـواقـعى
ـلــتـزم بـهــذه الـرؤيـة كــمـا يـتــمـيــز بـالـدقــة الـهـنــدسـيـة ا
ورشـاقــة الـعـرض. لم نـكـتـشف بـدايـات نـعـمـان عـاشـور
وسـعد الـدين وهبـة وألفريـد فرج وغـيرهم من الـكتاب

سرحي إال عن طريقه. ا
سـرح احلـر" مع مجـمـوعة أسس سـعد أردش فـرقـة "ا
نعم سرحـي الكبار ومن بيـنهم: عبد ا من الـفنان ا
مــدبـولى كـمــال يس تـوفــيق الـدقن شــكـرى سـرحـان
إبــراهـيـم سـكــر صـبــرى عــبـد الــعـزيــز عــبـد احلــفـيظ
أحـمد سعـيد عـرفة زكـريا سلـيمـان وغيرهم التـطاوى

. من الفنان
ـسـرح ـسـرح اجلـديـد اسـمه من "ا لـقـد اسـتـعـار هـذا ا
سرحى الفرنسى "أندريه ـصلح ا احلر" الذى أنشأه ا
أنطـوان" فى نهـايات الـقرن الـتاسـع عشـر. وتعـد فرقة
سـرحية التى صـرى من أهم الفرق ا ـسرح احلر" ا "ا
ظـهــرت فى أعــقـاب ثـورة  23 يـولــيـو  1952 كـان فى
ـــســـرح احلـــر" الــــتى جـــمـــعت بـــ مـــقـــدمـــة أهـــداف "ا
فـاهـيم إنسـانـية تـتفق االحـتـراف والهـوايـة التـبشـيـر 
ومـالمح اجملــتـــمع اجلـــديــد ولـــعــلـــهـــا كــانت مـن أســبق
الـفـرق إلى تـبـنى مـنـظـور اجـتـماعـى حداثـى فى مـعظم

عروضـها فى محـاولة خللق دور إيـجابى للـمسرح ب
ـــســرح احلــر اجلـــمــاهـــيــر وكـــان من أهــداف إنـــشــاء ا
إتاحـة فرص الـعمل خلـريجى مـعهـد التـمثـيل الذين لم

سرحية العاملة".  تستوعبهم فرق الدولة ا
ـصـري سـرحـيـ ا ـؤلـفـ ا ـسـرح ا لـقـد قدم هـذا ا
اجلـــدد الـــذيـن أصـــبــــحـــوا فـــيــــمـــا بـــعــــد رواد الـــدرامـــا
ـصـريـة ومن بـيـنـهم نـعـمـان عـاشـور الـذى ـسـرحـيـة ا ا
ــــســـــرح احلــــر" بــــاكــــورة أعــــمــــاله قــــدمـت له فــــرقــــة "ا
ــغـــمـــاطــيس"  (1955) و"الــنـــاس الــلى ـــســـرحــيـــة: "ا ا
ــؤلف لـلــمـرة األولى حتت" (1955) الــتى عـبــر فـيــهـا ا
عـن درامـا الــتــغــيــر االجــتــمــاعى فـى اجملـتــمـع اجلــديـد
وحـقـقت جنـاحــا حـيث اسـتـمـر عــرضـهـا طـوال مـائـتى

ليلة عرض تقريبا.
أشــــرف األســــتــــاذ ســــعــــد أردش عــــلى الــــعــــشــــرات من
ية سرحية باألكاد عهد الفنون ا الرسائل العلمية 
ــؤسـســات والـهــيـئــات الـعــلـمــيـة وأقــسـام وغـيــرهـا من ا
ـتـخـصصـة بـجـامعـات الـقـاهرة واإلسـكـنـدرية ـسرح ا ا
وحـلوان و 6 أكـتـوبـر وكـلـيـة الـتربـيـة الـنـوعـيـة وغـيـرها.
ــيـــة عن ـــســـرحـــيـــات الـــعـــا كـــمــا تـــرجـم الــعـــديـــد من ا
اإليـطالية من أهـمها "خادم سيـدين" كارلو جولدونى"
سرحيات اإليطالية. كما ألف عددا من وغيرها من ا
ـتـخـصصـة من أهـمـهـا "اخملرج فى ـسـرحيـة ا الـكـتب ا
ـراجع ــعـاصــر" الــذى يـعــد واحـدا مـن أهم ا ـســرح ا ا
تخصصة سرحية ا فى فنون اإلخراج. وقدم الكـتب ا
ومن بـينـها كـتاب من ترجـمة كـاتب هذه الـسطور حتت
عـنـوان "جــمـالـيـات فـنـون اإلخـراج" لـلـمـخـرج الـبـولـنـدى
"زيجـمونت هـبنـر". وسطـر األستـاذ سعـد أردش بقـلمه
فى اخلـامس من أغـسـطس عـام  1992 مـقـدمـة لـهذا
الـكتاب فى دراسة مستـفيضة عنه بلـغ عدد صفحاتها
"ثــمـانى وعـشـرين صـفـحـة" يــقـول فى مـقـدمـته: " إنـنى
أؤكـــد أن هــذا الـــكـــتــاب  – وهـــذا مـــســـتـــوى نـــقـــله إلى
القار العربى  – يضيف إضافـات جوهرية إلى علوم
ــــســــرح بــــوجـه عــــام وإلـى عــــلم اإلخــــراج عـــــلى وجه ا
اخلــصـوص وجـمـالـيـات الـفـن وعـلـوم اجلـمـال والـتـذوق

وتاريخ الفن"
ـا وعـبـئـا عـلـيـنـا  نـحن لـقـد غــدا فـعل "كـان" شـيـئـا مـؤ
أبــنــاءه وتـالمــذته. أصــبح افــتــقــاد األســتــاذ فــيــمــا بــ
ى; وعـدم وجــوده فى غـرفـة ـعـهــده األكـاد تالمـيــذه 
قــسم الـتـمـثــيل واإلخـراج بـ رفـاق عــمـره من أسـاتـذة
الــقــسم شــيــئــا من قـــبــيل الــعــبث الــذى ال نــدركه. ومــا
أقـسى كـلـمة "كـان" بـاعـتبـارهـا فـعال ماضـيـا يـقتل زمن
حـاضـرنا وكـأن تاريخ اإلنـسـان وأفعـاله وإجنازاته بل
حـتىّ وجوده ينـتهى عنـدما يغـادرنا ويتركـنا لنـحيا فوق

هذه األرض بدونه. 
وإنــنى أعــلم عــلـم الـيــقــ أن إجنــازات األســتــاذ ســعـد
وته ألنـهـا غرست أردش كـبـيرة ومـهـمة ولـن تنـتـهى 
فـيـنـا جـمـيـعـا بـبـذرة. وال يـوجـد رجل مـسـرح مـثـله قـد
ا أثر بهذا القدر من التأثير والنفوذ فيمن حوله. ور
يــكــون هـــذا هــو الـــذى يــحــيى داخـل نــفــوســـنــا وجــوده
ا يكون هذا هو الذى يجعل واستمرارية تـواصله ور
من غـــيــابـه حــضـــورا مـــؤثــرا فـــاعال. إنـه ذلك الـــغــائب
احلـاضر. لـذلك ال يوجـد هنا مـكان لـكلـمة وداع. فهى
كــلــمـــة ال تــلـــيق بــنــا وال تـــنــطـــبق عــلــيـه وال تــتالءم مع
عـطـاءاته وال تـتـنــاسب مع حـضـوره ذلك ألنه حـاضـر

دائما. 
ومـا أقــسى كـلــمـة "وداع" وكـل ألـفـاظ الــوداع مـرة وكل

شىء يسرق اإلنسان من إنسان"

 «كان سعد
أردش»
 ما أصعب
هذه
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الــتى يــصـدرهــا ســنـويًــا تــصــدر حـتى اآلن
كمـا أن اخملرجـ الذين تـأثروا به مـازالوا
أسـرى مــنـهــجه حــتى اآلن. حـقــيـقــة مـازال
ــســـرح االحــتــفــالى نــظـــريــة بل ويــصــعب ا
أيضًا تطبيقها وحتتاج إلى تضافر اجلهود
حتى نستطـيع اخلروج من إطار النظريات
إلى الـتـطـبـيق الـواقـعى لـكـنـهـا جـمـيـعهـا لم
تــصـمــد ألن الـتــلـقى لـم يـكن عــلى مـســتـوى
الرهان الذى هو الـشعور بخطورة ما نحن
ـتمـثل فى أنـنـا كل يـوم نفـقـد رقـعة فـيه وا
جـديــدة من هــويــتــنــا وثـقــافــتــنــا فـإلـى مـتى

االنتظار!
عـز الــدين مــدنى كـان لـه مـقــولـة هى أن

بريشت صار قيدًا على مبدعينا?
نعم وأنا متـفق مع ما قاله مدنى وأقول ما
هـــو أكـــثــر مـن ذلك وهــو إن بـــريـــشت كــان
ذكيًـا جدًا بـحـيث اعتـمد عـلى أشـكالـنا فى
الفرجـة الشعـبية وحـولها إلى نـظرية. لكن
يبـقى أن بـريشت هـو أول من جتـرأ وحطم
النـظرية األرسـطيـة كمـا أن الرجل عاشق
مـناهض لـلنـازيـة واإلمبـريالـية رغم أنه فى
الـنـهايـة هـرب إلى أمـريـكا وعـاش بـهـا لكن
يـبقى أنه رجل عـاش حيـاته بقـناعـة معـينة

وأخذ موقفا.
أال تـرى معى أن الـنـقاد عـندنـا تـغيب عن
ـسرحى أكـثرهم تـقنـيات تـكـوين النـاقد ا

عنى أن يقرأ العرض ال النص?
أنـا مــتـفق مع هــذا الـقـول تــمـامًـا ٩٠% من
الــــنــــقــــاد هم نــــقــــاد أدب ولــــيــــســــوا نــــقـــادًا
مسرحي وال يفـهمون شيئًا فى التقنيات
ـسـرحيـة ومن يـقـرأ لـهم أو يـسـمع عـنهم ا
يجد أن كالمهم هـو بحث فى الوثائق أكثر
ــســرح وبــالــتـــالى فــهم لم مـــنه بــحث فـى ا
ـــســـرح فى شىء بل مـــنـــهم من يـــخــدمـــوا ا
ســــاهم فـى صــــنــــاعـــة األوهــــام بــــتــــعــــظــــيم
وتـضخيم جتربـة ما على خالف احلـقيقة
ومــنــهم من لــعب الــدور األسـوأ بــتــواطـؤهم
تابعـة النقدية ضـد جتارب وظلمهـا فى  ا
ــســرحى الـعــربى لم حــقـيــقــة فـإن الــنــقـد ا
ـــســـرح إال فى يـــســـهم فـى مـــســـيـــرة ذلـك ا
فـترة الـسـتـيـنـيـات والـسـبـعـيـنـيـات حـ كان
الـنـقد شـريـفًا ومـقـرونًا بـالـنزاهـة الـفكـرية
بـعـد ذلك تــراجع الـنـقـد واآلن صـار أشـبه
ــــنح شــــهــــادات مــــيـالد ووفــــاة وصــــكـــوك
غــفــران وهم ال يــفــقــهــون شــيــئًــا جــلــهم ال
يفقه شيئًا أقول ذلك وأحتمل مسئوليته.
مـا نالحـظه من تـراجع اهـتـمـام الـشـباب
بـالهم العام مرجعه لـشعورهم باالغتراب
أم ألنه ال أحـــد يـــعـــبـــر عن مـــشـــاعـــرهم

ومشاكلهم?
لالثـنـ مـعًـا يـنبـغى أن نـعـبـر عن الـشـباب
بـأسلـوب يـقـبـله الشـبـاب بـتـقنـيـات جـديدة
وأغــــنــــيــــاته اجلــــديــــدة وحــــتى مــــفــــرداتــــهم
احلـديـثـة الـتى جتـرى عـلى ألـسـنـتـهـم وهذا

ا نريد مسرحًا واحدًا. حقهم طا
ولــــــكن اإلفــــــراط فـى الــــــهــــــروب إلـى هـــــذه
الـقـضـايـا (قـضـايـا الـشـبـاب) لـيس مـطـلـوبًا
ألنـها قضايا جـزئية حقـيقة هى جزء هام
ــســرحــيـة ال تــوجه من كل. ولــكن الــفــرق ا
عـنايتها لـنوع واحد من القضـايا ولو فعلت
ذلك لكـانت مخـطئـة ألنـنا بـقدر مـا نشـعر
ـعـانـاة الـشـبـاب فـإن لـديـنـا أيـضًـا قـضـايا
خـطـيـرة ألنـهـا مصـيـريـة هل هـنـاك مـا هو
أخـطـر من احـتالل العـراق ومـا يـحدث فى
ـذابح الـتى تـرتـكب فى فـلـسـط لـبـنان وا

هل هــــــنــــــاك مــــــا هــــــو أخــــــطــــــر مـن عـــــودة
االستعمار العسكرى ثانية. 

أوربا?
ـشـرق الـعربى اآلن لـديه جـالـيـة كـبـيرة فى ا
أوربـــا حتــتـــاج أن تـــلـــتـــقى مع فـــنـــونــهـــا وفى
ــســرح والــغــرب البــد أن يــرى مــقــدمــتــهـــا ا
ــا يـحـقق خــصـوصـيــتـنـا مــسـرحـنــا ولـكن 
ذلك أن الــغــرب ال يــقـبل عــلى عــروضــنـا إن
كـــانت تـــشـــبـــهـه ألنه يـــحب أن يـــرى شـــيـــئًـــا
مـختـلـفًـا عـمـا يألـفه فى حـيـاته الـيـومـية إن
األوربـــيـــ حــ يـــقـــدمـــون بــعـــروضـــهم إلى
بالدنـــا نـــرى فـــيـــهـــا أوربـــيـــتـــهم وتـــشـــبـــثـــهم.
بهويتهم نحن كذلك ينبغى أن نكون كذلك
ولـــكن بـال انـــغالق. االنـــفـــتـــاح عـــلى الـــغـــرب
مـطلـوب وإن لم ننـفتح نـحن بإرادتـنا سـنجر
إلى ذلـك فــــمـن يــــســــتـــــطــــيع أن يـــــعــــزل أثــــر
اإلنـــتــــرنت والـــفــــضـــائـــيـــات إمــــا أن أنـــفـــتح
قدرة على بـقناعتى واختـيارى لتكـون لدى ا
فرز الـطـيب من اخلبـيث فـيـما يـعـرض على
أو يـأتــ الــغـزو واالســتـعــمـار فــيــكـبــلـنى وال

أملك أى اختيار.
عـلى ذكـر اخلـصـوصـيـة أين ذهـبت دعـاوى
الـتأصـيل للـمسـرح الـعربى الـتى انطـلقت
فى الـسـتـيـنـيـات? والـتـيـار الـذى ظـهـر فى

غرب العربى فى السبعينيات?  ا
كـــنــا فـى الــســـابق نـــقـــول كل شىء يـــأتى من
ــشـرق لــلــمـغــرب ولـكن فـى الـســبـعــيـنــيـات ا
ـغــرب الـعـربـى تـبـنى حـدث الــعـكس إذ  إن ا
ـسـرح دعـوات تــأصـيل لـلـثــقـافـة الـعــربـيـة وا
ــســرح الــعــربـى ومن هــذه الــدعــوات خــرج ا
االحـــتـــفـــالـى الـــذى أسس له عــــبـــد الـــكـــر
بـرشـيــد ومـازال هـذا الـطــرح مـوجـودًا حـتى
ــدافــعـ عــنه اآلن وأعــتــبــر نــفــسى أحــد ا
ذلـك ألنه يــــــقــــــدم مــــــســــــرحًــــــا يــــــبــــــحـث فى
اخلـصـوصـيـة والـهـويـة الـعـربيـة دون تـعـصب
أو ضــــيق أفـق حـــقــــيـــقــــة فــــقـــد وجــــد هـــذا
ـعتـرضـ بل إن هـناك الـطـرح الكـثـيـر من ا
خـمس نـظـريات خـرجت تـرد عـلـيه تـهـاجمه
بــقـســوة ولـكــنـهــا كـلــهـا ذهـبـت أدراج الـريـاح
ــســرح االحــتـفــالى ومــازالت نــشـرته وبـقى ا

وهــنــاك فـــرق كــبــيــرة مـــدعــومــة من وزارات
الثقـافة فى بالدهـا ومن مسارحـها القـومية
وقدمت أعـماالً فى الـعشـر سنـوات األخيرة
أقل مــا يـقــال عــنـهــا إنــهـا أعــمــال بـســيــطـة
وهـذا ال يــصح من فــرقـة حتــصل عـلى دعم
من الـدولة وأقـول لك بصـدق نحن اآلن ال
ـادية رغم ذلك نـشكـو من قلـة اإلمـكانـيات ا
ال جتد إبداعًا حقيقـيًا بينما كنا نشكو فى
الـســبـعــيـنــيـات من عــدم تـوافــر اإلمـكــانـيـات
بـــيـــنـــمـــا اإلبـــداع كـــان مــــتـــوافـــرًا ألـــيس من
ـفـارقات أن نـكـسـة ٦٧ قد أعـطت لـلـفـنون ا
العربيـة كل هذا الزخم من التناول واإلبداع
بـــــيــــنـــــمــــا اآلن حـــــ تــــعـــــددت الــــنـــــكــــســــات
واالنـزالقات واإلحباطـات فإن شيئًـا منها ال
ــســرح?! لــقــد اغــتــرب يــجــد طــريــقه إلى ا
ـــســرح الـــعــربى عـن قــضـــايــاه الـــرئــيـــســيــة ا
بــسـعــيه أن يــكـون غــربــيًــا أكـثــر من الــغـرب

فطبيعى أن تكون هذه هى النتيجة.
غرب العربى خـطا خطوات كبيرة مـسرح ا
فى تـقد عروضه فى أوربا فما هى اللغة
ـتـلـقى الـفـنـيـة الـتى تـتـعـامـلـون بـهـا مع ا

األوربى?
يـــجـب أن نـــعــــتـــرف أن الــــقـــرب اجلــــغـــرافى
والـلـغـوى لــلـمـغـرب الـعـربى أتـاح له الـفـرصـة
لالحــتــكــاك مـع الـثــقــافــة الــغــربــيــة ومن ثم
ـغـربى ـسـرح الـعـربى ا فـقــد كـانت ظـروف ا
فى ذلك جيدة ونحن حـ ذهبنا بعروضنا
غـربيتـنا وعروبـتنا إلى أوربـا كنا مـتشبـث 
وانــتـمــائـنــا األفـريــقى وهــذا مـا فــاض عـلى
عــروضـنــا دون انـغـالق أو ضـيق أفقً بــحـيث
نــســـتــخــدم من الــغـــرب مــا يالئــمــنــا دون أن
يـطـغى عـلى خـصـوصـيـتنـا لـقـد اسـتـخـدمـنا
تـقــنــيـات غــربـيــة فى عـروضــنــا مـثل مــنـاهج
بـريـشت وسـتـانـسالفـسـكى ولـكـنـنـا حـافـظـنا
عــلى ســـمــة عــربـــيــة ال تـــخــطــؤهـــا عــ فى

متابعتها لعروضنا.
ـشــرق الـعـربى كى ـاذا تـنــصح عـروض ا
حتـذو حـذوكم فى الـذهـاب بـعـروضهـا إلى

ــهــرجــان ــشــارك فى ا ــغـــربى ا الــوفــد ا
الـعربى بالـقاهرة كـان ضيفًا عـلى جريدة
مــســرحـنــا فى هــذه الـنــدوة الــتى حتـدث
فـــيــهـــا اخملـــرج عــبـــد اجملــيـــد فــيـــنــيش
ـمـثالن جـمـال مـحـمـد وكـنـزة فـريدوا وا
عـن الــعــرض ووجــهــة نـــظــرهم فى أزمــة
ـسرح العربى وعن دعـوات التأصيل فى ا
ـسرح العـربى التى انطـلقت ثم خمدت ا

سرحنا العربى.. وعن االرتقاء 
بـداية نـحب أن نتـعرف مـنكم عـلى رأيكم

هرجان? فى ا
كــان شـرفًـا عــظـيــمًـا أن نــأتى لـهـذه األرض
ـثـابـة فـرصة ال الـطـيـبـة فـنـحن نـعـتـبـرهـا 
تــــعــــوض أن نــــقــــدم عـــــمالً فى بـــــلــــد الــــفن
وعــاصــمــته الــعــربـيــة وبــالــنــســبــة لــنــا فـإن
ــهـــرجــان له بــعـــد عــربى وبــالـــتــالى فــهــو ا
ــثــابـــة إشــعــاع وخــطـــوة فى تــاريخ إرســاء
ــسـرح الــعــربى بــتـواجــد هــذه الـنــخب من ا
ـسرحـي وقـد استـفدنـا كثيـرًا سواء من ا
مشـاهدة الـعروض أو من حـضور الـندوات

واللقاءات.
فى الـلقـاءات والنـدوات التى عـقدت على
ـهرجـان مـا هى الـقـضـايـا التى هـامش ا
ــســرحــيــ الــعـرب وتــلح كــانت تــشــغل ا

عليهم فى حواراتهم?
اعتـقادى أننـا يجب أن نـعرف أنفـسنا وأن
قيـمتـنـا تنـبع من داخلـنـا وأن نعـرِف اآلخر
مـن نـحن وأنـنـا بـعــيـدون عن تـلك الـصـورة
ـسـلم الـذى يفـجر الـتى صنـفـوها لـلـعربى ا
ـــــلــــتــــحـى الــــذى أصـــــبح رمــــزًا نــــفـــــسه أو ا

لإلهانة.
رسـالـة الفـنـان يـجب أن تـأخذ هـذا الـبـعد
وأن يـــضع عــــلى عــــاتـــقه الــــتـــعـــريـف بـــهـــذا

الوطن وحضارته.
هرجان ما من متابعتكم لعروض الهواة با

مثل الهاوى برأيكم? الذى ينقص ا
بــــــصـــــراحــــــة أنـــــا شـــــاهــــــدت بـــــعــــــضًـــــا من
ــســرحـــيــات فـــوجــدت أن هـــنــاك تـــأثــيــرًا ا
ـمـثلـ لـدرجة طـاغـيًـا للـمـسـلسالت عـلى ا
ثلى وذج من  ثلة له  ثل أو  أن كل 
التليفزيونـات يقلده ويحاكيه لم أر اللهيب
ــســرحى ولــكـن رأيت تــعــامالً مع خــشــبــة ا
ـــســرح كـــأنــهـــا بالتــوه تـــصــويـــر حــتى أن ا
بـعض األدوار التى ال تسـتلزم مكـياجًا ترى
مـثلـة وهى فى كـامل مكـيـاجهـا وشعـورها ا

أنها تصور.
الـكل يشـكو مـن سطـوة الفـضـائيـات على
ــسـرح أال من اجلـمــهــور وإبـعــادهم عن ا

طريقة لتالفى أثر الفضائيات السىء?
ـسرح الـذى يجـد طـريقـة للـتـليـفزيـون هو ا
ــــســــرح الـــتــــجــــارى الــــذى يـــعــــتــــمـــد عــــلى ا
ـبتذلة وال الكومـيديا الـرخيصة وأحـيانًا ا
ـسرح كنظام له قواعده وال عن يعبر عن ا
قـضــايـا اجلـمــهـور وعـروضه تـشــبه الـسـلع
الـتى ســرعـان مـا تـنـتـهـى مـدة صالحـيـتـهـا.
ــســرح الــذى نــراهن عــلــيه هــو هــذا لــكـن ا
ـهرجـانـات والذى ـسـرح الذى نـراه فى ا ا

ال يصل للجمهور العريض.
ـر بأزمـة حقـيقـية وذلك ـسرح الـعربى  ا
نـتــيــجـة غــيــاب الـقــضــيـة عــنه فــقــد انـدفع
الــــــكـل فى ســــــبــــــاق بــــــحــــــثًــــــا عـن أشــــــكـــــال
وجـماليات جـديدة وفى سبـيل ذلك تناسوا
قـضايانا احلقـيقية. أمر آخـر بدا ملحوظًا
سـرحـيـة بدأت وبشـدة وهـو أن الـعـروض ا
ونودرامـا وذلك باعتـمادها تنحـو منـحى ا
ــــثـــلــــ أو ثالثـــة ـــثـل واحـــد أو  عــــلى 
ـثــلـ عــلى أقــصى تـقــديـر وهــو أمـر ال
أعــــتــــقــــده صــــحــــيـــــحًــــا وال أعــــتــــقــــد يالئم

جمهورنا العربى.

على النقاد أن يحددوا
أوالً أى مسرح نريد
وأى قضايا نتناول

وألى جمهور نتوجه!

QOÉ≤dGóÑY óªëe 

///////////////

غربى فى ضيافة مسرحنا: الوفد ا

سرح العربى هم فى األصل نقاد أدب! نقاد ا

مثل كثير من ا
الهواة يقلدون
التمثيل

التليفزيونى!

من حق الشباب
 أن نهتم بقضاياه
لكن ال نعذره إن

جتاهل الهم العام!

عبدالكر برشد
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ؤدى يـجـمع مـختـلف أوجه اإلعـداد مـتـعدد األنـظـمة ـمـثل وهو فى وضـع ا > الـطـالب ا
الـتى تلـقاها. ولـكنه يـجد صـعوبة فى أحـيان كـثيرة فى تـوفيق كل شىء. ومن هـنا يجب
عـلى أستاذ األداء أن يعـطى أيضاً توجيـهات تقنـية. وهنا يظـهر الفرق الكـبير ب إعداد

. مثل وإدارة ا 26
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سرحي جريدة كل ا

ولد وسيناء وطني" للسامر فى1983. قدم "ا

30 من   يونيه 2008  العدد 51
> اخلطاب التربوى الصميم ال يتدخل إال بطريقة صدفوية داخل احملاضرة نفسها فال
تشابهة الـصاحلة كنظرية صغرى تـوجد قاعدة ثابتة ومع ذلك توجـد بعض األعراف ا

للممثل: مثل عدم خلط وضعه كممثل مع وضع شخصيته.

عضو جلنة الفنون الشعبية باجمللس األعلى للثقافة منذ 1981حتى اآلن.

سرحي جريدة كل ا
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 سعد أردش  وذكريات اإلبداع

™«ª°ùdG óÑY ≈ëàa

سعد أردش 

 صفوت البططى

اجلمـعة 30 مـايو أغـادر القـاهرة مع أسرتى
ـكـرمـة ألداء الـعـمـرة فى ضـيـافـة إلـى مـكـة ا
ــلــكى تــلــمـــيــذى الــســـابق صــاحـب الــســمـــو ا
األمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز.
الــــثالثـــاء 10 يــــونـــيـه أســـافـــر إلـى الـــريـــاض
لك سـعود - كـلية اآلداب - لزيـارة جامـعة ا
حــيث درّست ســبع سـنــوات فـيـهــا فى قـسم
ـسـرحـيـة والـغريب اإلعالم شـعـبـة الفـنـون ا
ـسـافـة من مـصـر يـدعونى وأنـا عـلى هـذه ا
زمالئـى الـــســـعــــوديـــون وعــــشـــرة مـن طالبى
اخلـريخـ إلى الـعشـاء ويذكـر فيـها - هذه
الـلـيـلـة - اسم سـعـد أردش الـبـعض يـتـذكره
ملكة لوضع مناهج شعبة يوم استعانت به ا
ـــســـرحــيـــة بـــقـــسم اإلعالم وهى الـــفــنـــون ا
ــنـاهج الــتى طــورهـا بــعــد ذلك عـام 1991 ا
األســـتــــاذ الـــدكــــتـــور أبــــو احلـــسـن سالم فى

اجلامعة هناك.
أى تــوارد لـلــفــكـر? وأيــة مــنــاسـبــة غــافــلـة لم
أكـن ولم يـكن يـتــوقـعـهــا أحـد أن يـذكـر اسم
الـراحـل الـعـزيـز فى حلـظـات من صُـنع الـله
عـــــز وجـل بـــــيــــــنــــــمـــــا هــــــو فـى نـــــفـس هـــــذه
الـلـحـظات 10 يـونيه 2008 عـلـى وشك لـقاء

ربه; رحمه الله.

الــتــحق سـعــد عــبـد الــرحـمـن قـردش (ســعـد
أردش) طـالـبـا بـقـسم اإللـقـاء والـتـمـثـيـل عام
ـعـهـد الـعـالى لـفن الـتـمـثـيل الـعربى 1947 بـا
ـعـهــد) من زمالء دفـعـته (هـكـذا كــان اسم ا
ة زهـرة الـعال بـكـير عـطـيـات الـبـدرى (كـر
مــخـتـار) افـتـخـار جـمــيل فـوزيـة مـصـطـفى
عـمــر عــفـيــفى عــلى بـدران تــوفــيق الـدقن

هند قواص (من سوريا).
فـى مشاهـد مادة الـتمـثيل جـمعـنى معه ومع
الــراحـل الــعــزيــز تــوفــيق الــدقن مــشــهــد من
درامـا (السـيد) لـلفـرنسـى بيـير كـورنى لعب
أردش الـكونت جومـيز والدقـن دون دييجو
ولــعــبت أنــا دور رودريــجــو كــان هــذا الــدور
هـو أول اشــتــراك تـمــثــيـلى - مــعــهـدىّ - مع

الراحل الكبير.
تخرج أردش عام 1951 كان قـد سبقه إلى
الــتــخــرج بــســنــة واحــدة عــام 1950 الـراحل
العزيز أيضاً كمال يس طبعاً لم تكن هناك
ـعـهـد آنذاك وظـائف مـسـرحـيـة خلـريـجى ا
وأذكــــــر هـــــذه الــــــذكـــــرى حتــــــديـــــدا وكــــــانت
ـعــهــد مـن اخلــامــسـة الــدراســة مــســائــيــة بــا
مـساء حـتى قبل الـثامـنـة بعـشر دقـائق كنت
أســكن فى شــارع الــبـرامــونى بــعـابــدين أمـام
ـــا كـــنت قـــد ـــلـــكـى بـــعـــابـــديـن و الـــقــــصـــر ا
تـخـرجـت عام 1952 فــكـنت أتـرجّل طـريـقى
ـعـهد مـن مدرسـة الـدواوين الـثانـويـة (مـقر ا
نـزل أمرّ على قـهوة شـهيرة سـائى) إلى ا ا
بـشـارع الشـيخ ريـحان (قـهـوة اإلعالم) ألجد
زمــــيــــلىّ كــــمـــال يـس وســـعــــد أردش مــــســـاءً
جـالـســ بـجـانب شـبـاك يُــطل عـلى الـشـارع
يلعبان الطـاولة حالة فراغ لهواية مسرحية
سـرح احلر من غالـية حـتى تأسس فـريق ا
ـعـهـد احلـديثـ فى 30 سـبـتـمـبر خـريـجى ا
1952 والـــــذى يـــــعـــــيـــــد حتـــــديـــــثه اآلن االبن
والـزمــيل اخملـرج هـشـام جـمـعـة جنل الـفـنـان

الزميل حس جمعة.
لــكن أين سـعـد أردش من هــذه الـفـرقـة? فى
انــتـخــابـات نــزيـهــة وشـفــافـة (لم تــكن لــفـظـة

مباشرة فى إحـدى ليالى عرض «الكراسى»
ـسـرح لـيـوجــ يـونـيـسـكــو شبّ حـريق فى ا
جـن جــنــونـــنــا.. أردش وعـــبــد الــعـــزيــز وأنــا
صـــرخــات بــاكـــيــة من اخملــرجـــ الــثالثــة ال
نـــعـــرف أين يــقـف كل واحــد مـــنـــا وعــنـــدمــا
أفــقـت من كــابــوس هــو الــغــيـــبــوبــة بــعــيــنــهــا
مـازلت أبكى وسط شـارع قصر الـنيل وكان
عـــلـى بُــعـــد خـــطـــوات مـــنى أردش يـــنـــوح فى
عـصبـية هـسـتيـريـة هكـذا كان الـفـنان سـعد

صرى. أردش فى مسرحه الطليعى ا

مـأل الــتــعــلــيم الــفــنى عــقل أردش درّس فى
الـدراسـات الـعـلـيـا جلـامـعـتى الـقـاهـرة وعـ
عـاونات علمـية فى مناهج شـمس وأسهم 
كـلـيــات الـتـربـيـة الـنـوعـيـة وقـاد - تـعـلـيـمـا -
مـــعـــظم دفـــعـــات قـــسـم الــتـــمـــثـــيـل واإلخــراج
سـرحيـة كان بيـننا ـعهـد العالى لـلفـنون ا با
جـــــمـــــيـــــعـــــا هـــــو (اجلـــــوكـــــر) فـى مـــــخـــــتـــــلف
االمتـحانات أية طـاقة إبداعـية حمـلها على
كتفيه مسـتنداً فى مختلف تنوّع طاقاته إلى

العقل السليم الواعى.
ـسـرح فى سـنـة واحـدة كــان مـقـررا لـلـجـنـة ا
فى اجملــلس األعــلى لــلــثــقــافــة كــان جــديـراً
ــيـة وأكــثـر من جــديــر خــبـرة عــلــمــيـة أكــاد
تـــســــتـــنـــد إلـى عـــمــــيق جتـــربــــة فى اإلخـــراج
والـتمـثـيل والتـعـلـيم الفـنى وكـتابـة الـدراسات
ـسرحـية الـرصيـنة مـنذ الـستـينـيات مـجلة ا
ــــــســـــرح آنـــــذاك كــــــانت حتــــــفل كـل شـــــهـــــر ا
بــدراســات عــمــيــقــة ســاعـدنــا عــلـى نــشــرهـا
رئــيس الـــتــحــريــر الـــدكــتــور رشــاد رشــدى -
رحـمه الــله - وأعــداد اجملـلـة مــثـبت بــهـا كل
كـلـمــة خـطّـهـا أردش ونـبــيل األلـفى حـمـدى
غـيث حـسـ جـمـعـة وكمـال عـيـد وزمـيـلـنا
الـنـاقــد الـراحل عـبــد الـفـتـاح الــبـارودى ثُـلـة
مـن فـــنــــانــــ مــــســــرحـــيــــ زاولــــوا الــــفــــكـــر
سـرحى لتثـبيت الـرؤى اإلخراجيـة والقيم ا
ــسـرح ــســرحــيــة فى زمن رائع فى حــيــاة ا ا

اضى. صرى فى ستينيات القرن ا ا
ومع كل هـذا الــشـيب الـذى خطّ رأس سـعـد
أردش وهــــذا الــــقــــوام الـــــفــــارع والــــهــــيــــبــــة
ـيـة وإصراره عـلى الـتـمسـك بلـفـظة األكـاد
(الـعلمـية) نظـرية وتطـبيقـا فقد كـان مُحيّاه
اجلمـيل يـنبئ عن طـفل صافى األحـاسيس
رقـــــيـق الـــــعــــــواطف رائـع احلـــــوار ســــــديـــــد

الكلمة.
هذه بـعض ذكريـات عشـتهـا منـذ السـتيـنيات
مع سعد أردش.. فنـانا وأستاذاً ومخرجا

وصديقا عزيزا نادرا.
ــســرح أطـــلب له الـــرحــمــة بـــقــدر مــا قـــدّم 
ـسارح أقـالـيم مـصـر (خـاصـة بـلده مـصـر و
دمـيـاط) كل مـا حـفـظـته عـبـقـريـته لـلـشـباب
ــســرح ســعــداً آخـر وأدعــو الــله أن يُــعـوض ا
يخرج - بإذن الله - من تالميذه ومريديه.
رحم الـله فـقـيـدنـا جـمـيـعـا إلى جـنـة اخلُـلد
ولـتــبق تـعــالـيـمه مــدرسـة حتــفـظـهــا األجـيـال

التى تركها.

مــجـلـس اإلدارة سـعــد أردش وفى يــده ورقـة
شتركـ فى العرض: حس بـأسماء غيـر ا
جـمــعــة مـحــمــد رضـا مــدبـولـى الـتــطـاوى
عيد الغندور إبـراهيم سيد وكثيرين معنا)
آمـــرا كـال مــنـــا بـــاســـتالم 300 إعـالن يــدوى
مـن الــعـــرض ومـــحــددا لـــنـــا أمــاكن وقـــوفـــنــا
لــــتــــوزيع اإلعالنــــات عـن الـــعــــرض (مــــيـــدان
األوبـــرا مــيـــدان الــعـــتــبـــة مــيـــدان الــســـيــدة
زيـنب ميدان الـتحرير اإلسـعاف) وغيرها.
ـهــمـة دون وال تــعـجب قــبـلــنـا جــمـيــعـا هــذه ا
اعـتـراض أحـد هل هــنـاك سـيـطـرة نـفـسـيـة
(أردشـــيــة) وحـب لــلـــمـــســـرح أكـــثــر مـن هــذه

احلادثة الفريدة?

عــنــدمــا عــدت من بـــعــثــتى ســبــتــمــبــر 1962
جــــاءنى أســــتــــاذنـــا الــــراحل الــــدرامى عــــبـــد
ـــعـــطى حـــجـــازى إلـى بـــيـــتى - كـــان زمـــيال ا
ـــســارح كــبـــيـــرا لــنـــا كــمـــفـــتــشـــ فى إدارة ا
الهى - مــصــلــحـة الــفــنــون حتت رئــاسـة وا
أسـتـاذنـا الـراحل يـحـيى حـقى قـال لى الـعم
حـجازى سعـد أردش يبحث عنك يـنتظرك
ـلـكى فى مـسـرح اجلـيـب نـادى الـسـيـارات ا
بشارع قصـر النيل سلمنى أردش أول عقد
ــــســــرح إخـــــراج فى أول مــــوسـم مــــســــرحـى 
اجلـــــــــيب 62 1963 دراســــــــات «أنــــــــطــــــــون
تــــشــــيــــكــــوف» وكــــان البــــد مـن رد جــــمــــيــــله
ـمـثلـ فـقد وصل اسـتـعـنت به فى اخـتيـار ا
من بــعـــثــته قـــبــلى بـــعــام واحــد 1962 وكـــان
ــرشـدى أردش وعــلى الــغــنـدور وســهــيــر ا
ومـــنـــيـــر الـــتـــونـى. وديـــكـــور لـــطـــيـــفـــة صـــالح
ومـوسيقى الراحل سـليمان جـميل كلهم من
ـمثـلـ والـفنـيـ الـذين أثروا الـتـجـربة فى ا

صرى. سرح اجليب ا وسم األول  ا
احتراق مسرح اجليب 10 شارع قصر النيل
قــدم الــزمــيل الــراحل اخملــرج مــحــمــد عــبـد
وسم مـسرح اجليب العـزيز الـعرض الثـانى 
األول بــــعــــد أن قــــدّم أردش درامــــا «لــــعــــبــــة
الــنــهــايـــة» صــمــويل بـــيــكــيت بـــعــد االنــتــهــاء

الـشـفـافـيـة قـد ولـدت فى االنـتـخـابـات بـعـد)
قــــفـــز اسـم أردش لــــيـــكــــون رئــــيس مــــجــــلس
ـاذا كـان هـذا اإلجـمـاع عـلـيه? اإلدارة? لــكن 
وألكــــثـــــر من مــــرة فـى إدارة هــــذه الـــــفــــرقــــة

احلرة?
أظن لدراسـته القـانونيـة باالنتـساب - ومعه
الراحل العزيز كـرم مطاوع - بكلية احلقوق
جــامـــعــة عـــ شـــمس ثم ألمـــر اكــتـــشــفـــنــاه
ــســرح احلـر.. أال جــمــيــعــاً أعــضــاء فــرقــة ا
وهــــو الـــــقــــدرة عـــــلى االســـــتــــيـــــعــــاب لــــآلراء
تعددة والـريادة فى تصريف أمور الفرقة ا
- إدارة وفــنــاً - خــاصــة جنــاحه فى الــقــفــز
ـشـكالت الــتى  واجـهـتـنــا جـمـيـعـاً فى عــلى ا
بدايـات عمل الـفرقـة من احلصـول على دار
لـلـعـرض أو تـمـويالت منـا لـلـدعـاية أو إدارة
شـباك التـذاكر وينـجح أردش فى تذليل كل
تـلك العـقبـات بالـصبـر الذى حتـلّى به طوال
يـة الفنون حـياته خاصـة مع طالبه بأكاد
ــســـرح احلــر بــالـــتــعــاون وبــإقـــنــاع أعــضـــاء ا
ـسـرحــيـة وفى ـواسـم ا ـادى فـى أزمـات ا ا
إقـــنـــاع الــراحـل األســتـــاذ مـــحــمـــود صـــبــحى
الى ـدير ا (والد الـفنان مـحمـد صبحى) وا
لفـرقة يوسف وهـبى للـتعاون مـعنا فى إدارة

الية. الشئون ا
أســـتـــنـــتج مـن هـــذا الـــتـــاريخ غـــيـــر الـــقـــريب
شــــخـــصـــيـــة أردش الــــقـــيـــاديــــة يـــؤكـــد هـــذا
سـرح احلر االسـتنـتاج حـادثـة فريـدة قـرر ا
ـعـنـونـة (نورا) تـقـد درامـا هـنـريك إبـسن ا
ــيــة (وال أدرى من أين فـى كل الــلــغــات الــعــا
جـــاء عــنــوان بـــيت الــدمــيـــة) لــعــلـه من صُــنع
اخملـــرج كــامل يـــوسف الـــذى اســـتـــلــهـــمه من
الترجمـة اإلجنليزية فقد درس اإلذاعة فى
ــــاضى فى إذاعـــة خـــمــــســـيـــنــــيـــات الـــقـــرن ا
ـهم فى الـذكـرى مثل B.B.C الـبريـطـانـية ا
أردش والـــــــدقن وأمــــــــيـــــــنـــــــة نـــــــور الـــــــدين
سرحية على مسرح دار األوبرا ومدبولى ا
ـة (الـتى احـتـرقت عام 1971) بـاقى الـقـد
أعــضــاء الـــفــرقــة بال أدوار جــمــعــنــا رئــيس
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دراما احلرب والفن واجلنوب

صفوت البططى ..
كان  أغنية خلصوبة ا

وذج حـضارى مـختلف ـبهرة بـع عـرفت حالوة  التـقنـية ا
ـوذجه قـد يـبـدو فى نـظـرنـا مـنـحـطـا ومـظـلـمـا إال أن (جحـا 

احلضارى) يقرر فى النهاية العودة إلى زمنه .
ــرأة كــمــدبــرة وقـائــدة لـألحـداث تــظــهــر بــصـورة وإذا كــانت ا
جــــلــــيـــــة فى كــــافــــة أعــــمـــــال صــــفــــوت الــــبــــطــــطـى إال أنه فى
مسرحيتيه (كيد الـنسا) و (أميرة العرب) تبدو أكثر نصوعا
ـشورة فـفى األولى تظـهـر (شمـة) كـامرأة فـعالـة تـملك ثـلث ا
ولـهـا مـن الـبـأس واحلـكــمـة مـا تـعــالج  به الـتـفــكك وتـوحـد به
الـرجال حـول هدف مـشتـرك وفى األخـرى تظـهر (اجلـازية)
لـتــقــدم امـتــدادا لـشــخـصــيــة شـمــة مع إضــافـة فــضـاء احلب
حـيث العالقـة اإلنسـانية الـتى نبـتت منـذ الطـفولة بـينـها وب
ـحنـته ابن عـمـهـا حـسن وحتـولت إلى حب يـتـغـنى الـبـطـطى 
وروث متمثال فى وجماله وال يظهر هنـا اهتمام البططى با
ـانه الـســيـرة الــهاللــيـة بــالـصــيغ اخملــتـلــفـة لــهـا فــقط  بل بــإ
بوجود شـخصيات كـثيرة جدا فى السـيرة  قد تبـدو هامشية
كن أن تعـتمد عليها نصوص مسرحية أو حتى عابرة  لكن 

متعددة وتقدم  من خاللها أعماال هامة .

سرحيات ربعـات أو ا لم تقف جتـربة البطـطى عند كتـابة ا
بل امـتدت لفن األوبريت الذى يـبدو مناسبا أيـضا إلمكانياته
وروث اجلـنـوبى واستـعادته ومـوهبـته وتطـلـعاته واحـتفـائه بـا
السمه فى اجلـبهة (صـفوت القـناوى) عبـر عدد من األعمال
الـتـى تـبـدو كـمـشـروع مـوسـوعى يـتـمـحـور حـول (قـنـا) ويـسـعى

لرصد أجوائها الشعبية عبر حلقات منفصلة ومتصلة .
ـركز الـثالث فـفى أوبريت (طـهور قـناوى) الـذى حـصل على ا
فى مـهرجان الفنون الشـعبية يتناول طـقوس ومراسم عملية
الـطهور بداية من مرحـلة التزي ومرورا بـزيارة سيدى عبد
الـرحـيم وصـوال لـلـسـامـر الـذى يقـام بـفـعـالـيـاته اخملـتـلـفـة مثل

نقوط الغرز وغيرها .
ـولـد من وفى أوبـريت (فـى رحـاب الـســيـد) يـقــدم تـفـاصــيل ا
خالل أب يــصـطــحب أوالده لــلــزيــارة ويـدور بــهم عــلى كــافـة
ــقـام وتــنــقـلــهم بـ ــرور حـول ا ـولــد بـدايــة من ا عـنــاصــر ا
األلـعـاب وتـناولـهم ألطـعـمـة الـشـعـبـية اخملـتـلـفـة مـثل الـبـطـاطا

والسمسمية وشعر البنات وغيرها .
ركز األول وفى أوبريت (الـفرح الـقناوى) الـذى حصل عـلى ا
فى مهـرجـان الفـنون الـشعـبيـة يتـناول طـقوس الـفرح فى قـنا
ـرتـبـطـة بـالـكـائـنـات الـغـيـبـية ويـركـز عـلى حـضـور الـهـواجـس ا
الـشـريـرة كـرفـع الـعـروس كى ال تـخـطـو فــوق الـعـتـبـة وتـنـجـو
بـذلك من شـر قـد يـكـون مدسـوسـا فـيـهـا وكـذلك كـوب الـل
ا يـكون قـد علق فى الـعروسـ من أثر كفـأل حسن ومـطهـر 
شـريـر كمـا يركـز على الـذهب الـبنـدقى الذى يـحمى الـعروس
من اضــطـراب الــدورة الـشــهـريــة بـاإلضــافـة لــعـنــاصـر الــفـرح

التقليدية وأبرزها رقص الغوازى .
وفى أوبـريت (القلل القنـاوى) يقدم لنا سيرة الـقلة منذ جلب
اخلـامـة من اجلـبل مـرورا بتـخـمـيـرهـا وتـعـامل الـفخـرانى مع
الـطيـنـة وخواطـره وهـو يعـمل فـوق الـدوالب التى ال تـخـلو من
حـضور كائـنات غيـبية حتى مـرحلة احلـرق والنزول بـالفخار

إلى السوق .
وفى أوبـريت (ألــعـاب قـنــا) يـتـنــاول األلـعـاب الــشـعـبــيـة ويـركـز
عـلى لـعبـة (الـبالبـيـصة) الـتى يـتـعـانق فى كـلـماتـهـا الـفـرعونى
والـقـبـطى واإلسالمى عـنـاقا بـسـيـطا وتـلـقـائـيا ال افـتـعـال فيه
وال تـعسف هـذا بـاإلضـافة إلـى مجـمـوعة ألـعـاب أخـرى مثل

(أم الفويد) و(الوابور) و(سلقى ملقى) وغيرها .
وفى أوبـريت (الـســوق) يـركـز أيـضـا عـلى ذلـك الـبـعـد الـغـيـبى
ــرتــبط بــاخلـصــوبــة فــيــهـتم (بــشــقــة الـعــروس) أى دخــولــهـا ا
ــرور عــلى لـــلــســوق ال بـــغــرض الــتـــســوق بل لـــلــتـــجــول فــيـه وا
قـاومة تأخـر احلمل هـذا باإلضافـة إلى التـركيز السـلخـانة 
مع بـائـعـة احلـمـام وزبـائــنـهـا من أمـهـات الـعـرائس وال يـنـسى
ـرافق وفى كل تـلك عالقـة الـبـاعـة بـالـسـلــطـة عـبـر شـرطـة ا
ـتـواصل ـوروث والـنـاس وغــنـائه ا األعـمـال تـظــهـر فـتـنـتـه بـا

للمكان وخصوبته.

ــسـرح احلـقــيـقـيـ لم صـفـوت الــبـطـطى واحــد من عـشـاق ا
ه سرح وعا تمنعه اإلقامة فى أقصى اجلنوب من التعلق با
ومـتــابـعـة قــضـايـاه وعــروضه ورمـوزه وكــيف لـعـاشـق مـثـله أن
ينشـغل عن محبوبه حـتى لوكان محـاربا على جبـهة نعم لقد
عاش صفـوت البططى من عام 1967 إلى عام  1974 جنديا
يــنـتـظـر الـشــهـادة فى أيـة حلـظــة لـيس أمـامه ســوى الـنـكـسـة
الـــرهــيــبــة ومـــا عــصــفـت به من األحالم لــيـس أمــامه  ســوى
ـسـة الـفن الـتى ضـربـته مـبـكرا احلـرب الـقـادمـة ال مـحـالـة و
فـــرأى الــفن ضــرورة مـن ضــرورات احلــيــاة ولـــيس تــرفــا رآه
ضىء فى أحـلك األحوال رفيـقـا وفيـا ينـبغى أن يـفرد ظـله ا
هـكذا حفلت أعوام اجلبـهة بعضويته فى فـرقة (أبناء سيناء)
ـواقع الـعـسـكـريـة بـإشراف الـتى راحت تـقـدم حـفالتـهـا فى ا
الـفريق قـدرى عـثمـان فى تـلك الـفتـرة عُـرف البـطـطى باسم
صـفــوت الـقـنـاوى وكـان يـكـتب أشــعـارا ألغـانى جـمـاعـيـة كـان
يسـتمر أداؤهـا لساعـة ونصف السـاعة وما من أدوات سوى
اجلـراكن التى عاش البطـطى على إيقاعهـا أجمل أيام حياته
ـوت الذى كـان يـطل من وراء كل مـرتفع ـعانـاة وشـبح ا رغم ا
و ويـعـشش فى كل ظل لـقـد شـكـلت تـلك الـتـجـربـة الـتى كـتب
عنها جمال الغيطانى عدة مرات محور حياته القادمة وفيها
ـكن أن نــتـلـمس مـحـطـاته الـتى سـيـنـطـلق مـنـهـا فى مـسـالك
احلــيــاة فــهــنــاك الــهـــويــة اجلــنــوبــيــة بــغــريــزة الــفــتى الــطــالع
سـتقـبل ينـبغى أن يـكون فيه (صـفوت الـقنـاوى) والتى سوف
تـسـتـمر عـبـر أعمـال كـثيـرة تـكـتسب فـيه تـلك الـهويـة حـضورا
أعــمق وهـــنــاك الــصـــراع الــعــربـى اإلســرائــيـــلى الــذى ســوف
ــسـرحى ـ يــســتـمــر مــفــتـاحــا لــوعــيه بــالـواقع وهــنــاك الــفن ا
خـاصـة ـ والذى ال يـنظـر إليه بـوصفـه ترفـا بل يعـتبـره عالجا
ال يــصح أبــدا أن يــكــون جــافــا وال بــد مـن تــغــلــيــفه بــعــنــاصــر
سـرح الفـرجة فـهو يـناسب الفـرجـة هكـذا نفـهم اهتـمامـه 
الـصـعــيـد ويـسـتـوعب مـوروثه ويـنـاسب جـمـهـوره وهـو جـمـهـور
صـعب يـراه البـططى مـخـتلـفا عن أى جـمـهور آخـر من حيث
فـرطة وموروث احلزن الهائل الذى يحمله ذلك احلساسية ا
ــتـــواصل أثـــنــاء الـــقــيــام الــذى غـــذته األمــهـــات «بــالـــعــديـــد» ا
ـنـزلـيـة والتـعـامل مع الـظـروف احلـيـاتيـة اخملـتـلـفة بـاألعـباء ا
سرح العـلبة اإليطـالى واهتمامه من هنـا نفهم أن عدم حـبه 

صرية. سرح اجلرن والسامر يرجع إلى هويته ا
ال أريد أن أتطرق هنا لـصفوت البططى ومالمحه اإلنسانية
الـفــريـدة ودوره الــذى يـلــعـبه فـى اجلـنــوب فـهــنـاك حــكـايـات
ــثــقف الـــعــاشق وال أعــتــذر عن كــثـــيــرة ال تــنــتــهى عـن ذلك ا
تــكـــرار تــلك الـــصــفــة الـــتى شــيـــدت فى روحه نـــبال نــفـــتــقــده
بـضــراوة وفى مـواقــفه نـزاهـة ال نــصـدق بــأنـهـا حــيـة تُـرزق 

وفى وعيه تسامحا مثاليا ما أشد احتياجنا إليه .

احلـرب والـفن واجلـنـوب تـلك الـثالثـيـة الـتى تـتـحـرك خاللـها
ـسرحيـة سوف جتد بـراحها فى شـخصية مـسيرة الـبططى ا
ابـن عـــروس الـــذى نــــرى أثـــره بــــقـــوة فـى مـــســــيـــرة الــــشـــاعـــر
ــســرحى من خالل مــربــعــاته الــتى تــتـجــســد فى االحــتــفـاء وا
بـالكـلمة احـتفاء كـبيرا بـوصفـها العـنصر األكـثر تأثـيرا وقدرة
عـلى نقل الرؤى اخملتلفـة وهو ما يظهر فى كـافة مسرحياته
هــذا بــاإلضـافــة إلى جتــربــته مع تــلك الـشــخــصـيــة من خالل
مسـرحيته (مالعيب ابن عـروس) والتى تقـدم رؤية تسجـيلية
تـوفق ب الـروايـات القـلـيلـة الـتى تـعرضت حلـيـاة ابن عروس
والـتى لم تكشف مالمح صـورته الغامضـة وكذلك احلكايات
ـصـادر التـاريـخيـة وهى حـكـايته مع الـقـليـلـة الـتى جتاهـلـتـها ا
ـة وحـكــايـته  مع  الــعـروس الـتـى أعـادهـا إلى أهــلـهـا اجلــر
ـال وحـكـايـة زهده وحـكـايـة زمالئه الـذين تـقـاتـلـوا من أجل ا
وتـوبته وقـد  «لـضم» تلك احلـكـايات فى قـصـة حب جتمع
بـ أحـمــد ابن عـروس ونـاعـســة  وتـكـون سـبــبـا فى خـروجه
ــمــالــيك ــطـــاريــد وأالعــيــبه مـع ا إلى اجلــبل والـــعــيش مع ا

الــذين يــتــصــدون لــهــا بــأالعـيـب أيــضــا حتـاول إبــراز صــورته
كمـجرم يهـدد اجلمـاعة الشـعبيـة فى رزقهـا وشرفهـا أى أننا
بإزاء أالعيب متبادلة تنـتهى بانتصار صورة احلقيقة فمهما
كــانت درجـة الــتـزويــر والـتــزيـيف والــتـضــلـيل يــنـجـح الـوجـدان

الشعبى فى التقاط احلقيقة وحفظها حية ونابضة.
وقـد تـناول الـبـطـطى تلك الـشـخصـيـة من خالل تـقاطـعـها مع
ـمــالـيك وظــلـمــهم واسـتــبـدادهم ومــؤامـراتــهم وأبـرز قـســوة ا
ـقهـورة التى البـعـد الوطـنى لهـا من خالل شـخصـية نـاعـسة ا
ترمز لـلوطن وقد انتـصر فى النهـاية لعالقة الـبطل بالناس

وسكت عن حكاية البطل مع الزهد.
وفى مـسـرحيـة (القـودة) يجـادل محـمـود دياب فى مـسرحـيته
(أرض ال تــــنـــبت الــــزهـــور) فــــيـــعــــود إلى نـــفـس احلـــكــــايـــة مع
تــمــصــيــرهــا بـالــكــامل بــحــيث نــصــدق أن أحــداثــهـا تــدور فى
ـــوت األب (جــــمـــال عـــبـــد اجلـــنــــوب مع اإلســـقــــاط الـــواضح 
وت لكن مع التركيز على أن السؤال ال الناصر) وتداعيـات ا
يـدور حول اخلـيـار ب احلـرب أو الـسالم بل حول الـتـنازالت
ــسـتــمــرة الـتى تــبـلـغ احلـد الــذى يـقــوم الـعــرب فــيه بـتــقـد ا

وتهم معنويا . أكفانهم إلسرائيل وهو ما يعد حكما نهائيا 
وفى مـسرحـيـته (الـطيـب والبـشـوشة) يـتـنـاول عالقة اإلسالم
بـاآلخر معتـمدا على رسائل لـوسى دوف جاردون التى جاءت
إلى مــديـنــة األقـصـر لــلـعالج ودونت مــشـاهـداتــهـا فى رسـائل
سـجـلت أحداثـا كـانت هى شاهـدهـا الوحـيـد من أبرزهـا ثورة
الــفالحــ عـلى فــاضل بــاشـا واعــتـمــادا عـلـى تـلك الــرسـائل
كــتب الـبـطـطـى نـصه لـيـقــدم من خالل تـلك الـســيـدة والـشـيخ
األزهـــرى يـــوسف أبـــو احلــــجـــاج األقـــصـــرى صـــورة نـــاصـــعـــة
لـإلسالم وكذلك صراع البـسطاء مع قسوة احلـاكم ونضالهم

قدس ضد الظلم الصارخ والطغيان الغشوم.  ا
وفى مــسـرحــيــته (جــحــا يـبــحث عـن وظـيــفــة) يــسـجـل رفـضه
ـعاصـر وعن لـلـتـغـيـرات والـتـشـوهـات الـتى أصـابت اإلنـسـان ا
طـريق اسـتـدعـاء جـحـا من الـتـراث بـشحـمه وحلـمه ومـالبسه
ــا فــيــهـا ــســتــجــدات  ــمــلــوكــيــة لــيــتــابع من خالله رصــد ا ا
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كنت مخرجاً فى قنا

ـسرح مـهـمـا كان شـكـله تـكمـن فى النـقـطـة القـويـة لألداء وإعـداده. فإذا > أهـمـيـة فن ا
مثل قراءة نص فهو يضيف إلى قدراته اخليالية واألدائية. فى الواقع فاخليال تـعلم ا
الـذى ال يـدرّس يـبـقى قـوة االقـتـراح الـشـخـصى لـلـمـمـثل الـتى يـجـب أن نـضيـف إلـيـها

األسس التقنية التى يكون قد استفاد منها.

أخرج فى 1984ليلة الرؤية ولعبة الزمن ثم ليالى مصرية.

سرحي جريدة كل ا
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سرحى شهد ا ا

جينا..
االبنة التى لم يعرفها الريحانى
فى الـثامن من مثل هـذا الشهـر منذ تـسعة وخـمس
عـامًا. رحل جنيب الـريحـانى عن الدنيـا بسـبب تناوله
"  الــذى أعــطـته له جـرعــة زائــدة من "اإلكـرومــايــسـ
ـمـرضـة عالجًـا حلـالـة الـتـيـفود الـتـى أصابـتـه وكان ا
ـالــيـة - آنـئـذ - قــد أمـر بـإحـضـار مـكـرم عـبــيـد وزيـر ا
الـدواء من أمريـكا لعالج الـريحـانى الذى كـان يسـتعد
لـلزواج من فيـكتورين وفى مـستشـفى الدمرداش مات
الـــريـــحـــانى ولـم يـــكن فى حـــجـــرته غـــيـــر خـــادمـــته
ــرأة الـتى كـان يـود الـزواج كـريـسـتــ وبـديع خـيـرى وا

منها.
وفى ذكـرى رحــيـله كـنت ضــيـفًــا عـلى بـرنــامج "صـبـاح
اخلـير يا مصر" وقـد أثير موضوع ابنـته التى تسلمت
هرجـان الدولى السـينمـائى العام ه من ا جـائزة تكـر
ـاضى وهـو مـا أثـار تسـاؤالت الـصـحـافـة حـول جـيـنا ا
االبـنة الـتى ظهرت فـجأة وكـان الصـحفى نـبيل سيف
هو أول من أثار هذه التساؤالت فى صحيفة "الفجر".
ـهــرجــان طـبـع مـذكــرات الــريـحــانى كــمـا وقــد أعــاد ا
أضــاف فـصل مـن مـذكــرات "لــوسى دى فــرنــانى" كــمـا
تـرويها ابنتها جينا عـلى لسان اخملرج زغلول الصيفى
مـدعمـة بصـورة "تركـيب" ب الـريحانـى" كهالً" وجـينا

"طفلة".
ـذكـرات تـقول االبـنـة إنـهـا عـادت إلى مـصر وفى هـذه ا
سـتشفى اليونانى هى وأمـها عام  49 وقـد ذهبتا إلى ا
حـيث يرقد الريحانى مريـضًا وفى حجرته كان يوجد
كـثــيـر من أعــضـاء الـفــرقـة وقــد أصـدر أمــرًا لـصـراف
ناسـبة حضور ابنته وهو كافأة لـلجميع  اخلـزينة 
األمـر الذى لم يثبت صحـفيًا فى ذلك الوقت أو حتى
فى مـذكرات زوجته الوحيدة بديعة مصابنى ومذكرات
عـثـمان الـعـنـتـبلـى وبديع خـيـرى صـديـقـاه إذ لم يكن
بــجــواره غــيــر ثالثــة: اخلــادمــة  والــســيــدة الــتـى كـان

يستعد للزواج منها وبديع خيرى.
وفى الـواقع عرف الـريحـانى لوس دى فـرنانى أم جـينا
مـن عـام  16حــتى عـام  1920 وهــو الـعــام الــذى طـلب
مـنه السـيـد درويش ومحـمـد تيـمـور وعزيـز عـيد إنـتاج
أوبـريت "العشـرة الطـيبة" لـكن البـعض ادعى عليه أنه
دســيــســة إجنــلــيــزيــة وكـاد يُــقــتل فــأغــلق مــســرحه
وانـفــصل عن لــوسى الـتـى سـافــرت إلى بـاريس ورحل
إلى بـيروت ليستعيد توازنه االقتصادى فعاد وفى يده

بديعة مصابنى التى تزوجها عام 1924.
ـــاضى فـى اخلــامـــســة وإذا كـــانت جـــيــنـــا فى الـــعــام ا
والـسبعـ من عمـرها فـهذا يعـنى أن أمهـا اجنبـتها -
كــمــا تــدعى مـن الــريــحــانى - عــام  1932ولــكــنه كــان
مـتزوجًـا من بديـعة آنـئذ كمـا كانت لـوسى فى فـرنسا
انيا فمتى أجنب الريحانى وقد تزوجت ورحلت إلى أ
اذا ـاذا اسـتـمر هـذا الـصـمت ستـ عـامًـا? و جـينـا? و
أعـلـنت اخلــبـر فـجـأة? خـاصــة وأن أسـرة بـديع خـيـرى
مـتــمـثــلــة فى ابـنه نــبــيل وزوجـتـه وزوجـة أخــيه عـادل
يـؤكــدون أن الـريـحــانى لم يـنــجب بـسـبـب عـدم قـدرته
عـلى اإلجناب ونـحن نـتفق مـعهم خـاصة أن الـوثائق

سجلة ال تعرف شيئا عن جينا. وثقة وا التاريخية ا
ارحـموا جنيب الـريحـانى وال داعى لتـصدير مـتاعـبنا
إلـيه حيث يرقـد رقدته األخيرة ولـنحوَّل هـذه الطاقة
وت اجملانية إلى زراعة القمح توفيرًا للخبز بدالً من ا

ألجله.

 «عطا الله» أول
مسرحية مصرية

تعرض 
للسيدات فقط

الـسهـر فكـانت تـقدم أيـام اجلـمع السـاعـة العـاشرة
ــسـاء لـلــرجـال... كـمـا صـبــاحـاً حـيث تــعـرض فى ا
قدمت الفرقة عروضها فى مدن وقرى احملافظة
ـــهـــا فى ســـوهــاج وعـــلى مـــســرح ثـم قــامـت بــتـــقــد
األزبكية بالـقاهرة وفى سرادق مقام باحلس ثم
رازيق باجليزة وقد انتقلت إلى الزقـازيق وقرية ا
ـهــرجـان وفــاز اخملـرج ــركـز الــثـالـث فى ا فــازت بـا
ـــركـــز الـــثـــانى  ثـم أفـــرزت الـــفـــرقـــة عـــددًا من بـــا
اخملـرج احملـلـيـ قـدمـوا أعـماالً نـاجـحـة أهـمـها
نـتصر فـؤاد الذى سعى لـلحفاظ فى هذه الفـترة ا
على كيان ووجود الفرقة وقدم عدداً من األعمال
سـانده فى ذلك زميله سـمير عبـد اللطيف... وفى
عـام 1997 ســـافــرت إلى قــنـــا بــنــاء عـــلى طــلب من
مـديـر الـثـقـافــة مـحـمـد رمـزى جـمـال الـدين لـنـقـدم
« مـسرحية أبـو العال السالمونى «أمـير احلشاش
ـلـتـهـبـة ـنـطـقـة ا بــالـرغم من جـرأتـهـا فى اقـتـحــام ا
والـنــبش والـتــنـقــيب عن األسـبــاب احلـقــيـقـيــة الـتى
مـــهــــدت الــــتــــربــــة (ألن تــــضم فى رحــــمــــهــــا أجــــنـــة
اجلـمـاعـات الـظالمـيـة ألـسـنـا مـحـقـ حـ نـقـول
إنــهـــا مـــغـــامـــرة جـــريـــئـــة..?) هـــذا الــســـؤال طـــرحه
يـوسف وزيـرى من أبنـاء قـنـا فى جـريدتـهم احملـلـية
لـيــجـيب فى نــهـايــة مـقــاله (أمـيــر احلـشـاشــ بـكل
دعيه الذين لم يركنوا إلى عايير خطوة حتسب  ا
ــغــامــرة مـــتــحــمــلــ الــســهل وأقـــدمــوا عــلى هـــذه ا
مـســئـولــيـتــهــا بـشــجـاعــة مـنــذ مــعـانــاة اخملـاض إلى
ـسئولون مع كل جتـليات الـوالدة)...!! وقد حتمل ا
أعـــضـــاء الـــفـــريق صـــفـــوت الـــبـــطـــطـى حـــيث كـــتب
األشـعار وذل الـعـقبـات ولم يـرتعش خـوفا...!! ومع
ـنتصـر فؤاد اإلخراجـية (رحـمه الله) قام جتارب ا
أخـوه مــحـمــد حـمــلى فـؤاد الــذى شـارك بــالـتـمــثـيل
مــعى بـــتـــقــد جتـــارب إخـــراجــيـــة بـــعــد اكـــتـــســابه
خـبرات تـراكمـيـة من مخـرج سـبـقوه فـكان مـثاالً

تميز. للمخرج احمللى ا
وبـعد... ذهبت فى السـنوات األخيـرة إلى قنا على
فــتـرات أللــتــقى بـأبــنــائـهــا من خالل جلــان حتــكـيم
لــعـروض ومـهـرجــانـات الـثـقــافـة.. وكـذلك لــتـحـكـيم
عاهد العليا... وكان آخر هذه عروض اجلامعة وا
الــــلـــقـــاءات فى الـــفـــتـــرة من 25 إلى 30 أغـــســـطس
ــرقـســيـة) حتت 2007 ضـمن مــهـرجــان (الــكـرازة ا

رعـاية صاحب القداسـة البابا شـنودة الثالث حيث
يرعى مسـابقات متعـددة لألنشطـة الكنسـية ومنها
ـسرح ويذكر األنـبا موسى «أسقف عـام الشباب ا
ـــهــرجــان» فى مــقــدمـــة الــكـــتب الــتى تـــصــدر عن ا
ـــتـــعــددة: حـــضـــانــة ابـــتـــدائى إعــدادى ــراحل ا ا
ثـــانـــوى جــــامـــعــــة خـــريــــجـــ خـــدام إلـى جـــانب
مسـابقـات خاصـة لـذوى القـدرات اخلاصـة وتعـليم
الـــكــــبـــار (فــــصـــول مــــحـــو أمــــيـــة) والــــصم والــــبـــكم
ـــكــفـــوفـــ حـــيث تـــتم الـــتـــصــفـــيـــات األولى فى وا
مـواقــعـهـا حتت إشـراف وتـشــجـيع اآلبـاء األسـاقـفـة
لـتكون الـتصفـيات الـنهائـية فى مـوعد ثابت من كل
ـالك مــيـــخـــائــيل عـــام فى 4 مــراكـــز مــنـــهـــا (ديــر ا
بــنـــقــادة) حــيـث يــجــتـــمع أبــنــاء (أســـوان األقــصــر
نـقـادة جنع حـمــادى قـنـا دشـنـا الــبـحـر األحـمـر
ــنــيــا جــرجــا ســوهــاج أخــمــيم طــهــطــا طــمــا) ا
لتقـد عروضهم لـيهيئ لـهم األنبا بـيمن (أسقف
ـسـارح نـقــادة وقـنــا) كل وسـائل الــراحـة وجتــهـيــز ا
والـقاعات لتقـد أعمال وعروض تـخدم الشباب
واجملـتـمع بــكل فـئـاته كــمـا يـبــذل خـدام وخـادمـات
أسـقـفــيـة الـشـبــاب كل اجلـهـد فى اإلعــداد لـيـظـهـر

هرجان فى أحسن صورة. ا

ضــد... إلى جـانب أن إنــشـاء فـرقــة مـســرحـيـة فى
أرض بـكر هى قلب الصـعيد اجلوانى كـان مواجهة
لــتــحـد أكــيــد بـيــنــنـا وبــ الــتـقــالــيـد وكــان جتــمـيع
ثل صعوبة شديدة... واختيار فرقة من الـشباب 
فما بالك بتوفير عنصر نسائى ثم يأتى بعد ذلك
تــدريـب الـــفــريـق ثم إخـــراج الـــعـــمل واضـــعـــا أمــام
عـينى أن يـكون مـوازيـا للـنص ومتـنـاسقـا ومتـكامال
ــمـــثل الـــزجنى مــعـه.. وكـــنت قـــرأت عن الـــكــاتـب ا
األمـريكى (إيرول جـون) الذى قام بـدور عطيل فى
مـــــســـــرح (األولـــــد فـــــيـك) فى لـــــنـــــدن 1964 وقــــدم
الــشــخــصــيــة ألول مــرة عــلى أن عــطــيل مــغــربــيـا..
أسـود.. شديـد السـمـرة وهو الـتفـسـير الـذى تبـناه
«لورنس أوليـفييه» بعد ذلك عام 1965 والذى قال
الـنـقاد (إنـه عطـيل لـكل األجـيـال) - وهـنـا حـسـمـنا
األمــر - وأعــاد مــحــمــود إسـمــاعــيـل جــاد صــيــاغـة
ـسرحـيـة إلى مـسـرحيـة صـعـيـدية مـنـطـوقة فـكـرة ا
بالـلهـجة الـصعيـدية.. وحـوار صعـيدى حـافظ على
ـسرحـية األصلـية.. و التـغلب على الصراع فى ا
مــشــكــلـة الــلــون بــكـونـه رجالً كــبـيــرًا فى الــسن إلى
جانب كونه غـنيًا أمـا فاطمة فـهى صغيـرة معدمة
ولكن مثل عطيل فى حبه وغيرته التى كانت سببا
فى هـدم حـيــاته - تـقـول غــادة الـسـمـان فـى مـجـلـة
«احلوادث اللبنانية» (حتولت الدراما الشكسبيرية
صـاحبة اخلالدة إلى أنـشودة يـروجها احلـكواتى 
وال الـشعبى) ولم (كورال) الـربابة.. وعـلى أنغـام ا
يـــكن احلـــكـــواتى ســوى الـــفـــنــان الـــشـــعــبـى (شــوقى
الـقنـاوى) يقف عـلى خشـبة مـسرح ألول مـرة ومعه
شعراء الربـابة وفرقة مكونة من 16 عازفًا بآالتهم
الـشعـبـية تُـكـوِن مع راقصـات الـغوازى كـورس يـغنى

هد. فيعرض ويعلق ويكمل و
و افتتاح العرض بـحضور الدكتور ثروت عكاشة
وزيـــر الــثــقـــافــة واألســتـــاذ ســعــد وهـــبــة وبـــالــطــبع
مـحـافظ قـنـا وعـدد كـبـيـر من الـنـقـاد والـصـحـفـي
جـاءوا «غير مصدقـ فوجدوا فرقـة مسرحية كل
ــصـور 6-11-69) كــمـا أفــرادهـا مـن قـنــا» (مـجــلـة ا
حـضـر د. ثــروت عـكـاشـة الــعـرض مـرة ثــانـيـة فى9
ــنـاســبــة افـتــتــاح مــهـرجــان الــفـرق فـبــرايـر 1970 
ـــقـــام فـى مـــحـــافـــظــة ـــســـرحـــيـــة لـــوجه قـــبـــلى وا ا
سوهـاج... و«عـطا الـله» أول مـسـرحيـة تـعرض فى
مـــصـــر فى حـــفـل خـــاص لـــلـــســـيـــدات فـــقط حـــيث
الـتـقالـيـد التى كـانت تـمنع سـيـدات قنـا وبـناتـها من

عن طـريق الـصـدفـة وصـلت إلى يـدى مـجـلـة «مرآة
األمة الكويتية» أثناء زيارتى للكويت مع عرض من
ـســرح الـوطــنى الـيــمـنى» الـذى إخـراجـى لـفـرقــة «ا
ساهـمت فى إنـشائـه... وكان بـتاريخ 26 أغـسطس
1981 وبـــهـــا مـــقـــال حتت عـــنــــوان شـــكـــســـبـــيـــر فى
ســــوهـــاج وقـــد بـــدأه كــــاتـــبه... (هل تــــصـــدق أنـــنى
شـاهـدت شـكـسـبـير مـنـذ عـشـر سـنـوات فى مـديـنة
سـوهـاج بـصـعـيـد مـصـر?... واحلـكـايـة بـبـسـاطة أن
أحـد اخملـرجـ الـشبـان اخـتـار مسـرحـيـة «عـطيل»
الــذائــعــة الــصــيت... والــتى يــرى بــعـض الــنــقـاد أن
فـكـرتـهـا احملـوريـة تتـنـاول قـصـة الـغـيـرة بـ الرجل
ـرأة... ويــرى الـبـعض اآلخـر أنـهــا تـعـالج قـضـيـة وا
ـرأة.. ــتـرسـب فى أعــمــاق الــرجل جتــاه ا الــشك ا
ــهم أن اخملـرج الـشـاب حـول «عــطـيل» إلى «عـطـا ا
الـله» وحـول «يــاجـو» الـذى يـنـفث سـمـوم الـتـشـكـيك
فى قـلب وعقل عطـيل إلى ضاحى وحـول ديدمونة
إلى فــــــاطـــــمـــــة... إلـخ) وكـــــانـت «عـــــطـــــا الـــــلـه» من

البس.. إخراجى باإلضافة لتصميم الديكور وا
ووقـتـهـا اسـتـعدت شـريـطًـا طـويالً من الـذكـريات ال
أسـتطيع اآلن أن  أستعـيد كافة تفـاصيله التى كان
يـــجب تـــســجـــيـــلــهـــا فى حـــيـــنـــهــا... عـــلى كـل كــانت
سرحـية» التى سرحـية أول عروض «فـرقة قنـا ا ا
قامـت الثقـافة اجلماهـيرية بـتكويـنها والـبداية فى
منتـصف شهر أغسطس 1969.. ومن مكـتب سعد
الـديـن وهـبـة وكــيل وزارة الـثــقـافــة ومن مـنــاقـشـات
وآراء احلضـور من بينـهم - حمـدى غيث مسـتشار
ـسـرح وألفـريـد فـرج مسـتـشـار الـبرامج - شـئـون ا
انـطـلقت قـافـلة صـغـيرة تـعـدادها عـشـرون مخـرجاً
لــتــدعــيم وتــكــويـن فـرق مــســرحــيــة تــمــثل مــخــتــلف
احملــافــظــات... وكـــان اخــتــيــارى حملــافــظــة قــنــا...
سـتشـار فخـرى عبـد النبى سانـدة من ا ووجـدت ا
احملافظ «وقـتها» و االنـتهاء مـن تأسيس الـفرقة
باإلعالن وعقد اللـجان وعمل االختبارات واختيار
ــثـلـ وفــنـيـ وإداريـ وتــشـكـيل األعـضـاء من 
مــــجـــلـس إدارة لـــلــــفــــرقـــة يــــرأسه ســــكــــرتـــيــــر عـــام
احملــــافـــظــــة وكـــان مـــجــــرد إنـــشــــاء هـــذه الــــفـــرقـــة
وخـروجهـا إلى النـور والعـمل على تـقد عـروضها
تـشـجـيــعـاً لـلـنـشـاط الـثــقـافى الـذى يـهـدف إلى رفع

مستوى الفرد واجلماعة معاً.
وقنا منذ العهد الفرعونى حتتل مكانة هامة حيث
ـقـاطعـة الـثالـثة تـضم ضـمن مقـاطـعاتـهـا اخلمس ا
الـتـى تـقـع إلى الــشـمــال من طــيــبــة فـتــضم حــالــيـاً
حــدود مــركـــز قــوص وجــزءًا من مـــركــز قــنــا; وهى
مـقاطـعـة قـفط (كـوبـتس بـالـيـونـانـيـة) حـيث يـنحـنى
وادى الـنـيل فى هـذا اجلــزء انـحـنـاءً شـديـداً يـقـربه
ـا يـقتـرب من أى مـكان من الـبحـر األحـمـر أكثـر 
آخـــر كـــمـــا يـــقـــطع وادى احلـــمـــامـــات مـــرتـــفـــعـــات
الـهضـبـة الـشرقـيـة فـيـنشـأ عن ذلك طـريق طـبـيعى
ـوانئـهـا عـلى سـاحل البـحـر األحـمر يـصل مـصـر 
ـقاطـعـات األخـرى طيـبـة التى وتـضم قنـا من بـ ا
كانت تشغل مكـان األقصر والكرنك احلاليت ثم
دنـدرة التى تضم عاصمـة احملافظة احلـالية (قنا)
كــمـا تــضم جنع حــمــادى وأبــو تـشت.. واســتــمـرت
أهــمــيــة هــذا اإلقــلـيـم إلى أن لــعب دوراً كــبـيــراً فى
مقاومة الغـزو الفرنسى حتى أن كثيراً من مؤرخى
احلملة الفرنسـية أجمعوا على أن صعيد مصر لم
يـخضع لـسلطـان نابـليـون. حيث دارت عـدة معارك
حربيـة ب الفـرنسيـ الغزاة وب أهـالى  اإلقليم
وكـــانـت مـــعـــركـــة جنع الـــبـــارود فى 3 مـــارس 1799

وهى التى اتخذتها احملافظة عيداً قومياً لها.
كــان عــلىّ أن أواجه حتــديــات عــدة جتــعــلـنـى أقـدم
عمالً يناسب شجاعة وإصرار شعب قنا وصالبته
وعــنـاده... وكــان أول مـا فــكـرت فــيه الــنص; حـيث
عرض عـلىّ نص «عطـيل» الذى حـوله إلى العـامية
األسـتاذ نـعمـان عاشـور وهو نـفس عطـيل األصلى
وبأسمائه األصليـة فكيف ينطق ياجو أو ديدمونة
ـصـريـة... ثم إن فـكـرة حتويل أو عـطـيل الـعـامـيـة ا
ـتلقى والـناقد مع أو النص إلى الـصعيـدية جتعل ا

 إنشاء فرقة مسرحية
فى أرض بكر هى قلب
صعيد مصر صراع ب
الفن والتقاليد

سرح السامر 1971. أول مدير 

كن أن ـمـثل فـيه طـاقاتـه اخملتـلـفـة الـتى  ـسـرح مـتعـدد األنـظـمـة  ينـمى ا > ا
تـلجـأ إلى تقـنـيات تـنفس تـعود إلى الـغـناء أكـثر من الـتـمثـيل الصـامت وال يتم
ــعـطـيــات الـتـقــنـيـة الــعـديـدة بــصـورة مـبــاشـرة. فـهى بــحـاجـة إلى اسـتــيـعـاب ا
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سرحى التجريبى العربى..  شهد ا سمات ا
هرجان التجريبى» أو «ما بعد حداثة» عربية أصلها «ا

د.  محمد زعيمه

 محمد زعيمه يرصد
فى رسالته للدكتوراة
هرجان كيف صنع ا

التجريبى 
جيالً مسرحياً عربياً
» للتجريب «جانحاً
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قـــــــصـص حتـت االحــــــــتالل أرخــــــــبــــــــيل
ومــــوضـــــوعــــات أخــــرى طــــرحـت الــــواقع
ــــلك االجــــتــــمــــاعى والــــســــيــــاسى مــــثل ا

العريان وحب فى اخلريف.
- اعـتـمـدت هـذه األعـمـال عـلى تـقـنـيات
. شعبية مثل االرجتال وفنون احملبظ
- اعتـمدت بـنية هـذه األعمال الـدرامية
تتابعة التى يصبح شاهد ا على تقنية ا

شهد فيها متكامالً بذاته. ا
- اعـتـمـدت بـنيـتـهـا عـلى تـداخل األزمـنة

وتقاطعها.
- كــمــا اعــتـمــدت عــلى وجــود ســارد هـو

شهد وشخصيته األساسية. محور ا
- وألن لكل مشـهد سارد مـركزه تعددت

راكز داخل النص الواحد. ا
- كــمـــا اعـــتــمـــدت هـــذه الـــعــروض عـــلى
نطوقة ولغة الصورة. زج ب اللغة ا ا
- انــقـســمت مـوضــوعـاتــهـا بــ الـصـراع
األزلى بــــ اخلــــيـــر والــــشــــر والــــقــــيـــود
ــمــارســة عـلـى اإلنـســان ومــوضــوعـات ا

تشير إلى احلروب والدمار.
- تـصـورت هـذه الـعـروض الـشـخـصـيـات
الـنـسـائـيـة مقـهـورة تـسـعى إلى خـالصـها
بينما تبـدو شخصيات الرجال مستهترة
وعــــاجــــزة عـن الــــفــــعل وتـــــصل إلى حــــد

التشيؤ.
ومن الــنـصـوص الـعـربـيــة انـتـقل الـبـاحث
ــســرحى ــشــهـد ا فى رصــده لــســمــات ا
إلى الــــنـــصـــوص األجـــنـــبــــيـــة الـــتى رآهـــا
اعتمـدت فى التعـامل مع النص األصلى
عــلى احلـــذف والــتــكـــثــيـف - حــلم لـــيــلــة
صـيف - أو التـفـكـيك وإعـادة الـكـتـابة -
طبول فـاوست وميديـا - أو تداخل أكثر

من نص - ذوبان اجلليد.
عروض النـصوص األجنبـية حتولت إلى
شــــكل طــــقـــسى أو اســــتــــلـــهــــمت حـــاالت
اإليـقــاع والـرقـصــات ومـعـظــمـهـا اعــتـمـد
عـلى مــسـرح الــعـلــبـة اإليـطــالى وأن قـدم
بـــعــــضــــهـــا فى فــــضــــاء مـــغــــايـــر «طــــبـــول
ــلـك الــعـــريــان» فـــاوست والـــصـــراع وا
ـــوســيـــقى غـــالــبـــاً مـــقــطـــوعــات وكـــانت ا
عـنـيـفة آلالت نـحـاسـيـة ووتريـة ضـخـمة
واهتـمت بـتقـد شكـل غامض وسـاحر
كـمــا اســتـفــادت من الــعـروض األجــنـبــيـة
ـهــرجـان الــسـابـقــة إلى حـد فى دورات ا
ــصــرى «حــيث حتــدث «نــقل» الــعــرض ا
األشــيــاء» عــرض الــفــرنــسى «من أجــلك
أفـعل هــذا» واشـتــركت مـعــظم الـعـروض
فى مـالمح مـــــا بــــعـــــد احلـــــداثــــة فـــــكــــان
الـغــمــوض والـتــشـظى والــتــنـاثــر وتـداخل
األزمــــنــــة وجــــاءت مــــفــــاهــــيم مــــا بــــعــــد
احلداثة مطوعـة للمفهـوم العربى بحيث
ـكن اعتـبارهـا مـا بعـد حداثـة عربـية..
ـــوضــوعـــات ذات بـــعــد كــمـــا ارتـــبــطـت 
ســـيـــاسى واجـــتـــمـــاعى بـــشـــكـل مـــبـــاشــر

أحياناً وغير مباشر أحياناً أخرى.

ــعـهــد الــعـالى لــلـفــنـون بــقـاعــة مـنــدور بـا
اضى سرحيـة نوقشت صباح األحد ا ا
ـقــدمـة من الــنـاقـد والــبـاحث الــرسـالــة ا
مـحمـد زعيـمه وكـان عنـوانهـا «السـمات
سـرحى العربى شـهد ا التـجريبـية فى ا
عاصر من 1999 حتى 2003» للحصول ا
على درجة دكتوراة الفلسفة فى الفنون.
ــنــاقـــشــة مـن األســتــاذة تــكــونـت جلــنـــة ا
الـدكتـورة نـاديـة كـامل رئـيس قـسم عـلوم
ـــنــيـــا وأســـتــاذ دكـــتــور ـــســرح بـــآداب ا ا
عـصـام عبـد الـعـزيز وكـيل مـعـهد الـفـنون
ـسرحيـة ورئيس قـسم الدرامـا السابق ا
ـعهـد وأشرف عـلى الرسـالة األسـتاذ با

الدكتور رضا غالب.
أهـــدى الـــبــاحـث رســـالــتـه الــتـى مـــنــحـــته
ـرتـبة الـلـجنـة عـنـها  درجـة الـدكـتوراه و
الـــشـــرف األولى مع تـــوصـــيـــة بـــطـــبـــاعــة
الــرســـالـــة وتـــبـــادلــهـــا.. أهـــداهـــا لـــوزيــر
الـثقـافـة الـفـنـان فاروق حـسـنى بـاعـتـباره
ـهرجان الـتجـريبى الذى صاحـب فكرة ا
ـسرحـية - حسب حـرك جمود احلـياة ا
تـــــعـــــبــــيـــــره - وأطـــــلــــعـــــنـــــا عــــلـى جتــــارب

اآلخرين.
كـــمــا أهــداهــا لألســـتــاذ الــدكــتــور فــوزى
ـــواصـــلــــة الـــبـــحث فـــهـــمـى الـــذى دفـــعـه 
وعـــــلـــــمـه كـــــيف يـــــرى اآلخـــــر بـــــأبـــــعـــــاده

اخملتلفة.
قـــدم الـــبـــاحـث أطـــروحـــته انـــطالقـــاً من
ـسرح الـتـأثـيرات الـتى تـركـهـا مهـرجـان ا
سـرحى سواء ـشهـد ا التـجريـبى على ا
سرحي فى مصر ه جليل من ا بتقد
والدول العربـية يجنح نـحو التجريب أو
تــأثــيـره عــلى مـفــاهــيم صـنــاعـة الــعـرض
ـــســـرحـــيــ ـــســـرحى لـــدى عـــدد من ا ا

الكبار والشباب.
ومن خالل مــــتــــابـــعــــته لــــلــــعـــروض الــــتى
ـــــهـــــرجـــــان عــــلـى امـــــتــــداد قـــــدمـت فى ا
دوراتـه.. ورصـــــــده حلــــــــاالت الــــــــتــــــــأثـــــــر
فاهيمى رأى الباحث ضرورة والتغيير ا
التوقف أمام احلركـة التجريبـية العربية
ـــهــرجـــان مـــركـــزاً عــلى الــتى أوجـــدهـــا ا
خمس دورات تبدأ فى 1999 وتنتهى فى

.2003

يـطــرح زعـيـمه فى بـحــثه سـؤاالً رئـيـسـيـاً
ــسـرحى ــشـهـد ا هــو.. مـا هى ســمـات ا
العربى وما عالقـته بالتجريب واحلداثة
ومــا بـعــد احلـداثــة? راغـبـاً فـى الـوصـول
ـشـتـركـة الـتى جتـمـع ب إلى الـسـمـات ا
ــســـرحـــيــة الـــتى قـــدمت فى الـــعـــروض ا

هرجان. إطار ا
ومـن ســؤال الــبــحـث الــرئــيــسـى تــفــرعت
أسـئلـة أخرى هى: مـا هى سمـات النص
سرحى التـجريبى الـعربى وما عالقته ا

باحلداثة وما بعد احلداثة?!.
وفى رحلة إجـابته على تساؤالت البحث
الـرئيـسية والـفرعـية اتـبع زعيـمه منـهجاً
«بــنـــيــوســـيــمـــيــوجلى» مـــحــلـال نــصــوص
وعــروض الـــعــيـــنــة اخملـــتــارة عـــلى أسس
هرجان أو الترشيح لها الفوز بجوائـز ا

أو إثارة دوائر اجلدل النقدى حولها.
قـسم البـاحث دراسـته إلى فصـول ثالثة

هى:

كان حركيا أم مـنطوقاً ساعـياً لتحديد
عالقـــة الـــتــقـــنــيـــات - نـــصــاً وعـــرضــاً -
بالتجريب واحلداثة وما بعد احلداثة.
ــشــاكـل الــتى واجــهت ورصـــد الــبــاحث ا
رحــــلـــة الـــبــــحث والــــتى تـــمــــثـــلت بــــشـــكل
أســـاسى فـى غــيـــاب نـــصــوص مـــنـــشــورة
لــلــعـــروض مــوضـــوع الــبـــحث وصـــعــوبــة
احلصول على تسجيالت لتلك العروض
وقـلـة الكـتـابات الـنـقديـة وغـياب الـتـوثيق
ــيــة وهى ـــرئى فى مــكـــتــبــات األكـــاد ا
ـــشـــاكل الـــتى قـــفـــز فـــوقـــهـــا مـــســـتـــغالً ا
عالقـاته الــشـخـصـيــة وبـعض األصـدقـاء
لـلحصـول على الـعروض مـحل الدراسة
ـركـز الـقـومى لـلـمسـرح فى كـمـا سـاهم ا
ــرئــيــة فى حل مــشــكــلـــة الــتــســجــيالت ا

تاح لديه. حدود ا
ـا قدم فى ـاذج مـتعـددة  درس زعيـمه 
ـهرجـان الـتجـريبى فى الـفـترة اخملـتارة ا

وتوصل إلى نتائج عديدة منها:
ـسـرحى جتـديد وبـالـتالى - الـتـجريب ا
تـــــوجـــــد عـالقـــــة وثــــــيـــــقــــــة بـــــيــــــنه وبـــــ
االجتاهـات اجلـديدة ومـا بـعد احلـداثة

هى التجريب احلالى.
ــــعــــنـى فى مــــا بــــعــــد - ادعــــاء غــــيــــاب ا
احلـــداثـــة فـــهم خـــاطئ.. فـــالـــهـــدف هــو
عـنى الواحد اعتـماداً على تعدد غياب ا

القراءات.
- فى اجملتمع وسـائل للتـجريب وهناك
أيـضـا تــوفـيق ألشــكـال مـا بــعـد احلـداثـة

طبقاً للمتطلبات العصرية.
ؤثـر فى تقـنيات - الزمن هـو العـنصـر ا

ما بعد احلداثة والتجريب.
ـسـرح الـعـربى اسـتـفـاد من مـهـرجـان - ا
الــقـــاهــرة الــتـــجــريــبى وتـــأثــر بــتـــقــنــيــات
عـــروضه خــــاصـــة لــــغـــة الـــصــــورة ولـــغـــة

اجلسد.
- خـلص  الـبـاحث إلـى سـمـات لـلـمـشـهد
سرحى العربى أجملها على التجريبى ا

النحو التالى:
ـــنـــطـــوقــة - فى األعـــمـــال ذات الـــلـــغـــة ا
اعــتـمـد الـنـص عـلى مـوضــوعـات تـرتـبط
بالواقع مثل اجلنـة تفتح أبوابـها متأخراَ

فاهيم. - ما بعد احلداثة اجلذور وا
ــسـرحى الــعـربى بـ - تــكـنـيـك الـنص ا
التجريب واحلداثة وما بعد احلداثة.
سـرحى العـربى ب - تكـنيك الـعـرض ا
التجريب واحلداثة وما بعد احلداثة.

الـــفـــصل األول الـــذى خــصـــصـه زعــيـــمه
لـسـبـر جـذور ومفـاهـيم مـا بـعـد احلـداثة
توزع بدوره بـ ثالثة مـباحث عن األول
بـــجـــذور وفـــلـــســـفـــة مـــا بـــعـــد احلـــداثـــة
والــثـانى بــتــقـنــيــات الـكــتــابـة فـى مـا بــعـد
احلــداثـة والـثـالـث فى تـقـنــيـات الـعـرض

فى ما بعد احلداثة.
فى مبـاحـثه الـثالثة رصـد الـفصل األول
مـــصـــطـــلح مـــا بـــعـــد احلـــداثـــة تـــاريـــخه
وفـلسـفته وعالقـته باحلـداثة وقدم آراءً
ألنــــصـــار احلــــداثــــة فى مــــقـــابـل أخـــرى
ألنـــصــار تـــيـــار مــا بـــعـــد احلــداثـــة كـــمــا
اســتـخــلص فى مــبــحـثه الــثــانى تــقـنــيـات
الــكــتــابــة فى مــا بــعــد احلــداثــة مــقــارنـة
بــنــظــيــرتـــهــا الــكالســيـــكــيــة واحلــداثــيــة

سرحى. وعالقة ذلك بالتجريب ا
كـــمــا اســـتـــخــلص فـى الــفـــصل ذاته وفى
مـبـحـثـه الـثـالث تـقـنــيـات الـعـرض فى مـا
بعد احلداثـة مقابل تقنياته فى احلداثة

وعالقة ذلك بالتجريب.
وفى الــفـصــلـ الــثـانى والــثــالث تـوزعت
الـدراسـة علـى مبـاحث حـمـلت عـناوين..
تكـنـيك الـنـصـوص/ العـروض ذات الـلـغة
ــنـطــوقـة تــكـنــيك الـنــصـوص/ عـروض ا
الـسـيـنــاريـو احلـركى تـكــنـيك الـنـصـوص

والعروض األجنبية.
فى فصل العـروض اعتمد الـباحث على
ــــســــرحى دراســــة عــــنــــاصــــر الــــعــــرض ا
وأسلـوب توظـيفـهـا متـوقفـاً عنـد سيـطرة
عــنــاصـر قــانــونــيــة عــلى الــصـدارة حــتى
أنـــــهــــا أصــــبـــــحت عـــــنــــاصــــر أســـــاســــيــــة
خـصـوصـاً بـعـد حتـول الـعـروض إلى لـغـة

الصورة واجلسد.
الحــظــة اعــتــمــدت انــطالقــا مـن هــذه ا
الــــــدراســــــة عـــــــلـى حتــــــلــــــيـل عـــــــنــــــاصــــــر
السـينوغـرافيا وتـقنيـات اإلخراج وتتابع
ـشــاهــد وكـذلك تــقــنـيــات األداء سـواء ا

 الباحث أهدى رسالته
للوزير صاحب فكرة
هرجان الذى حرك ا
سرحية جمود احلياة ا
 وللدكتور فوزى فهمى
األب واألستاذ

ناقشة د. نادية كامل ود. رضا غالب ود. عصام عبدالعزيز  جلنة ا
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> إن تـدريس الـرقص لـلـمـمـثــلـ أو الـراقـصـ ال يـتـضـمـن نـفس األهـداف تـمـامـاً مـثل أن
مثل ا يساعد أستاذ الغناء ا تطلبات. ر غنى ال يتطلب نفس ا تدريس الغناء للممثل أو ا
ـمـثلـون أن يـنـدمـجوا فى ـقـابل إذا اسـتـطـاع الراقـصـون وا فى إيـجـاد صـوته الـغنـائى. وفى ا

عرض راقص أو مسرحية فإن ذلك يرجع أساساً لقدراتهم اخلاصة.

كوّن أول فرقة للفن الشعبى بالغورى 1968.

سرحي جريدة كل ا
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ذاق.. سياسى حدوته.. عن صراع اخلير والشر 
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ان إمام  إ

 ó«©°S Ihôe
محمد احلنفى

ـمــثل أن يـقـضى حـيـاته فى الـعــمل وأن يـكـرس عـقـله لـلـفن عـلى  ا
وأن يـدرب مـهـاراته ومـلـكـاته بـانـتـظـام ويـنـمى شـخـصـيـته ويـطـورها
وعلـيه أال يشـعـر بالـيأس وأال يـتخـلى عن هدفه الـرئيـسى هذه هى
الـكــلــمـات الــتى صــدر بـهــا ســتـانــسالفــسـكـى كـتــابه «تــقـنــيـات األداء
سرحى» والذى يبلغ (393 صفحة من القطع الكبير) والذى يعد ا
ثل رجع األساسى لكل  ثابـة ا مثل»  مع كتابه السابق «إعـداد ا
مـــســـرحى بـــاحث عن الـــطـــريـــقــة الـــتـى يــنـــمى ويـــطـــور بـــهــا قـــدراته
ـتـرجـمـة مـروة هـاشم فى مـقـدمـتـهـا ومـهـاراته عـمـلـيـاً - كـمـا تـؤكـد ا
مـثل لن جتـد من يـنفخ فـيـها من ـؤلف بـدون ا للـكـتاب - فـكـلمـات ا
سرح سرحى معنى. فا روحه ولواله ما كان لباقى عـناصر العمل ا
هــو فن الـتـمــثـيل أوالً وأخـيــراً. ويـعـد ســتـانـسالفــسـكى أول من قـ
نـهج كى يسير عليه وأصبحت طريقته التى مثل ووضع له ا عمل ا
ــرجع ـــمــثل» وكـــتب أخـــرى أشـــبه بـــا طـــرحـــهــا فـى كــتـــابه «إعـــداد ا
سرحية نظريته دارس ا ـسرحى واتخذت كل ا األساسى للممثل ا
منـهجـا دراسـياً لـطالبهـا فى مـادة التـمثـيل. ومـنهج سـتـانسالفـسكى
ـعــايـشــة اإلبـداعـيــة الـتى تــخـلق االمــتـزاج بــ احلـيـاة ـثـل إجنـاز ا
ناهج األخرى باحلرص على دراسة والفن كما يتميز منهجه عن ا
تحققـة من التجارب التى يـقوم بها وتركـيزه على الشعور النـتائج ا
قام األول ومتـابعة تطوره مـنذ البدايـة والكتاب هو الداخـلى فى ا
مـحـصـلـة لـتــجـربـة سـتـانـسالفـسـكى الـتـى اكـتـسـبـهـا طـوال عـمـله فى
ــســرح أراد بـه خــدمــة األجــيـــال الــقــادمـــة والــعــامــلـــ فى مــجــال ا
ـسـرح ومـقـدمـا لـهم فـيه الـوسـائـل الفـنـيـة اخلـارجـيـة الـتـى تـسـاعد ا
عـلـى جتـســيــد الــشـخــصــيــة فى الــواقع أمــام اجلـمــهــور إضــافـة إلى
ـمـثل الـداخـلـيـة والـتى قـدمـهـا فى الـعـامل اآلخـر وهـو اسـتـعـدادات ا
ـمثل» وهـما األسـاس الـذى يقـوم علـيه منـهجه كـتابـه الهـام «إعداد ا

كله.

تـقــول مـروة هــاشم: «إن ســتـاتــسالفـســكى لم يــتم إشــبـاع عــبـقــريـته
الفـنية أبدا بـصورة كاملة وهـو ما ظل يحثه ويـدفعه حتى يوم وفاته
إلـى الــبـــحث عن اجتـــاهــات جـــديــدة فى فن الـــتــمـــثــيـل واخــتـــيــارهــا
واخــتــبــارهــا لــذا كــان مــتــرددا جــدا فى أن يــخــلص إلى أيــة نــتــائج
ـا أمل فى احلــصـول عـلى بــوصـفـهــا صـورة نـهــائـيـة لألشــيـاء ولـطــا
طريـقة جـديدة لتـحقـيق هدفه األسـمى كما كـان منـزعجـاً من نشر
خالصة جتاربه فى كتاب خشية أن تتحول إلى قواعد راسخة غير
قابلة للتغـيير أو قواعد جامدة وصارمة وما جعله يوافق على ذلك
إقــنـــاع رفـــاقه له أن تـــلك اخلالصـــات والــنـــتــائـج قــد تـــكــون حـــافــزاً
لـآلخــرين يــسـاعــدهم عــلى الــتـطــرق إلى أســالــيب جـديــدة خــاصـة

بهم».
يــحــتـوى الــكــتــاب عــلى عــدد من الـفــصــول تــتــراوح فى الــطـول وهى
اط «نحو الـتشخـيص اجلسدى - ارتـداء الشخـصية - شـخوص أ
- كى يـكون جـسـدك معـبرا - مـرونـة احلركـة - الـسيـطـرة والتـحكم
فى الـنـفس - اإللـقـاء والـغـنــاء - الـتـنـغـيـمـات والـوقـفـات - الـتـوكـيـد:
عبرة - مـنظور جدل بناء الشخـصية - درجة سرعة إيقاع الكلمة ا
ـسرح - نحو أخالقيات احلركة - سرعة إيـقاع اخلطاب - سحر ا

اط اإلجناز - بعض االستنتاجات حول التمثيل». سرح - أ ا
فـــفى الــــفـــصـل األول اخلـــاص بـ «الـــتــــشـــخــــيص اجلـــســــدى» يـــقـــول
ستـانسالفسـكى: إذا لم تكن قادراً عـلى استخـدام جسدك وصوتك
ـشـى واحلـركــة وإذا لم تـكن قــادراً عـلـى إيـجـاد وطــريـقــة كالمك وا
شـكل التـشخـيص الـذى يتـفق صورة الـشـخصـية فـإنك لن تـستـطيع
أن تـنـقل إلى اآلخرين الـروح الداخـليـة احلـية لـلشـخصـية. والـسؤال
هـو: كـيف حتــقق ذلك الـتـشــخـيص اخلـارجى واجلــسـدى? واإلجـابـة
أنه فى مـعظم األحـوال وخـاصة بـالنـسبـة لـلمـوهوبـ يـتم االنسـجام
ـجرد أن يـتم بـناء الـقيم الـداخلـية الـصحـيحـة لها. مع الشـخصـية 
ـــؤلـف إلى جتـــربــــة «تـــورتـــشــــوف» الـــذى قـــدم إمــــكـــانـــيـــة ويـــشــــيـــر ا
الـتـشـخـيص اخلـارجى بـصـورة بـديـهـيـة عن طـريق احلـيل الـبـسـيـطـة
يكانـيكية اخلاصة «فعندما تضع فمك فى أوضاع غريبة الفنية وا
سـوف حتــصـل عـلـى طــرق أخــرى لـلــحــديث وأعــطـى مــثـاال: تــخــيل

> تـعلـيم الطـالب ال يتم تـلخـيصه فى صـلة ثـنائيـة: مخـرج مُمـثل ولكـنه يتـحقق ليس
فـقط عن طريق شىء مسبب: جزئية ولكن أيضا عن طريق شركاء. فى محاضرة مثالً
فـيقـوم طالب بتـأدية مـونولوج يـوجه له اخملرج التـربوى بـعد ذلك عدداً من االنـتقادات

ه. لكى يعيد تقد 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

قدم ليلة مسرحية مع رواة السيرة الشعبية باالشتراك مع جامعة القاهرة ومركز حضارات الشرق األوسط.
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سرحى > الكتاب: تقنيات األداء ا
ؤلف: قسطنط ستانسالفسكى > ا

ترجم: مروة هاشم > ا
> الناشر: دار شرقيات

á«£Y ìÓ°U 

طريقة ستانسالفسكى فى  تطوير
سرحى تقنيات األداء ا

 عبقرية بال إشباع

نـفـسك شخـصـا إجنـليـزيـاً لـديه شـفة عـلـيـا قصـيـرة وأسـنان أمـامـية
طــويــلـة أعــطى لــنـفــسك شــفـاهــا عــلـويــة قــصـيــرة وأظـهــر أســنـانك
بصـورة أكـبـر. وعـنـدما سـأله شـخص: كـيف نـسـتـطيـع ذلك? قال إن
األمــر فى غــايـة الــبـســاطــة وأخـرج مــنـديـال من جـيــبه وضــغط عـلى
أسنـانه الـعـليـا والـتجـويف الـداخلـى لشـفـته العـلـيـا حتى أصـبـحا فى
حـالة من اجلفـاف تقريـبا ثم قام بـعمل ثنـيات فى شفـته العلـيا التى
ــنـديل بـيـده ظـلت مــثـبـتـة عــلى لـثـة أســنـانه اجلـافــة وعـنـدمـا أزاح ا
أصابـتـنا الـدهـشة من درجـة صـغر شـفـته العـلـيا ومـدى وضـوح حدة
أسنـانه. هذه احليلـة أخفت عنا الـرجل الذى نعرفه ووجـدنا أمامنا

ذلك الرجل اإلجنليزى الذى وضعه لنا.

وفى الــفـصل اخلـاص بــارتـداء الــشـخــصـيـة يــقـدم ســتـانـسـالفـسـكى
ــثــيــرة عــنـدمــا طــلـب مـنــهـم - هــو ورفـاقـه - أن يــخــتـاروا جتــربــته ا
البس يـقول: لـكـنى وقـفت فى حـيرة شـخـصيـات لـهم من حـجـرة ا

مــا الـشـخـصــيـة الـتى سـأخــتـارهـا? حـتـى وقـعت عـيـنـى عـلى مـعـطف
باهت قد أصفر رأيت فيه شخصية شريرة تشبه الشبح حاولت
الـبـحث عن اإلكـسـسـوارات اخلـاصـة بـهـا الـقـبـعـة والـقـفـاز واحلـذاء
فلم أجـدها ووعدتنى خـادمة احلجرة بـالبحث عنـهما غادرت وأنا
أشعر باإلثارة والتـشتت وشعرت أن شيئاً ما يحدث بداخلى فإننى
ـعــتـاد بــنـفــسى كـأنــنى لـست لــست أنـا مـن حـيث شــعـورى الــواعى ا
وحــدى أنـــا مع شـــخص آخـــر أبـــحث عـــنه داخل نـــفـــسى ولـــكــنى ال
أســتـطـيع احلــصـول عـلــيه وأخـيــرا ذات لـيـلــة اسـتـيـقــظت من نـومى
وكـان كل شىء واضـحـا بـالـنسـبـة لى كـانت تـلك هى احلـيـاة الـثـانـية
التى أحياها بـالتوازى مع حياتى العـادية حياة سرية فى الالوعى.
خاللــهـا كـان هــنـاك بـحث مــسـتـمــر عن ذلك الـشـخـص الـقـذر الـذى
وجـــدت مالبــسـه مــصــادفـــة. وبــيــنـــمــا كــنـت أســيــر عـــائــدا ذات يــوم
ـاءات ومشـيات الـشـخصـيـة التى اخـتـرعتـها. وعن وجـدتنى أكـرر إ
ـمــثل أن يـعــمل عـلى الـسـيــطـرة والــتـحــكم فى الــنـفس يــقـول: عــلى ا
ـاءاته لألداء والـسـيـطرة عـلـيـها حـتى ال تـسـيـطر هى تـسـخيـر كل إ
ــاءات يـضـعـف من األداء اجلـيـد ــفـرط لإل عـلــيه. فـاالسـتــخـدام ا
ــكن الــقــول إن تــلك ــمــثــلــ و ــاءات هى مــســتــودع أســهم ا فــاإل
كن االستفادة ا تمـتص قدراً هائالً من الطاقـة التى  احلركات إ
ـاءات إذا هو أهم مـنـهـا فى أغراض أكـثـر فائـدة فـالتـحـكم فى اإل
ـاءات ــمـثـل أال يـنــسى أن اإل عــنــاصـر الــتـشــخــيص. ويـجب عــلى ا
ـا تـقـربه من الـشـخـصـيـة الـتى يـؤديـهـا بـيـنـما ـطـلـوبـة إ ـنـاسـبـة وا ا
ـــاءاته الــشـــخــصــيـــة فــتـــفــصــلـه عــنــهـــا وتــدفـــعه فى اجتــاه تــدخل إ
مـشـاعره الـذاتيـة لذلك يـصـبح ضبط الـنفـس والقـدرة على إعـطاء
ــمـثــلـون. وفـى فـصل اإللــقـاء نــهـايــة مـؤثــرة هـمــا أهم مــا يـتــسم به ا
ـمـثل عـنـدمـا يـتـحـكم فى حـركـاته ويـضـيـف إلـيـها والـغـنـاء يـقـرر أن ا
الكـلمات والصوت فإنه يـبدو لى موسيقى مـتناغمة مصـاحبة لغناء
قـاطع اللفـظية جـميل فنـحن ال نحس بلـغتـنا وال نحس بـاجلمل وا
واحلــروف ويــســوق مــثــاال فــهــذه اجلــمـلــة «حــلــوقـت لــتــحــبـاب أ

سـعدتـكم..!» كانت لـغزا لـكل من سمـعهـا وبدت كـأنهـا توبـيخـاً فقد
ـمـثل بطـريـقـة غـيـر مـفـهومـة وغـيـر واضـحـة واألصل فـيـها نـطـقـهـا ا
هو: حـان الـوقت لـنفـتح الـبـاب على مـصـراعـيه أمام سـعـادتـكم. لذا
س الكلمات تازة وال  تلك طـريقة إلقاء ونطق  مثل أن  على ا
مـارسة وجدتنى واجلمـل فقط بل كل مقـطع لفظى وكل حـرف وبا
أقـول لـنــفـسى: يـا إلــهى هل يـجب أن نــبـدأ من الـبــدايـة مـرة أخـرى
رحـلـة طـفولـة جـديدة ـر  لـنتـعـلم حـروف الهـجـاء? إنـنا يـجب أن 

رة. طفولة فنية هذه ا

عبـرة فيلفت نـظرنا ستـانسالفسكى إلى أما عن التوكـيد: الكلـمة ا
ــؤكــدة فــفــيـــهــا تــكــمن روح اجلـــمــلــة وجــوهــرهــا أهـــمــيــة الــكــلــمـــة ا
عـنى الذى مـنحـته إياهـا الطـبيـعة الداخـلى علـينـا إعطـاء الكـلمـة ا
الفـكر واإلحـسـاس والفـكـرة والصـورة ولـيس باخـتـزالهـا إلى سـلسـلة
ــوجـات الــصـوتــيـة وحــتى تـعــبـر الــكـلــمـات عـن ذاتـهـا بــسـيــطـة من ا
بــصــورة طــبــيــعــيــة وتــلــقــائــيــة يــجـب أن تــفــكــروا فى ذاتــكم قــبل أن

تنطقوها.
ـؤلف على أهـمـية ضـبط اإليـقاع فى الـفـصل اخملصص كـمـا يؤكـد ا
له «درجــة سـرعــة إيــقـاع اخلــطـاب» مــوضــحـاً أن أحــد أهم الــفـروق
نطوق واألشكال الـشعرية يكمن فى ـرسل ا األساسية ب الكالم ا
سرح أن لكل منهما درجـة سرعة إيقاع مختـلفة وعن أخالقيات ا
سـرحى ويرى فـيعـتبـرونهـا عـنصـراً هامـاً يسـهم فى حـالة اإلبـداع ا
مثل لكى يصبح عضوا مثل يحتاج إلى االنضباط والنظام فا أن ا

سرح. فى منظمة كبيرة ومعقدة هى ا

 ابحث عن .. ذاتك

أهمية  الكلمة 

مثل أن يعطى  على ا
عنى الذى منحته لكلماته ا

إياها الطبيعة

دهش فسينفضون تسبق خيال األطـفال ا
مـن حـولــهــا ولــذلك اســتــخــدمت الــشــاشـة

سرح. السينمائية فى خلفية ا
ــطــالــبــة وأخــيــًرا حــرصت عــزة عـــلى تــكــرار ا
بتوفـير ميـزانيات أكـبر لعـروض األطفال التى
تـراهـا جـزءاً ال يـتـجـزأ من عـمـلـيـة بـنـاء وعـيـهم
ثـقـافـًيا وعـلـمـًيـا وفنـًيـا مـبديـة دهـشـتـها من أن
تــكـــون مـــيــزانـــيــات مـــســـرح الــكـــبــار أعـــلى من
ــسـرح الــطـفل رغم أن نـظــيـرتــهـا اخملــصـصـة 

أهمية األخيرة مضاعفة من وجهة نظرها.
ستشار ا

سـرح الطـفل لـعب الفـنان فى ثـانى جتاربـه 
ــــســـتـــشـــار الـــســـيـــاسى نـــاصـــر ســـيف دور ا
الداهـية الذى يـخدع ملـك "السعـداء" يسرق
مـنه وثــيـقـة مـلــكـيـة "أرض الـبالد" ويــعـطـيـهـا
لك األقـزام. وعن هـذا الدور يـقول نـاصر:

عزة لبيب تطالب
سرح بدعم أكبر 
ثل الطفل.. و
بالعرض يصف
نهايته بأنها "غير

منطقية"

احلـدوتـة الــتـقــلـيــديـة اجملـردة شــغـفه ومن
ــا يــجـــرى عــلى أرض الــواقع أجل ربـــطه 
حــــولت األفــــكــــار اجملــــردة فـى الــــعــــمل عن
اخلـير والشـر ونهب الـثروات إلى إشارات
ــا يـراه يـومــيًـا فى نــشـرات األخــبـار وعـلى

شاشات التليفزيون.
وتكـشف عـزة حمـاسهـا الـبالغ لـلـنص الذى
كـــتــبـه حـــسن ســـعــد واصـــفـــة إيـــاه بــالـــنص
الــذكى فـهــو درامـا مـفــتـوحـة عــلى الـواقع

رغم شكلها الفانتازى احملبب للطفل.
وتــكـــشف عـــزة رؤيــتـــهــا الـــتى تـــنــاولت بـــهــا
الـنـص قـائـلـة: قــسـمت الـعـالـم إلى قـسـمـ
دول الـسـعـداء الـتى تـشـبه شـرقـنـا الـسـعـيد
من حـــــيث ثــــرواتـه الــــتـى بــــاتت مـــــطــــمــــعًــــا
لـلـجـمـيع فى مـقـابل دولـة األقـزام اجملـدبة
الـــــتى تـــــعـــــيش عـــــلى امـــــتـــــصـــــاص ثــــروات

الــصــراع الــتــقــلــيــدى بــ اخلــيــر والــشـر..
بــرؤيــة تــمــزج بــ بــســاطــة الــشــكل وعــمق
الـتـنـاول يـقـدمـها لـألطـفال الـثـنـائى حـسن

سعد مؤلفًا وعزة لبيب مخرجة.
يــقـــسم صــنــاع الــعـــمل الــعــالـم إلى نــصــفــ
أخــيـار وأشــرار ويــديـران الــصــراع بــيـنــهــمـا
هـارة ليلـبس اجملرد حلـًما ودًمَا وتـتحرك
األفـــكــــار عـــلى خـــشــــبـــة مـــســــرح مـــتـــروبـــول
بــبـــســاطــة أقـــرب مــا تـــكــون إلى الـــتــعـــقــيــد
ـسرحى لـيـدخال الطـفل إلى قـلب احلـدث ا
بـطًال مشـارًكا ومـتـلقـيًا إيـجـابيـًا ليـخرج فى
ًـا بــأن يـعــيش حـيـاة طــويـلـة فى الــنـهـايــة حـا
أرض الـسعداء ولديه رغـبة حقـيقية فى أن
يــــصـــارع "األقــــزام" الـــقــــادمـــ مـن أرضـــهم
اجلرداء طامعـ فى االستيالء على ثروات

أرض السعداء.. نحن
سياسة

عــلى فــتــرات مـتــبــاعـدة لــكــنـهــا ضــروريـة..
تـغـادر عــزة لـبــيب" عـالم االحــتـراف ولــعـبـة
الـتـشخـيص لـتـزور "دنـيا األطـفـال" جنـمة
ومــخــرجـة مــســرحــيــة جتــيـد الــتــواصل مع

أولئك الذين لم تلوث األيام ذائقتهم.
عن جتـربتـها مع أرض األقزام" تـقول عزة:
اخـــتــــرت مـــنــــظـــورًا ســــيـــاســــيًــــا لـــلــــحـــدوته
الـتــقـلــيـديــة عن صــراع األخـيــار واألشـرار
الـــذين يـــحـــلـــمــــون كل يـــوم وفى كل عـــصـــر

بسرقة ثروات السعداء.
تـضيف عـزة: طفـل اليـوم أكثـر وعيًـا وأشد
إدراكًــا لــلــمـــتــغــيــرات حــولـه فــهــو يــشــاهــد
القنـوات الفضـائية ويـستقى مـعلوماته من
شــــبـــــكــــة االنــــتــــرنت وبــــالــــتـــــالى ال تــــرضى

 مسرحية عالم األقزام

 فاروق الفيشاوى

> الفـنان فـاروق الفـيشـاوى انضم
إلى مــجــمـوعــة أبــطــال مـســرحــيـة
«سى عـــــلى وتـــــابـــــعـه قـــــفه» الـــــتى
بدأت بروفـاتها تـمهيـدا الفتتـاحها
منتصف يولـيو على خشبة مسرح
الـسالم. الـفيـشـارى انضم لـلـعمل
بـــــعـــــد اعـــــتــــــذار عـــــلى احلـــــجـــــار

ألسباب غير معلنة.
ــــســـرحـــيــــة إخـــراج مـــراد مــــنـــيـــر ا
ويشـارك فى بطولـتهـا فايـزة كمال
مــاجــدة مــنــيــر مــوسـيــقـى وأحلـان
ـــــســــرح حـــــمــــدى رؤوف وإنـــــتـــــاج ا

احلديث.

سرحـى الشاب إسالم إمام يقوم > اخملرج ا
حالـيًا بـإعادة بـروفات مـسرحـية «كـيوبـيد فى
ـــشـــاركـــتـــهـــا فى احلى الـــشـــرقـى» تـــمـــهـــيــدا 
ـــهـــرجـــان الـــقــــومى لـــلـــمـــســـرح. فـــعــــالـــيـــات ا
ـسرحيـة قدمـها مـؤخرًا طالب كلـية الـفنون ا
الــتـطـبــيـقــيـة بـجــامـعـة حــلـوان وحـصــلت عـلى
ــسـرح الــسـنــويـة ــركــز األول فى مـســابـقــة ا ا
لـــلــمـــســـرح اجلـــامـــعى. «كـــيــوبـــيـــد فى احلى
الشـرقى» تأليف أسـامة نـور الدين وتـمثيل
سـارة حــسـنى ويــاســمـ مــحـمــود وسـارة
شــــفـــيق عــــمـــرو عـــادل أمــــجـــد احلـــجـــار
هــشـــام مــجــدى أحـــمــد ســـعــيــد مـــحــمــود

ندوه محمد كمال أحمد الكاشف.  محيى زايدا

> محيى زايد  منتج مسرحية «ترالم لم»
يـواجه عـدة مـشـكالت تـتـعـلق بـعـدم تـمـكـنه
مـن احلــصـــول عــلـى الــتـــراخــيـص الالزمــة
لــتــشـغــيل مــســرح لـيــســيه احلـريــة وهــو مـا
تــســبب فـى تـأجــيل افــتــتــاح الــعــرض الـذى

. يقوم ببطولته الفنان سمير غا
ـسـرح مـحــيى زايـد قــام بـتــحـديث وتــطـويــر ا
ـيـزانيـة وصلت إلى 5 مالي جـنيه إلعادة
افــتـتــاحه واسـتــغالله فى األعــمـال الــتى قـرر
سـرح بشارع مـجلس الـشعب إنـتاجـها. يـقع ا
ــتـفــرع من شــارع الـقــصــر الـعــيــنى ويــسـعى ا
زايـد حـالـيـًا إلى الـتـغـلب عـلى الـعـراقـيل الـتى

عطلت استخراج التراخيص.

كــــوالـــيس 

 إسالم إمام 

جمال ياقوت
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فـرقـة مــسـرح الـطـفل بــقـصـر الــتـذوق بـاإلسـكــنـدريـة تـقــدم حـالـيـا مــسـرحـيـة

العرائس صياد العفاريت تأليف وإخراج جمال ياقوت.
سرحية الهامة التى نادية ندا مدير القصر قـالت إن العرض من التجارب ا
ـهـا ضـمن أنـشـطـة الـقـصـر فى مـجـال مـسـرح الـطـفل وخـاصـة أنه يـتم تـقـد
يـعـتـمـد عـلى اسـتـخـدام تـقـنـيـات مـسـرح الـعـرائس وخـيـال الـظل الـتى وظـفـهـا
اخملرج جمال ياقوت بشكل موفق خللق عناصر فرجة أكثر جاذبية للطفل.
ـان إمام مـحـمد فـاروق أحـمد راسم قام بـاألداء الـصـوتى للـشـخصـيـات إ
ن فـوزى أحمد الـسعـيد أحمـد محـمود وحتريك بالديـيه صالح الدين أ
ولى الـعـرائس لـكل من أمـيـرة مـجـاهـد انـتـصار عـبـد الـنـبى مـحـمـد عـبـد ا
أحـمــد بـسـيــونى مـحــمـد بــسـيـونـى مـصـطــفى حـســنى مـحــمـد عــيـسى رنـا
رشـدى أسـمـاء خـيـرى دريـد عـبـد الـسـيـد مـروة احلـمامـصـى داليـا حـسن

باسم حسنى أحمد على حسن محمد فاروق محمود بدر.
تــصــمــيم االســتــعــراضــات حملــمــد عــبــد الــصــبــور تـصــمــيـم الـعــرائـس نــاهـد
الــرشـيــدى كـلــمـات األغــانى لـلــشـاعــر مـحــمـد مــخـيــمـر أحلــان وتـوزيع وائل

عاطف صالح وغناء شريف ياسر محمد ياسر يسرا عاطف صالح.
ناظر وخيال الظل الفنان صبحى السيد. قام بتصميم ا

اآلخـرين والـرمـز هــنـا واضح ورغم عـمق
وضوع اخـترنـا له القالب الـساخر لـيكون ا
لل أو الفتور. محببًا للطفل ال يصيبه با
ــمـــثــلــ وتــتـــوقف عــزة عـــنــد مـــجــمــوعـــة ا
األقــــــزام الـــــــذين شـــــــاركــــــوا فـى الــــــعــــــرض
ــوهـوبــ احلـقــيـقــيـ قــائـلـة: لـتــصـفــهم بـا
وجـدت بينهم طاقـات تمثيلـية جبارة قادرة
عـــــلـى اإلضـــــحـــــاك ومـــــخـــــاطـــــبــــــة الـــــعـــــقل

والوجدان فى آن واحد.
وبـــبـــســــاطـــة تـــعـــتــــرف عـــزة أنـــهــــا فـــضـــلت
االعـــــتـــــمــــاد عـــــلى فـــــريق مـن احملــــتـــــرفــــ
البس لـــتــــصـــمــــيم وتــــنـــفــــيـــذ الــــديـــكــــور وا
وسـيـقى مشـيـرة إلى حرصـها واإلضـاءة وا
عــلى تــقـد عــمل ال تـطــغى مــتـعــة الـتــلـقى
فـيه على اإلبـهار وأطـلقت الـعنـان خليـالها
ألنــهـــا تــعى جــيــدًا أنــهـــا إن لم تــســتــطع أن

اخـتــرت إطـار الــشـريــر خــفـيف الــدم ألقـدم
من خالله الـشـخـصـيـة التـى ترسـم حتوالت
دراما الـعرض من وراء الـكوالـيس فهـو ليس
مـلـًكـا وال حـاكـمـا لكـنـه العـقـل الذى يـخـطط
واليـد التى تـنـفذ. ويـضيف نـاصـر: استـعنت
البـس وقـــنـــاع الـــبـــهـــلـــوان ألقـــدم مـــعـــادًال
ستشار بهلوان يلعب لطبيعة الشخـصية فا

على كل احلبال ليحقق أغراضه.
ـشـاركـة فى وكــشف نـاصـر عن سـعــادته بـا
الـــعـــرض الـــذى يـــصـــفه بــــأنه مـــبـــهـــر عـــلى
ـستـوى الـبـصـرى وطـالب وسـائل األعالم ا

سرح الطفل.   زيد من الدعم 
حتفظات

ويلـعب الـفـنـان الـشـاب وائل نـور الدين دور
األمـــيــــر وبــــبــــســـاطــــة يــــكــــشف عن بــــعض
حتـــفـــظــــاته عـــلـى الـــرؤيــــة الـــتى قــــدم بـــهـــا
ـــشــــاهـــد مــــثل عـــدم الـــعــــرض عـــدداً مـن ا
الــتـأكــيــد عـلى رومــانـســيــة مـشــهـد االتــفـاق

لكية. على استرداد وثيقة ا
يـرى وائل العرض صـعبًا عـلى األطفال أما

نطقية. نهايته فشابها شىء من عدم ا
والء فـريد الـتى لـعـبت شخـصـيـة ملـكـة دولة
السـعداء اخـتارت هى األخـرى تقـد الدور
فى إطار كـوميدى خـفيف مع الـتأكـيد على
ــة إلى حــالــة الــتــحــول من الــضــعف والــهـز
القـوة واإلصرار على اسـترداد الـوثيـقة التى

تثبت ملكية األداء ألرضهم اخلصبة.

حجب أربع جوائز 

اإلدارة الــعـامــة لـلــمـســرح بــهـيــئـة قــصـور الــثــقـافــة قـامت
ـــالــيــة لـــلــفـــائــزين فى بــتـــســلــيـم اجلــوائــز ا
ـسـرحى لـلـعـام احلالى مـسـابـقـة الـتألـيف ا
والــتى يـتم تــنـظـيــمـهـا ســنـويـاً.. د. مــحـمـود
ــسـرح» قــال إن جلـنـة نــسـيم «مــديـر عـام ا
ـسـابـقـة قـررت هـذا الـعـام حـجب حتـكـيم ا
ـسـرحى الـطويل أربع جـوائـز هى الـنص ا
مـــســــرحـــيــــات الـــفــــصل الــــواحـــد واألولى
ـسرحى بـيـنمـا فاز والثـانـية فى اإلعـداد ا
بـــاجلـــائــزة الـــثـــانـــيــة فـى مــســـابـــقــة الـــنص
ـسـرحى الـطـويل وقـيـمـتـهـا خـمـسـة آالف ا
جـنــيه الـكـاتب ربـيع الـســيـد عـبـد الـرحـمن
عقب الباب عن مسـرحية «ليالى الصبابة
ـوت» وفـاز الــكـاتب مـحـمــد أمـ عـبـد وا

الـصـمـد عـبد احلـافظ بـاجلـائـزة الـثـالـثة وقـيـمـتـهـا أربـعة
آالف جــنــيه عن مــســرحــيــة «حــوحــو مــلــكــا».أمــا جــائــزة
مـسـرحـيـة الـفـصل الـواحـد األولى وقـيـمـتـهـا أربـعـة آالف

جـنـيه فحـصل عـلـيهـا مـحمـد طـلبـة الـغـريب عن مسـرحـية
ن مـحـمـد «الـربــان» والـثـالـثـة فـاز بــهـا أ
أحــمـد مــتـولى وقــيـمــتـهـا ألــفـا جــنـيه عن

مسرحية «خرج كالعادة».
وفــاز أبـو الـعـال عـلى أبـو الــعال عـمـارة
عن مــســرحــيـة «رافـع الـرايــة» وأحــمـد
عـبد اخلـالق الصـعـيدى عن مـسرحـية
«احلـرام» بـاجلــائـزة الـثــالـثـة مــنـاصـفـة
ـــــســـــرحى فى مــــــســـــابـــــقـــــة اإلعـــــداد ا
وحـصال على ألـفى جـنيه لـكل مـنهـما.
وأضــاف د. مـحــمـود نــسـيم أن اإلدارة
تــقـوم حـالـيـاً بــإصـدار عـدد خـاص من
كتـاب سلـسـلة اجلـوائز لـنـشر األعـمال
ـســابـقــة لـتــكـون مــتـاحـة الــفـائــزة فى ا
سرحية لالستعانة بها فى عروضها. لفرق األقاليم ا

سرحى «الربان» و«ليالى الصبابة»يفوزان بجوائز مسابقة التأليف ا

 محمود نسيم
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> أزمـــة جـــديــــدة تـــواجـــهـــهـــا
مــــســـرحــــيـــة "احلـــادثــــة الـــلى
جـرت فى سـبـتــمـبـر" لـلـكـاتب
مـحمـد أبو الـعال السالمونى
ـــرة مـع جـــهـــاز ولــــكن هــــذه ا
ـــصــــنـــفـــات الــــرقـــابـــة عــــلى ا
الـــفـــنـــيــــة بـــعـــد إبـــداء رقـــبـــاء
ـــســرح بـــاجلــهـــاز عــددًا من ا
الحـــــــظــــــات حــــــول الــــــنص ا
الــــذى قـــــرر الـــــبــــيـت الــــفـــــنى
ه من إنــتـاج لــلـمــســرح تـقــد
مـــــســـــرح الــــطـــــلـــــيــــعـــــة خالل
ـــــقــــــبل مـن إخـــــراج د. عــــــمـــــرو دواره فى ـــــوسـم ا ا
ـسـرح الـقومى مـحـاولـة إلنـهـاء أزمتـه الشـهـيـرة مع ا

ومديره شريف عبد اللطيف.
ـــا تــــتـــســـبب فى جتـــمـــيـــد مالحـــظـــات الـــرقـــابـــة ر

سرح الدولة!! ه  شروع وعدم تقد ا
سرحى جالل الـشرقاوى وافق > الـفنان واخملـرج ا
هـرجان الـقومى عـلى استـضافـة عدد مـن عروض ا

لـــلــــمـــســــرح عــــلى خـــشــــبـــة
مــســـرح الـــفن واتــفـق عــلى
ذلـك مـع د. أشــــــــــرف زكـى

هرجان. رئيس ا
كـــــــــــان مـــــــــــســــــــــــرح الـــــــــــفـن
اسـتـضاف أيـضـا فـعـالـيات
ـــــســــرح دورة مــــهـــــرجــــان ا
الـــــعـــــربـى الــــذى تـــــنـــــظـــــمه
ــصـريــة لــهـواة اجلــمــعـيــة ا
ــــــســــــرح ســــــنـــــــويــــــا وهى ا
مــبــادرة حتــسب لــلــمــخـرج
جـالل الــــــــشــــــــرقــــــــاوى فى

سرح إطار مـساهمـة القطـاع اخلاص فى أنشـطة ا
صرى. ا

> فـرقة حتت  18الـتـابـعـة لقـطـاع الـفـنون الـشـعـبـية
واالسـتــعـراضـيــة تـسـتــعـد حـالــيـا لـتــقـد مـســرحـيـة
ـــنـــعم األطـــفـــال "كـــوكب األحـالم" لـــلـــمـــؤلف عـــبـــد ا

محمد واخملرج سيد إبراهيم.
ـوسم الصـيفى يـقدم الـعرض بـاإلسكـندريـة خالل ا
ــوجى أشــعــار احلــالـى الــســيــنــوغــرافــيــا جلــمــال ا
مــــحـــمــــد شـــحــــاتـــة أحلـــان

صالح أبو الدهب.
ـــــدوح دوريش تـــــمــــــثـــــيـل 
ســــــمـــــا مــــــحــــــمــــــود عــــــبـــــد
احلــــافظ مــــحــــمــــد عـــزب
والـــطـــفــــلـــ زيـــنـــة ومـــروان

عنتر.
> خالـد جالل رئيس قطاع
الـــــــفـــــــنــــــون الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــيــــــة
واالســــتـــعــــراضــــيــــة قـــال إن
الـــقـــطـــاع يــــســـتـــعـــد إلنـــتـــاج
عــــروض أخــــرى لألطــــفــــال
ـــهـــا بـــاحملـــافـــظــات لـــتـــقــد

خالل الفترة القادمة.
ـنعم مديـر مسرح ـسرحى ناصـر عبد ا > اخملرج ا
نعم الـغد حـصل على جـائزة  التـفوق  ناصـر عبـد ا
ــسـرحـيـة الــهـامـة ومـثل أخــرج عـددًا من الـعـروض ا

مــــــــــــصـــــــــــر فـى عـــــــــــدد مـن
ــــهـــــرجــــانـــــات الــــدولـــــيــــة ا
والـعـربـيـة بـجانـب حصـوله
عــــــلـى عـــــــدد كــــــبـــــــيـــــــر من
اجلـــــــــوائــــــــــز وشـــــــــهـــــــــادات
الـــــتـــــقـــــديـــــر عن عـــــدد من
ــسـرحـيـة أهـمـهـا أعـمـاله ا
"ناس النـهر" و"النوبة دوت
كـــــوم" و"خــــالـــــتى صـــــفــــيــــة

والدير".

ـسـرحـى لـلـمـمـثل فى إيـطـالــيـا بـقـوة شـخـصـيـة األسـاتـذة. > يـتـمـيـز اإلعـداد ا
ـمــثل - لـكى يــتم إعـداده - أن يـكــون قـد  إعـداده حتت وبــالـفـعل كــان عـلى ا
سرحى فى رومـا مدرسة الفن يـة القومـية للـفن ا إشراف مدارس مـثل األكاد

سرح فى ميالنو. سرحى أو مدرسة ا ا 4
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سرحية) نوفمبر 1963. ى (فرقة التليفزيون ا سرح العا التحق  الشافعى  بشعبة ا

πeCGh ô«gõd 'ájô°S' á«Mô°ùe

>  طـريقة التمثيل الصامت تقدم تمـاماً البحث عن البساطة عن طريق نشاط جسدى
مـكـثف على نـفسه وهى تـشيـر إلى استـخـراج بعض الـفاعـليـات اجلسـدية وتـقيم رابـطة

سرحية للممثل. مارسة ا حقيقية مع ا

فى  1985أخرج "أحزان رجل طيب" و"السيرة الهاللية".
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سرحى قراطية النص ا سعد الله ونوس ود
ــدهـش - وتــلك ونـــوس - كـــعــادته - يـــضـــيف اجلـــديـــد وا

مأثرته وإجنازه - فى تفسير وتأويل احلدث.
مشهد احلكى

فى هــذا الـقـسـم تـقـدم عــبـلـة الــرويـنى حتــلـيــلـهـا جملــمـوعـة
ــســرحــيــات مــنــهــا: «الـــفــيل يــا مــلك الــزمــان أخــرى مـن ا
ـــلك ويـــوم من هـــذا الـــزمـــان» ومـــرة أخــرى ــلـك هـــو ا وا
«طقوس اإلشارات والتحـوالت ومنمنمات تاريخية» وفى
ــلك تــشــيــر إلى تــوظــيـف ونـوس ــلك هــو ا حــديــثــهــا عن ا
إلحـدى حكـايـات ألف لـيـلة ولـيـلـة وهى «الـنائم والـيـقـظان»
وحتكى قصـة مواطن بسـيط حلم بأن يـصبح خلـيفة وفى
الوقت ذاته ضـاق اخللـيـفة هـارون الرشـيـد ذات يوم فـقرر
ـواطن ــدة يــوم إلى هــذا ا ــنح رداءه وتــاجه وحــكـمه  أن 
فى لـعــبـة تـسـرى عــنه وتـنـتــهى الـلـعـبــة بـعـودة كـلــيـهـمـا إلى
وضــعه األول. يــأخــذ ونــوس هـــذه الــقــصــة ويــطــورهــا إلى

حتليل بنية السلطة ذاتها.
واحلق أن هــذا الــكــتـاب يــجــمع بــ عــمق الــفـكــرة ومــتــعـة
الــــتـــلـــقى حــــيث حـــرصـت الـــكـــاتــــبـــة  عـــلـى أن تـــنـــأى عن
مـدرسـيـة الـتـحلـيل الـنـقـدى ألعـمـال ونـوس وتـعـامـلت مـعـها
بروح الـقارئـة النـاقدة; لـكن تـبقى لى مالحـظة عـلى توزيع
ـقــاالت عـلى الــكـتــاب فـقــد فـرقت الــكـاتــبـة بــ مـقـاالت ا
كـثـيـرة مـكـتــوبـة عن نص واحـد واألكـثـر فـائـدة أن جتـمـعـهـا

متتالية لكى يكون القار رؤية كاملة حولها.

 الكتاب: حكى الطائر سعد الله
ونوس

ؤلفة: عبلة الروينى ا
صرية العامة الناشر: الهيئة ا

للكاتب

يستـطيع االنـفصـال عن واقعه وفى هـذا أساس شـرعى لتـردد الفـنان ب
ـسـرح فــإن ذلك الـذى الــقـد واحلــديث وإذا طـبــقـنــا هـذه الـرؤيــة عـلـى ا
يتـناول اجلديد فقط مـسرح قاصر والذى يتـناول القد فقط أقرب إلى
سـرح. ومن هنـا فإن اخـتيـاره ألنتـيجـون لم يكن يـهدف تـحف مـنه إلى ا ا
تـقـد رائـعـة الـتـراث اإلغـريـقى فـحـسب ولـكن  –بـالـدرجـة األولى  –طـرح
ـقراطـيـة فى مـصر سـنة  1965كـمـا تصـورهـا سوفـوكـليس فى قضـيـة الد
يالد... وكـمـا يـتـصـورها  أردش فى نـهـضـة الـقرن الـقـرن اخلـامس قبـل ا

العشرين.
كــذلك عــنــدمــا جلــأ إلى "الــذبــاب" لــسـارتــر فى  1968 فــقــد كــان ذلك ألن

ة كنت الشغل الشاغل لإلنسان العربى. الهز
يــقـول أردش. مــا كـان أمــام اجلـيل الــذى خـاض ثــورة الـشــوارع سـنـة 1946
واهــتــز فــخــراً وســعــادة ونــشــوة بــثــورة  1952 أن يـــشــرع فــورا فى تــأســيس

مسرح جديد.
ـسـرح احلـر الــذى سـاهم فى تـأسـيـسـه مع زمالئه من خـريـجى ورغم أن ا
ـسرحـية  1950- 1952 لم يكن مـسـتنـدا إلى تـنـظيـر عـلمى مـعهـد الـفنـون ا
واضح إال أنـه سـجل بـالـفـعل مـســرحـا جـديـدا يـقـول كـلــمـة جـديـدة قـائـمـة
ــســارح تــتــســابـق مــعه. ومع حــلــول عــلـى فــلــســفــة الــثــورة وبــعـــده انــبــرت ا
ـسرح ثورى جـديد كما صرى والـعربى ينهض  سـرح ا السـتينـيات كان ا
ــســرح الــغــنــائى واالســتــعــراضى ولــدت نــوعــيــات جــيــدة من الــعــروض كــا

والباليه والفنون الشعبية والسيرك ومسرح العرائس.
يـقـول سـعــد أردش: إن الـربط بـ مـســتـوى الـتـطـور احلــضـارى لـشـعب مـا
وب مـستوى التعبير الفـنى أو التلقى عنده خطأ جـسيم فالقضية ليست

ستوى احلضارى للشعب ولكنها حرية التعبير. ا
ضمون يل أردش إلى الفـصل ب الفـكر والفن وال بـ الشكـل وا  وال 
ــا يــعــطى وزنـــا كــامال لــلــمــادة اإلنــســـانــيــة فى الــعــمـل الــفــنى. ويــنــحى وإ
ـســرحى الـعـربى بـالالئــمـة عـلـى الـنـقـد الــذى لـو كـان مــواكـبـتـم لـلـنــشـاط ا
مواكـبـة علـميـة. لـكان لـلمـسـرح العـربى خيـر مـؤازر فى أزماته.. ويـضيف :
سـئوليـة ليست مـسئولـية النـاقد فقط ولـكنهـا مسئـولية وسائـل النشر إن ا

سرحية. تخصص قد اختفى من البيئة ا واإلعالم وإن كان الناقد ا

سـرح التقـليدى فـبداية عندمـا أنشئ مسـرح اجليب هبـت عاصفـة على ا
عروضه كانت آخر صيحة فنيـة فى أوربا. لعبة النهاية لبيكيت والكراسى
ـســرح اجلـيب كـانت لــيـونـسـكــو إال أن اخلـطـة الــتى وضـعـهــا سـعـد أردش 
ـــراهـــنـــة عـــلى اجتـــاه فـــنـى واحـــد وتـــضـــمـــنت اخلـــطـــة أرحب نـــظـــرا مـن ا
مـســرحـيـات إلســخـيــلـوس وأرســتـوفـانــيس كـمــا ضـمت أعــمـاال لــتـشــيـكـوف
وتنيسى ولـيامز وآرثر ميـللر. كما عـرض اجليب أيضا القـاعدة واالستثناء
ـوجه للمـثقف ـسرح التـجريبى - ا ا يـوضح أن هدف هذا ا لبـريخت.. 
ـى فى أنــضـج ثــمـــاره وكــان مـن أهــدافه ـــســرح الـــعــا - كــان اســـتــعـــراض ا

استنبات التجارب اإلبداعية فى التربة احمللية.
ـتـمـيـزتـ الـلـتـ قـام بـهـمـا سـعـد أردش - ـؤلف لـلـتـجـربـتـ ا ثم يـعـرض ا

سرح احلر وجتربة مسرح اجليب. وهما جتربة ا
يـتــحـدث ســعــد أردش عن فــهـمه لــلــمـمــثل ولــلـديــكــور.. وسـائــر الــعـنــاصـر

ـسرح".. حتت هذا الـعنوان صـدر كتاب نـبيل فرج عن "سعد أردش رجل ا
دار ألف لـلـنـشـر  –فى حـوالى مـائــة صـفـحـة  –عـام 1984ورغم مــرور هـذه
ـقـاربـة عـالم سـعـد أردش وجتربـته الـسنـوات إال أن الـكـتـاب يـظل صـاحلـا 
سرحية الثرية.. فهو   –الكتاب  – حوار طويل مع الفنان الراحل يتناول ا
كن القول بأن أردش هو صاحب الكتاب – معظم جوانب جتربته. حـتى 

ؤلف فيه كان فى أضيق احلدود.  ألن تدخل ا
سـرح يكـاد يكـون هو ـؤلف فى مقـدمتـه إلى أن تعـامل النـقاد مـع ا يـشـير ا
الـــتــعــامـل مع الــنـص مع أن الــنـص هــو أحــد عـــنــاصـــر الــعـــمل. فى إشــارة
ـتعددة للعرض والذى واضحـة إلى سعد أردش األكثر احتـفاال بالعناصر ا

 – فى الوقت نفسه  –ال يحيد عن النص..
يـعـتـمد الـكـتـاب عـلى مـعـايـشـة لـفكـر وفن سـعـد أردش نـحـو عـشـر سـنوات
مـركزاً على جانب اإلخـراج... خصوصا وأن أردش يـرجع إليه الفضل فى
ا قدم من أعـمال كالسيكـية رصينة صرى. سـواء  سرح ا توسيع آفـاق ا
ى ومن األدب أو أعمال ال مـعقـولة أو مـلحمـية أو طـليـعيـة من األدب العا

عاصر.  العربى ا
ـؤلف فى ـسـرحـية  –يـقـول ا عـلى أن قـيـمـة أردش احلقـيـقـيـة فى حـيـاتنـا ا
مقدمته  –ليست وحسب فى هذا التـنوع البالغ عن األعمال التى أخرجها
ـسرح وال فى ارتـياداتـه التـجريـبيـة. ووعيـه الشـديد بـوظيـفة على مـنـصة ا
تقـنة الـتعبـير.. ولكـنهـا تتمـثل أيضا – ـسرح كـفعل اجـتماعى ,وحرفيـته ا ا
وبــاألســاس  –فى مــســاهــمــته الــفــعــالــة فى تــأســيس أكــثــر من مــســرح فى
سرحى وفى توجيهه األرض العربية غدا كعالمـات الطريق فى تاريخنا ا

سرحية. للحياة ا
ولقطاع الفنون الشعبية واالستعراضية فى مصر- فى أكثر من مرحلة..
تـكاملة  –لسـعد أردش كانت عام  1961عقب عودته البدايـة الواضحة  –ا
فى بعثته إليطاليا لدراسة اإلخراج ح أنشأ مسرح اجليب فى القاهرة
ـــســرح الـــذى قـــدم بــيـــكـــيت وبـــريــخت الـــلـــذين يـــنــهـــضـــان عــلـى تــقـــويض ا

الكالسيكى واحلديث على السواء.
وكـان أردش يـريـد بــهـذا الـتـجــريب أن يـكـون "جـهــازا ثـقـافـيــا" يـنـقل أحـدث
الـتجـارب وأعرقـها عـلى الـسواء: أنـتيـجون سـوفوكـليس جـنبـا إلى جنب مع
بـريـخت إضــافـة إلى نـعـمـان عــاشـور وسـعـد وهـبــة وإدريس وألـفـريـد فـرج

ومحمود دياب وغيرهم.
عـلى أن هذه الـتجـربة انـتهت فـى بداية الـسبـعيـنيـات أى بعـد حوالـى عشر
ـسرح سـنـوات. بـسـبب خالف مع الـسـلـطـة الـثـقـافـيـة الـتى أرادت حتـويـل ا
ـلحـة الـساخـنـة إلى مـسرح اجـتـماعـى فاتـر يـتوجه من مـنـاقشـة الـقضـايـا ا
شاهديـن ال عقولهم. ويقضى سعد أردش  9 سنوات خارج إلى عواطف ا
ــســرح مــصــر  –مــتـــنــقال مـن اجلــزائــر إلـى الــكــويت  – ســيـــطــر خـاللــهـــا ا

التجارى على الساحة.

يــبــلــور ســعــد أردش فى إجــابــته عــلى ســؤال الــكــاتب.. مــراحل حــيــاته من
طفـولته وصـباه فى فارسـكور وشبـابه فى القاهـرة فى األربعيـنيات  –أيام
ة يونيو مظاهرات اجلامعة ضد اإلجنليز والسراى. ثم ثورة يوليو وهز

وعناصر التناقض التلقائى ب جيل الستينيات  وحقبة السبعينيات.
ـكـن أن يــنـفــصـل عن مــاضــيه كــمـا ال ويــرى ســعــد أردش أن اإلنــســان ال 

الــتــشـكــيــلــيـة فى الــعــرض ويــتـحــدث عن  جتــربــة إخــراج "بـاب الــفــتـوح"..
و"احللـم يدخل الـقـرية" و"يـا طالـع الشـجرة"  وعـن لقـائه فى الـثمـانـينـيات
مع مـحمد أبـو العال السالمـونى ومحـمد سلـماوى يضـيف سعد أردش فى
سـرحى من اخللق واالبـتكار وفن الـتمـثيل واللـعبة احلـديث عن اإلخراج ا
ــســـرح وعن أجــيـــال اخملــرجــ ــســـرحــيــة. ثـم يــقــدم مـــفــهــومـه عن فن ا ا

الشبان.
سـرح فى الستينـيات إلى الثمانـينيات يركز وحتت عنوان الطـليعية  من ا
سـرح العربى سـعد أردش علـى ١١ جتربة يـراقب ركائـز رائدة فى تـاريخ ا
ـعاصـر هى "فـرافـيـر" يـوسف إدريس و"عـسـكـر وحـرامـيـة" أللـفـريـد فرج ا
ومـسرح الـسـاحر حملـمود ديـاب وميـخائـيل رومـان وسعـد هبـة. وسعـد الله
ونوس فى "حفلة سمـر فى ٥ حزيران" ومسرح القراقوز اجلزائرى ورائدة
عــبـــد الــرحـــمن ولـــد كــاكـى والــطـــيب الـــصــديـق ومــقـــامــات بـــديع الـــزمــان
غـربى ومسرح الشـوك السورى ومسرح الهمذانى الـتى قدمها لـلمسرح ا
القـهوة فى متاتيا بالقـاهرة ومحاوالت التأصيل العـراقية للمسرح العربى
سرحي فى مقدمتهم على يد يوسف العانى وقاسم مـحمد ولفيف من ا

إبراهيم جالل. 

سرح  الكتاب: سعد أردش رجل ا
ؤلف: نبيل فرج ا

الناشر: دار ألف للنشر

سرح سعد أردش  رجل ا
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ـــســرحى الــســورى - ــثـل ســعــد الــله ونـــوس - الــكــاتب ا
سرحية احلديثة فقد بدأ قيمة كبيرة فى تاريخ الكتابة ا
رحـــلـــتـه اإلبـــداعـــيــــة مـــنـــذ عـــام 1964 وتـــتــــابـــعت مــــراحـــله
ــتــنـــوعــة وكــتــاب «حــكى الـــطــائــر ســعــد الــله اإلبــداعــيــة ا
ونـوس» لـلـكــاتـبـة والـنــاقـدة عـبـلـة الــرويـنى يـدور حـول هـذه
ـراحل الــتى مـر بــهـا كــاتـبــنـا فى اســتـعـراض عــمـيق ألهم ا

األعمال التى تمثلها.
ثالث مراحل مسرحية:

راحل تستـعرض الكاتـبة فى مقدمـة الكتاب - سـريعاً - ا
الـتى مر بها سعـد الله ونوس فتقـسمها إلى ثالث مراحل
تــبــدأ من عــام 1964 وتــمــتــد إلى 1968 وتــشــمل مــجــمــوعــة
ـسـرحـيات الـقـصـيرة الـتى كـتـبـها فى بـدايـاته مـثل: «جـثة ا
عــلى الـرصـيـف» و«مـأسـاة بــائع الـدبس» و«فــصـد الـدم»
ـــقـــهـى الـــزجـــاجى» و«اجلـــراد» و«الـــرســـول فى مـــأ و«ا
ـرحــلــة الــثــانــيـة: مــرحــلــة االلــتـزام أنــتــيــجـونــا»; ثـم تـأتـى ا
اركسى وتشمل مسرحيات: «حفلة من أجل 5 حزيران» ا
مـلوك جـابر» و«الفـيل يا مـلك الزمـان» و«مـغامـرة رأس ا
رحلة و«سهرة مع أبى خـليل القـبانى» وقد اتـسمت هـذه ا
ـان بوظيفيـة الكتابة مع تـغيير الواقع بيق الـفعالية واإل

ودفعه لألمام وتطويره.
ان بـالفـرد دون أن يخل ـرحلـة الثـالثـة التى ظـهر فـيهـا اإل ثم ا
ذلك بقناعته بالفعل اجلمعى وتشمل مسرحيات «االغتصاب»
و«طقوس اإلشارات والـتحوالت» و«األيام اخملمورة» و«يوم من
ـرحـلة زمانـنـا» و«مـنـمـنمـات تـاريـخـيـة». وقد ظـهـرت فى هـذه ا

سرح بالسرد. وينقسم طاقة التأمل وحضور اجلسد وامتزاج ا
الكـتاب إلى بـاب كـبيـرين همـا: نص احلكى  ومـشهـد احلكى

وينتهى بحوار مع الكاتب.
نص احلكى

يـشــتـمـل هـذا الــبـاب عــلى سـبـع مـقــاالت تـدور حــول بـعض
أعــــمـــال ونـــوس مـــنـــهـــا «طــــقـــوس اإلشـــارات والـــتـــحـــوالت
الحـظـة األسـاسـية واالغـتـصـاب ومـنمـنـمـات تـاريـخيـة» وا
قراطى هى الـتى تبديها الـكاتبة حتت عنوان الـسؤال الد
ـــســرحـى فــهـــنـــاك حــوار يـــتم داخل ـــقـــراطــيـــة الـــنص ا د
تفرج وهناك الـعرض وهناك حوار مـضمر ب العـرض وا
ـتــفـرجــ أنـفــسـهـم وفى مـســتـوى أبــعـد حـوار ثــالث بــ ا
ـسرحى (عـرضاً وجـمهوراً) هـناك حـواران ب االحتـفال ا
ـدينـة الـتى يـتم فـيهـا االحـتـفال وهـذا الـتفـكـيـر منع وبـ ا
سـعد الله من أن يقدم شكالً فـنياً محدداً بـاعتباره الشكل
ـســرحى نـصـاً مــقـتـرحـاً الــنـهـائى بل كــتب دائـمـاً لــلـعـرض ا
خملــرج مـجــتـهـد وفــريق عــمل مـتــجـانس وجــمـهـور عــلـيه أن

يشارك بنوع من اإليجابية.
وفى حتـليلها لطـقوس اإلشارات والتحـوالت تشير الروينى
إلى هــذه الــرغــبــة فى حتــريــر اجلــســد بــوصف ذلـك رمـزاً
لـــتــــحـــرر الــــفـــرد وقــــد اســـتــــوحى ونــــوس هـــذا الــــنص من
مـــذكــرات اجملـــاهـــد «فـــخـــرى الـــبــارودى» حـــيـث يــذكـــر فى
ـردى إحـدى حــكـايــاته عن اخلالف الــذى دار بـ قــاسم ا
مـفتى الـشام وعبـد الله حـمزة نـقيب األشـراف أيام الوالى
راشـد نـاشـد بـاشـا فى دمـشق بــالـقـرن الـتـاسع عـشـر لـكن

القد واجلديد

سرح والتجريب ا

إيه األخبار

 أبوالعال السالمونى

 جالل الشرقاوى

 خالد جالل

نعم  ناصر عبدا

اعتـذر الفـنان األردنى أحـمد الـنوجى
خالل هـذا الـعــام عن خـمـسـة أعـمـال
تليفزيونـية من أجل التحضير للعمل
ـسـرحى الــذى وصـفه بـأنه انـتـقـادى ا
ســـاخـــر والــذى ســـتـــبــدأ عـــروضه فى
ــــقــــبل وقــــال : إن الـــعــــمل رمـــضــــان ا
ســـيــكـــون نـــقـــلـــة نـــوعـــيــة جـــديـــدة فى
ـــــســــرح األردنـى من خـالل الــــشـــــكل ا
والـــنص وطــــريـــقـــة األداء ومــــفـــاجـــأة
لـلمـشاهـد األردنى والـعربى وتـستـمر
ا بـعـد الـشهـر الـفـضيـل فى ح لم
سرحية. يتم الكشف عن اسم هذه ا
ـسـرحـية وأضـاف أن هـذه الـتـجـربـة ا
األولى مع الــــفــــنــــانــــة "أمل الــــدبـــاس
"لــثــقــته بـهــا فى تــقــد مـســرح نــاقـد

وســـاخــر إذ أن إنـــهــا جتــســـد كــافــة" "
الكـراكتـرات" اخملتـلـفة الـتى يحـتاجـها
الـــعـــمل وهـــو مــا جـــعـــله يـــخــتـــار أمل

لتكوين هذا الثنائى".
بــــدورهـــا وعـــدت الــــفـــنـــانــــة الـــدبـــاس
اجلــمــهـور بــأنـهم ســيــشـاهــدون شـيــئًـا
ــيــزًا مــشـيــرة إلى أنــهــمـا جــديـدًا و
يــفـــكــران بــإخـــراج مــســرحـــيــة لــلــدول
العربـية وكذلك لـدول غربيـة متمـنية
أن تــعــجب هــذه الـثــنــائـيــة والــتـولــيــفـة
شاهدين. التى سيقدمانها جمهور ا
ــســـرحى أول لــقــاء ويــعــتـــبــر الــعـــمل ا
ــسـرح فى لــهــمــا مـعًــا عــلى خــشـبــة ا
ح سـبق وأن الـتـقـيـا فى الـقلـيل من

األعمال التليفزيونية.

 محمد اجلناحى
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ــســرحــيــ فى دولــة نــعـت وزارة الــثــقــافــة وجــمــعـــيــة ا
ـسـرحى محـمـد اجلـناحى ؤلف واخملـرج ا اإلمـارات ا
اضى  فى سنغـافورة حيث كان عـقب وفاته األسبـوع ا
ـرض وشيع  إلى مـثواه يـعـالج بعـد صراع طـويل مع ا

األخير فى  العاصمة أبوظبى.
ـسـرحـي الـفـنـان إسـماعـيل عـبـدالـله رئـيس جـمـعـيـة ا
قــال إن فـــقــدان اجلـــنــاحى خـــســارة كـــبــيـــرة لــلـــمــســرح
اإلماراتى واصفًا عالقته الشخصية به بالقول بفضله
كـــتـــبت الـــدرامـــا اإلذاعـــيـــة وتـــتـــلـــمـــذت عـــلى يـــديه فى
ـــســـرح مـــجـــاالت أخـــرى ويـــعـــد اجلــــنـــاحى من رواد ا

اإلمـاراتى حيـث قدم أكـثـر من أربعـمـائـة عمل إذاعى 
ــسـرحــيـة فى وهـو واحــد من أهم مــؤســسى احلـركــة ا
مـيز  فـى الدرامـا اإلماراتـية اإلمـارات وكـان له دوره ا

واخلليجية.
ـسـرحــيـة "بن سـحـتـوت" و"تـمـوت ومن أشــهـر أعـمـاله ا
يـزاً فى أعـمال " كـما أن له حـضـوراً  أحالم الـسنـ
ومن أشـــــهــــر أعـــــمــــاله مـــــثل "شــــحـــــفــــان" و"جـــــواهــــر" 
الـتــلــيـفــزيـونــيــة " أيـام الــشـتــات"  و"حــايـر طــايـر" و آن

األوان " و" حر بو هالل". 

´hóîe ÜOh ´OÉîe Ö∏©K..Ohô£e º°SÉb ΩÉghCG
ــســرحى قـاسـم مـطــرود  من كــتــابـة أول  انــتـهى الــكــاتب ا
ـســرح الـطـفل ( أوهــام الـغــابـة) ونـشــره فى مـوقع جتــاربه 

"مسرحيون ".
ــــارسـه الــــثــــعــــلب مع يــــتــــنــــاول الــــنص ( اخلــــداع )الــــذى 
حـيوانـات الـغابـة بـجعـلـهم يصـدقـون أنه ( أمهـر خـياط فى
ـشــاهـدتـهـا الـغــابـة) يـخـيط ســتـرة غـيــر مـرئـيـة ويــدعـوهم 
وتـــصـــديق أن الـــدب يـــرتـــدى ســـتـــرة رغم حتـــذيـــرات( ابن
الــكـنــغـر والــفـيـل) وتـأكــيـدهم أنــهم لم يــشـاهــدوا أى سـتـرة
ا الثعلب كـان يخيط فى الهواء مع هذا تـنطلى احليلة وإ
عـلى الــدب واحلـيـوانـات األخـرى ويـقــبض الـثـعـلب ( جـرار
العسل ) ثمن خيـاطته ولكنه يجـدها فارغة ألن الدب كان
يـأكل الـعـسل كل يـوم ويـسـلـمـهـا له فـارغـة بـعـد أن اكـتـشف
أنه يــرتــدى ( جــلـــده فــقط) وتــســاعــده الــعــجــوز فى أثــنــاء

مرورها فى الغابة. 

π«ÑL áæjóe ≈a á«fÉÑMQ áHôŒ ådÉK ..≥«æ«ØdG IOƒY
ـــؤتــمــر دعت جلـــنــة مــهـــرجــان جــبـــيل بــلـــبــنــان 
ــــــاضى ضــــــمـن أجـــــواء صــــــحـــــفـى األســــــبــــــوع ا
سـيـاحـيــة لـتـعـلن عن بـرنــامـجـهـا الـذى تـشـارك
فيه فـرق "لومى" الـلبـنـانيـة ومن ثم سبـاستـيان
ـــانـــيـــة تـــيـــلـــور وفـــرقـــة "مـــوس أون مـــارس" األ
ــيــكــانــيـــكى وانــتــهــاء مع فن "الــدى. لــلــرقص ا

جيه".
ــقـبل مع وتــفـتح مــهـرجـان جــبـيل يـوم  7 يــولـيه ا
عـروفة بـاتى سميث مـغنيـة الروك األمـيريكـية ا
ـــنــصــور ـــســرحـــيــة جـــديــدة  وتــنـــتــهى بـــعــروض 
الــرحـبـانـى بـعـنــوان "عـودة الـفــيـنـيق" تــعـرض يـوم
ـــقــــبل وحـــتى  24 مـــنه. هى  19  أغـــســــطس ا
ـسـرحـية الـثـالـثة الـتى يـقـدمـها الـرحـبـانـية فى ا
مــديــنـة جــبــيل ضــمن مــهــرجـانــاتــهــا عــلى مـدار
ثالث سـنوات متوالـيات بدءًا بـ "جـبران والنبى"
اضى وهذه الـسنة "عودة تلتـها "زنوبـيا" العـام ا
سـرحيـة حتكى قـصة مـدينة جـبيل الفـينـيق". وا
عـام  1375 ق.م. حــيث كـــان الــظــرف مــشــابــهــا
إلى حـد كبير بـحسب ما قاله مـروان الرحبانى

ا يعيشه اللبنانيون اليوم.
 مسرحية «زنوبيا»

iOÉ°TƒHCG iOÉ°T

 قاسم مطرود

 الفنانة األردنية 
أمل الدباس
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تخرج  عبدالرحمن الشافعى فى كلية احلقوق جامعة ع شمس. 

مجرد بروفة

 يسرى حسان
التندر - عامل لنا فيها "روميو"!! 

هــنــا مـربـط الـفــرس.. فـ "رومــيــو" فى نــظــر الــعــامـة
والدهـماء وأظن فى نظر الـصفوة أيضـا حبيب نعم
لـكــنه لـبـط وخـشن ومــصـارع وال بـأس أن يــكـون رافع
ــاذا مــاتـت جــولــيــيت فى أثــقــال ورامـى "جُــلــة" وإال 
دبـاديـب أهـله وفــعــلت مــا فـعــلــته من أجل حــبـيــبــهـا

وفارسها الهمام.
ا تكون نحنحة روميو وسهوكته واحدة من أكثر ما ر
اسـتــفـزنى فى عــرض "رومــيـو وجــولـيــيت.. وال تـنس
أننى  مـستفـز أصالً من مخـرج العرض سـناء شافع..
ـشـاهدة الـعـرض وفى ذهنى وأصارحك بـأنـنى ذهبت 
مانـشيت مسرحـنا "سنـاء شافع يعتـزل اإلخراج" فقد
صرح أنه إذا فـشل فى هـذا العـرض سيـعتـزل اإلخراج

فورًا.. قلت على الله يفشل ويعتزل ويريحنا.
أصـارحك أنـنى ذهبت إلـى العـرض بنـيـة غيـر سـليـمة
لـكن سـنـاء شافع خـيب ظـنى وأحـبطـنى.. فـقـد كسب
كن أن يأخـذها البعض الرهـان رغم أية مالحظـات 
ــسـرح ــغـامــرة" الــذى أنـتــجه ا عــلى هــذا الـعــرض "ا

القومى.. شكرًا ألشرف زكى وشريف عبد اللطيف.
أن يــتــصــدى ســنـــاء شــافع إلخــراج واحــد من أشــهــر
رات ـا آالف ا ه ر الـنـصـوص الـكالسـيكـيـة  تـقـد
فتـلك مغـامرة وأن يـعتـمد علـى مجمـوعة من طالب
ـغــامـرة أكـبـر ــسـرحـيــة فـا ـعـهـد الــعـالى لــلـفـنـون ا ا

وأخطر بكثير.
شاهدت الـعرض ليـلة االفتتـاح.. مسموح بـاالرتباكات
فى هـــذه الـــلـــيـــلـــة.. مـــســمـــوح بـــاإلنـــارة فـــقط دون
اإلضـاءة.. مـسـمـوح بوضـع قطع الـديـكـور أحـيـانًا فى

ysry_hassan@yahoo.com
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واخشـوشن صوته فى لـيالى الـعرض الـتالـية.. انشف
شويه يا روميو أرجوك.

جـولـيــيت الـتى هى ر أحــمـد حـاجـة تــفـرح.. تـربت
ـسـرح.. فـنـانـة صح فـنـيًـا.. فـراشـة حتـلق فى فـضـاء ا
ذكيـة.. بالـذال والزين معًـا بعـد هذا الـعرض ال بد أن
يـلـتـفت إلـيـهـا اخملـرجـون أكـثـر.. أظنـهـا سـتـكـون فى
سرح.. اسـتعـينوا سـتقبل الـقريب إحـدى جنمـات ا ا

بهذه البنت يكتب لكم النجاح..
ليـست ر وحدها التى تفرح.. اجملمـوعة كلها بصفة
كـنها ثـلة هايـلة  عامة تـفرح.. هدى عـبد العـزيز 
فردها.. ومن نفس السكة أن تشيل عرضًا كوميديًا 
هـشـام عادل.. وبـعـيـدًا عن "الكـراكـتـر" عنـدك مـحـمد
رمـضـان وعالء حـسـنى وأحـمـد هـزاع وعـبـد الـغـفـار
عنـانى ومحـمد الـعزيـزى وأشرف الـشرقـاوى وكر
الــبـــاســطى ومـــجــدى الــبـــاســوسى وأحــمـــد نــبــيل
ومـحـمـود حـجـازى وسـلـمى عـودة وسـامح اخلـطيب
ومحمـد سمير وعمرو عبـد العليم ومهدى اجلندى

ومحمد سمسم وأحمد عثمان.
يـحـتـاج هـذا العـرض إلى مـقـاالت مـنـفـصـلة عن أداء
هـــذه اجملــمــوعــة الــتى راهن عـــلــيــهــا ســنــاء شــافع..
ـصـرى إلى مـغـامـرات أخـرى جتـدد ـسـرح ا ويـحـتـاج ا

طاقاته مثل مغامرة سناء شافع.
لــعــنــة الــله عــلى رومــيــو وجــولــيــيت.. صــيــاد ورحت
اصــطــاد صــادونـى.. لــكــنى ورا ســنــاء شــافع والــزمن

طويل!!

ـكن الـتـجاوز ـكـان اخلـطـأ.. كل ذلك مـسـمـوح به و ا
عــنه مــا دامت احلــالـة عــلى بــعــضـهــا جــيـدة.. األداء
بـصفـة عـامـة مـبـشـر لـوال هنـات بـسـيـطـة فى مـخارج
ـرور الوقت احلروف.. وبـعض األخـطاء فى الـلـغة.. 
تـنـضـبط األمـور.. خـاصــة أن هـنـاك جـهـدًا إخـراجـيًـا
واضـحًـا وحــركـة مــرسـومـة بــعـنــايـة وحـلــوالً نـســبـيـة
ــشـاهــد.. مـشــكـلــة الـعــرض كـثــرة تـغــيـيـر لـتــغـيــيـر ا
ـــشـــاهـــد.. أخـــذت أعـــد حـــتـى وصـــلت لـــلـــرقم 39 ا
وزهــقت.. ســـنــاء شـــافع أكــيـــد وجــد حالً فى لـــيــالى
شاهد ليجعل العرض التالية.. وأكيد اختزل بعض ا
ـكن وتـر الـعـرض مـشــدودًا.. هـنـاك مـنـاطـق كـثـيـرة 
تكـثيـفهـا.. لو وصلـت مدة العـرض إلى ساعـة ونصف
هم أن السـاعة أو حـتى سـاعتـ لـكان ذلك أفـضل.. ا
"البيعة" على بعضها جيدة ومفرحة.. لن أحتدث عن
الديـكور ألنى لن أكون محايدًا.. أتـرك غيرى يتحدث
عـــنه.. ويــتـــحـــدث عن مـــدى الـــتــنـــاسق بـــيـــنه وبــ

ـالبس.. يــبــدو أن مـهــنــدس الــديــكـور كــان فى واد.. ا
اهرة فى واد آخر.. كل منهما كان البس ا ومصـممة ا

يعمل حلسابه الشخصى!
ـثل لـديـه إمـكـانـات يـرجع مـرجــوعـنـا لـ "رومـيــو".. 
جــيـدة وحـضــور طـيب.. لــوال الـنــحـنـحــة.. سـكـة أداء
تغيظ.. روميو فارس ومغامر و "ألعبان".. ليس طريًا
وال مسـهوكًا إلى هذا احلد.. لو كان كذلك الستحقت
جـولـييت الـلعـنـة.. لست أهـدم صـفوت الـغنـدور الذى
راهنة علـيه باطمئنـان شديد.. فقط كنت أستطـيع ا
أتـــمــنى أن يــبـــحث عن ســـكــة أداء أكــثــر اتـــســاقًــا مع
ـا يــكـون عـثــر عـلــيـهـا الــشـخـصــيـة وطــبـيـعــتـهــا.. ر

فـى صبـاى - والـله أعـلـم - وبعـد أن اخـشـوشن صـوتى
شجر كنت أرتدى الـبنطلـون الشارلسـتون والقمـيص ا
ـنــتـصف وأذهب إلى شــحـات شـلــبـيـة ــفـتـوح حــتى ا ا
الـذى كـان واحدًا من أهم  300حالق فى روض الـفرج
ـنـطـقـة - - ال أعـرف مـوقــعه اآلن فى قـائـمـة حـالقى ا
كنك  .. لكى "يـستشور لى" شعـرى ويدهنه بالـفازل
أن تـعــرف اآلن ســبب الــســقــوط الــتـراجــيــدى لــشــعـر

رأسى!!
ـــزين" أمـــشى فى وكـــنت بـــعـــد أن أخـــرج مـن دكـــان "ا
األرض مـرحًـا وألــطّش لـكل من يـوقــفه حـظه الـعـاثـر
فى ســكـتى.. كــنت أخـانـق دبـان وشى.. كــتـبت ذلك فى
" مـنشـورة فى ديوان "قبل قصـيدة اسمـها "مـجرم قد
شـهـد".. سـعـره جنـيه واحـد فـقط ويـوزع لدى نـهـايـة ا

باعة الصحف!!
لــست فى مــعـرض كــتــابـة ســيــرتى الــذاتـيــة وحتــديـد
ـكنك أن بطـوالتى الـتى أجنزتـهـا فى رفع األثقـال - 
تـعــرف اآلن سـبب قــصـر قــامــتى - ال أريـد أن أشــغـلك
بـهـذه السـيـرة العـطـرة.. إذا أردت تفـاصـيلـهـا أنت حر..
موجـودة عـلى "سى دى" يوزع فى األكـشـاك ولدى بـاعة
نـاسبـة مهرجـان القراءة الصحف بـأسعـار مخفـضة 
لـلـجـمـيـع.. سـعـر الـنـسـخـة خـمـسـون جـنـيـهًـا فـقط ال

غير!!
ـاذا كـل هـذه الـهـرتــلـة الـتى ســتـجـعل الـنــقـاد خـاصـة
يـ يرفعون حـواجبهم تعـجبًا ويتـساءلون: ما األكاد
ــســرح ونـظــريــاته?! له عالقــة.. شـاءت عالقـة ذلـك بـا
نـــظــــريـــاتـــهم أم أبـت.. فـــقـــد كــــان األعـــداء عـــنـــدمـــا
يشاهـدوننى بعد "السنفـرة" يقولون عنى - على سبيل

أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!
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سرحي جريدة كل ا

ورشة التدريب األولى لـ «مسرحنا»
Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’G

حسن ونعيمة فى عرض مسرحى
وت من أجل احلبيب "دم السواقى"  عن ا

أمينة هشام نرم زياد آالء هشام.
يــقــول رجــائى فــتــحى مــخــرج الــعـرض: قــدمت
ـؤلف ألن الـعــرض كـمــا هـو ولم أعــبث بــفـكــر ا
ة ـوجودة حالـيا لم تـر القـرية الـقد األجـيال ا
الـتى نـادرا مـا جند بـهـا بـيتـاً مـبـنيـاً من الـطوب
ـــوت من أجل األحــمـــر. ولـــعـــبت عـــلى تـــيـــمـــة ا

احلبيب واألرض والعرض.
ويؤكد رجائى أنه سعـيد بتجربة هذا العام ألن
الفـرقة عـقب عودتـهـا للـعمل هـذا العـام ضمت
مـجــمــوعـة من الــشـبــاب الــواعـد الــذين حـمــلـوا
عـــلـى عـــاتـــقـــهم تـــقـــد فـن جـــيـــد لـــلـــجـــمـــهـــور
بـــاإلضـــافــة ألصـــحـــاب اخلـــبـــرة الـــذين وقـــفــوا
بـجانب هؤالء الـشباب وسـاعدوهم على خروج

هذه التجربة بشكل جيد.

تعرض فرقة بيت ثقـافة سماد طلخا مسرحية
"دم السواقى" على مسرح بيت الثقافة تأليف
بــكــرى عــبــد احلــمــيــد إخــراج رجــائى فــتــحى
أشـعار عـبـد الـوهاب عـلى أحلـان الـسيـد عـبد
الـسالم ديـكـور ومـالبس عـطـيـة عـبد الـعـظـيم
دراما حركية مـحمد صالح غناء رغدة فوزى
صالح عــبـــد الــفــتــاح خــالــد الـــعــطــار بــطــولــة
ريـاض طـلـبـة فى دور "أبـو الـغالم  –عم يس –
تـولى" أمـل شـوقى فى دور "أم نـعـيـمة – أبـو ا
زيــنــة" مــحــمــد األبـاصــيــرى فى دور "حــسن –
يس  –مـتـولى" مـر صبـرى فى دور "بـهـية –
نــعــيــمـة  –شــفــيــقــة" وأحــمــد زغــروت زيـدان
ــرسى أمــيـنــة مـحــمـد صــابــر عـنــتـر أحــمـد ا
حلـمى شـادى عـصـام إسالم سـنـد واألطـفال
رجائى فتحىنــورهــان أحــمــد حــنــ ولــيــد نــســمــة جــمــال

محمد حجاج

 د. رضا غالب

ليم بأربعة" بدأت بـ "ا
وسم الصيفى إلقليم   عروض ا
القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

ـسرحـى الـصيـفى وسـم ا انـطلـق ا
إلقــلـيـم الـقــاهــرة الــكـبــرى وشــمـال
ـــســـرحى الـــصـــعـــيـــد بــــالـــعـــرض ا
ــلــيم بــأربــعــة" تـألــيـف أبـو الــعال "ا
الــسالمـونى وإخــراج دكـتــور رضـا
در ١٥ يوما غالب والتى تـعرض 
ابــتـداء مـن ٢١ يـونــيه عـلى مــسـرح

احلديقة الدولية.
بـيـنـمـا تــعـرض عـلى مـسـرح مـركـز
شبـاب السـاحل مـسرحـية "أحالم
ـطـريـة " لـقـصــر ثـقـافــة ا يـاسـمــ
من إخـراج مـحـسن شـهـبـور والتى
بـــــدأ عـــــرضــــــهـــــا يـــــوم اجلــــــمـــــعـــــة

اضى.. ا
ــــوسم نـــفــــسه تـــعـــرض فى إطـــار ا
عــــــلـى قــــــصــــــر ثــــــقـــــــافــــــة الــــــسالم

مـسـرحـيـة "الواغـش" تألـيف رأفت
الـــدويـــرى إخـــراج عــمـــرو حـــسن..
فيـما يعـرض قصـر ثقافـة اجليزة.
طاف" تأليف مؤمن عبده "آخر ا
إخـراج عادل حـسـان من ٢٥ يـونيه
ـقبل عـلى مـسرح وحـتى ٥ يـوليـو ا
نيل. فاطمة رشدى.. العائم.. با
ومـن إنــتــاج قــصــر ثــقــافــة اجلــيــزة
أيـــضًـــا مــســـرحـــيـــة "وطن األرانب"
فى مـهرجان مـسرح الطـفل بقصر
ثـــقـــافــة الـــطـــفل بـــجـــاردن ســيـــتى
تــــألــــيف مــــنـــتــــصــــر ثـــابـت إخـــراج

محمد حجاج.
وفـى قـــصــــر ثــــقـــافــــة كــــفـــر شــــكـــر
تـعرض مـسرحـيـة "مشـهد الـشارع"

 حامد غنيممن إخراج نهال أحمد..
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يـــدور الـــعـــرض حـــول الـــصــراع
بـــ اإلنــســان والـــشــيـــطــان من
خالل عــــائــــلــــة تــــتــــكــــون من أم
وثالثة أبـنـاء يعـيـشون فى غـابة
يسكنـها الشيطان الذى يعرض
عــلــيــهم رهـــانًــا إذا جنــحــوا فى
إخـــراجه عن شـــعـــوره فـــســـوف
يـكـونــون أثـريـاء وإذا لم يــفـعـلـوا
وجنح هـــــو فى إخــــراجـــــهم عن

شعورهم فسوف يلتهمهم.
ويـقـول الـســعـيـد مـنـسى مـخـرج
الــعــرض إن الـفــرقــة مــعـظــمــهـا
من الـــــشـــــبـــــاب اجلـــــدد الـــــذين
ضمهم قـرار إعادة الهـيكلة فى
الثقافة اجلـماهيرية ومعظمهم
ــنـــصــورة مـن طــلـــبــة جـــامــعـــة ا
ـــــتــــــمــــــيــــــزين فـى الــــــنــــــشـــــاط ا
ـــســــرحى والــــذين اعــــتـــمـــدت ا
عــــــلـــــيــــــهم فــــــرقـــــة الــــــثـــــقــــــافـــــة
اجلــمـاهــيـريـة بــالـدقــهـلــيـة هـذا
الــعـام وهـؤالء الـشــبـاب إضـافـة
حــقــيــقــيـة يــدعــمــهـا الــقــائــمـون
على العمل فى ثـقافة الدقهلية
ــــــــهــــــــنـــــــدس وعــــــــلـى رأســـــــهـم ا

مصطفى السعيد. فى دور يـراعـة عـبـد الـرحـمن أبـاظـة فى
عاطى حسن فى دور جدجد محمد أبو ا
دور الـــــتـــــابع مـــــحـــــسن اخلـــــيـــــاط فى دور

الشيطان.

تـــــســــــتـــــعــــــد فـــــرقــــــة بـــــداواى
ـسرحـيـة لـتـقد مـسـرحـية ا
تى جــــ من تـــألــــيف إيـــريك
والـــكـــوت وإخـــراج الـــســـعـــيـــد
مــنــسـى مــوســيــقـى الــدكــتــور
ضــيــاء عــبــد الــكــر ديــكـور
أمـــيـــر عـــبـــد احلـــمـــيـــد جـــاد
ــــعــــاطى مـالبس رشــــا أبــــو ا
مـخـرج مـنـفـذ هـانى شالطـة
إكـــســــســــوار هـــبــــة مــــجـــدى
رسى أداء مـكيـاج مـحـمـد ا
حــركى هـشــام حــسـنى عــبـد
الـــغــفـــار مـــنــيـــر أبــو الـــغــيط
مـصـطفى عـبـد الرازق إدارة
مـــســـرحـــيـــة مـــحـــمـــد حـــسن
مــــعــــتــــز الـــشــــافــــعـى أحــــمـــد
الـــــدســــوقـى عــــمـــــرو عــــادل
بطولة محمد موافى فى دور
جـروس جـ حـامـد اإلتربى
فــى دور مــى جـــــــــــــــــــ رامـى
الــقــصــبى فى دور تى جــ
أسـمـاء الـسـيد فى دور األم
أحـــــــمــــــد مـــــــصـــــــدق فى دور
الـعـجــوز مـحــمـد الــبـغـدادى

ــزرعــة مــحــمــد جــمـال فى دور صــاحب ا
األسطى فى دور جنـ الشيطـان محمود
حـلمى فى دور ضـفدع أمانى عـبد الـفتاح

 أسماء السيد

نسى سعيد ا

رامى القصبى

 أحمد مصدق
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"وافق الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة عـلى إنشاء قاعة للمسرح فى قصر ثقافة بهتيم لتستوعب
كـافـة األنـشـطـة الـفـنـيـة فى الـقـصـر من مـسـرح وكـورال وفـنـون شـعـبـيـة وذلك عـلى مـسـاحـة احلـديـقـة

اجلانبية التى كانت تستخدم كمسرح مكشوف. 
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ـاضى عن الـعرض من إنـتاج مـسـرح الـشبـاب رفع الـستـار مـسـاء اخلمـيس ا
ــســرحى "مــا أجـمــلــنــا" لــلـكــاتب الــكــبــيـر ا
مــحـــفــوظ عــبــد الــرحـــمن إخــراج أحــمــد

رجب فى أولى جتاربه االحترافية.
سـرحية حول "تعرية" الذات تدور فكرة ا
واآلخر.. من خـالل العـراف الـذى يتـحول
إلى مـرآة ألهل الـقـصـر كاشـفًـا حـكـايـتهم

التى حاصروها بداخلهم لسنوات.
"مــــا أجـــمــــلـــنـــا" بــــطـــولــــة أمل عـــبــــد الـــله
شــريــهـــان شــرابى أحــمـــد ســراج أحــمــد
الـسـيـد سامح بـسـيـونى مـحـمـود حافظ
ديـكور مـحمـد جـابر مـوسيـقى وائل رضا

ومالبس جماالت عبده.
محفوظ عبدالرحمن
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قدمت فرقـة الشكمجية أولى
جتــــــاربـــــهــــــا من إنــــــتـــــاج فـــــرق
الــــــنــــــوادى بــــــعـــــــرض (أجــــــمل
األعـيــاد) فى مـهـرجـان نـوادى

سرح القادم. ا
النص مجـموعـة من القصص
الـقــصـيــرة كـتــبــهـا نــادر قـطب
وأعــــاد صــــيـــاغــــتــــهـــا لــــتــــقـــدم
لألطــفـــال من إخـــراج أمــيــرة
شـوقى أشـعـار أحـمـد زيدان
وأحلـــــان حـــــازم الـــــكـــــفــــراوى
ان صالح ديكـور ومالبس إ
رؤيـــة ســيــنــمـــائــيــة شــادى أبــو
شــــادى تـــــصــــمــــيم وتــــنــــفــــيــــذ
ن عـــرائـس خـــيــــال الــــظل أل
الــعـيــسـوى تــمــثـيل وداد عــبـد
ـنــعم والـطــفـلــة مـهــا زكـريـا ا
ــــان مـــــارجــــريـت مــــجـــــدى إ
فـــتـــحى مـــحــــمـــود الـــصـــيـــاد

مدحت الشرقاوى.
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ـــــســـــرحى فـــــريـق حــــالـــــة واخملـــــرج ا
مـحـمـد عـبــد الـفـتـاح يــعـمالن حـالـيـا
عــــلـى مــــســـــرحــــة "عــــدد مـن أغــــانى
ومـــونـــولــوجـــات الـــراحـــلــ شـــكـــوكــو
ــهــا فى وإســمــاعــيل يـــاســ لــتــقــد
مــــســــقط رأس إســــمــــاعــــيل يــــاســـ
بــــالـــــســــويـس فى "حتــــيـــــة" آلبــــاء فن
ـــونــولـــوج. الــعـــرض الــذى يـــخــرجه ا
ه فى ذكرى عبد الفـتاح سيـتم تقد
مــيالد يــاســ يـوم  15/9أمـــام مــنــزله
الـقد بـحى األربـع ويـشارك فى
ن عــبــد بــطــولــتـه عــلى صــبـــحى أ
الــــرءوف عـــلى خـــمــــيس كـــر أبـــو
الــفـتــوح داود أحـمــد صالح أحــمـد

مصطفى محمد بريقع.
من جانب آخر تـنظم الفـرقة ورشة
ـــمـــثل مـــدتــهـــا عـــام كــامل إلعــداد ا
وأخــــرى لـ.. فـــــعل الــــتـــــمــــثـــــيل بــــ
الـــســـرد والـــتـــشـــخـــيص.. تـــســـتـــمـــر
لـــثـالثـــة أســــابـــيع وورشــــتـــ األولى
لـلغـنـاء اجلمـاعى والـثـانيـة لـتدريب
أطـفــال الـدرب األحــمـر عــلى فـنـون
الغناء التمثيل احلكى الرقص

 محمود  احللوانى

حامـد غنيم مدير الـقصر أشار إلى أن قصر ثـقافة بهتيم
يـــخـــدم أكـــثـــر من مـــلـــيـــونى مـــواطن ويـــقـــدم الـــعــديـــد من
ـسرح والـفنون األنشـطة الـفنـية واألدبـية وبخـالف فرق ا
ـتلك فـريـقًـا لكـورال األطـفال مـثل مـصر الشـعـبـية فـإنه 

ستو ى الدولى. أكثر من مرة على ا
ـسـرح يُـعـدّ دعـمًـا وأضـاف غـنـيم : إن قـرار إنـشـاء قـاعـة ا
ــكّــنه من إبــراز مــواهــبه الــفـنــيــة فى كل قــويًــا لـلــقــصــر 
اجملاالت بـشكـل منـاسب وأوضح أن الـقرار جـارى تـنفـيذه
حـيث حــضـرت جلـنــة هـنـدسـيــة تـابـعـة لــصـنـدوق الـتــنـمـيـة
الـثــقـافــيـة الــذى يــرأسه د. أحـمــد مـجــاهــد وقـامت بــعـمل
ــاكـيـتــات لـلــمـكـان. كــان د. جـمـال زهــران عـضــو مـجـلس ا
سرح بقـصر ثقافة الشعب قـد تقدم بطلـب إنشاء قاعـة ا

بهتيم وهو ما وافق عليه الوزير فورًا.

OGDƒa ôª°S 

تعتزم «مسرحنا» تنظيم ثالث ورش
فى مجاالت: التمثيل واإلخراج -

الديكور- الدراما والنقد.
يحاضر فيها نخبة

سرح .  من كبار أساتذة ا
الدورة مجانية ومدتها أسبوعان
  (30 محاضرة ) بالتعاون مع
صندوق التنمية الثقافية .

آخر موعد للتقد 22 يوليو 2008
ولن يلتفت إلى االستمارات الواردة
بعد هذا التاريخ وسوف تنشر

قبول ومواعيد احملاضرات أسماء ا
فى العدد األخير
 من شهر يوليو.

تمأل االستمارة وترسل بالبريد 
أو تسلم باليد فى مقر جريدة

«مسرحنا».

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

اسبوعاسبوعية ــ تصدر عن وزارة الثقافةة ــ تصدر عن وزارة الثقافة
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

رسل مع شارع اليابان الهرم - تقاطع شارع خا ا
 - قصر ثقافة اجليزة - ت : 35634313
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أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!أنا وسناء شافع .. والزمن طويل!!
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كان ال يكون أبداً آلة أداة تعبير عن عاطفة أو > اجلسد وهو يتحرك ويحرك معه ا
حالة مالزمت له. وهو على الـعكس «يكشف» للممـثل ما لم يعشه أبداً ولن يعيشه

فى نظام أكثر ضيقاً.

 أدهم الشرقاوى يوقظنا فى «قول يا
مغنواتى» محاوالً استعادة صيغة

سرح الغنائى صـ 12 ا

كن لتدريس اإلبداع إال أن يـكون تعليماً فـى حالة إبداع. حيث يكـتشف األستاذ ما يقوم > ال 
علمون والشهود األول بتدريسه فى الوقت نفسه مع الطالب وبقـية األساتذة هم فى آن واحد ا

لعملية اإلبداع التى يقررونها.

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:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
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

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

عبد الرحمن عبد الفتاح الشافعى مواليد الشرقية  1939.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

قامة البهلوانية» نص جديد لــ عبدكر برشيد «ا

30 من  يونيه 2008  العدد3051 من  يونيه 2008  العدد51

نال جائزة الدولة التشجيعية فى اإلخراج عن عرضه "السيرة الهاللية" عام  1986.

 د.عبدالرحمن
عبده 
يواصل
الكتابة 

فى أساسيات
التصميم
سرحى ا
اغوط متحدياً فقرصـ23  بحيرى يقدم مهرج ا

جموعة  من األلعاب اجلمالية صـ 13 اإلمكانات 
 من اخملرج? عرض يسألنا
 عن العرض !!صـ11-10

غاربة يطرحون أفكارهم سرحيون ا ا
مثل الهواة  بـ «مسرحنا»: كثير من ا
يقلدون التمثيل التليفزيونى !! صـ 8

 العاشق الغنائى صفوت البططى: 
ابن عروس جتسيد لثالوث احلرب

والفن واجلنوب صـ7

 لوحات العدد 
ى  « رينوار»  للفنان العا

د. عبدالرحمن
عرنوس يشاركنا
فتح خزانة
الذكريات 
ويستعيد

 أيام مسرح 
الفنان

قهى الثقافى  فى ا
صـ 24

لوحة الغالف

انت حر .. مناقشة
حية لألصول
 األولى لإلنسان
وتطوره عبر

العصور عبر مشاهد
متالحقة صـ9 

 د. هناء عبدالفتاح
ود. كمال الدين عيد
يستعيدان وجه
سعد أردش ليرسما
مالمحه التى ال

نعرفها صـ 26-25

 «مسرحنا»
تتجول فى

اإلمارات والعراق
ولبنان لتنقل أهم
ما يدور

 على مسارحها
من فعاليات

صـ4

 روميو
وجولييت أحد
أهم نصوص
شكسبير ومن
نصوصه
اخلالدة ..
اخملرج

 د. سناء شافع
وضع توقيعه
اخلاص ليطرح
رؤاه اجلمالية
مراهناً على
مجموعة من
سرح شباب ا
اقرأ

 صـ 14

سرحى منير مراد  حوار مع اخملرج ا

قابل حتب األدوار الكوميدية وجتدها فى نفس مثل وفى ا ا
ــركـبـة ألنه من الـسـهل جـداً أن تـذكـر الـنـاس صـعـوبـة األدوار ا
بـآالمهم فـتـبـكـيـهم ولكـن من الصـعب جـداً أن تـضـحـكهم وإلى
جــانب ذلـك فــهى تــتـــمــنى أن تــقــدم مـــســرحــيــة اســـتــعــراضــيــة
وجود على الساحة ما مختلفة عما يقدم اآلن فهى ترى أن ا
هــــــو إال وصالت مـن الـــــرقـص دون وجـــــود خط درامـى واضح
ـسرحيـات االستعـراضيـة مشوهـة وغير للعـمل ولهذا تـخرج ا

سرح. معبرة عن هذا النوع الهام من ا
ــسـرح كل اخلـبـرات الـتى وحتـلم رنـا أيـضـاً بــعـد أن تـنـهل من ا
ثـلـة مـحتـرفـة أن تـشارك فى فـيـلم يـعرض تـؤهـلهـا أن تـكـون 
ــيـة ال تــتـحــقق إال بــعـد إثــبـات اجلـدارة ــهـرجــان كـان فــالـعـا

محلياً.

ـنـيا تـخـرجت هذا ثـلـة فى فـرقة قـصـر ثقـافة ا رنا الـقـاضى 
العام بكلية الهندسة قـسم كهرباء لكن الكلية بالنسبة لها كانت
مـجــرد مــهـمــة رســمـيــة يــجب أن تـنــجــزهـا فــهى تــرى أنــنـا (بــلـد
ـصـرى يـهـتم كثـيـرًا بـهـا ولكـنـهـا قررت أال شـهـادات) واجملـتمع ا

تعمل أبدًا بشهادتها فالفن يجرى فى عروقها منذ صغرها.
وسيقى وتتـلقى حالياً دروساً فى حتب رنـا الرسم والتمثـيل وا
تــعــلم (الــعـــود) وهى حــريــصــة جــداً عــلـى الــقــراءة فى جــمــيع
اجملـاالت وقــد كــانت الـقــراءة هى (الـصــدفــة اجلـمــيـلــة) الـتى
نيا رآها كتبة قـصر ا أدخلتهـا إلى التمثيل فـأثناء تواجدهـا 
اخملـرج مـحـمـد عبـد الـسـالم فـرشحـهـا عـلـى الفـور لـالشـتراك
ــهــرجــان فى عــرض (الــعـــصــا واخلــلــخــال) الــذى شــارك فى ا

سرح لهذا العام. اخلتامى لنوادى ا
ومـنه شـاركـت فى الـعـديـد من الـعـروض مـثل «حـلـقـة نـار ضـد
مـجـهـول فـوبـيـا» كـمــا شـاركت فى «اإلسـكـافى مـلـكـا» تـألـيف 

ـنـيـا. يــسـرى اجلـنـدى وإخــراج أسـامـة طه فى قــصـر ثـقـافــة ا
وقد لفت دورها فى هذا العـرض أنظار النقاد إليها وأشادوا

بتمثيلها.
وتـرى رنـا أنه من حـسن حـظـهـا أن بـدايـتـهـا الفـنـيـة كـانت عـلى
ـسـرح فـفـيه يـكـون االحـتـكـاك مـبـاشـرا مع اجلـمـهـور خـشــبـة ا
شاهدين وهو ما علمها علّـمها كيف تتلقى ردود األفعال من ا

دون أن يؤثر ذلك فى أدائها .
ــلك» مع اخملـرج أحــمـد رنـا تــشـارك أيــضـا فى عــرض «ست ا
نيـا القومـية كما تـستعـد لتقـد مونودراما البنهـاوى لفرقـة ا
«ضد مجـهول» تقوم فـيها بالـتمثـيل واإلخراج وهى من تأليف

محمد عبد الصبور.
أمـا عـن أحالمـهـا فـلــيس لـهـا حــدود فـهى حتب تـقـد األدوار
ركبة والـتى تعانى الشـخصية فـيها من عدة أمـراض نفسية ا
äÉcôH áÑgفــهـــذا الــنــوع مـن األدوار تــرى أنه يــظـــهــر قــدرات وإمـــكــانــات 
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ستشفى العام» عاطف مصطفى.. مع «عفاريت ا
رحلة درسى فى ا سرح ا ـسرح من ا بدأت عالقته با
االبـــتــــدائــــيـــة وظـل يـــقــــوم بــــبـــعـض األدوار حـــتـى أنـــهى
دراسته وأصـبح مـوظفـاً ببيـت ثقـافة كـفر سـعد وبدأوا
ـسرحية ببيت الثقافة وأصبح أحد فى تكوين الفرقة ا

مؤسسيها.
شــــارك عـــاطـف مـــصــــطـــفـى بـــالــــعـــديــــد من األدوار فى
الفرقة وشارك فى الفرقة القومية بدمياط وفارسكور
طـار» إخراج أيـضـا فقـد شارك فى «الـكالب وصـلت ا
ــســـتــشــفى الـــعــام» إخــراج حــلــمـى ســراج و«عــفـــاريت ا
فـوزى سـراج ثم «آه يـا لـيل يـا قـمـر» و«عـالم عـلى بـابا»
إخراج محمـد ناصف. كما شارك فى عرض «احلريق»
إخـراج رضا حـسـنى ثم «فارس فى قـصـر السـلـطان» 

و«مصيلحـى ال يشكر الظروف» إخراج فوزى سراج
و«أرض الـنــفـاق» و«الـلــيـلــة فـنـطــزيـة» إخــراج حـلـمى
ســـــراج ثم شـــــارك فـى «الـــــلـــــيـــــلـــــة نـــــحـــــلم» و«عـــــام
الـــطــاعــون» إخـــراج رأفت ســرحــان وكـــذلك «قــوم يــا

مصرى» لنفس اخملرج.
ثم شــارك فى مــسـرحــيــة «انـتــظـار» جلــيــهـان صــبـرى
و«اخلـليفة» لـناصر العربى و«الـبراوى» لفوزى سراج
ـــــلك» ــــــوت ا ويــــــشـــــارك اآلن فى عــــــرض «قـــــبل أن 
لـلـمخـرج مـصطـفى هالل ومـازال يحـلم بـأداء العـديد

من األدوار ليتحقق حلمه الفنى.

هرجان كان رنا القاضى.. حتلم 

إبراهيم الشيخ.. ولد فى السعودية وأبدع فى مصر
ـسـرحى وشـارك ذلك فـرقـة اإلبـداع ا
ـهـرجـانـات كـما بـهـا فى الـعديـد من ا
حــــــصـــــلت الــــــفـــــرقـــــة عـــــلـى عـــــدد من
اجلــوائـز كــمـا شـارك فــرقـة «شـروق»

سرحية فى العديد من األعمال. ا
أمـا الـلـحـظة الـتى يـعـتـبرهـا مـهـمة فى
مــشـواره الــفــنـى فـهــو إخــراجـه عـرض
ــدرسـة قــومــيـة عن أطــفـال الــشــوارع 
الـزمـالك هـو «أحـالم عـلى الـرصـيف»

من تأليفه أيضاً.
شــــارك إبـــراهــــيم الـــشــــيخ أيــــضـــاً فى
تـكــوين فـريق مــسـرح الـغــرفـة وشـارك
فى مـهـرجـانـات عــدة مـنـهـا «مـهـرجـان
سرح شبرا صرية لهواة ا اجلمعية ا
ــســرحى مــهــرجـان زفــتى اخلــيــمــة ا
مــهـرجـان مــيت غـمــر» ومن الـعـروض
التى تركت عالمـة ال تنسى فى نفسه

«الواد غراب والقمر».

إبراهـيم الـشيخ فـنـان تـشكـيـلى وكاتب
ومــــــخــــــرج مـــــــســــــرحى مـن مــــــوالــــــيــــــد
الــسـعــوديـة يــعــشق اإلخـراج أكــثـر من
أى شىء آخر كانت بدايـته احلقيقية
ـدرسى وقـد أصـر على ـسرح ا فى ا
االلـــتــحــاق بـه فى مــرحـــلــة اإلعــداديــة
رغـم مـــعــــارضـــة أهــــله لــــذلك وخالل
قـدم عـدداً من األعـمـال مـنـهـا: «تـاجـر
الــبــنــدقــيـة إخــنــاتــون الــفـيـل يـا مــلك

الزمان والوزير العاشق».
س تشـجيعاً تعلق بـالفن أكثـر عندمـا 
من كـل من حـــــوله فـــــأهــــمـل دراســــته
وقـــضـى مـــعـــظـم وقـــتـه ســـاعـــيــــاً عـــلى
الـــدرب الـــتــــحق بــــجـــمــــعـــيــــة أنـــصـــار
الـتمـثـيل والـسيـنـما لـيـدرس الـفن على
يد محمد توفيق وإلهامى حسن ود.
ــعـطـى كـمــا ال يــنـسى مــحــمــد عـبــد ا
إبراهيم دور والدته مـعه فقد شجعته

شوار.. ووقفت بجانبه ليكمل ا
قـــدم أول عــــرض من إخــــراجه عــــلى 

مـسـرح الــشـبـاب وهـو «بالغ لـلـرأى
الــعــام» وجنــاحه فى هــذا الــعـرض
دفع والـده إلى الـتــخـلى عن وجـهـة
نــظــره فى عــمل ابــنـه لـلــفـن فـراح
ـا جعـل إبراهـيم يـتـفرغ يشـجـعه 
تماماً للفن حتى أصبح عضواً فى
جـمعيـة أنصـار التـمثيل والـسيـنما
ـسرح ـصـرية لـهواة ا واجلـمعـية ا
أهـم األعــمـــال الـــتى شـــارك فــيـــهــا
ــثـالً أو مــخــرجــاً «30 إبـــراهــيم 
فــبـرايـر» تــألـيف مــصـطــفى سـعـد
«مــجـانـ مـع مـرتـبــة الـشـرف» من
تـأليـفـه وإخراجـه و«الـعشـق طـائر
الـروح» تـألـيف مـحـمـد الـفـخـرانى
سرح كما بـدأ رحلة اإلخراج فى ا
ـــعـــادى وحـــقق ـــدرسى بـــإدارة ا ا
خاللـهـا جنـاحـات كـبيـرة من خالل
ـان للـسـيـدات فقط» عـروض «بـر
و«مـــجــانـــ مع مــرتــبـــة الــشــرف»
ــلك» ثم كــون بــعــد  ــلك هــو ا و«ا

سرح أشرف أبو جليل.. ا
درسى هو شغله الشاغل ا
ـسرحى بـاحلقل تـمتـد عالقـة أشرف أبـو جلـيل الـشاعـر وا
ــا يــزيـــد عن عــشــريـن عــامــاً قـــضــاهــا فـى الــشــعــر الــفــنـى 
ـــؤتـــمــــرات واجلـــمـــاعـــات األدبـــيـــة والـــصــــحـــافـــة وتـــنـــظــــيم ا
ـســرحى وقـد ــسـرحـيــة ومـا يــعـنــيـنــا هـنــا هـو مــشـواره ا وا
اســتــطــاع أبــو جــلـيـل من خالل عــمـلـه مـوجــهــاً لــلــمــسـرح فى
دارس استضاف القاهرة أن يقيم عـدة مواسم ثقافية فى ا
فـيها كبار الكتـاب كما أقام عدة عروض مـسرحية مدرسية
مــنــهــا «مـا أجــمــلــنـا» حملــفــوظ عــبـد الــرحــمن «روح الــعـدل»
ـديــنـة» لـســعـد الـدين لـصالح عــبـد الـســيـد «الـذئب يــهـدد ا
وهـبة «الشـعلـة» حملمـد سلـيمان والـتى  تصـعيـدها لـتفوز
ـركز األول ومنـها بدأت عالقته على مسـتوى اجلمـهورية با
ـــســرح بــالــقــاهــرة من خالل إدارة ـــبــاشــرة بــتــوجــيه عــام ا ا
ـة التـعـليـمـية وأحـدث خاللـهـا نقـلـة مشـهودة.. مـصـر القـد
كـذلك ألشرف أبو جـليل دوره فى مسـرح الهواة حيث أسس
ــــعـــــادى (بــــاإلعــــانــــات مــــهــــرجـــــان ســــعــــد الـــــدين وهــــبـــــة بــــا

والتبرعات).
هرجان مـلتقى لرمـوز الفن والثقـافة فقد وقد صار هـذا ا
حـضــره مـحـمـد صـبـحى نـور الـشــريف يـحـيى الـفـخـرانى
سـعـد أردش مــحـمـود احلــديـنى مـحــفـوظ عـبــد الـرحـمن
ـهــرجــان عـشــر ســنـوات قــدم خاللــهـا وآخــرون واسـتــمــر ا
سرحيـات وتعرف خاللها على مخرجى مسرح عشرات ا
ـــســرحــيــات فى الــهـــواة واخــتــار بــعـــضــهم لــيـــخــرج بــعض ا
ـدرسى و تـصـعــيـد أعـمـالـهم. حـصل أبـو جـلـيل ـسـرح ا ا
عـلى منحة تفـرغ من وزارة الثقافـة أجنز خاللها عدداً من
سرحيات التسجيـلية فازت بعضها بجوائز فقد حصد ا
ــــســـــرحى عـن مــــســــرحــــيــــة ــــركـــــز األول فى الــــتـــــألــــيف ا ا
ركـز القـومى لـلمـسرح وطـبعـها «رصـاصة فى الـعقـل» من ا
ركز ركز فى كـتاب كمـا فازت مسـرحيته «سـكالنس» با ا
الـثـانى فى مـسابـقـة اإلدارة الـعـامة لـلـمـسـرح بهـيـئـة قـصور
الـــثــقـــافـــة كـــمـــا حـــصـل عــلـى عـــشـــرات اجلـــوائـــز األخــرى

. وشهادات التقدير والتكر
درسى هو ما يشغل أبو جليل اآلن فقد قدم عدة سرح ا ا
ــــســـرح دراســــات لالرتــــقـــاء به ويــــحــــلم بــــأن يـــأخــــذ هـــذا ا
ـشـروعـيـة» من الـوزارة الـتى تـعـتبـره نـشـاطـاً غـيـر شرعى «ا
ــادة الـــثــانـــيــة حــتى اآلن.  كـــمـــا يــحـــلم أن تــنـــفــذ الـــوزارة ا
والــثـالـثــة من الـقـرار اجلــمـهـورى واخلــاصـ بـتــألـيف كـتب
راحل اخملـتـلـفة  ومنـاهج مـسـرحيـة تـدرس لـلطـالب فى ا
وأن تــــتــــضــــمـن الــــكــــتب
الــــتـــعــــلـــيــــمـــيــــة وحـــدات
ـــــــســـــــرحــــــة خـــــــاصـــــــة 
ـــــنـــــاهـج وأن تـــــصــــدر ا
الـوزارة دلـيل الـنـصوص
الــــتــــربــــويــــة لــــلــــمــــســـرح
ـدرسـى ويـحـتـوى عـلى ا
أفـضل الــنـصــوص الـتى
ـها للمسرح كن تقد
درسى. وكـذلك زيادة ا
احلــــــــافـــــــــز لـــــــــلـــــــــطالب
ـــشــاركــ ـــشــرفــ ا وا
سرحى. فى العمل ا
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تغريد عبد الله.. اليمامة البيضا
ـــعـــهــــد الـــعــــالى لـــلــــفـــنـــون تـــغــــريـــد بــــا
ــســـرحـــيــة لـــتــقـــتــرب أكـــثــر مـن حــلم ا
جنــومـــيــتـــهـــا الــذى يـــداعـــيــهـــا وخالله
ـامـة بـيـضـا" و شـاركت فى عـروض "
"الـواحــد وأربـعـ حــرامى" مع حـسـام
الديـن صالح ومازالت تـغـريـد حتاول
االقــــــتـــــراب أكـــــثــــــر من هـــــذا الــــــعـــــالم
ـسـحـور كمـا تـقـول وتـتـمـنى أن تؤدى ا
كـل األدوار وأن تــــــصل إلـى مــــــرحــــــلـــــة

النجومية.

ــسـرح وهى فى دخــلت تــغـريــد عـالم ا
ـرحـلـة الـثـانــويـة عـنـدمـا شـاركت فى ا
ــدرسـى وكــان أول ـــســـرح ا عـــروض ا
عرض لها هو "جزيرة القرع" للمخرج
ولـيـد احلـسـانـ ثم شـاركت مـعه بـعـد

ذلك فى "جوازة معقدة".
وعـنــدمـا الـتــحـقت بـاجلــامـعـة شـاركت
لك فى العـديد من الـعروض مـنهـا: "ا
لير" و "آه من مبروكـة" لسمير العدل
ـــســعـــد غــيث و  و "ســكـــة الــسـالمــة" 

"اإلدمـــان" لــــنـــاجى الــــدســـوقى ثم
ـــــســــــرح الـــــثـــــقـــــافـــــة الـــــتـــــحــــــقت 
اجلــمـــاهــيـــريــة مـن خالل الــفـــرقــة
ـنـصــورة وشـاركت فى الـقــومـيـة بــا
ـــرعب" و "الــلص "مـــولــد ســيــدى ا
والكالب" لسمير العدل و "نازل
احملـــطــــة اجلــــايـــة" ألحــــمـــد عــــبـــد
اجلـلـيل و "عـلى الـزيـبق" لـلـمـخـرج
عـلى سعـد و "دم السـواقى" لهانى
فــتـحى". وبــعـد الـتــخـرج الــتـحـقت 

سرح كوميديا ا
البريطانى
وازدهارها فى
القرن التاسع
عشر والعشرين

صـ 22

رسالة دكتوراه تعيد
شهد قراءة ا
سرحى ا
 وتكشف أثر

هرجان التجريبى ا
سرح العربى على  ا

صـ6

الهوامش السفلية
 حملات من سيرة اخملرج الكبير عبدالرحمن الشافعى

مختارات العدد 
مثل - جتميع وأشراف : آن مارى ناهج اجلديدة فى إعداد ا من كتاب ا
جوردون - ترجمة د. سلوى لطفى - مراجعة د. جوزين جودت - مهرجان

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى - 2007
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وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 «وصاحت العنقاء»
نص لـ تنيسى وليامز

 أكبر ورشة للتدريب
سرحى تنظمها «مسرحنا» ا

بالتعاون مع
« صندوق التنمية الثقافية»

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡«وصاحت العنقاء» 
نص لـ تنيسى وليامز
 «وصاحت العنقاء»
نص لـ تنيسى وليامز
 «وصاحت العنقاء»
نص لـ تنيسى وليامز
 «وصاحت العنقاء»
نص لـ تنيسى وليامز
 «وصاحت العنقاء»
نص لـ تنيسى وليامز

«روميو وجولييت»
ستقبل رهان على ا
«روميو وجولييت»
ستقبل رهان على ا
«روميو وجولييت»
ستقبل رهان على ا
«روميو وجولييت»
ستقبل رهان على ا
«روميو وجولييت»
ستقبل رهان على ا
«روميو وجولييت»
ستقبل رهان على ا

 أكبر ورشة للتدريب
سرحى تنظمها «مسرحنا» ا

بالتعاون مع
« صندوق التنمية الثقافية»

 أكبر ورشة للتدريب
سرحى تنظمها «مسرحنا» ا

بالتعاون مع
« صندوق التنمية الثقافية»

 أكبر ورشة للتدريب
سرحى تنظمها «مسرحنا» ا

بالتعاون مع
« صندوق التنمية الثقافية»

 أكبر ورشة للتدريب
سرحى تنظمها «مسرحنا» ا

بالتعاون مع
« صندوق التنمية الثقافية»

 أكبر ورشة للتدريب
سرحى تنظمها «مسرحنا» ا

بالتعاون مع
« صندوق التنمية الثقافية»
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