
✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

21 من يوليو2008 العدد 54 UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡
سرحي Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’Gجريدة كل ا

UMŠd‡‡‡‡‡ مجرد بروفة

 يسرى حسان
رياض قـائالً لألستاذ عبد احلـليم حافظ: أنت ح تغنى
يــا مـنـعم.. ظـهــرت األسـتـاذة قـائـلــة: أنت ح تـعـرض يـا
ســامى فـمــا كـان مـن سـامى إال أن انــهـمــر فى الـبــكـاء
ــتــنـــاً لــلــبـــطــلــة أن تـــعــطــفـت عــلــيه حــامــداً ربـه و

باحلضور.. ما هذا التهريج يا قصور الثقافة?!
لم تـكن جنـمة الـنـجوم هـذه هى الـوحيـدة الـتى عاشت
دة تقـريباً.. أين الدور.. هـناك جنم آخر تـأخر نـفس ا
كن أن كنت يـا جنم? كان عندى تصويـر.. استهتار ال 
ـثــلى دولـة هـايــيـتى.. لـكــنه يـحـدث من يــحـدث من 
ـسرح ـاذا ينـهار ا ـثـلى احملروسـة مصـر.. ثم نـسأل: 

فى بالدنا?
ـمارسـات االستعـراضية ال يُسـأل أشرف زكى عن هذه ا
ــمـثـالت لـكـنـه يُـسـأل عـن أشـيـاء ـمــثـلـ وا لـبــعض ا
ـــشـــاركــة فى أخــرى.. خـــذ عـــنـــدك مــثـالً الــعـــروض ا
ـهـرجـان.. عــلى أى أسـاس شـاركت? هـل هـنـاك جلـنـة ا

اختارت? وما حيثيات هذه اللجنة فى االختيار?
لــقــد شـاهــدت بــنـفــسى والــله واقــعـتــ تــدالن عـلى
ــهـرجـان.. الـنــفـوذ الـكــبـيــر إلحـدى الـنــاقـدات داخل ا
ــشــاهــدة أحــد الــعـروض عــلى األولى عــنــدمـا ذهــبت 
مسـرح العـرائس.. قالـوا إنهـا هى الـتى رشحـته.. وقبل
أن يـبدأ الـعـرض وجدتـهـا تقـدم مؤلـفه ألعـضاء جلـنة
التـحكيم مؤكـدة لهم أنه مؤلف مـاحصلش لسه ومش
ح يحـصل.. وعندما شاهدت العرض قلت: إن النص ال
.. نص ســاذج وسـطـحى.. سـألت يـكـتـبه واحــد مـبـتـد
الــنـاس هل هــذا الــعـرض لــلــمـؤلف فالن فــعالً قــالـوا

نعم.. قلت: يا نور النبى!!.
نــفـس هــذه الـــنــاقـــدة رشــحت عـــرضــاً وحتـــمــست له
ت للمسرح بأى شاهدته.. وجدته عرضاً ال  فذهـبت 
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به.. من لــيس لــديه بــالـسـالمـة وفــرصــة أخـرى الــعـام
القادم.

تـعالى بـقى لـلـجـنـة التـحـكـيم.. نـعم هى تـضم أسـماء
المـعة ويـرأسـهـا جنم كـبيـر.. مـحـبوب ومـحـتـرم.. لكن
ذلك ال يـكــفى.. البـد من انــسـجــام وتـوافق.. البـد من
صــحــصـحــة.. بــعض األعـضــاء كــانـوا يــنــامـون أثــنـاء
الـعــرض.. اصـرفــوا مـنــبـهــات إذن ألعـضــاء الـلــجـنـة..
وبـعـضهم كـان يـخـرج أثـنـاء العـرض.. أمـا أكـثـر األمور
مـسـخرة فـهى أن بـعض أعـضـاء الـلجـنـة تـشـاجروا مع
. هل رأيت طول عمرك عضو جلنة مـثل واخملرج ا
ثل أو مـخرج.. حـدث والله فى حتكـيم يتـشاجـر مع 
ـشـهـد.. جلـنـة مـسـحـوبـة من ـهــرجـان.. تـخـيل أنت ا ا
لـسـانهـا تبـدى رأيـها فـى العـرض مبـاشـرة وعلى رءوس
ثلون «بايع الليلة» أصالً.. ثم يتشاجر األشهاد.. و
الـفــريـقـان لم يــكن نـاقـصــاً إال أن يـسـتـدعــوا بـولـيس
ــسـرح.. أقــتــرح إنـشــاء «بــولــيس لـلــمــسـرح» حتــســبـاً ا
.. وإذا ـشـاغـبـ لـسـلـوكـيـات أعـضـاء جلـان الـتـحـكـيم ا
تـعـذر إنشـاء هذا الـبـوليس البـد من دورة ريـاضيـة قبل
هرجـان إلعداد أعضاء اللجنة ورفع لياقتهم البدنية ا
.. الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة ألعـضاء حتـسبـاً ألى ظـرف طـار
الــلـجــنـة تــنـذر بــكـوارث.. الــتـحــكـيم فى مــصـر مــهـدد
ـاذا ال بـاالنـقـراض إذا لم يـتــدخل خـبـراء الـريـاضـة.. 
ـهنـدس حسن صـقر يـده ويسـاعد? أين احتادات د ا

صارعة والكراتيه ورفع األثقال? ا

يحوّلون الفوضى إلى نظام

صــلــة.. مــجــمــوعــة من األغــانى الــتــراثــيــة واألغــانى
مثلـون مع بعض احلركات الشعـبية احلديـثة قدمهـا ا
ـسـخـرة الـقـرعـة.. األغـنـيـة الـوحـيـدة الـتى قـدمـوهـا 
ـاذا هذه شـديـدة «أحـسن جـيـوش فى األ جـيـوشـنـا» 
سـألة األغـنيـة حتديـداً تقـدم بـهذا الـشكل الـساخـر? ا

? مول فيها «إنّة» هل هى إلرضاء الداعم وا
ال تسألـنى من هى هذه الناقدة.. لست مـعنياً باإلفصاح
عـن اسـمـهـا.. أقـول لـك إنـهـا أسـتــاذة األسـاتـذة.. أحـتـرم
قـلــمـهـا وطــريـقــتـهـا فى الــكـتــابـة وأتـعــلم مـنــهـا.. لـكن
حماسـتها الشـديدة لعروض بـعينهـا حتيرنى.. أقول فى
نفسـى: ليس معقوًال أن هـذه األستاذة التى تـعتبر «رائد
ثل هـذه العروض.. سـرحى تـتحمـس  ثقـة» فى النـقد ا
إمكـانـاتهـا وخـبـراتهـا وثـقـافتـهـا جتعـلـنى أشك فى أنـها
ـا تـفـعـله.. هل هى رغـبـة فى أن تـبـدو مـرنـة مـقـتـنـعــة 
ومواكبـة للجديد واخملـتلف حتى لو كان جـديداً مشوهًا
ومــشــكـوكــاً فى نــسـبه? خــســارة أن تـكــون هــذه الـنــاقـدة
حتديدًا - دون قـصد مـنهـا بالتـأكيـد - أحد مـعاول هدم
ــصـرى الــذى تــعــد واحــدة من أهم صــنــاعه.. ــســرح ا ا

ياريت تراجع نفسها.
.. هـرجان أبـو قرش عـلى أبو قـرش أيضـاً فقـد وضع ا
عـروض يــشــارك فــيــهـا مــحــتــرفــون ولـهــا مــيــزانــيـات
يزانيات ضخـمة.. وأخرى يشـارك فيها هواة وطـالب 
تـكـاد تكـون معـدومـة.. نعـم بعض هـؤالء الـهواة قـدموا
ا قدمه احملـترفون .. لكـننا نـظلمهم عروضاً أفـضل 
بوضـعهم فى منـافسة مع الـعروض األخرى.. البد إذن
من آلـيــة مــخـتــلـفــة.. نـظــام جــديـد.. البــد من جلـان
مـشـاهـدة جــادة.. لـيس شـرطـاً أن تــشـارك كل اجلـهـات
ـهــرجـان.. من لـديه عـرض جـيـد أهالً ـسـرحـيـة فى ا ا
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الحــــظـــات عــــلى لن يــــغـــضـب أشـــرف زكـى من هــــذه ا
هـرجان القومى للمسـرح.. أشرف زكى «جمل» يتحمل ا
كــثـيـرًا.. وإن كــان يـتـمــيـز عن اجلـمل بــأنه ال «يُـخـزّن»..
الـتــخـزين مـثل الــتـدخـ ضـار بـالــصـحـة ويـؤدى إلى
الــوفـــاة.. أشــرف زكى ال يُـــخــزن وال يــدخـن.. حــرام مــا

يفعله فى نفسه والله!
ثم إن أشـرف زكى لـيس «مـغـسّـل وضامـن جـنـة».. هـناك
ـثلة أشياء لـيس مسـئوالً عنـها.. مـا ذنبه مثالً فى أن 
سرحـية بصـوتها وعـندما أصرت على تـسجيل أغـانى ا
لحن اخـتبارات قال مـستحـيل تغنى وهدد أجرى لهـا ا
بــاالنــتــحــار إذا هى أصــرت عـلـى طـلــبــهــا. وكــاد اخملـرج
كن يلحن.. يضـحى به باعتبار أن أى واحد فى مصر 
ـلحن لوال عصام كـاريكـا يلـحن.. كاد اخملـرج يضـحى با
مثـلة? أبداً تعطل أجـهزة الـتسجـيل.. لكن هل تـهمـد ا
دبــرت خـطـة لالنـتــقـام.. تـأخـرت عن الــعـرض سـاعـتـ
عقابـاً لألوغاد الذين لم يسمحوا لها بالشدو.. ساعتان
عــاش فـيـهـمـا اخملــرج واجلـمـهـور أحــداث فـيـلم عـربى..
نـافسـون وضعوا ـمثـلة عـملت حـادثة بـالعـربيـة.. أل ا ا
لها مـنوماً فى كاس الليمون.. أل لم يـضعوا لها منوماً
هـنـاك عـصـابـة من القـلـيـوبـيـة خـطفـتـهـا.. الـعـداء ب
ـنــوفـيـة عـلى أشــده.. تـدخل احملـافـظـ الـقـلـيــوبـيـة وا
وأعضـاء مجـلسى الـشعب والشـورى لم ينـجح فى حقن
الـدمـاء بــ احملـافـظـتـ وبـصــفـة خـاصـة بـ الـفـرق
ـكائد ـؤامرات وا مـثلـون تفرغـوا لتـدبير ا ـسرحـية.. ا ا
نوفية خطفوا ضد بعضهم البعض.. يا لضيعة فرقة ا
سـرحيـون فى القـليوبـية فى مـنتـهى الشر.. الـبطـلة.. ا
كل أعـمـالــهم تـعــكس طـبـيــعـتــهم الـدمـويــة.. ثم فـجـأة
ظـهـرت جنـمـة الـنـجـوم ومـثـلـمـا ظـهـر األسـتـاذ حـسـ
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كـتيـبـة آثرت الـصـمت لكـنـها صـانـعة
ـعـنى حـ يـكـتـمل بـفنـهم اإلبـداعى ا

اجلميل.

الـــكــرة والـــســهـــر واحملــبــة فـى رحــلــة
ـسـرح حـتى تــأخـذ عـشـاق ومـحــبى ا
يــتــجــولـــوا مــعــنــا فـى مــســارح مــصــر
والـوطن الـعـربى ويـحـلـقـوا مع جـديـد
ـسـرح الـغـربى كل هـذا يـقف وراءه ا

لـــتــــجـــتــــمع الــــصـــفــــحـــات مــــضـــيــــئـــة
بـجـهـدهم وهـم الـذين يـجـلـسـون فى
ـشــهـد فى «الـكــوالـيـس» لـيــصـنــعــوا ا
اكــتـــمــالـه   مــحـــتــضـــنـــًا عــيـــون قــراء
مـسـرحـنــا صـبـاح كل اثـنـ لـيـعـاودوا

يـقـبـعـون فى الـظل دومـاً يـجـمـعون
احلــــــرف مع احلــــــرف لـــــتــــــكـــــتــــــمل
الــســطـــور يــنــضــدونــهــا فى صــورة
بـهيـة تـنتـقل من صمـتـها فـتتـحدث
إلـيـنـا مـعلـنـة فـرحـها أو غـضـبـها أو

سرحى. مشاغبتها للواقع ا
إنـهم كتيـبة محـبة تسـتأنس بالظل
وتتحسس الوجوه واأللوان الصور
واحلــروف لــتــحـــول الــفــوضى إلى
ــــــكـــــــان وكل نـــــــظــــــام  فـى هــــــذا ا
أســبـــوع يــلــتف قـــسم الــتـــجــهــيــزات
حول إسالم الـشيخ الـذى يثبت كل
يوم قدرته ووعيه اجلمالى الفائق
وها هو أسـامة ياس جالساً على
جهاز الكـمبيوتر كأنه يعزف قطعة
موسـيقـية علـى البيـانو ومـعه وليد
يــوسف الـذاكــرة الـبـصــريـة الـتى ال
تـــكف عـن االحــتـــشـــاد مــجـــمـــوعــة
تـــأتـــلف بـــاحملــــبـــة لـــتـــضم مـــحـــمـــد
مــصــطـفـى وعـبــدالــوهــاب وســيـد
عطـية الذين يـحولون األوراق إلى
ـطـبـوعـة الـتى تـتـصـفـحـونـهـا هـذه ا

اآلن.
ــــا تــــأخــــذنــــا األنــــانــــيــــة كــــكــــتــــاب ر
ومــــبـــــدعــــ فــــنــــحــــرص عـــــلى وسم
ــقــاالت بـأســمــائـنــا نــاسـ أن وراء ا
ضنـى كتيبة هذا العمل األسـبوعى ا
حقيقية تعمل بدأب وتفرح من قلبها
ح تنـهى إخراج وتوضيف كل عدد
مع بـشـائـر فجـر يـوم « التـقـفـيل» ها
هـى األنــانـــيــة تـــتــخـــفى بـــعــيـــداً حــ
نـراهم يجـمـعون احلـرف مع الـصورة

عنى مجموعة آثرت الصمت .. وصنعت ا
 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب
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 أوجستو بوال:إسالم الشيخ يتوسط محمد مصطفى ووليد يوسف وأسامة ياس
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

«مسرحنا».. حقائق وأرقام

 مسعود شومان

> مسرحنا هى أول جريـدة أسبوعية متخصصة
سـرح فـى تـاريخ الـصـحـافـة الـعربـيـة وثـانى فـى ا
جريدة من نوعها على مستوى العالم بعد جريدة

 stage اإلجنليزية.
> صـدر العـدد األول من مـسـرحنـا فى ١٦ يـولـيو

.٢٠٠٧
> نـشـرت مـسـرحـنا مـنـذ صـدورهـا حتى اآلن ٣٢
نــصًــا مـــســرحــيًـــا مــتــرجـــمًــا و ١٣ نــصًـــا مــصــريًــا

وعربيًا.
>  أفردت مـسرحنـا صفـحة فى كل عدد لـتقد
ـــســرحــيــ الــشـــبــاب وقــدمت بـــورتــريــهــات عن ا
ـــثـل وكـــاتب حــــوالى ٢٧٠ مــــســـرحــــيًـــا مــــا بــــ 

ومخرج
ـسـرحـيـة فى مـصر > تـابـعت مـسـرحـنـا احلركـة ا
والـوطن الــعـربى ودول الــعـالم وقــدمت حـتى اآلن
حـــوالى ٣٠٠ دراســة تـــطــبـــيــقـــيــة حـــول الــعــروض

سرحية. ا
كــمــا نـشــرت أكــثـر من ١٥٠ دراســة نــظـريــة حـول

سرح. فنون ا
> إضافـة إلى كتابـات عدد من الـكبار والـراسخ
ــــســـاهـــمــــاتـــهم الـــذين أثــــروا أعـــداد مـــســــرحـــنـــا 
األصـيـلـة فتـحت اجلـريـدة أبـوابـهـا أمـام مـجـمـوعة
كـبــيـرة من الــشـبــاب مـنــهم بـالــتـرتــيب أحــمـد أنـور
أحــمــد إســمــاعـــيل عــبــد الــبـــاقى أحــمــد حــمــدى
أحــمــد عــادل الــقــضــابى أشــرف عــتــريس أمــيـرة
ـــراغى حـــسن الـــوكـــيل أنـــور مـــحـــمــــد  جـــمـــال ا
احلـــلــوجى حــنـــان مــهــدى خـــالــد حــســـونــة عــبــد
احلـــمــيـــد مــنــصـــور زيــاد يـــوسف صالح عـــطــيــة
عـــاطف أبـــو دوح عـــبـــد الـــسـالم إبـــراهـــيم عـــفت
بركات عواطف سيد أحـمد  محمد أبو هشيمة
مـــحــمـــد إكـــرام مــحـــمــد جـــمـــال كــســـاب مــحـــمــد
حــســـ مـــحــمـــد رفـــعت يــونـس مــحـــمـــد ســمـــيــر
اخلـطـيب مـحـمـد طـلـبـة الـغـريب مـحـمـد مـسـعـد
مــحــمـود الــصـواف مــحــمـود مــخـتــار مــنى فـضل
مـهـدى مــحـمـد مـهـدى هــبـة بـركـات مــحـمـد عـبـد
اجلــلــيل مــروة ســعــيـد شــادى أبــو شــادى إصـرار

الشريف محمد احلنفى.

هرجان القومى  ا
صرى للمسرح ا
انتهى على خير

هرجان القومى  ا
صرى للمسرح ا
انتهى على خير

هرجان القومى  ا
صرى للمسرح ا
انتهى على خير

هرجان القومى  ا
صرى للمسرح ا
انتهى على خير

هرجان القومى  ا
صرى للمسرح ا
انتهى على خير
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سـرح عاد > حـ سادت الـظـلمـة فى الـعصـور الوسـطى واخـتفـى ا
ثـانــيـة فى صـورته األولى شــعـرًا من قـلب األديـار عــلى يـد الـراهـبـة

روزفيتا بعد قراءتها خملطوطات تيرانس بالشعر الالتينى.

ـيالد شعرًا كـما عـرفناه عـناه الـعلمى فى الـقرن اخلـامس قبل ا ـسرح  > لقـد بدأ ا
ا تـعدتها فى بالد اليونـان ولم تقتـصر الكتـابة بالـشعر على الـتراجيـديا فقط; وإ

إلى الكوميديا.

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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محمد محمود عبد الرازق

العشرة الطيبة
لو عُزف
األوبريت
وحده دون

كالم 
ألدى
معناه
كامالً

فرقة األنفوشى أعادت تقد العشرة الطيبة

 د. عادل
العليمى يؤكد
أن مهرجان
اخملرجة إضافة
حقيقية شريطة
أال يقع فى غواية
النسوية الغربية

صـ 26

 أميرة الوكيل احتست «القهوة السادة »
وحتدثنا عن مذاقها صـ17

فى أعدادنا القادمة 

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 تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة 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

سرحى أسامة نور الدين مشغول حاليًا بكتابة نص مسرحى جديد بعنوان "طاعون طيبة". > الكاتب ا

قبول فى ورشتها التدريبية األولي  مسرحنا تعلن أسماء ا

 د. عمرو
دواره يرصد
بدأبه
عروف ا
رحلة
مسرحنا

خالل عام 
صـ10 : 11

 «ما أجملنا» عرض يواجه الذات عبر تأملها
ويخلق حالة درامية شديدة التكثيف صـ15

د. دعاء عامر حتدثنا عن تناقض
عناصر عرض «ظل احلمار» صـ 16

 محبو وعشاق
مسرحنا
يضيئون 
شمعة جديدة
 فى عمرها
ويواصلون
العطاء

صـ  6 : 14

لوحة الغالف أربعون
عاماً ولم
ييأس
كارلوس
سانتوس
ارسة من 
جنونه
ومفارقاته
سرحية ا
التى
جتاوزت
حدود
أسبانيا
صـ23

 د. كمال عيد
يكتب عن نبيل
األلفى وعن
اضى جتاوز ا

الردىء 
واالحتفاء بالرمز 

صـ 27

مختارات العدد 
 من كتاب الدراما الشعرية ب

سرحى-  تأليف : النص والعرض ا
د. أحمد سخسوخ - الهيئة

صرية العامة للكتاب  2003 ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 روميو وجولييت .. سالسة مذهلة
 لفريق موهوب من أبناء

 جامعة ع شمس صـ 19

 سبتمبر مسرحية عراقية تبرر االحتالل
األمريكى وتؤكد أن التطرف الدينى

والسياسى هو األصل صـ 21

االسم:
السن:

ؤهل: ا
رقم التليفون:

العنوان : 
نوع الورشة:

                       تمثيل وإخراج (      )  ديكور  (      ) دراما ونقد (       ) 

ورشة التدريب األولى لـ «مسرحنا»
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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ويــبــدى رأيه فـى مــدى تــعــبــيـــر الــلــحن عن
ـوقـف وتـؤيــدهــا فـاطــمــة رشــدى - عـلى ا
لـسـان عـزيــز عـيـد - بـكـتـابـهـا «كـفـاحى فى
سرح والسينـما»: إذ يذكر عزيز عيد لها ا
أنه كــان يــســهــر الــلــيـــالى مع الــشــيخ ســيــد
لـــــيـــــشـــــرح لـه مـــــا يـــــريـــــد ويـــــبـــــدى بـــــعض
الحـظـات حـتـى ال يـغـرق فى الـتـطـريب  ا
الحظاته. وكان الشيخ سيد ال يضيق 

وارتــــفع الــــســـتــــار وكـل شىء فى األوبــــريت
جــــديـــــد; الــــوجـــــوه واألحلــــان واإلخــــراج

والروح السارية فيها.
وكانت األسر التركـية مازالت قوية النفوذ
وبـــعـض الـــتــــيـــارات الــــســـيــــاســــيـــة تــــنـــاضل
اإلجنـــــلــــيـــــز إلعـــــادة مــــصـــــر إلى اخلـالفــــة
الــعــثــمــانـــيــة والــذين يــديــنــون بــالــوالء إلى
الـتفكيـر التركى أو األصل التـركى كثيرون
ــصــريــة كـــلــهــا تــقــضى واألرســتــقــراطـــيــة ا
الـصيف على ضـفاف البـوسفور وصدمت
ـا حوته من «العـشـرة الـطيـبـة» كل هـؤالء 
نـقد وسخريـة من هذه الطبـقة فثارت فى
بــعض الــصــحف والــدوائــر حــمــلــة عــنــيــفـة

عليها.
وتـــذكـــر الــــســـيـــدة روز الـــيـــوسف أن عـــدداً
تـفرجـ - فى اللـيلة األولى - كبـيراً من ا
وثــبــوا مـن مــقــاعــدهـم ثــائــريـن صــاخــبــ

ــمـثــلــ احــتــجــاجـا يــصــرخــون فى وجــوه ا
ــســرح - واســـتــنــكــاراً وكــان مــعــظم رواد ا
خــــــصــــــوصــــــا فـى الــــــلــــــيــــــالى األولـى - من
األغـنيـاء ذوى األصل التـركى وجتمع عدد
ـتفرج يهـتف بحياة تركـيا وسلطان من ا

تركيا.
ــصــريــة األوبـريت وقـد أخــرجت الــفــرقـة ا
إخــراجـاً جــديــداً فى نــهـايــة األربــعـيــنــيـات

صرية. وسجلتها اإلذاعة ا

خمسة عشر حلنا.
ويقـول محـمد كـمال الدين فـى كتابه «رواد
ــــصـــرى»: إن أحلــــان «الـــعــــشـــرة ـــســــرح ا ا
الطيـبة» من أحب أحلان سيد درويش إلى
نفـسه وأهمـها حلن «عـشن ما نـعال ونعال
ونـــعال الزم نـــطـــاطى نـــطــاطـى نــطـــاطى».
ـوســيـقى - ومـيــزته - كـمــا يــقـول دارســو ا
إنـه لـو عــزف وحــده دون كالم ألدى مــعــنـاه

كامالً.
وتــذهب روز الــيــوسف إلـى أن عــزيــز عــيـد
قـــد اشـــتــرك فـى وضع األحلـــان ألنه كــان
يـقترح على الـشيخ سيد بـعض التعديالت

يـذكـر مـنـهم مـحـمـد تـيـمـور وعبـاس عالم
وإبـراهـيم رمـزى وبـيـرم الـتـونـسى ويـونس

القاضى وبديع خيرى.
ومــســـرحــيــاته الـــغــنــائـــيــة كــانـت حتــفــة فى
اإلخـراج ويـكـفى أن أخرج بـعـضـهـا الـفـنان
ـسرحى الـقديـر عزيـز عـيد وهـو اخملرج ا
األول الـــذى اســـتــــطـــاع أن يـــرى الــــقـــواعـــد
ـتـطـورة لإلخـراج فى مـسـرحـنـا اجلـديــدة ا
الـعــربى وكـان الـشــيخ سـيـد يـهــتم بـأحلـانه
ـسرحيـة ويخـتارها بـدقة متـناهـية ففى ا
«الـــعـــشـــرة الـــطـــيـــبـــة» مـــثال نـــراه قـــد بـــذل
مجـهـودا كبـيـرا فى إعـداد أحلانـهـا وكانت

الــتــالـى يــرددهــا لــتــحــفــيــظــهــا لــلــمــطــربــ
بـحضور الشـيخ سيد وكانـوا يخرجون فى
ـقـهى وهم فى غـيـبـوبـة قد الـصـبـاح من  ا
أثــرت اخملـدرات فى عــزيــز فـأصــبح يـلــجـأ
إلـيـهـا كـلمـا أغـرقـتـه الهـمـوم حـتـى ينـتـشـله

عمل جديد.
ــســرح ويــذكــر مــحــمــد عــبــد الــوهــاب أن ا
الـغنـائى لن يـنـسى سيـد درويش لن يـنسى
له «الـباروكـة» و«العـشرة الـطيـبة» و«شـهر
زاد» وغـيـرهـا وقـد عـاونه فى هـذا اجملال
احلـيــوى مــجــمـوعــة من األفــذاذ قــدمـوا له
سرحيـات وأجمل وأقوى الكلمات أجنح ا

تـوطـدت الـعالقـة بـ عـزيـز عـيـد ومـحـمـد
تــيـــمــور بـــعـــد أن أخــرج له: «عـــصـــفــور فى
الــقــفص» و«عــبــد الــســتــار أفــنــدى» فــكــرا
سويـا فى شخـصيـة جـديدة غـير شـخصـية
«كــــشـــــكش بـك» الــــتـى ربح مـــــنـــــهــــا جنـــــيب

الريحانى أمواالً طائلة.
وضع تيمور أوبريـت: «العشرة الطيبة» عن
شـخـصـيـة تـركـيـة مـتـعـجـرفـة ضـيقـة األفق
ـوله إلخراج عـمل فنى بحث عـزيز عـمن 
كـبـيــر لم يـجـد إال تــلـمـيـذه وصــديق عـمـره
جنــيب الـــريـــحــانى وافـق الــريـــحــانى بـــعــد
جـهد اسـتغـرق قرابـة شهـرين قضى عـزيز
ـمــثـلــ اخـتـار فـتــرة طـويــلـة فى اخــتـيــار ا
زكى مراد لـدور البـطـولة الـغنـائـية وسـيدة
اسـمــهـا بــرلـنــتى لـدور الــبـطــولـة الــغـنــائـيـة
ونــظــلــة مــزراحى لــدور «ست الـدار» ودور
لــيس فـــيه غــنـــاء لــلـــمــمـــثــلـــة الــنـــاشــئــة روز
الـــيـــوسف إضـــافــة إلـى مــخـــتـــار عـــثـــمــان
واســـتــــيـــفـــان روســــتى وكـــلـــود الــــفـــرنـــسى
ــقــرطم وحــســ ريـاض وألف ومــحــمـد ا
بــــديع خــــيــــرى األزجــــال واألغــــانى ووضع
ـصــريـة الـصـمـيـمـة وقـد الـنص بـالـنـكـات ا
ألف بـديع خيرى - فيـما بعد - الـكثير من
األناشـيد الوطـنية وفـى مقدمـتها: «بالدى
ــا بـالدى» و«قــوم يـــا مـــصــرى مـــصـــر دا
بـتـنـاديك» كـما يـقـول مـحـمد عـبـد الـوهاب
(مــحـــمــد أحــمـــد عــيـــسى رحــلـــة غــنـــائــيــة

يرويها محمد عبد الوهاب).
وكـان الـشـيـخ سـيـد ال تـطـاوعه األحلـان إال
إذا تعـاطى كـميـة كـبـيرة من اخملـدرات كـما
تـقول روز الـيـوسـف فى «ذكـريـات» وعـزيز
عـيــد مــضــطــر إلى مــصـاحــبــته مــصــاحــبـة
ثل فى دائمة حوالى عـشرين يوما هو و
الـفــرقـة اسـمه مــحـمـود رضــا كـان الـثالثـة
قـاهى الرخـيـصة بـعد يجـلسـون فى أحـد ا
أن يـشــتـرى عــزيـز اخملــدرات من مــيـزانــيـة
الـروايـة وكـان الـشـيح سـيـد يـلـحن شـفـوياً
ويحـفظ محـمود رضـا األحلان وفى الـيوم

 د. حسام عطا
يفتح النار على
عرض

 زى الفل.. تابع
طلقاته النقدية
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ما إن تدخل قـصر ثقافـة سيدى جابـر باإلسكنـدرية حتى جتده فى
ــسـاعـدة كل مـكــان حـولك مــتـنــقالً بـ قــاعـات الــبـروفــات لـيــقـدم ا

لزمالئه هنا وهناك..
ـوظف بالـهيـئة الـعامـة لالستـثمـار الذى يـعشق هـو محـمد الـعربى ا
ـسـرح عشـقًـا جـنونـيًـا خـصوصًـا إذا كـان بـ أروقة قـصـر الـتذوق ا
بـسيدى جابر شارك فى الـورشة التى أقامهـا اخملرج جمال ياقوت
وأصـــبح واحــــدًا من أهم أعــــضـــائـــهــــا وشـــارك فى أولـى عـــروضـــهـــا
ثـل شخـصـيـة شـاب يأس "األمسـيـة الـرمـضـانيـة يـامـيش رمـضـان" 
ــقـهى الــعـرض من تــألـيف ورشـة من حـيــاته فـقــرر اجلـلــوس عـلى ا

الشعر فى القصر وإخراج جمال ياقوت.
كــمــا شــارك  –بــعــد ذلك  –فى عـــرض "وداعًــا هــامـــلت" تــألــيف
مـحـمـد فاروق وإخـراج أحـمـد راسم وقـام بتـمـثـيل دور "أبـو قلب"
الـــصــعـــيــدى الـــذى جــاء إلـى الــقـــاهــرة بـــاحــثًـــا عن فــرصـــة عــمل
فـاضـطـر إلى أن يـعـمل "كـومـبـارس" ثم قـام بـالـتـمـثـيل فى عـرض
"القرد كـثيف الشعـر" ليو جـ أونيل وإخراج جمـال ياقوت وقام
" تــألــيف بــدور "أحـــد الــوقــاديـن" ثم مــســـرحــيــة "عــالـم مــجــانـــ
عــــصـــام بــــدوى وإخـــراج أحـــمــــد راسم ويــــقـــوم الـــعــــربى بـــاإلدارة
ـسـرحـيـة فى مـعـظم عـروض القـصـر.مـحـمـد يـقـول: إن الـتـمـثيل ا
تنـفس الوحيد بعيدًا عن إرهـاق العمل والوظيفة بالـنسبة له هو ا

فهو  الذى يجعله يحيا كبنى آدم.

كـان مـا حـقـقه عـبد الـرحـمن الـشـرقاوى  1920 -1987  فـى مسـرحـيـته "مـأساة جـمـيـلة"
سـرح الشـعرى كـان باكـثيـر خطـوة أبعـد فى الشـعر نـشرت فى 1962 انـتـصارًا كـبيـرًا فى ا
رسل فى مسرحه. وقد قدم باكثير إلى ـسرحى من شوقى وأباظة إذ استخدم الشعر ا ا

مصر من مكة نازحًا إليها من حضرموت.
سرحي جريدة كل ا
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عطى يقوم حاليًا بكتابة نص مسرحى جديد لألطفال. سرحى د. محمد عبد ا مثل ا > اخملرج وا
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سرحي جريدة كل ا
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> نادى الطفل بقصر ثقافة الفيوم يستعد حاليا لتقد مسرحية األطفال "جحا وشجرة األرانب" للمؤلف عبد التواب يوسف وإخراج عمرو حسان.

ــســرح الـكالســيــكى الـفــرنــسى إلى تــأثـره بــالــتـاريخ > يــرجع مــنــدور  تـأثــر شـوقـى بـا
واألسـطورة حيث فـعل شوقى كمـا فعل الكالسـيكيـون فى تقسـيم أعماله إلى تـراجيديا

وكوميديا.
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«جوهرة » مصطفى للمسرح

ـــواطن الـــفــقـــيــر الــذى الــزور وا
سُلبت منه زوجته.

ويـعـتـبـر صـبـرى أن هـذا الـعـرض
مـن عـــروضه الـــتى لـن يـــنـــســـاهــا
حـيث اسـتـطاع خـاللـها أن يـلـفت
األنـظــار إلى مـواهـبـه الـتـمـثــيـلـيـة
بـقوة ونال اسـتحسـان اجلمهور.
العرض من تأليف وإخراج عالء
ـه عــــلى الــــســـــبـــــاعى و تـــــقــــد

نيل.  مسرح ا
أحـــمــد شــارك أيـــضًــا فى ورشــة
اخملـرج سـمـيـر الـعـصـفـورى الـتى

سرح الطليعة. أقامها 
ــسـرح يــرى أحـمــد صــبــرى أن ا
هـو أبـو الـفــنـون لـذلك فـعـلى كل
من يــريـــد تــطــويــر إمــكــانــاته أن
يـقف عـلى اخلـشـبـة أوالً.. مـثـله
ــسـرح هــو مـحــمـد األعــلى فى ا
صــبــحى.. وأمــنــيــاته أن يــصــبح
واحدًا من رموز الفن اجلميل.

الـــطـــاغــوت" تـــألـــيف طـه خـــضــر
وإخــــراج أحــــمـــد خــــضــــر وقـــدم
خالل الـعـرض دور صالح الـدين
األيـــــوبـى وقـــــدم عــــــلـى مـــــســـــرح
روابـط. وفى مــــســـرحــــيــــة "مـــلك
وكـــــتــــابــــة" جــــســـــد صــــبــــرى أربع
شـخصيـات مختـلفة هى "احلاكم
التركى وكاتب احملكمة وشاهد

أحــــمــــد صـــــبــــرى خــــريـج كــــلــــيــــة
الـتـربــيـة الـريـاضــيـة الـذى دفـعه
عـــشــــقـه لـــلــــمــــســــرح لاللــــتــــحـــاق
سرحية عهد العالى للفنون ا با
وقـد دفعه  –أيـضًا  –لاللـتـحـاق
ـعـهـد رغــبـته كـخـريج لــلـتـربـيـة بـا
ـزج الــفـنـون الــريـاضــيـة فى أن 
الـقـتـالـيـة الـتى أتـقـنـهـا بـالـتـمثـيل
خــــــاصــــــة وهــــــو بـــــــطل دولـى فى
إحدى هـذه األلـعاب ويـتـمنى أن
يــــــــصــــــــبـح بـــــــــطل  Action فـى

سرح وفى السينما أيضًا. ا
شــــارك أحـــمـــد فى الـــعـــديـــد من
الــعــروض مــنــهــا "حــرامى الــورد"
تــألـيـف وإخـراج خــلـيل إبــراهـيم
وقـام بـدور ملك الـشـياطـ كـما
قـــدم شــخــصــيــة "عــرعــر" الــولــد
األخــضــر الـذى يــعــامــله اجلــمـيع
باعـتبـاره وليًـا فى العـرض الذى

يحمل نفس االسم.
كـذلك شـارك أحـمـد صـبـرى فى
عــــــــــــرض "الــــــــــــقــــــــــــدس فـى زمـن

رحاب عرفة.. فتاة االستعراض
"الــــغــــوايـــة" لــــلــــمــــخــــرج عــــبـــد
الــــــــسـالم عـــــــبــــــــد اجلــــــــلــــــــيل
"األشــــبــــاح" تــــألــــيف هــــنــــريك
إبـــــــسـن وإخـــــــراج مـــــــحـــــــمـــــــد
الــــزيــــتى "مــــديــــنـــة الــــســــكـــر"
ـدوح حنفـى تأليف إخراج 
مــؤمن عــبــده ثم "هــامــلــيت..
مـوسم الـدم" لــلـمـخـرج سـامى

احلضرى.
عمـلت رحـاب مـساعـد مـخرج
ـــــــــســــــــرح فـى مــــــــهـــــــــرجـــــــــان ا
التـجـريـبى مع اخملرجـة ريـهام
عـبـد الـرازق فى عـرض "كالم
فى ســــرى" وحـــصـل الـــعـــرض
عـــــــلـى جـــــــائــــــــزة أفـــــــضل أداء

تمثيلى.

"أســــــطــــــورة واحــــــدة" إخــــــراج
أشـــرف الـــنــعـــمـــانى ثم "رجل
الــقــلــعــة" إخــراج نــاصــر عــبــد
ـــنـــعم وتـــتــــنـــوع مـــشـــاركـــات ا
رحـــاب فــتـــقــدم فـى الــثـــقــافــة
اجلــــــمـــــاهــــــيــــــريـــــة عــــــددًا من

العروض مثل:

 كــانت انـطالقــتـهـا األولى فى
ـــــــــدرسى حـــــــــيث ــــــــســــــــرح ا ا
شــــــــــــاركـت فـى الــــــــــــفــــــــــــرقـــــــــــة
االســـتـــعـــراضـــيــة حـــتى أتـــمت
ــرحـــلــة الـــثــانـــويــة الــتـــحــقت ا
ـــعــــهــــد الــــعـــالـى لـــلــــفــــنـــون بــــا
ـــســــرحـــيـــة وشــــاركت خالله ا
فى عـدة عـروض مـنـهـا "الـثـأر
ورحلـة العذاب" إخراج سامى
عبد احلليم وتأليف أبو العال
الـــسالمـــونى "أوالد الـــغــضب
واحلـب" تـألــيف كــرم الـنــجـار
وإخراج د. نبـيلـة حسن "حلم
ليلة صـيف" لشكسبير إخراج
عالء قـــــوقــــة ثم "أربـــــعــــة فى
الــــــزنـــــــزانــــــة" إخـــــــراج عــــــبــــــد

اللطيف الشيتى.
كـــــــمــــــــا شـــــــاركـت رحــــــــاب فى
عروض البـيت الفنى للمسرح

محمود السيد .. يفضل ستانسالفسكى
ـهــرجــانـات مــنــهـا مــهــرجـان الــعــديـد مـن ا
ســيـنـمـا األطــفـال بـدار األوبـرا عـام 2007
و2008 ومـــــهـــــرجـــــان األقـــــصـــــر  وهـــــذه
الـعــروض من إخـراج د. نـبــيل بـهــجت كـمـا
شارك فى ملتقى العـروسة الشعبية الثانى
بــبـيت الــسـحــيــمى وهـو مــا أعـطــاه قـدرات
خـــاصـــة فـى الـــلـــعـب بـــالـــعــــرائس بـــجــــمـــيع
اريونيت وخيال الظل والقفاز. أنواعها: ا
ــــارس الـــــتــــمـــــثــــيل مـــــحــــمـــــود يــــحـب أن 
واإلخــراج من مــنــاهج مــخــتــلــفــة ويــفــضل

منهج ستانسالفسكى.
ويــتــمـنى الــعــمل مع مــخـرجــ مــخـتــلــفـ
حــتى يــسـتــطـيع أن يــتــعـلم طــرقـاً ومــنـاهج
ــــــســـــرح أو فى مـــــخــــــتـــــلــــــفـــــة ســــــواء فى ا

التليفزيون والسينما.

وإخــراج مــاهـر ســلــيم ومــؤخــرًا شـارك فى
ـهـرجـان ـســرح فى ا عـرض لـقــسم عـلـوم ا
ـــســرح ـــقـــروءة  األســـبـــانى لـــلـــنــصـــوص ا
ـــهــرجـــان يــضم كل الــعـــرائس وكـــان هــذا ا
ـتـخـصـصة فى ـعاهـد والـكـلـيات الـفـنـية ا ا
ــصــر وكــان دراســة الــتـــمــثــيل واإلخـــراج 
الــعـرض هــو «اجلالدان» تــألـيف األســبـانى
«فرناندو آرابـال» وإخراج فريد النقراشى
ركـز األول كأحسن وحـصل العـرض على ا
ــــــهـــــرجــــــان وهى عـــــرض مــــــســـــرحـى فى ا
الــتـــجـــربـــة األولى مـن نـــوعـــهــا فـى مـــصــر
مــحـمــودالــسـيــد عــضــو فى فـرقــة «ومــضـة
خليـال الظل» وبطـل أعمالـها قـدم خاللها
ــديـــنــة» «عــلى الـــزيـــبق» و«جـــحــا يـــحــكـم ا
ومسرحـية «األمير وصال»  «أراجوز دوت
كـــــوم» وقـــــد شـــــاركت هـــــذه الـــــعـــــروض فى

ســـعـــد الــلـه ونـــوس وإخــراج مـــراد مـــنـــيــر
وبـطـولـة صالح الـسـعـدنى ومـحـمـد مـنـيـر
ولـطـفى لـبـيـب و«الـسـفـيـرة عـزيـزة» إخراج
عــبــد الـرحــمن الــشــافــعى وبــطــولــة هـادى
اجلــــيـــار وجــــمـــال إســــمــــاعـــيـل كـــمــــا قـــام
بـالتـمثـيل ومسـاعدة اإلخـراج فى مسـرحية
«بــتـــلــومــونى لــيه» تـــألــيف وإخــراج أســتــاذه
أحــمـــد حالوة و«الـــعــكس هـــو الــصـــحــيح»
إخــــراج مــــصــــطــــفى عــــز و«أن تــــكــــون آدم
احلكـيم» كذلك مسـرحيـة «زنقة الـرجالة»
تألـيف بـهيج إسـمـاعـيل وإخراج مـصـطفى
ه عـدة مـشاريع عـز هـذا إلى جانـب تقـد
مـهــمـة داخل الـقــسم ومـنـهــا «أوديب مـلـكـًا»
ــتــحــذلــقـات» إخــراج فــريـد الــنــقــراشى «ا
ـلك ــولـيـيــر من إخـراج هــشـام عــطـوة و«ا
كـــوكـــو» صــــيـــاغــــة درامـــيــــة صـــالـح ســـعـــد

مــحـمــود الـســيــد طـالب بــالـســنــة الـنــهـائــيـة
ــسـرح شــعــبـة بــكـلــيــة اآلداب قـسـم عـلــوم ا
الـتـمـثـيل واإلخراج جـامـعـة حـلوان ويـسـتـعد
حـالــيـا لـتــقـد مـشــروعـ لــلـتـخــرج وهـمـا
ــــاعـــــز» تـــــألـــــيف ــــة فـى جـــــزيـــــرة ا «جـــــر
اإليـــــــطــــــالـى أجــــــوبـــــــتى وإخـــــــراج فــــــريــــــد
الــنـقـراشى «أريـد أن أقـتـل» تـألـيف تـوفـيق
نعم عيسى شغفه احلكيم وإخراج عبد ا
بالتمثيل مـنذ صغره أحلقه بالدراسة حتى
يـــســتـــطــيع أن يـــنــمى مـــوهــبـــته وقــد تـــعــلم
الكثير من أساتذته د. أحمد حالوة فريد
النقراشى د. خليل مرسى د. أحمد عبد
احلـليم ولـيـد فوزى  هـؤالء كـان لهم أكـبر
األثــر فى تــنــمـيــة قــدراته وتــأهـيــله لــسـوق
الــــعـــمـل ومن أهم األعــــمـــال الــــتى شـــارك
ـلك» تــألـيف ــلك هــو ا فــيــهـا مــسـرحــيـة «ا

ـــســرحـــيـــة "مـــدرســة ـــســرحـى عــام  1986  بـــدأت مــشـــوارهـــا ا
" لفرقة مسرح االتصاالت مع اخملرج أحمد خليل. شاغب ا

وشاركت فى حوالى  100 عرض مسـرحى ما ب عروض نوادى
وقصور ثقافة ومراكز شباب وشركات.

هـمة التى تـعتز بـها جوهـرة "ست البنـات" تأليف ومن الـعروض ا
ـوتى" لـقـصر أمـ يـوسف غـراب واإلخراج لـعـزت إمـام "ثـورة ا
ثــقــافـة األنــفــوشى تــألـيف أريـن شـو وإخــراج مــجـدى مــجــاهـد
"ثــورة احلـجــارة" تــألـيـف ألـفــريــد فــرج واإلخـراج لــســعـد أردش
" تـألـيف جنـيب سرور واإلخـراج لـسمـيـر زاهر "مـلك الشـحـات
ثم عـرض "عـسكـر وحرامـية" تـألـيف ألفـريد فـرج أيضًـا وإخراج
مـصطـفى يـونس كـما شـاركت جـوهـرة فى عـروض مهـمـة أخرى
ـقــصـود غــنـيم مــثل: "الــعـشــرة الـطــيـبــة" لــبـديع خــيـرى وعــبــد ا
"الــبــنت والــشــايب" لــلــمــخــرج مــحــمــد يــســرى و "زيــارة الــســيـدة
ـن اخلــشــاب "الــعــيب الــعــجــوز" تــألـــيف دوريــنــمــات وإخــراج أ
عيب" للمخرج عـزت إمام ثم عرض "األخت احللوين" للمخرج

مصطفى رزق.
وتشارك جوهرة مصـطفى حاليًا فى عرض "قضية ظل احلمار"
مع اخملـرج أحـمــد عـبـد اجلـلـيـل لـدوريـنـمـات. جــوهـرة تـتـمـنى أن
تستمر فى تقد األعمال اجليدة وتسعى دائمًا للتجويد.. حتى
تــؤكــد مــوهــبــتــهـا الــتى ظــهــرت مع فــريق كــلــيــة اآلداب من خالل
ــســرح اجلـامــعى وتـأكــدت بــعـد ذلك فــيـمــا قــدمـته من عـروض ا

سارح اخملتلفة. عروض على خشبات ا

محمد العربى "الدينامو"

ó«°ùdG ôª°S
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د. أحمد
 مجاهد

شمال ... 
ـسـرحي األجــنـبـيـة يـتــردد في كـتب اإلخــراج ا
ـنـقـولـة مـنـهـا ـتـرجـمـة عـنــهـا أو ا والــعـربـيـة ا
قـاعدة ثـابـتة يـلـتزم بـهـا - بالـطبـع - مخـرجو
الـدرامـا في أنحـاء الـعـالم كـافة عـنـد تـصـميم
ـــمــثل ـــســرحــيـــة وهي أن دخــول ا احلـــركــة ا
ـــســرحي من الـــيــســار أقـــوي من دخــوله من ا

. اليم
وألنــني واحـد مـن الـذين ابــتالهم الــله بــعـدم
سلمات دون وجود مبررات ا يشبه ا االقتناع 
مـنـطـقـيـة فـقـد رحت أبـحث في بـحـار الـكـتب
الــعـــربـــيــة واألجـــنــبـــيــة عـن الــســـر وراء هــذه
الـقـاعـدة وقــد وجـدت ضـالـتي في كـتـاب إلـ
أستون وجورج سـافونا وهو كـتاب اكتشفت أنه
ـــشـــروع الـــعـــمالق قـــد تـــمت تـــرجـــمـــتـه في ا
ـتـمــيـزة عـلي هـامش ــسـرح ا لـتــرجـمـة كـتب ا
ــسـرح الـتـجـريـبي بـقـيـادة األسـتـاذ مـهـرجـان ا
ــسـرح الــدكــتـور فــوزي فــهـمـي حتت عـنــوان "ا
والـعـالمـات" حـيث يـؤيــد الـكـتـاب مــصـداقـيـة
ـسرحي ـمـثل ا الـقـاعـدة القـائـلـة بـأن دخـول ا
من اليسار أقوي من دخـوله من اليم معلالً
ــسـرحــيـة ــشــاهـد يــقــرأ الـصــورة ا ذلـك بـأن ا
بــالـطـريــقـة نـفــسـهـا الــتي تـعـود أن يــقـرأ بـهـا

طبوعة. الكتابة ا
وقـد اقتـنـعت تـمامـاً بـهـذا التـحـلـيل ولكن: إذا
كان القار األجنبي يقرأ لغته من اليسار إلي
الـيـمـ وهـو لـهـذا يـقـرأ مـسـرحه بـالـطـريـقة
شـاهد الـعـربي الذي يـقرأ نفـسـها فـمـا ذنب ا
لــغــته من الــيـمــ إلي الــيـســار في أن تــطـبق
عـلـيه الـقـاعـده نـفـسـهـا عـنـد إخـراج الـعـروض

سرحية? ا
إن اخـتالف الـسيـاق االجـتـماعـي يؤثـر تـأثـيرا
ـــســرحــيـــة عــنــد فــارقــاً فـي داللــة الـــعالمــة ا
ـكـان فـالــقـاعـدة ثـابـتـة انــتـقـالـهـا من مــكـان 
ـشـاهد وصـحـيـحة "قـرءاة الـصـورة تـتم لـدي ا
كتوبة" بالطريقة نفسها التي يقرأ بها لغته ا
ــشـاهــدين في أنــحـاء الــعـالم كــافـة لــكن كل ا

يقرأون لغتهم في اجتاه واحد.
مالحـظـة كـهـذه جتـعـلـني أزداد يـقـيـنـاً كل يـوم
بحتمية مراجعـة العقل للنقل سواء كان هذا
الـــنـــقل عن الـــتـــراث الـــقـــد أو عـن الـــغــرب
ـسـرح أو بغـيره احلديـث وسواء كـان يتـعـلق با
ألن السياق االجتمـاعي والثقافي لكل أمة هو
ثل هـويـتهـا الفـارقـة التي تـتـحكم في الـذي 

تنوعة للشئ ذاته. أساليب تناولها ا

كواليس أحمد صبرى.. 
Action بطل الـ
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ــهــرجـان األول الــذى نـظــمـته انـتــهت أمس فــعـالــيـات ا
ــســرحـيــة بـالــتـعــاون مع أمــانـة عــمـان فــرقـة طــقـوس ا

سرحية). الكبرى بعنوان (عشيات طقوس ا
قـال رئــيس الـلـجـنـة الـعــلـيـا لـلـمـهــرجـان مـحـمـد يـوسف
العبـادى: «أخذت الـلجـنة عـلى عاتقـها إقـامة مـهرجان
مــــســــرحى حتــــاول مـن خالله االبــــتـــــعــــاد فى الــــشــــكل

ضمون عما هو سائد». وا
وأضــاف: نـــحن بـــحــاجـــة إلى دعم ثـــقـــافــتـــنــا بـــجـــمــيع
أشـكـالـهـا كى نــرتـقى بـهـا الفــتـا إلى أن الـعـروض الـتى
قــدمت لــهــا خــصــوصــيـتــهــا األردنــيــة مــســتـفــيــدين من
اإلرث احلـضــارى الــكـبــيـر لألردن لــلــخـروج بــتـظــاهـرة
مــسـرحـيــة يـشــارك فـيـهــا مـســرحـيـون أردنــيـون وعـرب
ـهـرجـان عـبـد الـكـر اجلراح: وأجـانب. وقـال مـديـر ا
سرح من احلـالة الروتينية فى محاولة «نريد إخراج ا

منا لوضع هوية للمسرح األردنى».
ـــســرحـــيــات ــهـــرجـــان مــجـــمــوعـــة من ا عــرضـت فى ا

أقــيـمت نــدوات نــقـديــة وفـكــريـة شــارك فــيـهــا فـنــانـون
وأدباء ومفكرون أردنيون وعرب.

ــهـــرجـــان مــســـرحـــيــات «قـــربــان وتــضـــمـــنت عـــروض ا
ونى ميـشع» فى االفـتتـاح إخـراج الدكـتور فـاس الـر
و«أغــنـــيــة الــدم» إخــراج ســيــد صـــوصل وربــيع يــوسف
ـه» إخــراج الــدكــتــور الــســودان و«عـــلى الــوردى وغــر
عـقـيـل مـهـدى مـن الـعـراق و«أجــنـحــة األقـوال» إخـراج
الـدكتـور عمـر دواره من مـصر و«ذاكـرة لوركـا» إخراج
نـيــكــوال فـاالنــزيــنـو من إيــطــالـيــا إضــافـة إلـى خـمــسـة

عروض أردنية مستقلة.
ــهـرجــان الــفـنــانـة ســمـيــحــة أيـوب وشــارك فـيه كـرم ا
كـضـيـوف شـرف: فـاضل خـلـيل وأحـمـد حـسن مـوسى
من الـعراق وعقـيل مهدى من الـسودان وعمرو دواره

وحسام عبد الهادى وإبراهيم احلسينى من مصر.

 سميحة أيوب
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ــثل فى مــهـرجـان حــصل «بـنــدر عـبــد الـفــتـاح» عــلى جـائــزة أفـضل 
الـرياض األول لـلمونـودراما والذى انـتهت فـعاليـاته مؤخراً عن دوره
ــعـطـف» إضـافـة إلـى جـائـزة أفــضل عـرض ــسـرحى «ا فـى الـعـرض ا

عـن الــــعــــمل نـــــفــــسه والــــتـى حــــصل
ـلك ـسـرح بـجـامـعـة ا عـلـيـهـا نـادى ا

عبد العزيز بالرياض.
هرجان استضافت وفداً من إدارة ا
ـــــســــرحى مـــــهــــرجــــان الــــفـــــجــــيــــرة ا
لـــــلــــمـــــونــــودرامـــــا وأبــــدى أعـــــضــــاؤه
إعـجـابـهم بـالــتـجـربـة الـسـعـوديـة فى
هــذا اجملـــال وطــبــقــا لــلــبــروتــوكــول
ــهـــرجـــانــ ســـيـــتــأهل ـــوقع بـــ ا ا
ــعـــطف» لـــلــمـــشـــاركــة فى عـــرض «ا

ثال لبالده. مهرجان الفجيرة   إسماعيل عبدالله

 záNô°U{ ≈a ájƒ¡dG ä’DhÉ°ùJ
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من إنــتـاج مـســرح عـجـمـان الــوطـنى عـرضت مــسـرحـيــة «صـرخـة» ضـمن
ـــســــرحى األول الــــذى نــــظــــمـــتـه جــــامـــعــــة عــــجــــمـــان لــــلــــعــــلـــوم ــــوسـم ا ا

والتكنولوجيا.
ـسرحية قـيمة العالقـة ب الهـوية وإشكالـية التركـيبة السـكانية تتناول ا
ــواطن من خالل قـــصــة «مـــنــصـــور» ا
الــذى يـتــغـرب لــلــدراسـة ثم يــعـود إلى
كـان والناس كان غـير ا بلده لـيجـد ا
غـــــــــيــــــــــر الــــــــــنــــــــــاس ووسـط فــــــــــوضى
األشخاص واألشياء واألصوات يفقد
مــــنــــصــــور عـــــقــــاله الـــــذى يــــرمــــز إلى

هويته.
ـسرحـية تـأليف إسـماعـيل عبـد الله ا
وإخـــراج إبــــراهــــيم ســــالـم عن قــــصـــة
قـصـيـرة لـلــكـاتب نـاصـر جـبـران وقـد
نـــالت مـــؤخـــراً عـــدة جــوائـــز فـى أيــام

سرحية 2008. الشارقة ا
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سـرحيـة بقـطر ـركـز الشـبابى لـلفـنـون ا يضم ا
مـــــــجـــــــمـــــــوعــــــة مـن الـــــــدورات وورش الـــــــعـــــــمل

سرحية. ا
ــركـز: إن الـدورات قــال حـسن حــسـ رئـيس ا
ـــســـرحـــيـــة ســـتـــشـــمل دورة فـى فن الـــكـــتـــابـــة ا
ــــكــــيــــاج وورشــــة فى الــــديــــكــــور وأخــــرى فـى ا
ـوسيقى ودورة سرحى وأخـرى فى التذوق ا ا
فى مسـرح العرائس والـدمى ودورة فى اإللقاء
والصـوت ودورة فى التـعبـيـر احلركى وتـستـمر
هــذه الــدورات حـــتى اخلــامس والـــعــشــرين من
: يــولــيــو احلـــالى وقــال الــســيـــد حــسن حــســ
حـاولـنـا جتـديد الـتـصـور فى الـنشـاط الـصـيفى
ية ا يتفق مع التـوجهات األكاد لهذه السنـة 
لـلـمـركـز ولـقـيـنـا كل الـدعم من الـهـيـئـة الـعـامـة
لـلـشـبـاب وأضـاف: ستـتم االسـتـعـانـة بـعدد من
سرحية من قطر والعالم العربى فى الكوادر ا
هــذه الــدورات الــتــدريــبـيــة حــتى تــعــطى نــتــائج
مــــلـــمـــوســـة وتــــنـــتـــهـى بـــإجنـــاز عـــمـل مـــســـرحى

متكامل.
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اســتـــضــاف مـــســرح األحالم
الــــــتـــــابـع جلـــــمـــــعــــــيـــــة أحالم
الـشـباب والـطـفـولة اخلـيـرية
لـلــثـقـافــة والـفـنـون بــاخلـلـيل
مـسرح األطـفـال كـتـاكيت من

محافظة نابلس.
يـعـتـبـر هـذا الـلـقـاء هو األول
سرحي الذى يجـمع ب ا

بهدف مناقشة كيفية عرض
الــــقــــضــــايــــا االجــــتــــمــــاعــــيــــة
والــــــــنــــــــفـــــــســــــــيــــــــة مـن خالل
ـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة الـــــــعــــــــروض ا
لألطــــفـــال واألســــرة بــــشـــكل

عام.
نــوقــشت خالل الــلــقــاء آلــيــة
تــــــــفـــــــعــــــــيل الــــــــعـالقـــــــة بـــــــ
ــســتــوى ــســرحـــيــ عــلى ا ا
الــــقــــريب والــــبــــعــــيــــد لــــرفع
ــسـرح فى مـســتـوى ثــقــافـة ا

جـــــنــــوب وشــــمـــــال الــــضــــفــــة
الــغــربـــيــة وتــبـــادل اخلــبــرات
ــســرحــيــة  بــ والــعــروض ا

. سرحي ا
وعـبـر عـبـد الـغـنى اجلـعـبرى
رئــــــيس الــــــهـــــيــــــئـــــة اإلداريـــــة
جلـــــــمــــــــعـــــــيــــــــة األحـالم عن
ســــروره لـــزيـــارة الـــكــــتـــاكـــيت
وقدم لهم شـرحاً عن طبـيعة
عــــمل اجلــــمــــعــــيــــة وجــــوالت
ـــســـرحـــيــة الـــتى الـــعـــروض ا

تقوم بها فى هذه األيام.
وأكــد اجلــعـبــرى أن جــمــعــيـة
األحالم ومـسـرحهـا هـو بيت
لــكـل فــنـــان فـــلــســـطــيـــنى فى
هـــــذا الـــــوطن وشـــــدد عـــــلى
أنـهم مـسـتـعـدون لـتـقـد أية

مساعدة تقنية أو مهنية.

 كيفية
عرض
القضايا
االجتماعية
من خالل
سرح ا
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ـسـرح مع أحــمـد شـوقى ثم بـاكـثـيـر وعـزيـز > بــدأت احملـاوالت الـشـعـريـة فى ا
أبــاظـة والــشـرقــاوى وعـبـد الــصـبــور وجنـيب سـرور وفــاروق جـويــدة وأحـمـد

سويلم وغيرهم. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

" من تأليفه وإخراجه. نصف السويسى يستعد لتقد مسرحية "وين ماشي سرحى التونسى ا > اخملرج ا

21 من   يوليو 2008  العدد 54
> فـى عصـر الـنهـضـة قـامت حـركة اإلحـيـاء الكـالسيـكى فى إيـطـاليـا وإجنـلـترا وفـرنـسا
ـانـيـا واعـتـمـدت كل هـذه احلـركات عـلى الـشـعـر فـكـان لـديـنـا فى إيـطـالـيا وأسـبـانـيـا وأ
بـترارك وبوكاتشـيو ودانتى وفى إجنلـترا توماس كيـد ومارلو وبن جونسـون وشكسبير

وفى فرنسا راس وكورنى وموليير.

ن الشيوى مدير فرقة مسرح التليفزيون قرر تأجيل تنفيذ خطة عروض الفرقة للموسم الشتوى. > د. أ

سرحي جريدة كل ا

 ÖàµdG Qƒ°S
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سرحى وحداثة الرؤى الكتاب: الرقص ا
اإلخراجية فى أعمال وليد عونى

ؤلف: د. أبو احلسن سالم ا
الناشر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

سرحى فى تأويل الرقص ا

äÉcôH áÑg

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

نصوص مسرحية
سرح ح شاهدوه سرح ومريدوه ومحبوه شـغفوا با عشـاق ا
ــســرح اآلن لم تــعـد ومـارســوه وقــرأوه وإذا كــانت مــشـاهــدة ا
ـعيشية فى متـاحة على نطاق واسع بـعد أن تعقـدت حياتنا ا
سرح ارسـة ا ظل ظروف اقـتصاديـة قاسيـة وأيضا لم تـعد 
سرحية كمـا كانت حينما كانت مدارسنا حتتفى باألنشطة ا
ـنـاسـبـات وأصبح خـصـوصـا فى نـهـايـة العـام الـدراسى وفى ا
ـدرسى أثــرا بـعــد عـ فــإنه لم يـبـق أمـامــنـا سـوى ـســرح ا ا
ـسرحـية والـعودة إلى ـان وهـو قراءة الـنصـوص ا أضعف اإل
نظـرية تـوفيق احلـكيم الـتى أشـاعهـا وسط احليـاة الثـقافـية
حـ زعم أنه كـتب مـسـرحـياته لـلـقـراءة أو كـما أطـلق عـلـيـها
ـسـرح الـذهـنى واحلـقـيـقـة أن هـذه الـنـظـريـة كـانت نـظـرية ا
مـراوغـة أراد بـهـا تـوفـيق احلـكـيم أن يـبـرر لـنـفسـه ولآلخـرين
ــسـرح ســبب صــعــوبـة تــقــد مــســرحــيــاته عــلى خــشــبــة ا
خصـوصـا وأنه كتب مـا يـقرب من مـائـة مسـرحـية لم يـعرض
منـها سـوى ما ال يتـعدى أصـابع اليدين أو كـما  إحـصاؤها
ــا كـتب. هـذا ــائـة  فى بـعض الــدراسـات األدبــيـة عــشـرة بـا
سرح هو ان لدينا بالفعل نحن عشاق ا يعنى أن أضعف اإل
سـرحيـة باعـتبـارها أدبًـا نستـغنى به عن أن نقـرأ النـصوص ا
نال سرحـية الـتى أصبحـت بالنـسبـة لنا صـعبـة ا العـروض ا
ر بـها ونعـانى منـها بـعد هروب فى ظل هذه الـظروف الـتى 
سـرح إلى التـلـيفـزيون الـذى يدر عـلـيهم الـكثـير من فـنـانى ا
ـكــابـدة الــتى يـعــانـونـهــا عـلى خــشـبـة ــاديـة دون ا ــكـاسب ا ا

سرح. ا
إذا كــان هـذا هــو حـالــنـا فــنـحن أحــوج مـا نــكـون إلى مــنـافـذ
ـسـرحـيـة وهـذا لـيس عـديـدة نـقـرأ من خـاللـهـا الـنـصـوص ا
غـريـبـا أو عـجـيــبـا فـإن مـعـظم اآلداب األوربـيــة تـعـتـمـد عـلى
ـسرحيـة منذ اإلغـريق وحتى اآلن. ولكن لألسف النـصوص ا
نـافذ لم تـعـد كافـيـة لتـشفـى الغـليل بل الـشـديد فـإن هـذه ا
بـدأت فى األفول واالندثـار رويدًا رويدًا. ولكـم أن تتصوروا كم
نافذ الـتى مألت حياتنا الثـقافية وانهمرت كانت لـدينا من ا
عـلـيـنا مـثل الـغيـث حيث كـانت هـناك الـعـديـد من السالسل
سرح ى سلـسلـة من ا ـسرح العـا سـرحية.. سـلسـلة روائع ا ا
يـة سـلسـلـة مكـتـبة الـفـنون ى سـلـسلـة مـسـرحيـات عـا الـعا
ـسرحى سـرح الـعربى سـلـسلـة الـتراث ا الـدرامـية سـلـسلـة ا
الــعـربى سـلـسـلـة مـسـرحـيـات مـخـتـارة سـلـسـلـة مـطـبـوعـات
اجلديـد سلسـلة مطـبوعات اإلذاعـة والتلـيفزيـون باإلضافة
ـسـرح ومجـلـة نادى ـسـرحـيات الـتى تـنشـر فى مـجـلة ا إلى ا
ـسـرح وغـيـرهـا من ـسـرح ومـجـلـة تــيـاتـرو ومـجـلـة آفــاق ا ا
السـالسل واجملالت.. وعفوا إن كنت قد نـسيت أو لم تسعفنى
الــذاكـرة بـذكـرهـا. تـصـوروا مــعى كل هـذه الـسالسل واجملالت
ــطـبـوعــات الـتى كــانت تـضـج بـهـا حــيـاتــنـا الــثـقـافــيـة من وا
مسـرحيات مصرية وعـربية وأجنبية لـم يعد لها وجود حيث
أغـلـقت أو تـعـثــرت أو انـدثـرت أو جـرى عـلـيـهـا مـا يـجـرى من
نوائب الـدهر ونـوازله. تصـوروا أيضـا أنه لم يـعد هـناك سوى
سلـسلة وحـيدة تهـتم بنشـر النصـوص وهى سلسـلة "نصوص
مـسـرحيـة" التى تـصـدر عن الهـيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة
والتى بـدأت مع بداية الـقرن الواحـد والعشـرين وكأنهـا تعلن
عن وحدتـها وعزلتها وشـعورها باليتم بـعد اندثار أخواتها أو
قل آبــائـهـا من الـسالسـل األخـرى مع انـدثـار ومــغـيب الـقـرن

اضى. ا
هـذه الـسـلـسـلـة الـوحـيـدة والـيـتـيـمـة أصـبـحت مـحط أنـظـار
ــبـدعــ ولـكن ــسـرح خــصـوصــا من شــبـاب ا وآمــال كــتـاب ا
لـألسف الشـديـد يـعتـورهـا مـا يعـتـور الـسالسل األخـرى التى
ـيـزانـيـات أو تـصـدر عن الـهـيــئـة من تـعـثـرات بـســبب قـصـور ا
ــالـيـة من كل عـام نـفـادهــا فى الـنـصف الـثــانى من الـسـنـة ا
وهـذا يـعـنى أن الـسـلـسـلـة تـفـقـد أعـدادًا كـثـيـرة من خـطـتـهـا
ـسرحـية ا يـؤدى إلى تـكدس طـابور الـنـصوص ا السـنويـة 
ــتـراكــمــة وتــأخــر نــشــرهــا وأخــشى مــا أخــشــاه أن تــنــدثـر ا

السلسلة كما اندثرت سابقاتها.
شكلة آمل للهيئة العامة لقصور الثقافة أن جتد حال لهذه ا
ــزمـنـة فى عـهــد رئـيـسـهـا اجلــديـد الـنـاقـد الــدكـتـور أحـمـد ا
مـجـاهـد خـصوصًـا وأنه رجل مـسـرح فى األسـاس متـمـنـيا له

التوفيق والسداد فى أداء مهمته القومية الصعبة.

ــســرحى احلــديث فى دورته مــنــذ أيــام قــلـيــلــة انــتــهى مــهــرجـان الــرقص ا
ـسرحى فى الـتاسـعـة وسواء اتـفـقنـا أو اختـلـفنـا حول أهـمـية هـذا الـلون ا
مـصـر فــإنـنـا ال نــنـكــر أنه أصـبح حــقـيـقــة واقـعـة حــيث شـارك فى دورته

األخيرة ثالثة عشر عرضًا مسرحيًا مصريًا.
ــســرحى وحـداثــة الــرؤى اإلخـراجــيــة فى أعــمـال ولــيـد وكــتـاب "الــرقص ا
ـؤسس لـهـذا عـونى يـتـنـاول بـالـتـحـلـيل عـروض "عـونى" بـاعـتـبـاره الـرائـد وا

سرحى فى مصر. اللون ا
تمردة عونى والروح ا

صـاغ د. أبـو احلـسن سالم كـتـابه فى ثالث حـركـات وعـددًا من األشـعار..
فى احلركة األولى "شـعر الصـورة والتناول الـبيثـقافى فى عروض الرقص
ـؤلف حـوارًا دار ب عـونـى ووالدتـه وهو ـسـرحى احلـديث" يـسـتـعـرض ا ا
فى الـرابعـة لـيؤكـد من خالل هذا احلـوار أن روح عـونى متـمـردة وجدلـية
ـــزج بــ مــا هـــو قــومى وأجـــنــبى تـــراثى وحــداثى مــنـــذ صــغــره  فـــهــو 
ـســرحى. كـمــا أنه يـعـتــمـد عـلى ـفــهـوم "الـبــيـثـقــافـيـة" فـى الـفن ا لــيـؤسس 
أسلـوب تـشـظى الـصورة الـكـلـيـة للـعـرض وتـداخل أزمـنة احلـدث وأمـكـنته
ــؤلـف أيــضًــا فى احلــركــة الـــثــالــثــة من خالل هــذا الــتـــوجه الــذى يــؤكــده ا
ــؤلـف د. هــانـى أبــو عـــرضه لـــلـــقـــاء مـــســجـل دار بـــ ولــيـــد عـــونى وابـن ا
ؤلف أن إجـابات "عونى" فى هذا احلـوار قد تعـيننا احلسن" حيث يـؤكد ا
عـلـى فك شـفـرات إبـداعـاته.. كـمـا جـاءت احلـركـة الـثـانـيـة مـوضـحـة لـرأى

عونى فى عالقة الرقص باحلياة..
ؤلف إشـكالـية تـلقـى أعمـال عونى مـرجعًـا ذلك إلى أن عروض ويـتنـاول ا
ـعنى عـلى طـبق من ذهب باإلضـافـة لقـصور سـرحى ال تـقدم ا الـرقص ا
اجلـمـهــور الـعــادى وبـعض الــنـقــاد عن فـهـم نـظــريـات الـنــقـد احلــداثى ومـا
بـــعــده.. ويـــرد عــلى مـــقــال حملـــمــد الــتـــهــامـى واصــفًــا إيـــاه بــاالنـــطــبـــاعــيــة
ؤلف قدر كبير من االنفعال فى ردوده التى والتقليدية ويظهر فى دفاع ا

بررات الدفاعية.  كررت نفس ا
وفى سـفـره األول "سـفـر ميـتـاسـيـرة اإلبـداع" والذى يـضم خـمـسـة عـناوين
ــؤلف فى الــبـدايــة أن الــعـروض الــتــجـريــبـيــة تــرتـكــز عــلى أال يـرى يـؤكــد ا
ـمـثل ولــكـنه يـرى ـتــفـرج فـيــهـا وجـهه  وال وجه اخملــرج وال الـكـاتـب وال ا ا
عـنى فى شـبكـة الصورة وجه الـعرض فـكريًـا وجمـاليًـا فيـبصـر فراشـات ا
عنى صريحًا بل تستشفه سرحية مؤكدًا أن عروض "عـونى" ال تعطى ا ا
من اخلــيــوط الـشــفـيــفـة الــتى تـنــسج أمــامـنــا. وفى الـبــحث الــتـالى يــهـاجم
ـؤلف مؤكدًا أن مـصطـلح الورشـة األدبية وت ا ؤلف ما يـعرف حـاليًـا  ا
سـرحية الذى يدعم هذه الفـكرة ما هو إالّ ترسيخـاً لثقافة الترويض أو ا
الـسـيـاسى والـفـكـرى األمـريـكى تـوطـئـة لـتـوسـيع دائـرة الـتـبـعـيـة لـلـغـوغـائـيـة
ـة االقتـصادية والـتى تقـنعت األمريـكيـة التى نـصبت نـفسـها جـاويشًـا للـعو
فى الـبدايـة بأقـنعـة ثـقافـية مـا لبـثت أن أسـقطـتهـا جمـيعًـا لـتظـهر أنـيابـها
وأن أسـلـوب الكـوالج مـا هـو إالّ إفرازًا لـهـذه الثـقـافة وأنه يـجب أن نـحدد
ما هـو مدى الـتمـاس ب هـذا االجتاه وهـويتنـا القـوميـة" هذا الـقول الذى

نرى فيه تناقضًا غريبًا مع قوله السابق.
(٢ ومـياء "(١ ـؤلف قراءة ألعـمال "عـونى" ا وفى بـقيـة هذا "الـسفـر" يقـدم ا
ـؤلف والــتى صــاغـهــا "من شـظــايــا حـروف الــلـغــة غـيــر الـكـالمـيــة" ويـقــدم ا

وصًفا دقيًقا لعرض "صحراء شادى عبد السالم" و "توت عنخ آمون".
ـــؤلف لــيس فى صــحــراء شــادى وال عـــونى ولــكــنــهــا صــحــراء من لــيــتــركــنــا ا
عالمـــات االســتـــفـــهــام والـــتى أثـــارهــا بـــنــســـبــتـه أســلـــوب "الــكـــوالج" و "الــورش
ــدافع عـلى ــسـرحــيــة" إلى الـســيـاســة األمـريــكــيـة وهــو الـذى تــبـنى مــوقف ا ا
طريقة عونى التى وصفها بأنـها "لوحات ذات صور متشظية متداخلة األزمنة
واألمكنة" بل وقـام بتأصيل هـذا االجتاه وتبريـره ليس نقدًيـا فحسب ولكن –

تمردة منذ الصغر. أيًضا  –باعتباره ناجتًا عن روح عونى ا
ويـرى د. سالم أن عـونى كـان رائدًا فى جتـسـيد الـسـيرة الـذاتـية جتـسـيدًا
ؤلف رؤيـته التـحلـيلـية فى هذا مـرئيًـا معـتمـدًا على لـغة اجلسـد ويطـرح ا
الـسـفـر كــمـا فى األسـفــار الـتـالـيــة كـلـهـا حتـت عـنـوان "الـقــصـيـد احلـركى"

فهناك قصيد حركى واحد واثنان وثالثة..إلخ.
وقد احـتـوى سفـر "ميـتاسـيرة اإلبـداع" لقـاء جيـران ومارى هـاسكل مع فن
سرحية و "جنيب مـحفوظ ب نهار اليقظة وغيبوبة الوطن" عارضة ا ا
و"حــلم نــحــات وجتــديـد ذكــرى مــخــتـار" عــبــد الــوهـاب الــبــيــاتى واألبـواب

السبعة صوف رابعة وفكرة قهر اجلسد.

ـؤلف أعمال "كالرا وفى سفره الـثالث "سـفر الـهوية وأصـداء الكـون" يستـعرض ا
ـتحركـة" الذى اعتـمد فيه عـونى على سيـناريو مـرجتل ثم "هيروشـيما والرمال ا
وجمالـيات القـبح" عن مأساة هـيروشيـما و "جمـهورية آيـات" التى أنشـأها عونى
ــيـة وتـنـاول مـنـصـًبــا نـفـسه فــيـهـا حــارًسـا عـلى مــعـرض الـثـقــافـات والـفــنـون الـعـا
"حداثيـة الرؤية اإلخـراجيـة فى أوبرا" دون بسـكوالى" بـ بيروت وسـراييفـو كما
يـسـتـعـرض بـالتـحـلـيل أوبـرا "دون جـيوفـانى" وجتـلـيـات االسـتايـلـزيـة وحتت عـنوان
ـؤلف حتـليـله لـعرض "حتت األرض" "اإلرهـاب وأسـلحـة عـونى اجلمـالـية" يـقدم ا
ــؤلف فـى حــديــثــة عن عــرض "فـــيــروز" وعــرض آخــر هــو "الــرقم ويــســتـــفــيض ا

التاسع" بإيراده لصور العرض دون التطرق لهما بكلمة.
ـؤلف كـتـابه بـقـراءات أخـرى حتت عـنـوان عـام هـو "سـفـر الـتأمل ويـختـتم ا
والتجريد" فـيقدم أوالً قراءة سيـميولوجيـة لعرض "األفيال تـختبئ لتموت"
رابـطًـا بـ مــنـظـومـة الــعالمـات الـكــامـنـة فى اجلــمل والـفـقـرات الــبـصـريـة
والــســـمـــعــيـــة ومــا بـــيـــنــهـــا من عالقـــات كـــمــا يـــقــدم أربـع قــراءات لـــعــرض
"شهـرزاد" وجاء الـقصـيد احلـركى الراقـص الثـالث بعـنوان "طـائر الـفطرة
ـسرحـى "ب الـغسق والـفجـر" ليـناقش الـدادية" الـفـرد فى سفـر التـكوين ا
ـاهيـة والـتى تأسس عـلـيهـا الـفكـر الـوجودى فكـرة أسـبقـيـة الوجـود عـلى ا
ـتقـنـعـة بـأردية ـتـطـرفـة  ا ادى إلـى جانب طـرحه خلـطـاب اجلـمـاعات ا ا
ديـنـيــة. ويـقـدم الـقـصـيـد الــرابع "لـذة الـعـرض بـرائـحــة الـبـلح" وصـفًـا أدبـيًـا
ـؤلف بـعـرض رائـعًـا لـعـرض رائــحـة الـثـلج. وفى الـقــصـيـد األخـيـر يـخــتـتم ا
ؤلف فى هذا "نبات بـحرى .. ب محـمود سعيـد ووليد عـونى" وقد رأى ا
الـــعــرض أن نــســـبــة أجــســـاد الــراقــصـــات الــثالث ال تـــتــنــاسـب مع أجــســاد
ـؤلف يـطرح من شـخـصيـات الـلوحـة الـتى مثـلت خـلفـيـة العـرض. غـير أن ا
ـلــمح أن األدب والـفـن يـرجــحـان لــغـة احلــقـيــقــة الـفــنـيــة عـلى خالل هــذا ا
ـسرحى يـقدم نـفسه احلقـيـقة الـتاريـخيـة أو االجـتمـاعيـة أى أن العـرض ا
تلقى أن يتـقبل هذا اإليهام ليتحقق التفاعل عبر فى رداء اإليهام وعلى ا
ــعـروض فى تـالحـمه مــعــادلــة الـعــنــاصـر الــفــنـيــة مع الــتــعـبــيــر الـشــعــورى ا

ستقبل له. وتفاعله مع التعبير الشعورى اجلماهيرى ا

سبع مسرحيات مصرية جدًا
يـضم هــذا الـكـتـاب "مـصــر" لـلـمـؤلف أ.د عــبـد الـرحـمن
عبد احلـميد مـجموعـت من النـصوص األولى حتتوى
عــلـى ثالثــة نــصــوص هى "األهـــرام الــفــرعــون والــنــيل
احملـامون" والنصوص جمـيعها تعبـر عن هموم مصرية
ـــؤلف الــتــاريخ ــة ومــحـــدثــة يــســتـــقــر خاللــهــا ا قــد
صـرى منـذ عهـد الفـراعـنة إلى اآلن وهـذا يتـأكد من ا
خالل الـشـخـصـيـات الـتى جتـمع بـ الـفـرعـون والـكـهـنة
ومـصطـفى كامل وسـعـد زغلـول.. أما اجملـمـوعة الـثانـية
ــرايـا فــتــحـتــوى عــلى أربـعــة نــصـوص هـى "األنـابــيب ا
الـــــوزيــــر بـــــ الـــــســــوريـن" وكــــمـــــا يـــــبــــدو مـن عــــنـــــاوين
ـســرحـيـات تــتـنـاول هــذه األعـمــال هـمـومًــا ومـشـكالت ا

الكتاب: مصر
ؤلف: أ.د  عبد الرحمن عبد احلميد على ا

الناشر: دار البيان

ـؤلف فى هـذه الـنـصوص مـصـريـة مـعـاصرة.. ويـجـمع ا
ب النـثر والشعر ,كذلك يجمع بـ الفصحى والعامية

. ثقف الراقية أو ما يسمى بعامية ا
ــؤلف أ.د عــبـــد الــرحــمن عــبــد احلــمـــيــد عــلى يــشــغل ا
مــنــصب عــمــيــد كــلــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــزقــازيق وله
ـــســـرح والـــدراســات مــؤلـــفـــات عـــديـــدة فى الـــقـــصـــة وا
ــســرحــيــة األخــيــرة: األجــنـدة الـنــقــديــة. ومن أعــمــاله ا
احلــمــراء مــســاكن الــضــبــاط الــتــوصــيــلــة الــشــرقــيـة
ان الـنساء األصدقاء احلـرية التمثـيل الدراويش بر

البوليس دار الكتب.

هرجان القومى للمسرح.. انتهى على خير ا
فاروق حسنى شهد حفل اخلتام

د. سامى 
عبد احلليم
رمانة
 ميزان
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 فريق عرض قهوة سادة فى لقطة تذكارية مع الوزير وزير الثقافة مع طارق مهران وأشرف زكى وهيثم اخلميسى

الفرق احلرة غاضبة من فاطمة رشدى
ــســرح الــصـغــيــر بــاألوبـرا اســتالم خــشـبــة ا
ـسـرح مـتـأخـراً فـضـالً عن عـدم جـاهـزيـة ا
لعروض من هذا النوع وعدم وجود كواليس

أو باب خلفى أو شواية.
> أكـــــد اخملــــرج الــــشـــــاب مــــحــــمـــــد مــــرسى
ا وصفه بعـدم االهتمام استـياءه الشديـد 
من قـــبل مــــديـــر مـــركـــز إبـــداع إســـكـــنـــدريـــة
 د. أحــمـد يـحـيـى عـاشـور بـفـريـق مـسـرحـيـة
ـركز فى «دسـتـور يـا أسـيـادنـا» الـتى مـثـلت ا
هرجان وقال مـرسى إنه اجتهد كثيراً مع ا
باقى زمالئـه لتكوين الـفريق وكانت النـتيجة
ـركز مـعـانـاتـهم من الـتـجـاهل ورفض إدارة ا
لـــــتـــــحـــــمل مــــــصـــــاريف جتـــــهـــــيـــــز الـــــعـــــرض
واالنـــتـــقـــاالت واإلقــامـــة ولم يـــخف مـــرسى
قـــلـــقه عـــلى مـــصـــيـــر الـــفـــريق بـــســـبـب هــذا

التجاهل واإلهمال.
ــــشــــاركــــة فى > عــــبــــرت مـــــعــــظم الــــفـــــرق ا
ــهـرجـان عـن شـكـواهــا من جلـنـة مـســابـقـة ا
الـتـحكـيم بـسـبب سـلـوك عـدد من أعـضـائـها
أثـناء مـشاهـدتهم لـلعـروض وإصرارهم على
الـــتــحــدث بــصــوت عـــال إضــافــة إلى خــروج
ودخول بـعضهم أثـناء العـرض أكثر من مرة
فـضال عن استغـراق أحدهم فى النـوم أثناء

مشاهدة العرض.
الطـريف أن فتحـية العسـال وفهمى اخلولى
ود. حـــــسن شـــــرارة تـــــغــــيـــــبـــــوا عن أعـــــمــــال
الـتـحكـيم أكـثـر من مرة ولـم يشـاهـدوا عددا

شاركة. من العروض ا
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> الـفـرق احلــرة الـتى شـاركت فى مــسـابـقـة
ـهـرجـان أعـلـنت اسـتـيـاءهـا من إدارة جلـنة ا
الـعـروض لـقـيـامـهـا بـتـحـديـد خـشـبـة فـاطـمة
ــنــيل لــتــقـد رشــدى «الــعـائـم الـصــغــيــر» بـا
عروضها عليـها فى السادسة مساء وهو ما
تسبب فى فشل وضع خطة إضاءة فى هذا

سرح لضوء الشمس. التوقيت لتعرض ا
مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــفــتـــاح مـــخـــرج مـــســـرحـــيــة
«كــسـتــور» لــفــرقـة «حــالــة» تــغــلب عــلى هـذه
ـسـرح ــشـكـلــة وقـدم عــرضه فى حـديـقــة ا ا
دون االستعانة بتقنيات الصوت واإلضاءة.
> لــعب د. ســامى عــبــد احلــلــيم دور رمــانــة
ــسـرحى «قـصـة حب» ــيـزان فى الـعـرض ا ا
لــفـرقــة الـغــد وسط مـجــمـوعــة من الـشــبـاب
ــوهـوب وتــألق فـى دوره وكـعــادته أمــسك ا
سـامـى عـبـد احلـلــيم بـتـفــاصـيل الـشــخـصـيـة
مــعـطــيـا درسـا فى جــمـالـيــات األداء مـؤكـداً
عـــلى ســعـــادته بـــالــتـــجــربـــة وبــالـــعــمل وسط
مـجمـوعة من الـشباب الـذين وصفـهم بأنهم
«مجـتهدون» وقـال «أدى كل منهم الـلى عليه

وأكثر شوية».
> أعـربت عـبـيـر عـلى مـخـرجـة عرض «انت
دايـس عـــلى قـــلــــبى» عن تـــقــــديـــرهـــا الـــبـــالغ
هرجان وقف الدكتـور أشرف زكى رئيس ا
والــــذى وافق عــــلـى تــــعـــديـل مــــوعــــد عـــرض
مــسـرحـيــتـهــا فى الـيـوم األول من الــسـادسـة
إلى الــثــامــنــة مــســاء تــفــهــمــا مــنه لــعــدد من
ـعـوقـات الـتى واجـهت فـريق الـعـمل أهـمـها ا

بعد أن الحظت االعتداء السافر على الفصحى

مثل حو أمية ا جلنة التحكيم توصى 
صرية واالهتمام بتقد النصوص ا

هـرجان بـرئاسـة الفـنان عزت جلـنة حتـكيم ا
الـــعاليـــلى وعـــضــويـــة: د. حـــسن شــرارة د.
حــســ الــعــزبى د. ســيــد خــاطـر د. حــسن
ـنـصف الـسـويسـى فهـمى اخلـولى رشـيـد ا

عايـدة عـبـد الـعزيـز د. عـلـية
عـبد الرازق فـتحيـة العسال
عــــــــاطـف الــــــــنــــــــمــــــــر قـــــــــدمت
مـــجـــمــــوعـــة من الــــتـــوصـــيـــات
الــهـامــة مــؤكــدة عــلى ضـرورة
أخذهـا فى االعـتبـار وطـالبت
ــــهـــــرجـــــان بـــــاحلــــرص إدارة ا
عـــلـى تـــنـــفـــيـــذهـــا وذلك بـــعـــد
متـابـعة الـلـجـنة لـكل الـعروض
ــــســـابــــقـــة ــــشـــاركــــة داخل ا ا
الرسـمية حـفاظـا على أهـمية
ـهـرجـان وتـسعى إلى وقـيـمة ا
تــــــــطـــــــــويــــــــره خـالل األعــــــــوام
الــقــادمــة وكـانت الــتــوصــيـات

كالتالى:
ـــشــــاركـــة أوال: أهـــمــــيـــة اســــتـــعــــانــــة الـــفــــرق ا
ـــصــــحح لـــغــــوى فى الــــعـــروض الـــتـى تـــقـــدم
بالعـربية الـفصحى حـتى تظهـر هذه العروض
بـــالــــشـــكل الــــذى يـــلــــيق وقـــيــــمـــة هـــذه الــــلـــغـــة
وأهـمــيــتـهــا وخـاصــة بـعــد مالحــظـة االعــتـداء

 عزت العاليلى

بـيــنـمــا ذهـبت جــائـزة الــتـمـثــيل دور أول رجـال
وقـدرهـا خـمـسـة عـشـر ألف جـنـيه إلى الـفـنان

ماجد الكدوانى.
وفـــاز اخملـــرج هـــشـــام عـــطـــوة بـــجـــائـــزة أفـــضل
مخرج مسرحى وقـدرها خمسة عشر ألفا عن

مسرحية "البؤساء" لفرقة مسرح الطليعة.
وأعـلن الـفــنـان عـزت الـعـاليـلى رئـيس الــلـجـنـة
ـــســـرحـى مـــحـــمـــود الـــطـــوخى فـــوز الـــكـــاتب ا
بجائـزة أفضل نص مسـرحى وقيـمتهـا خمسة
عــشــر ألـف جــنــيـه عن مــســـرحــيــة دســـتــور يــا

أسيادنا.
وفـازت مــسـرحــيـتــا "اإلسـكــافى مـلــكًـا" لــفـرقـة
ـسـرح القـومى و "رومـيـو وجـوليـيت" جلـامـعة ا
عــ شـمس بــجــائـزة أفــضل عـرض مــسـرحى

مناصفة وهى جائزة عينية.
ــهــرجـــان والــتى بــدأت كــانت جلـــنــة حتــكــيـم ا
عــمـلــهـا فى اخلــامس من يــولـيــو قـد شــاهـدت
ــــســــابــــقـــة  31 عــــرضًــــا مــــســــرحـــيًــــا داخـل ا
الــرســمــيـــة لــدورة هــذا الــعــام تــمـــثل مــخــتــلف
سرحى قدمت عروضها على جهات اإلنتاج ا
مـعظم مـسـارح القـاهـرة إضافـة إلى عدد من
هرجان. العروض التى قدمت على هامش ا
هرجـان هذا العـام عددًا من الندوات وعـقد ا
ـســتـديــرة حـول قــضـايـا ومــشـكالت ـوائــد ا وا

صرى.  سرح ا ا

ـــســرح الـــكـــبــيـــر بـــدار األوبــرا مـــســاء شــهـــد ا
ـاضى حـفـل خـتـام فـعـالـيـات الدورة األربـعـاء ا

صرى. الثالثة للمهرجان القومى للمسرح ا
حــفل اخلــتــام الـذى انــتــهى عــلى خــيــر شــهـده
الـفنـان فـاروق حسـنى  وزيـر الثـقـافة بـحـضور
ــــهـــــرجــــان واخملــــرج د. أشــــرف زكى رئـــــيس ا
ـهـرجـان وعدد ـسـرحى خـالـد جالل مـديـر ا ا

من قيادات الوزارة.
بــدأ احلـفل بـعـرض فـنـى قـصـيـر قـدمه طالب
ـركـز اإلبداع الـفـنى وبـعد اسـتـوديـو الـتمـثـيل 
انــتــهـاء الــفــنــان عــزت الــعاليــلى رئــيـس جلــنـة
الــتــحــكــيـم من إعالن تــوصــيــات الــلــجــنــة قــام
ـهــرجــان لــهــذا الــعـام والــتى بــإعالن جــوائــز ا
تنـوعت فيـما بـ شـهادات الـتقـدير واجلـوائز

الية للفرق الفائزة. ا
وقررت جلنة التحكيم منح شهادتى تقدير لكل
مـن الـطـفــلـ فـادى يــسـرى وشـروق صالح عن
دورهـمـا فى مـسـرحـيـة "شــكـلـهـا بـاظت" لـفـرقـة
ـسرحـيـة إخراج دعـاء طعـيـمة إنـتاج اجلراب ا
سرح وشهادة تقدير صـرية لهواة ا اجلمعية ا
خــاصــة لـلــفــنـان ســعــيــد الـفــرمــاوى عن عـرض
"حـــكــايـــات عــزبـــة مـــحــروس" لـــقــطـــاع الــفـــنــون

الشعبية واالستعراضية.
وأعــلن الــعاليــلى عن تــقــد جلـنــة الــتــحــكـيم
جلــائــزتــهـا اخلــاصــة وقــيــمـتــهــا خــمــسـة اآلف
جـنـيه بـاإلضـافــة إلى شـهـادات الـتـقـديـر ودرع
ــســرحــيــة "قـــهــوة ســادة" صــيــاغــة ــهــرجـــان  ا
وإخـــراج خــالـــد جالل وإنــتــاج مـــركــز اإلبــداع
الـفـنى ومـسـرحـيـة "أطــيـاف حـكـايـة" لـلـمـؤلف
يس الـــضـــوى إخـــراج أســـامـــة عـــبـــد الــرءوف
لـفــرقــة قـصــر ثــقـافــة أبــو تـيج إنــتــاج الـهــيــئـة
الــعـامـة لــقـصــور الـثـقــافـة وأخــيـرًا مـســرحـيـة

اســتـــعـــراضــات وقـــدرهـــا عــشـــرة آالف جـــنــيه
مـــــنــــــاصـــــفـــــة بــــــ كل مـن عـــــادل عــــــبـــــده عن
مـسرحـيـة "زى الـفل" لـقطـاع الـفـنـون الشـعـبـية
واالســـتــعـــراضــيـــة وضــيـــاء شــفـــيق ومـــحــمــد
مــصــطــفى عن مــســرحــيــة "الــبــؤســاء" لــفــرقـة

مسرح الطليعة البيت الفنى للمسرح.
وذهـــــبت جـــــائــــزة أفـــــضل مـــــؤلف مـــــوســـــيــــقى
وقـدرها عشرة آالف جنـيه مناصفـة فيما ب
د. طـارق مـهـران "البـؤسـاء" وهـيـثم اخلـمـيسى

"اإلسكافى ملكًا"
ورشـح جلــــــائــــــزة أفــــــضل ســــــيــــــنــــــوغــــــرافــــــيــــــا
ـنـصـورى وقـدرهـاعـشـرة آالف جـنـيه أسـامـة ا
"أطــيـــاف حـــكـــايـــة" وحـــازم شـــبل "اإلســـكـــافى
مــلــكــا" وصـــبــحى الــســـيــد عن ســيـــنــوغــرافــيــا
مــســـرحـــيــتـى "الــبـــؤســاء ونـــســـاء لــوركـــا" وفــاز

صبحى باجلائزة.
ثلة وفازت أمانى البحطيطى بجائزة أفضل 

دور ثان نساء وقدرها عشرة آالف جنيه.
أمــا جــائـــزة دور أول نــســـاء وقــدرهــا خـــمــســة
عــشـر ألف جــنـيه فــذهـبت مــنـاصــفـة لــنـرمـ

ان إمام. زعزع وإ
وفاز الـفنـان خالـد النـجدى "الـبؤسـاء" بجـائزة
ــثل دور ثــان رجــال وقـدرهــا عــشـرة أفــضل 

آالف جنيه.

اكس فريش إخراج سامح "مشعلـو احلرائق" 
بـســيـونى واإلنــتـاج لـفــرقـة مـســرح الـشـبـاب -

البيت الفنى للمسرح.
ذهـبت جـائـزة أفـضل مـؤلف صـاعـد وقـيـمـتـهـا
عــشــرة آالف جــنــيه حملــمــد الــقــوشــتى مــؤلف
ـعهـد العالى مـسرحيـة "أالؤونا" الـتى قدمـها ا

سرحية إخراج أحمد السيد. للفنون ا
ورشـــحت كل من نـــهى لـــطــفى عـن دورهــا فى
مـســرحـيـة "اإلســكـافى مـلــكـا" ور أحـمـد عن
دورهــــــا فـى "أالؤونـــــا" وريــــــهــــــام دســـــوقـى عن
دورهـــا فى مــــســـرحــــيـــة "رومـــيــــو وجـــولــــيـــيت"
ــثــلـة جلــامــعـة عــ شــمس جلــائــزة أفــضل 
صـاعـدة وقـيـمـتـهـا عـشـرة آالف جـنـيه وذهـبت

اجلائزة لريهام الدسوقى.
ـمــثل الـشــاب كـر يــحـيى بــجـائـزة كــمـا فــاز ا
ــثل صــاعــد وقـيــمــتـهــا عــشـرة آالف أفــضل 
جــــــنــــــيه عـن دوره فى مــــــســـــرحــــــيـــــة "رومــــــيـــــو

وجولييت".
جـائـزة أفـضل مـخرج صـاعـد وقـيـمتـهـا عـشرة
آالف جــنــيـه رشح لــهــا أســـامــة عــبــد الــرءوف
مـــخـــرج "أطــــيـــاف حـــكــــايـــة" ودعـــاء طــــعـــيـــمـــة
مـخرجة "شـكلـها باظـت" ومحمـد الصـغير عن
مسرحية "روميو وجولييت" وذهبت للصغير.
قــررت الــلــجــنــة مــنـح جــائــزة أفــضل تــصــمــيم

صبحى السيد
أحسن

سينوغرافيا
وهشام عطوة
أفضل مخرج

جوائز التمثيل
ذهبت للكدوانى
ان إمام ونرم وإ
زعزع والنجدى
وأمانى وكر

الـــســـافــــر عـــلى الـــلـــغـــة الـــعـــربــــيـــة فى مـــعـــظم
شاركة. العروض ا

ها ـصريـة وتقـد ثانيـا: االهتـمام بـالنـصوص ا
بــعـد مالحـظـة الـلــجـنـة اسـتـعــانـة مـعـظم الـفـرق
ــــيـــة ـــشــــاركــــة بــــنــــصــــوص عــــا ا
مـتـرجـمـة عـلى الـرغم من وجـود
نـصـوص لــكـتـاب مـصــريـ كـبـار
مع حث الـشـبـاب عـلى االهـتـمـام
ـــســـرحـــيـــة بـــتـــقـــد األعــــمـــال ا

صرية. ا
ثـــالــــثــــا: الــــتــــقـــلــــيـل من اإلبــــهـــام
ـفاهيم وتـقليـد الغرب وخلخـلة ا
بــــــشــــــكـل أعـــــمـى دون االلــــــتـــــزام
بـــحــــدود وتــــقــــالــــيــــد وثــــقــــافـــات
ـصـرى لـلتـواصل مع مـجـتـمعـنـا ا
ــشــاهــد الـــبــســيط اجلــمــهـــور وا

بشكل أكبر من ذلك.
رابعا: إعادة الـنظر فى الالئحة
ـهـرجـان بـخـصـوص اخلـاصـة بـا
تــــســـابـق احملـــتــــرفـــ مـع الـــهــــواة رغم تــــفـــاوت
اخلـــبـــرات وتــشـــكـــيل جلـــنـــتــ واحـــدة خـــاصــة
بــــتــــحــــكـــــيم عــــروض الــــهــــواة وأخــــرى خــــاصــــة
بـاحملـتـرفـ وبـجـوائـز مـنفـصـلـة حـتـى ال يـتـكرر

مسلسل اعتذارات الكبار.

 صبحى السيد أحسن سينوغرافيا
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> الـشعر فى مسرحـنا يرتبط بالـظواهر الدراميـة األولى - قبل شوقى - حيث يرى
د. أحـمد شـمس الديـن احلجـاجى أن الشـعر فى مـسرحـنا يـرتبط بـفنـون التمـثيل

األولية التى عرفها العرب والتى أسماها بفنون الفرجة العربية.

ثـلـون يـضحـكـون الـناس بـنـكات > كـانت تـؤدى تـمثـيـلـيات احملـبـظـ بالـشـعـر  وهم: "
مهـدة للزواج والـطهور فى مـضحـكة حقـيرة. وكثـيرًا مـا يرون أثنـاء احلفالت السـابقـة ا

منازل العظماء وأحيانًا فى ميادين القاهرة. 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

> صندوق التنمية الثقافية يقوم حاليا بوضع خطة لتقد مسرحية قهوة سادة للمخرج خالد جالل بعدد من احملافظات.

21 من   يوليو 2008  العدد 54

يرغنى. > اخملرج ناصر عبد التواب يستعد إلعادة تقد مسرحية "سكة السرايا الصفرا" للمؤلف الراحل بهائى ا

سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: األنا  – اآلخر.. ازدواجية الفن
التمثيلى

ؤلف: د. صالح سعد ا
: د. شاكر عبد احلميد تقد
عرفة الناشر: سلسلة عالم ا

ارسة حية سرح  ا
كن إيقافها ال

ــســـرح هــو تــدريب عــلى احلــريــة وهــذه لــنــتــعــلم كــيـف نــفــعل ذلك فــا
سـرحى خـطورته الـتى تتـفاقم احلريـة هى احلـقيـقة الـتى تـمنح الـفن ا
كن إيـقـافـهـا أو تعـديل مـسـارها ـارسـة حـية عـلـنـيـة ال  نـتـيـجة كـونه 
ـكـن الـتـكـهـن بـاألثـر الـذى قــد حتـدثه بـ ـجـرد انــطالقـهـا كــمـا ال 

تواطئ  – بالضرورة  – على تصديق ما يحدث. جمهورها ا

ـمــثل هـو مــفـارقـة ــؤلف عـلى أن األصـل فى حـرفــة ا أيـضًــا أكـد ا
الـشـخص لذاتـيـته والدخـول فى إهـاب شخـصـية أخـرى وهذا ال
يـكون إال من خالل التـحول عن ذاته وجتسيـد حياة "ذات" أخرى
ـسـرح أى بـالـقـول والـفـعل مـعًـا وهـذا تـعـبـيـر واضح عن جـوهـر ا
تـناقـضة الـتى ال تكف احلـوار الدرامى أو الـصراع بـ األزواج ا
ــكــتـوبــة ال تــلــبث إال أن عن الــتــحــول واالنــقالب; فــالــشــخــصــيــة ا
تـــتــحـــول إلى أخــرى نـــاطــقـــة ثم تـــعــود لـــكى تــنـــام من جـــديــد فى
ــثل آخـر إلى احلــيـاة وهـكـذا مــحـبـســهـا الـورقى حــتى يـبـعــثـهـا 
ـمثل الـذى ال يفـتأ يـتحـول من شخـصيـته الذاتـية إلى احلـال مع ا
الـشخصيـة الدرامية ويـعود ليكرر كل لـيلة العـملية نـفسها ولكن
الــسـؤال الــذى يـجب أن يُــطـرح هــو: هل يـبــقى هـو نــفـسه بــعـد كل
لـيـلة عـرض? وهل تكـون الشـخصـيـة هى هى فى كل مرة يـقدمـها

أم ينالها شىء من التغيير?.
ــؤلف فى الـفـصل الــثـانى إلى عـمـلــيـة احملـاكـاة مـؤكـدًا ويـتـطـرق ا
عـلى أن الـنظـرة إلى مـصطـلح احملـاكاة الـيـوم لم تـعد مـثلـمـا كانت
لـدى أصـحـاب الـنـقــد الـتـقـلـيـدى. وأنـنـا يــجب أن نـكـون عـلى بـيـنـة
تـمـامًــا من مـدى الــشَـرَك الـذى تــمـثـله هــذه الـكـلــمـة ألن احملـاكـاة
ـا ـعـنــاهـا الـقـد واألشـكـال احلـديـثـة من الـتـمـثـيل احملـاكى إ
هى صـورة مــخـتـلــفـة عـمـا نــفـهـمـه من كـلـمــة الـتـقــلـيـد ذلك أن كل
نـزلـة إعادة ا هـو عـملـيـة حتول ال تـكـون  عـنـاه احلق إ تـقلـيـد 
ـتـحـول تــقـد لـشىء كـان مــوجـودًا من قـبل إنه نـوع مـن الـواقع ا

تشير فيه عملية التحول إلى ما قد حتول فيها ومن خاللها.
ــؤلف أكــثـر فى وفى الــقـسم الــثــانى من هــذا الـكــتــاب يـســتــغـرق ا
ـمــثل مـتـعـرضًـا لـلـمــفـارقـات الـتـقـنـيـة فى فـكــرة الـتـمـثـيل وحـيـاة ا
ـمثل فى فـنـون األداء وطـرح احلـلول الـعـلـمـية كـمـا يـوضح أدوار ا

سرح الشرقى ومدارس التمثيل واإلخراج...إلخ. ا
ـتنـوعة ـفاهـيم ا هذا الـكـتاب فى مـجـمله يـعالـج فكـرة التـمـثيل وا
سرحية التقليدية للممثل لكنه ال ينـتمى إلى طراز الدراسات ا
ــســـمى بـ "الــدراســات ــعــرفـى اجلــديــد ا بل يــنـــتــمى إلى احلـــقل ا
البـينـية" ولـذلك فهـو يسـتفـيد فى عـرضه للـموضـوع واستـكشافه
خلـباياه بأفكار عدة مسـتمدة من حقول معرفيـة أخرى كالفلسفة
وعـــلم الـــنـــفس والـــســـيــــاســـة والـــتـــاريخ واالقـــتـــصـــاد إضـــافـــة إلى

سرحية على نحوٍ خاص. الدراسات األدبية عامة وا

الـتمـثـيل لـيس مجـرد الـوقوف والـنـطق بـكلـمـات بـطرق مـعـينـة واحلـركة
فـوق منـصـة مـا أو أمـام عدسـات الـتـصـوير فـى ديكـور مـخـصوص وال
هـو مجـرد البـكاء بـأصوات مـرتعـشة وحتـريك عضالت الـوجه بطـريقة
ـا هو عـملـية إبـداعيـة متـكامـلـة تعـتنى بـإظهـار ما يـكمن وراء مؤثـرة إ
ارسـة تكـاد تكـون تطـهيـرية لـلمـشاهد من ـكتـوب فى سيـاق  النص ا
ــارسـة وجــوديـة مــتـمــيـزة تــتــضـمن فى مـشــاعـر مــعــيـنــة وهى أيـضًــا 
عقدة التى جتعل جوهرهـا سلسلة متـصلة من التناقـضات الظاهريـة ا
ــسـرحى صــعـوبـة بــالـنــسـبـة ألى من الـتــمـثــيل أكـبــر مـوضـوعــات الـفن ا
ـستـوى العـام فى الـتجـربة الـفنـية وأيـضًا وصف تـبـسيـطى ال يتـجاوز ا
ـمـارسـة الـعـمـلـية بل بـالـنـسـبـة ألى حتـلـيل نـظـرى مـتعـالٍ عـلى مـيـدان ا
حـتى بـالـنـسـبـة للـتـحـلـيل الـتـخـصـصى عنـدمـا ال يـسـتـطـيع جتـاوز حدود
ـعــنــيـة بــالــبـحث فى ـصــطــلح الـنــقــدى إلى آفـاق الــعــلـوم اإلنــســانـيــة ا ا
الــســـلـــوك اإلنـــســانـى والــنـــفس الـــبـــشــريـــة وفى الـــعـــادات والـــتــقـــالـــيــد

االجتماعية والتاريخ الثقافى والفولكلورى للشعوب اخملتلفة.

هـذه هى الـفـكـرة الـرئـيـسـيـة لـكـتـاب "األنـا  – اآلخـر.. ازدواجـيـة الـفن
الـتمثيلى" للدكـتور صالح سعد والذى جاء فى قـسم يتكون كل قسم
من أربـعة فـصول ففى الـقسم األول والذى عـنوانه "مفـارقات مبـدئية"
ــفــارقـــة الــنص  – الـــعــرض فــيـــقــول إن األصل فى ــؤلـف  يــتـــعــرض ا
ــســرح هــو أنه فن شــفــاهى فى جــوهــره أى أنه فن شــعــبى جــمــاعى ا
يــنـتــمى إلى الــفـولــكـلــور أكـثــر من انــتـمــائه إلى عــالم األدب وأن الـنص
ـطـبـوع لـيس سـوى مـدخل أو إشارة إلـى نص آخر مـنـطـوق ومـتـحرك ا

نص حى بشخوصه التى نراها ونسمعها ونحس آالمها وأنفاسها.
ـكـتـوب ال يــكـون فى الـواقع إال خـطــابًـا مـغـلـقًــا ال تـفـصح عـنه والــنص ا
نـظـومة شـعـرًا أو نثـرًا تـلك التـى قد ال تـكون إال احلـروف والـكلـمـات ا
رمـوزًا أو مـفـاتـيح سـر تـكـشف لـكـل قارىء  – عـلى حدة  – مـا وراءها
من صور وعوالم خيالية ال نهائية تتراءى على جدران وحدته وصمته
ــجـرد ًــا مــحــسـوسًــا  فى حــ أن هـذه الــكــلــمـات نــفــسـهــا تــصــبح عـا
ثل ومن جتـسيدها داخل إطار سيـنوغرافى يضعه مخـرج بواسطة 
سموعة هى طـريقة التأويل رئيـة وا مـثل ا خاللهم فتـصبح أفعال ا
ا يـحتـويه النص مـن معـان باطنـة وإشارات خـفيـة تقـودنا إلى قـبولـة  ا
ـركب من التفـاصيل والسلـوكيات الـتى ترسم مالمح الكون ذلك الكم ا
ا اخلـيـالى اخملـتلف  – بالـضرورة  – عـمـا نعـيشه واقـعيًـا والقـريب 
تخـيلنـاه من صور كـامنة فـيمـا وراء النص وفى هـذه احلالة قـد تصبح
ـهم هو جـميع تـقسـيـمات وإشـارات الكـاتب بال ضـرورة عمـلـية إذ إن ا
الـكـشف عن نـوايا الـكـاتب ومـقـاصـده اخلفـيـة أى عن الـنص الـضـمنى

الكامن خلف الكلمات الظاهرة.
ـــســرحــة" مـن جــانب كل من ــؤلف عـــلى أن هــذه الــعـــمــلــيــة "ا ويـــؤكــد ا
ـــشــاهــدين هى مـــا يــجــعل من الــدرامـــا مــســرحًــا أى فــنًــا ــمــثــلــ وا ا

جماهيريًا ال مجرد أدب مقروء مقصود على فئة بعينها من الناس.
مثل? من هو ا

ـمـثل طـارحًـا أسـئـلـته الـتى عـلى ـؤلف إلى تـعـريـفـات ا كـذلك يـتـعـرض ا
مـثل هو مجـرد مقـلد يـستنـسخ بالـصوت واحلـركة صورة شـاكلـة: هل ا

ما فى الواقع?
أم أنه إنـسان مـبـدع يقـدم شيـئًـا من روحه علـى غيـر مثـال سـابق حتى
وإن تـماثل خارجيًا مع شخوص تـاريخية أو واقعية تـعيش بيننا? أم هو
مـجـرد شـخص يـتـظـاهـر بـأنه شـخـصـيـة أخـرى كـأى نـصـاب مـحـترف
لك إال أن يـصدق? أم هو بـالفعل صـاحب رسالة أمام طـرف ثالث ال 
يعى دوره كقدوة ومثال يتبع خـطاه الكثير من البسطاء والسذج لكونه
سليل حـرفة مقدسة جـعلت منه وسيطًـا ب عالم الشخـصية الدرامية
ـتــفـرج الـبـاحث عـن بـعض الـراحـة الـقـادمــة من عـالم اخلـيــال وعـالم ا

تعة هربًا من مشاكل احلياة اليومية?... إلخ. وا
مثل يـبدو بالفعل شـيئًا ذاتيًـا وشخصيًا إلى ويؤكد د. صـالح أن عمل ا
أقــصى حــد لـكـنـه أيـضًـا  –وعــلى الــرغم من ذاتــيـته وشــخــصـانــيـته –
سرحيـة أو التقنية اآللـية التى يعمل إبداع شرطى مـحدود بالظرفـية ا

من خاللــهــا عـالوة عــلى كــونه لــيس فـــردًا مــطــلق الــيــد فــهــنــاك نص
الـكــاتب ورؤيـة اخملـرج وهـنـاك مـجـمـوعـة الــفـنـانـ والـفـنـيـ اآلخـرين
عقـدة ومن هنا العـامل مـعه فى تشكـيل خطوط الـشبكـة الدراميـة ا
مثل ليست إال تأمالً ذهنيًا قد يكون من الصحيح أن الكتابة عن فن ا
مـجـردًا أو تقـريرًا انـطـباعـيًا عن حـالـة مخـصوصـة لـنوعـية بـعـينـها من
ـا يـقـدمون سـوى الـنتـائج الـنـهائـيـة حـيث يغـيب عـنا ـمثـلـ ال نرى  ا
ـا يـحـويه مـن مـؤشرات ـمـثل  اجلـانب األكـثـر غـنى من طـبـيـعـة عـمل ا
ومـيول سـيـكولـوجيـة مـركبـة ومن مـوروثـات اجتـماعـيـة تشـكل بـطـابعـها
ــثــلــ مــخــتــلــفــ فى بــيــئــات عالمــات الــتــمــيــز الــشــخــصـى مــا بــ 

ومجتمعات متباينة.

كذلك يـقول د. صـالح إن الفعل الـتمـثيلى لم يـكتب لـشواهده الـبقاء إال
مع بـدايــات الــقـرن الــعـشــرين الــذى شـهــد الـتــطـور الــهــائل لـهــذا الـفن
نجـزات العلـمية الـتقـنية الـتى ساهمت فى تـطوير مـترافقًـا مع ظهـور ا
ـسرحى وفـى اختـراع وسـائط فـنـية جـديـدة لـعرض أداء أدوات الـفن ا

مثل ومن ثم حفظه وتسجيله. ا
ـــمــثـــلــ عـــبــر فــقـــبل هــذا مـــا كـــان ألحــد أن يـــرصــد أو يـــســجل أداء ا
مـثل بـالتـالى إال نـشـاطًا إبـداعـيًا وقـتـيًا الـعـصور ولـم يكن مـا يـقدمـه ا
مـحدودًا بحدود العـرض احلى ال يلبث أن ينتـهى لكى يبدأ من جديد

مختلفًا  –بالضرورة  –فى كل مرة عن سابقتها.
وعـلى الرغم من هذه اإلمكانيـة التى أصبحت ب أيديـنا فما أكثر ما
ـمـثـل نـفـسه بــتـضـلــيـلـنــا حـ نـطـالــبه بـإظــهـار حـقـيــقـة دوافـعه يــقـوم ا
والـتفكير فيما يـجرى بداخله من عمليات نفـسية حال أدائه لشخصية
ـا يـحـدث داخـله فنـحن فى مـعـينـة إذ قـد يـكـون هـو بـالفـعل غـيـر واعٍ 
ـهـارة الـتـقـنـيـة قـبل كل شىء أو الـنـهـايـة أمـام حـرفـة عـمـلـيـة تـشـتـرط ا
ـمــثــلــ احملـتــرفــ الــذين قـد ال هـكــذا يــراهــا أغـلـب أصـحــابــهــا من ا

يعنيهم كثيرًا فهم ما يدور فيما وراء الصورة الظاهرة لألداء.

ـعنى ؤلف  – هـو فـعل حريـة أو حترر  – با والتـمثيل  –  كـمـا يقـول ا
ـمارسـة ذاتهـا أو بالـنتـيجـة التى الـسـيكـولوجى  – سـواء تعـلق األمـر با
تصل إليها. فاحلريات التى يتيحها التمثيل ال حد لها وهى التى تبدأ
غلـقة حيث ال ـارسها جـميعًـا فى الغـرف ا من حريـة "التمـرئى" التى 
ـرآويـة وال ثـالث لـنا لـكـنـهـا فى اجملال يـكـون هـنـاك سوانـا وصـورتـنا ا
الــدرامـى تــغــدو أوسع مــجــاالً مـن مــجــرد الــنــقل أو الـــتــرجــمــة لــلــواقع
ـؤدى من راحة داخـليـة من جراء إطالقه ما وبـالتـالى فإن مـا يفوز به ا
ن ال يعـتمل فى داخله من مـكبـوتات يظل كـاحللم بالـنسبـة للكـثيرين 
ثل العرض لكـون القدرة ذاتهـا على التعبـير وخاصة أولـئك الذين 
الـتـمـثـيلـى بالـنـسـبـة لـهم مـتـعـة خـاصـة أعـمق من مـجـرد الـتـسـليـة وهى
مــتـعـة مـغـرقــة فى الـنـرجــسـيـة وذلك بـالــتـقـهـقــر إلى مـرحـلــة الـطـفـولـة
بكرة مرحلة خلق العـالم السحرى. فإذا كنا ال نستطيع تغيير العالم ا
أو حتى أنـفسـنا فلـنسـتمتع  – على األقل  – بـاحللم أنـنا نـفعل ذلك –
iOÉ¡dG óÑY hôªYهــكــذا يـقــولــون ألنـفــســهم سـرًا  – أو يـقــولـون  – فـى أحـوال أخـرى –

مفارقة النص  –  العرض

مثل أداء ا

سرح حرية ا

احملاكاة والشخصية

 خالد النجدى
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ـسرحى هـشام عطـوة عن عدم توقـعه الفوز أعرب اخملرج ا
بـجــائــزة أحــسن مــخــرج مـســرحى هــذا الــعــام وقــال إن هـذه
اجلــائـــزة ســوف تـــدفــعه لـــلــســـيــر بــخـــطى ثـــابــتــة فـى مــجــال
ـسـتـقبل اإلخـراج كـمـا سوف حتـمـله مـسـئولـيـة ضـخمـة فى ا

ستوى وتطويره األفضل. للحفاظ على هذا ا
ــهـرجـان الـقـومـى لـلـمـسـرح الـذى وأكـد عـطـوة عــلى أهـمـيـة ا

صرى. سرح ا ساعد على النهوض بحركة ا
ـشارك معه ولم ينس هشـام عطوة توجـيه التهنـئة جلميع ا
ــجـمــوعـة فـى مـســرحـيــة الــبـؤســاء والــتـعــبــيـر عن ســعــادته 
اجلـوائـز الــتى حـصل عـلــيـهـا الـعـرض مـع عـدم إغـفـاله لـدور
ا الفـنان محمد محمـود مدير مسرح الطلـيعة ومنتج العمل 
بــذله من جــهــد كـبــيــر لــظـهــور الــبــؤسـاء فى ظــروف مــعــقـدة

وقاسية.  هشام عطوة
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ثل الفـنان ماجـد الكدوانى قال إن حـصوله على جـائزة أفضل 
ـهرجـان إضافـة يعـتز بـها كثـيرا بـالنـسبـة له كمـمثل وأعرب فى ا
عـن تـأيــيــده لــتـوصــيــة جلــنــة الـتــحــكــيم بــضـرورة تــكــوين جلــنــتـ
للـتقـييم إحـداهمـا للـهواة واألخـرى للـمحـترفـ حتـى تكـون هناك
نـافـسة وهـو ما سـيعـطى فـرصة أكـبر لـفرق عـدالة فى مـستـوى ا

الهواة للفوز بجوائز مناسبة.
الـــكــــدوانى أشــــار إلى أن حــــصــــوله عــــلى جــــائـــزة مـن مـــهــــرجـــان
مسـرحى كـبيـر ما هى إال تـأكيـد عـلى أنه فنـان جيـد وأكد أنه لن
قـبلة ألن يشارك فى أى أعـمال مسـرحية جـديدة خالل الفـترة ا
مسـرحية «اإلسكافى مـلكا» يتم إعادة عـرضها حاليـاً على خشبة

وسم الصيفى. ها طوال ا سرح القومى ويستمر تقد ا  ماجد الكدوانى

سرح اجلامعى ريهام دسوقى تتمنى زيادة االهتمام با
مـفـاجــأة لم تـتـوقــعـهـا ريـهــام دسـوقى الـطــالـبـة بـجــامـعـة عـ
شــمس وكـــانت مـــشــاركـــتــهـــا فى بــطـــولــة مـــســرحـــيــة "رومـــيــو
وجـولـيـيـت" لـتـأكـيـد عــشـقـهـا لـفـن الـتـمـثـيل ولــكـنـهـا أكـدت أن
ثـلة صاعـدة عن أدائها لدور احلصـول على جائـزة أحسن 
ـجـال الـتـمـثـيل جـولـيـيت سـوف يـدفـعـهـا السـتـمـرار عـمـلـهـا 
مؤكـدة على حـبهـا اخلاص لـألدوار الكـوميـدية وقـررت ريهام
إهداء اجلـائزة للمـشارك معـها فى العـرض وخاصة اخملرج
مـحمد الصغير الـذى بذل معها مجهـودا كبيرا لتقد الدور

بهذا الشكل.
ــســرح اجلــامـعى وأخــيـرا تــتــمــنى ريــهـام دســوقى االهــتــمــام بـا
ـــوهــوبـــ من طالب بــشـــكل يـــتــنـــاسب وأهـــمــيـــته مع رعـــايــة ا

اجلامعة لتنمية قدراتهم وإبراز طاقاتهم.  ريهام  دسوقى
خالد النجدى .. يهدى
اجلائزة لفريق عمل البؤساء
عــنــد سـمــاعه الســمه بــعــد إعالن عـزت
ـــثل الـــعاليـــلى فـــوزه بـــجــائـــزة أحـــسن 
رجال دور ثان لم يتـمالك خالد النجدى
نفسه وبكى بشدة من الفرحة وعبر عن
أســــفه الــــشـــديــــد حلـــظـه الـــعــــاثـــر مــــنـــذ
تــخــرجه فـى مــعــهــد الـتــمــثــيـل مــنـذ 12
عـــــامــــا ورغـم ذلك لـم تــــتـح له فـــــرصــــة
ـوهبته االكتـشاف بـشكل الئق ومـناسب 
ــــشـــاركـــة فى حـــتى جــــاءت له فـــرصـــة ا
البؤساء ولم يتوقع حصوله على جائزة.
يقـول النـجدى إن الـفضل فى ذلك يـعود
لــلـمـخــرج هـشــام عـطـوة الــذى قـدمه فى
الـــعـــمل بـــشـــكـل جـــيــد وأعـــاد اكـــتـــشـــافه
ه بــشــكل أتـاح لـه إبـراز مــوهــبـته وتـقــد
ــتـلـك أدوات خــاصـة وقــدراته كــمــمـثـل 
ـسـرحـنـا إنه يـهـدى جـداً. الـنـجـدى قـال 
هــــــــــذه اجلـــــــــــائــــــــــزة إلـى كـل زمـالئـه فـى
ــشــاركــة مع ــســرحــيــة. كــمــا يــنــتــظــر ا ا
اخملـــــــرج هـــــــشـــــــام عــــــطـــــــوة فـى عــــــرض

مسرحى جديد للموسم الشتوى.

أسامة عبد الرءوف:
مسرح الثقافة

اجلماهيرية مدرسة!
اعـتــبـر اخملـرج أســامـة عــبـد الـرءوف أن
ــــســـابــــقــــة الـــرســــمــــيـــة مــــشــــاركـــتـه فى ا
لــلــمــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح بــعــرض

«أطياف حكاية» جائزة فى حد ذاتها!
قـــال عـــبـــد الـــرءوف: بــــذل فـــريق الـــعـــمل
مـجهوداً مضـاعفاً فى تـقد النص الذى
كـتـبه يـاسـ الضـوى مـسـتـلهـمـاً أسـطورة
أيوب وناعسـة واعتمد العمل على األداء
ــوســـيـــقى ـــركب.. وتـالؤم ا الــتـــمـــثـــيـــلى ا
والديكور واإلضـاءة مع «طقسية» العرض

القادم من «أبو تيج» بأسيوط.
أسامة حصل على جائزة جلنة التحكيم
اخلـاصــة وقـيــمـتــهـا خــمـسـة آالف جــنـيه
عن هــــذا الــــعــــمل إضــــافــــة إلـى شــــهـــادة
الـتــقـديـر ويــرى أن هـذه اجلــائـزة وسـام
ــرة الــثــانــيـة عــلى صــدره خــاصـة أنــهــا ا
الـتى يــحـصـل فـيــهـا عــلى نـفس اجلــائـزة
ــــــــهــــــــرجـــــــان فـى دورتـه األولـى عن من ا

مسرحية «الطوق واألسورة».
وقــال أســـامــة إن مــنـــافــســة فــرقـــة أبــو تــيج
ــاديــة الـــبــســـيــطـــة لــعــروض بــإمـــكــانـــاتــهـــا ا
احملــــتــــرفـــ تــــؤكــــد أن مــــســـرح الــــثــــقــــافـــة
فرخة التى اجلـماهيريـة مازال بخير وأنـه ا
ـصرى الـعـديد من الـنـجوم تـقدم لـلـمسـرح ا

سواء فى التمثيل أو اإلخراج أو التأليف.

أسامة عبدالرءوف

 محمد الصغير

قدم اخملرج الشاب محمد الصغيـر مسرحية "روميو وجولييت" لوليم شكسبير
فى قـالب كـومـيـدى مـخـتـلف اسـتـحق عـنه الـفـوز بـجـائـزة أفـضل مـخـرج صـاعـد

وذلك من خالل عمل مسرحى بسيط قدمه طالب جامعة ع شمس.
ـسرحى خـالد جالل بـعد عـمله الـصغـير يـعتـبر نـفسه واحـدًا من أبنـاء اخملرج ا
مـعه كـمـمـثل فـى عـدد من الـعـروض ولـذلك قـرر إهـداء اجلـائـزة ألسـتـاذه خـالـد
جالل وقال الصـغير إن حصـول عرضه على جـائزة أحسن عرض مـناصفة مع
"اإلســكــافى مــلــكًــا" جــائــزة أخــرى بــالــنــســبــة له واعــتــبــر أيــضــا أن فــوز الــعــمل
ــثــلــة صــاعــدة ــثـل و بــجـــائــزتى أحــسن 
ـثــلى عـرضه ــثـابــة تـكــلـيل جملــهـوده مـع 

هرجان. الذى حقق جناحا كبيرًا فى ا
مـحـمـد الـصـغـيـر يـتـمـنى الـعـودة مـرة أخـرى
ـسرحـية ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا لـلـدراسة بـا
والـذى  فصـله مـنه منـذ ثالثـة أعوام بـعد
مـجــمـوعــة من اخلالفــات مع اخملـرج جالل
ـعـهـد مـشـيـرا إلى أن الـشـرقـاوى أسـتـاذه بـا
ــعـــهــد دفـــعه لالجـــتــهــاد قـــرار فــصــلـه من ا
وإثبـات نـفسه كـفـنان مـوهوب ومـثـقف أمام
ـــشــكـــكـــ فـى قـــدراته ويـــعـــتـــبـــر هــذه كـل ا

اجلائزة أكبر دليل على موهبته.

أمانى البحطيطى ..
اجلائزة تكر لم أتوقعه
وتــرى أمـانى الــبـحــطـيـطـى أن حـصـولــهـا عــلى جـائـزة
ـهرجان تكـر لم تتوقعه ـثلة دور ثان من ا أفضل 
وقـالت إن مـشاركـتـهـا فى مـسـرحيـة «الـبـؤسـاء» كانت

بــهـــدف إرضــاء اجلــمــهــور
مــــؤكــــدة أنــــهــــا لم تــــفــــكــــر
مـطـلـقـا فى أمـر احلـصول

على جائزة.
الـبـحــطـيـطى قـالت إن هـذه
اجلـــــائــــزة حتــــمــــلــــهــــا عبء
الـــبــــحث الــــدائم عـــمــــا هـــو
ـــا قــدمـــته ســواء أفـــضل 
مـن حــــــيث األداء أو الــــــدور
لتقـد إضافة جديدة إلى

ما قدمته فى البؤساء.
أمــــــانـى الـــــبــــــحــــــطـــــيــــــطى
حـاصـلة عـلى بـكالـوريوس

ـسـرحـيـة وقـدمت عـدداً من ـعـهـد الـعـالى لـلــفـنـون ا ا
ــســرحـيــة الــهــامــة مــنــذ تـخــرجــهــا وتــعــتـز األعــمــال ا
تميزين. بالعمل مع مجموعة كبيرة من اخملرج ا

 أمانى البحطيطى

ان إمام  نرم زعزع وإ

 IõFÉ÷G íÑ°T
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ـثـلــة صـاعـدة حـصــلت من قــبل عـلى جــائـزة أحـسـن 
عن دورها فى "بـيت الدمـية" من إخـراج جمـال ياقوت

خالل الدورة األولى للمهرجان.
ـمـثـلـة السـكـنـدرية ـان إمام.. ا وهـذا العـام فـوجـئت إ
ـــثــلــة عن الـــشــابــة بــإعـالن فــوزهــا بــجـــائــزة أحــسن 
دورهـــا فى "قـــصـــة حب" لـــلــمـــخـــرج د. هـــانى مـــطــاوع
والـتى تـعــتـبـرهـا ثـانى جتـاربـهـا كـمـمـثـلـة مـحـتـرفـة بـعـد
مـشاركـتـهـا فى "رجل الـقلـعـة" أمـام النـجم تـوفـيق عـبد

نعم. احلميد وإخراج ناصر عبد ا
ــان قــالـت إن جــلم الـــفــوز بــهـــذه اجلــائـــزة طــاردهــا إ
هـرجان وتمنت الفوز بها.. وأعربت عن كثيرًا خالل ا
ســعـادتــهـا الــكــبـيــرة بـاجلــائـزة وخــاصـة أنــهــا تـأتى من
مــهــرجــان كـبــيــر ومــهم وهــو مـا ســيــدفــعـهــا لالهــتــمـام

باختياراتها الفنية خالل الفترة القادمة.

äógCG .. ´õYR Úeôf

É¡JódGƒd IõFÉ÷G
«أهـــدى اجلــائـــزة إلى والــدتـى» هــكـــذا بــدأت نـــرمــ زعــزع
كالمها.. مؤكدة أن والدتـها هى السبب فى جناحها ودفعها

ناسبة لها. لألمام كممثلة مع تهيئة جميع الظروف ا
ـثـلـة دور أول أكدت نـرمـ زعـزع الفـائـزة بـجـائـزة أحـسن 
سـعـادتـهــا بـاجلـائـزة وقـالـت إنـهـا بـذلت مـجــهـوداً كـبـيـراً فى
أداء دورهـــا بــــالـــبـــؤســـاء وخـــاصـــة أنـــهـــا قـــدمـت فى الـــعـــمل
شخـصيت مختلـفت هما: األم واالبنة وهـو ما تطلب منها
بــذل مـجــهــود مـضــاعف مع الــتـحــكم فى جــمــيع الـتــفــاصـيل
اخلــاصـة بـهـا كـمـمـثـلـة إلبـراز االخـتالف بـ الـشـخـصـيـتـ

وعـــلى الــرغـم من إعالنـــهــا اســتـــعــدادهـــا لــعــرض مـــســرحى
جـديـد إال أنـهـا فضـلـت عـدم اإلفـصاح عـن تـفـاصـيلـه حـالـيا

وحتى انتهاء االتفاق عليه بشكل نهائى.

فرحة الفوز
ـــهـــرجــان الـــفـــوز فى مـــهـــرجـــان - بـــحــجـم ا
القومى للمـسرح - له بالتأكـيد فرحة تفوق
ــهـرجــان يــعــتــبـر فــرحــة أى فــوز آخــر. ألن ا
ــهــرجــانــات عــلى مــســتــوى مــصـر.. أضــخم ا
ـثـلـ ـشـاركـون جــاءوا من كل األنـحـاء..  ا

جلـمـيع الـقــطـاعـات.. وفـور إعالن الـنـتـائج..
اقـتـنْـصت "مــسـرحـنـا" هـذه الـلـقـاءات مـعـهم
ليعلـنوا عن فرحهم وأحالمـهم وطموحاتهم

سرحى. ستقبلنا ا

 الصغير يحلم بالعودة للمعهد
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رجتـلة سـرحـية الـعربـيـة ا > يـعتـبـر احملبـظـون نوعًـا من الظـواهـر ا
يتداخل فيهـا التمثيل بـالغناء والنثـر بالشعر. ويـقترب فن احملبظ

من فن خيال الظل. 6
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سرحي جريدة كل ا
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سحراتى تقوم باإلعداد لتقد مسرحية "العيلة" تأليف جماعى وإخراج عبير على. > فرقة ا

فاروق حسنى

جتربة رائدة وجريئة
ال شك أن جتـربة مسرحـنا تستحق
الـــتــــوقف أمــــامـــهــــا طـــويـًال لـــيس
بـوصفـها أول جـريدة من نـوعها فى
تـاريخ الصـحـافـة الـعربـيـة فـحسب
ولــكن بــوصــفــهـا مــطــبــوعــة شــابـة
وجـريـئـة اسـتطـاعت خـالل عام من
عـمرها أن حتدث حراًكا فى واقعنا
ـــســرحى لـم يــكن لـــيــحـــدث لــوال ا
وجـود هـذه اجلـريـدة. كـمـا تـمـيـزت
سكوت عنه فى اجلـريدة بطرحها ا
سرحى وتـصديـها لقـضايا الـواقع ا
شـائـكـة دون خـوف أو وجل وهـو ما
يـحسب لها بـالفعل. لقـد أردنا لهذه
اجلـريدة أن تعـمل باسـتقالليـة تامة
دون أى نـوع من التـوجيه أو الـرقابة
إال ضمـير القائـم عليـها أنفسهم
والــواقع أنـــهم اســتــغـــلــوا مــســاحــة
ــتـاحــة لـهم بــشـكـل جـيـد احلــريـة ا

للغاية.
اتـسمت اجلريدة - كـما تمنـينا لها
- بـالليبرالـية وإتاحة الـفرصة لكل
الـتـيـارات واالجتـاهــات لـتـعـبـر عن

نـفسهـا ولم تنـحز إلى تـيار أو جيل
بــعـيــنه وهــو مــا مــنــحـهــا أهــمــيـة
شـتغـل بالـعمل قـصوى لـدى كل ا

سرحى. ا
كـمـا حـرصت مـسـرحـنـا أال تـنـغـلق
ــتــابــعـة عــلى نــفــسـهــا وتــكــتــفى 
ـــســـرحى فى قـــصــور الـــنــشـــاط ا
الـثـقـافـة بل انـطـلــقت لـلـتـعـامل مع
ـسرح بـصـفة عـامـة سواء مـسرح ا
الــدولــة أو الــفــرق احلــرة أو فــرق
اجلــامـــعــات والــشــركــات ومــراكــز
ــدارس وفـضالً الـشــبــاب وحــتى ا
ـسرح فى عن ذلك كـانت مـتـابعـة ا
الـدول الـعـربـيـة واألجـنـبـيـة ونـشر
ـقــاالت والـدراسـات والــنـصـوص ا
تـرجمة بـاإلضافة إلى ـسرحيـة ا ا
ـصريـة والعـربيـة. إنها الـنصوص ا
جتــربــة رائـــدة وثــريــة بــالــفــعل لن
نــتــوقف عن دعــمــهــا ودفــعـهــا إلى

األمام دائمًا.  
فاروق حسنى
 وزير الثقافة 

 مطبوعة
شابة وجريئة
استطاعت
خالل عام
 من عمرها
 أن حتدث

حراكًا 
فى واقعنا
سرحى  ا

هاجمتنى كثيراً ولم أغضب

د. أشرف زكى

رأيى أن جـريدة مـسـرحنـا سدت فـراغاً كـبـيراً جـداً فى السـاحة
ـســرحـيــة وهـذا مـا أشــعـر به حــتى فى الـدول الــعـربــيـة حـ ا

أزورها ونحن نشجعها ونؤيدها.
لـقد شاركت فى افتـتاح اجلريدة وقمت بـقص الشريط لذا فإن
ارتـبـاطـى بـهـا كـبـيــر ولـقـد خـصت اجلــريـدة عـدداً عن عـروض
الـبيت الـفنى لـلمسـرح بالـنقـد لكـنى لست غـاضباً ورأيى أن من

يغضب من النقد فعليه أن يذهب إلى منزله.
د. أشرف زكى 
رئيس البيت الفنى للمسرح

سدت
 فراغاً كبيراً
جدا
ً فى الساحة
سرحية ا

 د. سامح مهران

قدمت وجوهًا جديدة فى النقد
جـريـدة مـسـرحـنـا سـدت ثـغـرة فى احلـيـاة
سـرحيـة لقـد كنا فـى أمس احلاجة إلى ا
مــجـلـة مـسـرحـيـة تـطـلـعـنـا عـلى الـتـجـارب
احلديثة وأشهد لها أنها لم تكتف بنشاط
الثـقافة اجلـماهيـرية - رغم كونـها صادرة
عن تــلك اجلـهــة - بل ســعت بـنــشـاط إلى
جــمـيع اجملـاالت وقــدمت وجـوهًــا جـديـدة
فى الـنـقـد ونـصـوصًا جـديـدة بـنـشـرها كل
أسبـوع نصًا متـرجمًا وذلك فى ظل تراجع
ـسرحـية حـاليًـا ولكن ما حركـة الترجـمة ا
ها للنصوص األجنبية هو أفضل من تقد
تقد أقالم واعدة للكتابة والتبشير بها.
ــطـبـوعــة بـحـجــمـهـا احلــالى تـســتـطـيع أن ا
حتـمـلــهـا فى أى مـكـان وتــقـرأهـا حـتى وأنت
تسـتقل األتوبيس وقد كانت تـتصدر واجهتها
لوحـة تشكـيليـة فتغـير احلال اآلن إلى صورة
فـوتــوغـرافـيــة لـعـرض مــسـرحى وأنـا ال أرى

بــــأًســـــا من  ذلك وإن كـــــنت أرى أن الــــفن
ـسـرح وكـونك الـتـشـكـيـلـى ال يـنـفـصل عن ا

تغذى عينى قارئك بالصورة أمر جميل.
ميـزات اجلريدة أنـها جمعت ما يـضاف 
بـ اخلـبر والـتـحلـيل والـتـبشـيـر بكـتـابة
نـقــديـة مـخــتـلــفـة فـقــد تـطـورت وظــيـفـة
احلركـة النقديـة من متابـعة األعمال إلى
اســـتــبــاقــهــا لــلــتـــرويج لــنــوع جــديــد من
الـكــتــابـة. وهــنـاك نــقـاد كــثـيــرون لـفــتـوا
األنـــظــار مــنـــهم مــحــمــد مـــســعــد الــذى
تعـجبنى كـتابـاته جدًا وهو صـاحب منهج
تمرس مثل وقلم سـيال دون أن أنسى ا
زعيـمه واحلسينى وعادل حسان ومحمد
حـــامــد الـــسالمـــونى الــذى يـــجـــمع بــ

سرحية والنقد.  الكتابة ا
 د. سامح مهران
ركز القومى للمسرح رئيس ا

قدمت
نصوصًا
جديدة
بنشرها كل
أسبوع نصًا
مترجمًا فى
ظل تراجع
حركة
الترجمة

سرحية  ا

ماذا يعنى مرور عام من عمر "مسرحنا" ما الذى أضافته
هذه اجلريدة وما الـذى أخفقت فى حتـقيقه وما الذى

سرحيون منها? يريده ا
هكـذا سـعـينـا إلى احلـصول عـلى شـهاداتـهم الـتى جاءت
ـثـابـة شهـادات فى حب «مـسـرحـنـا».. سـواء تلـك التى
أشـادت بالـتـجربـة وثـمـنت إجنازهـا أو تـلك الـتى أشارت

بوضوح إلى ما اعتورها من نقص.
هــذه شــهـاداتـى/ مـصــابــيح.. نــهــتـدى بــهــا فى أيــامــنـا
القـادمة.. نقـيس من خاللها مـعدالت النـجاح واإلخفاق

معًا.
عـشرون شـهادات فـى حب «مسـرحنـا».. حتـتفى بـاحللم
الذى جسـدته على أرض الواقع.. شـهادات بقدر مـا فيها
من محـبة وثـنـاء بقـدر ما فـيهـا من رعب يـسكن أرواحـنا
اآلن نظـرًا لهذه الثـقة التى وضعـتنا فيهـا والتى نرجو أن

سألة. نكون على قدرها.. هل نستطيع? تلك هى ا
وإذا كنـا سعـينـا للحـصول عـلى شهادات احملـب فـإننا لم
نـنـسى أنـفـسـنـا وكـتــبـنـا عن جتـربـتـنـا مع مـحـبـوبـتـنـا

مسرحنا.

مسرحنا

«مسرحنا» تضئ
شمعة جديدة

> السيرة الشعبيـة ورواتها الذين يؤدونها شعرًا وغناءً قد تأثروا بنصوص السير فى فن
سـرحى تأثيرًا كـبيرًا إذ اختلط فى نص الـسيرة الشـعر بالنـثر وقد أثر هذا الـتأليف ا

سرح. الراوى فى بنية ا

> جلسات عمل مشتركة جتمع فيما ب اخملرج أسامة عبد الرءوف والكاتب محمد زهدى لتقد عمل مسرحى عن الشاعر "بن عروس".

سرحي جريدة كل ا
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د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

اخملرج وجتليات التمسرح
سرحية عارضات ا  فى ا

ـية ـعـارضـة فى تـاريخ اآلداب والـفنـون الـعـا عـرفت فكـرة ا
والـعـربـية مـنـذ الـقـدم حيث يـعـيـد مـبدع مـا أديـبـاً كان أم
شاعراً أم مسرحياً أم موسيقياً أم تشكيلياً إنتاج إبداع سابق
أدبـا كـان أم فـنـا لـيـفـكك أنـسـاقه ويـهـدم خـطـابه أو يـعـيد
إنـتاجه وفق رؤيـة مـغايـرة (معـاصـرة - حداثـيـة) حتى أنـنا
نــسـمع عن خــمـســمـائـة مــعـاجلـة مــسـرحـيــة ألوديـبـوس
سوفوكليس وغيرها من مـسرحيات شكسبير ونرى معاجلة
بـريــخت لـشـحــاذ (جـون جــاى) فى (أوبـرا ثالث بــنـسـات)
) ومعارضة ومعاجلة جنـيب سرور لها فى (مـلك الشحاتـ
كـذلك مـعـارضة ألفـريـد فـرج لـها فى (عـطـوة أبـو مـطوة) 
يـسرى اجلـنـدى لدائـرة الـطبـاشيـر الـبريـخـتيـة واحلـكيم
ـسرحيتي لبـيجمـاليون وبـريخت (للقـديسة جـون) لشو 
ـسـالخ) ومـعـارضـة سـيـنـيـكـان (جـان دارك) و(جـان فـتـاة ا
يـديا يوربـيدس ومـعارضـة بيرم الـتونـسى لها فى وكـورنى 
(عـقيلة) ومهـدى بندق فى (ر على الـدم) ومعارضة جان
جيـرودو أللكتـرا سوفـوكلـيس ومعـارضة يـوج أونـيل لها
فى (احلـداد يليق بـألكـترا) ومعـارضة مـهدى بنـدق لها فى
(لـيلـة زفـاف ألكـتـرا) حيـث جعل ارتـبـاطهـا بـوصفـهـا رمزا
لـفكرة االشتراكية بـفالح هو رمز للبرجـوازية الصغيرة أمرا
ـعارضة هى مـستـحيال استـحالة الـتزاوج بـ الطبـقات فا
عملية نقد إبداع سابق بإبداع الحق وهى ماثلة فى جتارب
سرحى من متباينة فى كل الـفنون فما يجرى على النص ا
ـســرحى الـواحـد فـكم مـعـارضــات يـجـرى عـلـى الـعـرض ا
مـعـاجلة لـهامـلت: عـاجلهـا لـورنس أوليـف فى بـريـطانـيا
ـوسكو 1908 واختلف وعارضـها كـريج فى مسـرح الفن 
فى تـفـسـيـره لـها مع سـتـانـسالفـسـكى إذ رأى فى أوفـيـلـيا
شـخـصـية تـافـهـة دمـية فى يـد أبـيـهـا وأخيـهـا وقـد قضى
ثـمـانى سـنوات فـى اإلعداد لـعـرضـهـا وعـاجلـهـا فى بـاليه
(بـيـيـر الكـوت) الـذى بــدأ افـتـتـاحـيـتــهـا حـيث رسم رقـعـة
سرحـية وحرك عليـها الراقص كل نـصة ا شطرجن على ا
سـرحى وهى نفس الصورة التى ظـهر بها عرض وفق دوره ا
"هامـلت" بـإخراج مـحمـد صـبحى فـى مصـر - ال أدرى قبل
بـيـيــر الكـوت أو بـعـده وفـى كال احلـالـتـ ال يــعـد عـرضـا
تآلف مع عرضها معارضاً ولكنه يقف عند حدود التناص ا
السابق سواء فى إخراج بيير الكوت لها أو فى إخراج محمد
ـناسبـة عرضت قـناة الـنيل الـثقـافية فى صبـحى لهـا - وبا

اضى (باليه هاملت) إخراج بيير الكوت. األسبوع ا
عـارضة لـعروض مـسرحـية سـرحيـة ا ولعل من الـعـروض ا
سابـقة عـرض (جواز علـى ورقة طالق) تألـيف ألفـريد فرج
إخـراج عـبـد الـرحـيم الـزرقــانى وبـطـولـة كـرم مـطـاوع فى
الستيـنيات التى أعاد إخراجها أحـمد عبد احلليم وبطولة
هشام عـبد احلميد ووفاء عامر وعـايدة عبد العزيز برؤية
مـغايـرة ومنـاقضة خلـطابـها األصـلى الذى يـرفض التزاوج
وافـقـة ألفـريـد فرج بـ الـطبـقـات ليـصـبح خطـابـهـا - 
ـكن وتـعـديـله لـنـهايـتـهـا-  مـنـاقـضـا خلـطـابـها األول إذ 
ثـلة فى (زيـنب) والطـفيـلية التـزاوج ب طـبقـة العمـال 
الـرأسـمـالـيـة فى (مـراد) تـنـاسـبـاً مع األوضـاع الـسـيـاسـية
واالقـتـصـاديـة احلالـيـة وازدواجـيـة سلـطـة أصـحاب رءوس
األمـوال واالحـتكـارات والسـلطـة التـشـريعـية والـتنـفيـذية.
ولـعل حـالـة تـراجع كـاتب بـحجـم ألفـريـد فـرج عن خـطاب
تبنـاه باستـحالـة التزاوج الـطبقى بـ مسـتضعف مـستغل
ى ومـتسلط مـستـغل (بالـكسر) يـضع أمام الـباحث األكاد
احملـاذير عنـد تناول جـهد مبـدع أو مفكـر على قيـد احلياة
ليمتنع عن دراسة جـهود أحد أيا ما كان دوره إال بعد رحيله
نـا خـشيـة أن تدرس جـهـوده وفق اجتاه سـارت عـليه عن عـا
أعـماله حـتى العمل قـبل األخيـر فى حيـاته ومغـبة انقالبه
فى عمله األخير قبل رحيله على مجمل معتقداته أو آرائه
سـرحى الـيـسـارى الـثورى ولـنـا عبـرة من جتـربـة الـكـاتب ا
ـطـبّع مـنـفـردا مع الـعـدو الـصـهـيـونى وعـبـرة من جتـربة ا
ـوتى) التى األمريـكى أروين شـو صاحـب مسـرحـية (ثـورة ا
أدان فيهـا حرب فيتنام ثم حتـول بعدها بدرجة 180 درجة
فى اجتـاه تأيـيد الـذين أشعـلوهـا ولنـا فى  أخريـات أعمال
سـرحية والـفكريـة (احلمار يـؤلف احلمار يـفكر احلـكيم ا

مجلس العدل) و(عودة الوعى) عبرة وخبرة.

نبيل األلفى مُكرَّمًا
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سرحية وما أكثرهم زيفون فى احليـاة ا عـنها ا
فى الـبالد حتت مستوى الـتطور (بتـعبير مـنظمة
عـروفة عـندنا بـالدول النـامية. أى الـيونسـكو) وا
ـــكن أن يــــظـــهــــر أو يـــكــــون وسط هـــذا ــــاء 

صطلح? التزييف فى ا
يـكـتشـف أعضـاء مـسـرح اإلسـكـندريـة شـخـصـية
الــفــرقــة نــبــيل األلــفى أثــنــاء  إدارتـه عـام  1966
ثل فـكـر احملارب ـسرحـيـة بالـثـغـر. ريبـرتـوار  ا
األلــفى. يُــقــدم الـــدرامى اجلــمــيـل عــلى أحــمــد
بــاكــثــيــر (الــفالح الــفــصــيح) وكــان عــلى وشك
تـقد (الـسالم) ألرسطـوفانـيس بإخـراجى لوال
قدوم أستاذنا يوسف وهبى ليُغير الريبرتوار إلى
ـفـاجـأة. مـاارتـآه من مـسـرحــيـات. هـنـا حتـدث ا
ويـتذكـرها الـيوم بـكل تـفاصـيلـها من مـدّ الله فى
أعمارهم (د. سامى منير حمدى مرسى عايدة

حسن إسماعيل غيرهم).
تــبـقـى ســيـرة األلــفـى وحـتـى الــيـوم وقــد وافــته
ـنـيـة قـرابـة عـشـر سنـوات عـلى رحـيـله تـبـقى ا
ذكـراه عــطــرة ال تُــنــسى ألنــهـا عــطــرة بــشـذى

سرحى. احلب والصدق ا
نبيل األلفى.

فى بُـعد عن استغالل مناسبة الكتابة هذه لطرح
اسـمى. لـكنـنى ال بـد أن أذكـر أن الراحل الـعـزيز
ثـابة الشـقيق األكبر. جـدا نبيل األلـفى كان لى 
عالقـتنـا كـانت سورا ألهم مـحـطات حـيـاتنـا. هو
أول مـن اســــــتــــــدعـــــــانى إلخـــــــراج (الــــــسالم -
أرسـطـوفـانـيس) فى مـسـرح اإلسـكـنـدريـة. وعـام
سرح كُنت مع عبد عهد ا  1966ح كان عميدًا 

الـرحــيم الـزرقــانى وجالل الـشــرقـاوى ومـعه فى
جلـــنــة قـــبـــول الــطالب اجلـــدد لـــقــسم اإللـــقــاء

والتمثيل.
اسـتدعى األلفى أحـمد زكى وأحمد عـبد احلليم
إلى الـلــجـنــة  يــعـرفــا أسـلــوب عــمل اخـتــبـارات
كـان ذلك فــور عــودتـهــمـا من ـعــهــد  الـقــبـول بــا
إجنلترا. ولكن دون أن يكون لهما حق التصويت.
كـــيـف كـــان يُـــفـــكـــر األلـــفى فى إعـــداد الـــكـــادر

ستقبل? التدريسى فى ا
نبيل األلفى مُترفعًا واثقًا من نفسه النبيلة.

كـان منزله باإلسكندرية هو مـنزلى تماما. حينما
ّت مـشكـلـة علـمـية بـالـبـاحث الفـلـسطـيـنى نادر أ
الـقنـة (الـدكتـور نادر الـقـنة اآلن) إثـر مـشاغـبات
ـســرحــيـة صــحـبتُ ضـده من مــعـهــد الــفـنــون ا
الــبــاحث إلى اإلســكـــنــدريــة ورجــوت الــصــديق
الـراحل د. مـحـمـد زكى الـعـشـمـاوى نـائب رئـيس
جـامعـة اإلسـكنـدريـة آنذاك مـسـاعدته لـقـيده أو
نـقل قيـده إلى اجلامعـة عنـده. استـضاف األلفى
الدكتور القنة فى منزله توفيرا لنفقاته ولم يكن
يـعرفه إال أن كل ما فى األمر أنـنى قدمت القنة

إليه.
ثم الــتــرفع والــرفــعــة إلى أعال درجــات الــنــفس
الـبشـرية. كـنتُ فى تـمشـيـة مع األلفى من مـنزله
الـقـريب من مـحـطة قـطـار سـيـدى جـابـر وكانت
سـيــارته أمــام احملــطـة فى مــوقف ال يــزال حـتى

اليوم.
أثـناء احلديث ونـحن مترجالن. قـلت له يا دكتور
نـبيل أرى أن..... كذا وكذا. وقف األلفى مُحتجًا
قـائالً: أنـا مش دكـتـور. هـاج واسـتـشـاط غـضـبا.
ــوقف. اعـتــذرت له عــلى الـفــور. ذاكـرًا أدركتُ ا
أنـنى قــلتُ ذلك احــتـرامـا لـه وتـقــديـرا لـتــاريـخه
عهد واعـتزازا بصداقـتنا الـتى بدأت زمالـة فى ا

منذ عام 1945.
أين هـو هذا الذى ب يدى الله سبحانه وتعالى
ـدُع بالعبـقرية وبالـدرجات العلـمية غير من ا
ـوجــودة أصال? ومن الـسـابــحـ فى صـوجلـان ا

سرحية لكن عكس التيار?  احلياة ا
مـرة ثانـيـة أُحيى تـكـر نبـيل األلـفى والـقائـم
عـلى هـذه الـفـكـرة الـنـبـيـلـة.. نـبـالة أخـى الـعـزيز

جدا.. الراحل نبيل األلفى.

أخــرجـــهــا بــعــد عــودته من بـــعــثــته فى فــرنــســا
.( (تـشارلـز ديكـنـز إعدادًا عـنه - قـصة مـدينـت
فـكــر الـثــورة الـفــرنـســيـة وجــمـالــيـات اإلخـراج

سرحى فى بداية اخلمسينيات.  ا
لـم تــكن لــفــظــة اجلــمــالـــيــة وال مــصــطــلح عــلم
اجلـمـالــيـات قـد عُــرف مـسـرحـيــا الـلـهم إال فى
بـعض الدراسات احلديثـة آنذاك (د. أميرة مطر

وزمالؤها). كانت هذه بداية األلفى.
ــسـتـطــيـر لـلــمـســرح ولـلـتــعـلـيم ثم هـذا احلب ا
ـسرحى. ست ساعـات لتدريس مادة (الـتمثيل) ا
ـسـرح. تتـحـول السـاعـات الست إلى فى مـعـهد ا
مـا يزيـد عن (الدسـتـة) من السـاعات. وتالمـيذه
مـن أحــمـــد زكى وأحــمـــد عــبـــد احلــلـــيم ونــور
كن لهم أن الـشريف وعـشرات بارزين آخـرين 
يـؤكدوا هذه احلـقيـقة وأن يشـيروا إلى مـعاناته
ومـعـانـاتـهم أيـضـا. ورحم الـله تالمـيـذه الـنُـجـبـاء
سرح ثـلى ا حـس الشـربينى وغـيره من كـبار 

صرى. ا
نبيل األلفى.

لم يـكــتف بـلــذة الـعـرق والــكـفــاح لـكـنـه يـخـطط
ـــســـرح اإلســـكــنـــدريـــة (فـــرقـــة اإلســـكـــنـــدريــة
ـسرحـيـة) أول فـرقـة إقـلـيـمـية تـتـعـهـدهـا هـيـئة ا
ــســرح مع فــرق أخــرى فـى أقــالــيم مــصــر فى ا

اضى العشرين. ستينيات القرن ا
وتـدريس بــالـعـراق ومـشــروع مـسـرحى رائـد فى
قـطــر حــتى وإن لم يــتم إجنـازه وتــفــعـيــله. وقـد
شـروع نـظريـا من نسـخـة األلفى نـفسه. قـرأت ا
لـكن القـدر لم يُمـهله لإلجنـاز أو قُل ألن قطر -
ســاعـــتــهــا - لم تــكن قــد وصــلت إلــيــهــا آنــذاك
ـسـرح الــدرايـة الــعـلــمـيــة واإلنـشــائـيــة لـقــيـمــة ا

ورسالته.
نبيل األلفى.

هـذا الـتـواضع اجلم والـبسـمـة الـدائـمـة ونَفْض
الـغرور وادعاء األلـوهية الـفنيـة. وكلهـا تُرهات ال
ـســرح احلـقـيـقى وال يـسـتـغـنى يـعـبـأ بـهـا رجل ا

نـتقاة من الكثـرة الكثيرة هـذه السطور القـليلة ا
أخُـطُّهـا فى مـناسـبـة تكـر زميـل وصديق عـزيز

مسرحىّ.. هو الراحل نبيل األلفى.
ـــهــرجــان الــقــومى هـــذا الــتــكــر الــذى قــرره ا
لـلـمـسـرح يُـجـسّـد فـكـرة نـبـيـلـة حـتى ولـو جـاءت
ـهـرجـان فى ثـالث دوراته كـم كان مـتـأخـرة إذ ا
سرح ـكن أن نكرّم الـعديـد والكثـير من رمـوز ا
ـصـرى - وهم كُـثُــر - لـو بـدأت فـكـرة الـتـكـر ا
مـنذ وقت مضى. هذا التأخير يؤكد أن القائم
ــســرح قــد عـــلى مــســرح الــيــوم فـى مــؤســســة ا
اضى الردىء وتخـطوْا اإلهمال الذى جتـاوزوا ا
ــؤســـســة نـــســـيه غــيـــرهم مـن قــيـــادات هـــذه ا
لـيؤرخـوا ألبطـال بذلـوا الوقت واحلـياة مُـترفّـع
ــــــال - ســــــواءً كــــــان حـــــــرامــــــا أم حالالً عـن ا
ولـيُسـطـروا بـسيـرتـهم الـعطـرة تـاريـخًا مـسـرحـيا
ــاضى الــبــعــيــد مــصــريـــا لم يُــلــتــفت إلــيـه فى ا

والقريب معًا.
ـسرحى حتـية احـتـرام لـصاحب فـكـرة الـتكـر ا
الـذى يـرسم رؤيــة ويـشق طـريـقــا جـديـدا نـبـيال
ــصــرى ولـو بــالــتـكــر الـذى ــسـرح ا لـرجــال ا
ـسرحى يـظـهر الـيـوم كـبـرعم فى حـياة الـنـبـات ا

والثقافى.
نبيل األلفى..

ــــكـــرمـــ هـــذا الــــعـــام ومـــعـه ثُـــلـــة من أحـــد ا
اجملـتـهـدين والـذين بـذلوا جـهـودا فـنـيـة إلشـعال
صـرى بعـد انتـقاالت مُـؤرخة له سـرح ا جـذوة ا
بـ النـهوض والـتقـهقـر ب صـراعات أخالقـية
وأخـرى غـير أخالقـيـة ب (تـرمـومـتر) الـصـعود
والـهــبـوط بـ مــواجـهــات مُـزيــفـة ورديــئـة بـ
مـســرح الــدولـة ومــسـرح الــقــطـاع اخلــاص بـ
الـشدّ واجلذب ألفكـار ترى مسرح الـدولة منوطاً
بـه الــتــمـــسك - وفى إصـــرار ال يــلــ - بـــفــكــر
الـدولــة وثــقــافــة كل اجلــمــاهــيـر عــلى اخــتالف
ـــعـــارف والــثـــقـــافــات وبـــ من ال يـــزال يــرى ا
الــتـــرفــيه (والــهـــزار) ولــعب األلــفـــاظ الــبــذيــئــة
وضـحكات السفهـاء والبلهاء يدفـعهما دفعًا إيراد
ـال فى غضٍ مـريـر ـمـتـلئ بــا شـبـاك الـتــذاكـر ا
للبصر والبصيرة عن الدستور الثقافى جلماهير
ـصـرى. من يـتـباهى أو يُـثـرثـر بالـنـجاح ـسرح ا ا
ـسـرح الـدولـة لـبـعض مـسـرحيـاته غـافالً ـادى  ا
ى ـسرح الـعا ـسرح ونـشأة ا تـمامـا عن فكـرة ا
ـســرح والـقــيم الـتــربـويــة ألى مـسـرح ورسـالــة ا
حـكومى فى الـعالم مـهما كـان هذا اإلنـسان وأيًا

كانت وظيفته أو وظائفه.
ال أرغب أن يـكون مـقالـى تاريـخيـا لكـننى "أوجه
نـظر صـرعى جنـاح الشـبـاك فى مسـرح حـكومى
إلى الـفكر األخالقى عند يوهان فلفجاجن جوته
وزمـــيـــله الـــدرامى فـــردريك شـــيــلـــلـــر وصــاحب
درامـاتورجية هامبورج أفرا ليسنج وماذا صنع
انى. وهل نسـمع اليوم - سـرح األ ثالثـتهم فى ا

فى عصرهم - إال منهم?
نبيل األلفى.

ال أكــتب ذكــريــات مع الــراحل وال أذكــر مـراحل
الـتعـليـم الفـنى الذى مـثّل مـساره وتـاريخه فـهذه
وتـلك ذكريـات ومـعـلومـات طـيبـة لـكنـهـا ال توفى
سرحى الطويل والثابت حق الـراحل فى جهاده ا
سرح سرح وبنـهوض هذا ا تـاريخيًا الشـغف با
الــذى عــايــشه فى بــدايــة خــمــسـيــنــيــات الــقـرن
ـــاضى مـــســرح حـــكــومـى قــذف بـه وبــزمـــيــله ا
الـراحل الـعزيـز حـمدى غـيث إلى مـعـركة حـامـية
الـوطيس ليـواجها معـا مسارح الـضحك ودغدغة
سرحى شاهد ا األحاسيس التى ال تترك عند ا
ـسـرحى - إال ذكـريـات - بـعـد انـتـهــاء الـعـرض ا

الضحك وقهقهات االنبساط اللذيذ الفارغ.
ومسرح الريحانى وإسماعيل يس وغيرهما من
مــسـرحــا خــاصًـا مــسـارح الــقـطــاع اخلـاص ( 38
حـسب تـاريخ جالل الـشـرقـاوى فى مـؤلَّـفه). هل
كـــانـت حتـــتــــاج مـــصـــر إلـى كل هـــذه الــــطـــفـــرة

الالواعية فى مسرحها?
ال أظن ذلك على األقل بصفتى رجل مسرح.

نبيل األلفى.
فِـكر فـلـسفـى وجمـالى. جتـلى فى أول مسـرحـية

سرح احلكومى  قذف به ا
 فى معركة ضد مسارح

الضحك ودغدغة األحاسيس

 ست ساعات مع تالميذه
 فى قاعة احملاضرات .. حب

مستطير من رجل مسرح متواضع
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روءة والوفاء" خلليل الـيازجى التى ألفها عام > يـرى الكثيرون أن مسرحـية "ا
 1876 فـى بيـروت وقـدمـتـهـا فرقـة الـقـرداحى فى مـصـر سـنة  1886 تـعـتـبر أول

مسرحية شعرية يكتب حوارها بالشعر فى األدب العربى.

سرحي جريدة كل ا

21 من يوليو  2008 العدد 54
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سرح النسائى فى الغرب تساؤالت حول ا

سياسى أو ألسباب محددة».(2)
وكــمــا تــقــول جــولى هــولــيــدج «الــنــســويــة كــخــطــاب
شـأنـهـا شـأن الثـقـافـة تـقوم عـلى الـتـجـربة الـغـربـية
ـنـا مـفـهومـاً كـنـسـاء غـربـيـات ولـيس وهى جتـعـل عـا
الـنـسويـة كمـنهج أو أيـديـولوجـيا مـسألـة قـابلـة للـنقل
بــــالــــضــــرورة إلـى ثــــقــــافــــات أخــــرى ولــــكـن مــــعــــظم
الــثــقــافــات األخــرى لــهــا طــرقــهــا اخلــاصــة بــهــا فى

التصنيف طبقاً للنوع». (3)
ـرأة مـسـرحـاً يـنبع إنـنـا نـريـد مـسـرحـاً تقـوم عـلـيه ا
من ثـقـافـتـنـا وخـصـوصـيـتـنـا إنـنـا ال يـجب أن نـحـكم
ــعــايــيــر ثـقــافــة أخــرى فـلــكل ثــقــافـة عــلى ثــقــافـة 

معاييرها النابعة من تاريخها.
سرح الـنسوى الـغربى خاصـة اليسارى لقـد طرح ا
ومــــســـرح الــــســـود  كــــثـــيــــراً من الــــقـــضــــايـــا اجلـــادة
واإليجابـية مثل مـشكلة (حـضانة الطـفل) (التوفيق
ب العمل ومسئولـية األسرة) (التمييز العنصرى)
(تــأثــيـــر الــفــقـــر عــلى الــنـــســاء) (إعــطـــاء الــفــرصــة
ـثـلـيـة وحـرية لـلـنـسـاء). بـيـنـمـا تـصدرت اجلـنـسـيـة ا
ــســرح الـنــسـوى اإلجـهــاض واإلبــاحـيــة اجلــنـســيـة ا
الـبـرجـوازى األكـثـر ارتـبـاطاً بـانـحـطـاط الـرأسـمـالـية

سرح وعلى غيره من الفنون. وانعكاساتها على ا
ــهـرجــانــنـا إنـنــا  ال نــريــد مـارى مــاجــدلـيــنــا شـعــاراً 
ــــســــرحـى بل نــــريـــــد أن تــــكــــون إيــــزيـس هى اسم ا
ــربـــيــة الـــتى أعــدت حــورس لــلــمـــهــرجـــان إيــزيس ا
لــلـقــضـاء عــلى الـشــر وإلرسـاء الــعـدالــة فى الـبالد
حـورس الذى مـازال يحـمل رمـزاً لغـد جديـد هو غد
األخوة ب البشـر ب الذكور واإلناث ب اإلنسان

وأخيه اإلنسان.
إن كــاتب هـذه الـسـطـور يـؤكــد عـلى اخـتالف الـرجل
ــــرأة بــــيــــولــــوجـــــيــــا وقــــد يــــؤثــــر هــــذا فـى بــــعض وا
ـــــرأة ولــــكن مـــــعــــظم االخـــــتالفــــات بـــــ الــــرجل وا
االخـتالفات األخـرى غيـر الـبيـولـوجيـة هى خالفات
ـكــان والـزمـان «إن نـتــاج اجـتــمـاعى وتــاريـخى فـى ا
التعارض أخيراً بـ الطباع أو ما يسمى باألمزجة
ـــتــوارثــة ـــؤنــثــة الـــتى تــؤكـــد الــتــقـــالــيــد ا ــذكــرة وا ا
انــفـــصــالــهـــا وتــبــايــنـــهــا لــيـس إال نــتــيــجـــة الــضــغط
االجـتـمـاعى إنه ال وجـود هـنـاك لـطـبع مـذكر وطـبع
ــا هــنــاك فـــقط عــمــلــيــات شــرط مــؤنـث نــوعى وإ
تـاريـخـيـة متـنـاسـبـة مع مـصـالح اجـتـمـاعـيـة مـحددة»

.(4)

وخالصـــة الــقــول: إنــنــا نــعــتـــبــر مــهــرجــان اخملــرجــة
هـرجانـات اإلدارة العـامة لـلمـسرح إضـافة إيـجـابيـة 
شرط أال يقع فى النسـوية الغربية التى تختلف عن
ثـقـافتـنا وتـراثنـا ويجب الـتـحذيـر من استـغالل هذا
هرجان مستقبالً ألهداف خبيثة تتعارض وقيمنا ا
ـرأة عن ـهـرجــان كـسـاحـة لـتــعـبـيـر ا واإلبــقـاء عـلى ا

إبداعاتها.
ــــرأة فـــروق تــــاريـــخــــيـــة إن الــــفـــروق بــــ الــــرجل وا
صـنـعـتهـا الـظـروف والضـغـوط االجـتمـاعـيـة وعوامل
الـتـنـشـئة الـلـهم إال الـفـروق الـبـيـولـوجـيـة الـتى تـصنع

رأة. تميزاً وليس تمايزاً لصالح الرجل أو ا
وفى نـهايـة هذه الـورقـة نسـوق اقـتراحـا وهو إطالق
ــصـــريــة) عـــلى مـــهــرجـــان اخملــرجــة اسم (إيـــزيس ا

سرحية فى مقابل (مارى ماجدلينا) الغربية. ا

الهوامش:
ــرأة  1- ســـوزان بـــاســنـت: الــتـــجـــريب فى مـــســـرح ا
ترجـمة: سحر فـراج مراجعة: د. سـمية رمضان وزارة
الـــثــقــافـــة مــهــرجـــان الــقــاهـــرة الــدولى لــلـــمــســرح
التـجريبى الـدورة التاسعـة مركز الـلغات والـترجمة

ية الفنون. أكاد
رجع السابق. 2- ا

3- جــولى هــولـــيــدج وجــوان تــومــبـــكــيــنــز: الــعــرض
سـرحى النسـائى ب الثـقافات تـرجمة: د. مـحمود ا
كامل مراجعة: د. نبيل راغب وزارة الثقافة مهرجان
الـقـاهـرة الـدولى التـاسع لـلـمـسـرح التـجـريـبى مـركز

ية الفنون. اللغات والترجمة بأكاد
رأة ترجمة وتقد 4- ليـن وآخرون: االشتراكية وا
جورج طرابيشى منشورات دار اآلداب بدون تاريخ.

رأة هو بالضرورة فى مجتمعـنا وهى: هل مسرح ا
? إن مسرح نسوى? أم أن هناك اختالفاً ب االثن
ــسـرح الــنــســوى حـركــة ســيــاسـيــة بــرنــامـجــيــة لــهـا ا
مــطـالب تـعـمل من خـاللـهـا من أجل حتـقــيـقـهـا عـلى
ــسـرح ــرأة هــو ا مــراحل مــتـعــددة بــيــنــمــا مـســرح ا
ـرأة مؤلـفة أو مـخرجـة أو منـتجة الذى تـعمل فـيه ا
رأة هذا اجملال والهدف منه هـو االحتفاء بدخول ا
اجلـديد نـسبـيـاً علـيه وهـو أيضـا احتـفـاء بإبـداعات

رأة. ا
ـرأة ومـا يـحمـله من تـقـول سوزان بـاسـنت «مـسـرح ا
ا تـضـم يـجعـله متـضـاداً وفكـرة مسـرح «نسـوى» 
ـصـطـلـح من الـتـزام رئـيــسى بـبـرنـامج يـحـمــله ذلك ا

فـهم الـثقـافـة الغـربـية فـهـو تعـبـير عـن حترر اجلـسد
البـس واســــــتـــــخــــــدام اجلــــــســـــد فـى اإلغـــــراء مـن ا
لــشــهـوات الــذكــورة والــتـحــرر من الــقــيم والـضــمــيـر
واألخـالق واســـتــــثــــمـــار اجلــــســــد وهـــو أشــــد أنـــواع
االســتــغالل دنـاءة ثم تــعــود إلى صـوابــهــا وتـتــمـسك
ـسـيح الـرجل والـنـبى بـالـفـضـيـلـة مع قــدوم الـسـيـد ا

معاً.
وفى رأى كاتب هذه الـسطور إن اختيار اسم مارى
رأة وإن كان مـاجدلينا اسـماً للمهـرجان كان ضد ا
يــتـوافق وتـوجــهـات الـثــقـافـة الـغــربـيـة الــتى هى نـتـاج

اجملتمع الرأسمالى عند درجة من تطوره.
رأة سرح ا إن هـذا يقودنا إلى نقـطة هامة تتـعلق 

فـى أغــسـطـس عـام 1986 أقــيم أول مــهــرجـان دولى
ــســرح الـــتــجــريــبى الــذى عــرف بــاسم لــلــمــرأة فى ا
مــارى مــاجـدلــيــنــا (مــر اجملــدلــيــة) - سـوف يــأتى
ـمــلـكـة شــرح داللـة االسم  فـى كـارديف/ ولــيـز / بــا
ـدة ثالثـة أسـابـيع من ـهـرجــان  ــتـحـدة واسـتـمـر ا ا
11 إلـى 30 أغـــــــســــــــطـس. ولــــــــقـــــــد قــــــــدم مـن خالل
ــهــرجــان بــرنــامج ورش فــنــيــة تــدريــبــيــة عـروض ا
مـــنــاقـــشــات ثم عـــرض خــتــامـى مــشــتـــرك قــدم فى
مـصـنع قـد بـجـوار رصـيف حتـمـيل الـسـفن لـيـلـت
هرجـان على مائدة فى متـعاقبتـ ولقد ولد هـذا ا
قــهــوة فى مــنــطــقــة «لـــيك بــراســيــانــو» من رومــا فى
مــهـــرجــان «إيل ســـيــجــرتـــيــو دى ألــيـس» الــتــجـــريــبى
هرجان الدولى سنة 1984 ولقد اشـترك فى هذا ا
ـســرح الـثـالث أكــثـر من مــائـة مـشــتـركــة من عـائـلــة ا

ليقدمن أعمالهن.
ــهــرجــان عالمــة فــارقــة فى تــاريخ لــقــد كــان هــذا ا
ـبـحـوح والكـتـشاف ـرأة الـفـنـانـة لـسـمـاع صـوتـهـا ا ا
سـاواة فى مجـتمع أرض جـديدة تـضع علـيهـا رايـة ا
تــهــيــمن عــلــيه ثــقــافــة الـذكــورة وثــقــافــة االضــطــهـاد

زدوج. ا
ـهـرجـان الـكثـيـر من الـقـضـايـا التى لـقـد طرح هـذا ا
مـازال صــداهــا يـصــدح فى كل جــنـبــات الــعـالم هل
ـرأة هـل هـنـاك عـلم جـمـال هـنـاك ثـقــافـة خـاصـة بـا
ـرأة هل هـنـاك فن أنـثوى وفـن ذكورى هل خـاص بـا
ــرأة هل هــنـاك مـزاج ــسـرح ا هــنـاك لــغـة خــاصـة 
ـرأة هو ـرأة والـرجل هل مسـرح ا خـالص لـكل من ا

مسرح نسوى? إلخ وأسئلة أخرى كثيرة.
أمـــا داللـــة االسم مــــارى مـــاجـــدلـــيـــنـــا فـ «إن صـــورة
ــؤديــة تــكــمن مــاجــدلــيــنــا فى الـــتــراث هى صــورة ا
ة عادلة القد موهبتها العـظيمة فى جسدها. إن ا
وذجـا بدئـيًا لـها ـؤدية - الـعاهـر جتـد  اخلـاصـة با
ــرأة الـســاقـطـة شــخـصــيـة مـارى مــاجـدلــيـنـا وهى ا
ـال حتى تـعود إلى الـتى تـرقص وتغـنى فى مـقابل ا

سيح».(1) صوابها وتتمسك بالفضيلة مع قدوم ا
ــكن فـهم داللـة اسم مـارى مـاجـد إال فى سـيـاق ال 

ماجدلينا - إيزيس

ـسـرح ـسـرح مـحـاوالت رائـدة فى مـجـال ا > تــعـد مـحـاوالت مـحـمـد عـثـمـان جالل فـى ا
ات ولـيـيـر عام 1873 والـنـسـاء الـعـا الـشـعـرى مـتمـثـلـة فى الـشيـخ متـلـوف عن تـارتـوف 
ولييـر نفسه ثم ترجـماته ألعمال راس ومـدرسة األزواج ومدرسة الـنساء عن أعمـال 

ؤلفة. ومسرحيته الوحيدة ا

جمع إعالم السالم بالقاهرة. ناسبة ثورة  23يوليو  ركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة تقيم احتفالية خاصة  > اإلدارة ا

سرحي جريدة كل ا
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رئة جديدة للمسرحي

أعجبنى جدًا استحداث أعمدة لكتاب مثل د. حسن
عطية د. أحمد سخسوخ أبو العال السالمونى

  مـسرحـنـا سدت فـراغًـا كبـيـرًا جنم عنه
ـــســــرح" الـــتـى كـــانت اخــــتـــفــــاء مـــجــــلــــة "ا
تـــصـــدرهـــا هـــيـــئـــة الـــكـــتـــاب وكـــذا "آفـــاق
مــســرحــيــة" الــتى كــانـت تــصــدرهــا هــيــئـة
قـصور الـثقافـة. وكونـها جريـدة أسبـوعية
تـقـدم لـلـقـار الـعـادى كل أسـبـوع مـقاالت
نـقديـة وعروض كـتب وكـذا نصًـا متـرجمًا
لــــهــــو أمــــر رائع كــــمــــا أن نــــشــــر نص كل
ـسـرح ــثل رئـة جـديـدة لــكـتـاب ا أسـبـوع 

والترجمات.
يــجب أن يـــكــون فـى أذهــانــنـــا أن جــريــدة
مـســرحــنـا تــغـطـى حـركــة مـســرحــيـة غــيـر
مـوجـودة أو عـلـى األقل تـضـاءلت ألقـصى
درجـــــة وهـــــذا فى حـــــد ذاتـه صـــــنع لـــــهـــــا
حــدودًا وقــد أعـجــبــنى جــدًا اســتــحـداث
أعـمــدة لـكـتــاب مـثل د. حـسن عــطـيـة د.
أحــمـد سـخــسـوخ أبـو الــعال الـسالمـونى
ا كما أن باب (كان ياما كان) أيضًا رائع 

سرح. ينشره من ذاكرة ا
كــمـا أن الـتـرويـســة الـتى تـعـلـو صــفـحـاتـهـا
وتـــقـــدم مــقـــتــطـــفـــات من كـــتب ودراســات
مـسـرحـية هى أيـضًـا أمـر رائع وال أنسى

نـشر اجلـريدة لـنصوص مـسرحـية لـكتاب
عـرب مــثـلـمـا فـعـلت مع نص عـبـد الـكـر
تمثل برشيد وهـذا له مردوده اإليجابى ا
ـسرحـيـ العـرب بـشرط فى االتـصال بـا

. صري أال يجور على الكتاب ا
رأفت الدويرى

 رأفت الدويرى

تخطت دورها.. وهذا حسن

وأدعو الله أن تظل صوتًا 
للمسرحي العرب دائمًا

حـقــيـقــة هى جـريــدة مـهــمـة جــدًا ومـا أثـار
اســـتــــغـــرابى أنــــنى ســــمـــعت أثــــنـــاء وجـــودى
بالقاهرة انتقادات وجهت لها بأنها تخطت
دورهـا كـجــريـدة لـلـمــسـرحـيــ فى األقـالـيم
وانــطـلــقت إلى أرجــاء الـوطن الــعـربى. إنــنـا
فى حـاجـة ألن يـطـلع كل مـسرحـى وكل هاوٍ
عــلى جتــارب غــيــره فى كل الــوطن الــعــربى
ألن األقاليم الـعربيـة مفتـوحة على بـعضها.
ـهــمـة مع وكـون مــســرحـنــا تـضــطـلع بــتــلك ا
زهــد ثـــمــنــهــا وتــقــدم ثــقـــافــة بــهــذا الــشــكل
ا يحـمد لها وأنا (بـتراب الفلوس) فـهذا 
مع اســـتـــمـــرارهـــا بـــهـــذا الـــشـــكـل وبـــقـــائـــهــا
كـصوت للمسـرحي العـرب وعدم حصرها
فـى األقـــالــيـم فـــقط وإن شـــاء الـــله تـــتـــوسع

وتغطى كل شبر فى الوطن العربى.
ـالحـــظــــات فـــأنـــا هــــنـــاك بال شـك بـــعض ا
أرجـــــو أن تــــــتـــــجـــــاوز اجلـــــريـــــدة األخـــــطـــــاء
طـبعـيـة التى حتـدث بهـا وأن يـكون هـناك ا
دقـة فى تـفريـغ احلـوارات التـى جتـريهـا كى
يـــعـــبـــر احلـــوار تـــمـــامًـــا عـن كالم الـــضـــيف
وأعتـقـد أن الوقت كـفـيل بـالقـضـاء على كل
هذه األخطاء. أيـضًا موضوع الغالف الذى
حتــــول مـن لــــوحـــــة تــــشـــــكـــــيــــلـــــيــــة لـــــصــــورة
فــــوتـــــوغــــرافــــيــــة ورغم أنــــنـى مع الــــلــــوحــــة
ـســرح لــكن  الــتــشــكــيــلــيــة ألنـهــا جــزء مـن ا

سـرح أبـو الفـنون الـتـنوع مـطـلوب لـتـغطـيـة ا
والــذى يـــضـم الـــفن الـــتـــشـــكــيـــلـى واإلضــاءة
ــوســـيـــقـى.. وأتــمـــنـى أن تـــظل وتـــتـــجــدد وا
وتـــســتـــمـــر حـــتى تـــغــطـى كل الـــفــنـــون. وفى
النهايـة ال أستطيع أن أصف مدى حتمسى
لــلــجـريــدة وتـوجــهـاتــهــا وأدعـو الــله أن تـظل
صــــوتًــــا لــــلــــمــــســـرحــــيــــ الــــعــــرب دائــــمًـــا. 
مجد القصصى
ثلة - األردن   مخرجة و

 مجد القصصى

اذا ال تصبح يومية?

 محفوظ عبدالرحمن

أظن أن كل الـــنـــاس ســـعـــداء بـــوجـــود جـــريــدة
أسـبـوعـيـة وأتـمـنى أن تـكـون يـومـيـة لـكن ذلك
يـتـطــلب حـركـة مـســرحـيـة أكـبــر لـكن عـلى أيـة
حـــــال فــــجـــــريـــــدة أســــبـــــوعــــيـــــة شىء جـــــمــــيل
خـصـوًصــا أنـهـا جـريــدة خـبـر ورأى ودراسـات
سرح وهـذا األمر من شـأنه إحداث أثـر فى ا
ــتــابــعــات ــقـــاالت الــنــقــديـــة وا ــصــرى ألن ا ا
ـسـرحـيـة تـصنـع نـهـضـة مـسـرحـية لـلـعـروض ا

وهذا ما أعتقد أن اجلريدة تقوم به.
أيضًا هناك تنـوع فى الكتَّاب وهذا جيد كما

ا يكتبون. أن هناك حماسا فى كثير 
لـقــد صــنــعت اجلــريـدة لــنــفــســهـا شــخــصــيـة

مـحـددة قـد ال يــتـقـبل أحـد هـذه الـشـخـصـيـة
بـشـكل كـامل عـلـيـنـا أن نـتـقـبـلـهـا كـامـلـة نـظرًا
لـوظـيفـتـها كـجـريدة أسـبـوعيـة ليـست جـريدة
يـوميـة وال هى بـاجملـلـة الـشـهريـة لـكـنـهـا على
أية حـال قـدمت شـكالً جـديدًا فـنـحن نـعرف
ـسـرح منـذ بـداية الـقرن الـعـشرين مجالت ا
و "مـسرحنا" قدمت شـكالً مختلفًـا ومتميزًا
أمـا عن تــرتــيب الــعـدد وإخــراجع الــصــحـفى
فــهــو أمــر يــخص صــنــاعه ومــتــوقف عــلــيــهم
بـالـدرجة األولى قـد يـعجب أحـدًا وال يـعجب

آخر.
محفوظ عبد الرحمن

االهتمام باألقاليم واجب
خـــصـــوصًـــا واجلــريـــدة تـــصـــدر بـــصــورة
أسبوعـية - ولـيست شهـرية  مثل مـجلة
ــــــســــــرح - وهــــــذا فى حــــــد ذاتـه عبء ا
جـديـد مــضـاف إلى فـريق عــمـلـهـا الـذى

نتوجه له بالشكر.
أر جـــو من جــريــدة مــســرحــنــا أن تــفــرد
ـــســــرحــــيـــة فى صـــفــــحــــات لـــلــــحـــركــــة ا
األقـاليم حتى نـسمع منـهم شكواهم وما
يــعــانــونه بــعــيــدًا عن الــعــاصــمــة خــاصـة
أنــنى ألـــتـــقى بــأصـــدقــاء مـــنــهـم وأســمع
الـكـثـيـر عن مــشـاكـلـهم لـذا فـرجـائى أن
ــــســــرحــــيـى األقــــالــــيم يــــخــــصص بـــــاب 
ـنـعهم لـيتـحـدثوا مـن خالله عن كل ما 
مـن الــتــعــبــيــر عن مــواهــبــهم. وال بــد أن
يصل صوتهم من خالل ذلك ألن الناس

فى األقاليم تعانى.
محمود احلدينى

جـريــدة جـمـيــلـة جـدًا وقــد كـنـا بــحـاجـة
إلـــيــــهــــا لــــدورهــــا فى أرشــــفــــة احلــــركـــة
ـســرحــيــة خـصــوصًــا فى األقــالـيم وإن ا
كــنت أتـمــنى أن جتــد لـهــا مـراســلـ فى
الـدول الـعـربـيـة حــتى نـسـتـطـيع أن نـطل
عـــــلى مـــــســـــرحـــــهم وهـــــنـــــاك حـــــركــــات
ـــغــــرب الــــعــــربى مــــســـرحــــيــــة فـى دول ا
وسوريا والعراق نريد أن نراها ونتابعها
عـــلى األقل حـــ نــلــتـــقى كـــمــســـرحــيــ
ـسـرحـيـة نـكـون ـهـرجـانـات ا عـرب فى ا
عـــلى عـــلم بـــأعـــمــال بـــعـــضــنـــا الـــبــعض.
وتــكــون فــرصــة لـــلــقــار لــلــتــعــرف عــلى
سـارح الـعربـيـة خصـوصًـا وأن سعـرها ا

رمزى.
الحــقـــتــهــا لــقـــد أســعــدتـــنــا اجلــريـــدة 
ألحداث جـسام مـثل حادث وفـاة الفـنان
ســعــد أردش وســرعــة إجنــاز مــلف عــنه
ـــــــبــــــذول فــــــيه وضـح مــــــدى اجلــــــهــــــد ا

لقد صنعت
اجلريدة لنفسها
شخصية محددة 

الحقتها أسعدتنا اجلريدة 
ألحداث جسام مثل حادث
وفاة الفنان سعد أردش وسرعة

إجناز ملف عنه

 محمود احلدينى

الشاطرة تغزل ..
ـســرحـيـ عن رأيـى فى مـجـلـة «مــسـرحـنــا».. خـاصـة بـعــد مـرور عـام عـلى عـنــدمـا سـألـنى أحــد شـبـاب ا
ـصـرى القـائل.. «الـشاطـرة تـغزل ـثل الـشعـبى ا صـدورهـا.. قلت لـه إن مجـلـة «مسـرحـنا» يـنـطبـق علـيـها ا
مكـن أن توضحى لى أكـثر?!.. قـلت له.. هى جاءت لـتسد برجِل حـمار».. فرد عـلى منـدهشـاً.. هل من ا
ا سـرح وفنونه بـوجه عام.. ور ـتخصـصة فى ا . بعـد إغالق معظم الـنوافذ الـثقـافية ا فراغـاً كان قائـماً
ـصـرى صار يـتـيـماً دون سـائـر الـفـنون األخـرى!! لـيس له سـند أو سـرح ا من هـنـا ساد شـعـور عـام بـأن  ا
ـعـادلــة الـشـائـكـة حـتى أب شــرعى يـدافع عن وجـوده أو بــاألحـرى أحـقـيــته فى الـوجـود والـعــيش.. أمـام ا
الـقائمة.. وهى تـتحدد فى مسـارح دولة تقدم مـا تيسر من عـروض تخلو مـن شروط موضوعـية جلودتها
ـسـرحى نتـيـجة لـلجـفاء قـابل قطـاع خـاص أصابه اجلـفاف ا أو نفـعـها أو حـتى عائـدهـا الثـقافـى.. وفى ا
اإلنـسانى والفنى الـطويل.. واالثنان يـتحدثان فـوق مساحة تـخلو من أى جريـدة أو مجلة مـتخصصة فى
ـصرى ـسـرحى ا ـشهـد ا ـعـنى أشـمل تـمـحص مـا حدث ويـحـدث عـلى ا الكـتـابـة والـتحـلـيل والـنـقد.. أو 
ـا من هـنـا نـبـعت والـعـربى. وألن الـطـبـيـعـة ال تـعـرف الــفـراغ وبـنـفس الـقـدر اجملـتـمـعـات تــأبى الـفـراغ ر
ضـرورة تواجـد مـجلـة «مسـرحنـا» فى السـاحة بـعد أن حتـمس لهـا فـريق عمل عـلى رأسه رئيس الـتحـرير
اديـة قد يـبدو فى طـباعـة اجمللة «يـسرى حـسان» رغم مـا يدركـونه ويلـمسـونه من شح فى اإلمكـانيـات ا
ــشـهـد االجـتـمـاعى الـعــام عـلى اتـسـاعه وتـنـوعه.. ـسـرحى احلىّ فى ا وورقـهـا فـضالً عن نــدرة تـواجـد ا
قيم.. وهم مـؤمنون بأن مقاومة ورغم ورغم ورغم فإنهم أبوا االسـتسالم لالختناق القـائم أو الفقر ا
ا بـالـعـمل الدءوب واجلـاد عـلى فتح ـغلـقـة وإ الـظالم ال تأتى  بـسـبة فى الـسـرئـر أو لعـنـة فى الغـرف ا
الـنوافـذ وجتدد الـهواء الـذى يسـاعد عـلى جتدد العـقول وتـنوعـها.. وإذا كـانت الفـنون احلـقيـقيـة تضعك
عـلى عــتـبـات من الــبـهـجــة فـإن «مـســرحـنـا» جنــحت فى عـامــهـا األول أن تـبــحث وتـفــتش فى أسـرار هـذه

زيد منها فى أعوامها القادمة. ا لتجلب ا البهجة - رغم ورقها الفقير -  ر
 زينب منتصر 

جنحت 
فى عامها 

األول أن تبحث
وتفتش 
فى أسرار
هذه البهجة
 - رغم ورقها

الفقير-

 مهرجان اخملرجة إضافة.. شريطة
أال يقع فى النسوية الغربية
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سرحى محمد عبد الهادى يستعد إلعادة تقد مسرحية "احلارس" على خشبة مسرح الدولة. > اخملرج ا

عبد الرحمن الشافعى  

إضافة مهمة وثالث مالحظات
عرفتنا 

 على عدد 
من الكتاب 
فى النقد
والدراسات
سرحية ا
ظهروا إلى
جوار كبار

الكتاب 

ديروط أو إدفو وألقى عليه الضوء ألن
ـسـرح هى من أخـرجت سـمـيـر مــجـلـة ا
ســرحـــان وفــوزى فــهــمـى وفــاروق عــبــد
ـتـاحة اآلن ـسـاحـة ا الـقـادر.... ولـكن ا
لفنانى األقالـيم ضئيلة. دأبت اجلريدة
عـلى نـشر مـقـتطـفـات على تـرويـسة كل
سرح صفحة من كتاب أو دراسة عن ا
ـقتـطفات لكـنهـا ال تذكـر مصـدر هذه ا
ريـثمـا نـستـطيع الـرجـوع إليـها وهـو أمر
يـخـالـف كل بـديـهـيـات الـنـشـر ألن بدون
ـــصـــدر تـــصــــبح تـــلك الـــفـــقـــرات ذكـــر ا

منتزعة من سياقها
ـالحــظــات فــإنـــنى فــخــور ورغم هــذه ا
بـــــاجلـــــريـــــدة ودائـــــمًـــــا مـــــا أردد فى كل
سـرحـي مـنـاسبـة أنه صـار لنـا نـحن ا

جريدة.
عبد الرحمن الشافعى  

جـريــدة مـسـرحــنـا تــعـد إضـافــة حلـركـة
الـنـشـر لـلـهيـئـة الـعـامـة لقـصـور الـثـقـافة
خـــصــوصًــا وأنـــهــا ظــهــرت بـــعــد غــيــاب
ــســـرح الــتى كـــانت تـــصــدرهــا مـــجــلـــة ا
هيـئة الكتاب. حـقيقة فإن هـيئة قصور
الـــثـــقـــافـــة وخـالل الـــســـنـــوات الـــعـــشــر
األخـــيــرة قـــدمت إجنــازات فـى مــجــال
الـــنــشــر ســـدت ثــغــرات هــامـــة لــشــبــاب
األقــــالــــيم وقــــدمـت ســــلــــســــلــــة مــــهــــمــــة
لـلـمـسـرحـيـات والـتراث واألدب وتـوجت
ذلـك بـــــإصـــــدار جـــــريـــــدة مـــــســـــرحـــــيــــة
أســبــوعــيــة ودائــمـة تــتــنــاول الــدراسـات
سرحى على مستوى وتغطى النشاط ا
ـــســــرحــــيـــة الــــعـــامــــة ومن الـــســــاحــــة ا
يـزاتها أنهـا أقرب جلريدة مـسرحية
فى الــــــــشـــــــكـل واإلطـــــــار وتـــــــنـــــــاولـــــــهـــــــا
لـلــمـوضــوعـات وقــد اسـتــقـطــبت عـددًا
مـــــــهــــــمًـــــــا مـن احملـــــــررين والـــــــكـــــــتــــــاب

ذاهب عدد مـلفًا عـن موضوع معـ كا
سـرحية مثال فـتستوفـيه بالدراسات ا
األمـــر الـــذى من شـــأنـه أن يـــحل مـــحل
ــــســــرح ــــيــــة فى ا الــــدراســــات األكــــاد
يـون بالـكتـابة ويكـلف األسـاتذة األكـاد
ــوضــوعــات وهـــذا كــان نــهج فى تــلـك ا
ــســرح فى الــسـتــيــنــيــات حـيث مــجـلــة ا
ــســرح كـــانت تــمــسك مـــوضــوعًــا مــثل ا
الواقـعى مـثال فـتفـرد له خـمسـة أعداد
قاالت حتى تستوفيه من الدراسات وا
ثـم تـــقـــوم بــــتـــجـــلـــيــــد كل هـــذه األعـــداد
ـــســرح فـــيـــصـــبح لـــديـــنـــا مـــجـــلـــد عـن ا

الواقعى.
هــــذه اجلــــريــــدة صـــدرت عـن الـــهــــيــــئـــة
العامة لقصـور الثقافة فيجب أن تكون
األولــويــة بــهــا لــفــنــانى األقــالــيـم. أنـا ال
يــعـنـيـنى أن حتــدثـنى عن عـادل إمـام أو
فريـد شوقى ولكـن استضفـت فنانًا من

والـتــرويـســة اخلــاصـة بــهـيــئـة الــتـحــريـر
ن راكز الشبابية  شديدة االعتناء با
ـا يـخـلق يـشـكـلــون مـجـلس حتـريـرهـا 
كــوادر فى مــجــال الــتـحــريــر خــصــوصًـا
وأنـــــهـم شــــــبــــــاب لـــــهـم بــــــاع طـــــويـل فى

الكتابة.
وقــد عـرفــتــنــا اجلــريــدة عـلـى عـدد من
الــــــكــــــتـــــاب فـى الـــــنــــــقـــــد والــــــدراســـــات
ـــســــرحـــيــــة ظـــهــــروا إلى جــــوار كـــبـــار ا
الــكــتــاب فــجــمــعت بــ اجلــيـل الــقـد

والشباب الناضج.
إال أن لى ثالث مالحـظـات على أدائـها

هى:
ـبـذول فـيـها إال اجلـريـدة رغم اجلـهـد ا
أن الــعــدد الــواحــد جتــد الـدراســات به
لـيــست واحـدة فــهى أشـبه بــالـدراسـات
ـتنـافرة ال يـجمـعهـا رابط فى ضوء ما ا
ـفــتــرض أن يـضم كل يــرد إلـيــهــا ومن ا

تعطشة تخطفتها األيادى ا
ــســرحى كــان فى واضح أن الــواقع الــثــقـــافى وا
حاجة شديدة إلى جريـدة مسرحية متخصصة
وحـ صدرت هذه اجلريدة مـنذ عام تخـطفتها
ـتـعـطـشـة إلى هـذا النـوع من اجملالت. األيادى ا
ـتدة سـرح فى مـصـر مـتـشـعـبـة و إن خـريـطـة ا

خرجت من جسد مصر
 جلسد الوطن العربى

فى أجزاء جسد مصر قصور الثقافة منتشرة
ـصـريـة القـاهـرة مـركـز احلـركة ـدن ا فى كل ا
ـســرحـيـة الــرسـمـيـة واخلــاصـة وفى حـواشى ا
ستقلة ومسرح سارح ا القاهرة تنوعـات من ا
ـصانع. وبالتالى فهناك كم الهواة واجلامعى وا
سـرح لذلك هـتمـ بـا ـسرحـيـ وا هائل من ا
كـان هــنـاك تـعــطش حـقـيـقـى إلصـدار مـسـرحى
خـصـوصًـا مـع غـيـاب مـسـاحـات نـقـديـة اخـتـفت
ـغـنـ والـراقـص وبـالـتـالى حلـسـاب الـعـرى وا
فـاجلريـدة - وإن جـاءت متـأخـرة - فقـد سدت
احـتيـاجـات حقـيـقيـة فى مـصر والـوطن الـعربى
وخــــرجـت من جــــســــد مــــصــــر جلــــســــد الــــوطن
ــزيــد من االنــتــشـار. الــعـربـى كـلـه وأتـوقـع لـهــا ا
ولقد تـبنت جـريدة مسـرحنا وجـوها من اجليل
اجلديد أثبتوا مكانتهم ولعبوا دورًا حقيقيًا فى
ـسـرحـيـة وإن كـان تـشــذيب وتـطـويـر احلـركــة ا
هنـاك مالحـظات فـالتـجـربة فى حـد ذاتـها هى
عـملـيـة إفـراز حـقـيـقى لـتجـويـد الـعـمـلـة اجلـيدة
وطــرد الــعــمــلـة الــرديــئــة واجلــريــدة قـادرة عــلى
تطوير نفسها وطرد العملة الرديئة منها.      
 د. حمدى اجلابرى

 د. حمدى اجلابرى

أمنية كانت شبه مستحيلة
إن صـــدور جــريـــدة مـــســـرحـــيـــة كــان
أمـنيـة شبه مـستـحـيلـة خصـوصًا أن
لدينا ولعًا بتجريف أرضنا الزراعية
ــســاكن عــلــيــهـا ثـم نـذهب وإ قــامـة ا
الســــتــــصالح الــــصــــحــــراء وهــــذا مــــا
ــســرح حــدث حــ تــوقــفـت مــجــلــة ا
ولـــكـن جـــريــــدة مـــســــرحـــنــــا عـــوضت
الـغــيــاب ولـقــد أعــجـبــنى مــسـتــواهـا
جـــدًا وكــــذا نــــشـــرهــــا لـــنـص فى كل
عـدد والقضـايا التى تثـيرها ويا ويل
مـن تـــتــــعــــرض له ولــــكـن أتـــمــــنى أن
يــكـون هــنـاك اســتـهــداف لـلــمـبــدعـ
ن لـم يـــظـــهـــروا بـــعــد الـــكـــامـــنـــ 
خـــصــوصًــا أن األجــيــال اجلــديــدة ال
تـــــــرى ســــــوى مـــــــا يــــــفـــــــســــــد األذواق

ـسـرحـيـة وبـالـتـالى فـاألمل مـعـقود ا
عـلى "مـسرحـنـا" فى تـقـد نـصوص
عــالـيـة الـقـيــمـة لـيـطـلع عــلـيـهـا هـؤالء
خــصــوصــا أن هــنـاك عــبــقــريًــا أفـتى
فى الــسـبــعــيــنـيــات بــأن تـكــلــفــة طـبع
ى عـالـيـة فـقام ـسـرح الـعا سـلـسلـة ا
بـــإلــــغـــائـــهــــا وبـــالــــتـــالى فــــإن اجلـــيل
اجلـديـد فى ظـل عـدم تـوافـر وسـائل
نــــشــــر نـــصــــوص مــــســـرحــــيـــة أمــــامه
أصــــبـــــحت فـــــكــــرتـه مــــغـــــلــــوطـــــة عن
ــســرح فــأرجــو أن تــهــتم اجلــريــدة ا
ى بــــقــــلـــيـل من الــــتــــأســــيس األكــــاد
وحتـافظ عـلى نـشـر الـنـصوص حـتى
ـبــدع الـكـامن فى الـريف تـصل إلى ا

كوجبة مسرحية متكاملة.
د. هشام السالمونى

رغد الشعرانـــى

هرجانات  تغطيتها للعروض با
كانت "كتير مليحة"

مليحة كتير
أتـــيح لـى الــتـــعـــرف عـــلى جـــريــدة
مـــســرحـــنــا أثـــنــاء مـــشــاركـــتى فى
اضى هرجان التـجريبى العام ا ا
ولـــكـن بـــعـــد عـــودتـى لـــســـوريـــا لم
أسـتـطع مـتــابـعـتـهـا. ولــكـنـهـا أثـنـاء
ـهرجـان - وقد كـنا نطـلع علـيها ا
ـسنـا حسن تغـطيـتها لـلعروض  -
ـهـرجــان كـانت "كـتـيـر مـلـيـحـة" بـا
وال أذكــر أنه كــان بـهــا مــشـاكل أو
أن هـــنــــاك مالحــــظـــات عــــلى مـــا

تقدمه.
بــصــفــة عــامــة أقــول إن اجلــريـدة
جـــــيــــدة جــــدًا وأتــــمـــــنى أن تــــتــــاح
ـتــابــعـتــهــا فى األعـداد الـفــرصــة 
الــقــادمــة مــتــابــعــة نــقــديــة ريــثــمـا
نــســتــطـيـع أن نـبــدى مالحــظــاتــنـا

حولها.
رغد الشعرانـــى
مخرجة - سوريا

أتمنى أن أشارككم الكتابة

منجوت النويرة

سرح من خالل مقاالتها النقدية ودراساتها عنية با تخصصة ا أعجبتنى جدًا جريدة مسرحنا ا
واهتمامها بالعروض وحتليل كل عرض وأتمنى أن أشارككم فى الكتابة النقدية.

ــســرح فـقط وتــهـتـم بـأحــداثه وقـضــايـاه حــقـيــقـة هـى فـكــرة جـمــيـلــة جــدًا أن تـخــتص اجلـريــدة بـا
ومشاكله وحتـتفى بالعـروض التى تخـرج وتقدم لهـا تغطيـة شاملـة. ولم أجد عليـها أى مالحظات

وأدعو الله أن يوفقكم دائمًا.
منجوت النويرة
ناقد - اليمن

فكرة جميلة 
جدًا أن تختص

اجلريدة 
سرح فقط با

اجلريدة 
تصدر
 بإخراج 
جميل 
يعطى شكالً
مريحًا 
وجذابًا 

موقع على اإلنترنت
ـا كــتب عن مـســرحـنـا وذلك عــلى شـبـكــة اإلنـتـرنت وقــد سـعـدت جـًدا لــهـذا الـزخم من قـرأت الـكــثـيـر 
النقاشات حولها وحول ما تنـشره رغم أنها ليس لها موقع على اإلنترنت حتى اآلن لكن على حد علمى
 سـيـنــطـلق قـريــبـا وهـذا شىء طـيب فــجـريـدة عـربــيـة لـلـمــسـرح عـبـر اإلنـتــرنت لـتـصل لــكل الـعـرب سـواء
تـابعـ لهـو أمر عـظيم. حـقيـقة أن اجلريـدة تصـدر بإخـراج جمـيل يعـطى شكًال مـريًحا ـسرحـي أو ا ا
ضامـ فهى جريدة ال تمل من قراءتها فاجلـرائد نوعان نوع يجذبك لتقرأه وجذاًبـا لها على مستوى ا

حتى آخر حرف ونوع ينفرك منه ومسرحنا من النوع األول لذا ال أستطيع إال أن أقول وفقكم الله.
كنزة فريدو
غرب ثلة - ا

قـتضيات مسرحيته من سرح الشعـرى ليس مجرد لغة يطـوعها الشاعر  > الـشعر فى ا
ا يـنبع الـشعر من الـتصور الـدرامى وبذلك فإنه ال مـواقف وشخـصيات وغـير ذلك; وإ

سرح الشعرى متضمنًا خلصائص الشعر الغنائى. يجب أن يكون الشعر فى ا

سرح. وسم الصيفى احلالى بسبب عدم وجود أعمال جديدة من إنتاج ا سرح القومى قرر إعادة تقد مسرحية "اإلسكافى ملكا" خالل ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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فضاءات حرة

علم اجتماع العالمات
ـيـة مـقـصـودة لشل حـركـة مـجـتـمـعـنا عن فى ظل تـوجهـات عـا
ـا نعيشه ويـفرض عليـنا  اقتحمت ـواجهة اجلادة  النهوض وا
حــيــاتــنــا فى ربـع الــقــرن األخــيــر من الــزمــان مــجــمــوعــة من
التوجهات النقدية  اهتمت بالشكل  وانشغلت بالبناء الفنى 
ورفـعت شـعـار (أدبـيـة األدب)  بــاعـتـبـار أن األدب يـعـرف ويـقـيم
بـعــنـاصـره األدبــيـة  وأن ال أهــمـيـة لــوظـيــفـة هـذا األدب داخل
مــجـتـمـعه  وال دور لألديب داخـله  بل واسـتـهـجـنت أى حـديث
عـن رسـالـة األدب بـ الـنـاس  واحـتـفت بـأدب احلـديث الـذاتى
والـعــزلــة والــتــقــوقع داخل اجلــســد  فــصــار األدب نــخــبــويـا 
وأضـحـى الـنـقـد إلـغـازا  وأمـسى اجملــتـمع جـالـسـا أمـام أجـهـزة
تلـفازه ال يجـد غير الـدراما التـليفـزيونيـة الثرثـارة هى وحدها
التى تتـعرض لقضاياه وتـقف فى وجه من يفسدون على أرضه

 بغض النظر عن تقييمنا النقدى لها.
سرح  فانـشغل نقـاده وباحثـوه بالدراسات وانعكس ذلك عـلى ا
الـشكليـة التى يطـلقون علـيها من بـاب التغريب (الـشكالنية) 
وراحت مـقـاالتـهم ودراسـاتـهم تـسـتـخـدم عـلم الـعالمـات فـرحـة
بـحـمل مـصـطـلـحـات الـسـيـمـيـولـوجـيـة أو الـسـيـمـيـوطـيـقا ذات
الـرنــ األعـجــمى اخملـادع  مــنـكـفــئـة عــلى الـنـص أو الـعـرض
ـا انتـباه ـسـرحى بحـثـا عن الداللـة اخملتـبـئة فى ثـنايـاه  دو ا
سـرحى حمال أوجـه ودالالت  وأن أى تفسـير ألية بأن العـمل ا
ـثل  لتـطور فى حدث  عالمـة فيه من كـلمـة بحوار  حلـركة 
رجعى  وبناء ا يتم وفق إطار جمهوره ا لطبيـعة شخصية  إ
ــكـونـة عــلى حـيـاتـه اخلـاصـة وثــقـافـته احلــافـظـة لــتـاريـخه وا
ـكن فهـمهـا إال فى ضوء عـلم اجتـماع لشـخصـيـته  لذلك ال 
ـسرح  الـتى تـربط ب ـسـرح  أو ما يـعـرف بسـوسـيولـوجـية ا ا
بدع ـسرحى ا اإلبداع واجملتـمع الذى يظهـر فيه  مؤمـنة بأن ا
هو ابن مجتـمعه  تشكل عقله داخل بيئته  وتبلور فكره وسط
ظـروفه االجـتــمـاعـيـة والــسـيـاسـيـة  وحتــدد انـتـمـاؤه فى ضـوء
اخـتيـاراته الـواعيـة وغـير الـواعـية لـلـشرائح االجـتـماعـيـة التى
يـنـتـمـى إلـيـهـا أو يــسـعى لالرتـمــاء فى أحـضـانــهـا والـدفـاع عن
سرحى مصاحلهـا  لذلك فهو يبدع للـناس  ويتوجه بعرضه ا
للحظته الـزمنية  متصديا لقضايا اجملتمع وهمومه  مشاركا
ـسـرحى فى ـبـثـوثـة داخل الـنص الـدرامى والـعـرض ا بـرؤيـته ا
مـناقـشـة هـذه الـقضـايـا والـبـحث عن إمـكانـيـة رفع الـهـموم عن

أهله.
سرح كعصا موسى  تلتهم من أجل هذا صارت سـوسيولوجية ا
ــنــاهج األخـــرى  حــتى أنــهـــا دمــجت عــلم كـل الــتــوجــهـــات وا
الـعالمـات فى نـسـيـجــهـا فـظـهـر مـا يـعـرف بـاسم عـلم اجـتـمـاع
سرح  العالمات  أو بالـنطق األعجمى سوسـيوسيميـولوجية ا
ــرئـيـة والـســمـعـيـة ـقـروءة وا ـســرح ا ــهـتم بـدراســة عالمـات ا ا
والـكـشـف عن دالالتـهـا فى ضــوء الـتـفـســيـر االجـتــمـاعى لـهـا 
نـهج أجنزت الباحثة السورية "رانيا اجلبان" أطروحتها وبهذا ا
ـاجستـير  والـتى حصلت عـليـها بامـتيـاز األسبوع لنـيل درجة ا
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون قـبل الـفـائت بـقـسم الـدرامـا والـنـقـد بـا
ـناقـشة د. رضا غـالب ود. ناديـة كامل  ـسرحـية  بـإشرافى و ا
ــسـرحي في الــدرامـا الــسـوريــة وعالقـته وكــانت عن اخلــطـاب ا
بــالـــســيــاق االجـــتــمـــاعي  من عــام 1967إلى  ? 1976دراســة
سـوسيـوسـيمـولـوجيـة لـنمـاذج مـختـارة  قـامت خاللـها بـدراسة
ــســرح الــســورى هم فــرحــان بـلــبل أربـعــة فــرســان من كــتــاب ا
ـدوح عــدوان وريـاض عــصـمت وولــيــد إخالصى  مـرتــكـزة و
سرحي هو أحد احلوامل الرئيسية  خلطاب على أن اخلطاب ا
اجملتمع سوسـيولوجيـا  مفتشـة عن التغيـرات التى طالت هذا
اخلطـاب بتـأثيـر نكـسة  1967وما بـعدهـا حـتى انتـصار 1973
وما بـعـده  بـإدراك أن الكـاتب ال يـعـيش فى صـوبة مـعـزولة عن
مـجـتـمـعه ومـتغـيـرات واقـعه  بل هـو مـعـبـر عنـهـمـا بـقـدر وعيه
جـتمـعه ودوره جتـاه متـغيـراته  واصلـة إلى مـجمـوعة جـيدة
من الـنتائج  الـتى تكشف عـن األبعاد الـسياسـية واالجتـماعية
ـــبــحــوثــة أعــمــالــهم  والــثــقــافــيــة الـــتى أثــرت فى الــكــتّــاب ا
واخــتــيــاراتــهم اخلــاصــة فى الــتــعــبــيــر الــواقـعـى أو الــرمـزى 
الـكالسـيـكـى أو احلـداثى عن قـضـايــا الـواقع وقـتـذاك  خـاصـة
القضية الـفلسطينيـة التى كانت محورية  حـينما كان الصراع
عـربـيا صـهـيـونـيا  ثم خـفت صـوتـهـا اآلن بعـد أن صـار الـصراع
فلسطينيـا إسرائيليا  وأحيانا فلسطينيا فلسطينيا بعيدا عنا

وعن همومنا الصغيرة.
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مثل والتغلب على القهر بتفكيره شهد مع ا ا
ومـقترحه الـذى يجسـده أمام اجلمـيع و غير به
ـتفرج على شـهد. وبذلك فهـو يساعد ا نـهاية ا
جتــاوز حـدوده والـعـبـور إلـى مـسـاحـة أخـرى من
شـاركة لكنه يـكشف له أيضا أن تلك الفعل وا
مـسـاحة تـخـييـلـيـة وأن علـيه إيـجـاد معـادل عـند
ـــشـــكـالت فى حـــيـــاته تـــعـــامــــله مع مـــثـل هـــذه ا
ـــســرح الـــواقـــعـــيـــة. ومن هـــنـــا أيـــضـــا أعـــتـــبـــر ا

عالجيا و تربويا فى الوقت ذاته.

> وهل تــرى أن مــســرحك نــاجح فـى الــبــلـدان
الــتـى قــدمـــته بـــهـــا بـــنــفـس قــدر جنـــاحه فى

البرازيل ?
ــســرحى أثـنــاء الـفــتـرة - لـقــد كـونـت مـنــهـجى ا
نفى أى ب عامى  1971و التى قضيتها فى ا
نـوعـا من دخـول بـلدى أو  1986عـنـدمـا كنـت 
اإلقــــامــــة فــــيه بــــســــبـب مــــعـــارضــــتـى لــــلــــنــــظـــام
ـا يـعـنى أن مـنـهـجى ال يـنـتـمى الـديـكــتـاتـورى. 
لـــلــبــرازيـل أصال بل ألى مـــكــان فــقـــد جــاءتــنى
فكـرته األولى عـنـدما كـنت فى بـيـرو ثم طورته
ونـظــرت لـه بــيـنــمــا أنــا فى أوروبــا. واخلـالصـة
ــنــتــدى مــثـال يــقــوم عــلى عــدة هـى أن مــســرح ا
ـكن ألى أحـد أن يـطبـقـهـا وفـقا مـيـكـانيـزمـات 
لثقافته كما أن قوس قزح الرغبة أيضا يعتمد
ـكن عـلى خـمس عـشـرة تـقـنـيـة تـمـنح بـنـيـة مـا 
التـعامل معـها وفـقا للـموقف. أعتـقد أن الشىء
ــكــان وزمــان بــعــيــنه هــو شىء ظــرفى ــصــمم  ا
وسـريع الـزوال حتـديـدا ألن الواقع يـتـغـيـر. أما
التـقـنيـات التى ابـتـكرتـها فال حتـمل خـصوصـية
ثقافة بعـينها كالبرازيـل أو بيرو و بالتالى فهى
مـــرنـــة و قــادرة عـــلى اإلســـتـــمـــرار. وعــلـــيـــنــا أن
نـــعــــرف أن فى كل دول أوروبــــا هـــنــــاك مـــراكـــز
مـارسـون أنفـسهم ـقهـورين يـؤسسـهـا ا سـرح ا
ا ركزى فى البرازيل)  (وهى ليست فـروعا 
ــنــهج خـــاصًــا بــهم يـــدل عــلى أنــهـم اعــتــبـــروا ا
وكـذلك فى دول آسيـا حيث تـأسست فى الـهند
ـقـهـورين و ـسـرح ا مـؤخـرا جـمـعـيــة فـيـدرالـيـة 
فـى أقريـقـيـا حـيث الـعديـد من الـدول تـسـتـخدم
نـهج بـفعـاليـة شديـدة اآلن مـثل موزمـبيق هـذا ا

بابوى وتنزانيا وغينيا.  وزامبيا وز
ومـن نــــاحــــيــــة أخــــرى عـــنــــدمــــا بــــدأت الــــعــــمل
ــنــهـجى فـى الـبــرازيل لم تــكن لــديـنــا مــشـكــلـة
رتبط اخملدرات مثل اآلن و ال مـشكلة العنف ا
بـاخملــدرات أمـا اآلن فـإن واحـداً من كل أربـعـة
مشاهد نـعرضها يـتحدث عن اخملدرات وبدون

ــوضــوع أن نــبـــتــكــر تـــقــنـــيــات جـــديــدة لــذلـك ا
يكانـيزمات تُستـخدم للمـوضوعات اجلديدة فـا

تغيرات. ومن هنا فهى قادرة على مواكبة ا

> مـعـظـم الـنـاس هـنـا يـتــسـاءلـون عن مـسـمى
نتدى... اجلوكر وطبيعة دوره فى مسرح ا

- اجلـوكـر فى الـبـرازيل (حـيث تـسـتـخـدم الـلـغـة
الــبـرتــغــالـيــة) يــدعى "كــوريـنــجــا" وبــاألسـبــانــيـة
"كــومـــودين" لــكن بــاإلجنــلـــيــزيــة حتــدث لــفــظــة
ـــقـــصــود "جـــوكـــر" بـــعض الـــلـــبس عـــادة. لـــكـن ا
باالسم: الشخص الذى يسهل لالعب التقدم
كما فى لعبة الكوتشينة لكنه التقدم من خالل
وسيقى له ـشهد أو تمثيله أو وضع ا كتابة ا
فـهـو كــالـكــارت األبـيض. لــذلك عـلــيه أن يـتــعـلم
أكـــثــــر من الـــبــــاقـــ لـــكـى يـــســـتــــطـــيع أن يــــعـــلم
اآلخـرين وبطرق متـنوعة وهى مـسئوليـة كبيرة
بــــــالـــــــطــــــبـع حتــــــديــــــدا ألنـه يــــــجـب أن يــــــكــــــون
ـارسـاته ويـجب عـليه ـقـراطيـا فى جـمـيع  د
أال يـســيـطـر عــلى اجملـمـوعــة بل يـســاعـدهـا كى
تقدم ما تـقرره هى. و يتميز دوره بالقدرة على
الـــتــــنــــســــيق فــــاجلــــمــــيع يــــقــــوم بـــاإلبــــداع داخل
اجملــمــوعــة (الــتى غــالــبــا مــا تــتــكــون من أفــراد
) بـينـما يـتعـ علـيه هو ثـل عاديـ وليـسـوا 
قـيادة تلك اإلبـداعات والتنـسيق بيـنها. والشىء
اخلاص جـدا فى اجلـوكـر هـو قـدرته عـلى عدم
ـا اســتـعـراض إمـكـانــيـاته أو آرائه أو ذكـائه وإ
كــتــمــانــهــا لــكـى ال تــشــعــر اجملــمــوعــة أنه أعــلى
مـــنـــهـــا. ويــجـب طـــبــعـــا أن نـــفـــرق بـــ اجلـــوكــر
ــدرب الــذى يــقــوم بـــتــدريب مــجــمــوعــة لــكى وا
نتدى يصبحوا فـيما بعد مدربـ على مسرح ا
أو جواكر له فهنـا يكون العمل متخصصا أكثر
ومـركـزا مع أفـراد سـوف يقـودون مـجـمـوعات و
لــيــســوا أنــاســا عــاديـــ من اجملــتــمع يــشــكــلــون

مجموعة.  

شهد إلى جانب ذلك يضطلع اجلوكر بتقد ا
لـلمـتـفـرجـ وشـرح وتـنـسـيق طـريـقـة العـمل فى
ــنـتــدى وكـيــفـيــة تـدخل اجلــمـهــور بـعـد مــسـرح ا
ـشـهــد لـكـنه ال يـفـرض آراءه اخلـاصـة انـتـهـاء ا
وال يـقـوم بتـوجـيه اجلـمهـور فى اجتـاه مـع إذ
إن مـــقـــتـــرحـــات اجلـــمـــهـــور يـــجـب أن تـــأتى من
اجلــمـــهـــور و لــيـس مــنـــا فـــلـــيس عـــلــيـــنـــا ســوى
ــا ال مـــســـاعـــدته فى االجتـــاه الـــذى يـــخـــتـــاره 
يــتــعــارض مع مـــبــادئــنــا وإن لم يــكن اجلــمــهــور
يريـد تغـيير مـوقف القـهر أصال فهـو ال يشارك
فـى أمـــســـيــاتـــنـــا. وبـــشـــكل عـــام فـــإن مـن يـــريــد
ـستـفـيد ـقهـور أمـا القـاهـر فهـو ا التـغـييـر هـو ا
من وضع القهـر ومن ثم فليـست لديه رغبة فى

التغيير.
سرحية? > و ماهى آخر أخبارك ا

- لــقــد عـدت لــلــتــو من رحــلــة اسـتــمــرت أربــعـة
شـــهـــور مع ابــــنى جـــولـــيـــان حـــيـث قـــمـــنـــا مـــعـــا
ـــقــهـــورين فى ــســـرح ا بــتـــدريس ثـــمــانـى ورش 
اخلــــارج. اآلن أســـتـــعـــد لـــورشــــة جـــديـــدة داخل
مركزى فى ريو دى جـنيرو وبعدها أسافر مرة
ــســـرح فى الـــتــعـــلــيم أخـــرى الفــتـــتــاح مـــؤتــمـــر ا
ـتحـدة األمريـكيـة والذى العـالى فى الواليـات ا
يـــضم حــــوالى ألف مــــدرس من الـــعــــامـــلـــ فى

سرح.  تدريس ا

سرح سياسة  ا
ومن ال يرغب 
فى التغيير
 ال يأتى
 إلينا

 فى مسرح
قهورين» «ا
اجلمهور
يتدخل 

لتعديل مسار
شاهد ا

بداخلنا طاقات
خنقتها التربية
السلطوية لو
أعدناها للحياة
ألفادتنا كثيرا

قهورون هنا وهناك ا

 مقترحات  اجلمهور

درب اجلوكر.. وا

أرجو أن تهتم اجلريدة بقليل 
ى  من التأسيس األكاد
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كل مبتغاى
أن يعمل القائمون
على اجلريدة
بتصميم موقع

إلكترونى 
يتم خالله توثيق
نشورة واد ا ا

د. يوسف الريحانى 

سرح منذ بداياته هو سرح الشـعرى هو تعبير حديـث ذلك أن األصل فى ا > إن تـعبير ا
يالد سـرحى مـنذ الـقرن اخلـامس قـبل ا أن يـكـتب شعـرًا ويـدل على ذلك تـراث أوروبـا ا
حتى منتصف القرن التاسع عشر ثم منذ عشرينيات القرن العشرين حتى منتصفه.

> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارًا بتعي ميرفت إبراهيم مديرًا عاما لثقافة محافظة حلوان.

سرحي جريدة كل ا
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حضور إيجابى
حــقـيـقــة لـقــد سـعــدنـا بـإســتـضــافـتــكم لـنــا مـثـلــمـا حــدث مع بـاقى
ـهـرجـان الـتـجـريـبى وقـضـيـنـا وقـتاً ـشـاركـة فى ا الـوفـود الـعـربـيـة ا
ـسـرحـية جـمـيالً بـاجلـريـدة طـفـنا خـالله بالـعـديـد من الـقـضـايـا ا
سرحية والقضية التى طرحها عرضنا ثم خرجنا إلى القضايا ا

العامة التى تشغل بال مسرحيينا.
لقـد صنـعت جـريدة مـسرحـنا حـالة جـمـيلـة واألجمل أنـها جـريدة
ــســرح وأعـلـم أنـكم قــريــبــاً سـتــظــهـر نــســخــتـكم مــتــخــصـصــة فى ا
ــا صـنــعـته اإللــكـتــرونـيــة عـلى اإلنــتــرنت ونـحن مــشـتــاقــون لـذلك 
ـسرحيـة وأتمـنى لكم اجلـريدة من حـضور إيـجابى عـلى السـاحة ا

مزيداً من التوفيق والنجاح.
عاطف حس 
مخرج - تونسى 

عالمة بارزة فى مسار 
سرحية  الصحافة ا

رهان إصـدار صـحيـفـة أسبـوعـية
ـسـرح أمـر بالغ مـتـخـصـصـة فى ا
الـصــعـوبــة لـيس فــقط بــالـنــسـبـة
لـلــعـالم الــنــاطق بـالــعــربـيــة ولـكن
أيــضــا حــتى بــالــنــسـبــة لــلــشــعـوب
الــنـاطـقـة بـالـلـغـات األخـرى لـذلك
أعـــتـــقـــد أن مـــا حـــقـــقــتـه جـــريــدة
مـســرحـنــا فى سـنــتـهــا األولى هـو
ـا كان مـتـوقعـاً! توزيع فى أكـبر 
األقـطار الـعربـيـة .. مواكـبة ألهم
ــصــر ــســرحــيــة  الــتــظــاهــرات ا
والــعــالم الــعــربى .. انــفــتــاح عــلى
أقـالم جـــديـــدة مـــتـــخـــصـــصـــة فى
ــسـرح .. اســتـيــعـاب كل نـظــريـة ا
اآلراء واالجتاهات مهما تباعدت
.. حــفــاظــهــا عــلـى  تــقــلــيــد نــشـر
نـص مــســرحى عــربى أو مــتــرجم
فى كـل أعــدادهـــا .. اهـــتــمـــامـــهــا
ــسـتــقل بــشـكل ــسـرح احلــر وا بــا
غـيـر مـسـبـوق .. عـقـدهـا لـندوات
ـسرحية الـعربية مع أهم الفرق ا
الــــتـى تــــزور الــــقــــاهــــرة لــــتــــقــــد
عــــروضـــــهــــا الــــتــــزامـــــهــــا الــــدائم
ـوعد بـالوصـول إلى قـرائهـا فى ا
ـا يكشف عن احملدد. كل ذلك إ

مهنية عالية وحرفية متميزة.

أتــــمـــــنى من كـل أعــــمـــــاق قـــــلــــبى
االســــتـــمـــراريـــة لــــهـــذه اجلـــريـــدة
الـطــمــوحــة والـنــجــاح والــتــوفـيق
ـتــمـيــز. كـمـا لـطــاقم حتــريـرهــا ا
أحــــــيـى اجلـــــهــــــات الــــــرســــــمــــــيـــــة
كلفة بجمهوريـة مصر العربـية ا
بــرعــايــة الــثـــقــافــة عــلى دعــمــهــا
جلريدة مسـرحنا مناشداً إياها
بحتمية زيادة هذا الدعم. فمثل
تمـيزة الـتى تمثل بـادرة ا هـذه ا
يــــة ــــســـــرحــــ وجه الــــصـــــحــــافـــــة ا
ـــكن إال أن يـــة كـــكل ال  الـــعـــربــــ
تــكـون مـبـادرة مـصـريـة ومـصـريـة
يــــاز. مــــثــــلــــمــــا ال أتــــصـــور بــــامــــتـــ
يــاً صـــدور مـــثل جـــريــدة شـــخـــصـــ
مــــســـرحـــنـــا ســـوى مـن الـــقـــاهـــرة

مدينة األلف مسرح.
كل مــبـتــغــاى أن يـعــمل الــقـائــمـون
عـــلـى اجلـــريـــدة بـــتـــصــــمـــيم مـــوقع
ـواد إلـكـتــرونى يـتم خالله تـوثـيق ا
ــنــشــورة حــتـى تــظل رهن إشــارة ا

. الباحث والدارس
وكل سـنة وجـريدة مـسرحـنا بألف

خير وعقبال السنة األلف
د. يوسف الريحانى 
غرب دراماتورج ومخرج.. ا

لسان حال 
سرحي سرح وا ا

سرحـي فى سعـادة بالغة ال شك أن جمـيع ا
ألن جــريــدة مـــســرحـــنــا عالوة عـــلى أنــهــا أول
ـــســـرح فـــقـط لـــســـان حــال جـــريـــدة تـــهـــتم بـــا
ستويات وأرض صرى على جميع ا سرح ا ا
خـصـبـة السـتــنـبـات حـركـة نـقـديـة سـيـكـون لـهـا
مـردودهـا فـى اسـتـنـبـاط مــسـرح حـقـيـقى ذلك
أنــنـا وخالل أزمــنـة عـديــدة كـنـا نــفـتـقــد الـنـقـد

سرح. الذى يطور ا
جــريـــدة مـــســرحـــنــا دفـــعت قـــارءهـــا إلى عــدم
ـكن الـتـعـامل مـعـهـا عـلى أنـهـا جـريـدة عـادية 
الـتـخـلص مـنهـا فـور قـراءتهـا ذلك أنـهـا حتوى
ـسـرحـيـة عـالـيـة الـقـيـمة كـنـزًا من الـنـصـوص ا
ـتـرجــمـة أو احملــلـيــة. وهى بـذلك ســواء تـلـك ا
ســــلـــطت الـــضــــوء عـــلى إبـــداعــــات فى مـــجـــال

الترجمة والكتابة.
ـســرح عـلى كــمـا أن مــسـرحــنـا لم تــتـعــامل مع ا
مـســتــوى الـعــاصــمـة فــقط لــكـنــهــا غـاصت فى
األقــــالـــيم لـــتـــســــتـــخـــرج الـــآللئ. ولـم يـــكن ذلك
كنا لوال وجود كتيبة من احملررين اجليدين.
يــــضــــاف إلـى مـــا قــــدمــــتـه "مــــســـرحــــنــــا" تــــلك
الـنـدوات الـتى تـعـقد فـى أماكن كـثـيـرة وتـطرح
أسـئـلـة عـمـيـقـة بــقـدر مـا جتـيب عـلى األسـئـلـة
ا يحرك الركود سرحي  التى تشغل بال ا

صرى اآلن. سرح ا الذى يطال ا
سعيد حجاج 

غاصت فى األقاليم
لتستخرج الآللئ

سرح مرجع مهم لكل ما يخص ا

د. هانى مطاوع

أنا ال أرى مالحـظـات على اجلـريدة ذلك أن أى نـظام
ال بـد أن تـتـعـامل مـعه بـقـانـونه وال تـفـرض عـلـيه شـيـئًا
ـا ـهم أن يــتــحـرك فـى قـانــونه. ولــكن ر من خـارجـه ا
تـكــون مـشـاكل الـتـمـويـل هى الـتى حتـول دون اسـتـخـدام
إمـكــانـات أكــبـر فى الــطـبع واســتـقــطـاب أكـبــر عـدد من
ــشــهــورين. لــكن اجلــريـدة بــوضــعــهــا احلـالى الــكــتـاب ا
جـيـدة فى إخـراجـهـا ومـريــحـة لـلـعـ فى الـقـراءة. وقـد
اخـتارت اجلـريـدة أن تصـدر عـلى ورق عادى وأن يـكون
غالفـها من نـفس نوع الـورق على أن تـباع بـسعـر رمزى
بــدالً من أن يــكـــون ورقــهــا فــاخــرًا مــصـــقــوالً وبــالــتــالى

يرتفع ثمنها.
د. هانى مطاوع 

جــريـــدة مـــســرحـــنــا غـــطت فـــراغًـــا واضــحًـــا فى احلـــيــاة
ـسـرح أو على ـسـرحـيـة خـصـوصا بـعـد تـوقف مـجـلـة ا ا
األقل عــــدم ظـــهـــورهـــا فـى مـــوعـــدهـــا فـــضـالً عن أنـــهـــا
ـا تـتـفـاعل مع األحداث جـريـدة حـية ولـيـست جـامـعة إ
ـسرحـى سواء عـروضه أو نـدواته التـى تقـع فى الـواقع ا

ومنتدياته.
لـقد أصبح للجـريدة قاعدة من القـراء وخصوصًا شباب
عهد العـالى للفنون ـسرحي عن نفـسى أرى طالب ا ا
سرحـية حريصـ على اقتـنائهـا بل إن البعض أصبح ا
سرحية فقط عرفة ا يستشهد بها كـمرجعية ليس فى ا
ولـكن فى القضايا الـتى تطرح على الـسطح أيضًا وهذا

ا يومئ إلى مستقبل مبشر.
جيدة فى إخراجها

ومريحة للع فى القراءة

جتاوزت أخطاء البدايات وتطورت

د. عايدة عالم

تلك األخطاء أنها تفقد أى مـطبوعة مصداقيتها قد يكون
ـبرر هـو السـرعة فى إعداد الـعدد ولـكن ال بد من تدارك ا

هذه األخطاء.
أمـا عن الـغالف فـأتـمـنى أن تـعـود اجلـريـدة لـسـابق عـهـدها
فى تــصــدر لــوحــة تــشــكــيــلــيــة لــلــعــدد مع نــبــذة عن الــفــنــان
والـعـمل ذلك أن الثـقـافـة البـصـريـة مهـمـة جـدًا. حقـيـقة أن
الـتـجـديـد مــطـلـوب وال بـد أن يـتم كل فــتـرة ولـكن أتـمـنى أال

س التجديد أبوابًا ثابتة مثل "3 دقات".
ـسـرحـيـ الـعرب كـمـا أرجـو أن تـفـتح مـسـرحـنـا آفـاقًـا مع ا
حـيـث إن ذلك سـيـوفـر لـهـا انـتـشـارًا أكبـر مـن نـاحـيـة ودائرة

معارف إنسانية من ناحية أخرى.
د. عايدة عالم

جريـدة مسـرحنـا أخذت اآلن مـسارًا أكـثر جديـة فال أخفى
عـلــيـكم أن اجلـريـدة بـعــد صـدورهـا بـقـلــيل دخـلت فى فـتـرة
"خـفـيفـة" انشـغلت خاللـها بـقضـايا ال تـهم القـارىء وقضـايا
رحـلـة أصـبـحت كـما مـخـتـلقـة لـكـنـهـا بعـد جتـاوزهـا لـهـذه ا
قـــلت أكــثــر جـــديــة وحــقــقت انـــتــشــارًا حــتـى أصــبح ال غــنى

للقار عنها.
الـكتابـات النقـدية أيضـا تطورت وأصبـحت أفضل وإن كنت
أتــمــنـى أن تـســتــقــطـب اجلـريــدة كــتــابًــا لــهم أقـالم شــهــيـرة
بـــحـــيث تـــخـــرج مـــقـــاالتــهـم وإلى جـــوارهـــا مـــقـــاالت لـــنـــقــاد
واعـدين. أعـلم أنـكم حتـاولـون ولـكن ال بـد أيـضـا أن تـركزوا
بـشكل أكـبـر عـلى احلـوارات ألنهـا تـخـلق حيـويـة ألى جـريدة
ثل هناك أيضًا سواء كان احلوار مع مخـرج أو كاتب أو 
طـبـعيـة فى النـصـوص أو العـناويـن وخشـيتى من األخـطـاء ا

 أصبحت  أكثر
جدية 

نشاوى عن فرع ثقافة السويس بهيئة قصور الثقافة. " بالفصحى للشاعر ماهر ا > صدر ديوان "دندنة العشق القد

سـرحية - > اجلـمهـور ال ينـبغى أن يـشعـر بالـوسيـلة الـلغـوية الـتى تكـتب بهـا ا
واقف شـعرًا كانت أو نـثرًا - ألن الوسـيلة جـزء ال يتجزأ مـن احلدث الدرامى وا
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سرح سياسة بالدرجة األولى أعنى بذلك - ا
ــســرح ال نــفـعــله لــكى أن كل مــا نــفــعــله داخل ا
ــــســـرح وكـل مـــا نـــقــــوم به فى يـــظل حــــبـــيس ا
مسرحنا فـإننا نأخذه إلى احلـياة الواقعية. كل
ـسـرح يـجـب عـلـيـنـا أن نـأخـذه مـا نـتـعــلـمه فى ا
إلى اخلــارج فــمــعـنى أن أكــون مــواطــنــا هـو أن
أكـــون قـــادرا عـــلى تـــغـــيـــيـــر اجملـــتـــمـع. أن أكــون
مواطنا يـعنى أن أساعد فى حتسـ مجتمعى.
ـــقـــهـــورين يـــســـتـــطـــيع أن وال شك أن مـــســـرح ا

يساعد فى ذلك.

وأعــتـــقــد أن كل مـــا نــصل إلــيـه فى قــوس قــزح
ـنتدى الرغـبة البـد أن نستـخدمه فى مـسرح ا
نـتدى إلى وبعـد ذلك ينـبغـى أن يخـرج مسـرح ا
احلـيـاة الواقـعـية. وال أعـنى بـذلك أن ما نـفـعله
هــنــا لــيس هــو احلــيــاة الــواقــعــيــة ولــكــنه حــيــاة
ـــنــــتـــدى و يـــجـب أن نـــأخـــذهـــا داخل مــــســـرح ا
خارجه. إن ما نفـعله فى قوس قزح الرغبة هو
مــحـاولــة أن نـخـرج الــقـهــر الـبــاطـنى مـن الـفـرد
لــكى يــأخــذ شــكال خــارجــيــا لــكــنه يــنــبــغى فى
الـوقت نفـسه أن نـتعـامل مع اخلـارج لذاته. وال
يـهدف ذلك إلى الـعالج بقـدر ما يـهدف إلى أن
نــتــعــلـم مــا مــنــعــنــا الــتــعــلـــيم الــســلــطــوى من أن
نتعلـمه. ففى داخل كل منا طاقـات سلبية و إال
ما تمـكنـنا من تمـثيل مـاكبث القـاتل و بداخـلنا
كـذلك احلزن وإال ما تـمكنـنا من تمـثيل هاملت
احلزين لكن الطـاقات اإليجابيـة التى بداخلنا
ـكنـهـا أن تسـاعـدنا وهى الـطـاقات هى الـتى 
التى خنقتـها التربية السلطوية و مع ذلك فما
تزال مـختبئـة داخلنـا. ولو استطـعنا أن نـعيدها
ـــســرح ـــكن  الى احلـــيـــاة ألفـــادتــنـــا كـــثــيـــرا و
ــقـهــورين أن يــســاعــدنــا فى إحــيــائـهــا.  عالج ا

وتربية!

> وما تـعلـيقك عـلى الربط الـشائع بـ قوس
قزح الرغبة والعالج النفسى?

- لـــقــد تــطـــرقــنـــا إلى تـــلك الــنـــقــطـــة من قــبل
ـسـرح الـذى يـحسن ولكـنى أود أن أضـيف أن ا
عالقـتــنــا بـأنــفــسـنــا و بـالــعــالم هـو مــســرح فـيه
ـمـثل دور هـامـلت شىء من الـعالج فـلــو لـعب ا
بـشـكل مخـلص وجـيـد فـإن ذلك قـد يـكـون شبه
عالج له لـكــنه قـد يـؤذيه أيـضــا لـو تـعـامل مـعه

بطريقة غير صحيحة.
ـقهـورين شـديد الـديـنامـيـكيـة فـهو إن مـسـرح ا
يــسـمح لـلــنـاس بــان يـجـربــوا وأن يـعـيــدوا الـكـرة
حتـى يجدوا ضـالتـهم وهذه سـمة عالجـية من
ــــتـــفــــرج الـــعـــادى وجـــهــــة نـــظــــرى. إنه يــــدعـــو ا
ـسرح ولـعب أحد أدوار  للـوقوف عـلى خشـبة ا

أننى لـست معـاجلا نـفسـيا وال أنـا معلـم تربوى
ـــســـرح تـــربـــوى ومع ذلـك ألح أيـــضـــا عـــلـى أن ا
وعالجى إنـه لـيس الــعالج  نـفــسه وال الـتــربـيـة

نفسها لكنه يتقاطع معهما. 

ــنــتــدى مــســرحــا > إذن هل تــعــتــبــر مــســرح ا
سياسيا أكثر من قوس قزح?

ـارس قـهـرا خـفـيـا ـا يـكـون هـو من  نـفـسه ور
عــلى نــفــسه. وألنــنـا ال نــعــرف أبــعــاد مــا سـوف
نـقابله فـإننـا يجب أن نبـحث عنه وجنوب داخل
منـاطق مخـتلفـة من العـقل قد ال تكـون واضحة
لـنـا. من هنـا فإن الـعمـليـة بـكامـلهـا مخـتلـفة عن
ـنـتـدى لكـنـهـا مـسـرحـيـة بـنفس سـيـاق مـسـرح ا

القدر.
وعــادة مـــا يــنــظـــر الــنـــاس لــلـــعــمل بـــقــوس قــزح
الرغـبة و كـأنه عالج نفـسى لكـننى أؤكـد دائما

ــا اسـتـطـعت لـوال رعـايــة بـوال الـشـخــصـيـة لى 
الــصـمـود فى الــبـرازيل واحلــيـاة هـنــاك لـيـست
سـهلـة ألى أجـنبى بـشكل عـام. ولـوال ما تـعلـمته
ـسـرح أو بـإمـكـان ـانى بـا ـا عــاد إلى إ هـنـاك 
التغييـر بشكل عام. وهكذا قمت فى يناير عام
 2004 بــــإنــــتـــاج وتــــمــــويل أول ورشــــة مـــكــــثــــفـــة
ـنـتـدى فى مـصـر وقام لـلـتـدريب عـلى مـسـرح ا
ـدرب العـامل مع بوال بـالتدريب فـيها أحد ا
ــقـهـورين بــريـو دى جـنـيـرو. فى مــركـز مـسـرح ا
وبـعد ذلـك تعـاقبت الـورش الـتى قدتـهـا بنـفسى
فى مـصـر و اخلـارج ودائمـا مـا كـان بوال يـنـير

لى خطوات الطريق.
ـرض خطير مـنذ قرابـة العامـ أصيب بوال 
ـــســرحى لــكـــنه تــعـــافى واســتـــمــر فى كـــفــاحه ا
واالجــتــمــاعى وكــان اجلــســد الــضــعــيف الــذى
تـعـرض ألشنع أنـواع الـتـعذيب فـى موطـنه أثـناء
ـدة خـمـسة احلـكم الديـكـتـاتـورى انـتـهاء بـنـفـيه 
عــشـــر عــامــا ( 1971 - 1986) بــدأ يـــعــبــر عن
ة. لكن سـرعان ما عاد آالمه و أوجاعه القـد
مـن جــــديــــد الــــفـــنــــان الــــثــــائــــر فـى اخلــــامــــســـة
والـــســبـــعــ يـــجـــوب الــعـــالم لـــيــعـــلم الـــنــاس أن
سـرح قادر عـلى الثورة و ـكن وأن ا التـغيـير 

داواة معا. ا
ـنــشـور مــنـذ عــدة شـهـور اسـتــكـمــاال لـلــمـقــال ا
ــــنــــهـج مــــســـرح والــــذى احــــتــــوى عــــلـى تـــقــــد 
ــقــهـورين نــقــدم هــنـا حــوارا مع بــوال يــتـوغل ا
أكــثـــر فــأكـــثــر فـى مــنـــهــجـه وعالقــتـه بــالـــعــمل
سـرحية التى خـلقها مع الـسياسى والقـنوات ا

بدع واجلمهور فى أنحاء العالم.  ا

ـنـتدى و > بـدايـة مـا هو الـفـارق بـ مـسـرح ا
قـوس قـزح الـرغـبـة (الـذى نـشرت تـرجـمـتى له
حتـت عـنــوان "مــنــهـج أوجـســتــو بــوال") عــلى
اعـتـبـار أن االثـنـ من تـقـنـيـات مـنـهج مـسـرح

قهورين? ا
- أعـتــقـد أن الـتــكـنـيـك فى قـوس قـزح الــرغـبـة
ـنـتـدى الـذى ـســرح ا ـقـارنـة  أكـثــر تـعـقـيـدا بــا
ـنــتـدى نــقـدم أعــتـبــره الـبــسـاطــة ذاتـهــا. فــفى ا
مشـهدا يـحتـوى على قـاهر ومـقهور ثـم نعرض
شهد شـاركة فى ا لـلجمهـور كيفيـة التدخل و ا
لـــتـــعـــديل مـــســـاره و إعـــادة احلق لـــصـــاحـــبه. و
ــــوســـيــــقى ــــكن إضــــافــــة أفـــكــــار خــــاصـــة بــــا
صـاحـبة لـلـمشـهـد والديـكـور واألكسـسوارات. ا
أمـا قـوس قـزح الـرغـبـة فـهـو مـصمـم خـصـيـصا
ـشاكل الـداخـليـة لإلنـسـان وليس لـلتـعـامل مع ا
ــــشـــاكل الـــتـى بـــيـــنه وبــــ قـــوى خـــارجـــيـــة أو ا
خـــصـــوم آخــريـن فــالـــعـــمـــلــيـــة أكـــثـــر تــعـــقـــيــدا
وتـسـتـغـرق وقـتـا أطـول ذلك أنه أصـعب بـكـثـيـر
أن تقـدم محـاكاة مـسـرحيـة ألمور تـدور بداخل
ـــا تــكـــون خـــافـــيــة عـــلـــيه هــو ـــرء بل ر ذهن ا

فى عــــام 2003 كــــان لى شـــــرف أن أكــــون أول مــــصــــريــــة 
وعربـية تـذهب للـدراسة عـلى يد أوجـستـو بوال مـباشرة
ـنـحـة من الـيــونـسـكـو لـشـبـاب الـفـنـانـ فى الـبـرازيل  

وعلى مـدار ثالثـة شهـور قضـيـتهـا فى ريـو دى جنـيرو لم
ـقـهورين و أتـعـرف عمـلـيـا - فحـسب - عـلى مـنـهج مسـرح ا
ــنــتــدى" و "قــوس قـــزح الــرغــبــة" (الــلــتــ  تــقــنـــيــتََى "ا

قــدمـتـهـمــا نـظـريـا لـلــقـارىء الـعـربى مـن خالل تـرجـمـتى
نـشورة فى إصـدارات مهرجـان القـاهرة الـدولى للـمسرح ا
ـسـرح وتـعـرفـت عـلـيه كـقـنـاة الـتـجـريـبى) بـل ومـارست ا
وأداة لـلـتنـمـية والـتغـيـير االجـتمـاعى واقـتربت من رجل
هو لـيس منظرا مسرحيا فقط ولكنه زعيم إنسانى أيضا

وعاشق للحياة.

سرح و التغيير : أوجستو بوال.. رجل ا

سرح سياسة بالدرجة األولى  ا

 لست معاجلاً نفسياً وال معلماً تربوياً
سرح لكننى أقوم بالفعل عبر ا

قهورين شديد الديناميكية يسمح  مسرح ا
للناس بأن يجربوا حتى يجدوا ضالتهم

نتدى وقوس قزح الرغبة سرح سياسةب ا ا

نتدى  مسرح ا

سرح والعالج النفسى  ا
 متميزة فى موضوعاتها

جـمـيل  أن نرى "مـسـرحـنا " تـتـجـاوز عامـهـا األول وبـهذا الـنـجاح 
واالمـتـداد إلى أكــثـر من بـلـد ٍ عـربى ٍ  ـوضـوعـات  والـتـمـيـز فـى ا
وهـذا  مـا يـجـعــلـنـا مـتـفـائـلـ بـعـامــهـا الـتـالى واألعـوام الـتى تـلى 
سرح فى الـوطن العربى هـتم بـا برؤيـتها تـشب بعيـدا ً إلى كل ا
الــكـبـيـر . إن اخلــطى الـتى خـطـتــهـا حـتى اآلن تـدل عــلى األهـمـيـة
تـخـصصـة واألولى فى الوطن الـعربى ـتزايـدة لهـده (اجلريـدة) ا ا
ـــا لم أطــلع .واألهم فـى األمــر أنـــهــا (جـــريــدة ) وأســـبــوعـــيــة  ر
كـفاية على األعـداد لكنى تصـفحت بعضهـا  أعجبت بتـنوعها ب
سرح ى  وكـذلك شدنى االهتمـام اجلاد با احمللى والـعربى والعا
احلــقـــيــقى وتـــطــوراتـه اخملــتــلـــفــة  وأعـــتــقــد أن عـــلــيـــنــا جــمـــيــعــا ً
ورفـدهـا كى تـكـون مـنـبـرنا كـمـسـرحـيـ مـتـابـعـتـهـا واالهـتـمـام بـهـا 

تميزة . سرحية ا ومنارتنا ا
أعـتـقـد بـأن "مسـرحـنـا " مع عـامهـا الـثـانى يجـب أن تدعم بـشـبـكة
وأن تـهـتم بـشـكل ٍ حـقـيـقى ٍ مـراسـلـ جـيـدين فى الـوطن الــعـربى 
لـفات باإلصـدارات اجلـديدة  وأيـضـا ً بالـتـركيـز أكـثر عـلى فـتح ا

سرحية . سرحية الساخنة  وتغطية أشمل للمهرجانات ا ا
سجيع قرقماز - كاتب مسرحى - سورية

أوجستو بوال أثناء إحدى الورش التدريبية
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سانتوس يخلد بروسا .. ويحلم 

سرحية الغنائية سرح شكالً شعريًا من نوع جديد وهو ا سرحى يتخذ فيه ا > الشعر ا
احلـديـثة بـاعـتبـارها أحـدث صـورة من صور جتـاوب فن الشـعـر فى صورته الـغـنائـية مع
ـسـرحى فى مـواقف درامـيـة ـسـرح حـيث تـتـولـد سـلـسـلـة األغـانى مع الـعـرض ا قـالـب ا

متعاقبة.

تميزة التى  إنتاجها مؤخرا خالل الصيف احلالى. سرحيات ا > فاطمة فرحات مدير عام ثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة قررت إعادة تقد ا

سرحي جريدة كل ا
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سانتوس

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

هرجان زوابع فى قلب ا
لـيس بـالـتـهـلـيل وحـده تـتـقـدم األ فـهو الـبالء
الذى يبدو جميالً للمنتفع به وهو الذى ينزل
- فى الـوقت نــفـسه - بـالـدول الــعـظـمى من قـمم
سـتنـقعات واخلالص عروشـها إلى قـاع البـرك وا
هلل ـهلـلون وال يـرتضـيه ا - الذى ال يـستـطيعه ا
تحضرة - يتمثل لهم والذى اهتدت إليه األ ا
فى الــنــقــد والــنــقــد الــذاتى من أجل مــصــلــحــة
اجملــتـمع الــعـلــيـا - بــصـرف الـنــظـر عن مــصـالح
األفراد الـشـخصـيـة - ولذا كـان ال يـجب أن ترشح
اللجـنة العـليا للـمهرجـان هدى وصفى لـلتكر

هـرجان باإلضافة إلى كـونها عضواً وهى مقررة ا
بالهيئة العـليا به وبالطبع هى أهل لذلك ولكن
هرجان يحول دون هذا الترشيح وجودها بإدارة ا
وقـد أنقـذ اعـتذارهـا فى الـلحـظـة األخيـرة إحراج
ـأزق الـذى وضـعت نـفـسـهـا فـيه وهـو اإلدارة من ا
وقـف الذى كـان يجب أن تـتـرفع اللـجنـة الـعلـيا ا

عنه منذ البداية.
ـــوقف - بــشـــكل مــا - مع أحــد وقـــد تــكــرر هــذا ا
أعـضـاء الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـمـهـرجـان وهـو خـالـد
ـــقـــرر أن ـــهــــرجـــان إذ كـــان من ا جالل مـــديـــر ا
يـــشــتــرك بــعـــدة عــروض من إخـــراجه وإنــتــاجه
عــرض «قــهــوة ســادة» من إخــراجـه وإنــتــاج مــركـز
اإلبـداع الــذى يـديـره وعـرض «زى الــفل» لـقـطـاع
الـفـنـون الـشـعـبـيـة واالسـتـعـراضـيـة الـذى يـشـرف
عــلــيه أيــضــا وعــرض «اإلســكــافى مــلــكــاً» الــذى
ـسرح الـقومى - وقـد اعتذر أخرجه عـلى خشـبة ا
ـسابـقة مؤلـفه يسـرى اجلـندى عن الـدخول فى ا
الـرســمـيـة - وكـان خـالـد جـالل قـد أخـرج افـتـتـاح
ــهــرجــان - مــثل كل عــام - وكــان انــســحــابه من ا
سابقة الرسـمية كمخرج بـناء على اقتراح هدى ا
ـهـرجـان وال ــشـاركـة ألنه مـديـر ا وصـفى بـعـدم ا

يجب أن ينافس على جوائزه.
زوابع أخـرى جــانـبـيه أثـارهـا اسـم لـيـنـ الـرمـلى
بـاخـتـيـاره فى جلـنـة الـتـحـكـيم إذ اعـتـرض علـيه
سـرحـي بـدعوى الـتـطبـيع مع الـعدو عـدد من ا

الصهيونى.
ويضـاف إلى هـذه الزوابع الـتى شـهدتـها كـواليس
ـهـرجــان زوابع أخـرى تـمـثــلت فى اشـتـراك عـدد ا
ــهــرجــان والــتى يــصل زمن ــســرحــيــات بــا مـن ا
عـرضهـا إلى ثالث سـاعات مـثل «اإلسـكافى مـلـكاً
ـامة والـبؤسـاء وزى الـفل ورومـيـو وجولـيـيت و
بيضـا» باعتـباره خـروجاً عن الالئحـة التى تنص
فى مـادتـهـا الـثـامـنـة الـبـند الـرابع عـلى أال يـقل
ــســـرحـــيـــة عن ســـاعـــة وال يـــزيــد عـــلى عـــرض ا

. ساعت
كن بـإثارتـها أن تـقلل من مـصداقـية إنهـا زوابع 
ـوضـوعـية فى ـهـرجـان إن لم يـراع الشـفـافـيـة وا ا
قــراراتـه من أجل حـــركـــة مــســـرحـــيــة «شـــفـــافــة»

و«متطورة».

بروسا 

الـسـيــاسـيـة والـقــومـيـة جتـد فى ذلك
مـــشـــكـــلـــة كـــبـــرى.. وكـــثـــيـــرا مـــا مـــنع
كارلوس من تقـد عروضه اخملتلفة
ــــــــدريــــــــد.. ولـــــــكـن وحتـت ضــــــــغط
جــــــمـــــاهــــــيـــــر مـــــدريــــــد أنـــــفــــــســـــهم..
وانتظارهم لعـروض كارلوس الشيقة
ـعـهودة.. ـثـيـرة بطـريـقـته ا وكـلـمـاته ا
فـــيــســـمــحــون لـه بــتــقـــد عــروضه..
شـكـلة ومـا تـتبـعـها من وتـتكـرر تـلك ا
أزمـات فـى كل مــرة.. ويـذكــر أنه فى
ـرات وأثـنــاء إحـدى حـفالته إحـدى ا
ــسـرح مـدريــد الـوطــنى وحـيث كـان
االهـتمـام اإلعالمى أكثـر من أى مرة
أخــــــرى حلــــــضــــــور عــــــدد مـن رجـــــال
احلـــكـــومــــة وضـــيـــوفــــهم من االحتـــاد
األوربـى.. وفـوجئ اجلــمـهــور بـبــدايـة
الــعــرض دون كــلـمــات كــارلــوس الــتى
اعـــتــادوا عـــلــيــهـــا.. وكــأن هـــنــاك من
نـبهه ونـصحـه بعـدم التـجاوز.. ولـكنه
فــاجـــأ جــمــهــوره فى نـــهــايــة الــعــرض
وبطريقته الـساخرة.. وألقى بكلماته
التى اعتاد علـيها.. فأغضب البعض
وخـــرج أحـــد رجـــال االحتـــاد األوربى

عن وقاره وقال :
" امـنــعـوا هـذا اجملــنـون.. عن الـكالم
والــــــــصـــــــيــــــــاح بـــــــهــــــــذه الـــــــتــــــــرهـــــــات
واخلـرافـات.. فــهـو احلـجـر الــصـغـيـر
كـنـه أن يتـسـبب فـى هـدم ما الـذى 
قــمـنــا بــبــنــائه من قــوة ووحــدة خالل

اضية". السنوات ا
ومن أهـم الـــــعــــــروض الـــــتـى قـــــدمــــــهـــــا
كــارلــوس ســانــتــوس "ريــكــاردو إلــيــنـا"..
"أســــدروبـــيـال ".. و"حالق أشـــبــــيـــلــــيـــة"
وغــيــرهـا.. وآخــر عـروضه كــان عـرض
"بـروســا" والـذى قـدمه تـخـلـيـدا لـذكـرى
صــديق عــمــره جــوان بــروســا اعــتــمـادا
عـلـى سـيــرته الــذاتــيـة وأشــعــاره.. وقـد
حـاز اإلعالن عن العـرض على اهـتمام
اجلــــــمـــــاهـــــيــــــر واإلعالم.. حــــــتى بـــــدأ
ــســرح احلــريــة بــبــرشــلــونــة الــعــرض 
ويـــشــــارك فـــيـه عـــازف الــــبـــيــــانـــو إنس
بوراس ويجسده الفـنانون مونيكا لوبيز
وأنـــتــــونــــيــــو جــــومــــاز وجـــوزيـف مــــاريـــا
مـاسـتـريس.. وتـوجـد بـأجـنـدتـهـم جـولة
بـــعــــدة مــــســـارح بــــبـــرشــــلـــونــــة وإقــــلـــيم
كـــاتــالــونـــيــا.. وبــقـــيــة مــدن أســـبــانــيــا..
وخــاصــة مــدريــد.. ولــو أن الــســلــطـات
هناك تعترض على ذلك.. واالعتراض
ـــرة لــيـس فــقط عـــلى كـــارلــوس هـــذه ا
ـــمــنــوع ولـــكن عــلـى بــروســا وأشـــعــاره ا
تـداولهـا خـارج كـاتالـونـيـا.. حيث يـهـجو
بــروســـا الــنــظــام األســبـــانى واألنــظــمــة
األوربـــيــــة األخـــرى.. ويـــنـــوى كـــارلـــوس
ســانــتـوس اخلــروج بـعــروضه ألول مـرة
خـــارج حــــدود أســــبـــانــــيـــا.. إلى لــــنـــدن
وبـــاريس ورومـــا.. وقـــد أعـــد كـــارلــوس
الـــنص وقـــام بـــضــبـــطه كـى ال يــغـــضب
األوروبــيــون خــارج أســبــانــيـا.. واكــتــفى
بــــــــهــــــــجـــــــــاء الــــــــنــــــــظــــــــام األســــــــبـــــــــانى

واألمريكى..!!!...  

أربـــعـــون عــــامـــا أو يـــزيـــد ولم يـــيـــأس
كـارلوس سانـتوس من ترديـد عباراته
الـــشــهـــيــرة الـــرائــعـــة بــالـــنــســـبــة ألهل
مــديـنــته بــرشـلــونـة وإقــلــيم كـاتــالـونــيـا
الـذى ينـتـمى إليه.. وهى نـفـسهـا تلك
الـــعــبـــارات الـــتـى ال تــرضـى حـــكـــومــة
بـالده أســـبـــانـــيـــا.. ودائـــمـــا مـــا تـــثـــيــر
األزمـات اخملــتـلــفـة.. وتــنــتـقل آثــارهـا
ــان األسـبــانى لــتــظل أزمـة إلى الــبــر
كــاتـــالــونــيـــا مــشــتـــعــلـــة رغم اجلــهــود
الـــكـــبــــيـــرة الــــتى تــــبـــذلــــهـــا األطـــراف
اخملـتــلـفـة من أجل الـتـعـايش الـسـلـمى

والوحدة الوطنية .
وقـــــــــــبـل احلـــــــــــديـث عـن كـــــــــــارلــــــــــوس
ســانـتـوس يــجب أن نـعــرف أن إقـلـيم
كـــــاتــــالـــــونــــيـــــا الــــواقـع شــــمـــــال شــــرق
أســـبـــانـــيـــا هـــو أحــــد ســـبـــعـــة عـــشـــر
مــقــاطــعـــة أســبــانــيــة تــتـــمــتع بــاحلــكم
ـنظمات الـذاتى لكنهـا والعديد من ا
الــتــابـعــة لــهــا تــسـعـى لالنــفـصــال عن
أســــبــــانــــيـــا.. وإن هــــدأت نــــشــــاطـــات
ـنـظــمـات بــعـدمــا نـالـوه مـعــظم هــذه ا
من حقوق ومـطالب.. حتى أن خبراء
الـسـيـاسـة يـطـلـقـون عـلـيـهـا جـمـهـورية
ـــــمــــــلـــــكـــــة كـــــاتــــــالـــــونــــــيـــــا فـى قـــــلـب ا
األسـبــانـيـة.. فــأنـظـمــتـهــا الـسـيــاسـيـة
واالقتـصاديـة بهـا مـختـلفـة تمـاما عن
ــقـــاطــعــات أســـبــانـــيــا وحـــتى بـــقــيـــة ا
األخــــرى.. ويــــقــــال إنــــهــــا ذات تــــربــــة
خصبة للرخاء والنماء وأنها مستقبل
أسبـانيـا وأوربا.. هـذا إن ظلت تـابعة

لهما .
و كــارلــوس ســـانــتــوس هــو مـــوســيــقى
ومــخــرج مــســرحى ورســام ومــصــمم
ــديـــنــة فـــلــيـــنــســـيــا أحـــد مــدن ولـــد 
كـاتـالــونـيـا.. ونـشـأ وتـرعـرع بـعـاصـمـة
اإلقـلـيم الـسـاحـرة بـرشـلـونة.. وعـشق
ــوسـيـقى ونـال الــعـديـد من اجلـوائـز ا
وهـــو فى سن مـــبــكــرة.. ونـــال مــنــحــة
ســـــاعـــــدتـه عـــــلى تـــــكـــــمـــــلـــــة دراســـــته
وسـيـقيـة ببـاريس .. وعـشق الـبيـانو ا
الـذى أصـبح أقـرب أصـدقـائه وكـانت
الــــعــــازفــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الــــشــــهــــيـــرة
مـــارجـــريـت لـــوجن صـــاحـــبت الـــفـــضل
األكـــــــبـــــــر فـى ذلك حـــــــتـى أنـه أطـــــــلق
اسـمـهـا عـلى الـبـيـانـو الـعـتـيق اخلـاص
ـــصــاحب له ـــقــرب وا به وصــديـــقه ا
لسـنوات طـويـلة.. وتـتلـمـذ أيضـا على
يــــد مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة أخــــرى من
وسيـقي الـفرنسـي الكـبار ومنهم ا
روبـــــرت كـــــاســــــادســـــيـــــوس ومـــــاجـــــدا
تـاجـلـيـفـرو وجـاكـو فـيـفـرى وآخـرون..
وهـــــــــنــــــــــاك أدمـن احلـــــــــريــــــــــة.. وآمن
قراطـية واجلـمهوريـة وقد كان بالـد
لديه االستـعداد لذلك ألنه ابن إقليم
كــاتــالـــونــيــا.. وبــعــد عـــودته عــمل فى
الـبـدايـة كعـازف بـيـانـو.. وارتـبط بـعد
ـــســرحى ذلك بـــالــشـــاعــر والـــكــاتب ا
جــوان بـــروســـا وكــان أحـــد مــعـــجـــبــيه
ـوسـيـقــيـة.. ونـشـأت وعـمـل بـفـرقـتـه ا

والـتطـرف فى بعض األحـيان.. وقدر
ـدروس أحيانا وغير من االستفزاز ا
ـدروس أحيانا كـثيرة .. اهـتم كثيرا ا
بـــالــــتـــعــــبـــيــــر عن احلب والــــعـــدل فى
عــروضه اخملـتــلـفـة.. ومن مــشـاركـاته
ــنـــاســبــات اخلــاصــة الــشـــهــيــرة فى ا
مـشـاركــته فى افـتـتــاح دورة بـرشـلـونـة
ـــــبـــــيـــــة عــــام  1992 وبـــــيــــنـــــالى األو
بــــرشـــــلــــونــــة الـــــشــــهـــــيــــر عــــام2001
واتــــســــمت الــــرقــــصــــات والــــفــــقـــرات
الـتــمـثـيــلـيـة اخلــاصـة بـعــروضه بـقـدر
كبـير مـن اإلبهـار بديـكورات ومالبس

شديدة التميز...
واعــتـاد الــتـجــول بـعــروضه اخملــتـلــفـة
ــدن الــكــاتــالــونــيــة أوال  ثم بــقــيــة بــا
مـــدن أســبـــانــيــا بـــعــد ذلـك.. واعــتــاد
أيـضا أن يلـهب حماس جـماهيره من
شــعب كــاتــالــونــيـا بــبــعض الــكــلــمـات

يلقيها قبل العرض ومن أهمها :
"بــــــسم الــــــرب الــــــعـــــظــــــيـم.. تـــــعــــــيش
جمهورية كاتالونيا احلرة وعاصمتها
بـــــرشــــلــــونــــة.. ال عـــــزاء لــــلــــكــــارهــــ
.. تــــعـــيش بالد اخلـــيـــر والـــطـــامـــعـــ
واخلـــصــــوبــــة.. تــــعــــيش جــــمــــهــــوريـــة

كاتالونيا احلرة ".
وكـــــانـت هـــــذه الـــــكـــــلـــــمـــــات مـــــصـــــدر
لـلمشاكل عـند تقـد العروض خارج
كاتـالونيـا.. وخاصـة مدريـد.. ويعقب
ذلك أزمـــــة ســــيـــــاســــيــــة تـــــتــــنـــــاولــــهــــا
الصـحافـة واألقالم اخملـتلـفة.. ورغم
أن طـــريـــقـــة كـــارلــــوس الـــكـــومـــيـــديـــة
احملـــبـــبــة والـــتى يـــعـــشـــقــهـــا جـــمـــهــور
مدريد بـقدر عـشق جمهـور كاتالـونيا
وال تــمـثل لـهـم مـعـانى تــلك الـكــلـمـات
أدنى مــــشــــكـــلــــة.. بـــيــــنــــمـــا اجلــــهـــات

بــيــنـهــمـا صــداقـة قــويــة امـتــدت حـتى
وفـــــاة جـــــوان عــــام  1998 ولم يــــكن
حـماس جوان لكاتـالونيا وجمـهوريتها
ا أكثر  دأب أقل من كارلـوس بل ر
عـــلـى هـــجـــاء احلـــكـــومـــة األســـبـــانـــيــة
وأنظمتهـا فى كتاباته وأشعاره بجرأة
وحـــدة.. وامـــتــــدت كـــلـــمـــاته الالذعـــة
لــــتــــطـــــول أوربــــا وســــيــــاســــة االحتــــاد
األوربى.. وامــــتــــدت أكــــثــــر لــــتــــشــــمل
أنـــظـــمــة أخـــرى كـــأمـــريـــكـــا والـــصــ

وروسيا وغيرها...
وقــــد رحـل كــــارلــــوس بــــعـــــد ذلك إلى
أمـــريــكــا.. وعــمل هــنــاك لــفــتــرة.. ثم
عـــاد إلى كــاتــالــونــيــا.. وتــوجه إلنــتــاج
األفالم الـــــقـــــصـــــيـــــرة والـــــطـــــويـــــلــــة..
واســتــفــاد من رحــلــة أمــريــكــا فــأجــاد
كـتابـة السـينـاريوهـات ورسمهـا وعمل
ــونــتــاج وبــات أهم صــنـاعـى الــفـيــلم ا
الـكـاتـالـونـى فى فـتـرتى الـســبـعـيـنـيـات
والـثــمـانـيــنـيـات.. وخالل هــذه الـفـتـرة
لم يترك كارلوس موسيقاه.. وشارك
ـوسـيـقـيـة فى الـعـديـد من األحـداث ا
الــهــامــة.. ومــنــهــا مــهــرجـان اخلــريف
ــــوســــيــــقى بــــبــــاريـس.. ومــــهــــرجــــان ا
ــيــونخ ــيالنــو ومــهـرجــان زيــرتش 
ـــــانــــــيـــــا وبـــــيــــــنـــــالـى ســـــان جـــــوان بــــــأ
ـوســيـقى بــبـورتــوريـكــو.. ومـهــرجــان ا
ــسـرحـيــة بـلــنـدن وغــيـرهـا.. وخالل ا
فــتــرة الـتــســعــيـنــيــات ومـا بــعــدهـا زاد
ــــــوســـــيــــــقى.. وزادت اهـــــتــــــمـــــامـه بـــــا
ــسـتــقـلــة حـيث ـســرحـيــة ا عــروضه ا
كــــان يــــقــــوم بـــإعــــداد وكــــتـــابــــة ورسم
ــســـرحـــيــة اخملـــتــلـــفــة.. الـــنــصـــوص ا
اتـــــســـــمت مـــــوســـــيـــــقـــــاه بـــــالـــــتـــــجـــــدد
ــلل.. والــديــنـــامــيـــكــيــة والـــبــعـــد عن ا

 مسرح يتجول بجرأة على أرض أسبانيا

امنعوا هذا اجملنون .. مسرحه
يستطيع هدم االحتاد األوربى

جمع سمبل للفنون. > الفنان محمد صبحى بدأ هذا األسبوع بروفات مسرحية "خيبتنا" 

ـسـرح الـشــعـرى لـدى الـعـرب بــعـد انـحـسـار > مـن الـغـريب أن يـزدهــر ا
ـسـرح الـشـعرى األوربى بـظـهـور أحـمد شـوقى وبـاكـثـير وعـزيـز أبـاظة ا

والشرقاوى وعبد الصبور وفاروق جويدة وأحمد سويلم وغيرهم. 10
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سرحي جريدة كل ا
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مسرحنا .. والرحلة الصعبة
الــســعــوديــة الــعـدد 14 ســوريــا الــعـدد 15 األردن
العدد 16 اجلزائـر العدد 17 األردن العدد 47)
وكــــــــــذلـك  إجــــــــــراء أحــــــــــاديـث مـع أعالم ورواد
ـنـصـف الـسـويـسى ـسـرح الـعــربى ومن بـيـنــهم ا ا
(الـعدد 6) عـز الـدين مـدنى (الـعدد 8) مـنـصـور
نـصور (العدد 12) د. فاضل الـسودانى (العدد ا
18) د. عــجـاج ســلـيم (الــعـدد 22) عــبـد الــكـر

بـرشــيـد (الـعـدد 28) كــامـلــة الـعـيــاد (الـعـدد 32)
حسن رجـب (العدد 41) زهـيرة بن عـمار (الـعدد

.(48
لـفات اخلـاصة ويـحسب لـلجـريدة بال شك تـلك ا
بـدع جنيب التى أفـردتـها بـبعـض األعدد كـملـف ا
ســرور (الــعــدد 3) مــلف جـــنــون الــفــنــون (الــعــدد
42) مـــلف اخملــرج الــقــديــر ســعــد أردش (الــعــدد
سرحية التى أفردت 50) وكذلك تلك القضـايا ا
ــركــز لــهــا صــفــحــاتــهــا ومن بــيــنــهــا دور كل من ا
سـرح بـاجمللس ى للـمـسرح جلـنـة ا ـصرى الـعـا ا
ــســارح ــســرح  األعــلى لــلــثــقــافــة نــائب مــديــر ا
ـكـاتب الفـنـية ـسـرحـية ا الـدولة مـعـهد الـفـنون ا
بـفـرق مـسـارح الـدولـة الـدرامـاتـورج كـذلك ألـقت
الــضـــوء عــلى مــشــاكـل الــتــمــويـل اخلــارجى لــفــرق
ـصـرى وتـوظـيف ـسـرح ا الـهـواة والـتـرجـمـة فى ا
كن من سرح احلديث. هذا و التكنولوجيا فى ا
خالل رصد جـمـيع األعداد الـصادرة خالل الـعام

السابق تسجيل احلقائق التالية.
سرحية أوالً: النصوص ا

قــدمـت جــريــدة «مــســرحـــنــا» خالل عــامــهــا األول
أربــعًـــا وأربـــعــ مـــســرحـــيـــة حــيث نـــشـــرت بــعض
ـسـرحـيــات بـأكـثـر من عـدد عـلى الـتـوالى ومـثـال ا
ــتـلـوفـة» لــتـنـيـسى ولــيـامـز (الـعـددان 18 لـذلك «ا
19) «صـــراع حــتى الــفــجــر» ألوجــويــنى (الــعــددان
21 22) «مسـافـر زاده الـظالم» لـلـعـراقى حـس

رحـــيـم (األعـــداد: 27 28 29) «بـــشـق األنـــفس»
لألمـــريــكى ثـــورنــتـــون وايــلـــدر (األعــداد: 32 33
34) وذلـك بـــــخالف عـــــدم نــــشـــــر مـــــســــرحـــــيــــات

بالعددين 42 50.
ـسرحـيات الـتى  نشـرها ب هـذ وقد تـنوعت ا
نصوص محليـة وأخرى عربية وكذلك مترجمات

. ي لعدد كبير من الكتاب العا
كن من خـالل الرصـد لـلـنصـوص الـتى نـشرت و

أن نسجل احلقائق التالية:
1-  نـشر نصوص مـحلية خملـتلف األجيال ومن
ــثـال لــكــبــار الــكــتـاب جنــيب بــيــنــهــا عــلى ســبـيـل ا
سـرور رأفت الـدويـرى بــهـيج إسـمـاعـيل درويش
األسـيوطى كـما نشـرت نصـوص لألجيـال التـالية
وفى مـقدمـتـهم: عاطف الـنمـر مـحمـد الـشربـينى
(إعـــدادًا عن جنـــيـب مـــحـــفـــوظ) أحــــمـــد األبـــلج
مــــؤمن عــــبـــده مــــتــــولى حــــامـــد (إعــــدادًا عن طه

نعم. ) رشا عبد ا حس
2 -  نـشــر أعـمـال لــبـعض الـكــتـاب الـعـرب ومن
ـقامـة الـبهـلـوانيـة» لـلمـغـربى عبـد الـكر بـيـنهـا «ا
بـرشـيـد «مــسـافـر زاده اخلـيـال» لـلـعـراقى حـسـ

رحيم.
3-  نـشـر مـتــرجـمـات تـمـثل مـخــتـلف الـثـقـافـات
األمـريــكـيــة واألوربـيــة (الـســويـســريـة والــفـرنــسـيـة
ـانــيـة واإليـطــالـيـة واإلجنــلـيـزيــة والـنــمـسـاويــة واأل
والــرومـــانــيــة) وكــذلـك ثــقــافــات الـــشــرق األقــصى

(الص وكوريا).
ــسـرحـيـة نـخـبـة 4- قـام بـتــرجـمـة هـذه األعـمـال ا
ـــتــرجــمــ وفى مـــقــدمــتــهم: مــتــمــيـــزة من كــبــار ا
الــشــريف خــاطــر د. يــســرى خــمــيس د. حــمـادة
إبـراهيم أحمـد عبد الـفتـاح محمـد السيـد عيد
د. جـمـال عـبـد الـنـاصـر د. دعـاء عـامـر د. سـيد
اإلمـام رجب سـعـد الـدين عـمـاد غـزالى نـانـسى
ســمــيـر عــبــد الـسـالم إبـراهــيم د. مــحـمــد عــبـد
احلـليم غنيم رجب سعـد السيد إبـراهيم محمد

إبراهيم إسالم إمام.
ـترجـمة أعـماالً سـرحيـات ا 5- تـضمـنت قائـمـة ا
ـيــ ومن بـيــنـهم: ـؤلــفـ الـعــا لـنــخـبــة من كـبــار ا
بــرتـولــد بـريــخت فـريــدريش دوريـنــمـات تـنــيـسى
ولـيامز ثورنتـون وايلدر يوج أونـيل فولفجاجن

باور صمويل بيكيت أوجوبتى كارل تشرشل.
ــتــرجــمــات الـفــضل فـي تـعــريــفــنـا 6- كــان لــهـذه ا

ببعض كتاب الشرق األقصى وإيران ورومانيا.
ـنشـورة تـنـوعاً  سـرحـيـات ا 7- تـضمـنت قـائـمـة ا

الـــوالــد أن هـــذه اجملـــلـــة لم تـــكن بـــالـــصــورة الـــتى
ــســـرحــيـــون ولم تــكـن بــذلك الـــعــمق يـــتــمـــنــاهـــا ا
ـنـشـود الذى كـانت تـسـعى وزارة الثـقـافـة حيـنـئذ ا
لــتـــحــقــيـــقه من خالل إصـــدار مــجـــلــة مــســـرحــيــة
متـخصصـة يرأس حتـريرهـا د. على الراعى وأن
سرح من خالل مسرح احلكيم أو إصدار مجلة ا
مــسـارح الــتــلـيــفـزيــون الـتــابــعـة لــوزارة اإلعالم قـد
ـنافسة أضـاع الفرصـة وكنت أرى ومازلت أن ا
مطلوبة وأن العـبرة ليست بالسبق ولكن باجلودة
واالســتــمــراريــة وكــان يــجب عــلـى وزارة الــثــقــافـة
استـكـمال مـشـروعهـا إأنـنا الـيـوم نعـتـبر أن مـجـلة
ــســرح بـــصــورتــهـــا الــتى صــدرت بـــهــا من خالل ا
مــسـرح احلـكـيـم أصـبـحت مـرجــعـا هـامـا لــلـحـركـة
ـسرحـيـة فى تـلك الـفتـرة ولـذلك فـإنـنى أهمس ا
فى أذن أصـــدقــــائى مـن أســـرة الـــتــــحـــريـــر بــــتـــلك
ـقولة الشهيـرة: «كأن القلعـة احملصنة ال تسقط ا
بـكـثـرة وقـوة احملـاصـرين لـهـا ولـكن تـسقـط فقط
ــســئـولــ بــداخــلــهـا... بــكــثــرة االخـتالفــات بــ ا
ـــحـــاوالت فـــاحــــذروا من الـــغــــرور بـــالـــنــــجـــاح أو 
حتــقــيق أى مــكـاسـب شـخــصــيــة فــاإلجنــاز الـذى
حـققتـموه رائع ومـتمـيز فعالً ويـكفى حـرص كبار
الـنـقــاد واألسـاتـذة عـلـى الـكـتـابـة وكــذلك مـشـاركـة
ــهـاجــمــ لـهــا فى الــبـدايــة بــالـكــتــابـة فى بــعض ا

األعداد األخيرة.
وأعــتـقــد صـادقـاً أن حــرص هـيـئــة الـتـحــريـر عـلى
ــخــتـلف أجــيــالـهم ـســرحــيـ  مــشـاركــة جــمـيـع ا
وبـــاخـــتـالف ثـــقـــافـــاتـــهم وتـــوجــــهـــاتـــهم الـــفـــكـــريـــة
والسيـاسية هـو العنـصر الرئيـسى فى إجناح هذه

اجلريدة.
اخلطاب من عنوانه

ظهـر العـدد األول وبغالفه صـورة تـشكـيلـية رائـعة
لـــلــــفــــنــــان الــــفـــرنــــسـى إدجــــار ديـــجــــا وطــــالــــبــــنـــا
كـمسـرحيـ رئـيس التـحريـر بـنشـر صور لـعروض
مــســرحــيـــة ووعــد بــاحملــاولــة رغـم صــعــوبــتــهــا -
واستمر احلال حتى الـعدد األربع بنشر لوحات
ـصـريـ مع ـيـ وأحـيــانـاً ا لـكـبـار الــفـنـانـ الــعـا
تــعـلـيق عــلـيــهـا من الـفــنـان صـبــحى الـســيـد ولـكن
يحسب لهيئة التحـرير استجابتها وحتقيق رغبتنا
مــــنــــذ الــــعــــدد األربــــعـــــ حــــيث أصــــبــــحت صــــور
ـــســـرحـــيـــة هى الـــواجـــهـــة واألغـــلـــفـــة الـــعـــروض ا

سرحنا». »
األبواب الثابتة

حرصت اجلريدة ومنـذ عددها األول على متابعة
ـسـرحـيـة بجـمـيع جتـمـعـاتـها بـالـعـاصـمة احلركـة ا
واألقـالـيم وكـذلك بـالـدول الـعـربـيـة وأيـضا بـبـعض

الدول األجنبية.
ومن األبــواب الــثـابــتــة الــتى تــضــمــنــتــهــا اجلــريـدة
«مــــشــــاويــــر» ذلـك الــــبــــاب الــــذى يــــقــــدم الــــوجــــوه
ــــســـرح خملــــتـــلـف مـــفـــردات اجلـــديــــدة من هـــواة ا
ــــســـرحى بـــجــــمـــيع جتـــمــــعـــات الـــهـــواة الـــعـــرض ا
بـالعاصـمة واألقـاليم فـقدمت الـعديـد من الوجوه
ـسـرح اجلـامــعى والـعـمـالى ـبـشـرة بـاخلــيـر من ا ا
ـراكـز الـثـقـافـيـة األجـنـبيـة ومـن فرق ـدرسى وا وا

سمياتها اخملتلفة. الهواة 
واألحـاديـث الـصـحـفــيـة بـالـطــبع جـزء أسـاسى من
وضـوعـات األسبـوعيـة بـاجلريـدة وقـد حرصت ا
هــيــئــة الــتــحــريــر عـــلى إجــراء هــذه األحــاديث مع
ـسرحيـ ومن بيـنهم عـلى سبيل نـخبة من كـبار ا
ـــثــال فــاروق عــبــد الــقــادر (الــعــدد 15) ســمــيــر ا
العصفورى (الـعدد األول) محفوظ عبد الرحمن
(العدد 40) محمود ياس (العدد 44) د. هانى
مـطـاوع (الـعـدد 49) د. أحـمـد زكى (الـعـدد 30)
يـحــيى الـفـخــرانى (الـعـدد 50) وكــذلك  إجـراء
أحــاديث مع جنــوم مــسـارح األقــالــيم فــوزى فـوزى
ـــنــصــورة (أســوان الـــعــدد 27) ســـمــيـــر الــعــدل (ا
الــعـدد 29) ســمـيـر اخلــلـيــلى (بـنى ســويف الـعـدد
35) صالح حـــســوبــة ومــحــمـــد قــراعــة (أســيــوط
الـعــدديـان 36 42) عــبـده ســرور (احملــلــة الــعـدد
43) حــلــمى ســراج (دمــيــاط الــعــدد 45) رشـدى
إبراهـيم (بـورسعـيد الـعدد 47) صـفـوت البـططى

(قنا العدد 51).
ـنـشـورة عـلى جنـوم هـذا ولم تـقـتـصــر األحـاديث ا
صر بل  إجـراء مجمـوعة من األحاديث الـفن 
مع الفـرق العـربيـة (اليـمن العدد 10 لـيبـيا الـعدد
غـرب العددان 13 15 11 البـحرين العدد 12 ا

أصــبــحت األحـالم واآلمــال حــقــيــقــة بــإصــدار الــعـدد
األول من جريـدة «مـسرحـنا» بـتاريخ 16 يولـيو 2007
وذلك بفضل جودة التـخطيط وإصرار وصبر ومثابرة
أســرة حتــريــرهــا لـــقــد كــانت فـــكــرة إصــدار جــريــدة
مـسرحـيـة أسـبـوعـيـة حـلـمـًا وأمال يـتـحـطم دائـمًا عـلى
سرح» عن أرض الواقع حيـنمـا توقفت مـجلة «آفـاق ا
ــسـرح عن الـصــدور مــنـذ ســنــوات وتــعـثــرت مــجـلــة ا
انــتـــظــام صــدورهــا حـــتى أصــبــحـت تــصــدر عــددًا أو

عددين على أكثر تقدير كل عام!!.
ولكن فـكرة إصدار جـريدة أسـبوعيـة - وهو سبق
جلـمـيع الــدول الـعـربـيـة - تـبــلـورت بـنـجـاح وخـبـرة
رئيس حتـريـرها الـصديـق والزمـيل يـسرى حـسان
فـى إصــدار نـــشـــرة مــتـــمـــيـــزة يــومـــيـــة مــصـــاحـــبــة
ـسـرح بهـيـئة قـصـور الثـقـافة وإعـجاب ـهـرجان ا
وحـمـاسـة د. أحـمـد نـوار (رئـيس الـهـيـئة الـسـابق)
ـــبـــذول وكـــذلك بـــالـــفـــكـــرة اجلـــريـــئــة بـــاجلـــهـــد ا

غامرة احملسوبة. وا
ــكن حتــقـــيــقــهــا إال حـــقــا هى فــكـــرة جــريــئـــة وال 
ـصـر الـعـاصمـة الـثـقـافيـة لـلـوطن الـعـربى لـيست
ـسرحـي ـبـدع ا فـقط بهـذا العـدد الـكبـير من ا
سـرحى وكفـاءاتهم فى مـختـلف مفـردات العـرض ا
ــسـرح وإجنـازاتــهم ولـكن قــبل كل ذلك بــجـمــهـور ا
الــكــبــيــر الــذى يــحــقق ذلك الــضــلع الــثــالث والــهــام
ـسـرحـيـة ـسـرحـيــة وبـعـشـقه لـلــفـنـون ا لـلــظـاهـرة ا
ــســـارح الــتـى تــضـــاء أنــوارهــا وبـــعــادة ذهــابـه إلى ا
وتفتح أبوابها طـوال العام وتسمح لبعض العروض
تـد عرضهـا ألكثر من خـمسة أعوام تمـيزة أن  ا

وهى ظاهرة ال تتكرر إال فى القاهرة.
بـالــطـبع لم تــكن الـرحــلـة ســهـلــة ويـسـيــرة بل عـلى
الــعــكس فـقــد واجــهت أســرة الـتــحــريـر صــعــوبـات

عديدة ومشاكل ال حصر لها.
وإذا كـان إصـدار جـريـدة أسـبـوعيـة يـعـد مـخـاطرة
فى حـد ذاته سواء كـان إصدارها حلـزب سياسى
أم جملـموعة مسـتثمرين فـإن إصدار جريدة ومن
خالل هـيئـة حـكومـيـة تلـتـزم بـالكـثـير من الـقـوان
ــنـظــمـة يـعــد عـمال فــدائـيـا بــالـدرجـة والــقـواعـد ا
األولى ويــحـتــاج فــعالً إلى عــزم الـرجــال وهــو مـا
حتـقق بـدعم الفـنـان الـقـدير د. أحـمـد نـوار وذكاء
وحنكة رئيس التحرير يسرى حسان والذى جنح
وبخـبثه احملـمـود فى اختـيار أسـرة الـتحـرير وفى

عوقات التى واجهته. تذليل كافة ا
حــقــا لــقــد قـــاد يــســرى حــســان مـع رفــاق الــطــريق
الــفــرسـان: مــســعـود شــومــان ود. مــحـمــد زعــيـمه
وإبـــراهــــيم احلـــســـيــــنى وعـــادل حـــســــان وفـــتـــحى
فـرغـلى ومـحـمود احلـلـوانى وهـشـام عبـد الـعـزيز
وبقية أسرة التحرير معركة ثقافية حقيقية هدفها
األول حتـقـيق الـتـواجـد وانـتـظـام اإلصـدار وهـدفـها
ـسـرحـي الـثـانى هـو كـسب ثقـة الـقـراء وخـاصة ا
لـيس فى مصر وحدهـا بل وبجميع الـدول العربية
وهــو مــا حتـقـق بـالــفــعل مــنــذ إصــدار الــعـدد األول
حـيث أصبحت جريدة مـسرحنا جزءًا غـاليًا وهامًا
سرحـية العربيـة نسأل عنها من أجـزاء اخلريطة ا

سرحية العربية. هرجانات ا بجميع ا
ظــلت أســرة الــتـــحــريــر تــعــمـل بــدأب وجــد شــهــورًا
طويـلـة إلصدار األعـداد التـجـريبـيـة ورفض رئيس
حتـريرها مـجرد نـزول السفـينة إلـى البحـر كهدف
ــــســــتـــوى الــــفــــنى بل أصــــر عــــلى ضــــمــــان جــــودة ا
واالنـــتــظــام أوال ورغـم طــول فــتـــرة اإلعــداد والــتى
اسـتـغــلـهـا الـبــعض لـلـتــشـكـيك فـى إمـكـانـيــة حتـقـيق
احلـلم واستغـلهـا البعض اآلخـر فى مهـاجمة هـيئة
الـــتــــحـــريـــر وخـــاصـــة الـــقــــيـــادات (يـــســـرى حـــســـان
ومسعود شومان) ألنهما من شعراء العامية أثبتت
أســرة الـتــحـريــر بــحـمــاسـهــا ودأبـهــا وقــدرتـهــا عـلى
االســتــمـــرار مــدى جنــاحـــهــمـــا فى حتــقـــيق احلــلم
سرحية بذلك العدد الذى ينتظره وإثراء احلركة ا
سـرح صبـاح األحد من كل أسـبوع وأثبت عشـاق ا
سرح ومنـذ نشأته قد كل من يـسرى ومسعـود أن ا
خـــرج من عــبـــاءة الــشـــعــر وذلك بـــالــطـــبع بــخالف

اخلبرات السابقة الكبيرة لكل منهما.
وأتذكر فى هذا الصـدد خالفا فكريا كان يتجدد
ــسـرحـيـ فـؤاد بـيـنى وبـ والــدى شـيخ الـنـقـاد ا
دوارة رحــمه الـــله بـــصـــفــة مـــســـتــمـــرة كـــلــمـــا جــاء
ـــســرح الــتـى قــام د. رشــاد احلـــديث عن مـــجــلــة ا
رشــــدى بــــإصــــدارهــــا فى الــــفــــتــــرة من 1964 إلى
1967 مـن خالل مـســرح احلـكــيم حـيث كــان يـرى
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 جولزورزى يتحدث عن الظلم
االجتماعى لكنه ظل يعيش

 فى مجتمع األثرياء الذى ينتقده

سرح الكوميدى. سرحى "وما الدنيا إال مسرح كبير" للمؤلف لين الرملى وإنتاج ا > تبدأ خالل أيام بروفات العرض ا
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> كـانت الـدعـوة إلى الـتأصـيل قـد بـدأت من مصـر قـبالً عـلى يـد يوسف إدريس
حـ كتب مـقاالته الثالث فـى مجلـة الكاتب حتت عـنوان (نـحو مسـرح مصرى
ـسـرح الـعـربى من ـصـرى وا ـسـرح ا أصـيـل) عام 1964حـاول فـيـهـا أن يـخـلص ا

ؤثرات الغربية. ا
سرحي جريدة كل ا
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تـــعــــاطف مــــعــــهـــا شــــو لـــكـن تـــلك يــــ
الــشــخـصــيــات ال تــكـون بــالــضـرورة
ـــســـرحـــيــات. تـــصـــرة فـى ا نـــ ـــ هى ا
فالشخـصيات الـتى تقدم رؤى شو,
ـعـركة كـمـا يـحدث ً تـخسـر ا ا بـ غـالـ

فى احلياة احلقيقية.
كــــــتـب جــــــون جــــــولـــــزورزى- 1933 ) 
ــشــكالت  ( 1867مــســرحــيــات عن ا

االجتماعية.
فـقـد كـتب مـسـرحـيـة "كـفاح"1909 
ـتاعب الـقائـمة فى والتى تـتنـاول ا
صنع بـ اإلدارة والعمال والتى ا
طـفت عـلـى الـسـطـح عـنـدمــا تـمـوت
زوجة رئيس العـمال. أما مسرحية
تــقـــد نـــظــام نـــ تـــ فــ "الـــعــدالــة"  1910 
الـــــســـــجـن فى ذلـك الـــــوقـت. لـــــقـــــد
تـبـاه مـتـفـرجيه جـذب جـولزورزى انـ
جتاه الظـلم االجتماعى لكنه  ظل
تــمع األثــريــاء الـذى يــعــيش فى مــجـ

ينتقده.
غرور"1924 فى مسرحـية "جونـو وا
بــ شـون أوكــاسى مــأسـاة حــيـاة يـ
الـفـقــراء فى دبـلن أمـا مــسـرحـيـته
نــــاول تــــ تــــ نــــجــــوم"  فــــ "احملــــراث والـــــ

شكالت السياسية األيرلندية. ا

نـــــزل يــــــة  "مـــــ أخـــــرى فـى مـــــســــــرحـــــ
احلسرة" 1917.

يــــــــــــــة  "ورطــــــــــــــة مــــــــــــــســــــــــــــرحــــــــــــــ فــى 
نـابــضـة بــاحلـيـاة الــطـبـيب" 1906 الــ
كتوبة بـبراعة يهـاجم شو مهنة وا
يــــــــــــة مــــــــــــســــــــــــرحــــــــــــ الــــــــــــطـب. أمــــــــــــا 
نــاول تـــ الـــيــون" 1912 فـــهى تـــ "بــجـــمــ
يـــــزيـــــة وكـــــيف أن لـــــ لـــــغـــــة اإلجنـــــ الـــــ
تــحــدث بــهـا الــطــريــقــة الــتى يــتم الــ
بــــقـــــته تـــــحــــدث وطـــــ ــــ بــــ أصـل ا تـــــ
ـسـرحيـة على االجـتمـاعـية. بـنيت ا
ــة لـفــتـاة فــقـيـرة تــصـبح قــصـة قـد
يـــــة ـــــســـــرحـــــ لـــــة. وا يـــــ ثـــــريـــــة وجـــــمـــــ
يـــدتى نـــاجـــحــــة "ســـ يــــة الـــ يـــقـــ ــــوســـ ا
بـــــسـت من هـــــذه تـــــ لـــــة" اقـــــ يـــــ اجلـــــمـــــ

سرحية لشو. ا
فى مـسرحـية  "عـربة الـتفاح" 1929
يـــة يـــاســـ  تـــظـــهـــر أفـــكـــار شـــو الـــســـ
بـوضــوح فــقــد بــنـيـت األحـداث فى
ـســتـقــبل حــيث تـريــد أمـريــكـا أن ا
لك يـحـكمـها مـلك إجنـليـزى لـكن ا
يـدرك أن أمـريـكــا فى الـواقع تـريـد
تــــرا. يــــريــــد لــــ فــــقط أن حتــــكم إجنــــ
لــــكى يــــاً  يــــاســــ ــــلـك أن يــــصــــبح ســــ ا
يـ وفى يـحــارب أعـداءه الــســيـاســ
النـهايـة يـحصل عـلى كل ما يـريد .
تــــمع من تــــفــــشـى الــــشــــر فى اجملـــــ يــــ
بــيـرة تــقـوم بـإصالح خالل شــركـة كـ
يــنـات. ولـم تـكـن تـلك الــشــركـة ـاكــ ا
نـــات فـــقط يـــ ــــاكـــ تـــقـــوم بـــإصالح ا
نــات يــ تــرى مــاكـــ نـــهــا كـــانت تــشـــ ولــكــ
تـــاج لإلصالح ـــا ال حتـــ جـــديـــدة ر
يــــرهــــا لــــكى حتــــمى تــــدمــــ وتــــقــــوم بــــ

أعمالها. 
تندرج مـسرحيات شو حتت مسمى
اً مــسـرح األفــكـار وهــو يــقـدم دائــمـ
نـــقــــاش يـــعـــرف مـن جـــانـــبـى الـــ كالً 
يــــات الـــتى تــــفـــرجــــون الـــشـــخــــصـــ ـــ ا

بــانــيـة فى أنــهــا أفـضل عــاشــقــة إسـ
التاريخ وهى شخصية دون جوان
يــــطـــان فى تـــحـــدث مـع الـــشـــ وهـــو يــــ
مـنـزلـه فى اجلـحـيم فــهـو يـتـحـدث
يـــطــان يـــاة لـــكن الـــشـــ عـن قـــوة احلــ
يـــــــقــــــول عـــــــارضـه فـى الـــــــرأى فـــــــ يـــــــ
تــخــدم يــطـــان إن اإلنــســان يـــســ الـــشــ
لـتـدمــيـر "تــلك الـقـوة لـه فـقط لــ عـقـ
يــــــست قـــــوة الـــــتـى حتـــــكـم األرض لـــــ

وت". احلياة لكنها قوة ا
أمـا دون جـوان فــيـقـول إن اإلنـسـان
يـسـتـطـيع أن  يـغـزو أو يـضـرب أو
يـــخـــاف إذا كـــان لـــديه بـــاعث قـــوى
فى احلياة. تظـهر تلك الـفكرة مرة

والتى تناولت حكايات الساقطات.
نـــد شــــو مــــحــــكم  فــــهـــو احلــــوار عــــ
ـشـكالت تــخـدمه لــيـغـوص فـى ا يـسـ
يــــــــة يــــــــة واألخـالقــــــــ تــــــــمــــــــاعـــــــــ االجـــــــــ
لــمـجــتـمع يــة لـ نـ يــة والـديــ والـســيـاســ
وهو يبـ اجلانب غيـر الرومانسى
ـــواقف. يـــوجــد نـــاس وا لـــكل من الـــ
يـــــاســــة فى بــــايـن مــــهم بـــــ الــــســــ تـــــ
مـسرحيـات شو ومـسرح االحـتجاج
يـــ احملـــدثــ . ـــســـرحــ تـــاب ا لـــكــ لـــ
بـــ تــــجــــاج تــــ يــــات االحــــ فـــمــــســــرحــــ

تــمع لـكن ــعـانــاة واحلـزن فى اجملـ ا
بـــــــ انــــــــ نــــــــاول كـال اجلــــــــ تــــــــ شــــــــو يــــــــ

حـلوالً يـانـاً  لـمـشـكالت ويـقتـرح أحـ لـ
ً وكان يؤمن لها. كان شو اشتراكيا
بــأن ثـروة اجملــتـمع يــجب أن تــقـسم
عـــــلـى اجلـــــمـــــيع كـــــمـــــا كـــــان يـــــؤمن
تــمع فــهـو يــة الــفــرد فى اجملــ بــأهـمــ
تـنـاول نــضـال الـفـرد ضـد اجملـتـمع يـ
يــــة  "الـــــقــــديس كـــــمــــا فـى مــــســــرحـــــ

جوان" 1924.
تـــمع يـــر اجملـــ لـــقـــد أراد شـــو أن يـــغــــ
لــيم  فـاسـتـخــدم مـسـرحـيـاته تـعـ بـالـ
لـيـنـشـر أفــكـاره إلى أحـيـانـا يــراً  ثـ كـ
فــعـنـدمــا تـقف شــخـصــيـة وتــتـحـدث
ً عــلى ا ثـــ عن فـــكـــرة مــا تـــكـــون بــاعـــ
نـــــقـــــاد إن ـــــلل. يــــــقـــــول بــــــعض الــــــ ا
مسرحـيات شو عـبارة عن عقل بال
ً لكنه ـتلك أفكـارا قلب ألنه كان 
لم يـكن يــهـتم بــشـخـصــيـاته كــبـشـر.
يــات ً مـــســـرحـــ ا لــقـــد كـــتب شـــو حـــقـــ

األفكار.
يــة  "اإلنـسـان واإلنـسـان فـى مـسـرحـ
األعلى" 1903  قدم فكرة القوة  -
يـــاة -  الــتـى تــعـــمل لـــكى  قـــوة احلـــ
تنـهض بـاإلنـسان إلى حـيـاة أفضل
يــــاة فى وتـــــظــــهـــــر فــــكـــــرة قــــوة احلـــــ
سرحـية. فقد الفصل الثـالث من ا
 º«gGôHEG ΩÓ°ùdG óÑYكـــانـت إحــدى الـــشـــخـــصـــيــات حتـــلم

سرح البريطانى السياسة فى ا
يـ ــسـرحــ يـضــمّن بـعـض الـكــتـاب ا

اتـــــــــــهـم رؤاهـم يـــــــــــ ـــــــــســــــــــــرحـــــــــــ فـى مـــ
لـــون ضـــد نـــاضــــ يـــة أو يــــ يـــاســــ الـــســــ
األخـطـاء االجـتـمـاعـيـة فـمـسـرحـيـة
نــيــرو "زوجـة مــســتـر يـ الـســيــر وجن بــ
ثـانــيـة" الـتـى ظـهـرت فى تـانــكـرى الــ
عــــــــــام 1893 كــــــــــانـت إحــــــــــدى تــــــــــلك
يــدة الــتى تــنـاولت ـســرحــيــات اجلـ ا
وجودة فى شكالت االجتماعية ا ا
ــسـرحــيـة الـقــرن الـعــشـريـن فـفى ا
انــــــكـــــرى قـــــد نـــــرى بــــــاوال زوجـــــة تـــــ
تــحـار فى نــهـايـة تــيـدت عــلى لالنـ اقـ

األمر.
إن أعـــــــــظـم عــــــــــلـم  فـى الـــــــــدرامـــــــــا
يـــــزيـــــة فى أواخـــــر الـــــقـــــرن لـــــ اإلجنــــــ
تــــاسـع عــــشــــر ومـــــطــــلـع الــــقــــرن الـــــ
العشـرين كان جورج  بـرنارد شو) 
اً تـــمـــ   (1856 -1950والــــذى كـــان مـــهــــ

ـشكـالت االجتـماعـية بـالسـيـاسة وا
يـــــاته فـى ذلك الـــــوقت. فـــــمـــــســـــرحــــ
ـشكـالت مثل األولى تـنـاولت تـلك ا
يـــة "بـــيــوت األرامل"  1892 مــســـرحــ
نــاول حـكــايـة مــالك بـيـوت تـ والـتـى تـ
فى حى الـفقـراء ومسرحـية "مـهنة
يــــــــدة وارين"(1893 - 1894) - الــــــــســــــــ

 مسرحيات برناردشو عقل بال قلب فقد كان
تلك أفكاراً لكنه ال يهتم بشخصياته كبشر

وت  القوة التى حتكم العالم قوة ا
وليست قوة احلياة

 الطريقة التى يتم التحدث بها حتدد
تحدث وطبقته االجتماعية أصل ا

 الشخصيات التى تقدم رؤى 
عركة كما «شو» غالباً تخسر ا
يحدث فى احلياة احلقيقية

سرحـية العربـية األولى ضمن مـعايير الشـعر ووفق بنـاء القصيدة > جـاءت احملاوالت ا
الـغنائية التى الزمت العرب مـنذ أزمان غابرة. ولم يستطع مـعظم الشعراء الذين كتبوا

سرحى التخلص من سطوة القصيدة الغنائية. الشعر ا

سرح بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية. > انتقلت إلى رحمة الله تعالى منى رزيقة الطالبة بالفرقة الثانية قسم ا

سرحي جريدة كل ا
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مختلف الفرق والتجمعات.
ــقـاالت الـنـقـديـة 2- نـصــيب مـسـارح الـدولـة من ا
أربـعـة وثـمـانـون مــقـاال وقـد تـنـاولت بـالـنـقـد سـتـة
وثالثــ عـرضــا مــســرحــيـا تــمــثل مــخــتــلف فـرق
ــــســـــرح وقــــطــــاع الــــفــــنـــــون الــــشــــعــــبــــيــــة قــــطــــاع ا
واالســتـــعـــراضــيـــة وبــالـــتـــالى يــتـــضح أن مـــســارح
الـدولـة تـشــارك بـنـسـبـة أقل من 20% من إجــمـالى
ـقـاالت الـتى تـنـاولـتـهـا عـدد الـعـروض وأن عـدد ا
بالنقد ال تـزيد نسبتها عن 35% من إجمالى عدد

قاالت. ا
3- لم تــقــتـصــر مــقـاالت الــنــقـد الــتــطـبــيــقى عـلى

ـسـرحـيـة في مـصر فـقط بل  تـنـاول الـعروض ا
تــنــاول الــعــروض الــعــربــيــة من خالل مــشــاركــتــهــا
ــســرح الــعـربـى ومـهــرجــان الــقــاهـرة ــهـرجــان ا
الــدولى لــلــمــســرح الــتــجــريــبى وكــذلك من خالل
ـسـرحـية ـهـرجـانـات ا ـقـدمـة بـبـعض ا الـعـروض ا
الــعــربــيــة حـــيث  تــنــاول الــعــديــد من الــعــروض
غـربية سـرحيـة العـربيـة (اللـيبـية واجلـزائريـة وا ا
والــتـــونــســـيــة والـــعــراقــيـــة والــســـعــوديـــة واألردنــيــة
والـــســوريــة والــيـــمــنــيـــة والــقــطــريـــة والــبــحـــريــنــيــة
والـلــبــنــانــيـة واإلمــاراتــيــة) وذلك بــالــطـبـع بـخالف
ـــقـــاالت الـــنـــقــــديـــة الـــتى تـــنــــاولت بـــعض بـــعـض ا
الــعـروض األجــنــبــيــة الــتى عــرضت من خالل دار
ـــــهـــــرجــــــان الـــــتـــــجــــــريـــــبـى أو قـــــامت األوبــــــرا أو ا

راكز الثقافية األجنبية. باستضافتها بعض ا
4- يــــــحـــــسـب إلدارة الـــــتـــــحــــــريـــــر جنـــــاحــــــهـــــا فى
اســتـقـطــاب كـبــار الـنـقــاد وأيـضــا إتـاحـة الــفـرصـة
ــوهــوبــ ومن جملــمــوعــة جــديــدة من الــشــبــاب ا
الـــنــــقـــاد الــــكـــبــــار الـــذين ســــاهـــمــــوا بـــأقـالمـــهم :
األســاتـذة د. حـسـن عـطـيــة عـبــد الـغـنى داود د.
أبـو احلـسن سالم د. أحمـد سـخسـوخ د. عـايدة
عالم د. مـصـطـفـى يـوسف مـنـصـور أحـمـد عـبد
الرازق أبو العال د. حـسام عطا د. سيد اإلمام

د. كمال يونس محمد زهدى مختار العزبى.
ومـن جـــيل الــــوسط: د. مــــحـــمــــد زعــــيـــمه أحــــمـــد
خـمـيس إبــراهـيم احلـسـيـنى كـرم عـفـيـفى صـفـاء
البيلى د. هانى أبـو احلسن أحمد إسماعيل عبد
الباقى جمال يـاقوت خالد حسونة يس الضوى
ن اخلـشـاب مــحـمـد عـبـد احلــافظ نـاصف د. أ
د. مــدحـت الـــكـــاشف مـــحـــسن الـــعـــزب د. ســـيــد
خـطاب ومن جـيل الـشـباب: مـحـمـد مسـعـد عفت
بـركات أحمد حـمدى د. هانى عبـد الناصر زياد

يوسف صالح احللبى محمد بكر.
ا سبـق مدى الدور الهام الذى تقوم به ويتضح 
جريـدة مسـرحنـا فى رصد وتـوثـيق وتقـييم جـميع
ـسـرحـيـة ومـتـابــعـة جـمـيع فـعـالـيـات ــشـاركـات ا ا
ـصـر والـعـالم ـســرحـيـة اخملـتـلـفــة  ــهـرجـانـات ا ا
ــتـابــعـة الــدقـيــقـة الــعـربى وذلك مـن خالل تـلك ا
ـهــرجـانـات من شـبــكـة اإلنـتـرنت لـتـفــاصـيل هـذه ا
والـتى يـقـوم بـهـا غـالـبـا شـادى أبـو شـادى وكـذلك
ية عن طريق رسائل هـرجانات العا متابعة أهم ا
جــمــال يـاقــوت (من الــســويــد) د. عــبــد الـرحــمن
عـبده (من النمسـا) والترجمات الـهامة التى يقوم

راغى. بها جمال ا
حــــقًـــــا لــــقــــد جنـــــحت مــــســـــرحــــنــــا فـى أن حتــــقق
االســــتــــمــــراريــــة وأن تــــســــاهم فى دفـع مــــســــيـــرة
اضى ـسـرحيـة كمـا جنـحت فى ربط ا احلـركة ا
ــســرح والــتى أعــتـز بــاحلــاضــر من خالل ذاكــرة ا
ـسـرحـيـة ـشـاركــة فى تـقـد الـفــرق ا وأشـرف بـا
اخملـتــلـفــة من خاللـهــا ويـحــسب لـلــجـريــدة أيـضـا
هن قـيامـها بـإلقـاء الضـوء علـى بعض الـعامـل بـا
اخملــتــلــفـــة خــلف الــكــوالــيـس من عــمــال الــديــكــور
واإلكـســسـوارات واإلضـاءة والـصـوتـيـات أو شـبـاك

سارح. التذاكر واالستقبال أو حتى بوفيه ا
وفى الـنهـاية ال يـسعنـى إال توجيـه الشكـر لكل من
ســاهم فى إصــدار هـذه األعــداد وسـهــر الـلــيـالى
بــــدأب خلـــــروجــــهـــــا فى أفـــــضل صـــــورة وذلك مع
األمل فـى إعــادة بــاب مـــراســيل الـــذى يــربط بــ
شاهد وأيضا القراء ويشعرنـا بنبض القار / ا
بـالـتــأكـيـد عــلى أهـمـيـة الــتـوثـيق وخــاصـة ألعـمـال
كن سـاهمـات الراحـل فال  الـفرق اخملتـلفـة و
نــشـــر رثــاء لــهـم دون أن يــتــضـــمن قــائـــمــة كـــامــلــة
سـرحية (مثـلما حـدث بالعدد 52 فى بأعمـالهم ا
رثـــاء الـــكــاتـب ســامـى خــشـــبـــة والـــفــنـــانـــة ســـعــاد
حسـ والعدد 50 فى رثاء اخملـرج الـقديـر سـعد
أردش) كـذلك أرجـو أن يــتم نـشـر بـطــاقـة تـعـريف
ـؤلـف واخملرج وجنـوم كـل عرض بـاسم الـفـرقة وا
قـبـل نـشــر الـرؤيــة الـنــقــديـة وذلك ألن مــسـرحــنـا

جريدة ومرجع فى آن واحد.

عـيـد وبـيـرم الـتــونـسى «عـقـيـلـة» بـيـرم الـتـونـسى
«الـلـيــلـة الـكـبــيـرة» صالح جـاهــ «حالق بـغـداد»
ألـفـريـد فـرج «احلـادثة الـتى جـرت فى سـبـتـمـبر»
أبــــو الـــعـال الـــسـالمــــونى ومن أعــــمــــال األجــــيـــال
الـشــابـة: «طـيــر يـا حـمــام» جـمــال عـمـر «الــعـشـاء
ؤرقـون» عـماد مـطاوع األخيـر» سعـيـد حجـاج «ا
«الــفــلــنــكــات ومــســـرحــيــات أخــرى» مــحــمــد عــبــد
احلـافظ ناصف «أوديب وشفـيقة» أحـمد األبلج
«اجلـميالت والـكيـمـياء» هـدى شعـراوى «اخلروج
من الـلـوحـة» صـفـاء الـبـيـلى «دسـتـور يـا أسـيـادنـا"
مــحــمــود الــطـــوخى «حــديــقــة الـــغــربــاء ومــراكب
الـشمس» إبـراهـيم احلسـيـنى «وهج العـشق» كرم
محمود عفيفى «إنهم يخطفون شهرزاد» منتصر
ثـــابت «ومــــازالت األرض تـــدور الـــعـــربـــة» ســـلـــيم
كــتـــشــنــر «الـــبــلــد» ربـــيع عــقب الـــبــاب «حــورس»
محمـد احلسـينى «شيـرويت على اإلنتـرنت» عبد
قـصود محـمد «قطـار احلواديت» فـؤاد حجاج ا

«بركاتك يا أمريكا» ناصر العزبى.
5- تـــــضـــــمـــــنت قـــــائـــــمـــــة الـــــعـــــروض والـــــتـــــقـــــد
لإلصـدارات تـقـد عـدد من اإلبـداعـات الـعـربـية
ـــســرح ـــثــال «ا أيـــضــا ومن بـــيــنـــهــا عـــلى ســـبــيل ا
ــيـــا وعــربـــيــا» لـــلــمـــبــدع الـــتــجـــريــبـى احلــديث عـــا
سـرحى» للناقد الـسورى فرحان بلـبل «الفضاء ا
ـسـرح» لــلـكـاتب ـغـربى أكــرم الـيـوسف «ســحـر ا ا
الـسـورى عـبـد الـفـتـاح قـلـعة جـى «خـارج الـسرب»
اغوط «مدخل للشـاعر السـورى الكبيـر محمـد ا
سرحـية» للـمخرجة ـذاهب ا صطـلحات وا إلى ا
ــبــدعــة األردنــيــة مــجــد الــقــصص «إشــكــالــيــة وا
ـغربى الكبير سـرحى» للناقد ا ـنهج فى النقد ا ا
عــبـد الـرحـمن بن زيــدان وكـذلك  نـشـر عـرض
ـسـرحــيـة ومن بـيـنـهـا وتـقـد لـبــعض الـنـصـوص ا
ـبـدع عبـد الـكر «الـدجـال والقـيـامـة» للـمـغربى ا
بــرشــيــد «الــلــمس وصــاحــيــة ونـعــســان» لــلــكــاتــبـة
الـسـعـوديـة مـلـحة عـبـد الـله «تـفـاحـة الـعم قـريرة»
لـلـكــاتب الـلـيــبى عـبـد الــله الـبـوصـيــرى و«مـهـاجـر
بــرسـبــان» ذلك الـنص الــشـهــيـر لــلـكـاتـب الـلـبــنـانى

هاجر جورج شحادة. ا
6- هذا وقد اشتمـلت قائمة األعمال والدراسات
ــهــا أيــضــا عــلى بــعـض الــدراسـات الــتى  تــقــد
ـســرحــيـة الــهـامــة الـتى تــنــاولت إبـداعــات بـعض ا
ــسـرحــيـ وفى مــقـدمــتـهـا «مــسـرح صالح كــبـار ا
عــبـد الــصـبــور» لـلــدكـتــور أحـمـد مــجـاهــد «حـكى
ـبـدع السـورى سـعد الـطائـر» عن أعـمـال وسيـرة ا
الـله ونــوس لــلــنــاقـدة عــبــلــة الـرويــنى «مــحــاكــمـة
مـــســرح يـــعــقـــوب صـــنــوع» «مـــســرحـــيــات عـــبــاس
حـــــافظ» لـــــلـــــدكـــــتـــــور ســـــيـــــد عـــــلى إســـــمـــــاعـــــيل
«الالمعقول فى مسـرح توفيق احلكيم» لنوال زين
الـدين «تــوفــيق احلـكــيم مـفــكــرا وفـنــانـا» لــلـنــاقـد
الـكـبـيـر محـمـود أمـ العـالم «الـتـراث فى مـسرح
مـهدى بنـدق» للـدكتـورة أمانى عـبد اجلـواد «نبيل
األلـفى خـارج دائـرة النـسـيـان» للـدكـتـور هنـاء عـبد
الــفـــتــاح «حــالـم بــالــعـــدل .. عن أعــمــال ألـــفــريــد
فــرج" لــلــدكـــتــور زكى مــحــمــد عـــبــد الــله «ســعــد

أردش رجل مسرح» للكاتب نبيل فرج.
7- قــام بـــتـــقـــد هـــذه اجملـــمـــوعـــة الـــكــبـــيـــرة من
اإلصـدارات نـخــبـة من الـكــتـاب والـصـحــفـيـ فى
مــقـــدمــتــهم مــحـــمــود احلــلــوانى مـــحــمــد الــســيــد
إسماعـيل محمـد أم عبد الـصمد عـمرو عبد
الــهـــادى مـــحـــمـــد رفـــاعى عـــفت بـــركـــات وذلك
بــخالف مـــشــاركــات د. مــدحـت اجلــيــار ومــهــدى

بندق ود. نادية البنهاوى وعبد الغنى داود.
ثالثا: مقاالت النقد التطبيقى

تـؤكـد مـقـاالت الـنـقـد الـتـطـبـيـقى حـقـيـقة مـا سـبق
ـصر وذلك ـسرحى  ذكره حـول غزارة اإلنـتاج ا
ــســرحــيـة إذا مــا نــظــرنــا لــتــفــاصــيـل اخلــريــطــة ا
ـضئ الـذى يـتـحمل كـامـلة وخـاصـة ذلك الـوجه ا
ـسرح بـجمـيع محـافظـات مصر مسئـوليـته هواة ا
من خـالل إبداعـاتـهم بـفـرق هيـئـة قـصور الـثـقـافة
ـدارس ومـراكـز الـشبـاب والـفـنون واجلـامـعات وا
ـســرح الـكـنــائـسى ـصــانع وا وبــفـرق الــشـركــات وا
ـــراكــز الــثــقــافــيــة األجـــنــبــيــة وبــاقى فــرق وفــرق ا

ستقلة. شهرة وا الهواة احلرة وا
ــــكـن من خالل الــــرصــــد الــــدقــــيـق جملــــمــــوعـــة و
مــقـاالت الــنـقــد الـتــطـبـيــقى الــتى نـشــرت بـأعـداد
جـريـدة مــسـرحــنـا خالل عــامـهــا األول أن نـرصـد

بعض احلقائق التالية:
1- الـعدد اإلجمالى للـمقاالت هو ثالثمـائة مقالة
ـتوسط قد  نـشر ستـة مقاالت فى أى أنه فى ا
كل عـــــدد ومع الـــــوضع فى االعـــــتــــبـــــار أن بــــعض
ــتــمـيــزة قـد حــظـيـت بـأكــثـر من مــقـال الــعـروض ا

نـــقـــدى فــإنـه بــإحـــصـــاء عـــدد الـــعــروض الـــتى 
تـنـاولـهـا نـقـديـا هـو مائـتـان وعـشـرة عـروض تـمـثل

ــسـرحــيــة حــيث كــبــيـرا فـى األشــكــال والـقــوالـب ا
اشــتـــمــلت عـــلى مــســـرحــيــة لـألطــفــال (بـــيــتــرمــان
جلـــيــــمـس. م. بـــارى) ومــــســــرحــــيــــة من اخلــــيـــال
العلمى (مخلوقـات حلمية لتيرون بيسون) كذلك
تــضــمـنت أعــمـاال مــعــدة عن أعـمــال أدبـيــة أخـرى
ـهـا كل من الكـتـاب: محـمد كـتلك الـتى قـام بتـقد

نعم. الشربينى متولى حامد رشا عبد ا
فارقات 8- تـضمنت النـصوص التى نشـرت بعض ا
ـــشـــاركـــة فى الــــتـــرجـــمـــة (يـــوسـف ريـــحـــانى مـــثـل ا
ــغــرب) وكــذلك وفــاطــمــة الــزهـــراء الــصــغــيــر مـن ا
شاركة فى التأليف مثل مسرحية «اخلرس» (جان ا

.( كلود فان إيتالى وجوزيف شاك
9- نـشـر  فى  الـعدد 30 سـرحـية «فـتح األندلس»
ــســرحــيــة الــوحــيــدة الــتـى كــتــبــهــا الــزعــيم وهـى ا

الوطنى مصطفى كامل.
ثانياً: تقد اإلصدارات اخملتلفة

حـــرصت هـــيـــئـــة حتـــريــــر اجلـــريـــدة عـــلى تـــقـــد
ـسـرحـيـة الـهـامـة فى مـجـمـوعـة من اإلصـدارات ا
سـرحـية كل عـدد وذلك بـهدف تـقـد الثـقـافـة ا
ــسـرح ولــذلك فــقـد احلـقــيــقـيــة لــهــواة وعـشــاق ا
أحـسـنت صـنـعــا وحـالـفـهـا الـتـوفـيق عـنـدمـا قـررت
عـدم االعـتـمـاد عـلى تـقـد اإلصـدارات احلـديـثـة
فقط بل وتـقـد بعض اإلصـدارات التى تـعد من
ـرجعـية الهـامة وقد تـنوعت اإلصدارات الكتب ا
ـهـا خالل الـعـام األول (والتى وصل الـتى  تـقد
عددها إلى مائة وسـبعة وخمس إصدارا أى ما
ــتــوسط عـن ثالثــة إصــدارات فى كل يــزيـــد فى ا
ــسـرحــيـة والــنـصـوص عـدد) مــا بـ الــدراسـات ا
ـكن من وأيـضــا الـتــراجم والــكـتب الــتـوثــيــقـيــة و
ـها خالل رصـد قائـمـة اإلصدارات الـتى  تـقد

تسجيل احلقائق التالية:
1-  عـــــــرض وتــــــقـــــــد مــــــجــــــمـــــــوعــــــة مـن أهم
سرحية رجعية فى مـجال الفنون ا اإلصدارات ا
ية التى تمت ترجمتها وهى تلك اإلصدارات العا
وأعــيــد طــبع بــعــضــهــا أكــثــر من مــرة ومـن بــيــنــهـا
ــســرحى» جلـولــيــان هـيــلــتـون «نـظــريــة الـعــرض ا
» إليــتــ دريــتــون «فن ــصــرى الــقــد ــســرح ا «ا
ــســرحــيـة» لالجــوس أجــرى «تـقــنــيـات الـكــتــابـة ا
ـرجع فى ـسـرحـى» لـسـتــانـسالفـســكى «ا األداء ا
فن الــدرامـا» جلـون لـيـنـارد - ومـارى لـوكـهـارست
» لديـفيد بردى وديفـيد وليامز «مـسرح اخملرج
«الـتــعــبـيــر اجلـســدى لـلــمـمــثل» جــان دوت «تـاريخ
سـرحيـة» الندرو صـوفر «الـتكـنولـوجيا همـات ا ا
ــســرح لــروســادى يــيـغــو «االرجتــال لــلــمــسـرح» وا
ـسـرح الـطلـيـعى» لـكـريـسـتـوفر لـفيـوال سـبـولـ «ا

أينز «ماهى السينوغرافيا» لباميال ها ورد.
2-  تـــــــقــــــد وعـــــــرض مــــــجــــــمـــــــوعــــــة مـن أهم
ـكـتـبــة الـعـربـيـة لـكـبـار الـنـقـاد ومن اإلصـدارات بـا
ـسرح» حملـمد مـندور ـثال: «ا بيـنهـا على سـبيل ا
ـسـرحـية الـيـونـانـية» حملـمـد صـقر «دراسـات فى ا
ــسـرح فى الــوطن الــعــربى» لـلــدكــتـور خــفـاجــة «ا
على الـراعى وكـذلك كـتـاباه «مـسـرح الـشعب فن
ــصـــرى» لــفــؤاد ــســـرح ا ـــســرحـــيــة «تـــخــريـب ا ا
صـرى» لفاروق ـسرح ا دواره «ازدهـار وسقوط ا
عـبـد الـقـادر «شـارع عـمـاد الـدين» أللـفـريـد فرج
ــســرح قــبل ثــورة 19» «اجتــاهــات ســيــاســيــة فى ا
ـســرح فن وتــاريخ» لــلــدكــتــور رمــســيس عــوض «ا
ـعاصر» للدكـتور سمير سرح ا جالل الـعشرى «ا
سـرح» لـفـريـدة الـنـقاش «فن سـرحـان «بـسـتـان ا

سرحى» للدكتور نبيل راغب. العرض ا
ـها 3- تـضمـنت قائـمة اإلصـدارات التى  تـقد
وعرضـهـا مجـمـوعة مـن الدراسـات جلـيل الوسط
ــســرح ومـســرح الــطـقــوس» لــعـادل من أهــمـهــا: «ا
ــســرح» لــســيــد الــعــلــيــمى «حــول الــتــجــريب فى ا
سـرح اإلسالمى» ألحمد شوقى قاسم اإلمام «ا
«الـكــومــيـديــا الــشـعــبــيـة» لــصــالح سـعــد «مــسـارح
ـــــســـــرح الـــــقـــــريب األقـــــالـــــيـم» لـــــعـــــمـــــرو دواره «ا
ـــســرحــيــة (شـــبــرابــخـــوم)» ألحــمــد إســمـــاعــيل "ا
الــعـربـيــة.. احلـقـيــقـة والــزيف" لـعـصــام الـدين أبـو
مثل واحلـرباء» لسامى صالح «السامر العال «ا
الـــشــــعــــبى فى مــــصـــر» لــــلــــســـيــــد مـــحــــمــــد عـــلى
ـصرى» لـوفاء سـرح ا «أيديـولوجـيـا االلتـزام فى ا
ــــصــــرى فى الــــســـتــــيــــنــــيـــات ـــســــرح ا كــــمــــالــــو «ا
والـــســبـــعـــيـــنـــيــات» لـــصـــافى نـــاز كـــاظم «الـــهـــويــة
ـــســـرحـــيــــة الـــعـــربـــيــــة» لـــرضـــا غـــالـب «الـــبـــطل ا
الـتراجـيدى مسـلمـا» ألسامـة أبو طـالب واجلدير
بـالـذكـر أن أغـلـبـيـة هـؤالء الـكـتـاب حـاصـلـون عـلى

درجة الدكتوراة فى فلسفة الفنون.
ـها 4- اشـتمـلت قائـمة اإلصـدارات التى  تـقد
ـسرحية وألجـيال مخـتلفة على بعض الـنصوص ا
ـســرحــيــات الــتــالــيـة: «أرض ال حــيث  تــقــد ا
تـنــبت الـزهـور» مـحـمــود ديـاب «شـهـر زاد» عـزيـز
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صرى بالشاعر الكبير أحمد شوقى  سرح ا > بدأت احملاوالت الشعرية فى ا
 1868 - 1932حـينما كتب فى عام  1893مـسرحيته "على بك الـكبير" والتى أعاد

كتابتها عام  1932قبيل رحيله عن العالم.

> مسرح الشباب قرر استئناف تقد مسرحية "ما أجملنا" للمخرج أحمد رجب هذا األسبوع

سرحي جريدة كل ا
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سبتمبر.. 
مسرحية عراقية لتبرير

االحتالل األمريكى!
قائـالً إننـا ال نـريد أن نـعـادى أحدا من
خـالل الــعـــمل نـــريـــد فــقـط أن يــعـــيش
ـنـطــقـة احلـمـراء وهم الـشـعب سـكـان ا
ـنـطقـة اخلضـراء.. ونحن مثل سـكان ا
ـدوا ـد لــهم يــد الــسالم ونــريــد أن 

إلينا يد العون.
ويــعـــود كــحـــيل خـــالــد فـــيــشـــيــر إلى أن
والدة هــذا الــعــمل لم تــكن أمــرًا ســهالً
حـــيث اســتـــغــرقت الـــبــروفـــات ثــمـــانــيــة
شــهـور وشــهــدت مــشــاكل كــثــيـرة كــانت
تـــتــوقف بـــســبـــبــهــا أحـــيــانـــا. ومن هــذه
ـثـلة تـوافق على شـاكل عـدم وجود  ا
ـــســـرحـــيـــة خـــوفًـــا من ـــشـــاركـــة فى ا ا
ـتــطـرفــة". هـنــا  إسـنـاد "الــعـنــاصـر ا
ـــثل من الـــرجــال. الــشـــخـــصــيـــة إلى 
وكــــانت الــــشـــخــــصـــيــــة الــــتى قـــام بــــهـــا
ـثـلة تـتـعرض لـضـغوط من شـخصـية 
شاركة فى أى نعهـا من ا  " تطرفـ "ا

عمل فنى!!
ويـقـول جــريـر عـبــد الـله إنـه يـلـعب دور
شـخـصـيـة مـحـدودبـة الـظـهر تـرمـز إلى
ضحايا التطرف الذى يعيشه العراق!!
وفى الـــنـــهــايـــة يـــلـــتـــمس كـــحـــيل خـــالــد
ـــقـــابـل اإلجنـــلـــيــزى لـــلـــفـــرقـــة اتـــخـــاذ ا
نـطقة احلـمراء وهى لـلكـلمـة العـربيـة ا
ريدزون "فالفـرقة تنوى توصيل صوتها
إلى شـعـوب الــعـالم.. ويــتـعــ أن يـكـون

لها اسم سهل.
ــســـرحــيــة تــســاؤًال ويــثــيـــر عــرض هــذه ا
ــســرحى مــهــمــا.. هـل جتــاهل الــعــرض ا
عن قــصـد االحـتالل األمــريـكى أصل كل
خراب يـشهـده الـعراق حـالًيـا أم أنه أشار
إلــيـه من طــرف خـــفى حـــتى ال تــتـــعــرض
كن سرحـية لإلغالق والبـطش? كان  ا
فى احلقيقة الوصول إلى هذا االستنتاج
لــــوال أنــــهــــا عــــرضـت أوًال فى الــــواليــــات
ـــتــــحـــدة لـــعــــدة شـــهـــور. فــــمن أين جـــاء ا
ــكن أصـحـاب "ريـدزون" الــتـمـويل الـذى 
ـسـرحـيـة عرضت من ذلك? لـو أن هذه ا
فـى الــــــــعــــــــراق فــــــــقـط لــــــــكــــــــان ذلـك فى
صـاحلـهـا.. لـكــنـهـا عـرضت فى الـواليـات
ـــعـــارضــة ـــتـــحــدة.. وحـــيث تـــصـــاعــد ا ا
الحـــتالل الـــعـــراق يـــثـــيـــر الـــعـــشـــرات من
عالمــات االســـتــفـــهــام ويــظـــهــر األمــر -
ـتـحـدة - كـمـا لـو الـعـرض فى الـواليــات ا
كــــان مــــحــــاولــــة عــــراقـــــيــــة لــــلــــدفــــاع عن

االحتالل األمريكى لبالدهم.

الذى يزداد حدة.
ويــــبـــــدأ بـــــعــــد ذلـك اخملــــرج فـى شــــرح
: إنـهـا تـقـسم ـسـرحـيـة قـائال ً أحـداث ا
.. اجلــزء األول هــو بــغــداد إلى جــزئــ
ـنــطـقـة اخلـضـراء وتـمـثل احلـكم "ولم ا
يـقل االحـتالل» ومــنـطـقـة حـمـراء تـمـثل

الشعب العراقى".
ويلتقط خـيط احلديث جرير عبد الله
مثـل الـذين يشـاركون فى هذا أحـد ا
سـرحية شـبوه" فـيقـول إن ا العـرض "ا
تـؤكــد أن الـفــهم اخلـاطـئ لـلــدين ال بـد

وأن يقود إلى الهاوية.
ــشــاهـد ويــشــيـد جــريــر بـالــعــديـد من ا
ذات الــداللـة الــتـى أجــاد كـحــيـل خــالـد
الــتــعــبـيــر بــهــا عــمـا يــقــصــده. من هـذه
ـــشــاهـــد الـــرجل الــذى يـــرتـــدى الــزى ا
ـسـرحـيـة ونـهـايـتـها الغـربـى فى بـدايـة ا
ـسـرحـية يـحذر هـذا الـشـخص بـداية ا
من وجــــود شـــخص انــــتـــحـــارى يــــحـــمل
أفـكـارًا متـطـرفة بـ احلاضـرين ويـنبه
ـــســـرحـــيـــة. عـــلى وجـــوده فـى نـــهـــايـــة ا
ويتبـ أن هذا الشخص هو الرجل ذو
الزى الغـربى نفسه وأنه يـرتدى حزامًا
نـــاســــفًـــا ويـــوضـح عـــبـــد الــــله أن هـــذا
ــــوقف يـــعـــد إشــــارة إلى دول الـــغـــرب ا
الـتى ال تـتـوقف عن مـهـاجـمـة اإلرهـاب
ــوه بــيـــنــمــا هى الـــتى ســاعـــدت عــلى 
وتـــطــويــره مـن خالل صــنـــاعــة الــسالح

وتزويد اجلماعات اإلرهابية به.
ـمـثل جـريــر عـبـد الـله الـشـرح ويـتـابع ا

"طــــائــــرة صـــــغــــيــــرة" وهـــــذه الــــطــــائــــرة
الــصــغـــيــرة.. أصــبـــحت طــائــرة كـــبــيــرة
تـسـبــبت فى «كــارثـة» سـبــتـمــبـر  وهـذا
ـــشــهــد يــرمـــز إلى الــتــطـــرف الــديــنى ا

ــتـــحـــدة قــبـل أن تــعـــرض فى الـــعــراق ا
ذاته. والـسـبب كـما يـقـول هـو الـتـطرف
ـسـرحـية ـلـعـون الذى تـديـنه ا الـديـنى ا
بـكل أشـكـالـه فـقـد كـان هـذا الـتـطـرف
مــــســـئـــوال عـن اغـــتـــيــــال أحـــد أعـــضـــاء
الـــفـــرقـــة بـــعـــد عـــودتـــهـــا من الـــواليـــات
ـا أصاب أعضاءها بإحباط تحدة  ا
اســـتــــمـــر ألكــــثـــر من عــــام حـــتـى أمـــكن
جتـــمــــيـــعـــهـم من جــــديـــد لـــعــــرض تـــلك
ـسـرحـيـة الـتى تــعـالج مـأسـاة الـشـعب ا
الــعـراقى بــشـجـاعــة "عـلى حــد تـعــبـيـره
ـسرحـية بـشكل طبـعًا". وقـد عرضت ا
أولى لــلـفــنــانـ والــنــقـاد وطالب كــلــيـة
الــفــنـون اجلــمــيـلــة بــالـكــلـيــة فى الــهـواء
الــطـــلق ثم بـــدأ عــرضــهـــا بــشــكـل غــيــر
ـســرح الــوطـنى مـنــتــظم عــلى خـشــبــة ا
وسط بـغـداد. وبـالطـبع لم يـذكـر كـحيل
خـالـد شـيـئـا عن تـعـلـيـقـات الـنـقـاد عـلى
ــسـرحى ألنـنـا ال نـعـتـقـد ذلك الـعـمل ا

أنها كانت إيجابية.
ويــــشــــرح خــــالــــد الــــعــــمـل فــــيــــقـــول: إن
ـشــاهـد ال تــخـلـو ـسـرحــيـة امــتألت  ا
شاهد من دالالت خطيرة. ومن هذه ا
ـــرأة احلـــامل الـــتى تـــلـــد فى مـــشـــهـــد ا

إذا كــان الـتــطـرف الــديـنـى والـســيـاسى
ــســـئـــول عن الــدمـــار الـــذى حــاق هـــو ا
بـالــعـراق وال يــزال يـحـيق بـه.. فـهـو فى
النـهاية لـيس األصل.. بل األصل.. هو
االحــــتالل األمــــريــــكى الــــذى بـــدأ قــــبل
أكـــــــثــــــر مـن خــــــمـس ســــــنـــــــوات وهــــــذا
االحـــتالل هـــو الـــذى أشـــعل الـــتـــطــرف
الـــديــــنى والـــســــيـــاسـى وغـــيــــر ذلك من
ـــشــاكل الـــتى تـــمــزق أوصـــال الــعــراق ا
الشقـيق  وتعيده عشرات - إن لم يكن
مــئـات - الــسـنـوات إلى اخلــلف. لـذلك
لم تـــكن مـــســـرحــيـــة "ســـبـــتــمـــبـــر" الــتى
عـــرضـت مـــؤخــــرا عـــلى أحــــد مـــســـارح
الـعـاصمـة الـعراقـيـة بغـداد مـقنـعـة على
اإلطـالق بــــعـــــد أن ركــــزت فــــقـط عــــلى
التـطرف الديـنى والسيـاسى وحملـتهما
مـــســئـــولــيـــة خــراب الـــعــراق لـــكــنـــهــا لم
تــــتــــجـــاوز إلـى أبـــعــــد من ذلـك. قـــدمت
ـــســرحــيــة فــرقــة "ريــدزون الــعــراقــيــة ا
ـسـرحــيـة" كــمـا تـطــلق عـلى لألعـمــال ا
ــســـرحــيــة نــفــســـهــا.. ويـــقــول مــخـــرج ا
كــحــيل خــالــد "إنـه اخـتــار لــهــذا الــعــمل
اسم ســبــتــمــبــر فى إشــارة إلـى احلـرب
ــتــحـدة الــتى تــعـرضـت لـهــا الــواليــات ا

قبل سبع سنوات».
وإذا عــــرف الــــســــبب.. بــــطـل الــــعــــجب
فـالـسـر فى هـذا الـتــركـيـز عـلى الـفـروع
ـسرحـية وجتـاهل األصول من جـانب ا
ومخـرجها الـسيد كـحيل خالـد هو أنها
تقـريـبًا  إنـتـاجهـا بـتمـويل أمـريكى بل
إنهـا عـرضت لعـدة شـهور فى الـواليات

 بيكت

لعبة بيكيت .. بإرب أسطنبول ..
"لـيـست اســتـثــمـارا السم كــبـيـر.. ولــكـنـهــا اسـتــغالل لـعــمل جـيـد
ولـكـاتـب فـذ تـعـايـشت أعـمـالـه مع كل األزمـنـة.. وبـكل األمـاكن..
وبـرؤية جـديدة أيـضـا"... هذه كـانت بـعض الكـلـمات الـتى صرح
بها اخملـرج التركى بيـير تشـابيرت عـند افتـتاح النـسخة الـتركية
من رائعة الكاتب األيرلندى الـكبير صامويل بيكيت وهى "نهاية
لعبة" على مسـرح أنقرا.. والتى كـتبها بـيكيت أوال بالـفرنسية..
ثم تـرجـمهـا لـإلجنلـيـزيـة بـعـد عـدة سـنـوات.. وهـو ال يـدرى أنـها
ســتـتـرجم هى وغـيـرهــا من مـؤلـفـاته ألكـثــر من مـائـة لـغـة.. وقـد
ـكن أن يـتخـيله أبـهر تـشـابيـرت جـمهـوره بصـورة مـختـلفـة عـما 
عـروفـة.. وتـنـاولـت وكاالت األنـبـاء والـصـحف ـسـرحـيـة ا لـهـذه ا
ـتخـصصة وغـير الفـنية أخـبارها سرحـية والفـنية ا واجملالت ا
ـثل نـقـلـة هـامـة فى بـغـزارة.. وأكـدت أن هـذا الـعـرض الـتـركى 
ــســرح األوربـى بــأكــمــله.. فــقــد ــا ا ــســـرح الــتــركى ور تــاريخ ا
عنى أال ينظر استخدم تكنيكاً جديداً أطلق عليه "تتبع الظل" 

ـؤدون لـبعـضـهم البـعض ولـكن يـوجهـون نـظرهم لـظل كل مـنهم ا
ويـتتـبـعون حـركـة هذا الـظل .. وقـد حقق هـذا قـدراً من االتزان
سـرح التركى والسهـولة احلـركيـة.. وأكد الكـثيـرون من محـبى ا
بـأنهم شـاهـدوا أبطـال العـرض جيـنكـو إيركل ومـيرال سـيتـنكـافا
وأمـ يــارا وحـكـمت كــاراجـوز وكـأنـهم يــرونـهم ألول مـرة.. ومن
بـ من صــفـقـوا خملـرج ومــعـد الـعـرض تـشــابـيـرت خالل إحـدى
ــعـروف ــسـرح دوسـت بـاســطــنــبــول ـ وا لــيــالــيه الــتى أحــيــاهــا 
ــســـرح اإلرب ـ الـــعـــمالق بـــيـــتـــر بـــروك والـــذى صــرح بـــبـــعض

الكلمات:
ـعــلـم شـاب ــرء يـتــعــلم.. وال عــيـب أن ا "تــشـيـب الــرأس ويـظـل ا
مـبــتـكـر صـاحب مـوهـبـة يـثـقـلـهـا الـعـمل واجلـهـد.. ومـازلت أومن
بـأن العمل واإلبداع هما واجـهة اإلنسان احلقـيقية وليس وجهه

ذا األنف والعين والشفت ". 

التطرف الدينى والسياسى 
هو األصل.. وليس االحتالل!

±hAôdG  óÑY ΩÉ°ûg ≈ZGôŸG ∫ÉªL
> القناة الثقافية قامت بتصوير حلقة خاصة عن مسرحية "موت فوضوى صدفة" أعدها ضياء حامد.

ى ـسرح العا صرى وبا سـرح ا سـرح الشعرى فـى العالم العـربى با > يـرتبط ا
سرح العربى ية تأثر بها ا سرح هى ظاهرة عـا فـى الوقت نفسه إذ إن ظاهرة ا

صرى. سرح ا وا 12
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سرحي جريدة كل ا
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حرة تمشى على
سارح مصر قدميها 

أمـر مربك أن تتـحدث عن ذاتك وتـعريهـا بل وتكـشف عوارها أو تـمتد
اخلـطـوات ألعـلى راقـصًـا لـتـزغــزغـهـا وتـمـتـدح حـسـنـهـا أو أن تـقف بـ

االفــتـضـاح واالمــتـداح كـأنـك عـلى "األعـراف" فــحـ تــصـبح "مـســرحـنـا"
جزءًا من تـكويـنك أعنى وسـمًـا فى ذاتك فال بد أن يـتلـبسك االرتـباك
ـحبـتـهم مجـمـوعة الـطيب فـالـبـداية كـانت فـقيـرة لـكنه فـقـر األغـنيـاء 
قـلـيـلـة تـبـاهى بـاحـتـشـادهـا إلصـدار نـشـرة يـومـيـة عـلى هـامـش مـهـرجان
ادة "بنـار الفـرن" تدور على النوادى الـذى انعـقد باإلسـكنـدرية كـانت ا
ـفضل لـيـكتب عن الـعرض ـقـاهى حيث يـجلـس "كل ناقـد على مـقـهاه ا ا
الـذى شاهـده مـنذ حلـظات وهـو ما كـان يعـنى اكـتشـاف قدرة وإمـكانـية
ـكن أن تـتـكـشف ـسـرح هـنـا  ـعـرفــتـهـا بـا نـقـديـة تـسـتـسـلم لـلـطـزاجـة و
ـسرحيـة حتى اآلن ثنـائية الزيف الثنائـية التى حتـكم حركتـنا النـقدية ا
ـعــرفى وامــتالك يـقــ نـقــدى ال يـأتــيه الـبــاطل من خــلـفه أو واالدعــاء ا

صطلح مداراة للجهل. قدامه والوعى الذى ال يقع فى غواية ا
أحـد عــشــر عـددًا مــعـجــونـة بــالــسـهــر والـنــوم عـلـى الـكــراسى فى إحـدى
شـاعر الغـضب الذى يتـجسد مطابع اإلسـكندريـة الفقـيرة ومزدحـمة 
شاعر لم تعدم أن فى مالمح شريرة أحيانًا يتـوجها احلقد ومن هذه ا
تتـشكل فى مالمح طـيبـة وب الشـر الذى يـبدو تطـبيـقًا للـمثل الـشعبى

"قالوا لـلغراب بـتسرق الـصابونـة ليه.. قال
األذيـة طبع" والـطـيبـة التـى أشك فى كونـها
أصــلــيـة تــقف لــكــتـيــبــة من احملـبــة ألنــهـا ال
تـبــتـغى شـيـئًـا إال اخلـروج من هـذا الـصـمت

الذى يشبه البئر اآلسن.
ــســرحــيـ كــتـيــبــة مــقــدرة من الــشـعــراء وا
ـثـقـفــ يـقـودون عـمالً مـصـريًـا مـتـفـردًا وا
والفرادة هنا ال تعـنى حكمًا بالقيمة قطار
صرى - سرح ا يتحرك بشـرف حملطات ا
ى يــجـرهم "وابــور" أصـيل الـعــربى - الـعــا
اســــمـه يــــســــرى حــــســــان نــــعـم هــــو يــــعــــمل
بـالـفـحم وال تـظنـوهـا مـسـبـة فلـيـتـنـا نـعمل
مــثــله بــالــفــحـم حــيث الــهــدوء والــرصــانــة
والطـيبة الـتى أضرته بل وطـالتـنا أو على
وجه الـدقة طـالـتـنى أنـا حتـديـدًا حيث ال
بـــد وأن أتــقـــنـع بــالـــوجـه الــضـــد صـــاحب
ـنـحنى احلزم واجلـزم الـربط واخلبط 
ــثـالً دورى بــبــراعــة. "الـــقــنــاع" ألرتـــديه 
ألبـدو أمام اجلـمـيع مـثل كالـيـجـوال بيـنـما
ـــســرح ـــقـــدمـــة ا يـــخـــرج مـن الـــكــوالـــيـس 

لك لير" بوجهه الطيب. مرتديًا قناع "ا
ـا فيـهم "أنـا" نعم واحتـضانـه للـجمـيع 
أحب يــــســـرى حـــســــان وأقـــدره وأحـــافظ
عـلـى الـتـاريخ الـذى يـجـرى كـنـهـر ال يـجف
بيـننا لـكنـنى أختـلف معه دومًا فى إدارته

للجريدة.
بدايتـنا كانت مقـلقة مـحاطة بلـغط كبير
ـسـرحيـ أن تـفـشل فى وأحالم لـبـعض ا

الصدور أو مواصلة التجويد لتكون الفضيحة بجالجل.
كنـا نبـيت أنـا ورئيس الـتحـرير وهـشام عـبـد العـزيز وعـمرو عـبد الـهادى
ألكثـر من ليلة يؤرقنا ضـعف اإلمكانات وقدرات البشـر وقلة حيلتهم مع
أجـهـزة حـديـثـة جـدًا كان بـعـضـهم يـقـول عـنـها بـثـقـة: "أجـهـزة بـركة" أى

أنها تعمل بالدعاء.
ا يصعب تذكرها ألنها كانت تمحى كن حصـرها ور ة ال  ؤ الذكريات ا
مع صدور كـل عدد فالفـرح كان يكـبر كل يوم حـتى أصبح مطـبوعة بـسيطة
سرحي كل اسمـها "مسرحنا" ال تدعى شـيًئا ال تقدر عليه وتـمشى ب ا
ـوضـوعـيـة جتوب ـسـرحـيـ دون أن تـنحـنى تـقف مع جتـاربـهم احلـرة  ا
على قدميهـا مسارح مصر مارة بأقـاليمها وعاصـمتها هواتهـا ومحترفيها.
عام كامل تعـانقنى محبة هـشام عبد العـزيز ومحمود احلـلوانى وعمرو عبد
الـهـادى وعـادل الـعدوى  وفـتـحى فـرغـلى رفـقـاء غـرفـتى ومـنـتـزعـو مـكـاتـبـها
وتــشــاغــبــنى إطالالت أصــدقــائى عــادل حــسـان مــحــمــد زعــيـمـه إبـراهــيم
احلسـينى وتـؤنسـنى ضحـكات وغـضب  قسم الـتجـهيـزات : أسامـة ياس

ووليد يوسف وعبد الوهاب محـمد وسيد عطية ومحمد مصطفى وعلى
رأســهم الــصــديـق الــرائع إسالم الــشــيـخ  فــجــمــيــعــهـم أدخــلــونى من أبــواب
مـحـبتـهم لـتـكبـر الـعائـلـة "مسـرحـنا" بـهم لـيواصـلـوا االحتـفـال بالـعـروس التى
كانت باألمس ولـيًدا يتمنـى البعض موته فـتحية لزمـالئى باجلريدة وأرجو
أن يخـلـعـوا عنـى القـنـاع الـذى يجـبـرنى احلـبـيب يسـرى حـسـان عـلى ارتدائه
فـكل عــام ومـسـرحــنـا بـخــيـر ومـحــبـوهـا يــزدادون ويـجــمـعـون الــشـمل حـيث
يــجــلس فى وســطــهم الــصــديق الــشــاعـر يــســرى حــســان لــيــحــكى حــكـايــاته

الطريفة وأحالمه بعام مسرحى جديد.
مسعـود شومان

كان بيحلم يكون مصحح
حـته يــقـول إنه مش أخــو يـسـرى حــسـان عـلى
فــكـره أخـوه أخــوه شـقــيق أب وأم كـمـان.. هى
احملسـوبيـة الـلى مالـيه مـسرحـنـا دى من شويه
هم فى النهـاية يهمـنى أقول بجد إن يـا عم.. ا
.. رغم إن شـغلتى فى مسـرحنا شـرف كبير لىّ
اسمى عـلى تـسع كـتب فيـهم مـوسوعـة ومـعجم
فـيــهــا تــألــيف وفــيـهــا حتــقــيق لــكن تــخـيل إن
اســمـى عـــلى تـــرويــســـة مـــســـرحـــنـــا كـــمــصـــحح
مـحـقـقة لى سـعـادة كـبيـرة جـداً ألسـباب كـثـيرة
أهــمــهــا إنى فى ســنــة واحــدة بس قــريت أكــثـر
من خــمـــســ عــدد قـــرايــة دقــيـــقــة عــارف ده
مـعـنـاه إيه? مـعـنـاه 4800 صـفـحـة مـتـنـوعـة ب
ـسـرحى والدراسـات النـقـدية والـتراث النـقد ا
ــــتــــابــــعــــات ــــصــــرى والــــعــــربى وا ــــســــرحـى ا ا
ـسـرحـية فى مـصـر وخـارج مـصـر وبـالـتـأكـيد ا
الـسعادة دى ما عـكرهاش كون رئـيس التحرير
عـاوز يـلغـى تمـيـيز الـعـدد واالستـنـثاء من الـلـغة
الـعربيـة.. ومع إنى باقـابل أحيـاناً مـصطـلحات
نــقــديـة بــاحـس إنـهــا أكــبــر من إمــكــانــيــاتى فى
ـيـتاذات ـيـتـافـيـزيـقى أو ا الـقـراءة زى الـفشـر ا

لكن برضه باستفيد واتعلم.
أخـيــراً عـايـز أقــول إنى أصـريت أكـتب الــكـلـمـة
دى بالعامية - رغم إنى مصصح عربى - بس
غيظ وعِند فى الصـديق شاعر العامية يسرى
حـســان اشـمـعــنـا هـو يـعــنى يـقــاطـعـنى فى أكل

عيشى.
هشام عبد العزيز

ــا يــأس مــنى يـــتــعــدل  وأنــا أقــول له: أبــداً. و
راح الخــــــــونـــــــا عــــــــادل الــــــــعــــــــدوى فـــــــعــــــــمـل له
ـــوضـــوعـــات الـــلى بـــيـــصـــحـــحـــهـــا زى شـــبـــكــة ا
جـيــبـوتى وكل ده عـشـان عـادل حـسـان يـبـسط
أخـوه رئيس الـتحـريـر طبـعاً عـادل داير فى كل

أول مــرة أشــتــغل فى جــريــدة - عــلى كــثــرة مـا
عــمـلت - رئــيس حتــريــرهـا كــان بــيـحــلم يــكـون
مـــصــحـح لـــغــة عـــربـــيـــة وأعــتـــرف أن عالقـــته
بـالـلـغـة الـعـربـيـة بـخـيـر لـكن ده مش مـعـنـاه إنه
ينفع يشتـغل مصحح ألنه ماشى فى اللغة ورا
هـواه وهواه بصراحة أحـياناً بيـحدف شويت
نــاحــيــة هــيــفــاء وهــبـى مــثالً وغــلــبت أقــول له
خــلـيك مـع أمـيــنـة رزق  عــلى األقل دى بـتــاعـة
مـــــســـــرح واتــــربـت مع يـــــوسـف بك يـــــقـــــول لى
مــــــالــــــكـش دعــــــوه.. أنت أصــــــلـك كالســــــيــــــكى
ــهم وعــنــصــرى وال تــؤمن بــتــكــامل الــفــنــون.. ا
أحــيــانـاً بــافــوت لـه غـلــطــتــ ثالثــة فـى الــعـدد
ــســـكـــهم وهــو بـــيــراجـع الــعـــدد فى الــبـــروفــة
الـنــهـائـيــة حـتى يـشــبع هـوايـته.. بــعـدين القـيت
سك احلـكـايـة بالـشـكل ده بـاخلـسـارة علـىّ.. 
الـــغـــلــطـــة ويــخـــصم لى مـن الــراتـب.. طــيب ده
يـنـفع? ويـاريت حلــد كـده ال ده أحـيـانـا بـيـشـنّع
علىّ فى مقالته زى مـاقريتوا قبل كده فبدأت
أمـــــــسك إيـــــــدى شـــــــويـــــــة وأبـــــــخل عـــــــلـــــــيـه فى
الــغــلــطــات.. بـقـى يـضّــايق جــداً.. أحــيــانــاً كـان
.. األسبوع اللى بـيكتئب.. طـبعاً مش مصـدق
فــات دفع لى رشـوة 50 جـنـيه مــصـرى عـشـان
أفـوت غـلـطـة يـعـايـرنى بـيـهـا قـدام الـتـجـهـيزات
ومـجـلس التـحـرير.. رفـضت فى األول وبـعدين
وافـقت مش عشان اخلمـس جنيه طـبعاً لكن
عـشان مزاج رئيس التـحرير مايتـعكرش وينكد
عـلى اجلريدة كلها.. مـاتستغربـوش مرة عملها
لـــدرجـــة إن عــادل حـــســـان جه يـــتــحـــايل عـــلىّ:
ســـيب غــلـــطــة والـــنــبى عـــشــان الـــريس مــزاجه

هشام عبدالعزيز

األسبوع اللى فات دفع 
لى رشوة 50 جنيه مصرى عشان

أفوت غلطة يعايرنى بيها 

مسرحنا ال مزيد..
داخـل أسـرة حتـريـر هـذا اإلصــدار "مـسـرحـنـا"
أو من خارجه فإن وجوده مـكسب حقيقى لكل
. لـكن ماذا فـعلت "مـسرحـنا" طوال ـسرحـي ا
ـــا ال شىء هـــكـــذا يــرى ـــســـرح? ر عـــام فى ا
ــا الــكــثــيــر هـكــذا يــرى الــبــعض الــبــعض ور
اآلخـــر لـــكن يــــكـــفى هـــذا اإلصــــدار أنه ألـــقى
الــــضــــوء عـــلـى أشــــيـــاء كــــثــــيــــرة كــــانت  ضــــمن
سـكوت عـنه  أقلـقت بعض سـواكن احلركة ا
وأعــطت لـقـارئــهـا فى الــنـهـايــة - عـلى األقل -
صــورة عـــامـــة عـــمـــا يـــحـــدث اآلن وهـــنـــا.. هل
ا يرى ترانى كنت سأكـتب هذا الرأى الذى ر
ـــدح لــــو كـــنت من خـــارج ــــيل إلى ا أحـــد أنه 
مـــــجــــلـس الـــــتــــحـــــريـــــر.. ال أعـــــرف عـــــلى وجه
الــتــحــديــد ســوى أن هــذا الـــكــيــان مــكــسب لى
كمسرحى قبل أى شىء آخر فوجود اجلريدة
أفــضل كـثــيـرًا - لــدى مـعــارضــيـهــا حـتى - من
عدم وجودها نحن مع إضافة أى جديد: نص
.... أى شىء عرض كتاب نـقدى مجلة نشرة
صـرى حتى ولـو كان سـيثـير سـرحنـا ا يضـيف 
ـزيــد.. وأهم مـا الــكـثــيـر من اإلزعــاج ونـتــمــنى ا
سـرحى الـعام نـتـمنـاه أال يـفـسد هـذا الـضمـيـر ا
الـذى أظــهـرته مـســرحـنـا يــنـبـغى أن نــزيـد مـنه
ونـحــاول تـرسـيــخه أكـثـر لــدى كل من يـتــعـامـلـون
مــعـهــا مـن الـداخـل أو اخلــارج وأيـًضــا لــدى كل
من تــسـتــهـدفــهم بــنـقــدهـا أو مـن يـســتـهــدفـونــهـا

بنقدهم.
إبراهيم احلسينى

فى عـقـد هـذه الـدورة واخلروج بـنـا مـن األزمة
ــــســـرح عــــلى رأســــهم د. لـــعــــدد من رجــــاالت ا
محمود نسيم محـمد الشربينى عبد الناصر
... حــنـفى أحــمـد عـبــد اجلـلـيـل شـاذلى فـرح
وآخـــــــريـن. ورغـم كل شـىء وســــــــواء كـــــــنـت من

  كـــــنّــــا ال نـــــعــــرف عــــلـى وجه الـــــتــــحـــــديــــد هل
سنتقاضى أجرًا عـما نحن مقدمون على فعله
أم ال? فقط كان لدينا بعض األفكار وكثير من
احلــمــاس. كــان األمـر غــامــضًـا عــلى نــحــو مـا
فـقد كـان مطـلوب مـنك أن تقـضى ثالثة عـشر
ـهـرجـانـات يـومًــا خـارج الـقـاهـرة لــتـتـابع أحــد ا
ـسـرح بـالـهـيـئة اإلقـليـمـيـة الـتى تـقـيـمهـا إدارة ا
الــعـــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة تـــتــابع وتــكــتب فى
الـــــنــــشــــرة الــــيــــومــــيــــة الــــتـى تــــصــــدر عن هــــذا
ـــهــرجـــان. - قــطـع الــتـــابــلـــويــد - وبـــهــا عــدد ا
صــفـحــات يـكـفى بــاإلضـافـة لــوجـود مـقــاالتـنـا
جميعًا نصًا مـسرحيًا مترجمًا باإلضافة إلى
األلـوان الصـحفـية األخـرى لم يكن لـدينـا هذا
ـا كان الـتصـور الـكافى عن إصـدار جـريدة ر
التصور كامـنًا وبشكل كامل وأكثر وضوحًا فى
ذهن يـســرى حـسـان الــقـائــد األعـلى جملــمـوعـة
اإلسـكـنـدريــة - هـكـذا سـمـاهــا حـمـدى حـسـ
فــيـمــا بـعــد - وصـاحب هــذه الـفــكـرة اجملــنـونـة
ـا لم يـكن هـو نـفسه إلصدار جـريـدة والـتى ر
ـؤقت واثـقًــا من فــكـرة حتــويل هـذا اإلصــدار ا
إلصــــدار صـــــحــــفـى أســــوعى يـــــتــــابـع - بــــقــــدر
سرح فى مصر اإلمكان - فعالـيات وأنشطة ا
والــوطن الـعـربى ونـحن أيــضًـا لم نـكن نـصـدق
ـــســـرح ذلك كـــان هــــذا كـــله فـى دورة نـــوادى ا
االســــتــــثــــنــــائــــيــــة والـــــتى عــــقــــدت فى مــــديــــنــــة
اضى وكـلمـة االستـثنـائية اإلسكـندريـة العـام ا
هــنـــا تــأتى بــســـبب كــونــهـــا الــدورة األولى بــعــد
األزمة الـكارثـيـة لبـنى سـويف وينـسب الـفضل

 إبراهيم احلسينى

كفى هذا اإلصدار أنه ألقى
الضوء على أشياء كثيرة كانت

سكوت عنه ضمن ا

 مسعود شومان

ة ال ؤ الذكريات ا
كن حصرها
ا يصعب ور

تذكرها ألنها كانت
تمحى مع صدور كل

عدد
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> كـان شوقـى قد بـدأ كتابـة مسـرحيـاته بـعد سفـره إلى فـرنسـا لدراسة
دة أربع احلـقـوق عام 1890بـثالث سـنوات حـيث كان فى بـعثـة دراسيـة 

سنوات ولكنه أنهى دراسته بعد ثالث سنوات.

سرحي جريدة كل ا

21 من يوليو  2008 العدد 54

األسـاسى وأهميـة تناول داريـوفو واجتاهه
احملـسوب لهذه التـقنية اخلـطيرة فالرجل
بـــــعــــيــــد كـل الــــبـــــعــــد عن الـــــلــــعـب اجملــــانى
ويــســـتـــخـــدم الـــتـــقـــنــيـــة الـــتى أخـــذهـــا عن
بيـراندللـو بكل دقـة ورهافـة حس وإال فما
مـــعـــنـى أن يـــنــــتـــقل الــــفـــوضــــوى بـــ عـــدة
شـخـصـيــات كـالـقـاضى والـدكـتـور الـنـفـسى

والقس والشرطى?!
وقـد يــظن الـبـعـض أن داريـوفـو يــقف عـنـد
حـــــــدود «الــــــكــــــومــــــيــــــديــــــا ديـالرتى» إال أن
نــصـــوصـه تـــؤكــد عـــكـس ذلك فـــهـــو غـــيــر
ــاط ــرة بـــالـــشـــخـــصـــيـــات واأل مـــعــنـى بـــا
ــواقف الــتى الــثــابـــتــة ولــكن بــاألحـــداث وا
تـقـبل دائـمـاً الـقسـمـة عـلى أكـثـر من وجـهة
نــظـــر كــمــا أنه وعــلى جـــانب آخــر يــنــشــد
مـجــتـمـعــاً آخـر ومـواقف بــديـلـة لــتـلك الـتى
يـــــفـــــضـح كـــــيـــــانـــــهـــــا الـــــبـــــراق من اخلـــــارج

و«اخملوخ» من الداخل.
وفى تـصـورى أن الـتصـمـيم الـسـيـنـوغرافى
الــذى قــام به صـبــحى الــسـيــد كـان مــعـنــيـاً
بهذه الـعوالم مـهتـماً بـتفاصـيلـها اإلبـداعية
فــــلـن تــــلــــمـح أى مــــشــــابـــــهــــة بــــ الـــــقــــسم
ا سوف التـقليـدى وما قـام به صبـحى وإ
تـصطدم بـوجهة نـظر الرجل فى األحداث
ـــواقـف ومن ثم فــــإنه يـــتــــخـــذ مــــوقـــفـــاً وا
ه اخلاص جـمالـيـاً ويحـاول أن يـؤسس لعـا
سرحى كما لدنيا األحداث فى العرض ا
سـتــقــابــلك كــرنــفــالــيــة ســاخــرة تــتـخــذ من
ــــفـــرغـــة األلـــوان الــــصـــريــــحـــة واألمــــاكن ا
ــــكن مـن خاللـه أن تــــعـــرض مــــوضــــوعــــاً 
األحــداث غـيــر الـتـقــلـيـديــة والـشـخــصـيـات
الـكـارتـونـيــة الـفـارغـة من الــداخل وتـنـتـظـر
فـــقط من يـــشـــعل حـــواس الــظـــهـــور ولــعل
الـنـاظـر لـلـوهــلـة األولى سـوف يـتـعـجب من
ـسرحى الـذى يحـيط بقـاعة نـظر ا هـذا ا
يـــوسـف إدريس ويــــضع حــــوله كــــثـــيــــراً من
عالمــات االســـتـــفــهـــام ولـــكن بـــعــد بـــدايــة
األحداث الـتى تـراهن دائـمـاً عـلى الـتـحول
والـــلــعب من جـــانب الــفــوضـــوى فــإن عــالم
صــبـــحى تــظــهــر أهـــمــيــته شــيـــئــاً فــشــيــئــاً;
البس لـيــست كـمـا ـكــتب وا فــاحلـوائط وا
ـا تبدو وكأنها تلعب هى فى احلقيقة وإ
مع درامـا  دار بـوفـو لعـبـة خـطـرة أسـاسـها
ـــراهـــنـــة عــلـى مـــا وراء األحـــداث وإبــراز ا
ـســرحى الــكــامن فى جــمــالــيــات الــلـعـب ا
فــــنـــــحـن فى ســـــوبـــــر مــــاركـت أو مـــــعــــرض
مالبـس تـضـاء اجلـنـبـات والـزوايـا بـطـريـقة
غـــيـــر صــريـــحـــة وعـــلـــيك دائـــمــاً أن تـــرتب
ـنـطق الــذى يـبـحث عن عالقـات عــقـلك بـا
بـديــلـة وأشـبــاه مـواقف وبـعـض من حـقـائق
قــد تــبـــدو هالمــيــة وكـــابــوســيـــة فى بــعض
البس الـــــلــــحـــــظـــــات الـــــدرامـــــيــــة وعـــــلـى ا
ـــصـــمــمـــة بـــنـــفس خـــطــوط الـــديـــكــور أن ا
تـؤسس للعالـم اجلديد الذى يـريد صبحى
ـا كان داريـوفـو يـبحث لـلـمتـلـقى أن يـراه و
عن الـبهـجـة فإن صـبـحى يحـقـقهـا بـكل ما
أوتى مـن أفـكـار بـعـيـدة تـمـامـاً عن األفـكـار
الــتـقــلــيــديــة ومـقــتــربــة أكـثــر من الــتــيــمـات
الـوهـميـة الالهـيـة ويبـدو أن مـراهـنـته تلك
قد نبـعت من حتليـله لشـخصيـة الفوضوى
ا يـعنى بهـا من حتوالت إبـداعية كـاشفة

للمجتمع واحلكومة فى آن. 
ـســرح الـشـبـاب بــهـذا الـفـريق من فـهـنــيـئـاً 
ــــــبــــــدعــــــ الــــــكــــــاشــــــفـــــ لــــــلــــــحــــــقــــــائق ا
والشخصيات دون ادعاء أو افتراء أو....

األحداث االجتماعيـة والسياسية الراهنة
ولـقــد بـدأ بــالـفـعـل وبـثـقــة يـضع يــديه عـلى
مـنـاطق مــوهـبـته احلـقـيـقــيـة فـهـو مـشـغـول
ـثــلـيه ـســرحى اخلالق ويــدفع  بــالـلــعب ا
دائـما لتـفعيـل شخصـياتهـم بابتـداع مناطق
جــــــديـــــدة فى األداء واحلــــــركـــــة كــــــمـــــا أنه
ـــســـافـــة بـــ الـــتـــفـــســـيــر يـــحـــسـب بــدقـــة ا
ـشــاهـد ويـتـرك بـعض اجلـمـالى لـطــبـيـعـة ا
ـتـلـقى ـسـاحــات الـفـارغـة لــكى يـدخـلـهــا ا ا
بـــذاته ويـــربط بـــيـــنــهـــا وبـــ مـــســـتـــجــدات
مـجــتـمـعه كـمـا أنه يــفـكـر بـشـكل جـدى فى
مـــــســــتــــقــــبل الــــعـالقــــات والــــشــــخــــصــــيــــات
الـدرامـية ويـهـتم كـثيـراً بـتطـويـر اللـحـظات
الــكـاريــكــاتـيــريــة لـيــؤكــد مـعــانى كــامــنـة فى
الــشـخــصــيــات واألحــداث ورغم إعــجــابى
بـــهــــذه اخلــــصــــائص إال أنــــنى الحــــظت أن
بعض شخصياته انـفلت منها اإليقاع العام
وانــفــلــتت مــنـــهــا الــتــعــلــيـــقــات والــهــمــســات
بـطـريـقـة تـتـجه لـبـلـورة الـلـعب فى حـد ذاته
ــمـــثـــلــ فـــبـــدت بــعـض الــتـــصـــرفــات مـن ا

(خــاصــة كــمــال عـطــيــة وســيــد الــفـيــومى)
فـبـدا لـعـبـهم مـجـانـياً مـغـالى فـيه وأظن أنه
ـثلـيه لـلمـنطق كان يـجب علـيه أن يـرشد 

أكــثــر فــتــكــشف احلــكــومــات والــســيــاسـات
الالمعة من اخلارج.

ولـــعل عـــادل حـــســــان كـــان ســـعـــيـــداً بـــتـــلك
االنـتقـاالت والـتـحلـيالت الـكثـيـرة الـتى يعج
ــنــطق فى بــهــا الــنـص فــهــو يــعــشـق ذلك ا
الـــتـــنــاول وكـــنت قـــد شـــاهـــدت له عـــرضــا
بــقـــصــر ثــقــافــة اجلـــيــزة مــأخــوذاً عن نص
الــدكـــتــور ســـامح مـــهــران «الـــشـــاطــر وست
احلسن» يـتناول مـوضوعـاً شيـقاً عن فريق
تــمــثــيل يـقــوم بــاإلعــداد لـعــرض مــسـرحى
ـوضــوع أن عـادل حــسـان لم اجلــديـد فـى ا
ا فيه يترك نص الدكـتور سامح ويقدمه 
من ألــعـاب مــسـرحــيـة تــتــخـذ من مــنـطق -
ا زاد سرح - متكأ لها وإ سرح داخل ا ا
ـواقف سـرعة االنـتـقـاالت وأسس لـبـعض ا
اجلـــديــدة والـــشـــخـــصـــيـــات حـــتى أنه أتى
ـــؤلف كـــأحـــد شـــخـــصـــيــات بــشـــخـــصـــيـــة ا
الـــعـــرض ومن ثـم فـــهـــو قـــبـل تـــقـــد نص
داريـوفو مـغـرم بهـذه الـتقـنـية ويـحب الـلعب
ـــســــرحـى ولـــكـن فى هــــذا الــــعـــرض أراه ا
مـخـلـصـاً لـطـبـيـعـة األحـداث ومـراهـنـاً عـلى
بــعض االخــتــصـارات فــقط وذلك لــشــعـوره
بــأهــمــيــة الــقـــضــيــة ومالءمــتــهـــا لــطــبــيــعــة

من  إحـدى نـوافذ الـطـابق الـرابـع فى مـقر
قـــيــــادة الــــشـــرطــــة وفى أثـــنــــاء احملـــاوالت
ـريـرة والـتـبـريـرات احلـكـومـيـة  القـبض ا
عـلى مــجـمـوعـة أخــرى اعـتـرفت تـفــصـيـلـيـاً
بـــاحلـــادث األمــــر الـــذى فـــضـح  أســـالـــيب
ــلــتــويــة لــلــبــحث عن احلــقــيــقـة الـشــرطــة ا
ــشـتــبه ــهــ مع الــبــســطــاء وا وتـعــامــلــهــا ا

فيهم!
وداريـوفــو هـنـا ال يــقـدم األحــداث كـمـا هى
ـنطق الـتـهـكمى الـسـاخر ـا يـعـرضهـا بـا وإ
الــذى عـــرف عـــنـه كــمـــا أنـه يـــدخــلـــهـــا فى
ــــســــرح لـــــيــــنــــشئ ــــســــرح داخـل ا دوامــــة ا
ـا كــان الــرجل يــعــشق عالقــات جــديــدة. و
مــنــطق األلــعــاب اخلــطــرة فــإنه يــســتــغــلــهـا
ـكن فالفـوضوى وحده أقـصى استغالل 
يتنـقل ب عدة شـخصيـات بينـما يلعب كل
ـفــتش ديـلى دورين مـن رئـيس الــشـرطــة وا
فـى وقت واحــــد وتـــــدار األحــــداث دائــــمــــاً
ـعـلـومات عن ـنطـق الذى يـخـفى بـعض ا بـا
بـــعض الـــشـــخـــصـــيـــات لــــبـــعض الـــوقت مع
االحــتـفــاظ بـاإلطـار الــكـاريـكــاتـيـرى لــلـعـمل
ككل وهى طريقة تـكشف احلقيقة وتعرى
ــواقف بل إنــهــا تــغــوص ù«ªN óªMCG¢الــشــخــصــيــات وا

موت الفوضوى               
لــــــعل أفـــــضـل مـــــا فى نــــــصـــــوص الـــــكـــــاتب              والصدفة الغائبة

اإليـطــالى داريـوفـو تــلك الـروح الـكــومـيـديـة
ـــــواقف الـــــســـــاخـــــرة والـــــتـى تـــــتـــــخـــــذ من ا
واألحـداث الــتــقــلـيــديــة مــنــطـلــقــاً لــهــا لـكى
تؤسس لروح مختـلفة فى التعامل الدرامى
ـــعـــاجلــة اجلـــديـــدة فـــالــرجـل يــبـــدأ من وا
مـوضـوع تـقـلــيـدى قـد يـكــون حـدث بـالـفـعل
ولـــكــنه يـــخــضـــعه لـــطــريـــقــته الـــفــعـــالــة فى
ـعـاجلـة الــدرامـيـة الـتى تـكـشف احلـقـيـقـة ا
كـاملة وفى نـفس الوقت تضـعها فى قالب
ـســرحـيـة فــنى كـاشف لــتـقــنـيــات الـلــعـبــة ا
وفـى نــصــوصه احلـــديث مــنـــهــا والــقــد

دائــمــاً مــا تــلـــحظ روح الــتــنــاول الـــتــهــكــمى
تـسـيــطـر عـلى مـجــريـات احلـدث الـدرامى
ــــزج بــــ الــــوهـم واحلــــقــــيــــقـــة كــــمــــا أنه 
ـغــلـفـة بــطـريــقـة الذعــة تـكــشف احلـقــائق ا
مثل دائماً ـلون اجلذاب وعلى ا بالسكر ا
أن يــنــتــبه لــلــمــســافــة بــ اإليــهــام والــلــعب
ـــــســــــرحـى فـــــالــــــرجـل يـــــلــــــعـب حـــــتـى مع ا
الـشخـصيـات ولـكنه ال يـلـعب لعـبـاً جزافـياً
ـــا يــلـــعب مـــراده الــلـــعـب فى حـــد ذاته وإ
ليـقـلب أوجه الـشـخصـيـات واحلـقائق وهى
ـؤلـف من بــيــرانــدلــلـو طــريــقــة اســتــقــاهــا ا

سرح). سرح داخل ا وتقنيته البديعة (ا
إن هـــــمـه األول كـــــشـف آلـــــيـــــات اجملــــــتـــــمع
وفضح احلكومات والـهيئات والشخصيات
ــــواقف والــــســـيـــاســــات عـــبــــر تـــقــــنـــيـــات وا
الـكـومـيـديـا الـشـعـبـيـة وقـد قـدم له مـسـرح
الـشـباب مـؤخـراً أحد أهم نـصـوصه (موت
فـوضوى صـدفة) من إخراج عـادل حسان
وســيـنــوغــرافــيــا صـبــحى الــســيــد وأشــعـار
يسـرى حسان ومـوسيـقى أحمـد احلناوى
ــســرح وذلك فى قـــاعــة يـــوسف إدريس بـــا

احلديث.
واحلــقــيــقــة أن فــريق الــعــمل قــدم الــعـرض
واضــــعــــاً فى اعــــتــــبــــاره الــــلــــعـب مع الــــنص
ــســرحى والــلــعب أيــضــاً مع الــوضــعــيــات ا
االجــتــمـــاعــيــة والــســيـــاســيــة الــراهــنــة دون
ه بـطـريـقة الـكـتـابـة عـلى داريـوفـو أو تـقـد
تــقــلــيـــديــة تــقــتــلـه ويــبــدو أن هــنــاك روحــاً
مبدعة خالقة حركت الطاقات داخل هذه
اجملــمــوعــة; تـلك الــروح اســتـلــهــمت مــعـانى
الـبــهــجــة والــتــهــكم لــدى الــرجل وفــعَّــلــتــهـا
ــنـطـق الـذى يــفـضح اآلن وهــنـا دون أن بـا
يـقــول كـلـمـة واحـدة عـنــهم بـشـكل سـافـر أو
خـشن ومن ثم فإنـهم يريـدون متـلقـيا غـير
كــامن فـى كــرســيه مــســتــمــتع بــالــتــمــثــيــلــيـة
ــا يـريــدون مــتـلــقــيـا ــعـروضــة أمــامه وإ ا
ــواقف فــاعـال يــقــوم بــتــحــلــيل األحــداث وا
ويـضعها فى نصـابها الصحيـح فيفهم أكثر
طــبـــيـــعـــة مـــجـــتــمـــعه وطـــبـــيـــعـــة حـــكــومـــته
واحلـقـيــقـة أن طــبـيــعـة األحـداث وتــراكـيب
الـنـاس والـسـلـطـة فى إيـطـاليـا تـتـشـابه إلى

حد كبير معنا.
وحتى ال يـتوه الـقار أقـول لكم بـأن النص
الذى كتبه داريوفـو يتناول حادثة كانت قد
وقعت بالفـعل فى إيطاليا قبل عام 1970
ــاضى حــيث انـفــجـرت قــنـبــلـة من الــقـرن ا
ــقـتل سـتـة بـالـبـنـك الـوطـنى الـزراعى أدت 
عـــشــر شــخـــصــا وجــرح ثـــمــانــيـــة وثــمــانــ
شخـصـاً  وقـد قـام رجال الـشـرطـة آنذاك
بـحــمــلـة اعــتــقــاالت واسـعــة بــ الـنــشــطـاء
الـسيـاسـيـ من بيـنـهم عـامل سكـة حـديد
كــــــان قــــــد أشــــــيـع عــــــنـه مــــــيــــــوله  إلحــــــدى
احلـركـات الـنـاشـطـة سـيـاسـيـاً و تـعـذيب
هــــذا الــــعــــامـل حــــتى يــــعــــتـــــرف بــــارتــــكــــابه
ة األمر الذى أدى فى النهاية وفى اجلر
أحـد أيــام االسـتـجـواب الـقــاسـيـة النـتـحـاره

 كرنفالية ساخرة تعرض أحداثاً غير تقليدية

 عرض
 يكشف سلبيات
اجملتمع عبر
تقنيات
الكوميديا
الشعبية

داريوفو ال يلعب على طريقة الكوميديا ديالرتى

لعب مجانى مغالى فيه 

 إطار
كاريكاتيرى
وطريقة تكشف
احلقيقة وتعرى
الشخصيات
واقف وا

> اخملرج همام تمام يقوم حاليًا بإجراء بروفات مسرحية "الفاضى يعمل قاضى" للمؤلف درويش األسيوطى إنتاج مسرح الغد.

> لـم يـتـجه صالح عـبـد الـصـبور  1931 -1981  إلـى كـتـابـة الـدرامـا الـشـعـريـة إال بـعد أن
خـاض طـويالً فى غـمـار الـشـعـر اجلـديد الـذى مـهـد له الـطـريق وأفـسـحه لـلـدخول فى

مجال كتابة الدراما الشعرية.

سرحي جريدة كل ا
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بروفة جنرال

 أحمد خميس

عام من التحدى واإلبداع 

 محمد عبدالقادر

 أين ستذهب أنت
وسط هؤالء وماذا
ستفعل وسط هذه
الطاقة على العمل

تـعـرفت عـلى جريـدة مـسـرحـنـا من خالل الـصديق
ن فاروق إذ اصـطحـبنى إلى مـقرهـا فى بداية أ
شهر يوليو ٢٠٠٧ - قبل صدورها بنحو أسبوع

ًا - - وقـدمنى جملـلس حتـريرهـا ووصـفنى - كـر
بأننى أستطيع الكتابة.

وقـــتـــهـــا لـم يـــكن بــــاجلـــريـــدة ســـوى
ســبـعــة مــكـاتـب وجـهــازى كــمـبــيــوتـر
لـــلــــتـــجـــهـــيــــزات الـــفـــنــــيـــة واجلـــمع
ومـنــضـدة طــويـلــة لـلــتـحـريــر وعـلى
ـتـواضـعة قـامت هـذه اإلمـكـانـيـات ا
خــلـيــة نــحل من شــبــاب مـتــوهــجـ
ــوهــبـة بــاحلـمــاس مــتـســلــحــ بـا
كــانت األعــداد الـتــجــريــبـيــة تــصـدر
ـتخصص بـانتظام لـتعرض على ا
ويـقـرأهـا مـحـرروهـا لـيـتـعـرفوا عـلى
أخـطـائـهم ويـصـحـحـوهـا بـأنـفسـهم
ـوج باحلـركـة ورئـيس ـكان كـلـه  وا
الــتـحــريــر ال يـكـف عن احلــركـة من
مـكـتـبه حلـجـرة الـتـجـهـيـزات حـتى
ــنــتـــظــمــة جــزًءا صــارت حــركـــته ا
ـــــكــــــان ومن حــــــركـــــته هـــــذه  مـن ا

الداخلية.
وال أخــفـى عــلــيـــكم أنــنـى قــد تــرددت
فـى الــــبـــــدايــــة قـــــلت لـــــنــــفـــــسى: أين
ســــتــــذهـب أنت وسط هــــؤالء ومــــاذا
ســـتـــفـــعـل وسط هـــذه الـــطـــاقـــة عـــلى
العمل لكنى مع العون الصادق الذى
وجـــدتـه مـــنـــهـم والـــنــــصح والـــتــــوجـــيه
الـــدائــمــ خـــصــوصًــا مـن الــصــديق
الــرائع إبـراهـيـم احلـسـيــنى تـقـدمت
وصــدر الــعــدد األول وسـط فــرحــتــنــا
جــمــيــعًــا وكــان صــدوره مــتــواكــبًــا مع

ـــهـــرجــان الـــقــومـى لــلـــمــســـرح فى دورته افــتـــتــاح ا
الـثـانـيـة ذلك أننـا عـدنـا من حـفل االفـتـتاح لـيـلـتـها
إلى مـقـر اجلـريـدة وسـهرنـا حـتى الـفـجـر. وانـتهى
الــــعــــدد وخـــــرجت أســــطــــوانــــة  CD إلى مـــــطــــابع
األهـــــرام حتــــمل الـــــعــــدد كـــــله وهــــنـــــاك لم تـــــعــــمل
ا اضطر رئيس األسطوانة على أجهزة األهرام 
التـحرير أن يعود ليـأخذ جهاز الكمـبيوتر كله "كان

جهاز الب توب" ويعود به لألهرام ثانية.
وذهبـنا لـبيـوتنـا مع نسـمات الـفجـر لم ننم لـيلـتها

كـان كل ما يـشغـلـنا كـيف سيـكـون العـدد ح يـنزل
إلـى األســـواق? وكــيـف ســـيـــســتـــقـــبـــله الـــنـــاس? ومع
صـبـاح الـيـوم الـتـالى خـرج كل مـنـا من بـيـته مـتـجـهًا
ألقــرب مــوزع لألهــرام يـشــتــرى نــسـخــة من الــعـدد

األول!
وبـعد الـعـدد األول تـوالت األعداد
ومـــعـــهـــا كــــانت تـــتــــعـــاظم اآلمـــال
كـــانت ســيـــاســة اجلـــريــدة قـــائــمــة
على إتـاحـة الـفـرصة لـلـشـباب كى
يـــكــــســــروا كل مــــا هــــو تــــقــــلــــيـــدى
ويتعامـلوا مع أفكارهم حتى لو لم
تـنـضج بــعـد. ومن هـذا فـقـد أتـيح
لى أن أجـــرب شـــكالً جـــديـــدًا من
الـتـحـقـيـقـات الـتى ال تـعـتـمـد عـلى
الـشــكل الـتـقــلـيــدى بـسـرد كل آراء
ــــــــصــــــــدر مــــــــرة واحــــــــدة فـى كل ا
مــحـــاور الـــتـــحـــقـــيق ثـم االنـــتـــقــال
لــلــمــصــدر الــثــانى وهــكــذا لــكــنى
قسمت التـحقيق إلى عدة محاور
ــــصـــادر فى ثـم ســـردت آراء كل ا
احملـور الواحـد وكان أول حتـقيق
قـدمــته بـهـذا الــشـكل هــو حتـقـيق
ـلـة) (اخملـرج الـتــجـريـبى نـحــلـة أم 
وقدمـته بـاجلـريـدة وأنـا لـست واثـقًا
من أنـه ســـيــــقــــبل لــــكــــنى فــــوجــــئت
بـرئـيس التـحـريـر يخـبـرنى بـإعـجابه
بـــــــهـــــــذا الـــــــشـــــــكل ويـــــــطـــــــلـب مـــــــنى
االســتــمـرار فــيه ويــزودنى بــنــصـائح

حول كيفية صقل الفكرة.
لـــكن أعــــظم مـــا أفـــادنـى هـــو مـــنـــاخ
ـوجـود بــاجلـريـدة ذلك الالرقـابــة ا
أنه ال أمل فـى تــكـــويـن أى صــحـــفى
عــلى أســاس ســلــيم دون حــريــة تــتـيـح له أن يــسـأل
فــيــمــا يــريــد دون أن يــضـع فى اعــتــبــاره أن هــنــاك
ـصـدر عـبـارات سـتـحـذف وأن يــنـقل كل مـا قـاله ا
دون حتــرج حـــتى لــو كــانت أقــواله حتــمل هــجــومًــا
عـلى وزير الثـقافـة نفـسه وبهذه احلـرية اسـتطعت
أن أحتـدث للـجميع بـال حرج وأن أرد على كل من
يـطـلب مـنى أن أنـشـر كالمه دون أى حـذف وأقـول

له: ال تقلق
محمد عبد القادر

قهى?! اذا لم أجلس على ا

 عمرو عبدالهادى

القينا الكثير من
صاعب واألحقاد ا
والتى ال تزال
تطاردنا ولكننا ال
نلقى لها باال

مدفوعًـا بحبى لـلمغامـرة والنجـاح  وليس الشغل
فـــأنـــا ال أحب الـــشـــغـل وأقـــدَّر الـــكـــسل وأقـــدسه 
استجبت إلغراء صديقى الشاعر اجلميل مسعود
شـومان للـعمل بقـسم التـصحيح بـجريدة تـصدرها

وزارة الـثـقـافة اسـمـهـا "مـسـرحـنا"
كان هـذا فى مـنتـصف شهـر أبريل
ــــاضى نـــــعم كـــــنت أعــــرف قــــبـل ا
أغــلب من يــقـومــون عــلــيـهــا فــإنـهم
جـــمـــيـــعًــا أدبـــاء بـل وشـــعـــراء وأنــا
واحــد مـــنــهم لـــكن الـــذى أغــرانى
أكــثـر مــا قـام به هــؤالء األدبـاء فى
جتـــربــــة نــــشـــرة مــــهـــرجــــان نـــوادى
ــســرح بــاإلســكــنــدريــة والــنــجــاح ا
ــــذهل الــــذى حــــقـــقــــته الــــنــــشـــرة ا
بـأيـديـهم وتـمـنـيت - وأنـا أتـصـفح
أعــداد الــنــشــرة - لــو كــنت واحــدًا
مـــــنـــــهم أعـــــمـل مـــــعـــــهم فـى أســــرة
حتـريــرهــا وأصـدروا مــنـهــا اثـنى
عـــــشـــــر عـــــددًا ال يـــــقـل كل عـــــدد
مـــنــــهـــمــــا عـــمــــا نـــنــــجـــزه اآلن من
أعــداد تـصــدر أســبـوعــيًـا وكــانـوا

هم يـصـدرونـهـا يـومـيًـا - راجع نـشـرة
ـــســـرح الـــســادس مـــهـــرجـــان نــوادى ا
عـــشـــر فى الـــفــتـــرة من ١٦ نـــوفـــمـــبــر
٢٠٠٦ حــــتى ٢٧ نــــوفــــمــــبــــر ٢٠٠٦ -
وكـان فريق العـمل هو هو الـذى يعمل

اآلن مع بعض التغييرات...
حــلــمـنــا جــمــيـعًــا بــأن يـصــدر عــددنـا
األول من اجلـريــدة عـمــلــنـا جــمـيــعًـا
واجــتـــمــعـــنــا عـــلى قـــلب رجل واحــد
ســهـــرنــا لـــيـــالى نــعـــمل لـــكى يـــصــدر
ـثـقـفـون عـامـة الـعـدد األول ويـتـلـقـاه ا

ـسـرحيـون خـاصـة بـالـتـرحـاب والـتـشجـيع ولم وا
ـادى فــقــد كـانت يــنــظـر أحــد مــنـا إلـى الـعــائــد ا
ـكافآت ال تـغطى نفـقاتـنا الشـخصيـة هذا لكى ا
يعلم مـن ادعوا على من يـعملـون باجلريـدة بأنهم
ينظرون إليها باعتبارها "سبوبة" وحتى اآلن كل
من هم فى مسرحنا يـعملون بدافع حب التجربة
وحـب الـــنـــجـــاح وأؤكــد عـــلـى أن هـــذه الـــتـــجـــربــة
سـتـسـتـمـر عـلى أيـدى هـؤالء وسـتـلـفظ كل من ال

يحبونها ولنا فى الـسابق عبرة لكنها حتتضن
دائـمًـا من حتـبـهم ويـحـبـونـهـا فـهم دائـمًـا يـعـمـلون
بروح اجلـماعة ومن يـشذ عن هـذه الروح يـلفظه
ـــكـــان فـــورًا. وأنـــصح كـل من يـــعـــمـــلـــون بـــهـــا أن ا
يـتــعـايـشـوا مع هـذه الـطـريـقـة فى
الـــــــعـــــــمل إن كـــــــانـــــــوا يـــــــريــــــدون
االسـتمرار بـها فقـد تركت قسم
الــتــصــحــيح بــدءا من الــعــدد رقم
٣١ وألننى أحببت هذه التجربة
فقـد تـركت القـسم ألعـمل بإدارة
الــتــوزيع بــاجلــريــدة وألكــون عــلى
رأســهــا حــتى اآلن... القــيــنــا فى
ـــصــاعب الـــبــدايـــة الــكــثـــيــر من ا
وبـــعض األحــقــاد والــتى ال تــزال
تـطاردنا ولكـننا ال نلـقى لها باال
ونــتــغـلب عــلــيــهـا بــتــقـديــر مــحـبى
الـنـجـاح لنـا ولـعـملـنـا ونـتخـطـاها
بـــروح جــمـــاعــيــة حـــريــصـــة عــلى
َّى اســتــمــرار الــتــجــربـة ولــقــد 
هـــذه الــروح بـــيــنــنـــا من الـــبــدايــة
الـشــاعــر يـســرى حـســان والـذى
ن يـــعـــمـــلـــون لـم يـــتـــعـــامل مع أى 
بــــاجلــــريــــدة - مـــوظــــفــــ وعــــمـــال
ومـحرريـن وأسـرة الـتحـريـر - عـلى
ــــا زمــــيل أنه "رئــــيـس حتـــريــــر" وإ
عمل - وإن كـان فى بعض األحيان
األمــر ال يـســلم من لــذعـات لــسـانه
ـرحه وخـفة ظـله طـبـعًا عـهـودة  ا
- بـهـذه الـروح الـتى أشـاعـهـا بـيـنـنـا
استطعنا أن نـخرج للنور بتجربتنا
بل وصــدر مـــنــهــا ثالثــة وخــمــســون
عــددًا طـيــلــة عـام كــامل فـالــيــوم أتـمت اجلــمـيــلـة
"مــسـرحــنـا" عــامـهــا األول وتـســتـشـرف مــسـتــقـبالً
مشـرقًا هـذا إذا أخلـصنا مـن قلـوبنا لـهذا الـعمل
الـذى نحـب.. ليس فى "مـسـرحنـا" وحـسب ولكن
فى أى عـمل نقوم به. (فـأما الزبد فـيذهب جفاء

وأما ما ينفع الناس فيمكث فى األرض).
حتية لكل من يعمل فى "مسرحنا" وأنا أولهم.

عمرو عبد الهادى

يـزة فبعـد صدور عـدد واحد سنـوى جمللة ا
سرح لم يكن هنـاك متنفس حقيقى لهؤالء ا
تـخـصصـ ألن اجلرائـد العـامة هـتمـ وا ا
ال تــتــيح إال الــتــنـاول الــصــحــفى وكــنــا نــتـابع
كـتـابـات بـعضـنـا الـبـعض بـصعـوبـة بـالـغـة أما
الـيوم فـالـكل مـتـاح ووجـهـات النـظـر اخملـتـلـفة
وجـدت لــهـا مـتــنـفـســاً حـقــيـقـيــاً وهـو أمـر فى
غــايــة األهـمــيــة لــنــطـور مـن أنـفــســنــا ونــكـتب
حتت لـواء مجرد بـروفة وللحـق تعرفت على
أقـالم لم أكن أقـرأ لـهــا من قـبل مـثـل مـحـمـد
ـبدع وسـوعى ا حامـد الـسالمونـى النـاقـد ا
والـناقـد الـرائع مـحمـد سـمـير اخلـطـيب أما
الـصغيرة اجلمـيلة أميرة الوكـيل فهى مبدعة
حـقــيـقـيــة تـمـثل مـع الـصـديق مــحـمـد مــسـعـد

صرى. سرحى ا مستقبل حركة النقد ا
ا بـقى أن أشـير إلـى أن مقـالى كـان طـويال 
يـسع قراءة مـعظـم األصدقـاء محـمد زعـيمه
وإبــراهـيم احلــســيـنى وعــز بـدوى وصــبـحى
الــســـيــد وهــشــام إبــراهـــيم وعــادل حــســان
ومــســـعــود شـــومــان وغـــيـــرهم ولــكـن رئــيس
التـحريـر أجـبرنى عـلى االختـصـار حتى تـتاح
مـــســـاحـــة كـــافـــيـــة ألكـــبـــر عـــدد من الـــكـــتـــاب
ورضخت رغـمـا عـنى فـاألمر يـا سـادة مـجرد

بروفة.
أحمد خميس

فى الـبداية كان أملى ضـعيفاً للـغاية خاصة
مـع تـــســــرب األفــــكـــار واألخــــبــــار احملـــبــــطـــة
بـرر! حـقيـقة لـقد تـتـالى غيـر ا والـتأجـيل ا
كـان الوحيـد الذى على يـق بأن كل األمور
ــكن الــتــغــلب عــلــيــهــا هــو يــســرى حــســان
والـذى عـادة ما كـان يـقـابل األخـبار الـسـيـئة
عـروفـة بيـنمـا هو جـاد جداً فى بسـخريـته ا

األحاديث اجلانبية والتكليفات العملية.
ـشــكـور من واآلن فــقط وبـعــد هــذا اجلـهــد ا
الــــــزمـالء واألصـــــدقــــــاء شــــــومـــــان وزعــــــيــــــمه
واحلـسـيـنى وعـادل حـسـان والـتـغـيـيـر الـدائم
ــا فى تـــرتــيب مـــواد اجلــريــدة مـن الــداخل 
يـتيح إخـراجاً فنـياً ذا مـستـوى متـميز آن لى
أن أشـــد عـــلى أيــديـــهم وأهـــنـــئـــهم عـــلى هــذا
اجملـهـود الـذى يـبــدو لى دائـمـاً مـجـرد بـروفـة
ــــفـــتـــاح فى كـل عـــدد وعـــلى وهـى الـــكـــلـــمـــة ا
أساسـها يتـحرك الزمـالء فكل مقـال جيد أو
حـوار جـيـد أو خـبــر جـديـد مـا هـو إال مـجـرد
بــــروفـــة لــــبـــذل مــــزيــــد من اجلــــهـــد والــــعـــرق
والــبــحث عن األفــضل إن أحالمــنــا جــمــيــعـا
مـجرد بـروفـة وحـتى مشـاركـات كـبار الـكـتاب
سرحى مجرد بروفة.دفعة قوية للنقد ا

إن احلـقـيـقـة الـتى تـسعـدنـا حـقـاً أن اجلـريدة
أعـطــتـنــا الـفــرصـة لـلــظـهــور األسـبــوعى عـلى
الــقــراء نـحـن الـذيـن حـرمــنــا كــثــيـراً مـن هـذه

ــســـرح فى مــصــر اجلــريــدة تـــغــطى أخـــبــار ا
وضـوع كله والـوطن العـربى والـعالم أيـضـا وا

مازال مجرد بروفة!.

مــازالـت اإلرهــاصـــات األولى إلنــشـــاء جــريــدة
«مـسرحـنـا» تمأل ذاكـرتى ومـازالت كلـمة «مش
ـكن» تـمأل خـيـالى وهى الـكـلـمـة الـتى قـلـتـها
للصديق يسـرى حسان بعد صور العدد األول
مـن نـشــرة مـســرحـنــا هــنـاك فى اإلســكـنــدريـة
ــتــابـعــة مــهــرجـان حـيث كــنــا نــصــدر الـنــشــرة 
سرح فحـينمـا صدر العدد األول من نـوادى ا
الــنــشــرة وفــوجـئ الــدكــتــور أحــمــد نــوار بــهــذا
اجلهد اخلالق من جـانب الزمالء يومها قال
الـدكـتـور نـوار لـيـسـرى حـسـان إن هـذا اإلبـداع
البــد وأن يـــســتــمــر فـــهل أنــتم عـــلى اســتــعــداد
لــقــبـول الــتـحــدى وإصـدار جــريــدة يـومــيـة عن
ــسـرح ? وصــدم يــسـرى وقــال لــنــوار خـلــيــهـا ا
أسـبـوعـيـة يـا دكـتــور وحـيـنـمـا أسـّر يـسـرى إلّى
اخلــــبــــر لـم أصــــدق وقــــلت لـه بــــالــــطــــبع "مش
ـسـرح ـكن" وكـانت مـلء الـفم فـهل أخـبـار ا
ـــصـــرى ودراســـاتـه ونـــدواته ونـــقـــد عـــروضه ا
حتــتـمـل أن تـصـدر عــنـهــا جـريــدة أسـبــوعـيـة?!
ادة ـكن" فـمن أين سـنـأتـى بـا بـالـطـبع "مش 
الـتى تـغـطى اجلـريـدة األسـبـوعـيـة حـقـيـقة إن
احتمال الفشل أكـبر كثيرا من احتمال النجاح
وهـنـاك فـرصـة ضـئيـلـة السـتـمـرار جنـاح عمل
كهـذا وهى أن يخلص كل الـقائـم علـيها وأن
يــتـــفـــانـــوا فى بـــذل اجلـــهـــد الالئـق وقـــد كــان
فــهــاهى وأثــنـاء االســتــعـداد الــفــعـلى لـم تـكن

أعطتنا الفرصة للظهور
األسبوعى على القراء نحن

الذين حُرمنا كثيراً 
يزة من هذه ا
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> لـقـد كـان عـبـد الـصـبور يـرى أن كـاتب الـدرامـا الـشـعـرية ال بـد أن يـتـعـرض لـكـثـير من
ـسـرح بـوصفه فـنًـا ومشـكـلة ـشـكالت األسـاسيـة مـثل مشـكـلـة الشـعـر ذاته ومشـكـلة ا ا

العصر الذى يصوره الفن ثم مشكلة لغتنا وطاقاتها التعبيرية.

عهد. سرحية األسبوع القادم فى تلقى طلبات راغبى الدراسة بأقسام ا عهد العالى للفنون ا > يبدأ ا

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3

19
21 من يوليو  2008 العدد 54

> البيت الفنى للمسرح قرر تقد مسرحية "روايح" لفيفى عبده أربعة أيام فى األسبوع فقط لضعف اإلقبال اجلماهيرى.

رحـلة > يـقف عـلى أحـمد بـاكثـيـر فى مفـتـرق الطـرق أو فى الـطريق الـذى يـؤدى إلى ا
ـرحلـتـ مرحـلـة الريـادة لـشوقى وأبـاظـة ومرحـلـة النـضوج ـعـبر بـ ا الـتـاليـة فـهو ا
ـرحـلـة الـتى نـطـلـق عـلـيـهـا مـرحـلة لـلـشـرقـاوى وعـبـد الـصـبـور وفـاروق جـويـدة وهى ا

سرح الشعرى". "ا 14
¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا

21 من   يوليو 2008  العدد 54

بـدع يرى ما يـراه الناس ولكن بـع مغايـرة وبألوان مـختلفـة ويكتمل ا
ــتـلــكـاً إبــداعه ونـشــهــد له عـنــدمــا يـحــقق خــيـاله عــلى أرض الــواقع 

ألدواته مستبصراً إنتاجه اإلبداعى فى بيئته اخلالقة.
ـاضى - وقد مـر سـريعـاً - وهذا ـسـرح العـام ا كـنـا فى مهـرجـان نوادى ا
ـهـرجـان اجملـدد لــلـطـاقـة واإلبـداع يـدفع دائــمـًا بـدمـاء جـديـدة وطـاقـات ا
ــــواقع وهـــو عـــرس مـــتـــبــــايـــنـــة ا
تـصاحبه نـشرة يومـية ولكن هذه
ــاضى - لـم تـكن ــرة - الــعـام ا ا
نـشــرة اعــتـدنــاهـا تــواكب اإلبـداع
ا كان كـيانًا مخـتلفًا الـناشئ وإ
نـاضجاً كـامل النمـو حتمست له
ودافـــــعت عـــــنـه قـــــبل أن ألـــــتـــــقى
ــبـدعـه (يـســرى حــســان) ومـعه
كوكبـة مازالت تالزمه أو احتفظ
بـهـا وحـافظ عـلــيـهـا لـيـحـّول هـذا
الــــكـــــيــــان من نـــــشــــرة صـــــاحــــبت
ـسـرح سـنـوات مـهـرجــان نـوادى ا
إلى جريدة أسبوعـية متخصصة
جتــاوزت مــوقــعــهــا الــصـغــيــر فى
الــثــقــافــة اجلــمــاهــيــريــة لــتــمــتــد
ـصـرى ـســرح ا بـروافــدهـا إلى ا
مـتـشـعب األذرع وحـلـقت خـارجـًا
إلـى الــــــعــــــالـم الــــــعـــــــربى بـل إلى
ـــســـرح أيـــنــمـــا كـــان فــكـــانت - ا
جــريـدة مـسـرحــنـا - لـيــرى فـيـهـا
كل مـــنـــا حـــلــمـــًا وأمًال فـى طــرح
رؤى وأفــكــار جـديــدة إلى جــانب
أفـكـار أصيـلـة وراسـخة لـقـد جتاور فـيـها كـثـير
ـوهوبـ األسـاتـذة والـصـاعدين ولم تـكن أبـدا فـوق الـنـقد ـبـدعـ وا من ا
فـارتـفـعت يـومــًا بـعـد يـوم وتــنـفـست مـعـهــا أقالم مـبـدعـة وتــفـجـرت طـاقـات
ـسـرحى فى مـجـمـوع جـديـدة لم تــكن تـألـفـهـا صـفـحــات الـنـقـد والـتـحـلــيل ا

تخصصاته الدقيقة. إنه عيد وميالد إلبداع ومبدعى مسرحنا.
صبحى السيد

د.  محمد زعيمه

صبحى السيد

محمود احللوانى

احلقيقة أجمل  من احللم

الهدف هو التواصل 
مع اجلميع 

سرح  ومن أجل محبى ا

واحملــتـرفـ أن يــروا مـتــابـعــات إلبـداعـهم
وكـان حـلـمًـا لـلــنـقـاد أن يـروا أفـكـارهم فى
مـقاالت حـقًـا حتقق احلـلم.. وظـهر أكـثر

من جيل من النقاد جيل األساتذة:
الــــدكــــاتــــرة ســــخـــســــوخ  حــــسـن عــــطــــيـــة
مــصـطـفى يــوسف  رضـا غــالب وغـيـرهم
وجــيل ســـيــد اإلمــام وحــســـام عــطــا وعــز
بـــدوى وأحــمـــد خـــمـــيس. بـــاإلضـــافـــة إلى
جــيل جـديــد يـبــشـر بــحـركــة نـقـديــة جـيل:
أمــيــرة الــوكــيل مــحــمــد مــســعــد  مــحــمـد
اخلـــطـــيب مــــحـــمـــد رفـــعت  ســـارة عـــبـــد
ـسرح. الـوهـاب إنـها أمـثـلـة لـكـتـاب ونـقـاد ا
ـكن أال يـعرفـهـا أحد. مجـرد أسـماء كـان 
لـو لم يتـحـقق احللم الـذى بـادر به الدكـتور
نــوار وتــبــنــاه الــفـــنــان فــاروق حــســنى وزيــر
الــثـــقـــافـــة لـــيـــضـــيف إلى إجنـــازاتـه إجنــاًزا
. ونـعـاهدكم ـسرحـي ستـذكـره له أجيـال ا
أن نــســعى دائــًمــا نــحــو الــتــطــويــر من أجل
ـســرح الـذى عــشـقــنــاه ومن أجل أن يـظل ا

احللم حقيقة..
د. محمد زعيمه

.. هواة ومحترف
كــــان الـــرهـــان عــــلى أن هـــنــــاك مـــســـرحًـــا
درسى ومسرح ـسرح ا حـقيقيًـا قدمنا ا
الهـواة واحملـتـرف فـى الشـركـات والـفرق
احلــرة والـقـطـاع اخلــاص ال فـرق لـديـنـا
ـهم أنه مـسرح ولـيـر اجلمـيع ويـطلع من ا
هــو بـــعــيـــد عــلـى جتــارب اآلخـــرين.. كــان
الـــهــدف هـــو الـــتـــواصل مع اجلـــمـــيع ومن
ـسـرح فـمن ال يـسـتـطـيع أن أجل مـحـبى ا
ـســافـة أو ألمــر مـا يــتــابع عـرضًــا لـبــعــد ا
فــــإن مــــتــــابــــعـــــته الــــنـــــقــــديــــة واخلــــبــــريــــة
والتقريرية تعطيه الكثير من التعويض..
كـانت اجلريدة تـهدف إلى تـواصل اجلميع
وإلـى أن يـــــــعــــــــرف الـــــــكـل أن هـــــــنــــــــاك من
ـسـرح ويــعـشـقـونـه فـكـان إلـقـاء يـصــنـعـون ا
ـسرح فى ـظالـيم من هواة ا الضـوء على ا

كل أرجاء مصر بل والوطن العربى.
راهـنا على وجود حركـة نقدية حـقيقية..
وأسـتــطـيع أن أقــول إن الـنـقــاد مـوجـودون
لــكن كــان يـنــقــصـهـم مـكــان ثــابت لـيــتــأكـد
لـــلـــكل وجــودهـم. فــكـــانت اجلـــريـــدة الــتى
فتـحت األبواب أمامـهم كان حـلمًا لـلهواة

الـدكـتـور أحـمـد نـوار حتـويل الـنـشـرة الـتى
رأس حتريرها الشاعر يسرى حسان إلى
دوريـــة وكـم كـــانت احلـــقـــيـــقـــة أجـــمل من
احلـــلم لـــقـــد جتــاوزت احلـــلم وأصـــبــحت
جــريـــدة أســبــوعــيــة لـم يــصــدق الــبــعض
وانـتـظـر اآلخـرون الـسـقـوط لـكن الـتـحـدى
ـســرح وهــواته ــان بــالــفــكــرة وبــأن ا واإل
لـهم حقـوق ويسـتحـقون الـتعب الـشاق كل

ذلك كان دافعًا لالستمرار.
نــعم نـســعى جــمــيـعًــا كــأسـرة واحــدة نــحـو
الــــتــــطــــويـــــر لــــذلك كـــــان اإلصــــرار عــــلى
االنـــفـــتـــاح عــــلى جتـــارب اجلـــمــــيع فى كل
أنـحـاء الـعـالم ألنـنـا فـى عـصـر الـسـماوات
ــفـتــوحـة.. عــصـر لم يــعـد هــنـاك بــعـيـد. ا
فــــكـــان دور اجلـــريـــدة أن يـــصل إلى هـــواة
ـسرح ومـحـبيه ومـتخـصـصيه كل شىء.. ا
نــعم هــنــاك مالحــظـات لــكــنـهــا دائــمًـا فى
طى التـعـديل والتـطـويـر.. لم نتـوقف عـند
ــثل حــدود احملـــلــيـــة أو اإلقـــلــيـــمـــيــة لـم 
ــسـرح الــثــقــافــة اجلـمــاهــيــريــة فـقـط بل ا
ـهـرجـانات عـمـومًـا فى كل مـكـان تـابعـنـا ا
الدوليـة كما فعـلنا مع اإلقـليميـة واحمللية

سرح وهواته دائمًا ما كان يراود محبى ا
أن تـكـون لـهم مـطــبـوعـة دوريـة تـهـتم بـهم
لـيس جملرد إلـقـاء الـضوء عـلـيـهم ومتـابـعة
ـا أعـمــالـهم بـالــنـقـد والــتـحـلــيل فـقط وإ
أيــــضًـــا بـــتــــقـــد مــــوضـــوعــــات تـــثـــقــــفـــهم
ـعـاصر سـرح ا وجتـعـلهم يـتـواصـلـون مع ا
ــــــســـــــرح الــــــقــــــد إضــــــافـــــــة إلى أسـس ا
ومـــوضـــوعــاتـه كـــان حــلـــمًـــا خـــاصــة وأن
سـرح الشهـرية أصبـحت حتتجب مجلـة ا
وال تـــظــهـــر إال ســنــويًـــا هــذا إن صــدرت

وهى خسارة كبيرة بالطبع..
ـسـرح وكـثــيـرًا مـا كــنت أرى شـغف هــواة ا
ــســرح. خـــاصــة فى مــهــرجــانــات نــوادى ا
ـعـرفـة.. وكـانت شـغـفًـا نـحـو الـرغـبـة فى ا
ـهـرجان دائـمًـا متـنـفسًـا يـرون فيه نـشرة ا
حتـلـيـالت نـقـديــة ألعـمــالـهم بــأقالم نـقـاد
ــا ســـمـــعـــوا عــنـــهم لـــكـــنـــهم من خالل طـــا
الـــنـــشــــرة أصـــبـــحـــوا يــــكـــتـــبـــون عــــنـــهم بل
ويلـتقون بـهم وكثـيرًا مـا كان األمل واحللم
أن تــصــبـح هــذه الــنــشـــرة شــهــريــة إلى أن
كـان مـهـرجـان الـنـوادى بـاإلسـكـنـدريـة عام
٢٠٠٦ حـيـنــمـا قــرر رئـيس الــهـيــئـة آنـذاك

عيد وميالد

جريدة أسبوعية متخصصة
جتاوزت موقعها الصغير فى
الثقافة اجلماهيرية لتمتد
صرى سرح ا بروافدها إلى ا

أعمل فى مسرحنا.. غسّالة!
ـستكاوى أو حـتى «ستاد أفريـقيا»!.. وبعد ا
ذلك سـتـكون رئـاسـة حتـريـر جريـدة ريـاضـية
محـترمة فى انـتظـارى.. نسـيت أن أقول لكم
إن مــحــمــد أبــو تــريــكــة كــان ســيــســعى إلىّ -
بـذات نـفـسـه - لـيـكـون ضــيـفـاً فى بــرنـامـجى
وكـنت سأرحب به بالـطبع.. فأنـا أعشق هذا

الالعب وأحترمه كما يحترمنى بالضبط.
هل قــلت كــنت عــلى وشك.. نــعم كــنت عــلى
ـــرء وشك غـــيـــر أن لـــيـس كل مـــا يـــتـــمـــنـــاه ا
يــدركه فــقـد ســبق الــصــديق يـســرى حــسـان
اجلـميع واخـتطـفـنى ليالً وفى أحـد الفـنادق
الـنائيـة وبعـيداً عن أعـ البصـاص جـعلنى
ــدة ــســـرحــنــا عـــقــداً غـــيــر مـــحــدد ا أوقع 
مقابل مبلغ مغر - ال داعى لذكر الرقم درءا

للحسد.
أمـــا الــوظــيــفـــة الــتى من أجـــلــهــا اخــتـــطــفــنى
الصـديق رئـيس حتـريـر مسـرحـنـا فهى - وال
ـسمى حـسـد - وظيـفـة غـسّالـة!.. هـذا هـو ا
الـسـرى الـذى يــطـلـقــونه فى الـصـحــافـة عـلى
ركزى» ويـا ويله مَنْ تـطلع قـطعة «الديـسك ا
البس من حتـت يده ناقـصة تـزهير أو من ا

متسخة قليالً..
ــر األمـر بــسالم.. وأنـا ــمـكن أن  كــان من ا
أعـــمل الـــعـــمل نـــفـــسـه بـــعـــد كل «قـــلـــعـــة» من
الـسادة احملررين غـير أن مالبس بـعضهم -
أعـنى كـتـابـاتـهم - كـثــيـرا مـا تـسـتـعـصى عـلى
«الـعــصـر» وعـلى كل مــسـاحـيق الــغـسـيل الـتى
أســتـــخــدمـــهــا.. فـــألـــعن نـــفــسى.. وألـــعن فى
ســـرى رئــيس الـــتــحــريــر الـــذى أوكل لى هــذه
الــشـغالنــة.. غـيــر أنى أعــود لـلــعـمل صــاغـراً
كـأى ربة مـنـزل مـحتـرمـة سيـأتى زوجـهـا ليالً

والبد أن يجد مالبسه زى الفل.
محمود احللوانى

فأنـا أولى به.. ديـتهـا إيه?.. بـضع كـلمـات أدبـية
مـسـبـوكة واسـتـشهـادات من الـلى قـلـبك يحـبـها
مـن صالح جـاهــ ومن بـهــاء طـاهــر وال مـانع
من استشهاد من إدوارد سـعيد أو حتى ميشيل
فـوكــو ألدخل بـالـتـحـلـيـل الـريـاضى زمن مـا بـعـد

احلداثة..
طـبـعـاً ده جـديـد الجن.. وعـلى إثـر ذلك كـانـوا
سـيـسنـدون إلىّ بـرنـامجـاً خـاصـاً بـاسمى فى
قـــنـــاة مـــودرن ســـبــــورت عـــلى غـــرار صـــالـــون

قـبـل أن أنـضم لـلـعــمل ضـمن فـريـق مـسـرحـنـا
كــنت عـلى وشك أن أصــبح مـحـلـًال ريـاضـيـاً..
فأنا رياضى «أرارى» وكـروى فلتة! يلتم حولى
األصـــدقــاء عـــقـب كل مـــبــارة ألشـــنف آذانـــهم
بـأعـمق الــتـحـلـيـالت الـتى ال تـخــطـر عـلى بـال
حـــسن شــحــاتـــة نــفــسـه.. بــالــتــأكـــيــد ســأقــدم
ــسـائل الـريـاضــيـة الـتى حـار جـديـًدا فى كل ا
فـــيـــهـــا احتـــاد اجلـــباليـــة وجـــهـــابـــذة الـــفـــيـــفـــا
أنـفــسـهـم.. من أول هـروب عــصـام احلــضـرى
إلى ســــيــــون حـــتـى دوخــــة حـــســــنـى عـــبــــد ربه
ـــتـــنــازع عـــلـــيه بـــ ســتـــراســـبـــورج واألهــلى ا
واإلســـمــاعــيـــلى كـــذلك كــنـت ســأقـــدم فــتــوى
معتبرة فى مشـكلة هانى سعيد األخيرة.. من
اآلخـــر أنــا أهـالوى صـــمــيـم وكــنـت ســأحـــكم
ـثـارة بـشـأن هـؤالء لألهــلى فى كل الـقـضـايـا ا
ن ســـيــأتـى عــلـــيــهم الالعــبـــ أو غــيـــرهم 
الــدور.. فـــنــحن فى زمـن االحــتــراف واألهــلى
أحـق بـــــأى العـب فـــــيـه الـــــرمـق فـى مـــــصـــــر..
ـــبــررات الـــتى أســـوقــهــا وبـــالــطــبـع لن أعــدم ا

دفاعًا عن رأيى باحلق أو بـ«ابن عمه»..
وبـالتأكيد كنت سـأحجز لنفـسى مكاناً دائماً
عــلى الــهـواء مــبــاشـرة فـى كال سـتــوديــوهـات
التـحـليل.. طـبـعـاً لِمَ ال.. وقد قـيل: «ال يُـفتى
واحلـــــــلـــــــوانـى فى االســـــــتـــــــوديـــــــو».. كـــــــانــــــوا
سـيتـهـافـتون عـلىَّ فى كل الـبـرامج الريـاضـية
ويـعتـبـروننى مـحـللـهم اخلـصوصـى.. محـمود
.. واحملـــــلل احلــــــلـــــوانى مــــــحـــــلل قــــــنـــــاة در

..A.r.t الرياضى لقناة اجلزيرة والـ
يـعنى كـنت سـأصـبح جنمـاً تـلـيفـزيـونـياً مـرمـوقًا
تـتـجمع زوجـتى واألوالد كل لـيـلـة.. ال لشىء إّال
لـكـى «يـتـفـشــخـروا» بى أمـام اجلــيـران وجـيـران
اجلـيـران.. كـانـوا سـيـسـحـبـون لـقب «فـيـلـسـوف
ن يونس ويطلقونه علىَّ.. التحلـيل» من األخ أ

الوظيفة التى من أجلها
اختطفنى الصديق رئيس
حترير مسرحنا هى - وال
حسد - وظيفة غسّالة!

يا«روميو وجولييت» 
كم أنت جميل..!

iógR óªëe

فى دور «رومــيــو» وريـهــام دســوقى فـى دور «جــولـيــيت»
فكان كل مـنهمـا معجـزا فى دقة وبراعـة األداء الصوتى
واحلـركى وخاصة جـوليـيت التى كـانت جميـلة ومـوحية
ــــكــــيــــاج الــــذى قــــبــــحــــهــــا شـــــكال ولــــيس بــــالــــرغم مـن ا
مـوضــوعـا!.. وكــذلك كـان كـل من رأفت سـعــيـد فى دور
«مركشـيو» ومحـمد فؤاد فى دور «بـنفولـيو» حيث قدم
كل مــــنـــهـــمـــا شـــخـــصـــيــــته وخـــدم عـــلـى زمالئه فى روح
مـسـرحــيـة صـادقـة وكــان مـحـمــد سـراج الـدين فى دور
«مـونـتـاجـيـو» وولـيد مـحـمـد فـى دور «كـابيـولـت» مـثـال
لــلــدقــة والــتـــعــبــيــر الــصــحــيح عـن طــبــيــعــة وروح مــنــهج
اإلخــراج وطـــريــقـــة األداء كـــمــا لـــعب اخلـــدم دورا بــالغ
الـروعــة وأعـنى كـًال من: أحـمــد مـصــطـفى خــادم أسـرة
مـونـتـاجـيو ومـحـمـود عـبـد العـزيـز «الـبـارع» والـذى لعب
بـاإلضــافـة إلى دور خـادم أســرة كـابـيــولت دور «بـاريس»

خطيب جولييت.
وكــــذلك كـــان مـــعـــتــــز ســـيف الـــديـن فى دور «احلـــكـــيم
لـورانس» مـثال للـحـيـويـة فى احلـركـة والقـدرة الـفـائـقة
ـنـاسبـة «احلـلـيم» الذى عـلى السـيـطـرة االنفـعـالـية و
كان فى األصل «قـسـا» فلم أسـتـطع التـأكـد هل النـظر
لألمـــر جـــاء فـى إطـــار جتـــاوز فـــكــــرة أن الـــدين - فى
الــعــصــور الـــوســطى زمن الــنـص األصــلى - هــو الــذى
ربط القلب برباط احلب الشرعى «الزواج» واعترف
بـه كـحل إلحـالل الـسالم أى أن الــدين يــجــلب الـسالم

نع احلرب!.. و
أم كـــــان الـــــنـــــظــــــر لألمـــــر فـى إطـــــار إقـــــصـــــاء اآلخـــــر
والـــتـــخـــلص من شـــبـه الـــعـــنـــصـــريـــة فى ذات الـــوقت..
عـموما فى إطـار سيـاق هذا العـمل التـجريـبى اجلميل
أنـا أميل إلى االنحياز لـلفكرة األولى وليـست الثانية..
ربية» واستطـاعت شيمـاء إبراهيم الـتى لعبـت دور «ا
وكــذلـك دور «زوجــة مـــونــتـــاجــيـــو» أن يـــتــشـــكل أداؤهــا
ـا يـناسب طـبـيعـة كل دور وكـذلك فـعلت فى ويـتلـون 
نـفس االقـتــدار نـظـيـرتـهـا سـمــر جـابـر الـتى لـعـبت دور
«زوجـة كــابـيـولت».. يـبـقى اســتـلـهـام اخملـرج ألفالطـون
فى كـلـمـة فى كـتــيب الـعـرض حـول اخلـلط بـ الـدافع
هـرج سواء فى الوهم فى نـفس كل منـا فى لعب دور ا
ــسـرح» أو احلــقــيـقــة «احلـيــاة» وهــو اسـتــلـهــام أمـ «ا
وجيد فى تـوصيله لـلفكـرة كذلك فريـق العرض الذى
استلهم كلـمة جلروتوفسكى - هى فى الواقع واألصل
ـــعــلم األول - حــول صـــعــوبــة واســـتــجــابــة لـــســقــراط ا
اسـتـيـعـاب الـعالم وأن عـلـيك فـقط أن «تـعـرف نـفسك»

مكن?!..  تفرد ا لتكتشف أنك العالم ا
لــقـد أمــضـيت وقــتـا بــهـيـا وبــهـيــجـا مأل عــقـلى وروحى
وعـيـا ونورا واسـتـضـاءت نـفـسى بـكل جـمـيل بـعـثه هذا

بهر فى سماء العرض. الفريق ا

قـدمت فــرقــة جــامــعـة عــ شــمس لــلــمـهــرجــان الــقـومى
لــلـــمــســرح «رومـــيــو وجـــولــيـــيت» إعـــداد وإخــراج مـــحــمــد
الصغير عن نص وليم شكـسبير العظيم والنص بإيجاز
هو قصـة الكراهيـة التى تنـدلع ب أهل بلـدة صغيرة فى
إيــطـالــيــا يـديــنـون بــنـفـس الـدين ويــتـكــلــمـون نــفس الـلــغـة
ويــتــقــيــدون بــنــفس الــتــقــالــيــد.. ولــكن شــرارة الــكــراهــيـة
جتعـلهم يـنقـسمون عـلى أنفـسهم يـقتلـون  بعـضهم بـعًضا
وال يعـود الـسالم بيـنـهم إال بـعد أن ربط احلب بـ قـلبى
: رومـيــو من أسـرة ــتــحـاربــ فــتى وفــتـاة من الــفـريــقـ ا
مـونـتــاجـيــو وجـولـيــيت من أسـرة كــابـيـولــيت وكـمــا يـقـول
مـحمـد عنـانى فى مقـدمة تـرجـمته أو «تـعريـبه كمـا يحب
ا أراد القدر أن يقدم روحيهما أن يطلق على النص: كأ
قــربـــانـــا لــشـــيـــطــان الـــبــغـــضـــاء فــيـــرضى ويـــرحل ويـــعــود
الـصفـاء..!». احلكـايـة إذن بسـيطـة ومـعروفـة منـذ أن قام
مـطـران خــلـيـل مـطــران بـتــعـريــبـهــا قـدم بــعـده الــعـشـرات
مــتـرجـمـات أهــمـهـا: حملــمـد عـوض مـحــمـد بـإشـراف طه
حــسـ فى مـشــروع تـرجـمـات اجلــامـعـة الـعــربـيـة مـرورا
بترجـمة دار القلم لـغازى اجلمال وأخـيرا ترجمـة محمد
ادة متوفـرة لـ «محمد الصـغير» الذى أعد عـنانى.. إذن ا
وأخـرج وصـمـم االسـتـعـراض أو احلــركـة الـتـعـبــيـريـة الـتى
شـكــلت الـصـورة الــبـصــريـة لـعــرض جـامـعــة عـ شـمس

فماذا فعل?
قـام مـحمـد الـصـغيـر مـخـرجا ومـعـدا وسـينـوجـرافـيا مع
مـصـمم الـديكـور مـحـمد أبـو احلـسن ومـصمـمـة األزياء
ــسـرحى لــلـعـرض فــغـطى ـشــهـد ا هـالــة زهـوى بــرسم ا
ـســرحى» الـثالث ـســرح «الـفــراغ ا جــوانب أو حـوائـط ا
بقماش وردى مرسوم عـليه قلوب وكذلك مستوي 20
سم األعـلى أصـغـر فى الـطول ثم وضع عـلـيـهـمـا نصب
عــلى هــيــئــة مــتــوازى مــســـتــطــيالت وأجــلس مــجــمــوعــة
سـتوي ورميـو وجولييت مـتعارض كل مثـل على ا ا
فى اجتــاه فى إشــارة إلى نـــتــاج الــكــراهــيــة الــتى تــســود
ـمـثـلـ الـبـلـدة ومــنـذ الـلـحـظـة األولى تـفــصح مالبس ا
الـتى حافظت - ويـاللـعجب - على طـبيـعة كل شخـصية
وطـراز العصر والطـابع اجلمالى الذى يـنبغى توفره فى
الـبالـتة الـلـونيـة لكل مـشـهد لـنجـد تتـابـًعا بـصرًيـا مثـيًرا
البس فى ذات الـوقت أفصحت وجـميالً.. ولـكن هذه ا
أيـــــضــــا عـن حــــالــــة مـن اجلــــروتـــــسك والـــــبــــارودى ومــــا
يـشـوبـهـمـا من مـبـالـغـة وتـهـكـم شديـديـن اسـتـهـدف بـهـما
فــنــان الـعــرض لـيس فــقط تــقـد اجلــديـد ولــكن إبـراز
رؤيـة خـاصـة له لـعـالم الـعصـور الـوسـطى الـذى يـطرحه
الـــنـص من نـــاحـــيــة ورغـــبـــة قـــويـــة فى كـــســـر الـــقـــواعــد
الـراسـخــة الـتى يـقــوم عـلـيــهـا بـركــائـز ثـابـتــة ذلك الـكـون

الكالسيكى لذلك العالم?!..
ولــلـتـذكـرة فــقط أذكـر أن مـشــاهـد شـكـســبـيـر  - الـتى
يـغــيـرهــا طـبــعــا - يـقــوم عـلــيـهــا الـنـص هى: شـارع فى
فــيـرونــا أمـام سـاحــة واسـعـة قــاعـة واسـعــة فى قـصـر
أسـرة كـابـيـولـيت تـطل عــلى احلـديـقـة صـومـعـة الـقس
لــــورانس وخــــلـــفــــهـــا حــــديــــقـــة أيــــضًــــا (وســـوف يــــقـــود
لـشـخـصـيـة الـقس والـتى جـعـلـهـا الـعـرض بـ«احلكـيم»)
حــديـقــة قــصــر كــابــيــولـيـت وشـرفــة جــولــيــيت مــقــبـرة
ضــخـمــة فـخــمـة فى فــنـاء إحـدى كــنـائـس إيـطـالــيـا فى

ذلك العصر.
وكـان مـخرجـو «رومـيـو وجولـيـيت» كثـيـراً ما يـضـطرون
ـنــاظـر وتــهـيــئـة إلى عـمـل عـدة اســتـراحــات لـتــركـيـب ا
ـا كـان يـجـعل الـعـرض يـطـول حـتى الـفـجر ـشـاهـد  ا
لك من وكان جمهور مسرح اجللوب الشكسبيرى ال 
الــثــرثـــرة وشــرب اجلـــعــة فى االســـتــراحـــات والــعــرض
أيـــضــا..! ولــكـن مــخــرجـــنــا مـــحــمــد الـــصــغــيـــر اســمــا
والكبـير قامة اسـتطاع بضـربة واحدة أن يحل مـشكلة
ــــســـــرحـى» فى هـــــذا الــــنـص حـــــيث وضع ــــنـــــظـــــر ا «ا
بروازين خفـي مفـرغ ليجـلس أمام كل منـهما على
ــتـنـازعــتـ وعـبـر ــشـهـد كل مـن األسـرتـ ا جــانـبى ا
دالالت األزيــاء ومـوتــيـفـات صــغـيـرة الــشـكل  وخـفــيـفـة
احلـمل استـطاع أن يعـبر دقـائق وتفـاصيل مـتعددة فى
كل مــشــاهــد الـعــمل الــذى اســتــغــرق نــحـو 70 دقـيــقـة

مرت كلمح البصر!..
واســتـطـاع مـحــمـد الـصــغـيـر الـكــبـيـر أن يــرسم الـدقـائق
وسـيقى ـؤلف ا ـسـرحى لديه مع ا الـسمـعيـة للـمشـهد ا
لحن شادى عـبد السالم الذى ـوهوب وليد سـيف وا ا
تــــمـــيـــز عــــمـــله بــــالـــطـــرب والــــدرامـــيـــة فـى ذات الـــوقت
والـتــجـديـد أيــضـا حـيـث اسـتـخــدم األصـوات الـبــشـريـة
سواء كمـوسيقى أو كـمؤثرات واسـتخدم أدوات إيـقاعية
مـبــتـكـرة مــثل: الـعـصى جــركن مـاء فــارغ أكـيـاس بـذور
طـبيـعـية جـافـة رفـيعـة اسـتـخدمت كـعـصى أو سـيوف أو
«شـخـاشـيخ» لـعمل مـؤثـرات أو خـلفـيـة حلـنـية كل ذلك 

ــشـهــد بـالغ اجلــمـال ــشـهــد وحـيــويــة دافـعــة جـعــلت ا ا
والـدقـة وإن ذكـرنى مـنـهج الـعـمل كـكل بـعـرض «هـاملت»
لـلـفـرقـة الـسـويـديـة الـتى عـرضت عـلى مـسـرح الـطـلـيـعة
منذ سنوات وإن كان هـذا ال يعنى تقليدا أو احتذاء بل
يـعـنـى إنـفـاقـاً فى طــبـيـعـة األسـلــوب فـقط ال يـنـقص من
قدر فناننا «الصغير» الكبير.. والذى استطاع أن يختار
ثـلـ التـحـمت وانصـهـرت كفـريق لـتعـطى درسا بـاقـة 
ــنــشــودة فـى أى عــمل فــكــان ــســـرحــيــة ا فى احلــالــة ا
ــــثل ويــــقـــوم بــــاإليــــحـــاء الــــفــــريق يــــشــــخص ويــــلـــعـب و
واالنـدمــاج وكـذلك يــجـســد قـطع الــديـكــور بـاســتـخـدام
موتـيـفـات بسـيـطة مـثل بـرواز حـديدى بـشـرفة جـولـييت
والفتات مرسوم عليهـا شجر للحديقة وكذلك جتسيد
هــبـــوب الــعــاصــفــة عــلى أشـــجــار احلــديــقــة فى بــراعــة
منـقطـعة النـظير ولـعب األدوار الرئيـسية: كـر يحيى 

ــا بــسالســة بــبــســاطــة وبـال أى افــتــئــات أو إقــحــام وإ
مــذهــلــة أدت إلـى يــســر بــالغ فـى عــمــلــيــة الــتـــلــقى الــتى
حملت كافة دالالت النص الـشكسبيرى والذى أخذ منه
ــــعـــد مـــا خـف حـــمـــلـه وثـــقل ثــــمـــنه!?.. كــــمـــا اشـــتـــرك ا
«الــصـغــيــر» الـكــبــيـر مـع مـصــمم اإلضــاءة الـبــارع أحــمـد
رجب فى رسم الــصــورة الـبــصــريــة لـلــمــشــهـد بــتــحــديـد
مـــنـــاطق الـــظل والـــنــور وبـــحـــرفــيـــة بـــالــغـــة أضـــاء وجــوه
شــخـــصــيــات كل مــشــهــد مـع احلــفــاظ عــلى جــمــالــيــات
الــصـــورة ســـواء كـــانت الـــكـــتـــلـــة ســاكـــنـــة أم مـــتـــحـــركــة
واسـتطـاع بالـتـضافـر مع خطـة للـحركـة مرسـومة بـعنـاية
مـثل مـرجتـلة أو فـائقـة لـكى تـبدو كـمـا لو كـانت حـركـة ا
حتــدث وحى الـلـحـظـة بــيـنـمـا الـعـكـس الـصـحـيح!?. لـقـد
مـثـلون يـتحـركون كـالفـراشـات اجلمـيلـة التى تـنقل كـان ا
حبوب الـلقـاح من زهرة إلى زهرة لـتحدث خـصوبة فى 

سرحية  فريق موهوب أعطى درساً فى جمال احلالة ا

فى عرض لفرقة جامعة ع شمس

 سالسة مذهلة حملت داللت النص الشكسبيرى للمشاهد
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نفـعل أفـعاال فى الـسـتـر ولكن عاليـتـها هى
مـا تسبب جـروحنا الـتى قد ال تندمل وإذا
ـالئـكى كــان اخملـرج قــد قــصــد بـالــظــهـور ا
لـلـشـخصـيـة صـوت الضـمـير بـالـفـعل وهذا
ـبرر الوحـيد ألدائـها بـتلك الطـريقـة فقد ا
ســـــقط فـى فخ ازدواجـــــيـــــة الـــــطـــــرح حـــــ
البس السوداء أظهـرها لنـا فى النهـاية بـا
وهى الـنـقــيض فـهى إذن شـخــصـيـة مـاكـرة
مـــتـــنـــكــــرة قـــادرة عـــلـى اخلـــداع ومن ثم ال
ــعـــطــيــات الـــتى أفــردهـــا مــنــذ تــتــسـق مع ا

> الشاعر حمد شعيب يقوم حاليا بكتابة أوبريت لالحتفال بالعيد القومى حملافظة مطروح.
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ممثل كان بحركات ا  جنح العرض فى استغالل ا

ما أجملنا.. ومرآة الذات
الــوحــيـــد الــذى قـــام اخملــرج بـــتــغــيـــيــره من
أنـــوف كـــمــا فـى الــنص األصـــلى حملـــفــوظ
عـبــد الـرحــمن إلى جــهـاد وهــو اسم ارتـأى
اخملـــــرج أنـه أقـــــرب فى داللـــــتـه من أنـــــوف
ؤلف اسم عربى وال وكالهـما كـما يـرى ا
يـؤثــر تـغــيـيــره كـثــيـرا وبـاقـى األسـمــاء كـمـا
هى فــتـنـويـر كـمـا هـو وقـام بـدوره «سـامح
بــســـيــونى» واحلـــاجب «كــافـى» قــام بــدوره
«محـمـود حافظ» والـوصـيـفة «سـفـر» التى
لــعــبت دورهــا بـبــســاطــة مــؤثــرة «أمل عــبـد
الـله» و«الوالى» أحـمد سـراج والذى عول
ـصـطــنـعـة فى رسم كـثـيـرا عــلى ضـحـكــته ا
بــســمـــة بــ احلــ واآلخــر عـــلى الــوجــوه
وفـيما عـدا ذلك فقد تـناول اخملرج النص
بـتــكــثـيــفه كــمــا هـو ولم يــحــذف مـنـه شـيــئـا
بـالداخل فالنص كـله قصيـر واستغنى عن
حواديت الراوى أو شـهرزاد التى كانت فى
بـدايـة الـنص وذلك بـالـدخـول إلى احلدث
مـــبـــاشـــرة ومـن أجل صـــنع حــــالـــة درامـــيـــة
سرحـية التى جتـذبنا تتنـاسب وإيقاعـات ا
من الـبـدايـة وحـتـى الـنـهـايـة وال سـيـما وأن
تـميزة التى وضعها وائل رضا وسيقى ا ا
يزاً لألحداث سار والتى حققت إيـقاعاً 
مع اإليـــقـــاع الـــعــام لـــلـــعـــرض وســـانـــدته به
يزا وارتـقت أحيـانا كـثيـرة فصـنعت جـوا 
ـفــاجــأة يـتــنــاسب وطـبــيــعـة من الــتـرقـب وا
الـعـرض ووقف األداء فى مـنـطـقـة وسطى
ـمــثـلـة أمـل عـبـد بــ اجلـمــيع فـيــمـا عــدا ا
الـــله والـــتـى لـــعـــبـت دور «األمـــيـــرة» والـــتى
ــمــثـلــة الــكــبـيــرة ســهــيـر تــذكــرنــا بـشــمــوخ ا
ــــرشــــدى وهـى تــــقف لـــــتــــســــيـــــطــــر عــــلى ا
انفعـاالتها وتتـحكم فيـها كيفـما تشاء ومن
ـمثـلـة أن جتـعـلـنـا نـتـجاوب ثم اسـتـطـاعت ا
مـعـهــا حلـظـة بــلـحـظـة وكــان لـهـا  إيــقـاعـهـا
تمـيز الذى اتـسم باخلصـوصية فـنجحت ا
فى تــوصــيل مــشــاعــرهــا جــيــدا والــعــرض
يـقـدم لـنـا حلـظـة كـشف لـشـخـوص الـروايـة
نـرى فــيـهــا مـا يــعـتـمـل بـداخــلـهم فــالـعـراف
يـدخـل ال لـيـأتـى بـاجلـديــد ولـكن لــيـخــبـرنـا
لك ا نخبئه داخلـنا فهو كما يقول عنه ا
ــســرحــيــة: إن «هـذا الــرجـل قــد جـاء فى ا
بـاحلق والباطل معـا.. فقد قال إنـنا نعرف
كل ما سـيقـوله وهذا صـحيح فـكل ما قاله
كـنـا نـعـرفه ولـكـنـا كـنـا نـخـفـيه فـى األعـماق
إلى حـد أنـنا جنـهـله...».. وهذا مـا يـحدث
لــنـــا جــمــيــعـــا فى الــواقـع فــكل مــنـــا يــحــمل
بـداخـله احلـقـيـقـة ولـكـنـهـا مـخـتـفيـة إلى أن
يــأتى آخـر لـيـكـشــفـهـا لـنـا فــنـواجه أنـفـسـنـا
لـــلـــحــظـــات ولـــكن ســـرعـــان مـــا نــعـــود إلى
طــبـيـعـتـنــا بـعـد حلـظـات الـتــأثـر ونـنـظـر فى
مـرآة ذاتنا من جديد ونـخدع أنفسـنا كثيراً

بأن نقول ونحن ننظر «ما أجملنا»..

ــتـداخـلـة فـيــمـا بـيـنـهم ــمـثـلـ ا بـحـركـات ا
ـســرحى وكـذلك عـبـر ــا أثـرى الـفـراغ ا
اســتــخــدامه لــكــرسى الــعــرش الـذى حــركه
مـن مـكـانـه فى تـقــريب من اجلـمــهـور وفى
هــذا جـرأة كـبــيـرة لــيـحــرك رمـزا من رمـوز
الــســلــطــة وكــأنـه ألــعــوبــة فى يــد مــحــركــيه
والريح  معاً وهـذا يتسق مع حلظة تكشف
بــــــعض احلــــــقــــــائق اخلــــــاصــــــة بـــــاحلـق فى
احلصول عـلى كرسى احلكم من قبل بدر
الـبـشـيـر ومن بـعـده ابـنه جـهاد وهـو االسم

الــــــبـــــدايــــــة  هــــــذه هى الــــــنــــــقــــــطـــــة الــــــتى
اســتـــوقـــفــتـــنى فى هـــذا الــعـــرض  وفــيـــمــا
عــداهـــا فـــقــد شـــاهــدت بـــالـــفــعل عـــرضــا
ـــلك بـــقـــوة بـــعـــضـــا من مـــتـــمـــيـــزا خملـــرج 
أدواته وال ســـيــمـــا احلــركـــة الــتـى شــعـــرنــا
فـيهـا باحلـيـوية واالنـطالق رغم محـدودية
ــكــان داخل الــقــاعــة الــصــغــيــرة والــتى ال ا
يـتــعـدى عـرضــهـا األمــتـار اخلــمـسـة إال أن
اخملـــرج  جنح فى اســـتـــغالل الـــعــمـق الــذى
لـــديـه فى إعـــطـــاء أبـــعـــاد أخـــرى لـــلـــمـــكــان

ـــــــســــــرح داخـل قـــــــاعــــــة يـــــــوسـف إدريـس 
الــشـبــاب قــدمت مــســرحــيـة «مــا أجــمــلــنـا»
ـهرجـان القـومى للـمسرح ضـمن فعـاليات ا
سـرحية من صـرى فى دورته الثـالثـة وا ا
تــألــيف الــكــاتـب مــحـفــوظ عــبــد الــرحــمن
ومـن إخــــــــــراج أحــــــــــمــــــــــد رجـب وأول مـــــــــا
يـستـوقفـنـا داخل العـرض هـو سيـنـوغرافـيا
الــقــاعـة الــتى اســتــطـاع مــهــنـدس الــديــكـور
تـميـز محـمد جـابر أن يحـيلـها إلـى قصر ا
كــبــيـر يــشــبه إلى حــد مــا مــعــبـدًا عــتــيــقًـا
بــأعـــمــدته الـــضــخــمـــة الــتى نـــحت عــلـــيــهــا
وجــوهـــاً تـــشـــبه إلـى حـــد مـــا تــلـك الـــوجــوه
األفـــريـــقـــيـــة الـــتى تـــوجـــد عـــلى أقـــنـــعـــتـــهم
الـطـولـيــة وقـد امـتـد الـبـنـاء الـديـكـورى من
خارج القـاعة وحـتى نهايـتها الـتى ارتسمت
عــلـيــهـا بــانـورامــا عـبـارة عـن مـجـمــوعـة من
ـتدة فى األفق اجلبـال وبدت كـصـحراء 
وعـلى األجنـاب عـلقت بـعض الـصخـور ب
األعـمـدة ونـحــتت عـلـيـهـا أجـسـاد أحـصـنـة
وكبـلت الـصـخرة مـن أطرافـهـا بـالسالسل
وفـى الـــعـــمـق كـــرسـى الـــعـــرض عــــلى رامب
مـائل وله درجـتـا سـلم عـلى األجـنـاب وفى
ــــنـــــتــــصف بــــالــــقــــرب مـن مــــوقع جــــلــــوس ا
اجلــمــهــور وجـــدت نــافــورة دائــريــة عــلــيــهــا
أيــادى ٍضــخـمــة فى شــكل جــمــالى مــتــمــيـز
اء والذى أحدث ضجيجا وينساب منـها ا
فى بـداية العرض أحـدث تشويشـا سمعيا
ســرعـان مــا تــوقف بــحـركــة جــمـالــيــة حـ
يـدخل الـعـراف بـعـد بـدايـة الـعـرض بـقلـيل
ليـشير بعصاه الـتى يحملهـا ناحية النافورة
فـيـتـوقف مـاؤهـا وكــأنه الـزمن يـتـوقف بـنـا
وهـذا ما أراده اخملـرج.. أن يحـدث توقيف
دارس الـتأثيـرية التى للحـظة عـلى غرار ا
آثـرت توقـيف الـلـحظـة وظـهـر لنـا الـعراف
فى ثـوب أبـيض وشال أبـيض وكأنه مالك
ولكنه يقتـرب أكثر من احلواري والصورة
الشهيرة لـلراعى الصالح التى توجد داخل
الكـنائس وهـو مـا عطى داللـة للـشـخصـية
مــنــذ بــدايــة ظــهــورهــا.. هــذه الــداللــة أرى
أنــــــهـــــا قــــــد أحـــــكـــــمـت قـــــيــــــدهـــــا وأســـــرت
الــشـخــصـيــة بـداخـلــهـا فــكـبــلت انــفـعــاالتـهـا
وحالت دون انطالقـها وبالرغم من براعة
ــــمــــثل أحــــمــــد الــــســــيــــد الــــذى لــــعب دور ا
ـثال ومــخـرجـا «الـعــراف» والـذى رأيـنــاه 
متمـيزا من قبل فى عروض أخرى إال أنه
قــد بــدا بــإيــقــاع ر واحــد ووتــيــرة واحـدة
ـسـرحى وهـذا مـا فـرض طـوال الـعــرض ا
علـيه تـناول الـشـخـصيـة من زاويـة اخمللص
أو صــوت الـضـمــيـر الـذى يــعـيش داخل كل
ـزقه ولــكن هـنـاك مـنــا فـيـوخــزه دون أن 
من الــــوخـــزات مــــا يـــؤلـم أشـــد مـن نـــصـــال
الـــطـــعن وإن كـــان الــعـــراف لـــيـــخــبـــرنـــا مــا
بــداخــلــنــا بــالــفــعل دون أن يــأتـى بــاجلــديـد
بـــالــــنــــســـبــــة لـــنــــا إال أن حلـــظــــة الــــكـــشف
والتـعـرى أمـام اآلخـرين هى مـا تـؤلم فـقد
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> كـان مـا حقـقه عبـدالرحـمن الشـرقاوى «1920-1987» فـى مسـرحيـة «مأسـاة جمـيلة»
رسل فى الـدراما إذ كان سرح الـشعرى ال سـتخـدامه الشعـر احلر ا انـتصـاراً كبيـراً فى ا
ـعتـمد رسل ا خـطـوة أبعـد من خطى عـلى أحـمد بـاكثـير الـذى استـخدم الـشـعر احلـر ا

على التفعيلة.
سرحي جريدة كل ا
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مـدكـور وحـصل عـلى كل مـدخراتـه مع وعد
بــالـســفـر لــلـخــارج وبـالــتـالى فــهـو الــنـصـاب
الذى يبحث عنه منذ البداية واحلقيقة أن
ـؤلف حمدى نوار لم يـنشر مسـرحيته أما ا
مـا شـاهـدته فـقـد عـجزت حـًقـا عن مـتـابـعة
أو فـهـم تـفـاصــيل سـيــر صـيــاغـته الــدرامـيـة
ومــــا ذكـــرته هـــو مـــا اســــتـــطـــعت فــــهـــمه من
ــــمـــتــــلئ بـــالــــرقـــصـــات الــــعـــرض الــــطـــويل ا
الـعشوائيـة وفقرات السـيرك التى ال عالقة
لهـا باحلـدث الرئـيسى أو الـفرعى إن أردت

أن تسمى ذلك حدًثا.
ـــهم أنه بـــعــــد كل تـــلك الـــعـــنـــاصـــر غـــيـــر ا
ـــفـــهــومـــة والـــلــوحـــات الـــتى تـــعـــانى عــدم ا
االتـسـاق تـكـتـشف أنك مـضـطـر ألن تـوافق
عــلى أن تـــكــون أمــام قــراءة لـــدور أمــريــكــا
أقـصد السيدة مـيسرة فى تغـييب الشباب
ــــصــــرى ولــــو حــــضــــرتك لـم تــــصـــدق أو ا
تــوافق فــأنت حــر.. ضـــاعت لــيــلــتك.. هل
كـان يـتصـور أحـد أن يصل احلـال بـعروض

مسرح البالون لهذا احلد.
هـذا اإلنــفـاق  بـبـذخ وكل تـلك اإلمـكـانـيـات
الــبــشــريــة  وضــعــهــا فى عــرض يـخــالف
ــســرحى ويــذهب بــديــهــيــات االحــتـراف ا
سرح االستعراضى بعيدًا عن أبجديات ا
ويــقـــوم عــلى غــيـــاب فى الــرؤيــة الـــفــكــريــة
وعــلـى ابــتـــســار مـــخل إلقـــحــام الـــســيـــاســة
وأمـريكا ضـمن سياق مـتواضع فى نوع ال

. تفرج يخجل من االستهزاء بعقول ا
وفى ظل تنـافر واضح بـ عنـاصر الـعرض
وكـــذلك بـــ اخـــتــيـــار فـــنـــانـــيه وبـــ الـــنــوع
االستعراضى الـغنائى فال يوجد واحد من
ـسـرحى جنـوم الـعــرض له اتـصـال بـالــنـوع ا

صرى فقط. علن عنه إال ماجد ا ا
وفى صيـاغـة هزلـيـة تـدخل بنـا فى حلـظة
انهـيار دالة تـعبـر عن تراكم تـاريخى طويل
من إهـمـال تــعـرض له فـنــانـو االسـتـعـراض

والغناء وفنون السيرك فى مصر.
ــســاءلـة ألن وهـو األمــر الــذى يــسـتــوجب ا
غــــيـــابــــهـــا هــــو الـــســــبب فـى ذلك الــــتـــراكم

التاريخى.
واحلق أن وجـــــود عــــرض مــــثل "زى الــــفل"
عـــلى خـــشــبــة مـــســرح الـــبــالـــون يــعـــبــر عن
ــصــرى فى نــقــابــة جــوهــر أزمــة الــفــنـــان ا

هن التمثيلية. ا
فـمثل هـذه الـعروض ال تـدل عـلى هشـاشة
الـقوى اخلفيـفة لدينـا فقط بل تخصم من
ــال الــرمـزى الــرصــيــد الــتــاريــخى ورأس ا
ــــثــــلـه مــــســــرح الــــبــــالـــــون بــــفــــرقه الــــذى 

التاريخية.
ــشــكـلــة األخــطـر هـى ضـرورة حل وتــظل ا
ــهـنــيـة عــبـر ــصـريــ الـفــنـيــة وا مـشــاكل ا
تـدريبـهم ورفع أجـورهم ومنـحـهم حقـوقهم
التعاقديـة ووضعهم فى ظروف فنية الئقة
تـــــبـــــتــــعـــــد عن ضـخ األمــــوال الـــــعــــامـــــة فى

عروض مثل "زى الفل".  
وبـــالـــتــالى فـــفى تـــقــديـــرى أن كل مـن تــابع
بــــحس قــــومى وأدلـى بــــدلــــوه فى قــــضــــيـــة
الـفـنـانـ الـعـرب فى مـصـر عـلـيه أن يـتـابع
بـحس وطـنى ما يـحـدث من إهدار لـفـنانى
ــهن الــتــمــثـيــلــيــة وأقـصــد عــمــومًـا نــقـابــة ا
فــنــانــيـنــا الــذين هم جــزء هـام من ضــمــيـر

ووجدان هذا الوطن.
ـــــعــــــيـــــشــــــيـــــة والـــــســــــؤال عن الــــــظــــــروف ا
ــوضـــوعــيــة الـــتى يــعـــمل فــيـــهــا الـــفــنــان وا
ــصـــرى قـــد صــار ضـــرورة حــرصًـــا عــلى ا
الـبــهــجـة والــفـكــر والـفـن وحـيــويـة اجملــتـمع
ـصرى فمـجتـمع يحـيا جـموع فـنانيه فى ا
حالـة أزمـة عـليـه أن يسـأل مـاذا هـو فاعل

من أجلهم?

كـما أنه يجب السعى نـحو تمكـينهم شأنهم
ــصــريــة الــتــاريــخــيــة مــاديًــا شــأن الــفــرق ا

ومهنيًا.
إنهم كيانات ومـكاسب وخبرات تاريخية ال
ـكن اسـتـبـدالـهـا بـبـنـاء كـيـانـات مـوازيـة أو

بديلة.
كن أيضًا االستغناء عنها أو إهمالها وال 
تعة فهى مصـدر صناعـة البهجـة وثقافـة ا
الــفــنــيــة الــنــظــيــفــة كــمــا أنــهــا مــصــدر من
مـصادر الـدخل الـقومى فى حـالـة استـعادة

جناحاتها.
وذلك بـعـيـدًا عن تـركـهـم ليـد الـعـبث الـفـنى
الــتى تــضــطـــرهم لــلــبــقـــاء فى ســيــاق غــيــر
تــخـصــصـهم الــفـنـى بل وتـكــاد تـقــتـرب من
فاجىء إهانتـهم إنسانيًـا بحجـة تشغيـلهم ا
بـعـد تـركــهم بال تـدريب وال رعــايـة صـحـيـة
ـا يـؤدى إلحراق وال اجـتـماعـيـة مـنـاسبـة 
ــهـنى لــديـهم. مـواهــبـهم وإهــدار الـتــراكم ا
وإدخـــالـــهـم فى نـــوعـــيــــة عـــروض مـــثل "زى
الـــــــــفـل" الـــــــــتـى ال هـى كـــــــــومـــــــــيـــــــــديـــــــــة وال
اسـتعـراضيـة وال غـنائـية و"زى الـفل" يدور
حــــول شـــاب مــــصــــرى يــــعــــمل فـى مــــيـــدان
الـتحـريـر صـاحـبًا لـسـنـترال مـتـنـقل تـضعه
ظــروفـه الــســـيــئـــة فى يـــد شــخص نـــصــاب
فـــيــعـــمل حلـــســـابه ويـــطـــلب مـــنه الـــتــدخل
إلقــامــة عالقــة مع ســيـدة جــمــيــلــة بــغـرض
احلـصـول عـلى حـقـوق ومـسـتـنـدات وأموال
لـــدى رجل هـى عـــلى عـالقـــة به.. ثم تـــتـــوه
منـك األحداث لـتـرى أن حـيـلـة الـشاب هى
اسـتخـدام عـصـابة تـتـنـكر فى زى الـشـرطة
صرى. اجد ا لتقوم بتلفيق قضية آداب 
ــهـم تــكــتــشف فـى نــهــايــة األمــر أن أحــمــد ا
صيـام إسـرائيـلى يـخدع الـشبـاب فى مـيدان
الـــتــحـــريــر وأن مـــيــســـرة هى اإلمـــبــريـــالــيــة
األمــريــكــيــة.. تــصــور بــعــد كل مــا دار طـوال
ـسـرحـية مـن هزل غـيـر مـتصل ثم نصف ا
ـــــصــــرى هـــــو رجل تـــــكـــــتــــشـف أن مــــاجـــــد ا
األعمال النصاب الذى خدع الشاب شريف

فـنــانـى قـطــاع الــفــنــون الــشــعــبــيــة الحــتـواء
غـــضـــبــهـم  ولــهـــذا كـــان "زى الـــفل" وحـــقًــا
وجــدت عــددًا كــبــيــرًا من أعــضــاء الــفــرقـة
ـــســــرح ومــــعـــهـم عـــدد من عــــلى خــــشـــبــــة ا
أعـضــاء الـســيـرك الــقـومى. ولــكـنـهـم كـانـوا
ــضـطــر الــذى يـركب جــمـيــعًــا فى صـيــغــة ا
الـــصــعب وبــعـــضــهم شـــاهــدته فى أوضــاع
ـسـتـوى الفـنى مـنـاسـبـة فـنـيًـا وكـانـوا عـلى ا
هنى الالئق ولـكن فى تخصصاتهم وهم وا
ـطـربة ـثـال سحـر عـبـد الله ا عـلى سبـيل ا
ـطــربـة الــشـعــبـيـة الـعــذبـة وســنـاء عــوض ا
ـــمـــيــزة وراضـى غــا ويـــوسف عـــبـــيــد ا
ولـــكـــنـــهـم هــنـــا فـى حـــالـــة إرهـــاق كـــمــا أن
ـــوســـيـــقى الـــرائع جـــاء مـــحـــمـــود يـــوسـف ا
لــــــيــــــعـــــزف فـى غـــــيــــــر مـــــوضــــــعه وكــــــذلك
ســولـيـسـت الـقـانــون اجملـيــدة مـاجـدة رجب
ــبــخــرة" فى أحــد الــتـى رأيــتــهــا تــمــسـك "
ـكـافأة مـشـاهـد الـعـرض لـلـحـصـول علـى ا
وهى سوليست القانون البارعة التى كانت
عالمــة فى أوركــســـتــرا الــفــرقــة الـــغــنــائــيــة
نهـار وأنا ال ألوم الـسيدة االستعـراضيـة ا
مـاجـدة ولـكــنـنى ألـوم من اضــطـرهـا لـذلك
وسـيقي اجمليدين بفرق فى ظل  غياب ا
الــقـــطــاع عـن عــمـــلــهـم احلــقـــيــقـى ولــذلك
كـانت مــاجـدة والعــبــو الـســيـرك اجملــيـدون
ــوســيــقــيـة فى وفــنـانــو الــفــنــون الـغــنــائــيـة ا
ــــا أهــــدر الــــعــــرض فـى غــــيــــر وضــــعــــهم 

تميزهم احلقيقى.
وأخـص بـالــذكــر فــنــانى الــســيــرك الـقــومى
الــذين يــنـدر الــتـركــيـز عــلــيـهم إعالمــيًـا إذ
يجب عـلـينـا أن نـتذكـر أن السـيـرك هو فن
الــســحـــر واحلــيل وألـــعــاب اخلــطـــر ويــعــد
الـسـيــرك الـقـومى وحــديـقـة احلــيـوان هـمـا
معيـار الرفاهـة والرقى اللـذين تقاس بـهما

. القوى اخلفيفة لأل
وعـليـه فال يـجـوز عـرض أفراده فـى سـياق
ال يــلــيق بـــتــمــيــزهم مــثــلــمــا هــو حــادث فى

مسرحية "زى الفل".

الــتـاريــخى كــمـا أن فــرقـة رضــا وهى واحـدة
من فــرق الــقــطـاع  لــهــا ولــلــفـرقــة الــقــومــيـة
لــلــفــنـون الــشــعــبــيــة شــهــرة ومــصــداقـيــة فى
ـية الـوطن الـعـربى. كـما أن لـهـمـا جـاذبـيـة عـا
متراوحة ب بلد وآخر من البلدان األجنبية.
وعـــلـــيـه ورغم مـــا أصـــاب تـــلك الـــفـــرق من
وهن وما عالها من غـبار اإلهمال إال أنها
ــكـن إنــقــاذهــا كــمـا التــزال مــتــمــاســكـة و
أنـقـذت بيالروسـيـا الـبـولشـوى من االنـهـيار
إثــــر هـــــروب عــــدد من فـــــنــــانــــيـــــهــــا ألوربــــا
وأمـــريـــكــا ورغـم أنــهـــا ورثـــتـــهـــا من نـــظــام
سـيـاسى سـابق إال أنـهـا دعـمـتـهـا بـالـتدريب
واالحــتـرام والـرواتـب اجملـزيـة وســعت نـحـو
تـرمـيم مـا اعـتـرى الـفـرقـة من انـهـيـار مالى
ومـهـنى وهـو مــا أصـبح فى حـكم الـضـرورة
ــصـريـة الــعـريــقـة الـتى بـالـنــسـبــة لـفـرقــنـا ا
سـتـقر وأصـبحت فقـدت مفـهـوم الفـريق ا
ـفـهـوم الـفن حتـتـاج إلصالح جـذرى دعـمًـا 
ــنـــقــطع احلــقــيـــقى واســتـــمــرارًا لـــدورهــا ا

والذى كان بارزًا فى الداخل واخلارج.
وعــرض "زى الـــفل" عـــلى مــســـرح الــبـــالــون
يـعيد طـرح تلك الـقضـية بـشكل مـلح لكونه
ــفــاهــيم مــفــارقًــا ألقــصى احلــدود لــتــلك ا
الـتى كـانت تـمـثـلـهـا الـفـرق الـتـاريـخـيـة الـتى
صريون على مسرح البالون استمتع بها ا
هـــؤالء الــــذين ال يــــزالــــون رغم كـل الـــعــــبث
الــفـــنـى يــتـــزاحـــمـــون فى طـــوابـــيـــر طـــويـــلــة

شاهدة البولشوى.
كـما أن مـسرحـية "زى الـفل" تشـتبك أيـضًا
مـع عـــدد من الـــقـــضـــايـــا الـــفـــنـــيـــة األخــرى
ـــطـــروحـــة اآلن ومـــنـــهـــا قـــضـــيـــة بـــطـــالـــة ا
ـصري التى شغلت الرأى العام الفنان ا
ـاضــيــة وحـتى الــلـحــظـات  خالل الــفـتــرة ا
ـا صـاحبـهـا من كشف عن حس احلـالـية 

. صري عروبى واضح لدى ا
أما وجه الـصلـة فهـو ما يتـردد فى الوسط
ــسـرحـى عن أن إنـتــاج ذلك الـعــرض جـاء ا
ـكن إنقاذه لـتشغيل É£Y ΩÉ°ùM .Oعلى خلـفية إنـقاذ ما 

ال الرمزى زى الفل  من اإلهمال التاريخى إلهدار رأس ا

 هل العرض فعالً «زى الفل»

 تنافر ب عناصر العرض بداية من اختيار فنانيه
وانتهاء بنوع االستعراض الغنائى

مدخل:
ـــــســــرحـى أصـــــبح ال يـــــهم الــــرأى الـــــعـــــام ا
ــسـرحى فى مـصـر ــسـئـول  عن اإلنـتـاج ا ا
وعلى طريقة دعهم يقولون ودعنا نفعل ما

نشاء.
إن ذلـك االنــفــصــال وصل حــده إلى وجــود
سرحـية غريبـة الصياغة بـعض العروض ا
ـهرجان القـومى للمسرح اإلنـتاجية داخل ا
وإعــــادة عــــروض الــــنــــمـــاذج الــــكــــومــــيــــديـــة
ــعـبـرة عن ــعـنى الــفـنى وا االسـتــهالكـيــة بـا
ــــوسم بـل وانـــضــــمـــام كـــسـل ذهـــنـى هـــذا ا
قــطــاع الـفــنــون الـشــعــبـيــة لــذلك الــنـوع من
الــصـيـاغـات اجلـمــالـيـة الـبـالـيــة الـتى تـعـيـد
ـــــســـــرح الــــتـــــجـــــارى الـــــغــــابـــــر فى إنـــــتــــاج ا
الــسـبــعـيــنــيـات والــثـمــانـيــنــيـات ثم الــضـرب
بالـرأى النقـدى العـام عرض احلـائط إنها
مــســألــة تــسـتــحق الــتــوقف عــنــدهــا وعـلى
سـبــيـل الـتــذكــرة فــعــنــدمــا كــنــا نــقـرأ: عــلى
مــســرح الــبــالــون كــنــا نــذهب لــلــمــشــاهــدة
حـيث تعرض فـرقة رضـا للـفنون الـشعـبية
والــفـــرقــة الـــقــومـــيــة والــفـــرقــة الـــغــنـــائــيــة
االسـتـعراضـيـة. والـعمـل الذى يـقـدم هـناك
مـن إنـتــاج الــفـرقــة األخــيـرة الــتى يــتــضـمن
ـسرح الغـنائى بـرنامـجهـا التاريـخى روائع ا
االســـتـــعــــراضى فى مــــصـــر: مــــثل الـــلــــيـــلـــة
الــعـــظــيـــمـــة الــقـــاهــرة فـى ألف عــام وداد
الغازية وغيـرها من العروض الهامة حتى
ــــســـرح الـــغــــنـــائى أن بـــعـــضًــــا من فـــنــــانى ا
اإليطـالى قـد أسـهمـوا فى بـعض عـروضـها
وتدريـباتـهـا كمـا أسهم الـفـنان األشـهر فى
مــجــال الــرقـص الــشــعــبى "مـــوســيــيف" فى
تـــدريب كـــوادر من فـــنـــانى قـــطــاع الـــفـــنــون
ـصــرى الـكــبـيـر الـشــعـبــيـة بــجـوار الــفـنــان ا

محمود رضا.
كــان هـــذا هـــو الــتـــصــور الـــذى يـــحــكم أداء
ـــقــدمـــة عــلى مـــســرح الـــبــالــون الــعــروض ا
ومـــــنـــــهــــا عـــــروض الـــــفـــــرقـــــة الـــــغـــــنـــــائـــــيــــة
االسـتعـراضيـة التى صـاغت تاريـخًا عـريقًا

فى ذلك االختصاص.
وهى بـــذلك تـــكـــون واحـــدة من الـــكـــيـــانــات
الفنـية الثقـافية الصـغيرة التى شـكلت عبر
صرية تـاريخها جزءًا من الـقوة الناعـمة ا
ـــكن الـــتى يـــجـب احلـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا وال 

تصور إهمال منجزها التاريخى. 
كاسب وحـ حتافظ اجملتـمعات علـى تلك ا
فهى حتـافظ على رمـوزها احلـضاريـة فعلى
ــثـــال كـــانت فـــرقـــة الـــبـــولــشـــوى فى ســـبــيـل ا
نعم كامل القاهرة قريـًبا بدعوة من د. عبد ا
ـصـريــة وعـنــدمـا ذهـبت رئـيس دار األوبــرا ا
ـــصـــريـــة ـــشـــاهـــدة الـــعـــرض بـــدار األوبـــرا ا
وجــدت عــدًدا من الــطــوابــيــر الــطــويــلــة أمــام

مداخل داخل العرض.
والــبـــولـــشــوى عـــنـــدمــا أعـــلـــنت دار األوبــرا
ـصـريــة عن وجـودهــا بـالــقـاهـرة لـم تـعـلن ا
عـن جنـــــوم  مــــــحـــــدديـن  بل أعــــــلـــــنـت عن

وجودها باسم الفرقة التاريخى.
وقــد تـــعـــرض الــبـــولــشـــوى لـــبــعض الـــركــود
مـثلـما تـعـرضت فرقـنا الالمـعـة التـاريخـية
ـوقـف هـنـاك كـان أكـثــر حـسـمًـا فى ولـكن ا

نجز الثقافى التاريخى. دعم ا
والــبــولــشــوى آلت لــروســيــا الــبــيــضــاء بــعـد
تــفـكك االحتــاد الـسـوفــيـتى وقــد حـافـظت
عـليـهـا بيالروسـيـا كمـكـسب تاريـخى يـشكل
جـزءًا من قـوتـهـا الـنـاعمـة يـسـاهم فى دعم
وجودها داخـليًـا وتدعيم عالقـاتها الـدولية
خـــارجــيًـــا عــبـــر عــنـــوان حــضـــارى لــهـــا هــو

البولشوى.
ولـــــيـس صـــــحـــــيـــــًحــــــا طـــــبـــــًعـــــا أن الـــــفـــــرقـــــة
ـصــريـة لــهـا ذلك االســتـعــراضـيــة الـغــنـائــيـة ا
ـى الـذى لــلــبــولــشـوى ولــكن ال الــصــيت الــعـا
أحــد يـــنـــكــر صـــيــتـــهـــا الــداخـــلى واإلقـــلـــيــمى

 عندما كنا نقرأ « على مسرح البالون»
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ـسرح مـثلـما دخل الـشرقاوى > يـأتى فـاروق جويدة  1945بـعد عـبد الـصبـور وقد دخل ا
وعـبد الـصبـور شاعرًا فـله سبع عـشرة مجـموعـة شعـرية ومسـرحيـات أربع هى "الوزير
الـعاشق" 1981و "دمـاء على ستـار الكعـبة" و "اخلديوى" 1993 ومـسرحيـة رابعة لـم تنشر

وهى "هوالكو" 2000.

سرح الدولة. ها  > مسرحية "عرض البحر" لداريو فو كتابة مؤمن عبده يتم اإلعداد حاليا لتقد

سرحي جريدة كل ا
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وسم الصيفى ومهرجان القراءة للجميع. > منتصر ثابت مدير عام ثقافة الفيوم انتهى من وضع خطة قصور وبيوت الثقافة بالفيوم خالل ا
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رحلة األولى ثالن ا > الـشاعران أحمد شوقى وعزيز أباظة 
رحلـة التى تمثل ـسرحى" وهى ا الـتى نطلق عـليها "الـشعر ا

مرحلة الريادة والسبق.

سرحي جريدة كل ا

21 من يوليو  2008 العدد 54

كــــانت تـــــخــــلــــو من حلـــــظــــات أو مــــواقف
كـومـيـديـة واضــحـة كـانت تـتـخــلـلـهـا بـعض
الـــــرقــــصـــــات الـــــتى تـــــصــــاحـــــبــــهـــــا أغــــان
ـــوضـــوع ومـــوســــيـــقـى وثـــيــــقـــة الــــصـــلــــة 
األحــــــداث وهــــــو مـــــا جــــــعل الــــــتـــــوظــــــيف
ـــوســـيــقـى والــرقص الــدرامـى لــعـــنـــصــر ا
واألشــعـار  –والـتى كــانت لــلــشـاعــر عــبـد
الـسـتـار مـحـمـود  –عـلى درجـة كـبـيرة من
ــهــارة والــوعى بــأهــمــيــة هــذا الــعــنــصـر ا
الذى لم يكن مطلـقًا مجرد عنصر مكمل
ـــجــرى ســيــر األحــداث أو ال عالقــة له 

وضوع. طبيعة ا
وعـــلـى الـــنــــقـــيـض من األداء الــــتـــمــــثــــيـــلى
ـوسيـقى واألشعـار فقـد جاء واإلضاءة وا
ـنـظر مسـتـوى الـديـكور شـديـد الـتدنى فـا
سـرحية ـسرحى ظل ثـابتًـا منـذ بدايـة ا ا
حـتى نهـايـتـهـا وذلك بـالرغـم من اختالف
أمـاكن األحداث والـتى بدأت فى الـطريق
الــعـام ثم انــتـقــلت إلى قـاعــة احملـكــمـة ثم
ــعـبـد مـنـزل صــديـقه احلــداد واحلـانـة وا

ووصوالً إلى منظر حريق البلدة.
سـرحـية ولم فـالـديكـور لم يـتـغيـر طـوال ا
يـعـبـر عن طـبيـعـة وتـعـدد أمـاكن األحداث
بل لم تـكن هناك أيـة عالقة بـ الديكور
وبــ األحــداث وكــأن هــذا الــديــكــور قــد
كان وضع عـلى سبـيل اخلطأ فى هـذا ا
وكـذلك األزيـاء فقـد جـاءت عـلى مـسـتوى
الـتـصـمـيم والــتـنـفـيـذ عــلى نـفس مـسـتـوى
الـــديـــكـــور فـــلم تـــكن هـــنـــاك عالقـــة بــ
الـشخـصيـة والفـترة الـزمنـية الـتى تمـثلـها
وبــ الـزى الـذى تــرتـديه فـالــعـرض كـان
أقـرب مــا يــكـون إلـى كـرنــفــال من األزيـاء
فــهـنـاك من يـرتــدى زيًـا ذا طـابع إسالمى
ــعـــبــد أمـــا الــكـــاهن اآلخــر مـــثل كـــاهن ا
فــــــكـــــــان يــــــرتـــــــدى زيًــــــا رومـــــــانــــــيًـــــــا أمــــــا
الـشــخــصـيــات الـنــسـائــيـة فــكـانت تــرتـدى
مالبـس عـصـريـة ال تــمت لألحـداث بـأيـة
صـلــة وكــذلك أزيــاء أهــالى الــبــلــدة وكـأن
البس وترك لكل هناك من فتح مخزن ا
شـخـصـيـة مـطـلـق احلـريـة فى اخـتـيـار مـا

ترتديه دون أية رؤية أو معايير فنية.
وبـعـيـدًا عن الـديـكـور واألزيـاء فـإن جـمـيع
عـنـاصر الـعرض األخـرى اتـسمت بـتوافق
ـا جــعل اجلـمــهـور وانــسـجــام ال نـهــائى 
الـســكـنــدرى الـعـاشـق لـلـفن بــصـفــة عـامـة
سرح  –بصـفة خاصة وألبى الـفنون  –ا
يـــخـــرج من الـــعـــرض وهـــو فى حـــالـــة من
الـتـفـاعل والـبـهـجة الـشـديـدة واالسـتـمـتاع

تميز. بهذا العرض ا

األخضـر واليابس لـتنتـهى احملاكمـة نهاية
ال يرضى بها أى من طرفى الصراع.

ـمــيـزة فـى الـعـرض ــشـاهــد ا كـذلك من ا
كان مـشـهـد الـقبـطـان وتـآمره عـلى الـبـلدة
والــذى يـــنــتــهى بــأن يــأخــذ الــقــبــطــان من
ــديــنــة ابــنه الــذى يــدرس أحــد أشــراف ا
احلـقـوق كـمـا يـقـول األب بـأن ابـنه يـدرس
فى اجلـــــامـــــعـــــة كـــــيف يـــــعـــــيـــــد احلـــــقــــوق
ألصحابها   ليعلمه القبطان كيف يسلب

الناس حقوقها.
فأداء القبـطان وأقطاب الصراع فى هذا
ــشــهــد كــان أيــضًــا أداء شــديــد الــتــمــيــز ا
والــــوعـى بــــأبــــعــــاد الـــشــــخــــصــــيــــات الــــتى
يقـدمونهـا وقد لـعبت اإلضاءة دورًا كـبيرًا
ــشـــهـــد وفى مـــشــهـــد احـــتــراق فى هـــذا ا
الـبـلـدة أيـضًـا حـيث كـان تـوظـيف اإلضاءة
فـى مــشـــهـــد احلـــريق هـــو احلل الـــوحـــيــد
الــبـــديل عن تـــقــد نــيـــران عــلى خـــشــبــة

سرح. ا
شاهد التى وجتدر اإلشارة هـنا إلى أن ا

احلس الــكــومــيــدى الــعــالى لــدى اجلــمــيع
وبـالـتـحـديـد احلـمّـار "سـعـيـد الـعـمـروسى"
ومـحـامى الـطـبـيب "مـصـطـفى أبـو سـريع"
حـيث حتـول مـشـهـد احملـاكـمـة إلى مـباراة
فى األداء الــتــمـــثــيــلى لــيـــعــبئ إيــقــاع هــذا
ــشــهــد ســريــعًـا وعــلـى درجــة كـبــيــرة من ا
الــتـــفـــاعل الـــشــديـــد مع اجلـــمـــهـــور حــيث
جــــلس اخلـــصــــمـــان ومــــحـــامــــيـــاهــــمـــا فى
الــصـــالــة مع اجلــمـــهــور وجــلـس الــقــاضى
ـسرح ليتألق وأهـالى البلدة عـلى خشبة ا
ـشــهـد مـحــامى الـطــبـيب الـذى فى هـذا ا
ا مـزج حـواره بـ الـفصـحى والـعـامـيـة 
فــيــهـــا من تــلـــقــائـــيــة وبــســـاطــة وعـــفــويــة
وكـذلك القاضى" "مـحمد رمـزى" بجسمه
الـــــضـــــخـم حـــــيث جــــــلس فـى مـــــنـــــتـــــصف
سـكًا بعصاه التى لم يهش بها اخلشبة 
عـلى غنمه ولم يـكن له فيـها مآرب أخرى
ـثل الـفـضـاء وسـلـطـته الـعـاجزة فى فـهو 
مـــديـــنـــة انـــقــــسم أهـــلـــهـــا عـــلـى أنـــفـــســـهم
مـــنـــســـاقـــ فى حـــرب أهـــلـــيـــة آتت عـــلى

رتـزق وهنا يـلقى دوريـنمات الـكرة مرة ا
أخـرى فى مــلـعب اجلــمـهــور حـيث يــطـلب
منـه معـرفـة رأيه فيـمـا يجـرى أمـامه على
ـــســرح فــهـــو ال يــقــدم حـالً تــقــلـــيــديًــا أو ا
نهاية سعيدة ولـكنه يكتفى بطرح القضية
وتــــعــــريــــة الـــواقـع بــــكل مــــا فــــيه من قــــبح

ويترك احلكم للجمهور.
ــفـردات وبــعــيـدًا عـن الـنـص وبـالــتــعــرض 
ـيز هذا سـرحى فإن أكثـر ما  العـرض ا
الـعرض األداء الـتـمـثيـلى والـذى جـاء على
مـستـو راقٍ من الـتنـاغم والتـنوع حـيث كان
أداء كـل شــخــصــيــة بـدايــة مـن شــخــصــيـة
احلَـــــمّــــار وطــــبــــيـب األســــنــــان  – طــــرفى
ـــــســـــرحـــــيـــــة  – ومــــرورًا الـــــصـــــراع فى ا
بــالــقــبــطـان الــكــاهن والــقــاضى ومــحـامى

اخلصم وصوالً إلى أهالى البلدة.
ــــلىء بــــاحلــــيــــويـــة فــــاإليــــقـــاع الــــســــريع  ا
والــوضـــوح واإلتــقــان فى اإللـــقــاء وحــركــة
اجلسـد وتشـكيـلهـا اجليـد للـفراغ أكـثر ما
ـمـثـلـ بـاإلضـافـة إلى ـيـز أداء جـمــيع ا

فـى لــيــلـة صــيـف من لــيــالى اإلســكــنــدريـة
الـرائعة عرضت عـلى مسرح قصـر ثقافة
األنفوشى مسـرحية "ظل احلمار" للكاتب
السويسـرى فريدريش دورينمات 1935.
تـــــرجــــمـــــة د. يـــــســــرى خـــــمـــــيس قـــــدمت
ـسـرحـيـة بـفـرقـة اإلسـكـنـدريـة الـقـومـيـة ا
أمـا اإلخــراج فـكـان لــلـمـخـرج أحــمـد عـبـد

اجلليل.
بأداء يـحـمل بـصمـة فـريق عمل سـكـندرى
سرحية حوالى ساعة متميز اسـتغرقت ا
لل إلى ونـصف السـاعـة لم يتـسلل فـيهـا ا
اجلـــــمـــــهـــــور والـــــذى كـــــان فى حـــــالـــــة من
الـــتـــفـــاعل الـــرائع مـــنـــذ الـــلـــحــظـــة األولى

وحتى نهاية العرض.
فـاجـأتـنـا الــفـرقـة بـتـقـد مـسـرحـيـة "ظل
احلـمـار" فى إطار كـوميـدى سـاخر يـحمل
ـــرارة فـــبــرغم فى طـــيــاتـه الــكـــثــيـــر من ا
ــسـرح ـوضــوع إال أن خــشــبــة ا بــســاطــة ا
كانت طـوال فترة الـعرض نـابضة بـاحلياة
واحلـــيــويـــة واإليـــقــاع شـــديـــد الـــتــجـــانس
ـتـفـرج مـتـواصالً تـمـامًـا مع والـذى جـعل ا
سـرحية الـراقية الـتى تقدم تلك احلـالة ا

أمامه.
ـــســرحــيــة بـــالــرغم من غـــرابــة مــوضــوع ا
ـــصـــرى إال أن طــــريـــقـــة ــــتـــفــــرج ا عـــلى ا
ـتفرج يـتغاضى عرضه الـساخرة جـعلت ا
ـتــابـعــة األحـداث عن غــرابـته ويــنـصــرف 
بـاهـتـمــام وفـضـول بــالـغـ  لـيــعـرف كـيف
ســــيـــــتم احلـــــكم ولـــــصــــالـح من? لـــــصــــالح
احلَـمّـار الــذى ال يـكــتـفى بـتــأجـيــر حـمـاره
زيد من لطبيب األسنـان ولكنه يطالب با
األموال مـقـابل جلـوس الـطبـيب لـيسـتريح
فى ظل احلـمار أم لـصالح الـطبـيب الذى
ال يـقــبل اسـتــغالل احلـمّــار. فـهــو يـرى أن
الظل يتبع الشىء ولهذا فظل احلمار من

حقه مادام هو مستأجره.
ــسـرحــيـة بــكـســر مـبــاشـر لإليــهـام تـبــدأ ا
يتمثل فى تـوجه طبيب األسنان باحلديث
للـجمـهور مـعرفًـا إياه بـنفـسه وسرعـان ما
ــشـكـلــة لـيــشـركه مــعه مـنـذ يــطـرح عــلـيه ا
سرحية من نقطة اللحظة األولى لـتبدأ ا
ســـاخــــنـــة وبــــتــــطـــور األحــــداث تــــتـــكــــشف
لــــلـــــجــــمــــهــــور مــــجــــمــــوعــــة مـن احلــــقــــائق
عـلومات عن الـشخوص وطـبيعـة شبكة وا
زج ديـنة فالكـاتب هنا  الـعالقات فى ا
ـرحلـة تـطور وتـعقـيد ـعلـومات  مـرحلـة ا
ـســرحـيـة لــذروتـهـا فى األحـداث لـتــصل ا
الــلــحـظــة الـتـى تـنــقـسـم فـيــهـا الــبــلـدة إلى
فـــريــقـــ وفى تـــلك الــلـــحــظـــة يــشـــعل كل
عبـد التـابع له الفريق فريق الـنيـران فى ا
ـسـاعدة الـقـبطـان الـسكـير ôeÉY AÉYO.O اآلخر وذلك 
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قصـد  وبالتـالى فإن هـذه الـ " قهـوة السادة"
كن اعـتبارهـا كوميـديا سـوداء وعلى الرغم
أنـهـا ضـمن تـقـنـيـات الـكـومـيـديـا االرجتـالـية 
ــبـــالــغــة فى رد ــفــارقــة الـــســاخــرة وا حــيـث ا
الــــفـــــعل والـــــتـــــأكــــيـــــد عــــلـى الــــشـــــخــــصـــــيــــات
ـعــنى أن شـرب الــقـهـوة  الــكـاريــكـاتــيـريــة . 
ـرتــبط بـاحلـداد أو الــفـرح  لم يــكن مـجـرد ا
بـــــكـــــاء عــــلـى األطالل أو شـــــكـل من أشـــــكــــال
الـنسـتـولـوجـيـا بـقدر مـا هـو سـخـريـة من هذا
الـــعــــالم الـــقــــد الـــذى صـــار مــــجـــرد فـــتـــات
لـبواقى زمانيـة  وبالتالى فـإن هؤالء الشباب
ال يقومون بالنواح ولكنهم ينطلقون ضاحك
بــحـــزن وهــو مـــا يــظـــهــر فـى صــورهم فى الـ
(بـامـفـلــيت)  حـيث جنـدهـم يـرتـدون نـظـارت
ســـوداء ومالبـس ســوداء لـــصــورة تـــشـــيــر إلى
عــزاء ولـــكن مع ذلك تـــرتــسم عــلـى وجــوهــهم

ضحكات صارخة . 
إن هـــــذا الــــتـــــنـــــاقض هــــو مـــــا يـــــقــــربـــــنــــا إلى
الـــــكـــــومــــــيـــــديـــــا الـــــســـــوداء  الــــــذى يـــــرتـــــبط
ـوجودة بـاجملتمع  بـالتنـاقضـات والسلـبيات ا
ـثال  الـسـخـرية من الـفـضائح فـعلى سـبـيل ا
ـغــالـطــات اإلعالمـيــة لــدى بـعض الــبـرامج وا
الـــســاذجـــة  أو اإلشــارة إلى أزمـــة الــفـــتــيــات
الـعـوانس أو الـبـطـالـة لـدى الـشـبـاب  وكـذلك
انـتــشـار الـقــنـوات الـفــضـائــيـة بـصــورة فـجـة 
والــتـعــامالت الــتــجــاريــة بـ الــدول الــعــربــيـة
وبعـضها الـبعض  علـى مستـوى الدين والفن
  لــيـصــبح مـجــرد وجه لـعــمـلــة اقـتــصـاديـة ال
أكـثـر. وغــيـرهـا من األزمـات والــظـواهـر الـتى
تــواجه اجملـــتــمع . وعـــلى الـــرغم من أن هــذه
ـعـروفــة فى اجملـتـمع جـاءت بـشـكل الـنـمـاذج ا
مــتـــقن من قـــبل ارجتـــاالت الــشـــبــاب لـــكــنـــهــا
وصـــلـت بـــصــــورة ســـاخــــرة ال تـــشــــيـــر إلى أى

مالمح للتغيير .
ــــــوضــــــوعــــــات كــــــمــــــا أن طــــــرح مــــــثـل تــــــلك ا
االجــتــمــاعــيــة ال يــتــفق مع مــفــاهــيم مــا بــعــد
احلــداثـــة  الـــتى حـــاولـت فــيـــهـــا الـــعـــقـــلـــيــات
اإلبـداعية اجلديـدة جتاوز مثل هذه الـقضايا
األيـديــولــوجـيــة الـكــبـرى بــوصــفـهــا من روافـد
الــزمن احلــداثى  فــجــاء هـذا الــعــالم بــدافع
ــاضـى  وكــأنه مـــجــرد أطالل احلــنـــ إلى ا
ـة وعـلى هـذا األسـاس جتـسـد لـنـا هذا قـد
العالم القد فى صورة مقابلة عالماتية مع
ـــوجـــودة بـــاجملـــتـــمع  الـــظـــواهـــر اجلـــديـــدة ا
ـثـال ـ قـراءة ـعـنى أنه يــقـدم ـ عـلى سـبــيل ا
ـا ــشــهـد اإلعالمـى حـالــيــاً ومـقــارنــته  عن ا
قــبـل ذلك  وفى الـــقــراءتـــ تــتـــخــذ الـــداللــة
صـورة اسـتـبدالـيـة  لـتقـدم الـعالمـة وحامـلـها
ــعــنى أن طــرح مــشـهــد عن مــعــنى واحــداً  
ثال  ومدى اإلعالم فى  2030 على سبـيل ا
الفـوضـى والسـذاجـة الـتى أحـاطت به  فـإنه
يـــعــود عــلى الــفــور flash back إلى عـام2008
لـيــشـيــر إلى االسـتــمـراريــة حـتى ولــو بـعـد 50
عـاماً وأن ال مـجـال لـلتـغـييـر  ولـيـصبح احلل
ـة الــوحــيـد هــو الــبــكــاء عــلى األطالل الــقــد

بشكل هستيرى .
ـــــعـــــنـى األحـــــادى الـــــذى حتــــــمـــــله  إن هــــــذا ا
الــعـالمــة  اليــتـــيح مــجـــاالً لإلبــداع اخلالق 
عنى األولى تـلقى ا ألنه بـالفعل فـرض على ا
الــذى حتـــمــلـه  وهــذا لم يـــجــعـــلــنـى أنــدهش
عــنـــدمــا مــالت عــلى صـــديــقــتى بــعــد أن رأت
ـــمـــثـــلـــون ـــشـــهـــد األول الـــذى يـــبـــكـى فـــيه ا ا
بــــحــــرارة  فــــقـــــالت : " تــــوقـــــعى أن يــــحــــدث
ــــبـــالـغ فـــيه الــــعـــكس اآلن وأن هــــذا احلـــزن ا
سـوف ينـقلب ضـحـكاً هـستـيـرياً بـعد حلـظة "
عنى الفردى وصدقت فعالً.. وبالـتالى هذا ا
ال يـــلــــبث أن تــــصــــيــــر مـــنـه نـــسـخ فى عــــقـــول
اجلـــمـــهــور ويـــخـــرج الـــكل من صـــالـــة مـــركــز
اإلبداع البـاردة  وال يجـد مجاال لـلمنـاقشة 
بل يـجـد صـدءاً من جـمـيع األنـفـاس احملـيـطة

به .        

سـكب القهوة خيـر .. هكذا نقول فى ثـقافتنا
الــشـعــبـيــة ولـكن كــذلك يـعــتـبــر عـدم وقــوعـهـا
حـرفـة وصـنـعة  والـقـهـوجى الـشاطـر  مـهـما
حتــــرك بــــهــــا وتــــمــــايـل  ال تــــقع مـــــنه وتــــظل
ملتـصقة بيـده كما لـو كانت فناجـينه فارغة 
أو أنـهــا ـ فى احلـقـيـقـة ـ لــيـست سـوى مـنـظـر
لقـهوة ثابـتة  جامـدة  مرسـومة على ورق أو
مصنوعة من بالستيك  وفى جميع األحوال
فـإن الـقـهــوة احلـقـيـقـيـة اجلـيـدة  تـفـصح عن
نفسها من ريحـتها  بغض النظر عن كونها 

قهوة سادة أم سكر زيادة .
ــتـــلـــقى ـــســـرح  وا ــشـــاهـــد اجلـــالس فـى ا ا
للرسالة فى حلظتها اآلنية  تأتى انطباعاته
التى حـيـة  وليـس كالـتـليـفـزيون أو الـسـينـمـا 
تـلــجــأ لـتــقــنـيــات من اخلــدع الـتــكــنـولــوجــيـة 
ـشـهــد فى أفـضل صـورته  فـإن لــتـقـدم لك ا
ــسـرح عـلى الــعـكس من ذلك  يــصـعب فـيه ا
اســــتــــخــــدام الــــصــــور اخلــــادعــــة وتــــقــــنــــيــــات
ـتـطــورة  وبـالــتـالى فــإن خـدعـة اجلـرافـيـك ا
رديــــئــــة مــــثل تــــلـك  نــــســــتـــطــــيـع تــــلــــمــــســــهـــا
ـسرح ... واكـتشـافـهـا بـسـهـولة عـلى خـشـبـة ا
وبـــهــذا فــإن هـــذا الــتـــكــنــيـك اإلعالمى ســواء
الـتــلـيـفـزيـونى أو الـســيـنـمـائى  ورغم أن هـذا
يـتـضح جـليـاً فى الـقـهـوة الـسـادة الـتى قـدمـها
خالـد جالل وحرص عـلى تـوصيـلهـا مـتقـنة بـ
( وش )  ومكـتملـة الهيـئة إال أنـها جاءت فى

صورة مزيفة  فوتوغرافية شبه ثابتة .
تلك الـصورة الـفوتـوغرافـية الـتى نطل عـليـها
ـــســـرح الـــتـــقـــلـــيـــدى ( خالل إطـــار خـــشـــبـــة ا
الـبروسـنيـوم) ونقـصد بـها الـعلـبة اإليـطالـية 
ـشـهـديـة  الـتى تـضـفى بـعداً وهـذه الـلقـطـة ا
تـقـنـياً سـيـنـمـائيـاً  ال تـصل إلى اجلـمـهور من
ا خالل هـذا اإلطار اخلـارجى فـحـسب  وإ
ـ كـذلك ـ بــواسـطـة الــلـوحــات الـفـنــيـة الـثــابـتـة
ـــتـــفــرج / ـــعـــروضـــة  والـــتـى تـــكـــون عـــ ا ا
ـــتـــلـــقى حـــيـــنـــهـــا تـــلــتـــقـط كـــمــاً مـن الـــصــور ا
الفوتـوغرافية الـثابتة ثم يـعاد حتميـضها مرة
أخـرى كـمـحـاولـة السـتـعـراضـها وفـق مخـزونه

ومرجعيته الثقافية بشكل مترابط معاً .
كــمـا يـتـحـدد هــذا اإلطـار من خالل الـصـورة
اإلعالمـــيـــة وبـــعض إشـــارات اجلـــو اإلعالنى
frame الـذى قـدمه لنـا خـالد جالل بـواسـطة
أشـبه بـشـاشـة تـلـيفـزيـونـيـة  وإن كـان أهم ما
ـسرح  هو يـز السـينـما والـتليـفزيـون عن ا
ــونــتـــاج ) إحــد مــفـــرداته الــهـــامــة  الــذى ( ا
غـــالــبـــاً مــا  يـــقــدمـه مــنـــقــحـــاً بــعـــد إعــادته و
ـــكــررة  وتــوصـــيـــله إلـى مــرحـــلـــته الـــنـــقـــيـــة ا
لـيــظــهـره لــنــا خــالـيــاً من الــعـيــوب  وهــذا مـا
ســــعى خــــالـــد جـالل لـــعــــرضه عــــلى خـــشــــبـــة
ــســرح  لــيـقــدم عــمـالً  مــر عـلـى عــمــلــيـات ا
ونتـاج  حتى يكـاد يخلـو من عيوب الـتمثيل ا
إن ظهور هذا اإلتقان فى أداء الشباب يشير
إلى مـدى تـدريبـهم  وإتـقانـهم  فـجاء أداؤهم
أقرب إلى الصنعـة واحلرفة منه إلى العفوية

والبساطة فى األداء التمثيلى .
إن وجـود مـثل هــذه الـفـرضـيــة  هـو مـا حـدد
ذلك اإلطـار اإلعالمى وطابـعه االسـتـعراضى
 الــــــذى يــــــرتــــــكــــــز غــــــالــــــبــــــاً عــــــلـى اجلــــــانب
االســـتــــهالكـى  مـــعــــتـــمــــداً عـــلى الــــلـــقــــطـــات
ـشهدية السـريعة وكذلك الشـخصيات التى ا
رســمـت بـــيـــد رســام كـــاريـــكـــاتـــيـــر فـــظـــهــرت
مالمـحها مبالغ فـيها عن عمـد  هو ما يؤكد
ــســـرحــة  كـــمــا جنـــد هــذا فى عـــلى فــكـــرة ا
مثل األداء التمثيـلى  حيث كانت حركات ا
قـلـيـلـة أغـلب الـوقت ومـعـظـمـهـا جـاء مـواجـهـة
ـشـاهـد تـأخـذ ـا جـعل ا (face) لـلـجـمـهـور 

صوراً فوتوغرافية ثابتة .
we are act  ـمـثـلـ كـانـوا يـقـولـون أظن أن ا
حــتى يــســـتــطــيــعـــوا تــوصــيل فـــكــرة مــســرحــة
ــفــهــوم األحــداث  وإن كــان لـم يــصل لــنـــا بــا
الـبريخـتى الذى يـلجـأ إلى فكـرة كسـر اإليهام
  كـــمـــا أنـه لـــيس جـــدار " أنـــدريه أنـــطـــوان "
ــمـــثـــلـــون قـــاصـــدين من الـــذى يـــنـــدمج فـــيـه ا
ــا عــلى خالله االنــعــزال عـن اجلــمــهــور  وإ
الــعـكس مـن هـذا  إذ صــنع حـاجــزاً شـفــافـاً 

وهـمــيــاً  وكـأنــنــا نــشـاهــد من خــلـفــهــا هـؤالء
ثلون  وفى ذات الوقت . الشباب وهم 

ــمــثــلــ هــنــا عــلى وعـى بــحــضـور حــيث إن ا
ـادى  وفى الوقت ذاته  يـهدفون اجلـمهور ا
لـتـأكـيـد وجودهم فـسـيـولـوجـياً كـمـمـثـلـ على
ـــســرحـــة هــذه ــســـرح  إن فـــكــرة ا خـــشــبـــة ا
ـــكـن اســــتـــشــــفــــافــــهــــا فى إطــــار الــــشــــاشـــة
اإلعالمـــيــــة  وهـــو مـــا جنـــد أثــــره فى بـــعض
ـسـلــسالت الـشـبــابـيـة احلـديـثــة  مـثل تـامـر ا
وشـــــوقـــــيـــــة  وكــــذلـك راجل وسـت ســـــتــــات 
وغـيـرهـا من تـيـمـة عــروض الـتـلـيـفـزيـون الـتى
ــســرحــيــة والــديــكـور تـعــتــمــد عــلى احلــركــة ا

الذى ال يتغير كثيراً . 
ـتنـاثـرة  سواء ـشـاهد الـتـتـابعـيـة ا إن صـور ا
ـــســـلـــسالت الـــشــبـــابـــيـــة احلـــديـــثــة  أو فى ا
عروض من تيمـة خالد جالل  " قهوة سادة "
 فإنـهـا تذكـرنـا ـ فى احلـالتـ ـ بـ  (صـندوق
ــطـــرك داخـــله بــعـــالم من الــدنـــيــا ) الـــذى 
الـصور الثـابتـة  وهو مـا يشيـر إلى عمـليات 

الـتأثير والتأثـر التى تنساب بـنعومة ب شتى
األنواع الـفنـيـة  سواء مـسرح أو تـلـيفـزيون أو
ـيــديــا وســرعـة ســيــنـمــا  وبــالــطــبع تــسـاهـم ا

انتشارها فى هذا . 
وفى مــــســــرحـــيــــة خــــالــــد جالل  جنــــد ثــــمـــة
مــشــهـــداً لـ: اســكـــتش بــصـــورة ثــابــتـــة  يــضم
ــمـــثـــلـــ الـــواقـــفـــ فى حـــداد عـــلى أطالل ا
الــزمـن الــقـــد  وهــذا االســـكــتـش  يــتـــكــرر
ـــشـــاهــد األخـــرى  لــيـــكــون كــالـــفـــاصل بــ ا
ـتـنـوعة . ولـكن كـالـرابط بـ هـذه الـلـوحـات ا
بــغض الـنـظـر عن كــون هـذه الـصـور تالحـمت
تكـرر  إال أنه اتخذ شهـد ا من خالل هـذا ا
ه فى شـكالً روتــيـنــيـاً وحــاداً من خالل تــقـد
صـور ولوحـات شـديـدة التـنـظيـم  والتـقـسيم 
ـلل فى حلظات معينة وهذا ما سرب بعض ا

.
إن االرجتـــاالت الـــتـى صـــاغـــهــــا خـــالـــد جالل
درامــــيـــاً  تــــرتـــكـــز فـى أســـاســــهـــا عـــلـى نـــقـــد
اجملـتمع وإظهار عـيوبه بشـكل مبالغ فيه عن 

القهوة التى ال تقع
لقطات مشهدية كاريكاتيرية

 معنى أحادى
ال يتيح

مجاالً لإلبداع
اخلالق

 ارجتاالت
درامية ترتكز
على نقد
اجملتمع

وإظهار عيوبه
بشكل مبالغ
فيه

 وعن قصد

شاهد تابعها بشغف  حالة من البهجة أشاعها العرض ب اجلمهور موضوعها غريب لكن ا

 إيقاع سريع حافل باحليوية والتناغم

 موضوعاتها ال تتفق مع مفاهيم ما بعد احلداثة

 معنى أحادى ال يسعى لإلبداع اخلالق
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ـسرح مـثلـما دخل الـشرقاوى > يـأتى فـاروق جويدة  1945بـعد عـبد الـصبـور وقد دخل ا
وعـبد الـصبـور شاعرًا فـله سبع عـشرة مجـموعـة شعـرية ومسـرحيـات أربع هى "الوزير
الـعاشق" 1981و "دمـاء على ستـار الكعـبة" و "اخلديوى" 1993 ومـسرحيـة رابعة لـم تنشر

وهى "هوالكو" 2000.

سرح الدولة. ها  > مسرحية "عرض البحر" لداريو فو كتابة مؤمن عبده يتم اإلعداد حاليا لتقد

سرحي جريدة كل ا
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وسم الصيفى ومهرجان القراءة للجميع. > منتصر ثابت مدير عام ثقافة الفيوم انتهى من وضع خطة قصور وبيوت الثقافة بالفيوم خالل ا
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رحلة األولى ثالن ا > الـشاعران أحمد شوقى وعزيز أباظة 
رحلـة التى تمثل ـسرحى" وهى ا الـتى نطلق عـليها "الـشعر ا

مرحلة الريادة والسبق.

سرحي جريدة كل ا
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كــــانت تـــــخــــلــــو من حلـــــظــــات أو مــــواقف
كـومـيـديـة واضــحـة كـانت تـتـخــلـلـهـا بـعض
الـــــرقــــصـــــات الـــــتى تـــــصــــاحـــــبــــهـــــا أغــــان
ـــوضـــوع ومـــوســــيـــقـى وثـــيــــقـــة الــــصـــلــــة 
األحــــــداث وهــــــو مـــــا جــــــعل الــــــتـــــوظــــــيف
ـــوســـيــقـى والــرقص الــدرامـى لــعـــنـــصــر ا
واألشــعـار  –والـتى كــانت لــلــشـاعــر عــبـد
الـسـتـار مـحـمـود  –عـلى درجـة كـبـيرة من
ــهــارة والــوعى بــأهــمــيــة هــذا الــعــنــصـر ا
الذى لم يكن مطلـقًا مجرد عنصر مكمل
ـــجــرى ســيــر األحــداث أو ال عالقــة له 

وضوع. طبيعة ا
وعـــلـى الـــنــــقـــيـض من األداء الــــتـــمــــثــــيـــلى
ـوسيـقى واألشعـار فقـد جاء واإلضاءة وا
ـنـظر مسـتـوى الـديـكور شـديـد الـتدنى فـا
سـرحية ـسرحى ظل ثـابتًـا منـذ بدايـة ا ا
حـتى نهـايـتـهـا وذلك بـالرغـم من اختالف
أمـاكن األحداث والـتى بدأت فى الـطريق
الــعـام ثم انــتـقــلت إلى قـاعــة احملـكــمـة ثم
ــعـبـد مـنـزل صــديـقه احلــداد واحلـانـة وا

ووصوالً إلى منظر حريق البلدة.
سـرحـية ولم فـالـديكـور لم يـتـغيـر طـوال ا
يـعـبـر عن طـبيـعـة وتـعـدد أمـاكن األحداث
بل لم تـكن هناك أيـة عالقة بـ الديكور
وبــ األحــداث وكــأن هــذا الــديــكــور قــد
كان وضع عـلى سبـيل اخلطأ فى هـذا ا
وكـذلك األزيـاء فقـد جـاءت عـلى مـسـتوى
الـتـصـمـيم والــتـنـفـيـذ عــلى نـفس مـسـتـوى
الـــديـــكـــور فـــلم تـــكن هـــنـــاك عالقـــة بــ
الـشخـصيـة والفـترة الـزمنـية الـتى تمـثلـها
وبــ الـزى الـذى تــرتـديه فـالــعـرض كـان
أقـرب مــا يــكـون إلـى كـرنــفــال من األزيـاء
فــهـنـاك من يـرتــدى زيًـا ذا طـابع إسالمى
ــعـــبــد أمـــا الــكـــاهن اآلخــر مـــثل كـــاهن ا
فــــــكـــــــان يــــــرتـــــــدى زيًــــــا رومـــــــانــــــيًـــــــا أمــــــا
الـشــخــصـيــات الـنــسـائــيـة فــكـانت تــرتـدى
مالبـس عـصـريـة ال تــمت لألحـداث بـأيـة
صـلــة وكــذلك أزيــاء أهــالى الــبــلــدة وكـأن
البس وترك لكل هناك من فتح مخزن ا
شـخـصـيـة مـطـلـق احلـريـة فى اخـتـيـار مـا

ترتديه دون أية رؤية أو معايير فنية.
وبـعـيـدًا عن الـديـكـور واألزيـاء فـإن جـمـيع
عـنـاصر الـعرض األخـرى اتـسمت بـتوافق
ـا جــعل اجلـمــهـور وانــسـجــام ال نـهــائى 
الـســكـنــدرى الـعـاشـق لـلـفن بــصـفــة عـامـة
سرح  –بصـفة خاصة وألبى الـفنون  –ا
يـــخـــرج من الـــعـــرض وهـــو فى حـــالـــة من
الـتـفـاعل والـبـهـجة الـشـديـدة واالسـتـمـتاع

تميز. بهذا العرض ا

األخضـر واليابس لـتنتـهى احملاكمـة نهاية
ال يرضى بها أى من طرفى الصراع.

ـمــيـزة فـى الـعـرض ــشـاهــد ا كـذلك من ا
كان مـشـهـد الـقبـطـان وتـآمره عـلى الـبـلدة
والــذى يـــنــتــهى بــأن يــأخــذ الــقــبــطــان من
ــديــنــة ابــنه الــذى يــدرس أحــد أشــراف ا
احلـقـوق كـمـا يـقـول األب بـأن ابـنه يـدرس
فى اجلـــــامـــــعـــــة كـــــيف يـــــعـــــيـــــد احلـــــقــــوق
ألصحابها   ليعلمه القبطان كيف يسلب

الناس حقوقها.
فأداء القبـطان وأقطاب الصراع فى هذا
ــشــهــد كــان أيــضًــا أداء شــديــد الــتــمــيــز ا
والــــوعـى بــــأبــــعــــاد الـــشــــخــــصــــيــــات الــــتى
يقـدمونهـا وقد لـعبت اإلضاءة دورًا كـبيرًا
ــشـــهـــد وفى مـــشــهـــد احـــتــراق فى هـــذا ا
الـبـلـدة أيـضًـا حـيث كـان تـوظـيف اإلضاءة
فـى مــشـــهـــد احلـــريق هـــو احلل الـــوحـــيــد
الــبـــديل عن تـــقــد نــيـــران عــلى خـــشــبــة

سرح. ا
شاهد التى وجتدر اإلشارة هـنا إلى أن ا

احلس الــكــومــيــدى الــعــالى لــدى اجلــمــيع
وبـالـتـحـديـد احلـمّـار "سـعـيـد الـعـمـروسى"
ومـحـامى الـطـبـيب "مـصـطـفى أبـو سـريع"
حـيث حتـول مـشـهـد احملـاكـمـة إلى مـباراة
فى األداء الــتــمـــثــيــلى لــيـــعــبئ إيــقــاع هــذا
ــشــهــد ســريــعًـا وعــلـى درجــة كـبــيــرة من ا
الــتـــفـــاعل الـــشــديـــد مع اجلـــمـــهـــور حــيث
جــــلس اخلـــصــــمـــان ومــــحـــامــــيـــاهــــمـــا فى
الــصـــالــة مع اجلــمـــهــور وجــلـس الــقــاضى
ـسرح ليتألق وأهـالى البلدة عـلى خشبة ا
ـشــهـد مـحــامى الـطــبـيب الـذى فى هـذا ا
ا مـزج حـواره بـ الـفصـحى والـعـامـيـة 
فــيــهـــا من تــلـــقــائـــيــة وبــســـاطــة وعـــفــويــة
وكـذلك القاضى" "مـحمد رمـزى" بجسمه
الـــــضـــــخـم حـــــيث جــــــلس فـى مـــــنـــــتـــــصف
سـكًا بعصاه التى لم يهش بها اخلشبة 
عـلى غنمه ولم يـكن له فيـها مآرب أخرى
ـثل الـفـضـاء وسـلـطـته الـعـاجزة فى فـهو 
مـــديـــنـــة انـــقــــسم أهـــلـــهـــا عـــلـى أنـــفـــســـهم
مـــنـــســـاقـــ فى حـــرب أهـــلـــيـــة آتت عـــلى

رتـزق وهنا يـلقى دوريـنمات الـكرة مرة ا
أخـرى فى مــلـعب اجلــمـهــور حـيث يــطـلب
منـه معـرفـة رأيه فيـمـا يجـرى أمـامه على
ـــســرح فــهـــو ال يــقــدم حـالً تــقــلـــيــديًــا أو ا
نهاية سعيدة ولـكنه يكتفى بطرح القضية
وتــــعــــريــــة الـــواقـع بــــكل مــــا فــــيه من قــــبح

ويترك احلكم للجمهور.
ــفـردات وبــعــيـدًا عـن الـنـص وبـالــتــعــرض 
ـيز هذا سـرحى فإن أكثـر ما  العـرض ا
الـعرض األداء الـتـمـثيـلى والـذى جـاء على
مـستـو راقٍ من الـتنـاغم والتـنوع حـيث كان
أداء كـل شــخــصــيــة بـدايــة مـن شــخــصــيـة
احلَـــــمّــــار وطــــبــــيـب األســــنــــان  – طــــرفى
ـــــســـــرحـــــيـــــة  – ومــــرورًا الـــــصـــــراع فى ا
بــالــقــبــطـان الــكــاهن والــقــاضى ومــحـامى

اخلصم وصوالً إلى أهالى البلدة.
ــــلىء بــــاحلــــيــــويـــة فــــاإليــــقـــاع الــــســــريع  ا
والــوضـــوح واإلتــقــان فى اإللـــقــاء وحــركــة
اجلسـد وتشـكيـلهـا اجليـد للـفراغ أكـثر ما
ـمـثـلـ بـاإلضـافـة إلى ـيـز أداء جـمــيع ا

فـى لــيــلـة صــيـف من لــيــالى اإلســكــنــدريـة
الـرائعة عرضت عـلى مسرح قصـر ثقافة
األنفوشى مسـرحية "ظل احلمار" للكاتب
السويسـرى فريدريش دورينمات 1935.
تـــــرجــــمـــــة د. يـــــســــرى خـــــمـــــيس قـــــدمت
ـسـرحـيـة بـفـرقـة اإلسـكـنـدريـة الـقـومـيـة ا
أمـا اإلخــراج فـكـان لــلـمـخـرج أحــمـد عـبـد

اجلليل.
بأداء يـحـمل بـصمـة فـريق عمل سـكـندرى
سرحية حوالى ساعة متميز اسـتغرقت ا
لل إلى ونـصف السـاعـة لم يتـسلل فـيهـا ا
اجلـــــمـــــهـــــور والـــــذى كـــــان فى حـــــالـــــة من
الـــتـــفـــاعل الـــرائع مـــنـــذ الـــلـــحــظـــة األولى

وحتى نهاية العرض.
فـاجـأتـنـا الــفـرقـة بـتـقـد مـسـرحـيـة "ظل
احلـمـار" فى إطار كـوميـدى سـاخر يـحمل
ـــرارة فـــبــرغم فى طـــيــاتـه الــكـــثــيـــر من ا
ــسـرح ـوضــوع إال أن خــشــبــة ا بــســاطــة ا
كانت طـوال فترة الـعرض نـابضة بـاحلياة
واحلـــيــويـــة واإليـــقــاع شـــديـــد الـــتــجـــانس
ـتـفـرج مـتـواصالً تـمـامًـا مع والـذى جـعل ا
سـرحية الـراقية الـتى تقدم تلك احلـالة ا

أمامه.
ـــســرحــيــة بـــالــرغم من غـــرابــة مــوضــوع ا
ـــصـــرى إال أن طــــريـــقـــة ــــتـــفــــرج ا عـــلى ا
ـتفرج يـتغاضى عرضه الـساخرة جـعلت ا
ـتــابـعــة األحـداث عن غــرابـته ويــنـصــرف 
بـاهـتـمــام وفـضـول بــالـغـ  لـيــعـرف كـيف
ســــيـــــتم احلـــــكم ولـــــصــــالـح من? لـــــصــــالح
احلَـمّـار الــذى ال يـكــتـفى بـتــأجـيــر حـمـاره
زيد من لطبيب األسنـان ولكنه يطالب با
األموال مـقـابل جلـوس الـطبـيب لـيسـتريح
فى ظل احلـمار أم لـصالح الـطبـيب الذى
ال يـقــبل اسـتــغالل احلـمّــار. فـهــو يـرى أن
الظل يتبع الشىء ولهذا فظل احلمار من

حقه مادام هو مستأجره.
ــسـرحــيـة بــكـســر مـبــاشـر لإليــهـام تـبــدأ ا
يتمثل فى تـوجه طبيب األسنان باحلديث
للـجمـهور مـعرفًـا إياه بـنفـسه وسرعـان ما
ــشـكـلــة لـيــشـركه مــعه مـنـذ يــطـرح عــلـيه ا
سرحية من نقطة اللحظة األولى لـتبدأ ا
ســـاخــــنـــة وبــــتــــطـــور األحــــداث تــــتـــكــــشف
لــــلـــــجــــمــــهــــور مــــجــــمــــوعــــة مـن احلــــقــــائق
عـلومات عن الـشخوص وطـبيعـة شبكة وا
زج ديـنة فالكـاتب هنا  الـعالقات فى ا
ـرحلـة تـطور وتـعقـيد ـعلـومات  مـرحلـة ا
ـســرحـيـة لــذروتـهـا فى األحـداث لـتــصل ا
الــلــحـظــة الـتـى تـنــقـسـم فـيــهـا الــبــلـدة إلى
فـــريــقـــ وفى تـــلك الــلـــحــظـــة يــشـــعل كل
عبـد التـابع له الفريق فريق الـنيـران فى ا
ـسـاعدة الـقـبطـان الـسكـير ôeÉY AÉYO.O اآلخر وذلك 
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قصـد  وبالتـالى فإن هـذه الـ " قهـوة السادة"
كن اعـتبارهـا كوميـديا سـوداء وعلى الرغم
أنـهـا ضـمن تـقـنـيـات الـكـومـيـديـا االرجتـالـية 
ــبـــالــغــة فى رد ــفــارقــة الـــســاخــرة وا حــيـث ا
الــــفـــــعل والـــــتـــــأكــــيـــــد عــــلـى الــــشـــــخــــصـــــيــــات
ـعــنى أن شـرب الــقـهـوة  الــكـاريــكـاتــيـريــة . 
ـرتــبط بـاحلـداد أو الــفـرح  لم يــكن مـجـرد ا
بـــــكـــــاء عــــلـى األطالل أو شـــــكـل من أشـــــكــــال
الـنسـتـولـوجـيـا بـقدر مـا هـو سـخـريـة من هذا
الـــعــــالم الـــقــــد الـــذى صـــار مــــجـــرد فـــتـــات
لـبواقى زمانيـة  وبالتالى فـإن هؤالء الشباب
ال يقومون بالنواح ولكنهم ينطلقون ضاحك
بــحـــزن وهــو مـــا يــظـــهــر فـى صــورهم فى الـ
(بـامـفـلــيت)  حـيث جنـدهـم يـرتـدون نـظـارت
ســـوداء ومالبـس ســوداء لـــصــورة تـــشـــيــر إلى
عــزاء ولـــكن مع ذلك تـــرتــسم عــلـى وجــوهــهم

ضحكات صارخة . 
إن هـــــذا الــــتـــــنـــــاقض هــــو مـــــا يـــــقــــربـــــنــــا إلى
الـــــكـــــومــــــيـــــديـــــا الـــــســـــوداء  الــــــذى يـــــرتـــــبط
ـوجودة بـاجملتمع  بـالتنـاقضـات والسلـبيات ا
ـثال  الـسـخـرية من الـفـضائح فـعلى سـبـيل ا
ـغــالـطــات اإلعالمـيــة لــدى بـعض الــبـرامج وا
الـــســاذجـــة  أو اإلشــارة إلى أزمـــة الــفـــتــيــات
الـعـوانس أو الـبـطـالـة لـدى الـشـبـاب  وكـذلك
انـتــشـار الـقــنـوات الـفــضـائــيـة بـصــورة فـجـة 
والــتـعــامالت الــتــجــاريــة بـ الــدول الــعــربــيـة
وبعـضها الـبعض  علـى مستـوى الدين والفن
  لــيـصــبح مـجــرد وجه لـعــمـلــة اقـتــصـاديـة ال
أكـثـر. وغــيـرهـا من األزمـات والــظـواهـر الـتى
تــواجه اجملـــتــمع . وعـــلى الـــرغم من أن هــذه
ـعـروفــة فى اجملـتـمع جـاءت بـشـكل الـنـمـاذج ا
مــتـــقن من قـــبل ارجتـــاالت الــشـــبــاب لـــكــنـــهــا
وصـــلـت بـــصــــورة ســـاخــــرة ال تـــشــــيـــر إلى أى

مالمح للتغيير .
ــــــوضــــــوعــــــات كــــــمــــــا أن طــــــرح مــــــثـل تــــــلك ا
االجــتــمــاعــيــة ال يــتــفق مع مــفــاهــيم مــا بــعــد
احلــداثـــة  الـــتى حـــاولـت فــيـــهـــا الـــعـــقـــلـــيــات
اإلبـداعية اجلديـدة جتاوز مثل هذه الـقضايا
األيـديــولــوجـيــة الـكــبـرى بــوصــفـهــا من روافـد
الــزمن احلــداثى  فــجــاء هـذا الــعــالم بــدافع
ــاضـى  وكــأنه مـــجــرد أطالل احلــنـــ إلى ا
ـة وعـلى هـذا األسـاس جتـسـد لـنـا هذا قـد
العالم القد فى صورة مقابلة عالماتية مع
ـــوجـــودة بـــاجملـــتـــمع  الـــظـــواهـــر اجلـــديـــدة ا
ـثـال ـ قـراءة ـعـنى أنه يــقـدم ـ عـلى سـبــيل ا
ـا ــشــهـد اإلعالمـى حـالــيــاً ومـقــارنــته  عن ا
قــبـل ذلك  وفى الـــقــراءتـــ تــتـــخــذ الـــداللــة
صـورة اسـتـبدالـيـة  لـتقـدم الـعالمـة وحامـلـها
ــعــنى أن طــرح مــشـهــد عن مــعــنى واحــداً  
ثال  ومدى اإلعالم فى  2030 على سبـيل ا
الفـوضـى والسـذاجـة الـتى أحـاطت به  فـإنه
يـــعــود عــلى الــفــور flash back إلى عـام2008
لـيــشـيــر إلى االسـتــمـراريــة حـتى ولــو بـعـد 50
عـاماً وأن ال مـجـال لـلتـغـييـر  ولـيـصبح احلل
ـة الــوحــيـد هــو الــبــكــاء عــلى األطالل الــقــد

بشكل هستيرى .
ـــــعـــــنـى األحـــــادى الـــــذى حتــــــمـــــله  إن هــــــذا ا
الــعـالمــة  اليــتـــيح مــجـــاالً لإلبــداع اخلالق 
عنى األولى تـلقى ا ألنه بـالفعل فـرض على ا
الــذى حتـــمــلـه  وهــذا لم يـــجــعـــلــنـى أنــدهش
عــنـــدمــا مــالت عــلى صـــديــقــتى بــعــد أن رأت
ـــمـــثـــلـــون ـــشـــهـــد األول الـــذى يـــبـــكـى فـــيه ا ا
بــــحــــرارة  فــــقـــــالت : " تــــوقـــــعى أن يــــحــــدث
ــــبـــالـغ فـــيه الــــعـــكس اآلن وأن هــــذا احلـــزن ا
سـوف ينـقلب ضـحـكاً هـستـيـرياً بـعد حلـظة "
عنى الفردى وصدقت فعالً.. وبالـتالى هذا ا
ال يـــلــــبث أن تــــصــــيــــر مـــنـه نـــسـخ فى عــــقـــول
اجلـــمـــهــور ويـــخـــرج الـــكل من صـــالـــة مـــركــز
اإلبداع البـاردة  وال يجـد مجاال لـلمنـاقشة 
بل يـجـد صـدءاً من جـمـيع األنـفـاس احملـيـطة

به .        

سـكب القهوة خيـر .. هكذا نقول فى ثـقافتنا
الــشـعــبـيــة ولـكن كــذلك يـعــتـبــر عـدم وقــوعـهـا
حـرفـة وصـنـعة  والـقـهـوجى الـشاطـر  مـهـما
حتــــرك بــــهــــا وتــــمــــايـل  ال تــــقع مـــــنه وتــــظل
ملتـصقة بيـده كما لـو كانت فناجـينه فارغة 
أو أنـهــا ـ فى احلـقـيـقـة ـ لــيـست سـوى مـنـظـر
لقـهوة ثابـتة  جامـدة  مرسـومة على ورق أو
مصنوعة من بالستيك  وفى جميع األحوال
فـإن الـقـهــوة احلـقـيـقـيـة اجلـيـدة  تـفـصح عن
نفسها من ريحـتها  بغض النظر عن كونها 

قهوة سادة أم سكر زيادة .
ــتـــلـــقى ـــســـرح  وا ــشـــاهـــد اجلـــالس فـى ا ا
للرسالة فى حلظتها اآلنية  تأتى انطباعاته
التى حـيـة  وليـس كالـتـليـفـزيون أو الـسـينـمـا 
تـلــجــأ لـتــقــنـيــات من اخلــدع الـتــكــنـولــوجــيـة 
ـشـهــد فى أفـضل صـورته  فـإن لــتـقـدم لك ا
ــسـرح عـلى الــعـكس من ذلك  يــصـعب فـيه ا
اســــتــــخــــدام الــــصــــور اخلــــادعــــة وتــــقــــنــــيــــات
ـتـطــورة  وبـالــتـالى فــإن خـدعـة اجلـرافـيـك ا
رديــــئــــة مــــثل تــــلـك  نــــســــتـــطــــيـع تــــلــــمــــســــهـــا
ـسرح ... واكـتشـافـهـا بـسـهـولة عـلى خـشـبـة ا
وبـــهــذا فــإن هـــذا الــتـــكــنــيـك اإلعالمى ســواء
الـتــلـيـفـزيـونى أو الـســيـنـمـائى  ورغم أن هـذا
يـتـضح جـليـاً فى الـقـهـوة الـسـادة الـتى قـدمـها
خالـد جالل وحرص عـلى تـوصيـلهـا مـتقـنة بـ
( وش )  ومكـتملـة الهيـئة إال أنـها جاءت فى

صورة مزيفة  فوتوغرافية شبه ثابتة .
تلك الـصورة الـفوتـوغرافـية الـتى نطل عـليـها
ـــســـرح الـــتـــقـــلـــيـــدى ( خالل إطـــار خـــشـــبـــة ا
الـبروسـنيـوم) ونقـصد بـها الـعلـبة اإليـطالـية 
ـشـهـديـة  الـتى تـضـفى بـعداً وهـذه الـلقـطـة ا
تـقـنـياً سـيـنـمـائيـاً  ال تـصل إلى اجلـمـهور من
ا خالل هـذا اإلطار اخلـارجى فـحـسب  وإ
ـ كـذلك ـ بــواسـطـة الــلـوحــات الـفـنــيـة الـثــابـتـة
ـــتـــفــرج / ـــعـــروضـــة  والـــتـى تـــكـــون عـــ ا ا
ـــتـــلـــقى حـــيـــنـــهـــا تـــلــتـــقـط كـــمــاً مـن الـــصــور ا
الفوتـوغرافية الـثابتة ثم يـعاد حتميـضها مرة
أخـرى كـمـحـاولـة السـتـعـراضـها وفـق مخـزونه

ومرجعيته الثقافية بشكل مترابط معاً .
كــمـا يـتـحـدد هــذا اإلطـار من خالل الـصـورة
اإلعالمـــيـــة وبـــعض إشـــارات اجلـــو اإلعالنى
frame الـذى قـدمه لنـا خـالد جالل بـواسـطة
أشـبه بـشـاشـة تـلـيفـزيـونـيـة  وإن كـان أهم ما
ـسرح  هو يـز السـينـما والـتليـفزيـون عن ا
ــونــتـــاج ) إحــد مــفـــرداته الــهـــامــة  الــذى ( ا
غـــالــبـــاً مــا  يـــقــدمـه مــنـــقــحـــاً بــعـــد إعــادته و
ـــكــررة  وتــوصـــيـــله إلـى مــرحـــلـــته الـــنـــقـــيـــة ا
لـيــظــهـره لــنــا خــالـيــاً من الــعـيــوب  وهــذا مـا
ســــعى خــــالـــد جـالل لـــعــــرضه عــــلى خـــشــــبـــة
ــســرح  لــيـقــدم عــمـالً  مــر عـلـى عــمــلــيـات ا
ونتـاج  حتى يكـاد يخلـو من عيوب الـتمثيل ا
إن ظهور هذا اإلتقان فى أداء الشباب يشير
إلى مـدى تـدريبـهم  وإتـقانـهم  فـجاء أداؤهم
أقرب إلى الصنعـة واحلرفة منه إلى العفوية

والبساطة فى األداء التمثيلى .
إن وجـود مـثل هــذه الـفـرضـيــة  هـو مـا حـدد
ذلك اإلطـار اإلعالمى وطابـعه االسـتـعراضى
 الــــــذى يــــــرتــــــكــــــز غــــــالــــــبــــــاً عــــــلـى اجلــــــانب
االســـتــــهالكـى  مـــعــــتـــمــــداً عـــلى الــــلـــقــــطـــات
ـشهدية السـريعة وكذلك الشـخصيات التى ا
رســمـت بـــيـــد رســام كـــاريـــكـــاتـــيـــر فـــظـــهــرت
مالمـحها مبالغ فـيها عن عمـد  هو ما يؤكد
ــســـرحــة  كـــمــا جنـــد هــذا فى عـــلى فــكـــرة ا
مثل األداء التمثيـلى  حيث كانت حركات ا
قـلـيـلـة أغـلب الـوقت ومـعـظـمـهـا جـاء مـواجـهـة
ـشـاهـد تـأخـذ ـا جـعل ا (face) لـلـجـمـهـور 

صوراً فوتوغرافية ثابتة .
we are act  ـمـثـلـ كـانـوا يـقـولـون أظن أن ا
حــتى يــســـتــطــيــعـــوا تــوصــيل فـــكــرة مــســرحــة
ــفــهــوم األحــداث  وإن كــان لـم يــصل لــنـــا بــا
الـبريخـتى الذى يـلجـأ إلى فكـرة كسـر اإليهام
  كـــمـــا أنـه لـــيس جـــدار " أنـــدريه أنـــطـــوان "
ــمـــثـــلـــون قـــاصـــدين من الـــذى يـــنـــدمج فـــيـه ا
ــا عــلى خالله االنــعــزال عـن اجلــمــهــور  وإ
الــعـكس مـن هـذا  إذ صــنع حـاجــزاً شـفــافـاً 

وهـمــيــاً  وكـأنــنــا نــشـاهــد من خــلـفــهــا هـؤالء
ثلون  وفى ذات الوقت . الشباب وهم 

ــمــثــلــ هــنــا عــلى وعـى بــحــضـور حــيث إن ا
ـادى  وفى الوقت ذاته  يـهدفون اجلـمهور ا
لـتـأكـيـد وجودهم فـسـيـولـوجـياً كـمـمـثـلـ على
ـــســرحـــة هــذه ــســـرح  إن فـــكــرة ا خـــشــبـــة ا
ـــكـن اســــتـــشــــفــــافــــهــــا فى إطــــار الــــشــــاشـــة
اإلعالمـــيــــة  وهـــو مـــا جنـــد أثــــره فى بـــعض
ـسـلــسالت الـشـبــابـيـة احلـديـثــة  مـثل تـامـر ا
وشـــــوقـــــيـــــة  وكــــذلـك راجل وسـت ســـــتــــات 
وغـيـرهـا من تـيـمـة عــروض الـتـلـيـفـزيـون الـتى
ــســرحــيــة والــديــكـور تـعــتــمــد عــلى احلــركــة ا

الذى ال يتغير كثيراً . 
ـتنـاثـرة  سواء ـشـاهد الـتـتـابعـيـة ا إن صـور ا
ـــســـلـــسالت الـــشــبـــابـــيـــة احلـــديـــثــة  أو فى ا
عروض من تيمـة خالد جالل  " قهوة سادة "
 فإنـهـا تذكـرنـا ـ فى احلـالتـ ـ بـ  (صـندوق
ــطـــرك داخـــله بــعـــالم من الــدنـــيــا ) الـــذى 
الـصور الثـابتـة  وهو مـا يشيـر إلى عمـليات 

الـتأثير والتأثـر التى تنساب بـنعومة ب شتى
األنواع الـفنـيـة  سواء مـسرح أو تـلـيفـزيون أو
ـيــديــا وســرعـة ســيــنـمــا  وبــالــطــبع تــسـاهـم ا

انتشارها فى هذا . 
وفى مــــســــرحـــيــــة خــــالــــد جالل  جنــــد ثــــمـــة
مــشــهـــداً لـ: اســكـــتش بــصـــورة ثــابــتـــة  يــضم
ــمـــثـــلـــ الـــواقـــفـــ فى حـــداد عـــلى أطالل ا
الــزمـن الــقـــد  وهــذا االســـكــتـش  يــتـــكــرر
ـــشـــاهــد األخـــرى  لــيـــكــون كــالـــفـــاصل بــ ا
ـتـنـوعة . ولـكن كـالـرابط بـ هـذه الـلـوحـات ا
بــغض الـنـظـر عن كــون هـذه الـصـور تالحـمت
تكـرر  إال أنه اتخذ شهـد ا من خالل هـذا ا
ه فى شـكالً روتــيـنــيـاً وحــاداً من خالل تــقـد
صـور ولوحـات شـديـدة التـنـظيـم  والتـقـسيم 
ـلل فى حلظات معينة وهذا ما سرب بعض ا

.
إن االرجتـــاالت الـــتـى صـــاغـــهــــا خـــالـــد جالل
درامــــيـــاً  تــــرتـــكـــز فـى أســـاســــهـــا عـــلـى نـــقـــد
اجملـتمع وإظهار عـيوبه بشـكل مبالغ فيه عن 

القهوة التى ال تقع
لقطات مشهدية كاريكاتيرية

 معنى أحادى
ال يتيح

مجاالً لإلبداع
اخلالق

 ارجتاالت
درامية ترتكز
على نقد
اجملتمع

وإظهار عيوبه
بشكل مبالغ
فيه

 وعن قصد

شاهد تابعها بشغف  حالة من البهجة أشاعها العرض ب اجلمهور موضوعها غريب لكن ا

 إيقاع سريع حافل باحليوية والتناغم

 موضوعاتها ال تتفق مع مفاهيم ما بعد احلداثة

 معنى أحادى ال يسعى لإلبداع اخلالق
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نفـعل أفـعاال فى الـسـتـر ولكن عاليـتـها هى
مـا تسبب جـروحنا الـتى قد ال تندمل وإذا
ـالئـكى كــان اخملـرج قــد قــصــد بـالــظــهـور ا
لـلـشـخصـيـة صـوت الضـمـير بـالـفـعل وهذا
ـبرر الوحـيد ألدائـها بـتلك الطـريقـة فقد ا
ســـــقط فـى فخ ازدواجـــــيـــــة الـــــطـــــرح حـــــ
البس السوداء أظهـرها لنـا فى النهـاية بـا
وهى الـنـقــيض فـهى إذن شـخــصـيـة مـاكـرة
مـــتـــنـــكــــرة قـــادرة عـــلـى اخلـــداع ومن ثم ال
ــعـــطــيــات الـــتى أفــردهـــا مــنــذ تــتــسـق مع ا

> الشاعر حمد شعيب يقوم حاليا بكتابة أوبريت لالحتفال بالعيد القومى حملافظة مطروح.
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سرحي جريدة كل ا

صـ 13

موت الفوضوى
 والصدفة الغائبة

صـ 17

ممثل كان بحركات ا  جنح العرض فى استغالل ا

ما أجملنا.. ومرآة الذات
الــوحــيـــد الــذى قـــام اخملــرج بـــتــغــيـــيــره من
أنـــوف كـــمــا فـى الــنص األصـــلى حملـــفــوظ
عـبــد الـرحــمن إلى جــهـاد وهــو اسم ارتـأى
اخملـــــرج أنـه أقـــــرب فى داللـــــتـه من أنـــــوف
ؤلف اسم عربى وال وكالهـما كـما يـرى ا
يـؤثــر تـغــيـيــره كـثــيـرا وبـاقـى األسـمــاء كـمـا
هى فــتـنـويـر كـمـا هـو وقـام بـدوره «سـامح
بــســـيــونى» واحلـــاجب «كــافـى» قــام بــدوره
«محـمـود حافظ» والـوصـيـفة «سـفـر» التى
لــعــبت دورهــا بـبــســاطــة مــؤثــرة «أمل عــبـد
الـله» و«الوالى» أحـمد سـراج والذى عول
ـصـطــنـعـة فى رسم كـثـيـرا عــلى ضـحـكــته ا
بــســمـــة بــ احلــ واآلخــر عـــلى الــوجــوه
وفـيما عـدا ذلك فقد تـناول اخملرج النص
بـتــكــثـيــفه كــمــا هـو ولم يــحــذف مـنـه شـيــئـا
بـالداخل فالنص كـله قصيـر واستغنى عن
حواديت الراوى أو شـهرزاد التى كانت فى
بـدايـة الـنص وذلك بـالـدخـول إلى احلدث
مـــبـــاشـــرة ومـن أجل صـــنع حــــالـــة درامـــيـــة
سرحـية التى جتـذبنا تتنـاسب وإيقاعـات ا
من الـبـدايـة وحـتـى الـنـهـايـة وال سـيـما وأن
تـميزة التى وضعها وائل رضا وسيقى ا ا
يزاً لألحداث سار والتى حققت إيـقاعاً 
مع اإليـــقـــاع الـــعــام لـــلـــعـــرض وســـانـــدته به
يزا وارتـقت أحيـانا كـثيـرة فصـنعت جـوا 
ـفــاجــأة يـتــنــاسب وطـبــيــعـة من الــتـرقـب وا
الـعـرض ووقف األداء فى مـنـطـقـة وسطى
ـمــثـلـة أمـل عـبـد بــ اجلـمــيع فـيــمـا عــدا ا
الـــله والـــتـى لـــعـــبـت دور «األمـــيـــرة» والـــتى
ــمــثـلــة الــكــبـيــرة ســهــيـر تــذكــرنــا بـشــمــوخ ا
ــــرشــــدى وهـى تــــقف لـــــتــــســــيـــــطــــر عــــلى ا
انفعـاالتها وتتـحكم فيـها كيفـما تشاء ومن
ـمثـلـة أن جتـعـلـنـا نـتـجاوب ثم اسـتـطـاعت ا
مـعـهــا حلـظـة بــلـحـظـة وكــان لـهـا  إيــقـاعـهـا
تمـيز الذى اتـسم باخلصـوصية فـنجحت ا
فى تــوصــيل مــشــاعــرهــا جــيــدا والــعــرض
يـقـدم لـنـا حلـظـة كـشف لـشـخـوص الـروايـة
نـرى فــيـهــا مـا يــعـتـمـل بـداخــلـهم فــالـعـراف
يـدخـل ال لـيـأتـى بـاجلـديــد ولـكن لــيـخــبـرنـا
لك ا نخبئه داخلـنا فهو كما يقول عنه ا
ــســرحــيــة: إن «هـذا الــرجـل قــد جـاء فى ا
بـاحلق والباطل معـا.. فقد قال إنـنا نعرف
كل ما سـيقـوله وهذا صـحيح فـكل ما قاله
كـنـا نـعـرفه ولـكـنـا كـنـا نـخـفـيه فـى األعـماق
إلى حـد أنـنا جنـهـله...».. وهذا مـا يـحدث
لــنـــا جــمــيــعـــا فى الــواقـع فــكل مــنـــا يــحــمل
بـداخـله احلـقـيـقـة ولـكـنـهـا مـخـتـفيـة إلى أن
يــأتى آخـر لـيـكـشــفـهـا لـنـا فــنـواجه أنـفـسـنـا
لـــلـــحــظـــات ولـــكن ســـرعـــان مـــا نــعـــود إلى
طــبـيـعـتـنــا بـعـد حلـظـات الـتــأثـر ونـنـظـر فى
مـرآة ذاتنا من جديد ونـخدع أنفسـنا كثيراً

بأن نقول ونحن ننظر «ما أجملنا»..

ــتـداخـلـة فـيــمـا بـيـنـهم ــمـثـلـ ا بـحـركـات ا
ـســرحى وكـذلك عـبـر ــا أثـرى الـفـراغ ا
اســتــخــدامه لــكــرسى الــعــرش الـذى حــركه
مـن مـكـانـه فى تـقــريب من اجلـمــهـور وفى
هــذا جـرأة كـبــيـرة لــيـحــرك رمـزا من رمـوز
الــســلــطــة وكــأنـه ألــعــوبــة فى يــد مــحــركــيه
والريح  معاً وهـذا يتسق مع حلظة تكشف
بــــــعض احلــــــقــــــائق اخلــــــاصــــــة بـــــاحلـق فى
احلصول عـلى كرسى احلكم من قبل بدر
الـبـشـيـر ومن بـعـده ابـنه جـهاد وهـو االسم

الــــــبـــــدايــــــة  هــــــذه هى الــــــنــــــقــــــطـــــة الــــــتى
اســتـــوقـــفــتـــنى فى هـــذا الــعـــرض  وفــيـــمــا
عــداهـــا فـــقــد شـــاهــدت بـــالـــفــعل عـــرضــا
ـــلك بـــقـــوة بـــعـــضـــا من مـــتـــمـــيـــزا خملـــرج 
أدواته وال ســـيــمـــا احلــركـــة الــتـى شــعـــرنــا
فـيهـا باحلـيـوية واالنـطالق رغم محـدودية
ــكــان داخل الــقــاعــة الــصــغــيــرة والــتى ال ا
يـتــعـدى عـرضــهـا األمــتـار اخلــمـسـة إال أن
اخملـــرج  جنح فى اســـتـــغالل الـــعــمـق الــذى
لـــديـه فى إعـــطـــاء أبـــعـــاد أخـــرى لـــلـــمـــكــان

ـــــــســــــرح داخـل قـــــــاعــــــة يـــــــوسـف إدريـس 
الــشـبــاب قــدمت مــســرحــيـة «مــا أجــمــلــنـا»
ـهرجـان القـومى للـمسرح ضـمن فعـاليات ا
سـرحية من صـرى فى دورته الثـالثـة وا ا
تــألــيف الــكــاتـب مــحـفــوظ عــبــد الــرحــمن
ومـن إخــــــــــراج أحــــــــــمــــــــــد رجـب وأول مـــــــــا
يـستـوقفـنـا داخل العـرض هـو سيـنـوغرافـيا
الــقــاعـة الــتى اســتــطـاع مــهــنـدس الــديــكـور
تـميـز محـمد جـابر أن يحـيلـها إلـى قصر ا
كــبــيـر يــشــبه إلى حــد مــا مــعــبـدًا عــتــيــقًـا
بــأعـــمــدته الـــضــخــمـــة الــتى نـــحت عــلـــيــهــا
وجــوهـــاً تـــشـــبه إلـى حـــد مـــا تــلـك الـــوجــوه
األفـــريـــقـــيـــة الـــتى تـــوجـــد عـــلى أقـــنـــعـــتـــهم
الـطـولـيــة وقـد امـتـد الـبـنـاء الـديـكـورى من
خارج القـاعة وحـتى نهايـتها الـتى ارتسمت
عــلـيــهـا بــانـورامــا عـبـارة عـن مـجـمــوعـة من
ـتدة فى األفق اجلبـال وبدت كـصـحراء 
وعـلى األجنـاب عـلقت بـعض الـصخـور ب
األعـمـدة ونـحــتت عـلـيـهـا أجـسـاد أحـصـنـة
وكبـلت الـصـخرة مـن أطرافـهـا بـالسالسل
وفـى الـــعـــمـق كـــرسـى الـــعـــرض عــــلى رامب
مـائل وله درجـتـا سـلم عـلى األجـنـاب وفى
ــــنـــــتــــصف بــــالــــقــــرب مـن مــــوقع جــــلــــوس ا
اجلــمــهــور وجـــدت نــافــورة دائــريــة عــلــيــهــا
أيــادى ٍضــخـمــة فى شــكل جــمــالى مــتــمــيـز
اء والذى أحدث ضجيجا وينساب منـها ا
فى بـداية العرض أحـدث تشويشـا سمعيا
ســرعـان مــا تــوقف بــحـركــة جــمـالــيــة حـ
يـدخل الـعـراف بـعـد بـدايـة الـعـرض بـقلـيل
ليـشير بعصاه الـتى يحملهـا ناحية النافورة
فـيـتـوقف مـاؤهـا وكــأنه الـزمن يـتـوقف بـنـا
وهـذا ما أراده اخملـرج.. أن يحـدث توقيف
دارس الـتأثيـرية التى للحـظة عـلى غرار ا
آثـرت توقـيف الـلـحظـة وظـهـر لنـا الـعراف
فى ثـوب أبـيض وشال أبـيض وكأنه مالك
ولكنه يقتـرب أكثر من احلواري والصورة
الشهيرة لـلراعى الصالح التى توجد داخل
الكـنائس وهـو مـا عطى داللـة للـشـخصـية
مــنــذ بــدايــة ظــهــورهــا.. هــذه الــداللــة أرى
أنــــــهـــــا قــــــد أحـــــكـــــمـت قـــــيــــــدهـــــا وأســـــرت
الــشـخــصـيــة بـداخـلــهـا فــكـبــلت انــفـعــاالتـهـا
وحالت دون انطالقـها وبالرغم من براعة
ــــمــــثل أحــــمــــد الــــســــيــــد الــــذى لــــعب دور ا
ـثال ومــخـرجـا «الـعــراف» والـذى رأيـنــاه 
متمـيزا من قبل فى عروض أخرى إال أنه
قــد بــدا بــإيــقــاع ر واحــد ووتــيــرة واحـدة
ـسـرحى وهـذا مـا فـرض طـوال الـعــرض ا
علـيه تـناول الـشـخـصيـة من زاويـة اخمللص
أو صــوت الـضـمــيـر الـذى يــعـيش داخل كل
ـزقه ولــكن هـنـاك مـنــا فـيـوخــزه دون أن 
من الــــوخـــزات مــــا يـــؤلـم أشـــد مـن نـــصـــال
الـــطـــعن وإن كـــان الــعـــراف لـــيـــخــبـــرنـــا مــا
بــداخــلــنــا بــالــفــعل دون أن يــأتـى بــاجلــديـد
بـــالــــنــــســـبــــة لـــنــــا إال أن حلـــظــــة الــــكـــشف
والتـعـرى أمـام اآلخـرين هى مـا تـؤلم فـقد
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> كـان مـا حقـقه عبـدالرحـمن الشـرقاوى «1920-1987» فـى مسـرحيـة «مأسـاة جمـيلة»
رسل فى الـدراما إذ كان سرح الـشعرى ال سـتخـدامه الشعـر احلر ا انـتصـاراً كبيـراً فى ا
ـعتـمد رسل ا خـطـوة أبعـد من خطى عـلى أحـمد بـاكثـير الـذى استـخدم الـشـعر احلـر ا

على التفعيلة.
سرحي جريدة كل ا
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مـدكـور وحـصل عـلى كل مـدخراتـه مع وعد
بــالـســفـر لــلـخــارج وبـالــتـالى فــهـو الــنـصـاب
الذى يبحث عنه منذ البداية واحلقيقة أن
ـؤلف حمدى نوار لم يـنشر مسـرحيته أما ا
مـا شـاهـدته فـقـد عـجزت حـًقـا عن مـتـابـعة
أو فـهـم تـفـاصــيل سـيــر صـيــاغـته الــدرامـيـة
ومــــا ذكـــرته هـــو مـــا اســــتـــطـــعت فــــهـــمه من
ــــمـــتــــلئ بـــالــــرقـــصـــات الــــعـــرض الــــطـــويل ا
الـعشوائيـة وفقرات السـيرك التى ال عالقة
لهـا باحلـدث الرئـيسى أو الـفرعى إن أردت

أن تسمى ذلك حدًثا.
ـــهم أنه بـــعــــد كل تـــلك الـــعـــنـــاصـــر غـــيـــر ا
ـــفـــهــومـــة والـــلــوحـــات الـــتى تـــعـــانى عــدم ا
االتـسـاق تـكـتـشف أنك مـضـطـر ألن تـوافق
عــلى أن تـــكــون أمــام قــراءة لـــدور أمــريــكــا
أقـصد السيدة مـيسرة فى تغـييب الشباب
ــــصــــرى ولــــو حــــضــــرتك لـم تــــصـــدق أو ا
تــوافق فــأنت حــر.. ضـــاعت لــيــلــتك.. هل
كـان يـتصـور أحـد أن يصل احلـال بـعروض

مسرح البالون لهذا احلد.
هـذا اإلنــفـاق  بـبـذخ وكل تـلك اإلمـكـانـيـات
الــبــشــريــة  وضــعــهــا فى عــرض يـخــالف
ــســرحى ويــذهب بــديــهــيــات االحــتـراف ا
سرح االستعراضى بعيدًا عن أبجديات ا
ويــقـــوم عــلى غــيـــاب فى الــرؤيــة الـــفــكــريــة
وعــلـى ابــتـــســار مـــخل إلقـــحــام الـــســيـــاســة
وأمـريكا ضـمن سياق مـتواضع فى نوع ال

. تفرج يخجل من االستهزاء بعقول ا
وفى ظل تنـافر واضح بـ عنـاصر الـعرض
وكـــذلك بـــ اخـــتــيـــار فـــنـــانـــيه وبـــ الـــنــوع
االستعراضى الـغنائى فال يوجد واحد من
ـسـرحى جنـوم الـعــرض له اتـصـال بـالــنـوع ا

صرى فقط. علن عنه إال ماجد ا ا
وفى صيـاغـة هزلـيـة تـدخل بنـا فى حلـظة
انهـيار دالة تـعبـر عن تراكم تـاريخى طويل
من إهـمـال تــعـرض له فـنــانـو االسـتـعـراض

والغناء وفنون السيرك فى مصر.
ــســاءلـة ألن وهـو األمــر الــذى يــسـتــوجب ا
غــــيـــابــــهـــا هــــو الـــســــبب فـى ذلك الــــتـــراكم

التاريخى.
واحلق أن وجـــــود عــــرض مــــثل "زى الــــفل"
عـــلى خـــشــبــة مـــســرح الـــبــالـــون يــعـــبــر عن
ــصــرى فى نــقــابــة جــوهــر أزمــة الــفــنـــان ا

هن التمثيلية. ا
فـمثل هـذه الـعروض ال تـدل عـلى هشـاشة
الـقوى اخلفيـفة لدينـا فقط بل تخصم من
ــال الــرمـزى الــرصــيــد الــتــاريــخى ورأس ا
ــــثــــلـه مــــســــرح الــــبــــالـــــون بــــفــــرقه الــــذى 

التاريخية.
ــشــكـلــة األخــطـر هـى ضـرورة حل وتــظل ا
ــهـنــيـة عــبـر ــصـريــ الـفــنـيــة وا مـشــاكل ا
تـدريبـهم ورفع أجـورهم ومنـحـهم حقـوقهم
التعاقديـة ووضعهم فى ظروف فنية الئقة
تـــــبـــــتــــعـــــد عن ضـخ األمــــوال الـــــعــــامـــــة فى

عروض مثل "زى الفل".  
وبـــالـــتــالى فـــفى تـــقــديـــرى أن كل مـن تــابع
بــــحس قــــومى وأدلـى بــــدلــــوه فى قــــضــــيـــة
الـفـنـانـ الـعـرب فى مـصـر عـلـيه أن يـتـابع
بـحس وطـنى ما يـحـدث من إهدار لـفـنانى
ــهن الــتــمــثـيــلــيــة وأقـصــد عــمــومًـا نــقـابــة ا
فــنــانــيـنــا الــذين هم جــزء هـام من ضــمــيـر

ووجدان هذا الوطن.
ـــــعــــــيـــــشــــــيـــــة والـــــســــــؤال عن الــــــظــــــروف ا
ــوضـــوعــيــة الـــتى يــعـــمل فــيـــهــا الـــفــنــان وا
ــصـــرى قـــد صــار ضـــرورة حــرصًـــا عــلى ا
الـبــهــجـة والــفـكــر والـفـن وحـيــويـة اجملــتـمع
ـصرى فمـجتـمع يحـيا جـموع فـنانيه فى ا
حالـة أزمـة عـليـه أن يسـأل مـاذا هـو فاعل

من أجلهم?

كـما أنه يجب السعى نـحو تمكـينهم شأنهم
ــصــريــة الــتــاريــخــيــة مــاديًــا شــأن الــفــرق ا

ومهنيًا.
إنهم كيانات ومـكاسب وخبرات تاريخية ال
ـكن اسـتـبـدالـهـا بـبـنـاء كـيـانـات مـوازيـة أو

بديلة.
كن أيضًا االستغناء عنها أو إهمالها وال 
تعة فهى مصـدر صناعـة البهجـة وثقافـة ا
الــفــنــيــة الــنــظــيــفــة كــمــا أنــهــا مــصــدر من
مـصادر الـدخل الـقومى فى حـالـة استـعادة

جناحاتها.
وذلك بـعـيـدًا عن تـركـهـم ليـد الـعـبث الـفـنى
الــتى تــضــطـــرهم لــلــبــقـــاء فى ســيــاق غــيــر
تــخـصــصـهم الــفـنـى بل وتـكــاد تـقــتـرب من
فاجىء إهانتـهم إنسانيًـا بحجـة تشغيـلهم ا
بـعـد تـركــهم بال تـدريب وال رعــايـة صـحـيـة
ـا يـؤدى إلحراق وال اجـتـماعـيـة مـنـاسبـة 
ــهـنى لــديـهم. مـواهــبـهم وإهــدار الـتــراكم ا
وإدخـــالـــهـم فى نـــوعـــيــــة عـــروض مـــثل "زى
الـــــــــفـل" الـــــــــتـى ال هـى كـــــــــومـــــــــيـــــــــديـــــــــة وال
اسـتعـراضيـة وال غـنائـية و"زى الـفل" يدور
حــــول شـــاب مــــصــــرى يــــعــــمل فـى مــــيـــدان
الـتحـريـر صـاحـبًا لـسـنـترال مـتـنـقل تـضعه
ظــروفـه الــســـيــئـــة فى يـــد شــخص نـــصــاب
فـــيــعـــمل حلـــســـابه ويـــطـــلب مـــنه الـــتــدخل
إلقــامــة عالقــة مع ســيـدة جــمــيــلــة بــغـرض
احلـصـول عـلى حـقـوق ومـسـتـنـدات وأموال
لـــدى رجل هـى عـــلى عـالقـــة به.. ثم تـــتـــوه
منـك األحداث لـتـرى أن حـيـلـة الـشاب هى
اسـتخـدام عـصـابة تـتـنـكر فى زى الـشـرطة
صرى. اجد ا لتقوم بتلفيق قضية آداب 
ــهـم تــكــتــشف فـى نــهــايــة األمــر أن أحــمــد ا
صيـام إسـرائيـلى يـخدع الـشبـاب فى مـيدان
الـــتــحـــريــر وأن مـــيــســـرة هى اإلمـــبــريـــالــيــة
األمــريــكــيــة.. تــصــور بــعــد كل مــا دار طـوال
ـسـرحـية مـن هزل غـيـر مـتصل ثم نصف ا
ـــــصــــرى هـــــو رجل تـــــكـــــتــــشـف أن مــــاجـــــد ا
األعمال النصاب الذى خدع الشاب شريف

فـنــانـى قـطــاع الــفــنــون الــشــعــبــيــة الحــتـواء
غـــضـــبــهـم  ولــهـــذا كـــان "زى الـــفل" وحـــقًــا
وجــدت عــددًا كــبــيــرًا من أعــضــاء الــفــرقـة
ـــســــرح ومــــعـــهـم عـــدد من عــــلى خــــشـــبــــة ا
أعـضــاء الـســيـرك الــقـومى. ولــكـنـهـم كـانـوا
ــضـطــر الــذى يـركب جــمـيــعًــا فى صـيــغــة ا
الـــصــعب وبــعـــضــهم شـــاهــدته فى أوضــاع
ـسـتـوى الفـنى مـنـاسـبـة فـنـيًـا وكـانـوا عـلى ا
هنى الالئق ولـكن فى تخصصاتهم وهم وا
ـطـربة ـثـال سحـر عـبـد الله ا عـلى سبـيل ا
ـطــربـة الــشـعــبـيـة الـعــذبـة وســنـاء عــوض ا
ـــمـــيــزة وراضـى غــا ويـــوسف عـــبـــيــد ا
ولـــكـــنـــهـم هــنـــا فـى حـــالـــة إرهـــاق كـــمــا أن
ـــوســـيـــقى الـــرائع جـــاء مـــحـــمـــود يـــوسـف ا
لــــــيــــــعـــــزف فـى غـــــيــــــر مـــــوضــــــعه وكــــــذلك
ســولـيـسـت الـقـانــون اجملـيــدة مـاجـدة رجب
ــبــخــرة" فى أحــد الــتـى رأيــتــهــا تــمــسـك "
ـكـافأة مـشـاهـد الـعـرض لـلـحـصـول علـى ا
وهى سوليست القانون البارعة التى كانت
عالمــة فى أوركــســـتــرا الــفــرقــة الـــغــنــائــيــة
نهـار وأنا ال ألوم الـسيدة االستعـراضيـة ا
مـاجـدة ولـكــنـنى ألـوم من اضــطـرهـا لـذلك
وسـيقي اجمليدين بفرق فى ظل  غياب ا
الــقـــطــاع عـن عــمـــلــهـم احلــقـــيــقـى ولــذلك
كـانت مــاجـدة والعــبــو الـســيـرك اجملــيـدون
ــوســيــقــيـة فى وفــنـانــو الــفــنــون الـغــنــائــيـة ا
ــــا أهــــدر الــــعــــرض فـى غــــيــــر وضــــعــــهم 

تميزهم احلقيقى.
وأخـص بـالــذكــر فــنــانى الــســيــرك الـقــومى
الــذين يــنـدر الــتـركــيـز عــلــيـهم إعالمــيًـا إذ
يجب عـلـينـا أن نـتذكـر أن السـيـرك هو فن
الــســحـــر واحلــيل وألـــعــاب اخلــطـــر ويــعــد
الـسـيــرك الـقـومى وحــديـقـة احلــيـوان هـمـا
معيـار الرفاهـة والرقى اللـذين تقاس بـهما

. القوى اخلفيفة لأل
وعـليـه فال يـجـوز عـرض أفراده فـى سـياق
ال يــلــيق بـــتــمــيــزهم مــثــلــمــا هــو حــادث فى

مسرحية "زى الفل".

الــتـاريــخى كــمـا أن فــرقـة رضــا وهى واحـدة
من فــرق الــقــطـاع  لــهــا ولــلــفـرقــة الــقــومــيـة
لــلــفــنـون الــشــعــبــيــة شــهــرة ومــصــداقـيــة فى
ـية الـوطن الـعـربى. كـما أن لـهـمـا جـاذبـيـة عـا
متراوحة ب بلد وآخر من البلدان األجنبية.
وعـــلـــيـه ورغم مـــا أصـــاب تـــلك الـــفـــرق من
وهن وما عالها من غـبار اإلهمال إال أنها
ــكـن إنــقــاذهــا كــمـا التــزال مــتــمــاســكـة و
أنـقـذت بيالروسـيـا الـبـولشـوى من االنـهـيار
إثــــر هـــــروب عــــدد من فـــــنــــانــــيـــــهــــا ألوربــــا
وأمـــريـــكــا ورغـم أنــهـــا ورثـــتـــهـــا من نـــظــام
سـيـاسى سـابق إال أنـهـا دعـمـتـهـا بـالـتدريب
واالحــتـرام والـرواتـب اجملـزيـة وســعت نـحـو
تـرمـيم مـا اعـتـرى الـفـرقـة من انـهـيـار مالى
ومـهـنى وهـو مــا أصـبح فى حـكم الـضـرورة
ــصـريـة الــعـريــقـة الـتى بـالـنــسـبــة لـفـرقــنـا ا
سـتـقر وأصـبحت فقـدت مفـهـوم الفـريق ا
ـفـهـوم الـفن حتـتـاج إلصالح جـذرى دعـمًـا 
ــنـــقــطع احلــقــيـــقى واســتـــمــرارًا لـــدورهــا ا

والذى كان بارزًا فى الداخل واخلارج.
وعــرض "زى الـــفل" عـــلى مــســـرح الــبـــالــون
يـعيد طـرح تلك الـقضـية بـشكل مـلح لكونه
ــفــاهــيم مــفــارقًــا ألقــصى احلــدود لــتــلك ا
الـتى كـانت تـمـثـلـهـا الـفـرق الـتـاريـخـيـة الـتى
صريون على مسرح البالون استمتع بها ا
هـــؤالء الــــذين ال يــــزالــــون رغم كـل الـــعــــبث
الــفـــنـى يــتـــزاحـــمـــون فى طـــوابـــيـــر طـــويـــلــة

شاهدة البولشوى.
كـما أن مـسرحـية "زى الـفل" تشـتبك أيـضًا
مـع عـــدد من الـــقـــضـــايـــا الـــفـــنـــيـــة األخــرى
ـــطـــروحـــة اآلن ومـــنـــهـــا قـــضـــيـــة بـــطـــالـــة ا
ـصري التى شغلت الرأى العام الفنان ا
ـاضــيــة وحـتى الــلـحــظـات  خالل الــفـتــرة ا
ـا صـاحبـهـا من كشف عن حس احلـالـية 

. صري عروبى واضح لدى ا
أما وجه الـصلـة فهـو ما يتـردد فى الوسط
ــسـرحـى عن أن إنـتــاج ذلك الـعــرض جـاء ا
ـكن إنقاذه لـتشغيل É£Y ΩÉ°ùM .Oعلى خلـفية إنـقاذ ما 

ال الرمزى زى الفل  من اإلهمال التاريخى إلهدار رأس ا

 هل العرض فعالً «زى الفل»

 تنافر ب عناصر العرض بداية من اختيار فنانيه
وانتهاء بنوع االستعراض الغنائى

مدخل:
ـــــســــرحـى أصـــــبح ال يـــــهم الــــرأى الـــــعـــــام ا
ــسـرحى فى مـصـر ــسـئـول  عن اإلنـتـاج ا ا
وعلى طريقة دعهم يقولون ودعنا نفعل ما

نشاء.
إن ذلـك االنــفــصــال وصل حــده إلى وجــود
سرحـية غريبـة الصياغة بـعض العروض ا
ـهرجان القـومى للمسرح اإلنـتاجية داخل ا
وإعــــادة عــــروض الــــنــــمـــاذج الــــكــــومــــيــــديـــة
ــعـبـرة عن ــعـنى الــفـنى وا االسـتــهالكـيــة بـا
ــــوسم بـل وانـــضــــمـــام كـــسـل ذهـــنـى هـــذا ا
قــطــاع الـفــنــون الـشــعــبـيــة لــذلك الــنـوع من
الــصـيـاغـات اجلـمــالـيـة الـبـالـيــة الـتى تـعـيـد
ـــــســـــرح الــــتـــــجـــــارى الـــــغــــابـــــر فى إنـــــتــــاج ا
الــسـبــعـيــنــيـات والــثـمــانـيــنــيـات ثم الــضـرب
بالـرأى النقـدى العـام عرض احلـائط إنها
مــســألــة تــسـتــحق الــتــوقف عــنــدهــا وعـلى
سـبــيـل الـتــذكــرة فــعــنــدمــا كــنــا نــقـرأ: عــلى
مــســرح الــبــالــون كــنــا نــذهب لــلــمــشــاهــدة
حـيث تعرض فـرقة رضـا للـفنون الـشعـبية
والــفـــرقــة الـــقــومـــيــة والــفـــرقــة الـــغــنـــائــيــة
االسـتـعراضـيـة. والـعمـل الذى يـقـدم هـناك
مـن إنـتــاج الــفـرقــة األخــيـرة الــتى يــتــضـمن
ـسرح الغـنائى بـرنامـجهـا التاريـخى روائع ا
االســـتـــعــــراضى فى مــــصـــر: مــــثل الـــلــــيـــلـــة
الــعـــظــيـــمـــة الــقـــاهــرة فـى ألف عــام وداد
الغازية وغيـرها من العروض الهامة حتى
ــــســـرح الـــغــــنـــائى أن بـــعـــضًــــا من فـــنــــانى ا
اإليطـالى قـد أسـهمـوا فى بـعض عـروضـها
وتدريـباتـهـا كمـا أسهم الـفـنان األشـهر فى
مــجــال الــرقـص الــشــعــبى "مـــوســيــيف" فى
تـــدريب كـــوادر من فـــنـــانى قـــطــاع الـــفـــنــون
ـصــرى الـكــبـيـر الـشــعـبــيـة بــجـوار الــفـنــان ا

محمود رضا.
كــان هـــذا هـــو الــتـــصــور الـــذى يـــحــكم أداء
ـــقــدمـــة عــلى مـــســرح الـــبــالــون الــعــروض ا
ومـــــنـــــهــــا عـــــروض الـــــفـــــرقـــــة الـــــغـــــنـــــائـــــيــــة
االسـتعـراضيـة التى صـاغت تاريـخًا عـريقًا

فى ذلك االختصاص.
وهى بـــذلك تـــكـــون واحـــدة من الـــكـــيـــانــات
الفنـية الثقـافية الصـغيرة التى شـكلت عبر
صرية تـاريخها جزءًا من الـقوة الناعـمة ا
ـــكن الـــتى يـــجـب احلـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا وال 

تصور إهمال منجزها التاريخى. 
كاسب وحـ حتافظ اجملتـمعات علـى تلك ا
فهى حتـافظ على رمـوزها احلـضاريـة فعلى
ــثـــال كـــانت فـــرقـــة الـــبـــولــشـــوى فى ســـبــيـل ا
نعم كامل القاهرة قريـًبا بدعوة من د. عبد ا
ـصـريــة وعـنــدمـا ذهـبت رئـيس دار األوبــرا ا
ـــصـــريـــة ـــشـــاهـــدة الـــعـــرض بـــدار األوبـــرا ا
وجــدت عــدًدا من الــطــوابــيــر الــطــويــلــة أمــام

مداخل داخل العرض.
والــبـــولـــشــوى عـــنـــدمــا أعـــلـــنت دار األوبــرا
ـصـريــة عن وجـودهــا بـالــقـاهـرة لـم تـعـلن ا
عـن جنـــــوم  مــــــحـــــدديـن  بل أعــــــلـــــنـت عن

وجودها باسم الفرقة التاريخى.
وقــد تـــعـــرض الــبـــولــشـــوى لـــبــعض الـــركــود
مـثلـما تـعـرضت فرقـنا الالمـعـة التـاريخـية
ـوقـف هـنـاك كـان أكـثــر حـسـمًـا فى ولـكن ا

نجز الثقافى التاريخى. دعم ا
والــبــولــشــوى آلت لــروســيــا الــبــيــضــاء بــعـد
تــفـكك االحتــاد الـسـوفــيـتى وقــد حـافـظت
عـليـهـا بيالروسـيـا كمـكـسب تاريـخى يـشكل
جـزءًا من قـوتـهـا الـنـاعمـة يـسـاهم فى دعم
وجودها داخـليًـا وتدعيم عالقـاتها الـدولية
خـــارجــيًـــا عــبـــر عــنـــوان حــضـــارى لــهـــا هــو

البولشوى.
ولـــــيـس صـــــحـــــيـــــًحــــــا طـــــبـــــًعـــــا أن الـــــفـــــرقـــــة
ـصــريـة لــهـا ذلك االســتـعــراضـيــة الـغــنـائــيـة ا
ـى الـذى لــلــبــولــشـوى ولــكن ال الــصــيت الــعـا
أحــد يـــنـــكــر صـــيــتـــهـــا الــداخـــلى واإلقـــلـــيــمى

 عندما كنا نقرأ « على مسرح البالون»
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> لـقـد كـان عـبـد الـصـبور يـرى أن كـاتب الـدرامـا الـشـعـرية ال بـد أن يـتـعـرض لـكـثـير من
ـسـرح بـوصفه فـنًـا ومشـكـلة ـشـكالت األسـاسيـة مـثل مشـكـلـة الشـعـر ذاته ومشـكـلة ا ا

العصر الذى يصوره الفن ثم مشكلة لغتنا وطاقاتها التعبيرية.

عهد. سرحية األسبوع القادم فى تلقى طلبات راغبى الدراسة بأقسام ا عهد العالى للفنون ا > يبدأ ا

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3
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> البيت الفنى للمسرح قرر تقد مسرحية "روايح" لفيفى عبده أربعة أيام فى األسبوع فقط لضعف اإلقبال اجلماهيرى.

رحـلة > يـقف عـلى أحـمد بـاكثـيـر فى مفـتـرق الطـرق أو فى الـطريق الـذى يـؤدى إلى ا
ـرحلـتـ مرحـلـة الريـادة لـشوقى وأبـاظـة ومرحـلـة النـضوج ـعـبر بـ ا الـتـاليـة فـهو ا
ـرحـلـة الـتى نـطـلـق عـلـيـهـا مـرحـلة لـلـشـرقـاوى وعـبـد الـصـبـور وفـاروق جـويـدة وهى ا

سرح الشعرى". "ا 14
¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا

21 من   يوليو 2008  العدد 54

بـدع يرى ما يـراه الناس ولكن بـع مغايـرة وبألوان مـختلفـة ويكتمل ا
ــتـلــكـاً إبــداعه ونـشــهــد له عـنــدمــا يـحــقق خــيـاله عــلى أرض الــواقع 

ألدواته مستبصراً إنتاجه اإلبداعى فى بيئته اخلالقة.
ـاضى - وقد مـر سـريعـاً - وهذا ـسـرح العـام ا كـنـا فى مهـرجـان نوادى ا
ـهـرجـان اجملـدد لــلـطـاقـة واإلبـداع يـدفع دائــمـًا بـدمـاء جـديـدة وطـاقـات ا
ــــواقع وهـــو عـــرس مـــتـــبــــايـــنـــة ا
تـصاحبه نـشرة يومـية ولكن هذه
ــاضى - لـم تـكن ــرة - الــعـام ا ا
نـشــرة اعــتـدنــاهـا تــواكب اإلبـداع
ا كان كـيانًا مخـتلفًا الـناشئ وإ
نـاضجاً كـامل النمـو حتمست له
ودافـــــعت عـــــنـه قـــــبل أن ألـــــتـــــقى
ــبـدعـه (يـســرى حــســان) ومـعه
كوكبـة مازالت تالزمه أو احتفظ
بـهـا وحـافظ عـلــيـهـا لـيـحـّول هـذا
الــــكـــــيــــان من نـــــشــــرة صـــــاحــــبت
ـسـرح سـنـوات مـهـرجــان نـوادى ا
إلى جريدة أسبوعـية متخصصة
جتــاوزت مــوقــعــهــا الــصـغــيــر فى
الــثــقــافــة اجلــمــاهــيــريــة لــتــمــتــد
ـصـرى ـســرح ا بـروافــدهـا إلى ا
مـتـشـعب األذرع وحـلـقت خـارجـًا
إلـى الــــــعــــــالـم الــــــعـــــــربى بـل إلى
ـــســـرح أيـــنــمـــا كـــان فــكـــانت - ا
جــريـدة مـسـرحــنـا - لـيــرى فـيـهـا
كل مـــنـــا حـــلــمـــًا وأمًال فـى طــرح
رؤى وأفــكــار جـديــدة إلى جــانب
أفـكـار أصيـلـة وراسـخة لـقـد جتاور فـيـها كـثـير
ـوهوبـ األسـاتـذة والـصـاعدين ولم تـكن أبـدا فـوق الـنـقد ـبـدعـ وا من ا
فـارتـفـعت يـومــًا بـعـد يـوم وتــنـفـست مـعـهــا أقالم مـبـدعـة وتــفـجـرت طـاقـات
ـسـرحى فى مـجـمـوع جـديـدة لم تــكن تـألـفـهـا صـفـحــات الـنـقـد والـتـحـلــيل ا

تخصصاته الدقيقة. إنه عيد وميالد إلبداع ومبدعى مسرحنا.
صبحى السيد

د.  محمد زعيمه

صبحى السيد

محمود احللوانى

احلقيقة أجمل  من احللم

الهدف هو التواصل 
مع اجلميع 

سرح  ومن أجل محبى ا

واحملــتـرفـ أن يــروا مـتــابـعــات إلبـداعـهم
وكـان حـلـمًـا لـلــنـقـاد أن يـروا أفـكـارهم فى
مـقاالت حـقًـا حتقق احلـلم.. وظـهر أكـثر

من جيل من النقاد جيل األساتذة:
الــــدكــــاتــــرة ســــخـــســــوخ  حــــسـن عــــطــــيـــة
مــصـطـفى يــوسف  رضـا غــالب وغـيـرهم
وجــيل ســـيــد اإلمــام وحــســـام عــطــا وعــز
بـــدوى وأحــمـــد خـــمـــيس. بـــاإلضـــافـــة إلى
جــيل جـديــد يـبــشـر بــحـركــة نـقـديــة جـيل:
أمــيــرة الــوكــيل مــحــمــد مــســعــد  مــحــمـد
اخلـــطـــيب مــــحـــمـــد رفـــعت  ســـارة عـــبـــد
ـسرح. الـوهـاب إنـها أمـثـلـة لـكـتـاب ونـقـاد ا
ـكن أال يـعرفـهـا أحد. مجـرد أسـماء كـان 
لـو لم يتـحـقق احللم الـذى بـادر به الدكـتور
نــوار وتــبــنــاه الــفـــنــان فــاروق حــســنى وزيــر
الــثـــقـــافـــة لـــيـــضـــيف إلى إجنـــازاتـه إجنــاًزا
. ونـعـاهدكم ـسرحـي ستـذكـره له أجيـال ا
أن نــســعى دائــًمــا نــحــو الــتــطــويــر من أجل
ـســرح الـذى عــشـقــنــاه ومن أجل أن يـظل ا

احللم حقيقة..
د. محمد زعيمه

.. هواة ومحترف
كــــان الـــرهـــان عــــلى أن هـــنــــاك مـــســـرحًـــا
درسى ومسرح ـسرح ا حـقيقيًـا قدمنا ا
الهـواة واحملـتـرف فـى الشـركـات والـفرق
احلــرة والـقـطـاع اخلــاص ال فـرق لـديـنـا
ـهم أنه مـسرح ولـيـر اجلمـيع ويـطلع من ا
هــو بـــعــيـــد عــلـى جتــارب اآلخـــرين.. كــان
الـــهــدف هـــو الـــتـــواصل مع اجلـــمـــيع ومن
ـسـرح فـمن ال يـسـتـطـيع أن أجل مـحـبى ا
ـســافـة أو ألمــر مـا يــتــابع عـرضًــا لـبــعــد ا
فــــإن مــــتــــابــــعـــــته الــــنـــــقــــديــــة واخلــــبــــريــــة
والتقريرية تعطيه الكثير من التعويض..
كـانت اجلريدة تـهدف إلى تـواصل اجلميع
وإلـى أن يـــــــعــــــــرف الـــــــكـل أن هـــــــنــــــــاك من
ـسـرح ويــعـشـقـونـه فـكـان إلـقـاء يـصــنـعـون ا
ـسرح فى ـظالـيم من هواة ا الضـوء على ا

كل أرجاء مصر بل والوطن العربى.
راهـنا على وجود حركـة نقدية حـقيقية..
وأسـتــطـيع أن أقــول إن الـنـقــاد مـوجـودون
لــكن كــان يـنــقــصـهـم مـكــان ثــابت لـيــتــأكـد
لـــلـــكل وجــودهـم. فــكـــانت اجلـــريـــدة الــتى
فتـحت األبواب أمامـهم كان حـلمًا لـلهواة

الـدكـتـور أحـمـد نـوار حتـويل الـنـشـرة الـتى
رأس حتريرها الشاعر يسرى حسان إلى
دوريـــة وكـم كـــانت احلـــقـــيـــقـــة أجـــمل من
احلـــلم لـــقـــد جتــاوزت احلـــلم وأصـــبــحت
جــريـــدة أســبــوعــيــة لـم يــصــدق الــبــعض
وانـتـظـر اآلخـرون الـسـقـوط لـكن الـتـحـدى
ـســرح وهــواته ــان بــالــفــكــرة وبــأن ا واإل
لـهم حقـوق ويسـتحـقون الـتعب الـشاق كل

ذلك كان دافعًا لالستمرار.
نــعم نـســعى جــمــيـعًــا كــأسـرة واحــدة نــحـو
الــــتــــطــــويـــــر لــــذلك كـــــان اإلصــــرار عــــلى
االنـــفـــتـــاح عــــلى جتـــارب اجلـــمــــيع فى كل
أنـحـاء الـعـالم ألنـنـا فـى عـصـر الـسـماوات
ــفـتــوحـة.. عــصـر لم يــعـد هــنـاك بــعـيـد. ا
فــــكـــان دور اجلـــريـــدة أن يـــصل إلى هـــواة
ـسرح ومـحـبيه ومـتخـصـصيه كل شىء.. ا
نــعم هــنــاك مالحــظـات لــكــنـهــا دائــمًـا فى
طى التـعـديل والتـطـويـر.. لم نتـوقف عـند
ــثل حــدود احملـــلــيـــة أو اإلقـــلــيـــمـــيــة لـم 
ــسـرح الــثــقــافــة اجلـمــاهــيــريــة فـقـط بل ا
ـهـرجـانات عـمـومًـا فى كل مـكـان تـابعـنـا ا
الدوليـة كما فعـلنا مع اإلقـليميـة واحمللية

سرح وهواته دائمًا ما كان يراود محبى ا
أن تـكـون لـهم مـطــبـوعـة دوريـة تـهـتم بـهم
لـيس جملرد إلـقـاء الـضوء عـلـيـهم ومتـابـعة
ـا أعـمــالـهم بـالــنـقـد والــتـحـلــيل فـقط وإ
أيــــضًـــا بـــتــــقـــد مــــوضـــوعــــات تـــثـــقــــفـــهم
ـعـاصر سـرح ا وجتـعـلهم يـتـواصـلـون مع ا
ــــــســـــــرح الــــــقــــــد إضــــــافـــــــة إلى أسـس ا
ومـــوضـــوعــاتـه كـــان حــلـــمًـــا خـــاصــة وأن
سـرح الشهـرية أصبـحت حتتجب مجلـة ا
وال تـــظــهـــر إال ســنــويًـــا هــذا إن صــدرت

وهى خسارة كبيرة بالطبع..
ـسـرح وكـثــيـرًا مـا كــنت أرى شـغف هــواة ا
ــســرح. خـــاصــة فى مــهــرجــانــات نــوادى ا
ـعـرفـة.. وكـانت شـغـفًـا نـحـو الـرغـبـة فى ا
ـهـرجان دائـمًـا متـنـفسًـا يـرون فيه نـشرة ا
حتـلـيـالت نـقـديــة ألعـمــالـهم بــأقالم نـقـاد
ــا ســـمـــعـــوا عــنـــهم لـــكـــنـــهم من خالل طـــا
الـــنـــشــــرة أصـــبـــحـــوا يــــكـــتـــبـــون عــــنـــهم بل
ويلـتقون بـهم وكثـيرًا مـا كان األمل واحللم
أن تــصــبـح هــذه الــنــشـــرة شــهــريــة إلى أن
كـان مـهـرجـان الـنـوادى بـاإلسـكـنـدريـة عام
٢٠٠٦ حـيـنــمـا قــرر رئـيس الــهـيــئـة آنـذاك

عيد وميالد

جريدة أسبوعية متخصصة
جتاوزت موقعها الصغير فى
الثقافة اجلماهيرية لتمتد
صرى سرح ا بروافدها إلى ا

أعمل فى مسرحنا.. غسّالة!
ـستكاوى أو حـتى «ستاد أفريـقيا»!.. وبعد ا
ذلك سـتـكون رئـاسـة حتـريـر جريـدة ريـاضـية
محـترمة فى انـتظـارى.. نسـيت أن أقول لكم
إن مــحــمــد أبــو تــريــكــة كــان ســيــســعى إلىّ -
بـذات نـفـسـه - لـيـكـون ضــيـفـاً فى بــرنـامـجى
وكـنت سأرحب به بالـطبع.. فأنـا أعشق هذا

الالعب وأحترمه كما يحترمنى بالضبط.
هل قــلت كــنت عــلى وشك.. نــعم كــنت عــلى
ـــرء وشك غـــيـــر أن لـــيـس كل مـــا يـــتـــمـــنـــاه ا
يــدركه فــقـد ســبق الــصــديق يـســرى حــسـان
اجلـميع واخـتطـفـنى ليالً وفى أحـد الفـنادق
الـنائيـة وبعـيداً عن أعـ البصـاص جـعلنى
ــدة ــســـرحــنــا عـــقــداً غـــيــر مـــحــدد ا أوقع 
مقابل مبلغ مغر - ال داعى لذكر الرقم درءا

للحسد.
أمـــا الــوظــيــفـــة الــتى من أجـــلــهــا اخــتـــطــفــنى
الصـديق رئـيس حتـريـر مسـرحـنـا فهى - وال
ـسمى حـسـد - وظيـفـة غـسّالـة!.. هـذا هـو ا
الـسـرى الـذى يــطـلـقــونه فى الـصـحــافـة عـلى
ركزى» ويـا ويله مَنْ تـطلع قـطعة «الديـسك ا
البس من حتـت يده ناقـصة تـزهير أو من ا

متسخة قليالً..
ــر األمـر بــسالم.. وأنـا ــمـكن أن  كــان من ا
أعـــمل الـــعـــمل نـــفـــسـه بـــعـــد كل «قـــلـــعـــة» من
الـسادة احملررين غـير أن مالبس بـعضهم -
أعـنى كـتـابـاتـهم - كـثــيـرا مـا تـسـتـعـصى عـلى
«الـعــصـر» وعـلى كل مــسـاحـيق الــغـسـيل الـتى
أســتـــخــدمـــهــا.. فـــألـــعن نـــفــسى.. وألـــعن فى
ســـرى رئــيس الـــتــحــريــر الـــذى أوكل لى هــذه
الــشـغالنــة.. غـيــر أنى أعــود لـلــعـمل صــاغـراً
كـأى ربة مـنـزل مـحتـرمـة سيـأتى زوجـهـا ليالً

والبد أن يجد مالبسه زى الفل.
محمود احللوانى

فأنـا أولى به.. ديـتهـا إيه?.. بـضع كـلمـات أدبـية
مـسـبـوكة واسـتـشهـادات من الـلى قـلـبك يحـبـها
مـن صالح جـاهــ ومن بـهــاء طـاهــر وال مـانع
من استشهاد من إدوارد سـعيد أو حتى ميشيل
فـوكــو ألدخل بـالـتـحـلـيـل الـريـاضى زمن مـا بـعـد

احلداثة..
طـبـعـاً ده جـديـد الجن.. وعـلى إثـر ذلك كـانـوا
سـيـسنـدون إلىّ بـرنـامجـاً خـاصـاً بـاسمى فى
قـــنـــاة مـــودرن ســـبــــورت عـــلى غـــرار صـــالـــون

قـبـل أن أنـضم لـلـعــمل ضـمن فـريـق مـسـرحـنـا
كــنت عـلى وشك أن أصــبح مـحـلـًال ريـاضـيـاً..
فأنا رياضى «أرارى» وكـروى فلتة! يلتم حولى
األصـــدقــاء عـــقـب كل مـــبــارة ألشـــنف آذانـــهم
بـأعـمق الــتـحـلـيـالت الـتى ال تـخــطـر عـلى بـال
حـــسن شــحــاتـــة نــفــسـه.. بــالــتــأكـــيــد ســأقــدم
ــسـائل الـريـاضــيـة الـتى حـار جـديـًدا فى كل ا
فـــيـــهـــا احتـــاد اجلـــباليـــة وجـــهـــابـــذة الـــفـــيـــفـــا
أنـفــسـهـم.. من أول هـروب عــصـام احلــضـرى
إلى ســــيــــون حـــتـى دوخــــة حـــســــنـى عـــبــــد ربه
ـــتـــنــازع عـــلـــيه بـــ ســتـــراســـبـــورج واألهــلى ا
واإلســـمــاعــيـــلى كـــذلك كــنـت ســأقـــدم فــتــوى
معتبرة فى مشـكلة هانى سعيد األخيرة.. من
اآلخـــر أنــا أهـالوى صـــمــيـم وكــنـت ســأحـــكم
ـثـارة بـشـأن هـؤالء لألهــلى فى كل الـقـضـايـا ا
ن ســـيــأتـى عــلـــيــهم الالعــبـــ أو غــيـــرهم 
الــدور.. فـــنــحن فى زمـن االحــتــراف واألهــلى
أحـق بـــــأى العـب فـــــيـه الـــــرمـق فـى مـــــصـــــر..
ـــبــررات الـــتى أســـوقــهــا وبـــالــطــبـع لن أعــدم ا

دفاعًا عن رأيى باحلق أو بـ«ابن عمه»..
وبـالتأكيد كنت سـأحجز لنفـسى مكاناً دائماً
عــلى الــهـواء مــبــاشـرة فـى كال سـتــوديــوهـات
التـحـليل.. طـبـعـاً لِمَ ال.. وقد قـيل: «ال يُـفتى
واحلـــــــلـــــــوانـى فى االســـــــتـــــــوديـــــــو».. كـــــــانــــــوا
سـيتـهـافـتون عـلىَّ فى كل الـبـرامج الريـاضـية
ويـعتـبـروننى مـحـللـهم اخلـصوصـى.. محـمود
.. واحملـــــلل احلــــــلـــــوانى مــــــحـــــلل قــــــنـــــاة در

..A.r.t الرياضى لقناة اجلزيرة والـ
يـعنى كـنت سـأصـبح جنمـاً تـلـيفـزيـونـياً مـرمـوقًا
تـتـجمع زوجـتى واألوالد كل لـيـلـة.. ال لشىء إّال
لـكـى «يـتـفـشــخـروا» بى أمـام اجلــيـران وجـيـران
اجلـيـران.. كـانـوا سـيـسـحـبـون لـقب «فـيـلـسـوف
ن يونس ويطلقونه علىَّ.. التحلـيل» من األخ أ

الوظيفة التى من أجلها
اختطفنى الصديق رئيس
حترير مسرحنا هى - وال
حسد - وظيفة غسّالة!

يا«روميو وجولييت» 
كم أنت جميل..!

iógR óªëe

فى دور «رومــيــو» وريـهــام دســوقى فـى دور «جــولـيــيت»
فكان كل مـنهمـا معجـزا فى دقة وبراعـة األداء الصوتى
واحلـركى وخاصة جـوليـيت التى كـانت جميـلة ومـوحية
ــــكــــيــــاج الــــذى قــــبــــحــــهــــا شـــــكال ولــــيس بــــالــــرغم مـن ا
مـوضــوعـا!.. وكــذلك كـان كـل من رأفت سـعــيـد فى دور
«مركشـيو» ومحـمد فؤاد فى دور «بـنفولـيو» حيث قدم
كل مــــنـــهـــمـــا شـــخـــصـــيــــته وخـــدم عـــلـى زمالئه فى روح
مـسـرحــيـة صـادقـة وكــان مـحـمــد سـراج الـدين فى دور
«مـونـتـاجـيـو» وولـيد مـحـمـد فـى دور «كـابيـولـت» مـثـال
لــلــدقــة والــتـــعــبــيــر الــصــحــيح عـن طــبــيــعــة وروح مــنــهج
اإلخــراج وطـــريــقـــة األداء كـــمــا لـــعب اخلـــدم دورا بــالغ
الـروعــة وأعـنى كـًال من: أحـمــد مـصــطـفى خــادم أسـرة
مـونـتـاجـيو ومـحـمـود عـبـد العـزيـز «الـبـارع» والـذى لعب
بـاإلضــافـة إلى دور خـادم أســرة كـابـيــولت دور «بـاريس»

خطيب جولييت.
وكــــذلك كـــان مـــعـــتــــز ســـيف الـــديـن فى دور «احلـــكـــيم
لـورانس» مـثال للـحـيـويـة فى احلـركـة والقـدرة الـفـائـقة
ـنـاسبـة «احلـلـيم» الذى عـلى السـيـطـرة االنفـعـالـية و
كان فى األصل «قـسـا» فلم أسـتـطع التـأكـد هل النـظر
لألمـــر جـــاء فـى إطـــار جتـــاوز فـــكــــرة أن الـــدين - فى
الــعــصــور الـــوســطى زمن الــنـص األصــلى - هــو الــذى
ربط القلب برباط احلب الشرعى «الزواج» واعترف
بـه كـحل إلحـالل الـسالم أى أن الــدين يــجــلب الـسالم

نع احلرب!.. و
أم كـــــان الـــــنـــــظــــــر لألمـــــر فـى إطـــــار إقـــــصـــــاء اآلخـــــر
والـــتـــخـــلص من شـــبـه الـــعـــنـــصـــريـــة فى ذات الـــوقت..
عـموما فى إطـار سيـاق هذا العـمل التـجريـبى اجلميل
أنـا أميل إلى االنحياز لـلفكرة األولى وليـست الثانية..
ربية» واستطـاعت شيمـاء إبراهيم الـتى لعبـت دور «ا
وكــذلـك دور «زوجــة مـــونــتـــاجــيـــو» أن يـــتــشـــكل أداؤهــا
ـا يـناسب طـبـيعـة كل دور وكـذلك فـعلت فى ويـتلـون 
نـفس االقـتــدار نـظـيـرتـهـا سـمــر جـابـر الـتى لـعـبت دور
«زوجـة كــابـيـولت».. يـبـقى اســتـلـهـام اخملـرج ألفالطـون
فى كـلـمـة فى كـتــيب الـعـرض حـول اخلـلط بـ الـدافع
هـرج سواء فى الوهم فى نـفس كل منـا فى لعب دور ا
ــسـرح» أو احلــقــيـقــة «احلـيــاة» وهــو اسـتــلـهــام أمـ «ا
وجيد فى تـوصيله لـلفكـرة كذلك فريـق العرض الذى
استلهم كلـمة جلروتوفسكى - هى فى الواقع واألصل
ـــعــلم األول - حــول صـــعــوبــة واســـتــجــابــة لـــســقــراط ا
اسـتـيـعـاب الـعالم وأن عـلـيك فـقط أن «تـعـرف نـفسك»

مكن?!..  تفرد ا لتكتشف أنك العالم ا
لــقـد أمــضـيت وقــتـا بــهـيـا وبــهـيــجـا مأل عــقـلى وروحى
وعـيـا ونورا واسـتـضـاءت نـفـسى بـكل جـمـيل بـعـثه هذا

بهر فى سماء العرض. الفريق ا

قـدمت فــرقــة جــامــعـة عــ شــمس لــلــمـهــرجــان الــقـومى
لــلـــمــســرح «رومـــيــو وجـــولــيـــيت» إعـــداد وإخــراج مـــحــمــد
الصغير عن نص وليم شكـسبير العظيم والنص بإيجاز
هو قصـة الكراهيـة التى تنـدلع ب أهل بلـدة صغيرة فى
إيــطـالــيــا يـديــنـون بــنـفـس الـدين ويــتـكــلــمـون نــفس الـلــغـة
ويــتــقــيــدون بــنــفس الــتــقــالــيــد.. ولــكن شــرارة الــكــراهــيـة
جتعـلهم يـنقـسمون عـلى أنفـسهم يـقتلـون  بعـضهم بـعًضا
وال يعـود الـسالم بيـنـهم إال بـعد أن ربط احلب بـ قـلبى
: رومـيــو من أسـرة ــتــحـاربــ فــتى وفــتـاة من الــفـريــقـ ا
مـونـتــاجـيــو وجـولـيــيت من أسـرة كــابـيـولــيت وكـمــا يـقـول
مـحمـد عنـانى فى مقـدمة تـرجـمته أو «تـعريـبه كمـا يحب
ا أراد القدر أن يقدم روحيهما أن يطلق على النص: كأ
قــربـــانـــا لــشـــيـــطــان الـــبــغـــضـــاء فــيـــرضى ويـــرحل ويـــعــود
الـصفـاء..!». احلكـايـة إذن بسـيطـة ومـعروفـة منـذ أن قام
مـطـران خــلـيـل مـطــران بـتــعـريــبـهــا قـدم بــعـده الــعـشـرات
مــتـرجـمـات أهــمـهـا: حملــمـد عـوض مـحــمـد بـإشـراف طه
حــسـ فى مـشــروع تـرجـمـات اجلــامـعـة الـعــربـيـة مـرورا
بترجـمة دار القلم لـغازى اجلمال وأخـيرا ترجمـة محمد
ادة متوفـرة لـ «محمد الصـغير» الذى أعد عـنانى.. إذن ا
وأخـرج وصـمـم االسـتـعـراض أو احلــركـة الـتـعـبــيـريـة الـتى
شـكــلت الـصـورة الــبـصــريـة لـعــرض جـامـعــة عـ شـمس

فماذا فعل?
قـام مـحمـد الـصـغيـر مـخـرجا ومـعـدا وسـينـوجـرافـيا مع
مـصـمم الـديكـور مـحـمد أبـو احلـسن ومـصمـمـة األزياء
ــسـرحى لــلـعـرض فــغـطى ـشــهـد ا هـالــة زهـوى بــرسم ا
ـســرحى» الـثالث ـســرح «الـفــراغ ا جــوانب أو حـوائـط ا
بقماش وردى مرسوم عـليه قلوب وكذلك مستوي 20
سم األعـلى أصـغـر فى الـطول ثم وضع عـلـيـهـمـا نصب
عــلى هــيــئــة مــتــوازى مــســـتــطــيالت وأجــلس مــجــمــوعــة
سـتوي ورميـو وجولييت مـتعارض كل مثـل على ا ا
فى اجتــاه فى إشــارة إلى نـــتــاج الــكــراهــيــة الــتى تــســود
ـمـثـلـ الـبـلـدة ومــنـذ الـلـحـظـة األولى تـفــصح مالبس ا
الـتى حافظت - ويـاللـعجب - على طـبيـعة كل شخـصية
وطـراز العصر والطـابع اجلمالى الذى يـنبغى توفره فى
الـبالـتة الـلـونيـة لكل مـشـهد لـنجـد تتـابـًعا بـصرًيـا مثـيًرا
البس فى ذات الـوقت أفصحت وجـميالً.. ولـكن هذه ا
أيـــــضــــا عـن حــــالــــة مـن اجلــــروتـــــسك والـــــبــــارودى ومــــا
يـشـوبـهـمـا من مـبـالـغـة وتـهـكـم شديـديـن اسـتـهـدف بـهـما
فــنــان الـعــرض لـيس فــقط تــقـد اجلــديـد ولــكن إبـراز
رؤيـة خـاصـة له لـعـالم الـعصـور الـوسـطى الـذى يـطرحه
الـــنـص من نـــاحـــيــة ورغـــبـــة قـــويـــة فى كـــســـر الـــقـــواعــد
الـراسـخــة الـتى يـقــوم عـلـيــهـا بـركــائـز ثـابـتــة ذلك الـكـون

الكالسيكى لذلك العالم?!..
ولــلـتـذكـرة فــقط أذكـر أن مـشــاهـد شـكـســبـيـر  - الـتى
يـغــيـرهــا طـبــعــا - يـقــوم عـلــيـهــا الـنـص هى: شـارع فى
فــيـرونــا أمـام سـاحــة واسـعـة قــاعـة واسـعــة فى قـصـر
أسـرة كـابـيـولـيت تـطل عــلى احلـديـقـة صـومـعـة الـقس
لــــورانس وخــــلـــفــــهـــا حــــديــــقـــة أيــــضًــــا (وســـوف يــــقـــود
لـشـخـصـيـة الـقس والـتى جـعـلـهـا الـعـرض بـ«احلكـيم»)
حــديـقــة قــصــر كــابــيــولـيـت وشـرفــة جــولــيــيت مــقــبـرة
ضــخـمــة فـخــمـة فى فــنـاء إحـدى كــنـائـس إيـطـالــيـا فى

ذلك العصر.
وكـان مـخرجـو «رومـيـو وجولـيـيت» كثـيـراً ما يـضـطرون
ـنــاظـر وتــهـيــئـة إلى عـمـل عـدة اســتـراحــات لـتــركـيـب ا
ـا كـان يـجـعل الـعـرض يـطـول حـتى الـفـجر ـشـاهـد  ا
لك من وكان جمهور مسرح اجللوب الشكسبيرى ال 
الــثــرثـــرة وشــرب اجلـــعــة فى االســـتــراحـــات والــعــرض
أيـــضــا..! ولــكـن مــخــرجـــنــا مـــحــمــد الـــصــغــيـــر اســمــا
والكبـير قامة اسـتطاع بضـربة واحدة أن يحل مـشكلة
ــــســـــرحـى» فى هـــــذا الــــنـص حـــــيث وضع ــــنـــــظـــــر ا «ا
بروازين خفـي مفـرغ ليجـلس أمام كل منـهما على
ــتـنـازعــتـ وعـبـر ــشـهـد كل مـن األسـرتـ ا جــانـبى ا
دالالت األزيــاء ومـوتــيـفـات صــغـيـرة الــشـكل  وخـفــيـفـة
احلـمل استـطاع أن يعـبر دقـائق وتفـاصيل مـتعددة فى
كل مــشــاهــد الـعــمل الــذى اســتــغــرق نــحـو 70 دقـيــقـة

مرت كلمح البصر!..
واســتـطـاع مـحــمـد الـصــغـيـر الـكــبـيـر أن يــرسم الـدقـائق
وسـيقى ـؤلف ا ـسـرحى لديه مع ا الـسمـعيـة للـمشـهد ا
لحن شادى عـبد السالم الذى ـوهوب وليد سـيف وا ا
تــــمـــيـــز عــــمـــله بــــالـــطـــرب والــــدرامـــيـــة فـى ذات الـــوقت
والـتــجـديـد أيــضـا حـيـث اسـتـخــدم األصـوات الـبــشـريـة
سواء كمـوسيقى أو كـمؤثرات واسـتخدم أدوات إيـقاعية
مـبــتـكـرة مــثل: الـعـصى جــركن مـاء فــارغ أكـيـاس بـذور
طـبيـعـية جـافـة رفـيعـة اسـتـخدمت كـعـصى أو سـيوف أو
«شـخـاشـيخ» لـعمل مـؤثـرات أو خـلفـيـة حلـنـية كل ذلك 

ــشـهــد بـالغ اجلــمـال ــشـهــد وحـيــويــة دافـعــة جـعــلت ا ا
والـدقـة وإن ذكـرنى مـنـهج الـعـمل كـكل بـعـرض «هـاملت»
لـلـفـرقـة الـسـويـديـة الـتى عـرضت عـلى مـسـرح الـطـلـيـعة
منذ سنوات وإن كان هـذا ال يعنى تقليدا أو احتذاء بل
يـعـنـى إنـفـاقـاً فى طــبـيـعـة األسـلــوب فـقط ال يـنـقص من
قدر فناننا «الصغير» الكبير.. والذى استطاع أن يختار
ثـلـ التـحـمت وانصـهـرت كفـريق لـتعـطى درسا بـاقـة 
ــنــشــودة فـى أى عــمل فــكــان ــســـرحــيــة ا فى احلــالــة ا
ــــثل ويــــقـــوم بــــاإليــــحـــاء الــــفــــريق يــــشــــخص ويــــلـــعـب و
واالنـدمــاج وكـذلك يــجـســد قـطع الــديـكــور بـاســتـخـدام
موتـيـفـات بسـيـطة مـثل بـرواز حـديدى بـشـرفة جـولـييت
والفتات مرسوم عليهـا شجر للحديقة وكذلك جتسيد
هــبـــوب الــعــاصــفــة عــلى أشـــجــار احلــديــقــة فى بــراعــة
منـقطـعة النـظير ولـعب األدوار الرئيـسية: كـر يحيى 

ــا بــسالســة بــبــســاطــة وبـال أى افــتــئــات أو إقــحــام وإ
مــذهــلــة أدت إلـى يــســر بــالغ فـى عــمــلــيــة الــتـــلــقى الــتى
حملت كافة دالالت النص الـشكسبيرى والذى أخذ منه
ــــعـــد مـــا خـف حـــمـــلـه وثـــقل ثــــمـــنه!?.. كــــمـــا اشـــتـــرك ا
«الــصـغــيــر» الـكــبــيـر مـع مـصــمم اإلضــاءة الـبــارع أحــمـد
رجب فى رسم الــصــورة الـبــصــريــة لـلــمــشــهـد بــتــحــديـد
مـــنـــاطق الـــظل والـــنــور وبـــحـــرفــيـــة بـــالــغـــة أضـــاء وجــوه
شــخـــصــيــات كل مــشــهــد مـع احلــفــاظ عــلى جــمــالــيــات
الــصـــورة ســـواء كـــانت الـــكـــتـــلـــة ســاكـــنـــة أم مـــتـــحـــركــة
واسـتطـاع بالـتـضافـر مع خطـة للـحركـة مرسـومة بـعنـاية
مـثل مـرجتـلة أو فـائقـة لـكى تـبدو كـمـا لو كـانت حـركـة ا
حتــدث وحى الـلـحـظـة بــيـنـمـا الـعـكـس الـصـحـيح!?. لـقـد
مـثـلون يـتحـركون كـالفـراشـات اجلمـيلـة التى تـنقل كـان ا
حبوب الـلقـاح من زهرة إلى زهرة لـتحدث خـصوبة فى 

سرحية  فريق موهوب أعطى درساً فى جمال احلالة ا

فى عرض لفرقة جامعة ع شمس

 سالسة مذهلة حملت داللت النص الشكسبيرى للمشاهد
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> كـان شوقـى قد بـدأ كتابـة مسـرحيـاته بـعد سفـره إلى فـرنسـا لدراسة
دة أربع احلـقـوق عام 1890بـثالث سـنوات حـيث كان فى بـعثـة دراسيـة 

سنوات ولكنه أنهى دراسته بعد ثالث سنوات.

سرحي جريدة كل ا

21 من يوليو  2008 العدد 54

األسـاسى وأهميـة تناول داريـوفو واجتاهه
احملـسوب لهذه التـقنية اخلـطيرة فالرجل
بـــــعــــيــــد كـل الــــبـــــعــــد عن الـــــلــــعـب اجملــــانى
ويــســـتـــخـــدم الـــتـــقـــنــيـــة الـــتى أخـــذهـــا عن
بيـراندللـو بكل دقـة ورهافـة حس وإال فما
مـــعـــنـى أن يـــنــــتـــقل الــــفـــوضــــوى بـــ عـــدة
شـخـصـيــات كـالـقـاضى والـدكـتـور الـنـفـسى

والقس والشرطى?!
وقـد يــظن الـبـعـض أن داريـوفـو يــقف عـنـد
حـــــــدود «الــــــكــــــومــــــيــــــديــــــا ديـالرتى» إال أن
نــصـــوصـه تـــؤكــد عـــكـس ذلك فـــهـــو غـــيــر
ــاط ــرة بـــالـــشـــخـــصـــيـــات واأل مـــعــنـى بـــا
ــواقف الــتى الــثــابـــتــة ولــكن بــاألحـــداث وا
تـقـبل دائـمـاً الـقسـمـة عـلى أكـثـر من وجـهة
نــظـــر كــمــا أنه وعــلى جـــانب آخــر يــنــشــد
مـجــتـمـعــاً آخـر ومـواقف بــديـلـة لــتـلك الـتى
يـــــفـــــضـح كـــــيـــــانـــــهـــــا الـــــبـــــراق من اخلـــــارج

و«اخملوخ» من الداخل.
وفى تـصـورى أن الـتصـمـيم الـسـيـنـوغرافى
الــذى قــام به صـبــحى الــسـيــد كـان مــعـنــيـاً
بهذه الـعوالم مـهتـماً بـتفاصـيلـها اإلبـداعية
فــــلـن تــــلــــمـح أى مــــشــــابـــــهــــة بــــ الـــــقــــسم
ا سوف التـقليـدى وما قـام به صبـحى وإ
تـصطدم بـوجهة نـظر الرجل فى األحداث
ـــواقـف ومن ثم فــــإنه يـــتــــخـــذ مــــوقـــفـــاً وا
ه اخلاص جـمالـيـاً ويحـاول أن يـؤسس لعـا
سرحى كما لدنيا األحداث فى العرض ا
سـتــقــابــلك كــرنــفــالــيــة ســاخــرة تــتـخــذ من
ــــفـــرغـــة األلـــوان الــــصـــريــــحـــة واألمــــاكن ا
ــــكن مـن خاللـه أن تــــعـــرض مــــوضــــوعــــاً 
األحــداث غـيــر الـتـقــلـيـديــة والـشـخــصـيـات
الـكـارتـونـيــة الـفـارغـة من الــداخل وتـنـتـظـر
فـــقط من يـــشـــعل حـــواس الــظـــهـــور ولــعل
الـنـاظـر لـلـوهــلـة األولى سـوف يـتـعـجب من
ـسرحى الـذى يحـيط بقـاعة نـظر ا هـذا ا
يـــوسـف إدريس ويــــضع حــــوله كــــثـــيــــراً من
عالمــات االســـتـــفــهـــام ولـــكن بـــعــد بـــدايــة
األحداث الـتى تـراهن دائـمـاً عـلى الـتـحول
والـــلــعب من جـــانب الــفــوضـــوى فــإن عــالم
صــبـــحى تــظــهــر أهـــمــيــته شــيـــئــاً فــشــيــئــاً;
البس لـيــست كـمـا ـكــتب وا فــاحلـوائط وا
ـا تبدو وكأنها تلعب هى فى احلقيقة وإ
مع درامـا  دار بـوفـو لعـبـة خـطـرة أسـاسـها
ـــراهـــنـــة عــلـى مـــا وراء األحـــداث وإبــراز ا
ـســرحى الــكــامن فى جــمــالــيــات الــلـعـب ا
فــــنـــــحـن فى ســـــوبـــــر مــــاركـت أو مـــــعــــرض
مالبـس تـضـاء اجلـنـبـات والـزوايـا بـطـريـقة
غـــيـــر صــريـــحـــة وعـــلـــيك دائـــمــاً أن تـــرتب
ـنـطق الــذى يـبـحث عن عالقـات عــقـلك بـا
بـديــلـة وأشـبــاه مـواقف وبـعـض من حـقـائق
قــد تــبـــدو هالمــيــة وكـــابــوســيـــة فى بــعض
البس الـــــلــــحـــــظـــــات الـــــدرامـــــيــــة وعـــــلـى ا
ـــصـــمــمـــة بـــنـــفس خـــطــوط الـــديـــكــور أن ا
تـؤسس للعالـم اجلديد الذى يـريد صبحى
ـا كان داريـوفـو يـبحث لـلـمتـلـقى أن يـراه و
عن الـبهـجـة فإن صـبـحى يحـقـقهـا بـكل ما
أوتى مـن أفـكـار بـعـيـدة تـمـامـاً عن األفـكـار
الــتـقــلــيــديــة ومـقــتــربــة أكـثــر من الــتــيــمـات
الـوهـميـة الالهـيـة ويبـدو أن مـراهـنـته تلك
قد نبـعت من حتليـله لشـخصيـة الفوضوى
ا يـعنى بهـا من حتوالت إبـداعية كـاشفة

للمجتمع واحلكومة فى آن. 
ـســرح الـشـبـاب بــهـذا الـفـريق من فـهـنــيـئـاً 
ــــــبــــــدعــــــ الــــــكــــــاشــــــفـــــ لــــــلــــــحــــــقــــــائق ا
والشخصيات دون ادعاء أو افتراء أو....

األحداث االجتماعيـة والسياسية الراهنة
ولـقــد بـدأ بــالـفـعـل وبـثـقــة يـضع يــديه عـلى
مـنـاطق مــوهـبـته احلـقـيـقــيـة فـهـو مـشـغـول
ـثــلـيه ـســرحى اخلالق ويــدفع  بــالـلــعب ا
دائـما لتـفعيـل شخصـياتهـم بابتـداع مناطق
جــــــديـــــدة فى األداء واحلــــــركـــــة كــــــمـــــا أنه
ـــســـافـــة بـــ الـــتـــفـــســـيــر يـــحـــسـب بــدقـــة ا
ـشــاهـد ويـتـرك بـعض اجلـمـالى لـطــبـيـعـة ا
ـتـلـقى ـسـاحــات الـفـارغـة لــكى يـدخـلـهــا ا ا
بـــذاته ويـــربط بـــيـــنــهـــا وبـــ مـــســـتـــجــدات
مـجــتـمـعه كـمـا أنه يــفـكـر بـشـكل جـدى فى
مـــــســــتــــقــــبل الــــعـالقــــات والــــشــــخــــصــــيــــات
الـدرامـية ويـهـتم كـثيـراً بـتطـويـر اللـحـظات
الــكـاريــكــاتـيــريــة لـيــؤكــد مـعــانى كــامــنـة فى
الــشـخــصــيــات واألحــداث ورغم إعــجــابى
بـــهــــذه اخلــــصــــائص إال أنــــنى الحــــظت أن
بعض شخصياته انـفلت منها اإليقاع العام
وانــفــلــتت مــنـــهــا الــتــعــلــيـــقــات والــهــمــســات
بـطـريـقـة تـتـجه لـبـلـورة الـلـعب فى حـد ذاته
ــمـــثـــلــ فـــبـــدت بــعـض الــتـــصـــرفــات مـن ا

(خــاصــة كــمــال عـطــيــة وســيــد الــفـيــومى)
فـبـدا لـعـبـهم مـجـانـياً مـغـالى فـيه وأظن أنه
ـثلـيه لـلمـنطق كان يـجب علـيه أن يـرشد 

أكــثــر فــتــكــشف احلــكــومــات والــســيــاسـات
الالمعة من اخلارج.

ولـــعل عـــادل حـــســــان كـــان ســـعـــيـــداً بـــتـــلك
االنـتقـاالت والـتـحلـيالت الـكثـيـرة الـتى يعج
ــنــطق فى بــهــا الــنـص فــهــو يــعــشـق ذلك ا
الـــتـــنــاول وكـــنت قـــد شـــاهـــدت له عـــرضــا
بــقـــصــر ثــقــافــة اجلـــيــزة مــأخــوذاً عن نص
الــدكـــتــور ســـامح مـــهــران «الـــشـــاطــر وست
احلسن» يـتناول مـوضوعـاً شيـقاً عن فريق
تــمــثــيل يـقــوم بــاإلعــداد لـعــرض مــسـرحى
ـوضــوع أن عـادل حــسـان لم اجلــديـد فـى ا
ا فيه يترك نص الدكـتور سامح ويقدمه 
من ألــعـاب مــسـرحــيـة تــتــخـذ من مــنـطق -
ا زاد سرح - متكأ لها وإ سرح داخل ا ا
ـواقف سـرعة االنـتـقـاالت وأسس لـبـعض ا
اجلـــديــدة والـــشـــخـــصـــيـــات حـــتى أنه أتى
ـــؤلف كـــأحـــد شـــخـــصـــيــات بــشـــخـــصـــيـــة ا
الـــعـــرض ومن ثـم فـــهـــو قـــبـل تـــقـــد نص
داريـوفو مـغـرم بهـذه الـتقـنـية ويـحب الـلعب
ـــســــرحـى ولـــكـن فى هــــذا الــــعـــرض أراه ا
مـخـلـصـاً لـطـبـيـعـة األحـداث ومـراهـنـاً عـلى
بــعض االخــتــصـارات فــقط وذلك لــشــعـوره
بــأهــمــيــة الــقـــضــيــة ومالءمــتــهـــا لــطــبــيــعــة

من  إحـدى نـوافذ الـطـابق الـرابـع فى مـقر
قـــيــــادة الــــشـــرطــــة وفى أثـــنــــاء احملـــاوالت
ـريـرة والـتـبـريـرات احلـكـومـيـة  القـبض ا
عـلى مــجـمـوعـة أخــرى اعـتـرفت تـفــصـيـلـيـاً
بـــاحلـــادث األمــــر الـــذى فـــضـح  أســـالـــيب
ــلــتــويــة لــلــبــحث عن احلــقــيــقـة الـشــرطــة ا
ــشـتــبه ــهــ مع الــبــســطــاء وا وتـعــامــلــهــا ا

فيهم!
وداريـوفــو هـنـا ال يــقـدم األحــداث كـمـا هى
ـنطق الـتـهـكمى الـسـاخر ـا يـعـرضهـا بـا وإ
الــذى عـــرف عـــنـه كــمـــا أنـه يـــدخــلـــهـــا فى
ــــســــرح لـــــيــــنــــشئ ــــســــرح داخـل ا دوامــــة ا
ـا كــان الــرجل يــعــشق عالقــات جــديــدة. و
مــنــطق األلــعــاب اخلــطــرة فــإنه يــســتــغــلــهـا
ـكن فالفـوضوى وحده أقـصى استغالل 
يتنـقل ب عدة شـخصيـات بينـما يلعب كل
ـفــتش ديـلى دورين مـن رئـيس الــشـرطــة وا
فـى وقت واحــــد وتـــــدار األحــــداث دائــــمــــاً
ـعـلـومات عن ـنطـق الذى يـخـفى بـعض ا بـا
بـــعض الـــشـــخـــصـــيـــات لــــبـــعض الـــوقت مع
االحــتـفــاظ بـاإلطـار الــكـاريـكــاتـيـرى لــلـعـمل
ككل وهى طريقة تـكشف احلقيقة وتعرى
ــواقف بل إنــهــا تــغــوص ù«ªN óªMCG¢الــشــخــصــيــات وا

موت الفوضوى               
لــــــعل أفـــــضـل مـــــا فى نــــــصـــــوص الـــــكـــــاتب              والصدفة الغائبة

اإليـطــالى داريـوفـو تــلك الـروح الـكــومـيـديـة
ـــــواقف الـــــســـــاخـــــرة والـــــتـى تـــــتـــــخـــــذ من ا
واألحـداث الــتــقــلـيــديــة مــنــطـلــقــاً لــهــا لـكى
تؤسس لروح مختـلفة فى التعامل الدرامى
ـــعـــاجلــة اجلـــديـــدة فـــالــرجـل يــبـــدأ من وا
مـوضـوع تـقـلــيـدى قـد يـكــون حـدث بـالـفـعل
ولـــكــنه يـــخــضـــعه لـــطــريـــقــته الـــفــعـــالــة فى
ـعـاجلـة الــدرامـيـة الـتى تـكـشف احلـقـيـقـة ا
كـاملة وفى نـفس الوقت تضـعها فى قالب
ـســرحـيـة فــنى كـاشف لــتـقــنـيــات الـلــعـبــة ا
وفـى نــصــوصه احلـــديث مــنـــهــا والــقــد

دائــمــاً مــا تــلـــحظ روح الــتــنــاول الـــتــهــكــمى
تـسـيــطـر عـلى مـجــريـات احلـدث الـدرامى
ــــزج بــــ الــــوهـم واحلــــقــــيــــقـــة كــــمــــا أنه 
ـغــلـفـة بــطـريــقـة الذعــة تـكــشف احلـقــائق ا
مثل دائماً ـلون اجلذاب وعلى ا بالسكر ا
أن يــنــتــبه لــلــمــســافــة بــ اإليــهــام والــلــعب
ـــــســــــرحـى فـــــالــــــرجـل يـــــلــــــعـب حـــــتـى مع ا
الـشخـصيـات ولـكنه ال يـلـعب لعـبـاً جزافـياً
ـــا يــلـــعب مـــراده الــلـــعـب فى حـــد ذاته وإ
ليـقـلب أوجه الـشـخصـيـات واحلـقائق وهى
ـؤلـف من بــيــرانــدلــلـو طــريــقــة اســتــقــاهــا ا

سرح). سرح داخل ا وتقنيته البديعة (ا
إن هـــــمـه األول كـــــشـف آلـــــيـــــات اجملــــــتـــــمع
وفضح احلكومات والـهيئات والشخصيات
ــــواقف والــــســـيـــاســــات عـــبــــر تـــقــــنـــيـــات وا
الـكـومـيـديـا الـشـعـبـيـة وقـد قـدم له مـسـرح
الـشـباب مـؤخـراً أحد أهم نـصـوصه (موت
فـوضوى صـدفة) من إخراج عـادل حسان
وســيـنــوغــرافــيــا صـبــحى الــســيــد وأشــعـار
يسـرى حسان ومـوسيـقى أحمـد احلناوى
ــســرح وذلك فى قـــاعــة يـــوسف إدريس بـــا

احلديث.
واحلــقــيــقــة أن فــريق الــعــمل قــدم الــعـرض
واضــــعــــاً فى اعــــتــــبــــاره الــــلــــعـب مع الــــنص
ــســرحى والــلــعب أيــضــاً مع الــوضــعــيــات ا
االجــتــمـــاعــيــة والــســيـــاســيــة الــراهــنــة دون
ه بـطـريـقة الـكـتـابـة عـلى داريـوفـو أو تـقـد
تــقــلــيـــديــة تــقــتــلـه ويــبــدو أن هــنــاك روحــاً
مبدعة خالقة حركت الطاقات داخل هذه
اجملــمــوعــة; تـلك الــروح اســتـلــهــمت مــعـانى
الـبــهــجــة والــتــهــكم لــدى الــرجل وفــعَّــلــتــهـا
ــنـطـق الـذى يــفـضح اآلن وهــنـا دون أن بـا
يـقــول كـلـمـة واحـدة عـنــهم بـشـكل سـافـر أو
خـشن ومن ثم فإنـهم يريـدون متـلقـيا غـير
كــامن فـى كــرســيه مــســتــمــتع بــالــتــمــثــيــلــيـة
ــا يـريــدون مــتـلــقــيـا ــعـروضــة أمــامه وإ ا
ــواقف فــاعـال يــقــوم بــتــحــلــيل األحــداث وا
ويـضعها فى نصـابها الصحيـح فيفهم أكثر
طــبـــيـــعـــة مـــجـــتــمـــعه وطـــبـــيـــعـــة حـــكــومـــته
واحلـقـيــقـة أن طــبـيــعـة األحـداث وتــراكـيب
الـنـاس والـسـلـطـة فى إيـطـاليـا تـتـشـابه إلى

حد كبير معنا.
وحتى ال يـتوه الـقار أقـول لكم بـأن النص
الذى كتبه داريوفـو يتناول حادثة كانت قد
وقعت بالفـعل فى إيطاليا قبل عام 1970
ــاضى حــيث انـفــجـرت قــنـبــلـة من الــقـرن ا
ــقـتل سـتـة بـالـبـنـك الـوطـنى الـزراعى أدت 
عـــشــر شــخـــصــا وجــرح ثـــمــانــيـــة وثــمــانــ
شخـصـاً  وقـد قـام رجال الـشـرطـة آنذاك
بـحــمــلـة اعــتــقــاالت واسـعــة بــ الـنــشــطـاء
الـسيـاسـيـ من بيـنـهم عـامل سكـة حـديد
كــــــان قــــــد أشــــــيـع عــــــنـه مــــــيــــــوله  إلحــــــدى
احلـركـات الـنـاشـطـة سـيـاسـيـاً و تـعـذيب
هــــذا الــــعــــامـل حــــتى يــــعــــتـــــرف بــــارتــــكــــابه
ة األمر الذى أدى فى النهاية وفى اجلر
أحـد أيــام االسـتـجـواب الـقــاسـيـة النـتـحـاره

 كرنفالية ساخرة تعرض أحداثاً غير تقليدية

 عرض
 يكشف سلبيات
اجملتمع عبر
تقنيات
الكوميديا
الشعبية

داريوفو ال يلعب على طريقة الكوميديا ديالرتى

لعب مجانى مغالى فيه 

 إطار
كاريكاتيرى
وطريقة تكشف
احلقيقة وتعرى
الشخصيات
واقف وا

> اخملرج همام تمام يقوم حاليًا بإجراء بروفات مسرحية "الفاضى يعمل قاضى" للمؤلف درويش األسيوطى إنتاج مسرح الغد.

> لـم يـتـجه صالح عـبـد الـصـبور  1931 -1981  إلـى كـتـابـة الـدرامـا الـشـعـريـة إال بـعد أن
خـاض طـويالً فى غـمـار الـشـعـر اجلـديد الـذى مـهـد له الـطـريق وأفـسـحه لـلـدخول فى

مجال كتابة الدراما الشعرية.

سرحي جريدة كل ا
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بروفة جنرال

 أحمد خميس

عام من التحدى واإلبداع 

 محمد عبدالقادر

 أين ستذهب أنت
وسط هؤالء وماذا
ستفعل وسط هذه
الطاقة على العمل

تـعـرفت عـلى جريـدة مـسـرحـنـا من خالل الـصديق
ن فاروق إذ اصـطحـبنى إلى مـقرهـا فى بداية أ
شهر يوليو ٢٠٠٧ - قبل صدورها بنحو أسبوع

ًا - - وقـدمنى جملـلس حتـريرهـا ووصـفنى - كـر
بأننى أستطيع الكتابة.

وقـــتـــهـــا لـم يـــكن بــــاجلـــريـــدة ســـوى
ســبـعــة مــكـاتـب وجـهــازى كــمـبــيــوتـر
لـــلــــتـــجـــهـــيــــزات الـــفـــنــــيـــة واجلـــمع
ومـنــضـدة طــويـلــة لـلــتـحـريــر وعـلى
ـتـواضـعة قـامت هـذه اإلمـكـانـيـات ا
خــلـيــة نــحل من شــبــاب مـتــوهــجـ
ــوهــبـة بــاحلـمــاس مــتـســلــحــ بـا
كــانت األعــداد الـتــجــريــبـيــة تــصـدر
ـتخصص بـانتظام لـتعرض على ا
ويـقـرأهـا مـحـرروهـا لـيـتـعـرفوا عـلى
أخـطـائـهم ويـصـحـحـوهـا بـأنـفسـهم
ـوج باحلـركـة ورئـيس ـكان كـلـه  وا
الــتـحــريــر ال يـكـف عن احلــركـة من
مـكـتـبه حلـجـرة الـتـجـهـيـزات حـتى
ــنــتـــظــمــة جــزًءا صــارت حــركـــته ا
ـــــكــــــان ومن حــــــركـــــته هـــــذه  مـن ا

الداخلية.
وال أخــفـى عــلــيـــكم أنــنـى قــد تــرددت
فـى الــــبـــــدايــــة قـــــلت لـــــنــــفـــــسى: أين
ســــتــــذهـب أنت وسط هــــؤالء ومــــاذا
ســـتـــفـــعـل وسط هـــذه الـــطـــاقـــة عـــلى
العمل لكنى مع العون الصادق الذى
وجـــدتـه مـــنـــهـم والـــنــــصح والـــتــــوجـــيه
الـــدائــمــ خـــصــوصًــا مـن الــصــديق
الــرائع إبـراهـيـم احلـسـيــنى تـقـدمت
وصــدر الــعــدد األول وسـط فــرحــتــنــا
جــمــيــعًــا وكــان صــدوره مــتــواكــبًــا مع

ـــهـــرجــان الـــقــومـى لــلـــمــســـرح فى دورته افــتـــتــاح ا
الـثـانـيـة ذلك أننـا عـدنـا من حـفل االفـتـتاح لـيـلـتـها
إلى مـقـر اجلـريـدة وسـهرنـا حـتى الـفـجـر. وانـتهى
الــــعــــدد وخـــــرجت أســــطــــوانــــة  CD إلى مـــــطــــابع
األهـــــرام حتــــمل الـــــعــــدد كـــــله وهــــنـــــاك لم تـــــعــــمل
ا اضطر رئيس األسطوانة على أجهزة األهرام 
التـحرير أن يعود ليـأخذ جهاز الكمـبيوتر كله "كان

جهاز الب توب" ويعود به لألهرام ثانية.
وذهبـنا لـبيـوتنـا مع نسـمات الـفجـر لم ننم لـيلـتها

كـان كل ما يـشغـلـنا كـيف سيـكـون العـدد ح يـنزل
إلـى األســـواق? وكــيـف ســـيـــســتـــقـــبـــله الـــنـــاس? ومع
صـبـاح الـيـوم الـتـالى خـرج كل مـنـا من بـيـته مـتـجـهًا
ألقــرب مــوزع لألهــرام يـشــتــرى نــسـخــة من الــعـدد

األول!
وبـعد الـعـدد األول تـوالت األعداد
ومـــعـــهـــا كــــانت تـــتــــعـــاظم اآلمـــال
كـــانت ســيـــاســة اجلـــريــدة قـــائــمــة
على إتـاحـة الـفـرصة لـلـشـباب كى
يـــكــــســــروا كل مــــا هــــو تــــقــــلــــيـــدى
ويتعامـلوا مع أفكارهم حتى لو لم
تـنـضج بــعـد. ومن هـذا فـقـد أتـيح
لى أن أجـــرب شـــكالً جـــديـــدًا من
الـتـحـقـيـقـات الـتى ال تـعـتـمـد عـلى
الـشــكل الـتـقــلـيــدى بـسـرد كل آراء
ــــــــصــــــــدر مــــــــرة واحــــــــدة فـى كل ا
مــحـــاور الـــتـــحـــقـــيق ثـم االنـــتـــقــال
لــلــمــصــدر الــثــانى وهــكــذا لــكــنى
قسمت التـحقيق إلى عدة محاور
ــــصـــادر فى ثـم ســـردت آراء كل ا
احملـور الواحـد وكان أول حتـقيق
قـدمــته بـهـذا الــشـكل هــو حتـقـيق
ـلـة) (اخملـرج الـتــجـريـبى نـحــلـة أم 
وقدمـته بـاجلـريـدة وأنـا لـست واثـقًا
من أنـه ســـيــــقــــبل لــــكــــنى فــــوجــــئت
بـرئـيس التـحـريـر يخـبـرنى بـإعـجابه
بـــــــهـــــــذا الـــــــشـــــــكل ويـــــــطـــــــلـب مـــــــنى
االســتــمـرار فــيه ويــزودنى بــنــصـائح

حول كيفية صقل الفكرة.
لـــكن أعــــظم مـــا أفـــادنـى هـــو مـــنـــاخ
ـوجـود بــاجلـريـدة ذلك الالرقـابــة ا
أنه ال أمل فـى تــكـــويـن أى صــحـــفى
عــلى أســاس ســلــيم دون حــريــة تــتـيـح له أن يــسـأل
فــيــمــا يــريــد دون أن يــضـع فى اعــتــبــاره أن هــنــاك
ـصـدر عـبـارات سـتـحـذف وأن يــنـقل كل مـا قـاله ا
دون حتــرج حـــتى لــو كــانت أقــواله حتــمل هــجــومًــا
عـلى وزير الثـقافـة نفـسه وبهذه احلـرية اسـتطعت
أن أحتـدث للـجميع بـال حرج وأن أرد على كل من
يـطـلب مـنى أن أنـشـر كالمه دون أى حـذف وأقـول

له: ال تقلق
محمد عبد القادر

قهى?! اذا لم أجلس على ا

 عمرو عبدالهادى

القينا الكثير من
صاعب واألحقاد ا
والتى ال تزال
تطاردنا ولكننا ال
نلقى لها باال

مدفوعًـا بحبى لـلمغامـرة والنجـاح  وليس الشغل
فـــأنـــا ال أحب الـــشـــغـل وأقـــدَّر الـــكـــسل وأقـــدسه 
استجبت إلغراء صديقى الشاعر اجلميل مسعود
شـومان للـعمل بقـسم التـصحيح بـجريدة تـصدرها

وزارة الـثـقـافة اسـمـهـا "مـسـرحـنا"
كان هـذا فى مـنتـصف شهـر أبريل
ــــاضى نـــــعم كـــــنت أعــــرف قــــبـل ا
أغــلب من يــقـومــون عــلــيـهــا فــإنـهم
جـــمـــيـــعًــا أدبـــاء بـل وشـــعـــراء وأنــا
واحــد مـــنــهم لـــكن الـــذى أغــرانى
أكــثـر مــا قـام به هــؤالء األدبـاء فى
جتـــربــــة نــــشـــرة مــــهـــرجــــان نـــوادى
ــســرح بــاإلســكــنــدريــة والــنــجــاح ا
ــــذهل الــــذى حــــقـــقــــته الــــنــــشـــرة ا
بـأيـديـهم وتـمـنـيت - وأنـا أتـصـفح
أعــداد الــنــشــرة - لــو كــنت واحــدًا
مـــــنـــــهم أعـــــمـل مـــــعـــــهم فـى أســــرة
حتـريــرهــا وأصـدروا مــنـهــا اثـنى
عـــــشـــــر عـــــددًا ال يـــــقـل كل عـــــدد
مـــنــــهـــمــــا عـــمــــا نـــنــــجـــزه اآلن من
أعــداد تـصــدر أســبـوعــيًـا وكــانـوا

هم يـصـدرونـهـا يـومـيًـا - راجع نـشـرة
ـــســـرح الـــســادس مـــهـــرجـــان نــوادى ا
عـــشـــر فى الـــفــتـــرة من ١٦ نـــوفـــمـــبــر
٢٠٠٦ حــــتى ٢٧ نــــوفــــمــــبــــر ٢٠٠٦ -
وكـان فريق العـمل هو هو الـذى يعمل

اآلن مع بعض التغييرات...
حــلــمـنــا جــمــيـعًــا بــأن يـصــدر عــددنـا
األول من اجلـريــدة عـمــلــنـا جــمـيــعًـا
واجــتـــمــعـــنــا عـــلى قـــلب رجل واحــد
ســهـــرنــا لـــيـــالى نــعـــمل لـــكى يـــصــدر
ـثـقـفـون عـامـة الـعـدد األول ويـتـلـقـاه ا

ـسـرحيـون خـاصـة بـالـتـرحـاب والـتـشجـيع ولم وا
ـادى فــقــد كـانت يــنــظـر أحــد مــنـا إلـى الـعــائــد ا
ـكافآت ال تـغطى نفـقاتـنا الشـخصيـة هذا لكى ا
يعلم مـن ادعوا على من يـعملـون باجلريـدة بأنهم
ينظرون إليها باعتبارها "سبوبة" وحتى اآلن كل
من هم فى مسرحنا يـعملون بدافع حب التجربة
وحـب الـــنـــجـــاح وأؤكــد عـــلـى أن هـــذه الـــتـــجـــربــة
سـتـسـتـمـر عـلى أيـدى هـؤالء وسـتـلـفظ كل من ال

يحبونها ولنا فى الـسابق عبرة لكنها حتتضن
دائـمًـا من حتـبـهم ويـحـبـونـهـا فـهم دائـمًـا يـعـمـلون
بروح اجلـماعة ومن يـشذ عن هـذه الروح يـلفظه
ـــكـــان فـــورًا. وأنـــصح كـل من يـــعـــمـــلـــون بـــهـــا أن ا
يـتــعـايـشـوا مع هـذه الـطـريـقـة فى
الـــــــعـــــــمل إن كـــــــانـــــــوا يـــــــريــــــدون
االسـتمرار بـها فقـد تركت قسم
الــتــصــحــيح بــدءا من الــعــدد رقم
٣١ وألننى أحببت هذه التجربة
فقـد تـركت القـسم ألعـمل بإدارة
الــتــوزيع بــاجلــريــدة وألكــون عــلى
رأســهــا حــتى اآلن... القــيــنــا فى
ـــصــاعب الـــبــدايـــة الــكــثـــيــر من ا
وبـــعض األحــقــاد والــتى ال تــزال
تـطاردنا ولكـننا ال نلـقى لها باال
ونــتــغـلب عــلــيــهـا بــتــقـديــر مــحـبى
الـنـجـاح لنـا ولـعـملـنـا ونـتخـطـاها
بـــروح جــمـــاعــيــة حـــريــصـــة عــلى
َّى اســتــمــرار الــتــجــربـة ولــقــد 
هـــذه الــروح بـــيــنــنـــا من الـــبــدايــة
الـشــاعــر يـســرى حـســان والـذى
ن يـــعـــمـــلـــون لـم يـــتـــعـــامل مع أى 
بــــاجلــــريــــدة - مـــوظــــفــــ وعــــمـــال
ومـحرريـن وأسـرة الـتحـريـر - عـلى
ــــا زمــــيل أنه "رئــــيـس حتـــريــــر" وإ
عمل - وإن كـان فى بعض األحيان
األمــر ال يـســلم من لــذعـات لــسـانه
ـرحه وخـفة ظـله طـبـعًا عـهـودة  ا
- بـهـذه الـروح الـتى أشـاعـهـا بـيـنـنـا
استطعنا أن نـخرج للنور بتجربتنا
بل وصــدر مـــنــهــا ثالثــة وخــمــســون
عــددًا طـيــلــة عـام كــامل فـالــيــوم أتـمت اجلــمـيــلـة
"مــسـرحــنـا" عــامـهــا األول وتـســتـشـرف مــسـتــقـبالً
مشـرقًا هـذا إذا أخلـصنا مـن قلـوبنا لـهذا الـعمل
الـذى نحـب.. ليس فى "مـسـرحنـا" وحـسب ولكن
فى أى عـمل نقوم به. (فـأما الزبد فـيذهب جفاء

وأما ما ينفع الناس فيمكث فى األرض).
حتية لكل من يعمل فى "مسرحنا" وأنا أولهم.

عمرو عبد الهادى

يـزة فبعـد صدور عـدد واحد سنـوى جمللة ا
سرح لم يكن هنـاك متنفس حقيقى لهؤالء ا
تـخـصصـ ألن اجلرائـد العـامة هـتمـ وا ا
ال تــتــيح إال الــتــنـاول الــصــحــفى وكــنــا نــتـابع
كـتـابـات بـعضـنـا الـبـعض بـصعـوبـة بـالـغـة أما
الـيوم فـالـكل مـتـاح ووجـهـات النـظـر اخملـتـلـفة
وجـدت لــهـا مـتــنـفـســاً حـقــيـقـيــاً وهـو أمـر فى
غــايــة األهـمــيــة لــنــطـور مـن أنـفــســنــا ونــكـتب
حتت لـواء مجرد بـروفة وللحـق تعرفت على
أقـالم لم أكن أقـرأ لـهــا من قـبل مـثـل مـحـمـد
ـبدع وسـوعى ا حامـد الـسالمونـى النـاقـد ا
والـناقـد الـرائع مـحمـد سـمـير اخلـطـيب أما
الـصغيرة اجلمـيلة أميرة الوكـيل فهى مبدعة
حـقــيـقـيــة تـمـثل مـع الـصـديق مــحـمـد مــسـعـد

صرى. سرحى ا مستقبل حركة النقد ا
ا بـقى أن أشـير إلـى أن مقـالى كـان طـويال 
يـسع قراءة مـعظـم األصدقـاء محـمد زعـيمه
وإبــراهـيم احلــســيـنى وعــز بـدوى وصــبـحى
الــســـيــد وهــشــام إبــراهـــيم وعــادل حــســان
ومــســـعــود شـــومــان وغـــيـــرهم ولــكـن رئــيس
التـحريـر أجـبرنى عـلى االختـصـار حتى تـتاح
مـــســـاحـــة كـــافـــيـــة ألكـــبـــر عـــدد من الـــكـــتـــاب
ورضخت رغـمـا عـنى فـاألمر يـا سـادة مـجرد

بروفة.
أحمد خميس

فى الـبداية كان أملى ضـعيفاً للـغاية خاصة
مـع تـــســــرب األفــــكـــار واألخــــبــــار احملـــبــــطـــة
بـرر! حـقيـقة لـقد تـتـالى غيـر ا والـتأجـيل ا
كـان الوحيـد الذى على يـق بأن كل األمور
ــكن الــتــغــلب عــلــيــهــا هــو يــســرى حــســان
والـذى عـادة ما كـان يـقـابل األخـبار الـسـيـئة
عـروفـة بيـنمـا هو جـاد جداً فى بسـخريـته ا

األحاديث اجلانبية والتكليفات العملية.
ـشــكـور من واآلن فــقط وبـعــد هــذا اجلـهــد ا
الــــــزمـالء واألصـــــدقــــــاء شــــــومـــــان وزعــــــيــــــمه
واحلـسـيـنى وعـادل حـسـان والـتـغـيـيـر الـدائم
ــا فى تـــرتــيب مـــواد اجلــريــدة مـن الــداخل 
يـتيح إخـراجاً فنـياً ذا مـستـوى متـميز آن لى
أن أشـــد عـــلى أيــديـــهم وأهـــنـــئـــهم عـــلى هــذا
اجملـهـود الـذى يـبــدو لى دائـمـاً مـجـرد بـروفـة
ــــفـــتـــاح فى كـل عـــدد وعـــلى وهـى الـــكـــلـــمـــة ا
أساسـها يتـحرك الزمـالء فكل مقـال جيد أو
حـوار جـيـد أو خـبــر جـديـد مـا هـو إال مـجـرد
بــــروفـــة لــــبـــذل مــــزيــــد من اجلــــهـــد والــــعـــرق
والــبــحث عن األفــضل إن أحالمــنــا جــمــيــعـا
مـجرد بـروفـة وحـتى مشـاركـات كـبار الـكـتاب
سرحى مجرد بروفة.دفعة قوية للنقد ا

إن احلـقـيـقـة الـتى تـسعـدنـا حـقـاً أن اجلـريدة
أعـطــتـنــا الـفــرصـة لـلــظـهــور األسـبــوعى عـلى
الــقــراء نـحـن الـذيـن حـرمــنــا كــثــيـراً مـن هـذه

ــســـرح فى مــصــر اجلــريــدة تـــغــطى أخـــبــار ا
وضـوع كله والـوطن العـربى والـعالم أيـضـا وا

مازال مجرد بروفة!.

مــازالـت اإلرهــاصـــات األولى إلنــشـــاء جــريــدة
«مـسرحـنـا» تمأل ذاكـرتى ومـازالت كلـمة «مش
ـكن» تـمأل خـيـالى وهى الـكـلـمـة الـتى قـلـتـها
للصديق يسـرى حسان بعد صور العدد األول
مـن نـشــرة مـســرحـنــا هــنـاك فى اإلســكـنــدريـة
ــتــابـعــة مــهــرجـان حـيث كــنــا نــصــدر الـنــشــرة 
سرح فحـينمـا صدر العدد األول من نـوادى ا
الــنــشــرة وفــوجـئ الــدكــتــور أحــمــد نــوار بــهــذا
اجلهد اخلالق من جـانب الزمالء يومها قال
الـدكـتـور نـوار لـيـسـرى حـسـان إن هـذا اإلبـداع
البــد وأن يـــســتــمــر فـــهل أنــتم عـــلى اســتــعــداد
لــقــبـول الــتـحــدى وإصـدار جــريــدة يـومــيـة عن
ــسـرح ? وصــدم يــسـرى وقــال لــنــوار خـلــيــهـا ا
أسـبـوعـيـة يـا دكـتــور وحـيـنـمـا أسـّر يـسـرى إلّى
اخلــــبــــر لـم أصــــدق وقــــلت لـه بــــالــــطــــبع "مش
ـسـرح ـكن" وكـانت مـلء الـفم فـهل أخـبـار ا
ـــصـــرى ودراســـاتـه ونـــدواته ونـــقـــد عـــروضه ا
حتــتـمـل أن تـصـدر عــنـهــا جـريــدة أسـبــوعـيـة?!
ادة ـكن" فـمن أين سـنـأتـى بـا بـالـطـبع "مش 
الـتى تـغـطى اجلـريـدة األسـبـوعـيـة حـقـيـقة إن
احتمال الفشل أكـبر كثيرا من احتمال النجاح
وهـنـاك فـرصـة ضـئيـلـة السـتـمـرار جنـاح عمل
كهـذا وهى أن يخلص كل الـقائـم علـيها وأن
يــتـــفـــانـــوا فى بـــذل اجلـــهـــد الالئـق وقـــد كــان
فــهــاهى وأثــنـاء االســتــعـداد الــفــعـلى لـم تـكن

أعطتنا الفرصة للظهور
األسبوعى على القراء نحن

الذين حُرمنا كثيراً 
يزة من هذه ا
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صرى بالشاعر الكبير أحمد شوقى  سرح ا > بدأت احملاوالت الشعرية فى ا
 1868 - 1932حـينما كتب فى عام  1893مـسرحيته "على بك الـكبير" والتى أعاد

كتابتها عام  1932قبيل رحيله عن العالم.

> مسرح الشباب قرر استئناف تقد مسرحية "ما أجملنا" للمخرج أحمد رجب هذا األسبوع

سرحي جريدة كل ا
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سبتمبر.. 
مسرحية عراقية لتبرير

االحتالل األمريكى!
قائـالً إننـا ال نـريد أن نـعـادى أحدا من
خـالل الــعـــمل نـــريـــد فــقـط أن يــعـــيش
ـنـطــقـة احلـمـراء وهم الـشـعب سـكـان ا
ـنـطقـة اخلضـراء.. ونحن مثل سـكان ا
ـدوا ـد لــهم يــد الــسالم ونــريــد أن 

إلينا يد العون.
ويــعـــود كــحـــيل خـــالــد فـــيــشـــيــر إلى أن
والدة هــذا الــعــمل لم تــكن أمــرًا ســهالً
حـــيث اســتـــغــرقت الـــبــروفـــات ثــمـــانــيــة
شــهـور وشــهــدت مــشــاكل كــثــيـرة كــانت
تـــتــوقف بـــســبـــبــهــا أحـــيــانـــا. ومن هــذه
ـثـلة تـوافق على شـاكل عـدم وجود  ا
ـــســـرحـــيـــة خـــوفًـــا من ـــشـــاركـــة فى ا ا
ـتــطـرفــة". هـنــا  إسـنـاد "الــعـنــاصـر ا
ـــثل من الـــرجــال. الــشـــخـــصــيـــة إلى 
وكــــانت الــــشـــخــــصـــيــــة الــــتى قـــام بــــهـــا
ـثـلة تـتـعرض لـضـغوط من شـخصـية 
شاركة فى أى نعهـا من ا  " تطرفـ "ا

عمل فنى!!
ويـقـول جــريـر عـبــد الـله إنـه يـلـعب دور
شـخـصـيـة مـحـدودبـة الـظـهر تـرمـز إلى
ضحايا التطرف الذى يعيشه العراق!!
وفى الـــنـــهــايـــة يـــلـــتـــمس كـــحـــيل خـــالــد
ـــقـــابـل اإلجنـــلـــيــزى لـــلـــفـــرقـــة اتـــخـــاذ ا
نـطقة احلـمراء وهى لـلكـلمـة العـربيـة ا
ريدزون "فالفـرقة تنوى توصيل صوتها
إلى شـعـوب الــعـالم.. ويــتـعــ أن يـكـون

لها اسم سهل.
ــســـرحــيــة تــســاؤًال ويــثــيـــر عــرض هــذه ا
ــســرحى مــهــمــا.. هـل جتــاهل الــعــرض ا
عن قــصـد االحـتالل األمــريـكى أصل كل
خراب يـشهـده الـعراق حـالًيـا أم أنه أشار
إلــيـه من طــرف خـــفى حـــتى ال تــتـــعــرض
كن سرحـية لإلغالق والبـطش? كان  ا
فى احلقيقة الوصول إلى هذا االستنتاج
لــــوال أنــــهــــا عــــرضـت أوًال فى الــــواليــــات
ـــتــــحـــدة لـــعــــدة شـــهـــور. فــــمن أين جـــاء ا
ــكن أصـحـاب "ريـدزون" الــتـمـويل الـذى 
ـسـرحـيـة عرضت من ذلك? لـو أن هذه ا
فـى الــــــــعــــــــراق فــــــــقـط لــــــــكــــــــان ذلـك فى
صـاحلـهـا.. لـكــنـهـا عـرضت فى الـواليـات
ـــعـــارضــة ـــتـــحــدة.. وحـــيث تـــصـــاعــد ا ا
الحـــتالل الـــعـــراق يـــثـــيـــر الـــعـــشـــرات من
عالمــات االســـتــفـــهــام ويــظـــهــر األمــر -
ـتـحـدة - كـمـا لـو الـعـرض فى الـواليــات ا
كــــان مــــحــــاولــــة عــــراقـــــيــــة لــــلــــدفــــاع عن

االحتالل األمريكى لبالدهم.

الذى يزداد حدة.
ويــــبـــــدأ بـــــعــــد ذلـك اخملــــرج فـى شــــرح
: إنـهـا تـقـسم ـسـرحـيـة قـائال ً أحـداث ا
.. اجلــزء األول هــو بــغــداد إلى جــزئــ
ـنــطـقـة اخلـضـراء وتـمـثل احلـكم "ولم ا
يـقل االحـتالل» ومــنـطـقـة حـمـراء تـمـثل

الشعب العراقى".
ويلتقط خـيط احلديث جرير عبد الله
مثـل الـذين يشـاركون فى هذا أحـد ا
سـرحية شـبوه" فـيقـول إن ا العـرض "ا
تـؤكــد أن الـفــهم اخلـاطـئ لـلــدين ال بـد

وأن يقود إلى الهاوية.
ــشــاهـد ويــشــيـد جــريــر بـالــعــديـد من ا
ذات الــداللـة الــتـى أجــاد كـحــيـل خــالـد
الــتــعــبـيــر بــهــا عــمـا يــقــصــده. من هـذه
ـــشــاهـــد الـــرجل الــذى يـــرتـــدى الــزى ا
ـسـرحـيـة ونـهـايـتـها الغـربـى فى بـدايـة ا
ـسـرحـية يـحذر هـذا الـشـخص بـداية ا
من وجــــود شـــخص انــــتـــحـــارى يــــحـــمل
أفـكـارًا متـطـرفة بـ احلاضـرين ويـنبه
ـــســـرحـــيـــة. عـــلى وجـــوده فـى نـــهـــايـــة ا
ويتبـ أن هذا الشخص هو الرجل ذو
الزى الغـربى نفسه وأنه يـرتدى حزامًا
نـــاســــفًـــا ويـــوضـح عـــبـــد الــــله أن هـــذا
ــــوقف يـــعـــد إشــــارة إلى دول الـــغـــرب ا
الـتى ال تـتـوقف عن مـهـاجـمـة اإلرهـاب
ــوه بــيـــنــمــا هى الـــتى ســاعـــدت عــلى 
وتـــطــويــره مـن خالل صــنـــاعــة الــسالح

وتزويد اجلماعات اإلرهابية به.
ـمـثل جـريــر عـبـد الـله الـشـرح ويـتـابع ا

"طــــائــــرة صـــــغــــيــــرة" وهـــــذه الــــطــــائــــرة
الــصــغـــيــرة.. أصــبـــحت طــائــرة كـــبــيــرة
تـسـبــبت فى «كــارثـة» سـبــتـمــبـر  وهـذا
ـــشــهــد يــرمـــز إلى الــتــطـــرف الــديــنى ا

ــتـــحـــدة قــبـل أن تــعـــرض فى الـــعــراق ا
ذاته. والـسـبب كـما يـقـول هـو الـتـطرف
ـسـرحـية ـلـعـون الذى تـديـنه ا الـديـنى ا
بـكل أشـكـالـه فـقـد كـان هـذا الـتـطـرف
مــــســـئـــوال عـن اغـــتـــيــــال أحـــد أعـــضـــاء
الـــفـــرقـــة بـــعـــد عـــودتـــهـــا من الـــواليـــات
ـا أصاب أعضاءها بإحباط تحدة  ا
اســـتــــمـــر ألكــــثـــر من عــــام حـــتـى أمـــكن
جتـــمــــيـــعـــهـم من جــــديـــد لـــعــــرض تـــلك
ـسـرحـيـة الـتى تــعـالج مـأسـاة الـشـعب ا
الــعـراقى بــشـجـاعــة "عـلى حــد تـعــبـيـره
ـسرحـية بـشكل طبـعًا". وقـد عرضت ا
أولى لــلـفــنــانـ والــنــقـاد وطالب كــلــيـة
الــفــنـون اجلــمــيـلــة بــالـكــلـيــة فى الــهـواء
الــطـــلق ثم بـــدأ عــرضــهـــا بــشــكـل غــيــر
ـســرح الــوطـنى مـنــتــظم عــلى خـشــبــة ا
وسط بـغـداد. وبـالطـبع لم يـذكـر كـحيل
خـالـد شـيـئـا عن تـعـلـيـقـات الـنـقـاد عـلى
ــسـرحى ألنـنـا ال نـعـتـقـد ذلك الـعـمل ا

أنها كانت إيجابية.
ويــــشــــرح خــــالــــد الــــعــــمـل فــــيــــقـــول: إن
ـشــاهـد ال تــخـلـو ـسـرحــيـة امــتألت  ا
شاهد من دالالت خطيرة. ومن هذه ا
ـــرأة احلـــامل الـــتى تـــلـــد فى مـــشـــهـــد ا

إذا كــان الـتــطـرف الــديـنـى والـســيـاسى
ــســـئـــول عن الــدمـــار الـــذى حــاق هـــو ا
بـالــعـراق وال يــزال يـحـيق بـه.. فـهـو فى
النـهاية لـيس األصل.. بل األصل.. هو
االحــــتالل األمــــريــــكى الــــذى بـــدأ قــــبل
أكـــــــثــــــر مـن خــــــمـس ســــــنـــــــوات وهــــــذا
االحـــتالل هـــو الـــذى أشـــعل الـــتـــطــرف
الـــديــــنى والـــســــيـــاسـى وغـــيــــر ذلك من
ـــشــاكل الـــتى تـــمــزق أوصـــال الــعــراق ا
الشقـيق  وتعيده عشرات - إن لم يكن
مــئـات - الــسـنـوات إلى اخلــلف. لـذلك
لم تـــكن مـــســـرحــيـــة "ســـبـــتــمـــبـــر" الــتى
عـــرضـت مـــؤخــــرا عـــلى أحــــد مـــســـارح
الـعـاصمـة الـعراقـيـة بغـداد مـقنـعـة على
اإلطـالق بــــعـــــد أن ركــــزت فــــقـط عــــلى
التـطرف الديـنى والسيـاسى وحملـتهما
مـــســئـــولــيـــة خــراب الـــعــراق لـــكــنـــهــا لم
تــــتــــجـــاوز إلـى أبـــعــــد من ذلـك. قـــدمت
ـــســرحــيــة فــرقــة "ريــدزون الــعــراقــيــة ا
ـسـرحــيـة" كــمـا تـطــلق عـلى لألعـمــال ا
ــســـرحــيــة نــفــســـهــا.. ويـــقــول مــخـــرج ا
كــحــيل خــالــد "إنـه اخـتــار لــهــذا الــعــمل
اسم ســبــتــمــبــر فى إشــارة إلـى احلـرب
ــتــحـدة الــتى تــعـرضـت لـهــا الــواليــات ا

قبل سبع سنوات».
وإذا عــــرف الــــســــبب.. بــــطـل الــــعــــجب
فـالـسـر فى هـذا الـتــركـيـز عـلى الـفـروع
ـسرحـية وجتـاهل األصول من جـانب ا
ومخـرجها الـسيد كـحيل خالـد هو أنها
تقـريـبًا  إنـتـاجهـا بـتمـويل أمـريكى بل
إنهـا عـرضت لعـدة شـهور فى الـواليات

 بيكت

لعبة بيكيت .. بإرب أسطنبول ..
"لـيـست اســتـثــمـارا السم كــبـيـر.. ولــكـنـهــا اسـتــغالل لـعــمل جـيـد
ولـكـاتـب فـذ تـعـايـشت أعـمـالـه مع كل األزمـنـة.. وبـكل األمـاكن..
وبـرؤية جـديدة أيـضـا"... هذه كـانت بـعض الكـلـمات الـتى صرح
بها اخملـرج التركى بيـير تشـابيرت عـند افتـتاح النـسخة الـتركية
من رائعة الكاتب األيرلندى الـكبير صامويل بيكيت وهى "نهاية
لعبة" على مسـرح أنقرا.. والتى كـتبها بـيكيت أوال بالـفرنسية..
ثم تـرجـمهـا لـإلجنلـيـزيـة بـعـد عـدة سـنـوات.. وهـو ال يـدرى أنـها
ســتـتـرجم هى وغـيـرهــا من مـؤلـفـاته ألكـثــر من مـائـة لـغـة.. وقـد
ـكن أن يـتخـيله أبـهر تـشـابيـرت جـمهـوره بصـورة مـختـلفـة عـما 
عـروفـة.. وتـنـاولـت وكاالت األنـبـاء والـصـحف ـسـرحـيـة ا لـهـذه ا
ـتخـصصة وغـير الفـنية أخـبارها سرحـية والفـنية ا واجملالت ا
ـثل نـقـلـة هـامـة فى بـغـزارة.. وأكـدت أن هـذا الـعـرض الـتـركى 
ــســرح األوربـى بــأكــمــله.. فــقــد ــا ا ــســـرح الــتــركى ور تــاريخ ا
عنى أال ينظر استخدم تكنيكاً جديداً أطلق عليه "تتبع الظل" 

ـؤدون لـبعـضـهم البـعض ولـكن يـوجهـون نـظرهم لـظل كل مـنهم ا
ويـتتـبـعون حـركـة هذا الـظل .. وقـد حقق هـذا قـدراً من االتزان
سـرح التركى والسهـولة احلـركيـة.. وأكد الكـثيـرون من محـبى ا
بـأنهم شـاهـدوا أبطـال العـرض جيـنكـو إيركل ومـيرال سـيتـنكـافا
وأمـ يــارا وحـكـمت كــاراجـوز وكـأنـهم يــرونـهم ألول مـرة.. ومن
بـ من صــفـقـوا خملـرج ومــعـد الـعـرض تـشــابـيـرت خالل إحـدى
ــعـروف ــسـرح دوسـت بـاســطــنــبــول ـ وا لــيــالــيه الــتى أحــيــاهــا 
ــســـرح اإلرب ـ الـــعـــمالق بـــيـــتـــر بـــروك والـــذى صــرح بـــبـــعض

الكلمات:
ـعــلـم شـاب ــرء يـتــعــلم.. وال عــيـب أن ا "تــشـيـب الــرأس ويـظـل ا
مـبــتـكـر صـاحب مـوهـبـة يـثـقـلـهـا الـعـمل واجلـهـد.. ومـازلت أومن
بـأن العمل واإلبداع هما واجـهة اإلنسان احلقـيقية وليس وجهه

ذا األنف والعين والشفت ". 

التطرف الدينى والسياسى 
هو األصل.. وليس االحتالل!
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> القناة الثقافية قامت بتصوير حلقة خاصة عن مسرحية "موت فوضوى صدفة" أعدها ضياء حامد.

ى ـسرح العا صرى وبا سـرح ا سـرح الشعرى فـى العالم العـربى با > يـرتبط ا
سرح العربى ية تأثر بها ا سرح هى ظاهرة عـا فـى الوقت نفسه إذ إن ظاهرة ا

صرى. سرح ا وا 12
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حرة تمشى على
سارح مصر قدميها 

أمـر مربك أن تتـحدث عن ذاتك وتـعريهـا بل وتكـشف عوارها أو تـمتد
اخلـطـوات ألعـلى راقـصًـا لـتـزغــزغـهـا وتـمـتـدح حـسـنـهـا أو أن تـقف بـ

االفــتـضـاح واالمــتـداح كـأنـك عـلى "األعـراف" فــحـ تــصـبح "مـســرحـنـا"
جزءًا من تـكويـنك أعنى وسـمًـا فى ذاتك فال بد أن يـتلـبسك االرتـباك
ـحبـتـهم مجـمـوعة الـطيب فـالـبـداية كـانت فـقيـرة لـكنه فـقـر األغـنيـاء 
قـلـيـلـة تـبـاهى بـاحـتـشـادهـا إلصـدار نـشـرة يـومـيـة عـلى هـامـش مـهـرجان
ادة "بنـار الفـرن" تدور على النوادى الـذى انعـقد باإلسـكنـدرية كـانت ا
ـفضل لـيـكتب عن الـعرض ـقـاهى حيث يـجلـس "كل ناقـد على مـقـهاه ا ا
الـذى شاهـده مـنذ حلـظات وهـو ما كـان يعـنى اكـتشـاف قدرة وإمـكانـية
ـكن أن تـتـكـشف ـسـرح هـنـا  ـعـرفــتـهـا بـا نـقـديـة تـسـتـسـلم لـلـطـزاجـة و
ـسرحيـة حتى اآلن ثنـائية الزيف الثنائـية التى حتـكم حركتـنا النـقدية ا
ـعــرفى وامــتالك يـقــ نـقــدى ال يـأتــيه الـبــاطل من خــلـفه أو واالدعــاء ا

صطلح مداراة للجهل. قدامه والوعى الذى ال يقع فى غواية ا
أحـد عــشــر عـددًا مــعـجــونـة بــالــسـهــر والـنــوم عـلـى الـكــراسى فى إحـدى
شـاعر الغـضب الذى يتـجسد مطابع اإلسـكندريـة الفقـيرة ومزدحـمة 
شاعر لم تعدم أن فى مالمح شريرة أحيانًا يتـوجها احلقد ومن هذه ا
تتـشكل فى مالمح طـيبـة وب الشـر الذى يـبدو تطـبيـقًا للـمثل الـشعبى

"قالوا لـلغراب بـتسرق الـصابونـة ليه.. قال
األذيـة طبع" والـطـيبـة التـى أشك فى كونـها
أصــلــيـة تــقف لــكــتـيــبــة من احملـبــة ألنــهـا ال
تـبــتـغى شـيـئًـا إال اخلـروج من هـذا الـصـمت

الذى يشبه البئر اآلسن.
ــســرحــيـ كــتـيــبــة مــقــدرة من الــشـعــراء وا
ـثـقـفــ يـقـودون عـمالً مـصـريًـا مـتـفـردًا وا
والفرادة هنا ال تعـنى حكمًا بالقيمة قطار
صرى - سرح ا يتحرك بشـرف حملطات ا
ى يــجـرهم "وابــور" أصـيل الـعــربى - الـعــا
اســــمـه يــــســــرى حــــســــان نــــعـم هــــو يــــعــــمل
بـالـفـحم وال تـظنـوهـا مـسـبـة فلـيـتـنـا نـعمل
مــثــله بــالــفــحـم حــيث الــهــدوء والــرصــانــة
والطـيبة الـتى أضرته بل وطـالتـنا أو على
وجه الـدقة طـالـتـنى أنـا حتـديـدًا حيث ال
بـــد وأن أتــقـــنـع بــالـــوجـه الــضـــد صـــاحب
ـنـحنى احلزم واجلـزم الـربط واخلبط 
ــثـالً دورى بــبــراعــة. "الـــقــنــاع" ألرتـــديه 
ألبـدو أمام اجلـمـيع مـثل كالـيـجـوال بيـنـما
ـــســرح ـــقـــدمـــة ا يـــخـــرج مـن الـــكــوالـــيـس 

لك لير" بوجهه الطيب. مرتديًا قناع "ا
ـا فيـهم "أنـا" نعم واحتـضانـه للـجمـيع 
أحب يــــســـرى حـــســــان وأقـــدره وأحـــافظ
عـلـى الـتـاريخ الـذى يـجـرى كـنـهـر ال يـجف
بيـننا لـكنـنى أختـلف معه دومًا فى إدارته

للجريدة.
بدايتـنا كانت مقـلقة مـحاطة بلـغط كبير
ـسـرحيـ أن تـفـشل فى وأحالم لـبـعض ا

الصدور أو مواصلة التجويد لتكون الفضيحة بجالجل.
كنـا نبـيت أنـا ورئيس الـتحـرير وهـشام عـبـد العـزيز وعـمرو عـبد الـهادى
ألكثـر من ليلة يؤرقنا ضـعف اإلمكانات وقدرات البشـر وقلة حيلتهم مع
أجـهـزة حـديـثـة جـدًا كان بـعـضـهم يـقـول عـنـها بـثـقـة: "أجـهـزة بـركة" أى

أنها تعمل بالدعاء.
ا يصعب تذكرها ألنها كانت تمحى كن حصـرها ور ة ال  ؤ الذكريات ا
مع صدور كـل عدد فالفـرح كان يكـبر كل يوم حـتى أصبح مطـبوعة بـسيطة
سرحي كل اسمـها "مسرحنا" ال تدعى شـيًئا ال تقدر عليه وتـمشى ب ا
ـوضـوعـيـة جتوب ـسـرحـيـ دون أن تـنحـنى تـقف مع جتـاربـهم احلـرة  ا
على قدميهـا مسارح مصر مارة بأقـاليمها وعاصـمتها هواتهـا ومحترفيها.
عام كامل تعـانقنى محبة هـشام عبد العـزيز ومحمود احلـلوانى وعمرو عبد
الـهـادى وعـادل الـعدوى  وفـتـحى فـرغـلى رفـقـاء غـرفـتى ومـنـتـزعـو مـكـاتـبـها
وتــشــاغــبــنى إطالالت أصــدقــائى عــادل حــسـان مــحــمــد زعــيـمـه إبـراهــيم
احلسـينى وتـؤنسـنى ضحـكات وغـضب  قسم الـتجـهيـزات : أسامـة ياس

ووليد يوسف وعبد الوهاب محـمد وسيد عطية ومحمد مصطفى وعلى
رأســهم الــصــديـق الــرائع إسالم الــشــيـخ  فــجــمــيــعــهـم أدخــلــونى من أبــواب
مـحـبتـهم لـتـكبـر الـعائـلـة "مسـرحـنا" بـهم لـيواصـلـوا االحتـفـال بالـعـروس التى
كانت باألمس ولـيًدا يتمنـى البعض موته فـتحية لزمـالئى باجلريدة وأرجو
أن يخـلـعـوا عنـى القـنـاع الـذى يجـبـرنى احلـبـيب يسـرى حـسـان عـلى ارتدائه
فـكل عــام ومـسـرحــنـا بـخــيـر ومـحــبـوهـا يــزدادون ويـجــمـعـون الــشـمل حـيث
يــجــلس فى وســطــهم الــصــديق الــشــاعـر يــســرى حــســان لــيــحــكى حــكـايــاته

الطريفة وأحالمه بعام مسرحى جديد.
مسعـود شومان

كان بيحلم يكون مصحح
حـته يــقـول إنه مش أخــو يـسـرى حــسـان عـلى
فــكـره أخـوه أخــوه شـقــيق أب وأم كـمـان.. هى
احملسـوبيـة الـلى مالـيه مـسرحـنـا دى من شويه
هم فى النهـاية يهمـنى أقول بجد إن يـا عم.. ا
.. رغم إن شـغلتى فى مسـرحنا شـرف كبير لىّ
اسمى عـلى تـسع كـتب فيـهم مـوسوعـة ومـعجم
فـيــهــا تــألــيف وفــيـهــا حتــقــيق لــكن تــخـيل إن
اســمـى عـــلى تـــرويــســـة مـــســـرحـــنـــا كـــمــصـــحح
مـحـقـقة لى سـعـادة كـبيـرة جـداً ألسـباب كـثـيرة
أهــمــهــا إنى فى ســنــة واحــدة بس قــريت أكــثـر
من خــمـــســ عــدد قـــرايــة دقــيـــقــة عــارف ده
مـعـنـاه إيه? مـعـنـاه 4800 صـفـحـة مـتـنـوعـة ب
ـسـرحى والدراسـات النـقـدية والـتراث النـقد ا
ــــتــــابــــعــــات ــــصــــرى والــــعــــربى وا ــــســــرحـى ا ا
ـسـرحـية فى مـصـر وخـارج مـصـر وبـالـتـأكـيد ا
الـسعادة دى ما عـكرهاش كون رئـيس التحرير
عـاوز يـلغـى تمـيـيز الـعـدد واالستـنـثاء من الـلـغة
الـعربيـة.. ومع إنى باقـابل أحيـاناً مـصطـلحات
نــقــديـة بــاحـس إنـهــا أكــبــر من إمــكــانــيــاتى فى
ـيـتاذات ـيـتـافـيـزيـقى أو ا الـقـراءة زى الـفشـر ا

لكن برضه باستفيد واتعلم.
أخـيــراً عـايـز أقــول إنى أصـريت أكـتب الــكـلـمـة
دى بالعامية - رغم إنى مصصح عربى - بس
غيظ وعِند فى الصـديق شاعر العامية يسرى
حـســان اشـمـعــنـا هـو يـعــنى يـقــاطـعـنى فى أكل

عيشى.
هشام عبد العزيز

ــا يــأس مــنى يـــتــعــدل  وأنــا أقــول له: أبــداً. و
راح الخــــــــونـــــــا عــــــــادل الــــــــعــــــــدوى فـــــــعــــــــمـل له
ـــوضـــوعـــات الـــلى بـــيـــصـــحـــحـــهـــا زى شـــبـــكــة ا
جـيــبـوتى وكل ده عـشـان عـادل حـسـان يـبـسط
أخـوه رئيس الـتحـريـر طبـعاً عـادل داير فى كل

أول مــرة أشــتــغل فى جــريــدة - عــلى كــثــرة مـا
عــمـلت - رئــيس حتــريــرهـا كــان بــيـحــلم يــكـون
مـــصــحـح لـــغــة عـــربـــيـــة وأعــتـــرف أن عالقـــته
بـالـلـغـة الـعـربـيـة بـخـيـر لـكن ده مش مـعـنـاه إنه
ينفع يشتـغل مصحح ألنه ماشى فى اللغة ورا
هـواه وهواه بصراحة أحـياناً بيـحدف شويت
نــاحــيــة هــيــفــاء وهــبـى مــثالً وغــلــبت أقــول له
خــلـيك مـع أمـيــنـة رزق  عــلى األقل دى بـتــاعـة
مـــــســـــرح واتــــربـت مع يـــــوسـف بك يـــــقـــــول لى
مــــــالــــــكـش دعــــــوه.. أنت أصــــــلـك كالســــــيــــــكى
ــهم وعــنــصــرى وال تــؤمن بــتــكــامل الــفــنــون.. ا
أحــيــانـاً بــافــوت لـه غـلــطــتــ ثالثــة فـى الــعـدد
ــســـكـــهم وهــو بـــيــراجـع الــعـــدد فى الــبـــروفــة
الـنــهـائـيــة حـتى يـشــبع هـوايـته.. بــعـدين القـيت
سك احلـكـايـة بالـشـكل ده بـاخلـسـارة علـىّ.. 
الـــغـــلــطـــة ويــخـــصم لى مـن الــراتـب.. طــيب ده
يـنـفع? ويـاريت حلــد كـده ال ده أحـيـانـا بـيـشـنّع
علىّ فى مقالته زى مـاقريتوا قبل كده فبدأت
أمـــــــسك إيـــــــدى شـــــــويـــــــة وأبـــــــخل عـــــــلـــــــيـه فى
الــغــلــطــات.. بـقـى يـضّــايق جــداً.. أحــيــانــاً كـان
.. األسبوع اللى بـيكتئب.. طـبعاً مش مصـدق
فــات دفع لى رشـوة 50 جـنـيه مــصـرى عـشـان
أفـوت غـلـطـة يـعـايـرنى بـيـهـا قـدام الـتـجـهـيزات
ومـجـلس التـحـرير.. رفـضت فى األول وبـعدين
وافـقت مش عشان اخلمـس جنيه طـبعاً لكن
عـشان مزاج رئيس التـحرير مايتـعكرش وينكد
عـلى اجلريدة كلها.. مـاتستغربـوش مرة عملها
لـــدرجـــة إن عــادل حـــســـان جه يـــتــحـــايل عـــلىّ:
ســـيب غــلـــطــة والـــنــبى عـــشــان الـــريس مــزاجه

هشام عبدالعزيز

األسبوع اللى فات دفع 
لى رشوة 50 جنيه مصرى عشان

أفوت غلطة يعايرنى بيها 

مسرحنا ال مزيد..
داخـل أسـرة حتـريـر هـذا اإلصــدار "مـسـرحـنـا"
أو من خارجه فإن وجوده مـكسب حقيقى لكل
. لـكن ماذا فـعلت "مـسرحـنا" طوال ـسرحـي ا
ـــا ال شىء هـــكـــذا يــرى ـــســـرح? ر عـــام فى ا
ــا الــكــثــيــر هـكــذا يــرى الــبــعض الــبــعض ور
اآلخـــر لـــكن يــــكـــفى هـــذا اإلصــــدار أنه ألـــقى
الــــضــــوء عـــلـى أشــــيـــاء كــــثــــيــــرة كــــانت  ضــــمن
سـكوت عـنه  أقلـقت بعض سـواكن احلركة ا
وأعــطت لـقـارئــهـا فى الــنـهـايــة - عـلى األقل -
صــورة عـــامـــة عـــمـــا يـــحـــدث اآلن وهـــنـــا.. هل
ا يرى ترانى كنت سأكـتب هذا الرأى الذى ر
ـــدح لــــو كـــنت من خـــارج ــــيل إلى ا أحـــد أنه 
مـــــجــــلـس الـــــتــــحـــــريـــــر.. ال أعـــــرف عـــــلى وجه
الــتــحــديــد ســوى أن هــذا الـــكــيــان مــكــسب لى
كمسرحى قبل أى شىء آخر فوجود اجلريدة
أفــضل كـثــيـرًا - لــدى مـعــارضــيـهــا حـتى - من
عدم وجودها نحن مع إضافة أى جديد: نص
.... أى شىء عرض كتاب نـقدى مجلة نشرة
صـرى حتى ولـو كان سـيثـير سـرحنـا ا يضـيف 
ـزيــد.. وأهم مـا الــكـثــيـر من اإلزعــاج ونـتــمــنى ا
سـرحى الـعام نـتـمنـاه أال يـفـسد هـذا الـضمـيـر ا
الـذى أظــهـرته مـســرحـنـا يــنـبـغى أن نــزيـد مـنه
ونـحــاول تـرسـيــخه أكـثـر لــدى كل من يـتــعـامـلـون
مــعـهــا مـن الـداخـل أو اخلــارج وأيـًضــا لــدى كل
من تــسـتــهـدفــهم بــنـقــدهـا أو مـن يـســتـهــدفـونــهـا

بنقدهم.
إبراهيم احلسينى

فى عـقـد هـذه الـدورة واخلروج بـنـا مـن األزمة
ــــســـرح عــــلى رأســــهم د. لـــعــــدد من رجــــاالت ا
محمود نسيم محـمد الشربينى عبد الناصر
... حــنـفى أحــمـد عـبــد اجلـلـيـل شـاذلى فـرح
وآخـــــــريـن. ورغـم كل شـىء وســــــــواء كـــــــنـت من

  كـــــنّــــا ال نـــــعــــرف عــــلـى وجه الـــــتــــحـــــديــــد هل
سنتقاضى أجرًا عـما نحن مقدمون على فعله
أم ال? فقط كان لدينا بعض األفكار وكثير من
احلــمــاس. كــان األمـر غــامــضًـا عــلى نــحــو مـا
فـقد كـان مطـلوب مـنك أن تقـضى ثالثة عـشر
ـهـرجـانـات يـومًــا خـارج الـقـاهـرة لــتـتـابع أحــد ا
ـسـرح بـالـهـيـئة اإلقـليـمـيـة الـتى تـقـيـمهـا إدارة ا
الــعـــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة تـــتــابع وتــكــتب فى
الـــــنــــشــــرة الــــيــــومــــيــــة الــــتـى تــــصــــدر عن هــــذا
ـــهــرجـــان. - قــطـع الــتـــابــلـــويــد - وبـــهــا عــدد ا
صــفـحــات يـكـفى بــاإلضـافـة لــوجـود مـقــاالتـنـا
جميعًا نصًا مـسرحيًا مترجمًا باإلضافة إلى
األلـوان الصـحفـية األخـرى لم يكن لـدينـا هذا
ـا كان الـتصـور الـكافى عن إصـدار جـريدة ر
التصور كامـنًا وبشكل كامل وأكثر وضوحًا فى
ذهن يـســرى حـسـان الــقـائــد األعـلى جملــمـوعـة
اإلسـكـنـدريــة - هـكـذا سـمـاهــا حـمـدى حـسـ
فــيـمــا بـعــد - وصـاحب هــذه الـفــكـرة اجملــنـونـة
ـا لم يـكن هـو نـفسه إلصدار جـريـدة والـتى ر
ـؤقت واثـقًــا من فــكـرة حتــويل هـذا اإلصــدار ا
إلصــــدار صـــــحــــفـى أســــوعى يـــــتــــابـع - بــــقــــدر
سرح فى مصر اإلمكان - فعالـيات وأنشطة ا
والــوطن الـعـربى ونـحن أيــضًـا لم نـكن نـصـدق
ـــســـرح ذلك كـــان هــــذا كـــله فـى دورة نـــوادى ا
االســــتــــثــــنــــائــــيــــة والـــــتى عــــقــــدت فى مــــديــــنــــة
اضى وكـلمـة االستـثنـائية اإلسكـندريـة العـام ا
هــنـــا تــأتى بــســـبب كــونــهـــا الــدورة األولى بــعــد
األزمة الـكارثـيـة لبـنى سـويف وينـسب الـفضل

 إبراهيم احلسينى

كفى هذا اإلصدار أنه ألقى
الضوء على أشياء كثيرة كانت

سكوت عنه ضمن ا

 مسعود شومان

ة ال ؤ الذكريات ا
كن حصرها
ا يصعب ور

تذكرها ألنها كانت
تمحى مع صدور كل

عدد
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 جولزورزى يتحدث عن الظلم
االجتماعى لكنه ظل يعيش

 فى مجتمع األثرياء الذى ينتقده

سرح الكوميدى. سرحى "وما الدنيا إال مسرح كبير" للمؤلف لين الرملى وإنتاج ا > تبدأ خالل أيام بروفات العرض ا
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> كـانت الـدعـوة إلى الـتأصـيل قـد بـدأت من مصـر قـبالً عـلى يـد يوسف إدريس
حـ كتب مـقاالته الثالث فـى مجلـة الكاتب حتت عـنوان (نـحو مسـرح مصرى
ـسـرح الـعـربى من ـصـرى وا ـسـرح ا أصـيـل) عام 1964حـاول فـيـهـا أن يـخـلص ا

ؤثرات الغربية. ا
سرحي جريدة كل ا
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تـــعــــاطف مــــعــــهـــا شــــو لـــكـن تـــلك يــــ
الــشــخـصــيــات ال تــكـون بــالــضـرورة
ـــســـرحـــيــات. تـــصـــرة فـى ا نـــ ـــ هى ا
فالشخـصيات الـتى تقدم رؤى شو,
ـعـركة كـمـا يـحدث ً تـخسـر ا ا بـ غـالـ

فى احلياة احلقيقية.
كــــــتـب جــــــون جــــــولـــــزورزى- 1933 ) 
ــشــكالت  ( 1867مــســرحــيــات عن ا

االجتماعية.
فـقـد كـتب مـسـرحـيـة "كـفاح"1909 
ـتاعب الـقائـمة فى والتى تـتنـاول ا
صنع بـ اإلدارة والعمال والتى ا
طـفت عـلـى الـسـطـح عـنـدمــا تـمـوت
زوجة رئيس العـمال. أما مسرحية
تــقـــد نـــظــام نـــ تـــ فــ "الـــعــدالــة"  1910 
الـــــســـــجـن فى ذلـك الـــــوقـت. لـــــقـــــد
تـبـاه مـتـفـرجيه جـذب جـولزورزى انـ
جتاه الظـلم االجتماعى لكنه  ظل
تــمع األثــريــاء الـذى يــعــيش فى مــجـ

ينتقده.
غرور"1924 فى مسرحـية "جونـو وا
بــ شـون أوكــاسى مــأسـاة حــيـاة يـ
الـفـقــراء فى دبـلن أمـا مــسـرحـيـته
نــــاول تــــ تــــ نــــجــــوم"  فــــ "احملــــراث والـــــ

شكالت السياسية األيرلندية. ا

نـــــزل يــــــة  "مـــــ أخـــــرى فـى مـــــســــــرحـــــ
احلسرة" 1917.

يــــــــــــــة  "ورطــــــــــــــة مــــــــــــــســــــــــــــرحــــــــــــــ فــى 
نـابــضـة بــاحلـيـاة الــطـبـيب" 1906 الــ
كتوبة بـبراعة يهـاجم شو مهنة وا
يــــــــــــة مــــــــــــســــــــــــرحــــــــــــ الــــــــــــطـب. أمــــــــــــا 
نــاول تـــ الـــيــون" 1912 فـــهى تـــ "بــجـــمــ
يـــــزيـــــة وكـــــيف أن لـــــ لـــــغـــــة اإلجنـــــ الـــــ
تــحــدث بــهـا الــطــريــقــة الــتى يــتم الــ
بــــقـــــته تـــــحــــدث وطـــــ ــــ بــــ أصـل ا تـــــ
ـسـرحيـة على االجـتمـاعـية. بـنيت ا
ــة لـفــتـاة فــقـيـرة تــصـبح قــصـة قـد
يـــــة ـــــســـــرحـــــ لـــــة. وا يـــــ ثـــــريـــــة وجـــــمـــــ
يـــدتى نـــاجـــحــــة "ســـ يــــة الـــ يـــقـــ ــــوســـ ا
بـــــسـت من هـــــذه تـــــ لـــــة" اقـــــ يـــــ اجلـــــمـــــ

سرحية لشو. ا
فى مـسرحـية  "عـربة الـتفاح" 1929
يـــة يـــاســـ  تـــظـــهـــر أفـــكـــار شـــو الـــســـ
بـوضــوح فــقــد بــنـيـت األحـداث فى
ـســتـقــبل حــيث تـريــد أمـريــكـا أن ا
لك يـحـكمـها مـلك إجنـليـزى لـكن ا
يـدرك أن أمـريـكــا فى الـواقع تـريـد
تــــرا. يــــريــــد لــــ فــــقط أن حتــــكم إجنــــ
لــــكى يــــاً  يــــاســــ ــــلـك أن يــــصــــبح ســــ ا
يـ وفى يـحــارب أعـداءه الــســيـاســ
النـهايـة يـحصل عـلى كل ما يـريد .
تــــمع من تــــفــــشـى الــــشــــر فى اجملـــــ يــــ
بــيـرة تــقـوم بـإصالح خالل شــركـة كـ
يــنـات. ولـم تـكـن تـلك الــشــركـة ـاكــ ا
نـــات فـــقط يـــ ــــاكـــ تـــقـــوم بـــإصالح ا
نــات يــ تــرى مــاكـــ نـــهــا كـــانت تــشـــ ولــكــ
تـــاج لإلصالح ـــا ال حتـــ جـــديـــدة ر
يــــرهــــا لــــكى حتــــمى تــــدمــــ وتــــقــــوم بــــ

أعمالها. 
تندرج مـسرحيات شو حتت مسمى
اً مــسـرح األفــكـار وهــو يــقـدم دائــمـ
نـــقــــاش يـــعـــرف مـن جـــانـــبـى الـــ كالً 
يــــات الـــتى تــــفـــرجــــون الـــشـــخــــصـــ ـــ ا

بــانــيـة فى أنــهــا أفـضل عــاشــقــة إسـ
التاريخ وهى شخصية دون جوان
يــــطـــان فى تـــحـــدث مـع الـــشـــ وهـــو يــــ
مـنـزلـه فى اجلـحـيم فــهـو يـتـحـدث
يـــطــان يـــاة لـــكن الـــشـــ عـن قـــوة احلــ
يـــــــقــــــول عـــــــارضـه فـى الـــــــرأى فـــــــ يـــــــ
تــخــدم يــطـــان إن اإلنــســان يـــســ الـــشــ
لـتـدمــيـر "تــلك الـقـوة لـه فـقط لــ عـقـ
يــــــست قـــــوة الـــــتـى حتـــــكـم األرض لـــــ

وت". احلياة لكنها قوة ا
أمـا دون جـوان فــيـقـول إن اإلنـسـان
يـسـتـطـيع أن  يـغـزو أو يـضـرب أو
يـــخـــاف إذا كـــان لـــديه بـــاعث قـــوى
فى احلياة. تظـهر تلك الـفكرة مرة

والتى تناولت حكايات الساقطات.
نـــد شــــو مــــحــــكم  فــــهـــو احلــــوار عــــ
ـشـكالت تــخـدمه لــيـغـوص فـى ا يـسـ
يــــــــة يــــــــة واألخـالقــــــــ تــــــــمــــــــاعـــــــــ االجـــــــــ
لــمـجــتـمع يــة لـ نـ يــة والـديــ والـســيـاســ
وهو يبـ اجلانب غيـر الرومانسى
ـــواقف. يـــوجــد نـــاس وا لـــكل من الـــ
يـــــاســــة فى بــــايـن مــــهم بـــــ الــــســــ تـــــ
مـسرحيـات شو ومـسرح االحـتجاج
يـــ احملـــدثــ . ـــســـرحــ تـــاب ا لـــكــ لـــ
بـــ تــــجــــاج تــــ يــــات االحــــ فـــمــــســــرحــــ

تــمع لـكن ــعـانــاة واحلـزن فى اجملـ ا
بـــــــ انــــــــ نــــــــاول كـال اجلــــــــ تــــــــ شــــــــو يــــــــ

حـلوالً يـانـاً  لـمـشـكالت ويـقتـرح أحـ لـ
ً وكان يؤمن لها. كان شو اشتراكيا
بــأن ثـروة اجملــتـمع يــجب أن تــقـسم
عـــــلـى اجلـــــمـــــيع كـــــمـــــا كـــــان يـــــؤمن
تــمع فــهـو يــة الــفــرد فى اجملــ بــأهـمــ
تـنـاول نــضـال الـفـرد ضـد اجملـتـمع يـ
يــــة  "الـــــقــــديس كـــــمــــا فـى مــــســــرحـــــ

جوان" 1924.
تـــمع يـــر اجملـــ لـــقـــد أراد شـــو أن يـــغــــ
لــيم  فـاسـتـخــدم مـسـرحـيـاته تـعـ بـالـ
لـيـنـشـر أفــكـاره إلى أحـيـانـا يــراً  ثـ كـ
فــعـنـدمــا تـقف شــخـصــيـة وتــتـحـدث
ً عــلى ا ثـــ عن فـــكـــرة مــا تـــكـــون بــاعـــ
نـــــقـــــاد إن ـــــلل. يــــــقـــــول بــــــعض الــــــ ا
مسرحـيات شو عـبارة عن عقل بال
ً لكنه ـتلك أفكـارا قلب ألنه كان 
لم يـكن يــهـتم بــشـخـصــيـاته كــبـشـر.
يــات ً مـــســـرحـــ ا لــقـــد كـــتب شـــو حـــقـــ

األفكار.
يــة  "اإلنـسـان واإلنـسـان فـى مـسـرحـ
األعلى" 1903  قدم فكرة القوة  -
يـــاة -  الــتـى تــعـــمل لـــكى  قـــوة احلـــ
تنـهض بـاإلنـسان إلى حـيـاة أفضل
يــــاة فى وتـــــظــــهـــــر فــــكـــــرة قــــوة احلـــــ
سرحـية. فقد الفصل الثـالث من ا
 º«gGôHEG ΩÓ°ùdG óÑYكـــانـت إحــدى الـــشـــخـــصـــيــات حتـــلم

سرح البريطانى السياسة فى ا
يـ ــسـرحــ يـضــمّن بـعـض الـكــتـاب ا

اتـــــــــــهـم رؤاهـم يـــــــــــ ـــــــــســــــــــــرحـــــــــــ فـى مـــ
لـــون ضـــد نـــاضــــ يـــة أو يــــ يـــاســــ الـــســــ
األخـطـاء االجـتـمـاعـيـة فـمـسـرحـيـة
نــيــرو "زوجـة مــســتـر يـ الـســيــر وجن بــ
ثـانــيـة" الـتـى ظـهـرت فى تـانــكـرى الــ
عــــــــــام 1893 كــــــــــانـت إحــــــــــدى تــــــــــلك
يــدة الــتى تــنـاولت ـســرحــيــات اجلـ ا
وجودة فى شكالت االجتماعية ا ا
ــسـرحــيـة الـقــرن الـعــشـريـن فـفى ا
انــــــكـــــرى قـــــد نـــــرى بــــــاوال زوجـــــة تـــــ
تــحـار فى نــهـايـة تــيـدت عــلى لالنـ اقـ

األمر.
إن أعـــــــــظـم عــــــــــلـم  فـى الـــــــــدرامـــــــــا
يـــــزيـــــة فى أواخـــــر الـــــقـــــرن لـــــ اإلجنــــــ
تــــاسـع عــــشــــر ومـــــطــــلـع الــــقــــرن الـــــ
العشـرين كان جورج  بـرنارد شو) 
اً تـــمـــ   (1856 -1950والــــذى كـــان مـــهــــ

ـشكـالت االجتـماعـية بـالسـيـاسة وا
يـــــاته فـى ذلك الـــــوقت. فـــــمـــــســـــرحــــ
ـشكـالت مثل األولى تـنـاولت تـلك ا
يـــة "بـــيــوت األرامل"  1892 مــســـرحــ
نــاول حـكــايـة مــالك بـيـوت تـ والـتـى تـ
فى حى الـفقـراء ومسرحـية "مـهنة
يــــــــدة وارين"(1893 - 1894) - الــــــــســــــــ

 مسرحيات برناردشو عقل بال قلب فقد كان
تلك أفكاراً لكنه ال يهتم بشخصياته كبشر

وت  القوة التى حتكم العالم قوة ا
وليست قوة احلياة

 الطريقة التى يتم التحدث بها حتدد
تحدث وطبقته االجتماعية أصل ا

 الشخصيات التى تقدم رؤى 
عركة كما «شو» غالباً تخسر ا
يحدث فى احلياة احلقيقية

سرحـية العربـية األولى ضمن مـعايير الشـعر ووفق بنـاء القصيدة > جـاءت احملاوالت ا
الـغنائية التى الزمت العرب مـنذ أزمان غابرة. ولم يستطع مـعظم الشعراء الذين كتبوا

سرحى التخلص من سطوة القصيدة الغنائية. الشعر ا

سرح بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية. > انتقلت إلى رحمة الله تعالى منى رزيقة الطالبة بالفرقة الثانية قسم ا

سرحي جريدة كل ا
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مختلف الفرق والتجمعات.
ــقـاالت الـنـقـديـة 2- نـصــيب مـسـارح الـدولـة من ا
أربـعـة وثـمـانـون مــقـاال وقـد تـنـاولت بـالـنـقـد سـتـة
وثالثــ عـرضــا مــســرحــيـا تــمــثل مــخــتــلف فـرق
ــــســـــرح وقــــطــــاع الــــفــــنـــــون الــــشــــعــــبــــيــــة قــــطــــاع ا
واالســتـــعـــراضــيـــة وبــالـــتـــالى يــتـــضح أن مـــســارح
الـدولـة تـشــارك بـنـسـبـة أقل من 20% من إجــمـالى
ـقـاالت الـتى تـنـاولـتـهـا عـدد الـعـروض وأن عـدد ا
بالنقد ال تـزيد نسبتها عن 35% من إجمالى عدد

قاالت. ا
3- لم تــقــتـصــر مــقـاالت الــنــقـد الــتــطـبــيــقى عـلى

ـسـرحـيـة في مـصر فـقط بل  تـنـاول الـعروض ا
تــنــاول الــعــروض الــعــربــيــة من خالل مــشــاركــتــهــا
ــســرح الــعـربـى ومـهــرجــان الــقــاهـرة ــهـرجــان ا
الــدولى لــلــمــســرح الــتــجــريــبى وكــذلك من خالل
ـسـرحـية ـهـرجـانـات ا ـقـدمـة بـبـعض ا الـعـروض ا
الــعــربــيــة حـــيث  تــنــاول الــعــديــد من الــعــروض
غـربية سـرحيـة العـربيـة (اللـيبـية واجلـزائريـة وا ا
والــتـــونــســـيــة والـــعــراقــيـــة والــســـعــوديـــة واألردنــيــة
والـــســوريــة والــيـــمــنــيـــة والــقــطــريـــة والــبــحـــريــنــيــة
والـلــبــنــانــيـة واإلمــاراتــيــة) وذلك بــالــطـبـع بـخالف
ـــقـــاالت الـــنـــقــــديـــة الـــتى تـــنــــاولت بـــعض بـــعـض ا
الــعـروض األجــنــبــيــة الــتى عــرضت من خالل دار
ـــــهـــــرجــــــان الـــــتـــــجــــــريـــــبـى أو قـــــامت األوبــــــرا أو ا

راكز الثقافية األجنبية. باستضافتها بعض ا
4- يــــــحـــــسـب إلدارة الـــــتـــــحــــــريـــــر جنـــــاحــــــهـــــا فى
اســتـقـطــاب كـبــار الـنـقــاد وأيـضــا إتـاحـة الــفـرصـة
ــوهــوبــ ومن جملــمــوعــة جــديــدة من الــشــبــاب ا
الـــنــــقـــاد الــــكـــبــــار الـــذين ســــاهـــمــــوا بـــأقـالمـــهم :
األســاتـذة د. حـسـن عـطـيــة عـبــد الـغـنى داود د.
أبـو احلـسن سالم د. أحمـد سـخسـوخ د. عـايدة
عالم د. مـصـطـفـى يـوسف مـنـصـور أحـمـد عـبد
الرازق أبو العال د. حـسام عطا د. سيد اإلمام

د. كمال يونس محمد زهدى مختار العزبى.
ومـن جـــيل الــــوسط: د. مــــحـــمــــد زعــــيـــمه أحــــمـــد
خـمـيس إبــراهـيم احلـسـيـنى كـرم عـفـيـفى صـفـاء
البيلى د. هانى أبـو احلسن أحمد إسماعيل عبد
الباقى جمال يـاقوت خالد حسونة يس الضوى
ن اخلـشـاب مــحـمـد عـبـد احلــافظ نـاصف د. أ
د. مــدحـت الـــكـــاشف مـــحـــسن الـــعـــزب د. ســـيــد
خـطاب ومن جـيل الـشـباب: مـحـمـد مسـعـد عفت
بـركات أحمد حـمدى د. هانى عبـد الناصر زياد

يوسف صالح احللبى محمد بكر.
ا سبـق مدى الدور الهام الذى تقوم به ويتضح 
جريـدة مسـرحنـا فى رصد وتـوثـيق وتقـييم جـميع
ـسـرحـيـة ومـتـابــعـة جـمـيع فـعـالـيـات ــشـاركـات ا ا
ـصـر والـعـالم ـســرحـيـة اخملـتـلـفــة  ــهـرجـانـات ا ا
ــتـابــعـة الــدقـيــقـة الــعـربى وذلك مـن خالل تـلك ا
ـهــرجـانـات من شـبــكـة اإلنـتـرنت لـتـفــاصـيل هـذه ا
والـتى يـقـوم بـهـا غـالـبـا شـادى أبـو شـادى وكـذلك
ية عن طريق رسائل هـرجانات العا متابعة أهم ا
جــمــال يـاقــوت (من الــســويــد) د. عــبــد الـرحــمن
عـبده (من النمسـا) والترجمات الـهامة التى يقوم

راغى. بها جمال ا
حــــقًـــــا لــــقــــد جنـــــحت مــــســـــرحــــنــــا فـى أن حتــــقق
االســــتــــمــــراريــــة وأن تــــســــاهم فى دفـع مــــســــيـــرة
اضى ـسـرحيـة كمـا جنـحت فى ربط ا احلـركة ا
ــســرح والــتى أعــتـز بــاحلــاضــر من خالل ذاكــرة ا
ـسـرحـيـة ـشـاركــة فى تـقـد الـفــرق ا وأشـرف بـا
اخملـتــلـفــة من خاللـهــا ويـحــسب لـلــجـريــدة أيـضـا
هن قـيامـها بـإلقـاء الضـوء علـى بعض الـعامـل بـا
اخملــتــلــفـــة خــلف الــكــوالــيـس من عــمــال الــديــكــور
واإلكـســسـوارات واإلضـاءة والـصـوتـيـات أو شـبـاك

سارح. التذاكر واالستقبال أو حتى بوفيه ا
وفى الـنهـاية ال يـسعنـى إال توجيـه الشكـر لكل من
ســاهم فى إصــدار هـذه األعــداد وسـهــر الـلــيـالى
بــــدأب خلـــــروجــــهـــــا فى أفـــــضل صـــــورة وذلك مع
األمل فـى إعــادة بــاب مـــراســيل الـــذى يــربط بــ
شاهد وأيضا القراء ويشعرنـا بنبض القار / ا
بـالـتــأكـيـد عــلى أهـمـيـة الــتـوثـيق وخــاصـة ألعـمـال
كن سـاهمـات الراحـل فال  الـفرق اخملتـلفـة و
نــشـــر رثــاء لــهـم دون أن يــتــضـــمن قــائـــمــة كـــامــلــة
سـرحية (مثـلما حـدث بالعدد 52 فى بأعمـالهم ا
رثـــاء الـــكــاتـب ســامـى خــشـــبـــة والـــفــنـــانـــة ســـعــاد
حسـ والعدد 50 فى رثاء اخملـرج الـقديـر سـعد
أردش) كـذلك أرجـو أن يــتم نـشـر بـطــاقـة تـعـريف
ـؤلـف واخملرج وجنـوم كـل عرض بـاسم الـفـرقة وا
قـبـل نـشــر الـرؤيــة الـنــقــديـة وذلك ألن مــسـرحــنـا

جريدة ومرجع فى آن واحد.

عـيـد وبـيـرم الـتــونـسى «عـقـيـلـة» بـيـرم الـتـونـسى
«الـلـيــلـة الـكـبــيـرة» صالح جـاهــ «حالق بـغـداد»
ألـفـريـد فـرج «احلـادثة الـتى جـرت فى سـبـتـمـبر»
أبــــو الـــعـال الـــسـالمــــونى ومن أعــــمــــال األجــــيـــال
الـشــابـة: «طـيــر يـا حـمــام» جـمــال عـمـر «الــعـشـاء
ؤرقـون» عـماد مـطاوع األخيـر» سعـيـد حجـاج «ا
«الــفــلــنــكــات ومــســـرحــيــات أخــرى» مــحــمــد عــبــد
احلـافظ ناصف «أوديب وشفـيقة» أحـمد األبلج
«اجلـميالت والـكيـمـياء» هـدى شعـراوى «اخلروج
من الـلـوحـة» صـفـاء الـبـيـلى «دسـتـور يـا أسـيـادنـا"
مــحــمــود الــطـــوخى «حــديــقــة الـــغــربــاء ومــراكب
الـشمس» إبـراهـيم احلسـيـنى «وهج العـشق» كرم
محمود عفيفى «إنهم يخطفون شهرزاد» منتصر
ثـــابت «ومــــازالت األرض تـــدور الـــعـــربـــة» ســـلـــيم
كــتـــشــنــر «الـــبــلــد» ربـــيع عــقب الـــبــاب «حــورس»
محمـد احلسـينى «شيـرويت على اإلنتـرنت» عبد
قـصود محـمد «قطـار احلواديت» فـؤاد حجاج ا

«بركاتك يا أمريكا» ناصر العزبى.
5- تـــــضـــــمـــــنت قـــــائـــــمـــــة الـــــعـــــروض والـــــتـــــقـــــد
لإلصـدارات تـقـد عـدد من اإلبـداعـات الـعـربـية
ـــســرح ـــثــال «ا أيـــضــا ومن بـــيــنـــهــا عـــلى ســـبــيل ا
ــيـــا وعــربـــيــا» لـــلــمـــبــدع الـــتــجـــريــبـى احلــديث عـــا
سـرحى» للناقد الـسورى فرحان بلـبل «الفضاء ا
ـسـرح» لــلـكـاتب ـغـربى أكــرم الـيـوسف «ســحـر ا ا
الـسـورى عـبـد الـفـتـاح قـلـعة جـى «خـارج الـسرب»
اغوط «مدخل للشـاعر السـورى الكبيـر محمـد ا
سرحـية» للـمخرجة ـذاهب ا صطـلحات وا إلى ا
ــبــدعــة األردنــيــة مــجــد الــقــصص «إشــكــالــيــة وا
ـغربى الكبير سـرحى» للناقد ا ـنهج فى النقد ا ا
عــبـد الـرحـمن بن زيــدان وكـذلك  نـشـر عـرض
ـسـرحــيـة ومن بـيـنـهـا وتـقـد لـبــعض الـنـصـوص ا
ـبـدع عبـد الـكر «الـدجـال والقـيـامـة» للـمـغربى ا
بــرشــيــد «الــلــمس وصــاحــيــة ونـعــســان» لــلــكــاتــبـة
الـسـعـوديـة مـلـحة عـبـد الـله «تـفـاحـة الـعم قـريرة»
لـلـكــاتب الـلـيــبى عـبـد الــله الـبـوصـيــرى و«مـهـاجـر
بــرسـبــان» ذلك الـنص الــشـهــيـر لــلـكـاتـب الـلـبــنـانى

هاجر جورج شحادة. ا
6- هذا وقد اشتمـلت قائمة األعمال والدراسات
ــهــا أيــضــا عــلى بــعـض الــدراسـات الــتى  تــقــد
ـســرحــيـة الــهـامــة الـتى تــنــاولت إبـداعــات بـعض ا
ــسـرحــيـ وفى مــقـدمــتـهـا «مــسـرح صالح كــبـار ا
عــبـد الــصـبــور» لـلــدكـتــور أحـمـد مــجـاهــد «حـكى
ـبـدع السـورى سـعد الـطائـر» عن أعـمـال وسيـرة ا
الـله ونــوس لــلــنــاقـدة عــبــلــة الـرويــنى «مــحــاكــمـة
مـــســرح يـــعــقـــوب صـــنــوع» «مـــســرحـــيــات عـــبــاس
حـــــافظ» لـــــلـــــدكـــــتـــــور ســـــيـــــد عـــــلى إســـــمـــــاعـــــيل
«الالمعقول فى مسـرح توفيق احلكيم» لنوال زين
الـدين «تــوفــيق احلـكــيم مـفــكــرا وفـنــانـا» لــلـنــاقـد
الـكـبـيـر محـمـود أمـ العـالم «الـتـراث فى مـسرح
مـهدى بنـدق» للـدكتـورة أمانى عـبد اجلـواد «نبيل
األلـفى خـارج دائـرة النـسـيـان» للـدكـتـور هنـاء عـبد
الــفـــتــاح «حــالـم بــالــعـــدل .. عن أعــمــال ألـــفــريــد
فــرج" لــلــدكـــتــور زكى مــحــمــد عـــبــد الــله «ســعــد

أردش رجل مسرح» للكاتب نبيل فرج.
7- قــام بـــتـــقـــد هـــذه اجملـــمـــوعـــة الـــكــبـــيـــرة من
اإلصـدارات نـخــبـة من الـكــتـاب والـصـحــفـيـ فى
مــقـــدمــتــهم مــحـــمــود احلــلــوانى مـــحــمــد الــســيــد
إسماعـيل محمـد أم عبد الـصمد عـمرو عبد
الــهـــادى مـــحـــمـــد رفـــاعى عـــفت بـــركـــات وذلك
بــخالف مـــشــاركــات د. مــدحـت اجلــيــار ومــهــدى

بندق ود. نادية البنهاوى وعبد الغنى داود.
ثالثا: مقاالت النقد التطبيقى

تـؤكـد مـقـاالت الـنـقـد الـتـطـبـيـقى حـقـيـقة مـا سـبق
ـصر وذلك ـسرحى  ذكره حـول غزارة اإلنـتاج ا
ــســرحــيـة إذا مــا نــظــرنــا لــتــفــاصــيـل اخلــريــطــة ا
ـضئ الـذى يـتـحمل كـامـلة وخـاصـة ذلك الـوجه ا
ـسرح بـجمـيع محـافظـات مصر مسئـوليـته هواة ا
من خـالل إبداعـاتـهم بـفـرق هيـئـة قـصور الـثـقـافة
ـدارس ومـراكـز الـشبـاب والـفـنون واجلـامـعات وا
ـســرح الـكـنــائـسى ـصــانع وا وبــفـرق الــشـركــات وا
ـــراكــز الــثــقــافــيــة األجـــنــبــيــة وبــاقى فــرق وفــرق ا

ستقلة. شهرة وا الهواة احلرة وا
ــــكـن من خالل الــــرصــــد الــــدقــــيـق جملــــمــــوعـــة و
مــقـاالت الــنـقــد الـتــطـبـيــقى الــتى نـشــرت بـأعـداد
جـريـدة مــسـرحــنـا خالل عــامـهــا األول أن نـرصـد

بعض احلقائق التالية:
1- الـعدد اإلجمالى للـمقاالت هو ثالثمـائة مقالة
ـتوسط قد  نـشر ستـة مقاالت فى أى أنه فى ا
كل عـــــدد ومع الـــــوضع فى االعـــــتــــبـــــار أن بــــعض
ــتــمـيــزة قـد حــظـيـت بـأكــثـر من مــقـال الــعـروض ا

نـــقـــدى فــإنـه بــإحـــصـــاء عـــدد الـــعــروض الـــتى 
تـنـاولـهـا نـقـديـا هـو مائـتـان وعـشـرة عـروض تـمـثل

ــسـرحــيــة حــيث كــبــيـرا فـى األشــكــال والـقــوالـب ا
اشــتـــمــلت عـــلى مــســـرحــيــة لـألطــفــال (بـــيــتــرمــان
جلـــيــــمـس. م. بـــارى) ومــــســــرحــــيــــة من اخلــــيـــال
العلمى (مخلوقـات حلمية لتيرون بيسون) كذلك
تــضــمـنت أعــمـاال مــعــدة عن أعـمــال أدبـيــة أخـرى
ـهـا كل من الكـتـاب: محـمد كـتلك الـتى قـام بتـقد

نعم. الشربينى متولى حامد رشا عبد ا
فارقات 8- تـضمنت النـصوص التى نشـرت بعض ا
ـــشـــاركـــة فى الــــتـــرجـــمـــة (يـــوسـف ريـــحـــانى مـــثـل ا
ــغــرب) وكــذلك وفــاطــمــة الــزهـــراء الــصــغــيــر مـن ا
شاركة فى التأليف مثل مسرحية «اخلرس» (جان ا

.( كلود فان إيتالى وجوزيف شاك
9- نـشـر  فى  الـعدد 30 سـرحـية «فـتح األندلس»
ــســرحــيــة الــوحــيــدة الــتـى كــتــبــهــا الــزعــيم وهـى ا

الوطنى مصطفى كامل.
ثانياً: تقد اإلصدارات اخملتلفة

حـــرصت هـــيـــئـــة حتـــريــــر اجلـــريـــدة عـــلى تـــقـــد
ـسـرحـيـة الـهـامـة فى مـجـمـوعـة من اإلصـدارات ا
سـرحـية كل عـدد وذلك بـهدف تـقـد الثـقـافـة ا
ــسـرح ولــذلك فــقـد احلـقــيــقـيــة لــهــواة وعـشــاق ا
أحـسـنت صـنـعــا وحـالـفـهـا الـتـوفـيق عـنـدمـا قـررت
عـدم االعـتـمـاد عـلى تـقـد اإلصـدارات احلـديـثـة
فقط بل وتـقـد بعض اإلصـدارات التى تـعد من
ـرجعـية الهـامة وقد تـنوعت اإلصدارات الكتب ا
ـهـا خالل الـعـام األول (والتى وصل الـتى  تـقد
عددها إلى مائة وسـبعة وخمس إصدارا أى ما
ــتــوسط عـن ثالثــة إصــدارات فى كل يــزيـــد فى ا
ــسـرحــيـة والــنـصـوص عـدد) مــا بـ الــدراسـات ا
ـكن من وأيـضــا الـتــراجم والــكـتب الــتـوثــيــقـيــة و
ـها خالل رصـد قائـمـة اإلصدارات الـتى  تـقد

تسجيل احلقائق التالية:
1-  عـــــــرض وتــــــقـــــــد مــــــجــــــمـــــــوعــــــة مـن أهم
سرحية رجعية فى مـجال الفنون ا اإلصدارات ا
ية التى تمت ترجمتها وهى تلك اإلصدارات العا
وأعــيــد طــبع بــعــضــهــا أكــثــر من مــرة ومـن بــيــنــهـا
ــســرحى» جلـولــيــان هـيــلــتـون «نـظــريــة الـعــرض ا
» إليــتــ دريــتــون «فن ــصــرى الــقــد ــســرح ا «ا
ــســرحــيـة» لالجــوس أجــرى «تـقــنــيـات الـكــتــابـة ا
ـرجع فى ـسـرحـى» لـسـتــانـسالفـســكى «ا األداء ا
فن الــدرامـا» جلـون لـيـنـارد - ومـارى لـوكـهـارست
» لديـفيد بردى وديفـيد وليامز «مـسرح اخملرج
«الـتــعــبـيــر اجلـســدى لـلــمـمــثل» جــان دوت «تـاريخ
سـرحيـة» الندرو صـوفر «الـتكـنولـوجيا همـات ا ا
ــســرح لــروســادى يــيـغــو «االرجتــال لــلــمــسـرح» وا
ـسـرح الـطلـيـعى» لـكـريـسـتـوفر لـفيـوال سـبـولـ «ا

أينز «ماهى السينوغرافيا» لباميال ها ورد.
2-  تـــــــقــــــد وعـــــــرض مــــــجــــــمـــــــوعــــــة مـن أهم
ـكـتـبــة الـعـربـيـة لـكـبـار الـنـقـاد ومن اإلصـدارات بـا
ـسرح» حملـمد مـندور ـثال: «ا بيـنهـا على سـبيل ا
ـسـرحـية الـيـونـانـية» حملـمـد صـقر «دراسـات فى ا
ــسـرح فى الــوطن الــعــربى» لـلــدكــتـور خــفـاجــة «ا
على الـراعى وكـذلك كـتـاباه «مـسـرح الـشعب فن
ــصـــرى» لــفــؤاد ــســـرح ا ـــســرحـــيــة «تـــخــريـب ا ا
صـرى» لفاروق ـسرح ا دواره «ازدهـار وسقوط ا
عـبـد الـقـادر «شـارع عـمـاد الـدين» أللـفـريـد فرج
ــســرح قــبل ثــورة 19» «اجتــاهــات ســيــاســيــة فى ا
ـســرح فن وتــاريخ» لــلــدكــتــور رمــســيس عــوض «ا
ـعاصر» للدكـتور سمير سرح ا جالل الـعشرى «ا
سـرح» لـفـريـدة الـنـقاش «فن سـرحـان «بـسـتـان ا

سرحى» للدكتور نبيل راغب. العرض ا
ـها 3- تـضمـنت قائـمة اإلصـدارات التى  تـقد
وعرضـهـا مجـمـوعة مـن الدراسـات جلـيل الوسط
ــســرح ومـســرح الــطـقــوس» لــعـادل من أهــمـهــا: «ا
ــســرح» لــســيــد الــعــلــيــمى «حــول الــتــجــريب فى ا
سـرح اإلسالمى» ألحمد شوقى قاسم اإلمام «ا
«الـكــومــيـديــا الــشـعــبــيـة» لــصــالح سـعــد «مــسـارح
ـــــســـــرح الـــــقـــــريب األقـــــالـــــيـم» لـــــعـــــمـــــرو دواره «ا
ـــســرحــيــة (شـــبــرابــخـــوم)» ألحــمــد إســمـــاعــيل "ا
الــعـربـيــة.. احلـقـيــقـة والــزيف" لـعـصــام الـدين أبـو
مثل واحلـرباء» لسامى صالح «السامر العال «ا
الـــشــــعــــبى فى مــــصـــر» لــــلــــســـيــــد مـــحــــمــــد عـــلى
ـصرى» لـوفاء سـرح ا «أيديـولوجـيـا االلتـزام فى ا
ــــصــــرى فى الــــســـتــــيــــنــــيـــات ـــســــرح ا كــــمــــالــــو «ا
والـــســبـــعـــيـــنـــيــات» لـــصـــافى نـــاز كـــاظم «الـــهـــويــة
ـــســـرحـــيــــة الـــعـــربـــيــــة» لـــرضـــا غـــالـب «الـــبـــطل ا
الـتراجـيدى مسـلمـا» ألسامـة أبو طـالب واجلدير
بـالـذكـر أن أغـلـبـيـة هـؤالء الـكـتـاب حـاصـلـون عـلى

درجة الدكتوراة فى فلسفة الفنون.
ـها 4- اشـتمـلت قائـمة اإلصـدارات التى  تـقد
ـسرحية وألجـيال مخـتلفة على بعض الـنصوص ا
ـســرحــيــات الــتــالــيـة: «أرض ال حــيث  تــقــد ا
تـنــبت الـزهـور» مـحـمــود ديـاب «شـهـر زاد» عـزيـز
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سانتوس يخلد بروسا .. ويحلم 

سرحية الغنائية سرح شكالً شعريًا من نوع جديد وهو ا سرحى يتخذ فيه ا > الشعر ا
احلـديـثة بـاعـتبـارها أحـدث صـورة من صور جتـاوب فن الشـعـر فى صورته الـغـنائـية مع
ـسـرحى فى مـواقف درامـيـة ـسـرح حـيث تـتـولـد سـلـسـلـة األغـانى مع الـعـرض ا قـالـب ا

متعاقبة.

تميزة التى  إنتاجها مؤخرا خالل الصيف احلالى. سرحيات ا > فاطمة فرحات مدير عام ثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة قررت إعادة تقد ا

سرحي جريدة كل ا
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سانتوس

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

هرجان زوابع فى قلب ا
لـيس بـالـتـهـلـيل وحـده تـتـقـدم األ فـهو الـبالء
الذى يبدو جميالً للمنتفع به وهو الذى ينزل
- فى الـوقت نــفـسه - بـالـدول الــعـظـمى من قـمم
سـتنـقعات واخلالص عروشـها إلى قـاع البـرك وا
هلل ـهلـلون وال يـرتضـيه ا - الذى ال يـستـطيعه ا
تحضرة - يتمثل لهم والذى اهتدت إليه األ ا
فى الــنــقــد والــنــقــد الــذاتى من أجل مــصــلــحــة
اجملــتـمع الــعـلــيـا - بــصـرف الـنــظـر عن مــصـالح
األفراد الـشـخصـيـة - ولذا كـان ال يـجب أن ترشح
اللجـنة العـليا للـمهرجـان هدى وصفى لـلتكر

هـرجان باإلضافة إلى كـونها عضواً وهى مقررة ا
بالهيئة العـليا به وبالطبع هى أهل لذلك ولكن
هرجان يحول دون هذا الترشيح وجودها بإدارة ا
وقـد أنقـذ اعـتذارهـا فى الـلحـظـة األخيـرة إحراج
ـأزق الـذى وضـعت نـفـسـهـا فـيه وهـو اإلدارة من ا
وقـف الذى كـان يجب أن تـتـرفع اللـجنـة الـعلـيا ا

عنه منذ البداية.
ـــوقف - بــشـــكل مــا - مع أحــد وقـــد تــكــرر هــذا ا
أعـضـاء الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـمـهـرجـان وهـو خـالـد
ـــقـــرر أن ـــهــــرجـــان إذ كـــان من ا جالل مـــديـــر ا
يـــشــتــرك بــعـــدة عــروض من إخـــراجه وإنــتــاجه
عــرض «قــهــوة ســادة» من إخــراجـه وإنــتــاج مــركـز
اإلبـداع الــذى يـديـره وعـرض «زى الــفل» لـقـطـاع
الـفـنـون الـشـعـبـيـة واالسـتـعـراضـيـة الـذى يـشـرف
عــلــيه أيــضــا وعــرض «اإلســكــافى مــلــكــاً» الــذى
ـسرح الـقومى - وقـد اعتذر أخرجه عـلى خشـبة ا
ـسابـقة مؤلـفه يسـرى اجلـندى عن الـدخول فى ا
الـرســمـيـة - وكـان خـالـد جـالل قـد أخـرج افـتـتـاح
ــهــرجــان - مــثل كل عــام - وكــان انــســحــابه من ا
سابقة الرسـمية كمخرج بـناء على اقتراح هدى ا
ـهـرجـان وال ــشـاركـة ألنه مـديـر ا وصـفى بـعـدم ا

يجب أن ينافس على جوائزه.
زوابع أخـرى جــانـبـيه أثـارهـا اسـم لـيـنـ الـرمـلى
بـاخـتـيـاره فى جلـنـة الـتـحـكـيم إذ اعـتـرض علـيه
سـرحـي بـدعوى الـتـطبـيع مع الـعدو عـدد من ا

الصهيونى.
ويضـاف إلى هـذه الزوابع الـتى شـهدتـها كـواليس
ـهـرجــان زوابع أخـرى تـمـثــلت فى اشـتـراك عـدد ا
ــهــرجــان والــتى يــصل زمن ــســرحــيــات بــا مـن ا
عـرضهـا إلى ثالث سـاعات مـثل «اإلسـكافى مـلـكاً
ـامة والـبؤسـاء وزى الـفل ورومـيـو وجولـيـيت و
بيضـا» باعتـباره خـروجاً عن الالئحـة التى تنص
فى مـادتـهـا الـثـامـنـة الـبـند الـرابع عـلى أال يـقل
ــســـرحـــيـــة عن ســـاعـــة وال يـــزيــد عـــلى عـــرض ا

. ساعت
كن بـإثارتـها أن تـقلل من مـصداقـية إنهـا زوابع 
ـوضـوعـية فى ـهـرجـان إن لم يـراع الشـفـافـيـة وا ا
قــراراتـه من أجل حـــركـــة مــســـرحـــيــة «شـــفـــافــة»

و«متطورة».

بروسا 

الـسـيــاسـيـة والـقــومـيـة جتـد فى ذلك
مـــشـــكـــلـــة كـــبـــرى.. وكـــثـــيـــرا مـــا مـــنع
كارلوس من تقـد عروضه اخملتلفة
ــــــــدريــــــــد.. ولـــــــكـن وحتـت ضــــــــغط
جــــــمـــــاهــــــيـــــر مـــــدريــــــد أنـــــفــــــســـــهم..
وانتظارهم لعـروض كارلوس الشيقة
ـعـهودة.. ـثـيـرة بطـريـقـته ا وكـلـمـاته ا
فـــيــســـمــحــون لـه بــتــقـــد عــروضه..
شـكـلة ومـا تـتبـعـها من وتـتكـرر تـلك ا
أزمـات فـى كل مــرة.. ويـذكــر أنه فى
ـرات وأثـنــاء إحـدى حـفالته إحـدى ا
ــسـرح مـدريــد الـوطــنى وحـيث كـان
االهـتمـام اإلعالمى أكثـر من أى مرة
أخــــــرى حلــــــضــــــور عــــــدد مـن رجـــــال
احلـــكـــومــــة وضـــيـــوفــــهم من االحتـــاد
األوربـى.. وفـوجئ اجلــمـهــور بـبــدايـة
الــعــرض دون كــلـمــات كــارلــوس الــتى
اعـــتــادوا عـــلــيــهـــا.. وكــأن هـــنــاك من
نـبهه ونـصحـه بعـدم التـجاوز.. ولـكنه
فــاجـــأ جــمــهــوره فى نـــهــايــة الــعــرض
وبطريقته الـساخرة.. وألقى بكلماته
التى اعتاد علـيها.. فأغضب البعض
وخـــرج أحـــد رجـــال االحتـــاد األوربى

عن وقاره وقال :
" امـنــعـوا هـذا اجملــنـون.. عن الـكالم
والــــــــصـــــــيــــــــاح بـــــــهــــــــذه الـــــــتــــــــرهـــــــات
واخلـرافـات.. فــهـو احلـجـر الــصـغـيـر
كـنـه أن يتـسـبب فـى هـدم ما الـذى 
قــمـنــا بــبــنــائه من قــوة ووحــدة خالل

اضية". السنوات ا
ومن أهـم الـــــعــــــروض الـــــتـى قـــــدمــــــهـــــا
كــارلــوس ســانــتــوس "ريــكــاردو إلــيــنـا"..
"أســــدروبـــيـال ".. و"حالق أشـــبــــيـــلــــيـــة"
وغــيــرهـا.. وآخــر عـروضه كــان عـرض
"بـروســا" والـذى قـدمه تـخـلـيـدا لـذكـرى
صــديق عــمــره جــوان بــروســا اعــتــمـادا
عـلـى سـيــرته الــذاتــيـة وأشــعــاره.. وقـد
حـاز اإلعالن عن العـرض على اهـتمام
اجلــــــمـــــاهـــــيــــــر واإلعالم.. حــــــتى بـــــدأ
ــســرح احلــريــة بــبــرشــلــونــة الــعــرض 
ويـــشــــارك فـــيـه عـــازف الــــبـــيــــانـــو إنس
بوراس ويجسده الفـنانون مونيكا لوبيز
وأنـــتــــونــــيــــو جــــومــــاز وجـــوزيـف مــــاريـــا
مـاسـتـريس.. وتـوجـد بـأجـنـدتـهـم جـولة
بـــعــــدة مــــســـارح بــــبـــرشــــلـــونــــة وإقــــلـــيم
كـــاتــالــونـــيــا.. وبــقـــيــة مــدن أســـبــانــيــا..
وخــاصــة مــدريــد.. ولــو أن الــســلــطـات
هناك تعترض على ذلك.. واالعتراض
ـــرة لــيـس فــقط عـــلى كـــارلــوس هـــذه ا
ـــمــنــوع ولـــكن عــلـى بــروســا وأشـــعــاره ا
تـداولهـا خـارج كـاتالـونـيـا.. حيث يـهـجو
بــروســـا الــنــظــام األســبـــانى واألنــظــمــة
األوربـــيــــة األخـــرى.. ويـــنـــوى كـــارلـــوس
ســانــتـوس اخلــروج بـعــروضه ألول مـرة
خـــارج حــــدود أســــبـــانــــيـــا.. إلى لــــنـــدن
وبـــاريس ورومـــا.. وقـــد أعـــد كـــارلــوس
الـــنص وقـــام بـــضــبـــطه كـى ال يــغـــضب
األوروبــيــون خــارج أســبــانــيـا.. واكــتــفى
بــــــــهــــــــجـــــــــاء الــــــــنــــــــظــــــــام األســــــــبـــــــــانى

واألمريكى..!!!...  

أربـــعـــون عــــامـــا أو يـــزيـــد ولم يـــيـــأس
كـارلوس سانـتوس من ترديـد عباراته
الـــشــهـــيــرة الـــرائــعـــة بــالـــنــســـبــة ألهل
مــديـنــته بــرشـلــونـة وإقــلــيم كـاتــالـونــيـا
الـذى ينـتـمى إليه.. وهى نـفـسهـا تلك
الـــعــبـــارات الـــتـى ال تــرضـى حـــكـــومــة
بـالده أســـبـــانـــيـــا.. ودائـــمـــا مـــا تـــثـــيــر
األزمـات اخملــتـلــفـة.. وتــنــتـقل آثــارهـا
ــان األسـبــانى لــتــظل أزمـة إلى الــبــر
كــاتـــالــونــيـــا مــشــتـــعــلـــة رغم اجلــهــود
الـــكـــبــــيـــرة الــــتى تــــبـــذلــــهـــا األطـــراف
اخملـتــلـفـة من أجل الـتـعـايش الـسـلـمى

والوحدة الوطنية .
وقـــــــــــبـل احلـــــــــــديـث عـن كـــــــــــارلــــــــــوس
ســانـتـوس يــجب أن نـعــرف أن إقـلـيم
كـــــاتــــالـــــونــــيـــــا الــــواقـع شــــمـــــال شــــرق
أســـبـــانـــيـــا هـــو أحــــد ســـبـــعـــة عـــشـــر
مــقــاطــعـــة أســبــانــيــة تــتـــمــتع بــاحلــكم
ـنظمات الـذاتى لكنهـا والعديد من ا
الــتــابـعــة لــهــا تــسـعـى لالنــفـصــال عن
أســــبــــانــــيـــا.. وإن هــــدأت نــــشــــاطـــات
ـنـظــمـات بــعـدمــا نـالـوه مـعــظم هــذه ا
من حقوق ومـطالب.. حتى أن خبراء
الـسـيـاسـة يـطـلـقـون عـلـيـهـا جـمـهـورية
ـــــمــــــلـــــكـــــة كـــــاتــــــالـــــونــــــيـــــا فـى قـــــلـب ا
األسـبــانـيـة.. فــأنـظـمــتـهــا الـسـيــاسـيـة
واالقتـصاديـة بهـا مـختـلفـة تمـاما عن
ــقـــاطــعــات أســـبــانـــيــا وحـــتى بـــقــيـــة ا
األخــــرى.. ويــــقــــال إنــــهــــا ذات تــــربــــة
خصبة للرخاء والنماء وأنها مستقبل
أسبـانيـا وأوربا.. هـذا إن ظلت تـابعة

لهما .
و كــارلــوس ســـانــتــوس هــو مـــوســيــقى
ومــخــرج مــســرحى ورســام ومــصــمم
ــديـــنــة فـــلــيـــنــســـيــا أحـــد مــدن ولـــد 
كـاتـالــونـيـا.. ونـشـأ وتـرعـرع بـعـاصـمـة
اإلقـلـيم الـسـاحـرة بـرشـلـونة.. وعـشق
ــوسـيـقى ونـال الــعـديـد من اجلـوائـز ا
وهـــو فى سن مـــبــكــرة.. ونـــال مــنــحــة
ســـــاعـــــدتـه عـــــلى تـــــكـــــمـــــلـــــة دراســـــته
وسـيـقيـة ببـاريس .. وعـشق الـبيـانو ا
الـذى أصـبح أقـرب أصـدقـائه وكـانت
الــــعــــازفــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الــــشــــهــــيـــرة
مـــارجـــريـت لـــوجن صـــاحـــبت الـــفـــضل
األكـــــــبـــــــر فـى ذلك حـــــــتـى أنـه أطـــــــلق
اسـمـهـا عـلى الـبـيـانـو الـعـتـيق اخلـاص
ـــصــاحب له ـــقــرب وا به وصــديـــقه ا
لسـنوات طـويـلة.. وتـتلـمـذ أيضـا على
يــــد مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة أخــــرى من
وسيـقي الـفرنسـي الكـبار ومنهم ا
روبـــــرت كـــــاســــــادســـــيـــــوس ومـــــاجـــــدا
تـاجـلـيـفـرو وجـاكـو فـيـفـرى وآخـرون..
وهـــــــــنــــــــــاك أدمـن احلـــــــــريــــــــــة.. وآمن
قراطـية واجلـمهوريـة وقد كان بالـد
لديه االستـعداد لذلك ألنه ابن إقليم
كــاتــالـــونــيــا.. وبــعــد عـــودته عــمل فى
الـبـدايـة كعـازف بـيـانـو.. وارتـبط بـعد
ـــســرحى ذلك بـــالــشـــاعــر والـــكــاتب ا
جــوان بـــروســـا وكــان أحـــد مــعـــجـــبــيه
ـوسـيـقــيـة.. ونـشـأت وعـمـل بـفـرقـتـه ا

والـتطـرف فى بعض األحـيان.. وقدر
ـدروس أحيانا وغير من االستفزاز ا
ـدروس أحيانا كـثيرة .. اهـتم كثيرا ا
بـــالــــتـــعــــبـــيــــر عن احلب والــــعـــدل فى
عــروضه اخملـتــلـفـة.. ومن مــشـاركـاته
ــنـــاســبــات اخلــاصــة الــشـــهــيــرة فى ا
مـشـاركــته فى افـتـتــاح دورة بـرشـلـونـة
ـــــبـــــيـــــة عــــام  1992 وبـــــيــــنـــــالى األو
بــــرشـــــلــــونــــة الـــــشــــهـــــيــــر عــــام2001
واتــــســــمت الــــرقــــصــــات والــــفــــقـــرات
الـتــمـثـيــلـيـة اخلــاصـة بـعــروضه بـقـدر
كبـير مـن اإلبهـار بديـكورات ومالبس

شديدة التميز...
واعــتـاد الــتـجــول بـعــروضه اخملــتـلــفـة
ــدن الــكــاتــالــونــيــة أوال  ثم بــقــيــة بــا
مـــدن أســبـــانــيــا بـــعــد ذلـك.. واعــتــاد
أيـضا أن يلـهب حماس جـماهيره من
شــعب كــاتــالــونــيـا بــبــعض الــكــلــمـات

يلقيها قبل العرض ومن أهمها :
"بــــــسم الــــــرب الــــــعـــــظــــــيـم.. تـــــعــــــيش
جمهورية كاتالونيا احلرة وعاصمتها
بـــــرشــــلــــونــــة.. ال عـــــزاء لــــلــــكــــارهــــ
.. تــــعـــيش بالد اخلـــيـــر والـــطـــامـــعـــ
واخلـــصــــوبــــة.. تــــعــــيش جــــمــــهــــوريـــة

كاتالونيا احلرة ".
وكـــــانـت هـــــذه الـــــكـــــلـــــمـــــات مـــــصـــــدر
لـلمشاكل عـند تقـد العروض خارج
كاتـالونيـا.. وخاصـة مدريـد.. ويعقب
ذلك أزمـــــة ســــيـــــاســــيــــة تـــــتــــنـــــاولــــهــــا
الصـحافـة واألقالم اخملـتلـفة.. ورغم
أن طـــريـــقـــة كـــارلــــوس الـــكـــومـــيـــديـــة
احملـــبـــبــة والـــتى يـــعـــشـــقــهـــا جـــمـــهــور
مدريد بـقدر عـشق جمهـور كاتالـونيا
وال تــمـثل لـهـم مـعـانى تــلك الـكــلـمـات
أدنى مــــشــــكـــلــــة.. بـــيــــنــــمـــا اجلــــهـــات

بــيــنـهــمـا صــداقـة قــويــة امـتــدت حـتى
وفـــــاة جـــــوان عــــام  1998 ولم يــــكن
حـماس جوان لكاتـالونيا وجمـهوريتها
ا أكثر  دأب أقل من كارلـوس بل ر
عـــلـى هـــجـــاء احلـــكـــومـــة األســـبـــانـــيــة
وأنظمتهـا فى كتاباته وأشعاره بجرأة
وحـــدة.. وامـــتــــدت كـــلـــمـــاته الالذعـــة
لــــتــــطـــــول أوربــــا وســــيــــاســــة االحتــــاد
األوربى.. وامــــتــــدت أكــــثــــر لــــتــــشــــمل
أنـــظـــمــة أخـــرى كـــأمـــريـــكـــا والـــصــ

وروسيا وغيرها...
وقــــد رحـل كــــارلــــوس بــــعـــــد ذلك إلى
أمـــريــكــا.. وعــمل هــنــاك لــفــتــرة.. ثم
عـــاد إلى كــاتــالــونــيــا.. وتــوجه إلنــتــاج
األفالم الـــــقـــــصـــــيـــــرة والـــــطـــــويـــــلــــة..
واســتــفــاد من رحــلــة أمــريــكــا فــأجــاد
كـتابـة السـينـاريوهـات ورسمهـا وعمل
ــونــتــاج وبــات أهم صــنـاعـى الــفـيــلم ا
الـكـاتـالـونـى فى فـتـرتى الـســبـعـيـنـيـات
والـثــمـانـيــنـيـات.. وخالل هــذه الـفـتـرة
لم يترك كارلوس موسيقاه.. وشارك
ـوسـيـقـيـة فى الـعـديـد من األحـداث ا
الــهــامــة.. ومــنــهــا مــهــرجـان اخلــريف
ــــوســــيــــقى بــــبــــاريـس.. ومــــهــــرجــــان ا
ــيــونخ ــيالنــو ومــهـرجــان زيــرتش 
ـــــانــــــيـــــا وبـــــيــــــنـــــالـى ســـــان جـــــوان بــــــأ
ـوســيـقى بــبـورتــوريـكــو.. ومـهــرجــان ا
ــسـرحـيــة بـلــنـدن وغــيـرهـا.. وخالل ا
فــتــرة الـتــســعــيـنــيــات ومـا بــعــدهـا زاد
ــــــوســـــيــــــقى.. وزادت اهـــــتــــــمـــــامـه بـــــا
ــسـتــقـلــة حـيث ـســرحـيــة ا عــروضه ا
كــــان يــــقــــوم بـــإعــــداد وكــــتـــابــــة ورسم
ــســـرحـــيــة اخملـــتــلـــفــة.. الـــنــصـــوص ا
اتـــــســـــمت مـــــوســـــيـــــقـــــاه بـــــالـــــتـــــجـــــدد
ــلل.. والــديــنـــامــيـــكــيــة والـــبــعـــد عن ا

 مسرح يتجول بجرأة على أرض أسبانيا

امنعوا هذا اجملنون .. مسرحه
يستطيع هدم االحتاد األوربى

جمع سمبل للفنون. > الفنان محمد صبحى بدأ هذا األسبوع بروفات مسرحية "خيبتنا" 

ـسـرح الـشــعـرى لـدى الـعـرب بــعـد انـحـسـار > مـن الـغـريب أن يـزدهــر ا
ـسـرح الـشـعرى األوربى بـظـهـور أحـمد شـوقى وبـاكـثـير وعـزيـز أبـاظة ا
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مسرحنا .. والرحلة الصعبة
الــســعــوديــة الــعـدد 14 ســوريــا الــعـدد 15 األردن
العدد 16 اجلزائـر العدد 17 األردن العدد 47)
وكــــــــــذلـك  إجــــــــــراء أحــــــــــاديـث مـع أعالم ورواد
ـنـصـف الـسـويـسى ـسـرح الـعــربى ومن بـيـنــهم ا ا
(الـعدد 6) عـز الـدين مـدنى (الـعدد 8) مـنـصـور
نـصور (العدد 12) د. فاضل الـسودانى (العدد ا
18) د. عــجـاج ســلـيم (الــعـدد 22) عــبـد الــكـر

بـرشــيـد (الـعـدد 28) كــامـلــة الـعـيــاد (الـعـدد 32)
حسن رجـب (العدد 41) زهـيرة بن عـمار (الـعدد

.(48
لـفات اخلـاصة ويـحسب لـلجـريدة بال شك تـلك ا
بـدع جنيب التى أفـردتـها بـبعـض األعدد كـملـف ا
ســرور (الــعــدد 3) مــلف جـــنــون الــفــنــون (الــعــدد
42) مـــلف اخملــرج الــقــديــر ســعــد أردش (الــعــدد
سرحية التى أفردت 50) وكذلك تلك القضـايا ا
ــركــز لــهــا صــفــحــاتــهــا ومن بــيــنــهــا دور كل من ا
سـرح بـاجمللس ى للـمـسرح جلـنـة ا ـصرى الـعـا ا
ــســارح ــســرح  األعــلى لــلــثــقــافــة نــائب مــديــر ا
ـكـاتب الفـنـية ـسـرحـية ا الـدولة مـعـهد الـفـنون ا
بـفـرق مـسـارح الـدولـة الـدرامـاتـورج كـذلك ألـقت
الــضـــوء عــلى مــشــاكـل الــتــمــويـل اخلــارجى لــفــرق
ـصـرى وتـوظـيف ـسـرح ا الـهـواة والـتـرجـمـة فى ا
كن من سرح احلديث. هذا و التكنولوجيا فى ا
خالل رصد جـمـيع األعداد الـصادرة خالل الـعام

السابق تسجيل احلقائق التالية.
سرحية أوالً: النصوص ا

قــدمـت جــريــدة «مــســرحـــنــا» خالل عــامــهــا األول
أربــعًـــا وأربـــعــ مـــســرحـــيـــة حــيث نـــشـــرت بــعض
ـسـرحـيــات بـأكـثـر من عـدد عـلى الـتـوالى ومـثـال ا
ــتـلـوفـة» لــتـنـيـسى ولــيـامـز (الـعـددان 18 لـذلك «ا
19) «صـــراع حــتى الــفــجــر» ألوجــويــنى (الــعــددان
21 22) «مسـافـر زاده الـظالم» لـلـعـراقى حـس

رحـــيـم (األعـــداد: 27 28 29) «بـــشـق األنـــفس»
لألمـــريــكى ثـــورنــتـــون وايــلـــدر (األعــداد: 32 33
34) وذلـك بـــــخالف عـــــدم نــــشـــــر مـــــســــرحـــــيــــات

بالعددين 42 50.
ـسرحـيات الـتى  نشـرها ب هـذ وقد تـنوعت ا
نصوص محليـة وأخرى عربية وكذلك مترجمات

. ي لعدد كبير من الكتاب العا
كن من خـالل الرصـد لـلـنصـوص الـتى نـشرت و

أن نسجل احلقائق التالية:
1-  نـشر نصوص مـحلية خملـتلف األجيال ومن
ــثـال لــكــبــار الــكــتـاب جنــيب بــيــنــهــا عــلى ســبـيـل ا
سـرور رأفت الـدويـرى بــهـيج إسـمـاعـيل درويش
األسـيوطى كـما نشـرت نصـوص لألجيـال التـالية
وفى مـقدمـتـهم: عاطف الـنمـر مـحمـد الـشربـينى
(إعـــدادًا عن جنـــيـب مـــحـــفـــوظ) أحــــمـــد األبـــلج
مــــؤمن عــــبـــده مــــتــــولى حــــامـــد (إعــــدادًا عن طه

نعم. ) رشا عبد ا حس
2 -  نـشــر أعـمـال لــبـعض الـكــتـاب الـعـرب ومن
ـقامـة الـبهـلـوانيـة» لـلمـغـربى عبـد الـكر بـيـنهـا «ا
بـرشـيـد «مــسـافـر زاده اخلـيـال» لـلـعـراقى حـسـ

رحيم.
3-  نـشـر مـتــرجـمـات تـمـثل مـخــتـلف الـثـقـافـات
األمـريــكـيــة واألوربـيــة (الـســويـســريـة والــفـرنــسـيـة
ـانــيـة واإليـطــالـيـة واإلجنــلـيـزيــة والـنــمـسـاويــة واأل
والــرومـــانــيــة) وكــذلـك ثــقــافــات الـــشــرق األقــصى

(الص وكوريا).
ــسـرحـيـة نـخـبـة 4- قـام بـتــرجـمـة هـذه األعـمـال ا
ـــتــرجــمــ وفى مـــقــدمــتــهم: مــتــمــيـــزة من كــبــار ا
الــشــريف خــاطــر د. يــســرى خــمــيس د. حــمـادة
إبـراهيم أحمـد عبد الـفتـاح محمـد السيـد عيد
د. جـمـال عـبـد الـنـاصـر د. دعـاء عـامـر د. سـيد
اإلمـام رجب سـعـد الـدين عـمـاد غـزالى نـانـسى
ســمــيـر عــبــد الـسـالم إبـراهــيم د. مــحـمــد عــبـد
احلـليم غنيم رجب سعـد السيد إبـراهيم محمد

إبراهيم إسالم إمام.
ـترجـمة أعـماالً سـرحيـات ا 5- تـضمـنت قائـمـة ا
ـيــ ومن بـيــنـهم: ـؤلــفـ الـعــا لـنــخـبــة من كـبــار ا
بــرتـولــد بـريــخت فـريــدريش دوريـنــمـات تـنــيـسى
ولـيامز ثورنتـون وايلدر يوج أونـيل فولفجاجن

باور صمويل بيكيت أوجوبتى كارل تشرشل.
ــتــرجــمــات الـفــضل فـي تـعــريــفــنـا 6- كــان لــهـذه ا

ببعض كتاب الشرق األقصى وإيران ورومانيا.
ـنشـورة تـنـوعاً  سـرحـيـات ا 7- تـضمـنت قـائـمـة ا

الـــوالــد أن هـــذه اجملـــلـــة لم تـــكن بـــالـــصــورة الـــتى
ــســـرحــيـــون ولم تــكـن بــذلك الـــعــمق يـــتــمـــنــاهـــا ا
ـنـشـود الذى كـانت تـسـعى وزارة الثـقـافـة حيـنـئذ ا
لــتـــحــقــيـــقه من خالل إصـــدار مــجـــلــة مــســـرحــيــة
متـخصصـة يرأس حتـريرهـا د. على الراعى وأن
سرح من خالل مسرح احلكيم أو إصدار مجلة ا
مــسـارح الــتــلـيــفـزيــون الـتــابــعـة لــوزارة اإلعالم قـد
ـنافسة أضـاع الفرصـة وكنت أرى ومازلت أن ا
مطلوبة وأن العـبرة ليست بالسبق ولكن باجلودة
واالســتــمــراريــة وكــان يــجب عــلـى وزارة الــثــقــافـة
استـكـمال مـشـروعهـا إأنـنا الـيـوم نعـتـبر أن مـجـلة
ــســرح بـــصــورتــهـــا الــتى صــدرت بـــهــا من خالل ا
مــسـرح احلـكـيـم أصـبـحت مـرجــعـا هـامـا لــلـحـركـة
ـسرحـيـة فى تـلك الـفتـرة ولـذلك فـإنـنى أهمس ا
فى أذن أصـــدقــــائى مـن أســـرة الـــتــــحـــريـــر بــــتـــلك
ـقولة الشهيـرة: «كأن القلعـة احملصنة ال تسقط ا
بـكـثـرة وقـوة احملـاصـرين لـهـا ولـكن تـسقـط فقط
ــســئـولــ بــداخــلــهـا... بــكــثــرة االخـتالفــات بــ ا
ـــحـــاوالت فـــاحــــذروا من الـــغــــرور بـــالـــنــــجـــاح أو 
حتــقــيق أى مــكـاسـب شـخــصــيــة فــاإلجنــاز الـذى
حـققتـموه رائع ومـتمـيز فعالً ويـكفى حـرص كبار
الـنـقــاد واألسـاتـذة عـلـى الـكـتـابـة وكــذلك مـشـاركـة
ــهـاجــمــ لـهــا فى الــبـدايــة بــالـكــتــابـة فى بــعض ا

األعداد األخيرة.
وأعــتـقــد صـادقـاً أن حــرص هـيـئــة الـتـحــريـر عـلى
ــخــتـلف أجــيــالـهم ـســرحــيـ  مــشـاركــة جــمـيـع ا
وبـــاخـــتـالف ثـــقـــافـــاتـــهم وتـــوجــــهـــاتـــهم الـــفـــكـــريـــة
والسيـاسية هـو العنـصر الرئيـسى فى إجناح هذه

اجلريدة.
اخلطاب من عنوانه

ظهـر العـدد األول وبغالفه صـورة تـشكـيلـية رائـعة
لـــلــــفــــنــــان الــــفـــرنــــسـى إدجــــار ديـــجــــا وطــــالــــبــــنـــا
كـمسـرحيـ رئـيس التـحريـر بـنشـر صور لـعروض
مــســرحــيـــة ووعــد بــاحملــاولــة رغـم صــعــوبــتــهــا -
واستمر احلال حتى الـعدد األربع بنشر لوحات
ـصـريـ مع ـيـ وأحـيــانـاً ا لـكـبـار الــفـنـانـ الــعـا
تــعـلـيق عــلـيــهـا من الـفــنـان صـبــحى الـســيـد ولـكن
يحسب لهيئة التحـرير استجابتها وحتقيق رغبتنا
مــــنــــذ الــــعــــدد األربــــعـــــ حــــيث أصــــبــــحت صــــور
ـــســـرحـــيـــة هى الـــواجـــهـــة واألغـــلـــفـــة الـــعـــروض ا

سرحنا». »
األبواب الثابتة

حرصت اجلريدة ومنـذ عددها األول على متابعة
ـسـرحـيـة بجـمـيع جتـمـعـاتـها بـالـعـاصـمة احلركـة ا
واألقـالـيم وكـذلك بـالـدول الـعـربـيـة وأيـضا بـبـعض

الدول األجنبية.
ومن األبــواب الــثـابــتــة الــتى تــضــمــنــتــهــا اجلــريـدة
«مــــشــــاويــــر» ذلـك الــــبــــاب الــــذى يــــقــــدم الــــوجــــوه
ــــســـرح خملــــتـــلـف مـــفـــردات اجلـــديــــدة من هـــواة ا
ــــســـرحى بـــجــــمـــيع جتـــمــــعـــات الـــهـــواة الـــعـــرض ا
بـالعاصـمة واألقـاليم فـقدمت الـعديـد من الوجوه
ـسـرح اجلـامــعى والـعـمـالى ـبـشـرة بـاخلــيـر من ا ا
ـراكـز الـثـقـافـيـة األجـنـبيـة ومـن فرق ـدرسى وا وا

سمياتها اخملتلفة. الهواة 
واألحـاديـث الـصـحـفــيـة بـالـطــبع جـزء أسـاسى من
وضـوعـات األسبـوعيـة بـاجلريـدة وقـد حرصت ا
هــيــئــة الــتــحــريــر عـــلى إجــراء هــذه األحــاديث مع
ـسرحيـ ومن بيـنهم عـلى سبيل نـخبة من كـبار ا
ـــثــال فــاروق عــبــد الــقــادر (الــعــدد 15) ســمــيــر ا
العصفورى (الـعدد األول) محفوظ عبد الرحمن
(العدد 40) محمود ياس (العدد 44) د. هانى
مـطـاوع (الـعـدد 49) د. أحـمـد زكى (الـعـدد 30)
يـحــيى الـفـخــرانى (الـعـدد 50) وكــذلك  إجـراء
أحــاديث مع جنــوم مــسـارح األقــالــيم فــوزى فـوزى
ـــنــصــورة (أســوان الـــعــدد 27) ســـمــيـــر الــعــدل (ا
الــعـدد 29) ســمـيـر اخلــلـيــلى (بـنى ســويف الـعـدد
35) صالح حـــســوبــة ومــحــمـــد قــراعــة (أســيــوط
الـعــدديـان 36 42) عــبـده ســرور (احملــلــة الــعـدد
43) حــلــمى ســراج (دمــيــاط الــعــدد 45) رشـدى
إبراهـيم (بـورسعـيد الـعدد 47) صـفـوت البـططى

(قنا العدد 51).
ـنـشـورة عـلى جنـوم هـذا ولم تـقـتـصــر األحـاديث ا
صر بل  إجـراء مجمـوعة من األحاديث الـفن 
مع الفـرق العـربيـة (اليـمن العدد 10 لـيبـيا الـعدد
غـرب العددان 13 15 11 البـحرين العدد 12 ا

أصــبــحت األحـالم واآلمــال حــقــيــقــة بــإصــدار الــعـدد
األول من جريـدة «مـسرحـنا» بـتاريخ 16 يولـيو 2007
وذلك بفضل جودة التـخطيط وإصرار وصبر ومثابرة
أســرة حتــريــرهــا لـــقــد كــانت فـــكــرة إصــدار جــريــدة
مـسرحـيـة أسـبـوعـيـة حـلـمـًا وأمال يـتـحـطم دائـمًا عـلى
سرح» عن أرض الواقع حيـنمـا توقفت مـجلة «آفـاق ا
ــسـرح عن الـصــدور مــنـذ ســنــوات وتــعـثــرت مــجـلــة ا
انــتـــظــام صــدورهــا حـــتى أصــبــحـت تــصــدر عــددًا أو

عددين على أكثر تقدير كل عام!!.
ولكن فـكرة إصدار جـريدة أسـبوعيـة - وهو سبق
جلـمـيع الــدول الـعـربـيـة - تـبــلـورت بـنـجـاح وخـبـرة
رئيس حتـريـرها الـصديـق والزمـيل يـسرى حـسان
فـى إصــدار نـــشـــرة مــتـــمـــيـــزة يــومـــيـــة مــصـــاحـــبــة
ـسـرح بهـيـئة قـصـور الثـقـافة وإعـجاب ـهـرجان ا
وحـمـاسـة د. أحـمـد نـوار (رئـيس الـهـيـئة الـسـابق)
ـــبـــذول وكـــذلك بـــالـــفـــكـــرة اجلـــريـــئــة بـــاجلـــهـــد ا

غامرة احملسوبة. وا
ــكن حتــقـــيــقــهــا إال حـــقــا هى فــكـــرة جــريــئـــة وال 
ـصـر الـعـاصمـة الـثـقـافيـة لـلـوطن الـعـربى لـيست
ـسرحـي ـبـدع ا فـقط بهـذا العـدد الـكبـير من ا
سـرحى وكفـاءاتهم فى مـختـلف مفـردات العـرض ا
ــسـرح وإجنـازاتــهم ولـكن قــبل كل ذلك بــجـمــهـور ا
الــكــبــيــر الــذى يــحــقق ذلك الــضــلع الــثــالث والــهــام
ـسـرحـيـة ـسـرحـيــة وبـعـشـقه لـلــفـنـون ا لـلــظـاهـرة ا
ــســـارح الــتـى تــضـــاء أنــوارهــا وبـــعــادة ذهــابـه إلى ا
وتفتح أبوابها طـوال العام وتسمح لبعض العروض
تـد عرضهـا ألكثر من خـمسة أعوام تمـيزة أن  ا

وهى ظاهرة ال تتكرر إال فى القاهرة.
بـالــطـبع لم تــكن الـرحــلـة ســهـلــة ويـسـيــرة بل عـلى
الــعــكس فـقــد واجــهت أســرة الـتــحــريـر صــعــوبـات

عديدة ومشاكل ال حصر لها.
وإذا كـان إصـدار جـريـدة أسـبـوعيـة يـعـد مـخـاطرة
فى حـد ذاته سواء كـان إصدارها حلـزب سياسى
أم جملـموعة مسـتثمرين فـإن إصدار جريدة ومن
خالل هـيئـة حـكومـيـة تلـتـزم بـالكـثـير من الـقـوان
ــنـظــمـة يـعــد عـمال فــدائـيـا بــالـدرجـة والــقـواعـد ا
األولى ويــحـتــاج فــعالً إلى عــزم الـرجــال وهــو مـا
حتـقق بـدعم الفـنـان الـقـدير د. أحـمـد نـوار وذكاء
وحنكة رئيس التحرير يسرى حسان والذى جنح
وبخـبثه احملـمـود فى اختـيار أسـرة الـتحـرير وفى

عوقات التى واجهته. تذليل كافة ا
حــقــا لــقــد قـــاد يــســرى حــســان مـع رفــاق الــطــريق
الــفــرسـان: مــســعـود شــومــان ود. مــحـمــد زعــيـمه
وإبـــراهــــيم احلـــســـيــــنى وعـــادل حـــســــان وفـــتـــحى
فـرغـلى ومـحـمود احلـلـوانى وهـشـام عبـد الـعـزيز
وبقية أسرة التحرير معركة ثقافية حقيقية هدفها
األول حتـقـيق الـتـواجـد وانـتـظـام اإلصـدار وهـدفـها
ـسـرحـي الـثـانى هـو كـسب ثقـة الـقـراء وخـاصة ا
لـيس فى مصر وحدهـا بل وبجميع الـدول العربية
وهــو مــا حتـقـق بـالــفــعل مــنــذ إصــدار الــعـدد األول
حـيث أصبحت جريدة مـسرحنا جزءًا غـاليًا وهامًا
سرحـية العربيـة نسأل عنها من أجـزاء اخلريطة ا

سرحية العربية. هرجانات ا بجميع ا
ظــلت أســرة الــتـــحــريــر تــعــمـل بــدأب وجــد شــهــورًا
طويـلـة إلصدار األعـداد التـجـريبـيـة ورفض رئيس
حتـريرها مـجرد نـزول السفـينة إلـى البحـر كهدف
ــــســــتـــوى الــــفــــنى بل أصــــر عــــلى ضــــمــــان جــــودة ا
واالنـــتــظــام أوال ورغـم طــول فــتـــرة اإلعــداد والــتى
اسـتـغــلـهـا الـبــعض لـلـتــشـكـيك فـى إمـكـانـيــة حتـقـيق
احلـلم واستغـلهـا البعض اآلخـر فى مهـاجمة هـيئة
الـــتــــحـــريـــر وخـــاصـــة الـــقــــيـــادات (يـــســـرى حـــســـان
ومسعود شومان) ألنهما من شعراء العامية أثبتت
أســرة الـتــحـريــر بــحـمــاسـهــا ودأبـهــا وقــدرتـهــا عـلى
االســتــمـــرار مــدى جنــاحـــهــمـــا فى حتــقـــيق احلــلم
سرحية بذلك العدد الذى ينتظره وإثراء احلركة ا
سـرح صبـاح األحد من كل أسـبوع وأثبت عشـاق ا
سرح ومنـذ نشأته قد كل من يـسرى ومسعـود أن ا
خـــرج من عــبـــاءة الــشـــعــر وذلك بـــالــطـــبع بــخالف

اخلبرات السابقة الكبيرة لكل منهما.
وأتذكر فى هذا الصـدد خالفا فكريا كان يتجدد
ــسـرحـيـ فـؤاد بـيـنى وبـ والــدى شـيخ الـنـقـاد ا
دوارة رحــمه الـــله بـــصـــفــة مـــســـتــمـــرة كـــلــمـــا جــاء
ـــســرح الــتـى قــام د. رشــاد احلـــديث عن مـــجــلــة ا
رشــــدى بــــإصــــدارهــــا فى الــــفــــتــــرة من 1964 إلى
1967 مـن خالل مـســرح احلـكــيم حـيث كــان يـرى

منذ
عددها
األول
أصبحت
جزءاً
غالياً
ومهما
 فى

اخلريطة
سرحية ا

 اجملالت
سرحية ا
توقفت
عن
الصدور
واستمرت
مسرحنا
بكتيبة
الفرسان
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كل مبتغاى
أن يعمل القائمون
على اجلريدة
بتصميم موقع

إلكترونى 
يتم خالله توثيق
نشورة واد ا ا

د. يوسف الريحانى 

سرح منذ بداياته هو سرح الشـعرى هو تعبير حديـث ذلك أن األصل فى ا > إن تـعبير ا
يالد سـرحى مـنذ الـقرن اخلـامس قـبل ا أن يـكـتب شعـرًا ويـدل على ذلك تـراث أوروبـا ا
حتى منتصف القرن التاسع عشر ثم منذ عشرينيات القرن العشرين حتى منتصفه.

> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارًا بتعي ميرفت إبراهيم مديرًا عاما لثقافة محافظة حلوان.

سرحي جريدة كل ا
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حضور إيجابى
حــقـيـقــة لـقــد سـعــدنـا بـإســتـضــافـتــكم لـنــا مـثـلــمـا حــدث مع بـاقى
ـهـرجـان الـتـجـريـبى وقـضـيـنـا وقـتاً ـشـاركـة فى ا الـوفـود الـعـربـيـة ا
ـسـرحـية جـمـيالً بـاجلـريـدة طـفـنا خـالله بالـعـديـد من الـقـضـايـا ا
سرحية والقضية التى طرحها عرضنا ثم خرجنا إلى القضايا ا

العامة التى تشغل بال مسرحيينا.
لقـد صنـعت جـريدة مـسرحـنا حـالة جـمـيلـة واألجمل أنـها جـريدة
ــســرح وأعـلـم أنـكم قــريــبــاً سـتــظــهـر نــســخــتـكم مــتــخــصـصــة فى ا
ــا صـنــعـته اإللــكـتــرونـيــة عـلى اإلنــتــرنت ونـحن مــشـتــاقــون لـذلك 
ـسرحيـة وأتمـنى لكم اجلـريدة من حـضور إيـجابى عـلى السـاحة ا

مزيداً من التوفيق والنجاح.
عاطف حس 
مخرج - تونسى 

عالمة بارزة فى مسار 
سرحية  الصحافة ا

رهان إصـدار صـحيـفـة أسبـوعـية
ـسـرح أمـر بالغ مـتـخـصـصـة فى ا
الـصــعـوبــة لـيس فــقط بــالـنــسـبـة
لـلــعـالم الــنــاطق بـالــعــربـيــة ولـكن
أيــضــا حــتى بــالــنــسـبــة لــلــشــعـوب
الــنـاطـقـة بـالـلـغـات األخـرى لـذلك
أعـــتـــقـــد أن مـــا حـــقـــقــتـه جـــريــدة
مـســرحـنــا فى سـنــتـهــا األولى هـو
ـا كان مـتـوقعـاً! توزيع فى أكـبر 
األقـطار الـعربـيـة .. مواكـبة ألهم
ــصــر ــســرحــيــة  الــتــظــاهــرات ا
والــعــالم الــعــربى .. انــفــتــاح عــلى
أقـالم جـــديـــدة مـــتـــخـــصـــصـــة فى
ــسـرح .. اســتـيــعـاب كل نـظــريـة ا
اآلراء واالجتاهات مهما تباعدت
.. حــفــاظــهــا عــلـى  تــقــلــيــد نــشـر
نـص مــســرحى عــربى أو مــتــرجم
فى كـل أعــدادهـــا .. اهـــتــمـــامـــهــا
ــسـتــقل بــشـكل ــسـرح احلــر وا بــا
غـيـر مـسـبـوق .. عـقـدهـا لـندوات
ـسرحية الـعربية مع أهم الفرق ا
الــــتـى تــــزور الــــقــــاهــــرة لــــتــــقــــد
عــــروضـــــهــــا الــــتــــزامـــــهــــا الــــدائم
ـوعد بـالوصـول إلى قـرائهـا فى ا
ـا يكشف عن احملدد. كل ذلك إ

مهنية عالية وحرفية متميزة.

أتــــمـــــنى من كـل أعــــمـــــاق قـــــلــــبى
االســــتـــمـــراريـــة لــــهـــذه اجلـــريـــدة
الـطــمــوحــة والـنــجــاح والــتــوفـيق
ـتــمـيــز. كـمـا لـطــاقم حتــريـرهــا ا
أحــــــيـى اجلـــــهــــــات الــــــرســــــمــــــيـــــة
كلفة بجمهوريـة مصر العربـية ا
بــرعــايــة الــثـــقــافــة عــلى دعــمــهــا
جلريدة مسـرحنا مناشداً إياها
بحتمية زيادة هذا الدعم. فمثل
تمـيزة الـتى تمثل بـادرة ا هـذه ا
يــــة ــــســـــرحــــ وجه الــــصـــــحــــافـــــة ا
ـــكن إال أن يـــة كـــكل ال  الـــعـــربــــ
تــكـون مـبـادرة مـصـريـة ومـصـريـة
يــــاز. مــــثــــلــــمــــا ال أتــــصـــور بــــامــــتـــ
يــاً صـــدور مـــثل جـــريــدة شـــخـــصـــ
مــــســـرحـــنـــا ســـوى مـن الـــقـــاهـــرة

مدينة األلف مسرح.
كل مــبـتــغــاى أن يـعــمل الــقـائــمـون
عـــلـى اجلـــريـــدة بـــتـــصــــمـــيم مـــوقع
ـواد إلـكـتــرونى يـتم خالله تـوثـيق ا
ــنــشــورة حــتـى تــظل رهن إشــارة ا

. الباحث والدارس
وكل سـنة وجـريدة مـسرحـنا بألف

خير وعقبال السنة األلف
د. يوسف الريحانى 
غرب دراماتورج ومخرج.. ا

لسان حال 
سرحي سرح وا ا

سرحـي فى سعـادة بالغة ال شك أن جمـيع ا
ألن جــريــدة مـــســرحـــنــا عالوة عـــلى أنــهــا أول
ـــســـرح فـــقـط لـــســـان حــال جـــريـــدة تـــهـــتم بـــا
ستويات وأرض صرى على جميع ا سرح ا ا
خـصـبـة السـتــنـبـات حـركـة نـقـديـة سـيـكـون لـهـا
مـردودهـا فـى اسـتـنـبـاط مــسـرح حـقـيـقى ذلك
أنــنـا وخالل أزمــنـة عـديــدة كـنـا نــفـتـقــد الـنـقـد

سرح. الذى يطور ا
جــريـــدة مـــســرحـــنــا دفـــعت قـــارءهـــا إلى عــدم
ـكن الـتـعـامل مـعـهـا عـلى أنـهـا جـريـدة عـادية 
الـتـخـلص مـنهـا فـور قـراءتهـا ذلك أنـهـا حتوى
ـسـرحـيـة عـالـيـة الـقـيـمة كـنـزًا من الـنـصـوص ا
ـتـرجــمـة أو احملــلـيــة. وهى بـذلك ســواء تـلـك ا
ســــلـــطت الـــضــــوء عـــلى إبـــداعــــات فى مـــجـــال

الترجمة والكتابة.
ـســرح عـلى كــمـا أن مــسـرحــنـا لم تــتـعــامل مع ا
مـســتــوى الـعــاصــمـة فــقط لــكـنــهــا غـاصت فى
األقــــالـــيم لـــتـــســــتـــخـــرج الـــآللئ. ولـم يـــكن ذلك
كنا لوال وجود كتيبة من احملررين اجليدين.
يــــضــــاف إلـى مـــا قــــدمــــتـه "مــــســـرحــــنــــا" تــــلك
الـنـدوات الـتى تـعـقد فـى أماكن كـثـيـرة وتـطرح
أسـئـلـة عـمـيـقـة بــقـدر مـا جتـيب عـلى األسـئـلـة
ا يحرك الركود سرحي  التى تشغل بال ا

صرى اآلن. سرح ا الذى يطال ا
سعيد حجاج 

غاصت فى األقاليم
لتستخرج الآللئ

سرح مرجع مهم لكل ما يخص ا

د. هانى مطاوع

أنا ال أرى مالحـظـات على اجلـريدة ذلك أن أى نـظام
ال بـد أن تـتـعـامل مـعه بـقـانـونه وال تـفـرض عـلـيه شـيـئًا
ـا ـهم أن يــتــحـرك فـى قـانــونه. ولــكن ر من خـارجـه ا
تـكــون مـشـاكل الـتـمـويـل هى الـتى حتـول دون اسـتـخـدام
إمـكــانـات أكــبـر فى الــطـبع واســتـقــطـاب أكـبــر عـدد من
ــشــهــورين. لــكن اجلــريـدة بــوضــعــهــا احلـالى الــكــتـاب ا
جـيـدة فى إخـراجـهـا ومـريــحـة لـلـعـ فى الـقـراءة. وقـد
اخـتارت اجلـريـدة أن تصـدر عـلى ورق عادى وأن يـكون
غالفـها من نـفس نوع الـورق على أن تـباع بـسعـر رمزى
بــدالً من أن يــكـــون ورقــهــا فــاخــرًا مــصـــقــوالً وبــالــتــالى

يرتفع ثمنها.
د. هانى مطاوع 

جــريـــدة مـــســرحـــنــا غـــطت فـــراغًـــا واضــحًـــا فى احلـــيــاة
ـسـرح أو على ـسـرحـيـة خـصـوصا بـعـد تـوقف مـجـلـة ا ا
األقل عــــدم ظـــهـــورهـــا فـى مـــوعـــدهـــا فـــضـالً عن أنـــهـــا
ـا تـتـفـاعل مع األحداث جـريـدة حـية ولـيـست جـامـعة إ
ـسرحـى سواء عـروضه أو نـدواته التـى تقـع فى الـواقع ا

ومنتدياته.
لـقد أصبح للجـريدة قاعدة من القـراء وخصوصًا شباب
عهد العـالى للفنون ـسرحي عن نفـسى أرى طالب ا ا
سرحـية حريصـ على اقتـنائهـا بل إن البعض أصبح ا
سرحية فقط عرفة ا يستشهد بها كـمرجعية ليس فى ا
ولـكن فى القضايا الـتى تطرح على الـسطح أيضًا وهذا

ا يومئ إلى مستقبل مبشر.
جيدة فى إخراجها

ومريحة للع فى القراءة

جتاوزت أخطاء البدايات وتطورت

د. عايدة عالم

تلك األخطاء أنها تفقد أى مـطبوعة مصداقيتها قد يكون
ـبرر هـو السـرعة فى إعداد الـعدد ولـكن ال بد من تدارك ا

هذه األخطاء.
أمـا عن الـغالف فـأتـمـنى أن تـعـود اجلـريـدة لـسـابق عـهـدها
فى تــصــدر لــوحــة تــشــكــيــلــيــة لــلــعــدد مع نــبــذة عن الــفــنــان
والـعـمل ذلك أن الثـقـافـة البـصـريـة مهـمـة جـدًا. حقـيـقة أن
الـتـجـديـد مــطـلـوب وال بـد أن يـتم كل فــتـرة ولـكن أتـمـنى أال

س التجديد أبوابًا ثابتة مثل "3 دقات".
ـسـرحـيـ الـعرب كـمـا أرجـو أن تـفـتح مـسـرحـنـا آفـاقًـا مع ا
حـيـث إن ذلك سـيـوفـر لـهـا انـتـشـارًا أكبـر مـن نـاحـيـة ودائرة

معارف إنسانية من ناحية أخرى.
د. عايدة عالم

جريـدة مسـرحنـا أخذت اآلن مـسارًا أكـثر جديـة فال أخفى
عـلــيـكم أن اجلـريـدة بـعــد صـدورهـا بـقـلــيل دخـلت فى فـتـرة
"خـفـيفـة" انشـغلت خاللـها بـقضـايا ال تـهم القـارىء وقضـايا
رحـلـة أصـبـحت كـما مـخـتـلقـة لـكـنـهـا بعـد جتـاوزهـا لـهـذه ا
قـــلت أكــثــر جـــديــة وحــقــقت انـــتــشــارًا حــتـى أصــبح ال غــنى

للقار عنها.
الـكتابـات النقـدية أيضـا تطورت وأصبـحت أفضل وإن كنت
أتــمــنـى أن تـســتــقــطـب اجلـريــدة كــتــابًــا لــهم أقـالم شــهــيـرة
بـــحـــيث تـــخـــرج مـــقـــاالتــهـم وإلى جـــوارهـــا مـــقـــاالت لـــنـــقــاد
واعـدين. أعـلم أنـكم حتـاولـون ولـكن ال بـد أيـضـا أن تـركزوا
بـشكل أكـبـر عـلى احلـوارات ألنهـا تـخـلق حيـويـة ألى جـريدة
ثل هناك أيضًا سواء كان احلوار مع مخـرج أو كاتب أو 
طـبـعيـة فى النـصـوص أو العـناويـن وخشـيتى من األخـطـاء ا

 أصبحت  أكثر
جدية 

نشاوى عن فرع ثقافة السويس بهيئة قصور الثقافة. " بالفصحى للشاعر ماهر ا > صدر ديوان "دندنة العشق القد

سـرحية - > اجلـمهـور ال ينـبغى أن يـشعـر بالـوسيـلة الـلغـوية الـتى تكـتب بهـا ا
واقف شـعرًا كانت أو نـثرًا - ألن الوسـيلة جـزء ال يتجزأ مـن احلدث الدرامى وا

ب الشخصيات وأحاسيسهم. 24
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سرح سياسة بالدرجة األولى أعنى بذلك - ا
ــســرح ال نــفـعــله لــكى أن كل مــا نــفــعــله داخل ا
ــــســـرح وكـل مـــا نـــقــــوم به فى يـــظل حــــبـــيس ا
مسرحنا فـإننا نأخذه إلى احلـياة الواقعية. كل
ـسـرح يـجـب عـلـيـنـا أن نـأخـذه مـا نـتـعــلـمه فى ا
إلى اخلــارج فــمــعـنى أن أكــون مــواطــنــا هـو أن
أكـــون قـــادرا عـــلى تـــغـــيـــيـــر اجملـــتـــمـع. أن أكــون
مواطنا يـعنى أن أساعد فى حتسـ مجتمعى.
ـــقـــهـــورين يـــســـتـــطـــيع أن وال شك أن مـــســـرح ا

يساعد فى ذلك.

وأعــتـــقــد أن كل مـــا نــصل إلــيـه فى قــوس قــزح
ـنتدى الرغـبة البـد أن نستـخدمه فى مـسرح ا
نـتدى إلى وبعـد ذلك ينـبغـى أن يخـرج مسـرح ا
احلـيـاة الواقـعـية. وال أعـنى بـذلك أن ما نـفـعله
هــنــا لــيس هــو احلــيــاة الــواقــعــيــة ولــكــنه حــيــاة
ـــنــــتـــدى و يـــجـب أن نـــأخـــذهـــا داخل مــــســـرح ا
خارجه. إن ما نفـعله فى قوس قزح الرغبة هو
مــحـاولــة أن نـخـرج الــقـهــر الـبــاطـنى مـن الـفـرد
لــكى يــأخــذ شــكال خــارجــيــا لــكــنه يــنــبــغى فى
الـوقت نفـسه أن نـتعـامل مع اخلـارج لذاته. وال
يـهدف ذلك إلى الـعالج بقـدر ما يـهدف إلى أن
نــتــعــلـم مــا مــنــعــنــا الــتــعــلـــيم الــســلــطــوى من أن
نتعلـمه. ففى داخل كل منا طاقـات سلبية و إال
ما تمـكنـنا من تمـثيل مـاكبث القـاتل و بداخـلنا
كـذلك احلزن وإال ما تـمكنـنا من تمـثيل هاملت
احلزين لكن الطـاقات اإليجابيـة التى بداخلنا
ـكنـهـا أن تسـاعـدنا وهى الـطـاقات هى الـتى 
التى خنقتـها التربية السلطوية و مع ذلك فما
تزال مـختبئـة داخلنـا. ولو استطـعنا أن نـعيدها
ـــســرح ـــكن  الى احلـــيـــاة ألفـــادتــنـــا كـــثــيـــرا و
ــقـهــورين أن يــســاعــدنــا فى إحــيــائـهــا.  عالج ا

وتربية!

> وما تـعلـيقك عـلى الربط الـشائع بـ قوس
قزح الرغبة والعالج النفسى?

- لـــقــد تــطـــرقــنـــا إلى تـــلك الــنـــقــطـــة من قــبل
ـسـرح الـذى يـحسن ولكـنى أود أن أضـيف أن ا
عالقـتــنــا بـأنــفــسـنــا و بـالــعــالم هـو مــســرح فـيه
ـمـثل دور هـامـلت شىء من الـعالج فـلــو لـعب ا
بـشـكل مخـلص وجـيـد فـإن ذلك قـد يـكـون شبه
عالج له لـكــنه قـد يـؤذيه أيـضــا لـو تـعـامل مـعه

بطريقة غير صحيحة.
ـقهـورين شـديد الـديـنامـيـكيـة فـهو إن مـسـرح ا
يــسـمح لـلــنـاس بــان يـجـربــوا وأن يـعـيــدوا الـكـرة
حتـى يجدوا ضـالتـهم وهذه سـمة عالجـية من
ــــتـــفــــرج الـــعـــادى وجـــهــــة نـــظــــرى. إنه يــــدعـــو ا
ـسرح ولـعب أحد أدوار  للـوقوف عـلى خشـبة ا

أننى لـست معـاجلا نـفسـيا وال أنـا معلـم تربوى
ـــســـرح تـــربـــوى ومع ذلـك ألح أيـــضـــا عـــلـى أن ا
وعالجى إنـه لـيس الــعالج  نـفــسه وال الـتــربـيـة

نفسها لكنه يتقاطع معهما. 

ــنــتــدى مــســرحــا > إذن هل تــعــتــبــر مــســرح ا
سياسيا أكثر من قوس قزح?

ـارس قـهـرا خـفـيـا ـا يـكـون هـو من  نـفـسه ور
عــلى نــفــسه. وألنــنـا ال نــعــرف أبــعــاد مــا سـوف
نـقابله فـإننـا يجب أن نبـحث عنه وجنوب داخل
منـاطق مخـتلفـة من العـقل قد ال تكـون واضحة
لـنـا. من هنـا فإن الـعمـليـة بـكامـلهـا مخـتلـفة عن
ـنـتـدى لكـنـهـا مـسـرحـيـة بـنفس سـيـاق مـسـرح ا

القدر.
وعــادة مـــا يــنــظـــر الــنـــاس لــلـــعــمل بـــقــوس قــزح
الرغـبة و كـأنه عالج نفـسى لكـننى أؤكـد دائما

ــا اسـتـطـعت لـوال رعـايــة بـوال الـشـخــصـيـة لى 
الــصـمـود فى الــبـرازيل واحلــيـاة هـنــاك لـيـست
سـهلـة ألى أجـنبى بـشكل عـام. ولـوال ما تـعلـمته
ـسـرح أو بـإمـكـان ـانى بـا ـا عــاد إلى إ هـنـاك 
التغييـر بشكل عام. وهكذا قمت فى يناير عام
 2004 بــــإنــــتـــاج وتــــمــــويل أول ورشــــة مـــكــــثــــفـــة
ـنـتـدى فى مـصـر وقام لـلـتـدريب عـلى مـسـرح ا
ـدرب العـامل مع بوال بـالتدريب فـيها أحد ا
ــقـهـورين بــريـو دى جـنـيـرو. فى مــركـز مـسـرح ا
وبـعد ذلـك تعـاقبت الـورش الـتى قدتـهـا بنـفسى
فى مـصـر و اخلـارج ودائمـا مـا كـان بوال يـنـير

لى خطوات الطريق.
ـرض خطير مـنذ قرابـة العامـ أصيب بوال 
ـــســرحى لــكـــنه تــعـــافى واســتـــمــر فى كـــفــاحه ا
واالجــتــمــاعى وكــان اجلــســد الــضــعــيف الــذى
تـعـرض ألشنع أنـواع الـتـعذيب فـى موطـنه أثـناء
ـدة خـمـسة احلـكم الديـكـتـاتـورى انـتـهاء بـنـفـيه 
عــشـــر عــامــا ( 1971 - 1986) بــدأ يـــعــبــر عن
ة. لكن سـرعان ما عاد آالمه و أوجاعه القـد
مـن جــــديــــد الــــفـــنــــان الــــثــــائــــر فـى اخلــــامــــســـة
والـــســبـــعــ يـــجـــوب الــعـــالم لـــيــعـــلم الـــنــاس أن
سـرح قادر عـلى الثورة و ـكن وأن ا التـغيـير 

داواة معا. ا
ـنــشـور مــنـذ عــدة شـهـور اسـتــكـمــاال لـلــمـقــال ا
ــــنــــهـج مــــســـرح والــــذى احــــتــــوى عــــلـى تـــقــــد 
ــقــهـورين نــقــدم هــنـا حــوارا مع بــوال يــتـوغل ا
أكــثـــر فــأكـــثــر فـى مــنـــهــجـه وعالقــتـه بــالـــعــمل
سـرحية التى خـلقها مع الـسياسى والقـنوات ا

بدع واجلمهور فى أنحاء العالم.  ا

ـنـتدى و > بـدايـة مـا هو الـفـارق بـ مـسـرح ا
قـوس قـزح الـرغـبـة (الـذى نـشرت تـرجـمـتى له
حتـت عـنــوان "مــنــهـج أوجـســتــو بــوال") عــلى
اعـتـبـار أن االثـنـ من تـقـنـيـات مـنـهج مـسـرح

قهورين? ا
- أعـتــقـد أن الـتــكـنـيـك فى قـوس قـزح الــرغـبـة
ـنـتـدى الـذى ـســرح ا ـقـارنـة  أكـثــر تـعـقـيـدا بــا
ـنــتـدى نــقـدم أعــتـبــره الـبــسـاطــة ذاتـهــا. فــفى ا
مشـهدا يـحتـوى على قـاهر ومـقهور ثـم نعرض
شهد شـاركة فى ا لـلجمهـور كيفيـة التدخل و ا
لـــتـــعـــديل مـــســـاره و إعـــادة احلق لـــصـــاحـــبه. و
ــــوســـيــــقى ــــكن إضــــافــــة أفـــكــــار خــــاصـــة بــــا
صـاحـبة لـلـمشـهـد والديـكـور واألكسـسوارات. ا
أمـا قـوس قـزح الـرغـبـة فـهـو مـصمـم خـصـيـصا
ـشاكل الـداخـليـة لإلنـسـان وليس لـلتـعـامل مع ا
ــــشـــاكل الـــتـى بـــيـــنه وبــــ قـــوى خـــارجـــيـــة أو ا
خـــصـــوم آخــريـن فــالـــعـــمـــلــيـــة أكـــثـــر تــعـــقـــيــدا
وتـسـتـغـرق وقـتـا أطـول ذلك أنه أصـعب بـكـثـيـر
أن تقـدم محـاكاة مـسـرحيـة ألمور تـدور بداخل
ـــا تــكـــون خـــافـــيــة عـــلـــيه هــو ـــرء بل ر ذهن ا

فى عــــام 2003 كــــان لى شـــــرف أن أكــــون أول مــــصــــريــــة 
وعربـية تـذهب للـدراسة عـلى يد أوجـستـو بوال مـباشرة
ـنـحـة من الـيــونـسـكـو لـشـبـاب الـفـنـانـ فى الـبـرازيل  

وعلى مـدار ثالثـة شهـور قضـيـتهـا فى ريـو دى جنـيرو لم
ـقـهورين و أتـعـرف عمـلـيـا - فحـسب - عـلى مـنـهج مسـرح ا
ــنــتــدى" و "قــوس قـــزح الــرغــبــة" (الــلــتــ  تــقــنـــيــتََى "ا

قــدمـتـهـمــا نـظـريـا لـلــقـارىء الـعـربى مـن خالل تـرجـمـتى
نـشورة فى إصـدارات مهرجـان القـاهرة الـدولى للـمسرح ا
ـسـرح وتـعـرفـت عـلـيه كـقـنـاة الـتـجـريـبى) بـل ومـارست ا
وأداة لـلـتنـمـية والـتغـيـير االجـتمـاعى واقـتربت من رجل
هو لـيس منظرا مسرحيا فقط ولكنه زعيم إنسانى أيضا

وعاشق للحياة.

سرح و التغيير : أوجستو بوال.. رجل ا

سرح سياسة بالدرجة األولى  ا

 لست معاجلاً نفسياً وال معلماً تربوياً
سرح لكننى أقوم بالفعل عبر ا

قهورين شديد الديناميكية يسمح  مسرح ا
للناس بأن يجربوا حتى يجدوا ضالتهم

نتدى وقوس قزح الرغبة سرح سياسةب ا ا

نتدى  مسرح ا

سرح والعالج النفسى  ا
 متميزة فى موضوعاتها

جـمـيل  أن نرى "مـسـرحـنا " تـتـجـاوز عامـهـا األول وبـهذا الـنـجاح 
واالمـتـداد إلى أكــثـر من بـلـد ٍ عـربى ٍ  ـوضـوعـات  والـتـمـيـز فـى ا
وهـذا  مـا يـجـعــلـنـا مـتـفـائـلـ بـعـامــهـا الـتـالى واألعـوام الـتى تـلى 
سرح فى الـوطن العربى هـتم بـا برؤيـتها تـشب بعيـدا ً إلى كل ا
الــكـبـيـر . إن اخلــطى الـتى خـطـتــهـا حـتى اآلن تـدل عــلى األهـمـيـة
تـخـصصـة واألولى فى الوطن الـعربى ـتزايـدة لهـده (اجلريـدة) ا ا
ـــا لم أطــلع .واألهم فـى األمــر أنـــهــا (جـــريــدة ) وأســـبــوعـــيــة  ر
كـفاية على األعـداد لكنى تصـفحت بعضهـا  أعجبت بتـنوعها ب
سرح ى  وكـذلك شدنى االهتمـام اجلاد با احمللى والـعربى والعا
احلــقـــيــقى وتـــطــوراتـه اخملــتــلـــفــة  وأعـــتــقــد أن عـــلــيـــنــا جــمـــيــعــا ً
ورفـدهـا كى تـكـون مـنـبـرنا كـمـسـرحـيـ مـتـابـعـتـهـا واالهـتـمـام بـهـا 

تميزة . سرحية ا ومنارتنا ا
أعـتـقـد بـأن "مسـرحـنـا " مع عـامهـا الـثـانى يجـب أن تدعم بـشـبـكة
وأن تـهـتم بـشـكل ٍ حـقـيـقى ٍ مـراسـلـ جـيـدين فى الـوطن الــعـربى 
لـفات باإلصـدارات اجلـديدة  وأيـضـا ً بالـتـركيـز أكـثر عـلى فـتح ا

سرحية . سرحية الساخنة  وتغطية أشمل للمهرجانات ا ا
سجيع قرقماز - كاتب مسرحى - سورية

أوجستو بوال أثناء إحدى الورش التدريبية
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> حـ كـتب أحمـد شوقـى مسـرحيـة "علـى بك الكـبيـر" عام  1893 كـان قـد أفاد
سرح العربى معتمدًا بذلك على من كل التجارب الشعرية السابقة عليه فى ا

سرحى. توظيف الشعر للغناء ا 8
¢UÉN ∞∏e 

سرحي جريدة كل ا
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سرحى محمد عبد الهادى يستعد إلعادة تقد مسرحية "احلارس" على خشبة مسرح الدولة. > اخملرج ا

عبد الرحمن الشافعى  

إضافة مهمة وثالث مالحظات
عرفتنا 

 على عدد 
من الكتاب 
فى النقد
والدراسات
سرحية ا
ظهروا إلى
جوار كبار

الكتاب 

ديروط أو إدفو وألقى عليه الضوء ألن
ـسـرح هى من أخـرجت سـمـيـر مــجـلـة ا
ســرحـــان وفــوزى فــهــمـى وفــاروق عــبــد
ـتـاحة اآلن ـسـاحـة ا الـقـادر.... ولـكن ا
لفنانى األقالـيم ضئيلة. دأبت اجلريدة
عـلى نـشر مـقـتطـفـات على تـرويـسة كل
سرح صفحة من كتاب أو دراسة عن ا
ـقتـطفات لكـنهـا ال تذكـر مصـدر هذه ا
ريـثمـا نـستـطيع الـرجـوع إليـها وهـو أمر
يـخـالـف كل بـديـهـيـات الـنـشـر ألن بدون
ـــصـــدر تـــصــــبح تـــلك الـــفـــقـــرات ذكـــر ا

منتزعة من سياقها
ـالحــظــات فــإنـــنى فــخــور ورغم هــذه ا
بـــــاجلـــــريـــــدة ودائـــــمًـــــا مـــــا أردد فى كل
سـرحـي مـنـاسبـة أنه صـار لنـا نـحن ا

جريدة.
عبد الرحمن الشافعى  

جـريــدة مـسـرحــنـا تــعـد إضـافــة حلـركـة
الـنـشـر لـلـهيـئـة الـعـامـة لقـصـور الـثـقـافة
خـــصــوصًــا وأنـــهــا ظــهــرت بـــعــد غــيــاب
ــســـرح الــتى كـــانت تـــصــدرهــا مـــجــلـــة ا
هيـئة الكتاب. حـقيقة فإن هـيئة قصور
الـــثـــقـــافـــة وخـالل الـــســـنـــوات الـــعـــشــر
األخـــيــرة قـــدمت إجنــازات فـى مــجــال
الـــنــشــر ســـدت ثــغــرات هــامـــة لــشــبــاب
األقــــالــــيم وقــــدمـت ســــلــــســــلــــة مــــهــــمــــة
لـلـمـسـرحـيـات والـتراث واألدب وتـوجت
ذلـك بـــــإصـــــدار جـــــريـــــدة مـــــســـــرحـــــيــــة
أســبــوعــيــة ودائــمـة تــتــنــاول الــدراسـات
سرحى على مستوى وتغطى النشاط ا
ـــســــرحــــيـــة الــــعـــامــــة ومن الـــســــاحــــة ا
يـزاتها أنهـا أقرب جلريدة مـسرحية
فى الــــــــشـــــــكـل واإلطـــــــار وتـــــــنـــــــاولـــــــهـــــــا
لـلــمـوضــوعـات وقــد اسـتــقـطــبت عـددًا
مـــــــهــــــمًـــــــا مـن احملـــــــررين والـــــــكـــــــتــــــاب

ذاهب عدد مـلفًا عـن موضوع معـ كا
سـرحية مثال فـتستوفـيه بالدراسات ا
األمـــر الـــذى من شـــأنـه أن يـــحل مـــحل
ــــســــرح ــــيــــة فى ا الــــدراســــات األكــــاد
يـون بالـكتـابة ويكـلف األسـاتذة األكـاد
ــوضــوعــات وهـــذا كــان نــهج فى تــلـك ا
ــســرح فى الــسـتــيــنــيــات حـيث مــجـلــة ا
ــســرح كـــانت تــمــسك مـــوضــوعًــا مــثل ا
الواقـعى مـثال فـتفـرد له خـمسـة أعداد
قاالت حتى تستوفيه من الدراسات وا
ثـم تـــقـــوم بــــتـــجـــلـــيــــد كل هـــذه األعـــداد
ـــســرح فـــيـــصـــبح لـــديـــنـــا مـــجـــلـــد عـن ا

الواقعى.
هــــذه اجلــــريــــدة صـــدرت عـن الـــهــــيــــئـــة
العامة لقصـور الثقافة فيجب أن تكون
األولــويــة بــهــا لــفــنــانى األقــالــيـم. أنـا ال
يــعـنـيـنى أن حتــدثـنى عن عـادل إمـام أو
فريـد شوقى ولكـن استضفـت فنانًا من

والـتــرويـســة اخلــاصـة بــهـيــئـة الــتـحــريـر
ن راكز الشبابية  شديدة االعتناء با
ـا يـخـلق يـشـكـلــون مـجـلس حتـريـرهـا 
كــوادر فى مــجــال الــتـحــريــر خــصــوصًـا
وأنـــــهـم شــــــبــــــاب لـــــهـم بــــــاع طـــــويـل فى

الكتابة.
وقــد عـرفــتــنــا اجلــريــدة عـلـى عـدد من
الــــــكــــــتـــــاب فـى الـــــنــــــقـــــد والــــــدراســـــات
ـــســــرحـــيــــة ظـــهــــروا إلى جــــوار كـــبـــار ا
الــكــتــاب فــجــمــعت بــ اجلــيـل الــقـد

والشباب الناضج.
إال أن لى ثالث مالحـظـات على أدائـها

هى:
ـبـذول فـيـها إال اجلـريـدة رغم اجلـهـد ا
أن الــعــدد الــواحــد جتــد الـدراســات به
لـيــست واحـدة فــهى أشـبه بــالـدراسـات
ـتنـافرة ال يـجمـعهـا رابط فى ضوء ما ا
ـفــتــرض أن يـضم كل يــرد إلـيــهــا ومن ا

تعطشة تخطفتها األيادى ا
ــســرحى كــان فى واضح أن الــواقع الــثــقـــافى وا
حاجة شديدة إلى جريـدة مسرحية متخصصة
وحـ صدرت هذه اجلريدة مـنذ عام تخـطفتها
ـتـعـطـشـة إلى هـذا النـوع من اجملالت. األيادى ا
ـتدة سـرح فى مـصـر مـتـشـعـبـة و إن خـريـطـة ا

خرجت من جسد مصر
 جلسد الوطن العربى

فى أجزاء جسد مصر قصور الثقافة منتشرة
ـصـريـة القـاهـرة مـركـز احلـركة ـدن ا فى كل ا
ـســرحـيـة الــرسـمـيـة واخلــاصـة وفى حـواشى ا
ستقلة ومسرح سارح ا القاهرة تنوعـات من ا
ـصانع. وبالتالى فهناك كم الهواة واجلامعى وا
سـرح لذلك هـتمـ بـا ـسرحـيـ وا هائل من ا
كـان هــنـاك تـعــطش حـقـيـقـى إلصـدار مـسـرحى
خـصـوصًـا مـع غـيـاب مـسـاحـات نـقـديـة اخـتـفت
ـغـنـ والـراقـص وبـالـتـالى حلـسـاب الـعـرى وا
فـاجلريـدة - وإن جـاءت متـأخـرة - فقـد سدت
احـتيـاجـات حقـيـقيـة فى مـصر والـوطن الـعربى
وخــــرجـت من جــــســــد مــــصــــر جلــــســــد الــــوطن
ــزيــد من االنــتــشـار. الــعـربـى كـلـه وأتـوقـع لـهــا ا
ولقد تـبنت جـريدة مسـرحنا وجـوها من اجليل
اجلديد أثبتوا مكانتهم ولعبوا دورًا حقيقيًا فى
ـسـرحـيـة وإن كـان تـشــذيب وتـطـويـر احلـركــة ا
هنـاك مالحـظات فـالتـجـربة فى حـد ذاتـها هى
عـملـيـة إفـراز حـقـيـقى لـتجـويـد الـعـمـلـة اجلـيدة
وطــرد الــعــمــلـة الــرديــئــة واجلــريــدة قـادرة عــلى
تطوير نفسها وطرد العملة الرديئة منها.      
 د. حمدى اجلابرى

 د. حمدى اجلابرى

أمنية كانت شبه مستحيلة
إن صـــدور جــريـــدة مـــســـرحـــيـــة كــان
أمـنيـة شبه مـستـحـيلـة خصـوصًا أن
لدينا ولعًا بتجريف أرضنا الزراعية
ــســاكن عــلــيــهـا ثـم نـذهب وإ قــامـة ا
الســــتــــصالح الــــصــــحــــراء وهــــذا مــــا
ــســرح حــدث حــ تــوقــفـت مــجــلــة ا
ولـــكـن جـــريــــدة مـــســــرحـــنــــا عـــوضت
الـغــيــاب ولـقــد أعــجـبــنى مــسـتــواهـا
جـــدًا وكــــذا نــــشـــرهــــا لـــنـص فى كل
عـدد والقضـايا التى تثـيرها ويا ويل
مـن تـــتــــعــــرض له ولــــكـن أتـــمــــنى أن
يــكـون هــنـاك اســتـهــداف لـلــمـبــدعـ
ن لـم يـــظـــهـــروا بـــعــد الـــكـــامـــنـــ 
خـــصــوصًــا أن األجــيــال اجلــديــدة ال
تـــــــرى ســــــوى مـــــــا يــــــفـــــــســــــد األذواق

ـسـرحـيـة وبـالـتـالى فـاألمل مـعـقود ا
عـلى "مـسرحـنـا" فى تـقـد نـصوص
عــالـيـة الـقـيــمـة لـيـطـلع عــلـيـهـا هـؤالء
خــصــوصــا أن هــنـاك عــبــقــريًــا أفـتى
فى الــسـبــعــيــنـيــات بــأن تـكــلــفــة طـبع
ى عـالـيـة فـقام ـسـرح الـعا سـلـسلـة ا
بـــإلــــغـــائـــهــــا وبـــالــــتـــالى فــــإن اجلـــيل
اجلـديـد فى ظـل عـدم تـوافـر وسـائل
نــــشــــر نـــصــــوص مــــســـرحــــيـــة أمــــامه
أصــــبـــــحت فـــــكــــرتـه مــــغـــــلــــوطـــــة عن
ــســرح فــأرجــو أن تــهــتم اجلــريــدة ا
ى بــــقــــلـــيـل من الــــتــــأســــيس األكــــاد
وحتـافظ عـلى نـشـر الـنـصوص حـتى
ـبــدع الـكـامن فى الـريف تـصل إلى ا

كوجبة مسرحية متكاملة.
د. هشام السالمونى

رغد الشعرانـــى

هرجانات  تغطيتها للعروض با
كانت "كتير مليحة"

مليحة كتير
أتـــيح لـى الــتـــعـــرف عـــلى جـــريــدة
مـــســرحـــنــا أثـــنــاء مـــشــاركـــتى فى
اضى هرجان التـجريبى العام ا ا
ولـــكـن بـــعـــد عـــودتـى لـــســـوريـــا لم
أسـتـطع مـتــابـعـتـهـا. ولــكـنـهـا أثـنـاء
ـهرجـان - وقد كـنا نطـلع علـيها ا
ـسنـا حسن تغـطيـتها لـلعروض  -
ـهـرجــان كـانت "كـتـيـر مـلـيـحـة" بـا
وال أذكــر أنه كــان بـهــا مــشـاكل أو
أن هـــنــــاك مالحــــظـــات عــــلى مـــا

تقدمه.
بــصــفــة عــامــة أقــول إن اجلــريـدة
جـــــيــــدة جــــدًا وأتــــمـــــنى أن تــــتــــاح
ـتــابــعـتــهــا فى األعـداد الـفــرصــة 
الــقــادمــة مــتــابــعــة نــقــديــة ريــثــمـا
نــســتــطـيـع أن نـبــدى مالحــظــاتــنـا

حولها.
رغد الشعرانـــى
مخرجة - سوريا

أتمنى أن أشارككم الكتابة

منجوت النويرة

سرح من خالل مقاالتها النقدية ودراساتها عنية با تخصصة ا أعجبتنى جدًا جريدة مسرحنا ا
واهتمامها بالعروض وحتليل كل عرض وأتمنى أن أشارككم فى الكتابة النقدية.

ــســرح فـقط وتــهـتـم بـأحــداثه وقـضــايـاه حــقـيــقـة هـى فـكــرة جـمــيـلــة جــدًا أن تـخــتص اجلـريــدة بـا
ومشاكله وحتـتفى بالعـروض التى تخـرج وتقدم لهـا تغطيـة شاملـة. ولم أجد عليـها أى مالحظات

وأدعو الله أن يوفقكم دائمًا.
منجوت النويرة
ناقد - اليمن

فكرة جميلة 
جدًا أن تختص

اجلريدة 
سرح فقط با

اجلريدة 
تصدر
 بإخراج 
جميل 
يعطى شكالً
مريحًا 
وجذابًا 

موقع على اإلنترنت
ـا كــتب عن مـســرحـنـا وذلك عــلى شـبـكــة اإلنـتـرنت وقــد سـعـدت جـًدا لــهـذا الـزخم من قـرأت الـكــثـيـر 
النقاشات حولها وحول ما تنـشره رغم أنها ليس لها موقع على اإلنترنت حتى اآلن لكن على حد علمى
 سـيـنــطـلق قـريــبـا وهـذا شىء طـيب فــجـريـدة عـربــيـة لـلـمــسـرح عـبـر اإلنـتــرنت لـتـصل لــكل الـعـرب سـواء
تـابعـ لهـو أمر عـظيم. حـقيـقة أن اجلريـدة تصـدر بإخـراج جمـيل يعـطى شكًال مـريًحا ـسرحـي أو ا ا
ضامـ فهى جريدة ال تمل من قراءتها فاجلـرائد نوعان نوع يجذبك لتقرأه وجذاًبـا لها على مستوى ا

حتى آخر حرف ونوع ينفرك منه ومسرحنا من النوع األول لذا ال أستطيع إال أن أقول وفقكم الله.
كنزة فريدو
غرب ثلة - ا

قـتضيات مسرحيته من سرح الشعـرى ليس مجرد لغة يطـوعها الشاعر  > الـشعر فى ا
ا يـنبع الـشعر من الـتصور الـدرامى وبذلك فإنه ال مـواقف وشخـصيات وغـير ذلك; وإ

سرح الشعرى متضمنًا خلصائص الشعر الغنائى. يجب أن يكون الشعر فى ا

سرح. وسم الصيفى احلالى بسبب عدم وجود أعمال جديدة من إنتاج ا سرح القومى قرر إعادة تقد مسرحية "اإلسكافى ملكا" خالل ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

علم اجتماع العالمات
ـيـة مـقـصـودة لشل حـركـة مـجـتـمـعـنا عن فى ظل تـوجهـات عـا
ـا نعيشه ويـفرض عليـنا  اقتحمت ـواجهة اجلادة  النهوض وا
حــيــاتــنــا فى ربـع الــقــرن األخــيــر من الــزمــان مــجــمــوعــة من
التوجهات النقدية  اهتمت بالشكل  وانشغلت بالبناء الفنى 
ورفـعت شـعـار (أدبـيـة األدب)  بــاعـتـبـار أن األدب يـعـرف ويـقـيم
بـعــنـاصـره األدبــيـة  وأن ال أهــمـيـة لــوظـيــفـة هـذا األدب داخل
مــجـتـمـعه  وال دور لألديب داخـله  بل واسـتـهـجـنت أى حـديث
عـن رسـالـة األدب بـ الـنـاس  واحـتـفت بـأدب احلـديث الـذاتى
والـعــزلــة والــتــقــوقع داخل اجلــســد  فــصــار األدب نــخــبــويـا 
وأضـحـى الـنـقـد إلـغـازا  وأمـسى اجملــتـمع جـالـسـا أمـام أجـهـزة
تلـفازه ال يجـد غير الـدراما التـليفـزيونيـة الثرثـارة هى وحدها
التى تتـعرض لقضاياه وتـقف فى وجه من يفسدون على أرضه

 بغض النظر عن تقييمنا النقدى لها.
سرح  فانـشغل نقـاده وباحثـوه بالدراسات وانعكس ذلك عـلى ا
الـشكليـة التى يطـلقون علـيها من بـاب التغريب (الـشكالنية) 
وراحت مـقـاالتـهم ودراسـاتـهم تـسـتـخـدم عـلم الـعالمـات فـرحـة
بـحـمل مـصـطـلـحـات الـسـيـمـيـولـوجـيـة أو الـسـيـمـيـوطـيـقا ذات
الـرنــ األعـجــمى اخملـادع  مــنـكـفــئـة عــلى الـنـص أو الـعـرض
ـا انتـباه ـسـرحى بحـثـا عن الداللـة اخملتـبـئة فى ثـنايـاه  دو ا
سـرحى حمال أوجـه ودالالت  وأن أى تفسـير ألية بأن العـمل ا
ـثل  لتـطور فى حدث  عالمـة فيه من كـلمـة بحوار  حلـركة 
رجعى  وبناء ا يتم وفق إطار جمهوره ا لطبيـعة شخصية  إ
ــكـونـة عــلى حـيـاتـه اخلـاصـة وثــقـافـته احلــافـظـة لــتـاريـخه وا
ـكن فهـمهـا إال فى ضوء عـلم اجتـماع لشـخصـيـته  لذلك ال 
ـسرح  الـتى تـربط ب ـسـرح  أو ما يـعـرف بسـوسـيولـوجـية ا ا
بدع ـسرحى ا اإلبداع واجملتـمع الذى يظهـر فيه  مؤمـنة بأن ا
هو ابن مجتـمعه  تشكل عقله داخل بيئته  وتبلور فكره وسط
ظـروفه االجـتــمـاعـيـة والــسـيـاسـيـة  وحتــدد انـتـمـاؤه فى ضـوء
اخـتيـاراته الـواعيـة وغـير الـواعـية لـلـشرائح االجـتـماعـيـة التى
يـنـتـمـى إلـيـهـا أو يــسـعى لالرتـمــاء فى أحـضـانــهـا والـدفـاع عن
سرحى مصاحلهـا  لذلك فهو يبدع للـناس  ويتوجه بعرضه ا
للحظته الـزمنية  متصديا لقضايا اجملتمع وهمومه  مشاركا
ـسـرحى فى ـبـثـوثـة داخل الـنص الـدرامى والـعـرض ا بـرؤيـته ا
مـناقـشـة هـذه الـقضـايـا والـبـحث عن إمـكانـيـة رفع الـهـموم عن

أهله.
سرح كعصا موسى  تلتهم من أجل هذا صارت سـوسيولوجية ا
ــنــاهج األخـــرى  حــتى أنــهـــا دمــجت عــلم كـل الــتــوجــهـــات وا
الـعالمـات فى نـسـيـجــهـا فـظـهـر مـا يـعـرف بـاسم عـلم اجـتـمـاع
سرح  العالمات  أو بالـنطق األعجمى سوسـيوسيميـولوجية ا
ــرئـيـة والـســمـعـيـة ـقـروءة وا ـســرح ا ــهـتم بـدراســة عالمـات ا ا
والـكـشـف عن دالالتـهـا فى ضــوء الـتـفـســيـر االجـتــمـاعى لـهـا 
نـهج أجنزت الباحثة السورية "رانيا اجلبان" أطروحتها وبهذا ا
ـاجستـير  والـتى حصلت عـليـها بامـتيـاز األسبوع لنـيل درجة ا
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون قـبل الـفـائت بـقـسم الـدرامـا والـنـقـد بـا
ـناقـشة د. رضا غـالب ود. ناديـة كامل  ـسرحـية  بـإشرافى و ا
ــسـرحي في الــدرامـا الــسـوريــة وعالقـته وكــانت عن اخلــطـاب ا
بــالـــســيــاق االجـــتــمـــاعي  من عــام 1967إلى  ? 1976دراســة
سـوسيـوسـيمـولـوجيـة لـنمـاذج مـختـارة  قـامت خاللـها بـدراسة
ــســرح الــســورى هم فــرحــان بـلــبل أربـعــة فــرســان من كــتــاب ا
ـدوح عــدوان وريـاض عــصـمت وولــيــد إخالصى  مـرتــكـزة و
سرحي هو أحد احلوامل الرئيسية  خلطاب على أن اخلطاب ا
اجملتمع سوسـيولوجيـا  مفتشـة عن التغيـرات التى طالت هذا
اخلطـاب بتـأثيـر نكـسة  1967وما بـعدهـا حـتى انتـصار 1973
وما بـعـده  بـإدراك أن الكـاتب ال يـعـيش فى صـوبة مـعـزولة عن
مـجـتـمـعه ومـتغـيـرات واقـعه  بل هـو مـعـبـر عنـهـمـا بـقـدر وعيه
جـتمـعه ودوره جتـاه متـغيـراته  واصلـة إلى مـجمـوعة جـيدة
من الـنتائج  الـتى تكشف عـن األبعاد الـسياسـية واالجتـماعية
ـــبــحــوثــة أعــمــالــهم  والــثــقــافــيــة الـــتى أثــرت فى الــكــتّــاب ا
واخــتــيــاراتــهم اخلــاصــة فى الــتــعــبــيــر الــواقـعـى أو الــرمـزى 
الـكالسـيـكـى أو احلـداثى عن قـضـايــا الـواقع وقـتـذاك  خـاصـة
القضية الـفلسطينيـة التى كانت محورية  حـينما كان الصراع
عـربـيا صـهـيـونـيا  ثم خـفت صـوتـهـا اآلن بعـد أن صـار الـصراع
فلسطينيـا إسرائيليا  وأحيانا فلسطينيا فلسطينيا بعيدا عنا

وعن همومنا الصغيرة.
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مثل والتغلب على القهر بتفكيره شهد مع ا ا
ومـقترحه الـذى يجسـده أمام اجلمـيع و غير به
ـتفرج على شـهد. وبذلك فهـو يساعد ا نـهاية ا
جتــاوز حـدوده والـعـبـور إلـى مـسـاحـة أخـرى من
شـاركة لكنه يـكشف له أيضا أن تلك الفعل وا
مـسـاحة تـخـييـلـيـة وأن علـيه إيـجـاد معـادل عـند
ـــشـــكـالت فى حـــيـــاته تـــعـــامــــله مع مـــثـل هـــذه ا
ـــســرح الـــواقـــعـــيـــة. ومن هـــنـــا أيـــضـــا أعـــتـــبـــر ا

عالجيا و تربويا فى الوقت ذاته.

> وهل تــرى أن مــســرحك نــاجح فـى الــبــلـدان
الــتـى قــدمـــته بـــهـــا بـــنــفـس قــدر جنـــاحه فى

البرازيل ?
ــســرحى أثـنــاء الـفــتـرة - لـقــد كـونـت مـنــهـجى ا
نفى أى ب عامى  1971و التى قضيتها فى ا
نـوعـا من دخـول بـلدى أو  1986عـنـدمـا كنـت 
اإلقــــامــــة فــــيه بــــســــبـب مــــعـــارضــــتـى لــــلــــنــــظـــام
ـا يـعـنى أن مـنـهـجى ال يـنـتـمى الـديـكــتـاتـورى. 
لـــلــبــرازيـل أصال بل ألى مـــكــان فــقـــد جــاءتــنى
فكـرته األولى عـنـدما كـنت فى بـيـرو ثم طورته
ونـظــرت لـه بــيـنــمــا أنــا فى أوروبــا. واخلـالصـة
ــنــتــدى مــثـال يــقــوم عــلى عــدة هـى أن مــســرح ا
ـكن ألى أحـد أن يـطبـقـهـا وفـقا مـيـكـانيـزمـات 
لثقافته كما أن قوس قزح الرغبة أيضا يعتمد
ـكن عـلى خـمس عـشـرة تـقـنـيـة تـمـنح بـنـيـة مـا 
التـعامل معـها وفـقا للـموقف. أعتـقد أن الشىء
ــكــان وزمــان بــعــيــنه هــو شىء ظــرفى ــصــمم  ا
وسـريع الـزوال حتـديـدا ألن الواقع يـتـغـيـر. أما
التـقـنيـات التى ابـتـكرتـها فال حتـمل خـصوصـية
ثقافة بعـينها كالبرازيـل أو بيرو و بالتالى فهى
مـــرنـــة و قــادرة عـــلى اإلســـتـــمـــرار. وعــلـــيـــنــا أن
نـــعــــرف أن فى كل دول أوروبــــا هـــنــــاك مـــراكـــز
مـارسـون أنفـسهم ـقهـورين يـؤسسـهـا ا سـرح ا
ا ركزى فى البرازيل)  (وهى ليست فـروعا 
ــنــهج خـــاصًــا بــهم يـــدل عــلى أنــهـم اعــتــبـــروا ا
وكـذلك فى دول آسيـا حيث تـأسست فى الـهند
ـقـهـورين و ـسـرح ا مـؤخـرا جـمـعـيــة فـيـدرالـيـة 
فـى أقريـقـيـا حـيث الـعديـد من الـدول تـسـتـخدم
نـهج بـفعـاليـة شديـدة اآلن مـثل موزمـبيق هـذا ا

بابوى وتنزانيا وغينيا.  وزامبيا وز
ومـن نــــاحــــيــــة أخــــرى عـــنــــدمــــا بــــدأت الــــعــــمل
ــنــهـجى فـى الـبــرازيل لم تــكن لــديـنــا مــشـكــلـة
رتبط اخملدرات مثل اآلن و ال مـشكلة العنف ا
بـاخملــدرات أمـا اآلن فـإن واحـداً من كل أربـعـة
مشاهد نـعرضها يـتحدث عن اخملدرات وبدون

ــوضــوع أن نــبـــتــكــر تـــقــنـــيــات جـــديــدة لــذلـك ا
يكانـيزمات تُستـخدم للمـوضوعات اجلديدة فـا

تغيرات. ومن هنا فهى قادرة على مواكبة ا

> مـعـظـم الـنـاس هـنـا يـتــسـاءلـون عن مـسـمى
نتدى... اجلوكر وطبيعة دوره فى مسرح ا

- اجلـوكـر فى الـبـرازيل (حـيث تـسـتـخـدم الـلـغـة
الــبـرتــغــالـيــة) يــدعى "كــوريـنــجــا" وبــاألسـبــانــيـة
"كــومـــودين" لــكن بــاإلجنــلـــيــزيــة حتــدث لــفــظــة
ـــقـــصــود "جـــوكـــر" بـــعض الـــلـــبس عـــادة. لـــكـن ا
باالسم: الشخص الذى يسهل لالعب التقدم
كما فى لعبة الكوتشينة لكنه التقدم من خالل
وسيقى له ـشهد أو تمثيله أو وضع ا كتابة ا
فـهـو كــالـكــارت األبـيض. لــذلك عـلــيه أن يـتــعـلم
أكـــثــــر من الـــبــــاقـــ لـــكـى يـــســـتــــطـــيع أن يــــعـــلم
اآلخـرين وبطرق متـنوعة وهى مـسئوليـة كبيرة
بــــــالـــــــطــــــبـع حتــــــديــــــدا ألنـه يــــــجـب أن يــــــكــــــون
ـارسـاته ويـجب عـليه ـقـراطيـا فى جـمـيع  د
أال يـســيـطـر عــلى اجملـمـوعــة بل يـســاعـدهـا كى
تقدم ما تـقرره هى. و يتميز دوره بالقدرة على
الـــتــــنــــســــيق فــــاجلــــمــــيع يــــقــــوم بـــاإلبــــداع داخل
اجملــمــوعــة (الــتى غــالــبــا مــا تــتــكــون من أفــراد
) بـينـما يـتعـ علـيه هو ثـل عاديـ وليـسـوا 
قـيادة تلك اإلبـداعات والتنـسيق بيـنها. والشىء
اخلاص جـدا فى اجلـوكـر هـو قـدرته عـلى عدم
ـا اســتـعـراض إمـكـانــيـاته أو آرائه أو ذكـائه وإ
كــتــمــانــهــا لــكـى ال تــشــعــر اجملــمــوعــة أنه أعــلى
مـــنـــهـــا. ويــجـب طـــبــعـــا أن نـــفـــرق بـــ اجلـــوكــر
ــدرب الــذى يــقــوم بـــتــدريب مــجــمــوعــة لــكى وا
نتدى يصبحوا فـيما بعد مدربـ على مسرح ا
أو جواكر له فهنـا يكون العمل متخصصا أكثر
ومـركـزا مع أفـراد سـوف يقـودون مـجـمـوعات و
لــيــســوا أنــاســا عــاديـــ من اجملــتــمع يــشــكــلــون

مجموعة.  

شهد إلى جانب ذلك يضطلع اجلوكر بتقد ا
لـلمـتـفـرجـ وشـرح وتـنـسـيق طـريـقـة العـمل فى
ــنـتــدى وكـيــفـيــة تـدخل اجلــمـهــور بـعـد مــسـرح ا
ـشـهــد لـكـنه ال يـفـرض آراءه اخلـاصـة انـتـهـاء ا
وال يـقـوم بتـوجـيه اجلـمهـور فى اجتـاه مـع إذ
إن مـــقـــتـــرحـــات اجلـــمـــهـــور يـــجـب أن تـــأتى من
اجلــمـــهـــور و لــيـس مــنـــا فـــلـــيس عـــلــيـــنـــا ســوى
ــا ال مـــســـاعـــدته فى االجتـــاه الـــذى يـــخـــتـــاره 
يــتــعــارض مع مـــبــادئــنــا وإن لم يــكن اجلــمــهــور
يريـد تغـيير مـوقف القـهر أصال فهـو ال يشارك
فـى أمـــســـيــاتـــنـــا. وبـــشـــكل عـــام فـــإن مـن يـــريــد
ـستـفـيد ـقهـور أمـا القـاهـر فهـو ا التـغـييـر هـو ا
من وضع القهـر ومن ثم فليـست لديه رغبة فى

التغيير.
سرحية? > و ماهى آخر أخبارك ا

- لــقــد عـدت لــلــتــو من رحــلــة اسـتــمــرت أربــعـة
شـــهـــور مع ابــــنى جـــولـــيـــان حـــيـث قـــمـــنـــا مـــعـــا
ـــقــهـــورين فى ــســـرح ا بــتـــدريس ثـــمــانـى ورش 
اخلــــارج. اآلن أســـتـــعـــد لـــورشــــة جـــديـــدة داخل
مركزى فى ريو دى جـنيرو وبعدها أسافر مرة
ــســـرح فى الـــتــعـــلــيم أخـــرى الفــتـــتــاح مـــؤتــمـــر ا
ـتحـدة األمريـكيـة والذى العـالى فى الواليـات ا
يـــضم حــــوالى ألف مــــدرس من الـــعــــامـــلـــ فى

سرح.  تدريس ا

سرح سياسة  ا
ومن ال يرغب 
فى التغيير
 ال يأتى
 إلينا

 فى مسرح
قهورين» «ا
اجلمهور
يتدخل 

لتعديل مسار
شاهد ا

بداخلنا طاقات
خنقتها التربية
السلطوية لو
أعدناها للحياة
ألفادتنا كثيرا

قهورون هنا وهناك ا

 مقترحات  اجلمهور

درب اجلوكر.. وا

أرجو أن تهتم اجلريدة بقليل 
ى  من التأسيس األكاد
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> مركز إعالم القليوبية يشهد حاليًا تقد مسرحية "مفهوم غلط" تأليف حمدى القليوبى وإخراج محروس عبد الفتاح.
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روءة والوفاء" خلليل الـيازجى التى ألفها عام > يـرى الكثيرون أن مسرحـية "ا
 1876 فـى بيـروت وقـدمـتـهـا فرقـة الـقـرداحى فى مـصـر سـنة  1886 تـعـتـبر أول

مسرحية شعرية يكتب حوارها بالشعر فى األدب العربى.
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سرح النسائى فى الغرب تساؤالت حول ا

سياسى أو ألسباب محددة».(2)
وكــمــا تــقــول جــولى هــولــيــدج «الــنــســويــة كــخــطــاب
شـأنـهـا شـأن الثـقـافـة تـقوم عـلى الـتـجـربة الـغـربـية
ـنـا مـفـهومـاً كـنـسـاء غـربـيـات ولـيس وهى جتـعـل عـا
الـنـسويـة كمـنهج أو أيـديـولوجـيا مـسألـة قـابلـة للـنقل
بــــالــــضــــرورة إلـى ثــــقــــافــــات أخــــرى ولــــكـن مــــعــــظم
الــثــقــافــات األخــرى لــهــا طــرقــهــا اخلــاصــة بــهــا فى

التصنيف طبقاً للنوع». (3)
ـرأة مـسـرحـاً يـنبع إنـنـا نـريـد مـسـرحـاً تقـوم عـلـيه ا
من ثـقـافـتـنـا وخـصـوصـيـتـنـا إنـنـا ال يـجب أن نـحـكم
ــعــايــيــر ثـقــافــة أخــرى فـلــكل ثــقــافـة عــلى ثــقــافـة 

معاييرها النابعة من تاريخها.
سرح الـنسوى الـغربى خاصـة اليسارى لقـد طرح ا
ومــــســـرح الــــســـود  كــــثـــيــــراً من الــــقـــضــــايـــا اجلـــادة
واإليجابـية مثل مـشكلة (حـضانة الطـفل) (التوفيق
ب العمل ومسئولـية األسرة) (التمييز العنصرى)
(تــأثــيـــر الــفــقـــر عــلى الــنـــســاء) (إعــطـــاء الــفــرصــة
ـثـلـيـة وحـرية لـلـنـسـاء). بـيـنـمـا تـصدرت اجلـنـسـيـة ا
ــســرح الـنــسـوى اإلجـهــاض واإلبــاحـيــة اجلــنـســيـة ا
الـبـرجـوازى األكـثـر ارتـبـاطاً بـانـحـطـاط الـرأسـمـالـية

سرح وعلى غيره من الفنون. وانعكاساتها على ا
ــهـرجــانــنـا إنـنــا  ال نــريــد مـارى مــاجــدلـيــنــا شـعــاراً 
ــــســــرحـى بل نــــريـــــد أن تــــكــــون إيــــزيـس هى اسم ا
ــربـــيــة الـــتى أعــدت حــورس لــلــمـــهــرجـــان إيــزيس ا
لــلـقــضـاء عــلى الـشــر وإلرسـاء الــعـدالــة فى الـبالد
حـورس الذى مـازال يحـمل رمـزاً لغـد جديـد هو غد
األخوة ب البشـر ب الذكور واإلناث ب اإلنسان

وأخيه اإلنسان.
إن كــاتب هـذه الـسـطـور يـؤكــد عـلى اخـتالف الـرجل
ــــرأة بــــيــــولــــوجـــــيــــا وقــــد يــــؤثــــر هــــذا فـى بــــعض وا
ـــــرأة ولــــكن مـــــعــــظم االخـــــتالفــــات بـــــ الــــرجل وا
االخـتالفات األخـرى غيـر الـبيـولـوجيـة هى خالفات
ـكــان والـزمـان «إن نـتــاج اجـتــمـاعى وتــاريـخى فـى ا
التعارض أخيراً بـ الطباع أو ما يسمى باألمزجة
ـــتــوارثــة ـــؤنــثــة الـــتى تــؤكـــد الــتــقـــالــيــد ا ــذكــرة وا ا
انــفـــصــالــهـــا وتــبــايــنـــهــا لــيـس إال نــتــيــجـــة الــضــغط
االجـتـمـاعى إنه ال وجـود هـنـاك لـطـبع مـذكر وطـبع
ــا هــنــاك فـــقط عــمــلــيــات شــرط مــؤنـث نــوعى وإ
تـاريـخـيـة متـنـاسـبـة مع مـصـالح اجـتـمـاعـيـة مـحددة»

.(4)

وخالصـــة الــقــول: إنــنــا نــعــتـــبــر مــهــرجــان اخملــرجــة
هـرجانـات اإلدارة العـامة لـلمـسرح إضـافة إيـجـابيـة 
شرط أال يقع فى النسـوية الغربية التى تختلف عن
ثـقـافتـنا وتـراثنـا ويجب الـتـحذيـر من استـغالل هذا
هرجان مستقبالً ألهداف خبيثة تتعارض وقيمنا ا
ـرأة عن ـهـرجــان كـسـاحـة لـتــعـبـيـر ا واإلبــقـاء عـلى ا

إبداعاتها.
ــــرأة فـــروق تــــاريـــخــــيـــة إن الــــفـــروق بــــ الــــرجل وا
صـنـعـتهـا الـظـروف والضـغـوط االجـتمـاعـيـة وعوامل
الـتـنـشـئة الـلـهم إال الـفـروق الـبـيـولـوجـيـة الـتى تـصنع

رأة. تميزاً وليس تمايزاً لصالح الرجل أو ا
وفى نـهايـة هذه الـورقـة نسـوق اقـتراحـا وهو إطالق
ــصـــريــة) عـــلى مـــهــرجـــان اخملــرجــة اسم (إيـــزيس ا

سرحية فى مقابل (مارى ماجدلينا) الغربية. ا

الهوامش:
ــرأة  1- ســـوزان بـــاســنـت: الــتـــجـــريب فى مـــســـرح ا
ترجـمة: سحر فـراج مراجعة: د. سـمية رمضان وزارة
الـــثــقــافـــة مــهــرجـــان الــقــاهـــرة الــدولى لــلـــمــســرح
التـجريبى الـدورة التاسعـة مركز الـلغات والـترجمة

ية الفنون. أكاد
رجع السابق. 2- ا

3- جــولى هــولـــيــدج وجــوان تــومــبـــكــيــنــز: الــعــرض
سـرحى النسـائى ب الثـقافات تـرجمة: د. مـحمود ا
كامل مراجعة: د. نبيل راغب وزارة الثقافة مهرجان
الـقـاهـرة الـدولى التـاسع لـلـمـسـرح التـجـريـبى مـركز

ية الفنون. اللغات والترجمة بأكاد
رأة ترجمة وتقد 4- ليـن وآخرون: االشتراكية وا
جورج طرابيشى منشورات دار اآلداب بدون تاريخ.

رأة هو بالضرورة فى مجتمعـنا وهى: هل مسرح ا
? إن مسرح نسوى? أم أن هناك اختالفاً ب االثن
ــسـرح الــنــســوى حـركــة ســيــاسـيــة بــرنــامـجــيــة لــهـا ا
مــطـالب تـعـمل من خـاللـهـا من أجل حتـقــيـقـهـا عـلى
ــسـرح ــرأة هــو ا مــراحل مــتـعــددة بــيــنــمــا مـســرح ا
ـرأة مؤلـفة أو مـخرجـة أو منـتجة الذى تـعمل فـيه ا
رأة هذا اجملال والهدف منه هـو االحتفاء بدخول ا
اجلـديد نـسبـيـاً علـيه وهـو أيضـا احتـفـاء بإبـداعات

رأة. ا
ـرأة ومـا يـحمـله من تـقـول سوزان بـاسـنت «مـسـرح ا
ا تـضـم يـجعـله متـضـاداً وفكـرة مسـرح «نسـوى» 
ـصـطـلـح من الـتـزام رئـيــسى بـبـرنـامج يـحـمــله ذلك ا

فـهم الـثقـافـة الغـربـية فـهـو تعـبـير عـن حترر اجلـسد
البـس واســــــتـــــخــــــدام اجلــــــســـــد فـى اإلغـــــراء مـن ا
لــشــهـوات الــذكــورة والــتـحــرر من الــقــيم والـضــمــيـر
واألخـالق واســـتــــثــــمـــار اجلــــســــد وهـــو أشــــد أنـــواع
االســتــغالل دنـاءة ثم تــعــود إلى صـوابــهــا وتـتــمـسك
ـسـيح الـرجل والـنـبى بـالـفـضـيـلـة مع قــدوم الـسـيـد ا

معاً.
وفى رأى كاتب هذه الـسطور إن اختيار اسم مارى
رأة وإن كان مـاجدلينا اسـماً للمهـرجان كان ضد ا
يــتـوافق وتـوجــهـات الـثــقـافـة الـغــربـيـة الــتى هى نـتـاج

اجملتمع الرأسمالى عند درجة من تطوره.
رأة سرح ا إن هـذا يقودنا إلى نقـطة هامة تتـعلق 

فـى أغــسـطـس عـام 1986 أقــيم أول مــهــرجـان دولى
ــســرح الـــتــجــريــبى الــذى عــرف بــاسم لــلــمــرأة فى ا
مــارى مــاجـدلــيــنــا (مــر اجملــدلــيــة) - سـوف يــأتى
ـمــلـكـة شــرح داللـة االسم  فـى كـارديف/ ولــيـز / بــا
ـدة ثالثـة أسـابـيع من ـهـرجــان  ــتـحـدة واسـتـمـر ا ا
11 إلـى 30 أغـــــــســــــــطـس. ولــــــــقـــــــد قــــــــدم مـن خالل
ــهــرجــان بــرنــامج ورش فــنــيــة تــدريــبــيــة عـروض ا
مـــنــاقـــشــات ثم عـــرض خــتــامـى مــشــتـــرك قــدم فى
مـصـنع قـد بـجـوار رصـيف حتـمـيل الـسـفن لـيـلـت
هرجـان على مائدة فى متـعاقبتـ ولقد ولد هـذا ا
قــهــوة فى مــنــطــقــة «لـــيك بــراســيــانــو» من رومــا فى
مــهـــرجــان «إيل ســـيــجــرتـــيــو دى ألــيـس» الــتــجـــريــبى
هرجان الدولى سنة 1984 ولقد اشـترك فى هذا ا
ـســرح الـثـالث أكــثـر من مــائـة مـشــتـركــة من عـائـلــة ا

ليقدمن أعمالهن.
ــهــرجــان عالمــة فــارقــة فى تــاريخ لــقــد كــان هــذا ا
ـبـحـوح والكـتـشاف ـرأة الـفـنـانـة لـسـمـاع صـوتـهـا ا ا
سـاواة فى مجـتمع أرض جـديدة تـضع علـيهـا رايـة ا
تــهــيــمن عــلــيه ثــقــافــة الـذكــورة وثــقــافــة االضــطــهـاد

زدوج. ا
ـهـرجـان الـكثـيـر من الـقـضـايـا التى لـقـد طرح هـذا ا
مـازال صــداهــا يـصــدح فى كل جــنـبــات الــعـالم هل
ـرأة هـل هـنـاك عـلم جـمـال هـنـاك ثـقــافـة خـاصـة بـا
ـرأة هل هـنـاك فن أنـثوى وفـن ذكورى هل خـاص بـا
ــرأة هل هــنـاك مـزاج ــسـرح ا هــنـاك لــغـة خــاصـة 
ـرأة هو ـرأة والـرجل هل مسـرح ا خـالص لـكل من ا

مسرح نسوى? إلخ وأسئلة أخرى كثيرة.
أمـــا داللـــة االسم مــــارى مـــاجـــدلـــيـــنـــا فـ «إن صـــورة
ــؤديــة تــكــمن مــاجــدلــيــنــا فى الـــتــراث هى صــورة ا
ة عادلة القد موهبتها العـظيمة فى جسدها. إن ا
وذجـا بدئـيًا لـها ـؤدية - الـعاهـر جتـد  اخلـاصـة با
ــرأة الـســاقـطـة شــخـصــيـة مـارى مــاجـدلــيـنـا وهى ا
ـال حتى تـعود إلى الـتى تـرقص وتغـنى فى مـقابل ا

سيح».(1) صوابها وتتمسك بالفضيلة مع قدوم ا
ــكن فـهم داللـة اسم مـارى مـاجـد إال فى سـيـاق ال 

ماجدلينا - إيزيس

ـسـرح ـسـرح مـحـاوالت رائـدة فى مـجـال ا > تــعـد مـحـاوالت مـحـمـد عـثـمـان جالل فـى ا
ات ولـيـيـر عام 1873 والـنـسـاء الـعـا الـشـعـرى مـتمـثـلـة فى الـشيـخ متـلـوف عن تـارتـوف 
ولييـر نفسه ثم ترجـماته ألعمال راس ومـدرسة األزواج ومدرسة الـنساء عن أعمـال 

ؤلفة. ومسرحيته الوحيدة ا

جمع إعالم السالم بالقاهرة. ناسبة ثورة  23يوليو  ركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة تقيم احتفالية خاصة  > اإلدارة ا
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رئة جديدة للمسرحي

أعجبنى جدًا استحداث أعمدة لكتاب مثل د. حسن
عطية د. أحمد سخسوخ أبو العال السالمونى

  مـسرحـنـا سدت فـراغًـا كبـيـرًا جنم عنه
ـــســــرح" الـــتـى كـــانت اخــــتـــفــــاء مـــجــــلــــة "ا
تـــصـــدرهـــا هـــيـــئـــة الـــكـــتـــاب وكـــذا "آفـــاق
مــســرحــيــة" الــتى كــانـت تــصــدرهــا هــيــئـة
قـصور الـثقافـة. وكونـها جريـدة أسبـوعية
تـقـدم لـلـقـار الـعـادى كل أسـبـوع مـقاالت
نـقديـة وعروض كـتب وكـذا نصًـا متـرجمًا
لــــهــــو أمــــر رائع كــــمــــا أن نــــشــــر نص كل
ـسـرح ــثل رئـة جـديـدة لــكـتـاب ا أسـبـوع 

والترجمات.
يــجب أن يـــكــون فـى أذهــانــنـــا أن جــريــدة
مـســرحــنـا تــغـطـى حـركــة مـســرحــيـة غــيـر
مـوجـودة أو عـلـى األقل تـضـاءلت ألقـصى
درجـــــة وهـــــذا فى حـــــد ذاتـه صـــــنع لـــــهـــــا
حــدودًا وقــد أعـجــبــنى جــدًا اســتــحـداث
أعـمــدة لـكـتــاب مـثل د. حـسن عــطـيـة د.
أحــمـد سـخــسـوخ أبـو الــعال الـسالمـونى
ا كما أن باب (كان ياما كان) أيضًا رائع 

سرح. ينشره من ذاكرة ا
كــمـا أن الـتـرويـســة الـتى تـعـلـو صــفـحـاتـهـا
وتـــقـــدم مــقـــتــطـــفـــات من كـــتب ودراســات
مـسـرحـية هى أيـضًـا أمـر رائع وال أنسى

نـشر اجلـريدة لـنصوص مـسرحـية لـكتاب
عـرب مــثـلـمـا فـعـلت مع نص عـبـد الـكـر
تمثل برشيد وهـذا له مردوده اإليجابى ا
ـسرحـيـ العـرب بـشرط فى االتـصال بـا

. صري أال يجور على الكتاب ا
رأفت الدويرى

 رأفت الدويرى

تخطت دورها.. وهذا حسن

وأدعو الله أن تظل صوتًا 
للمسرحي العرب دائمًا

حـقــيـقــة هى جـريــدة مـهــمـة جــدًا ومـا أثـار
اســـتــــغـــرابى أنــــنى ســــمـــعت أثــــنـــاء وجـــودى
بالقاهرة انتقادات وجهت لها بأنها تخطت
دورهـا كـجــريـدة لـلـمــسـرحـيــ فى األقـالـيم
وانــطـلــقت إلى أرجــاء الـوطن الــعـربى. إنــنـا
فى حـاجـة ألن يـطـلع كل مـسرحـى وكل هاوٍ
عــلى جتــارب غــيــره فى كل الــوطن الــعــربى
ألن األقاليم الـعربيـة مفتـوحة على بـعضها.
ـهــمـة مع وكـون مــســرحـنــا تـضــطـلع بــتــلك ا
زهــد ثـــمــنــهــا وتــقــدم ثــقـــافــة بــهــذا الــشــكل
ا يحـمد لها وأنا (بـتراب الفلوس) فـهذا 
مع اســـتـــمـــرارهـــا بـــهـــذا الـــشـــكـل وبـــقـــائـــهــا
كـصوت للمسـرحي العـرب وعدم حصرها
فـى األقـــالــيـم فـــقط وإن شـــاء الـــله تـــتـــوسع

وتغطى كل شبر فى الوطن العربى.
ـالحـــظــــات فـــأنـــا هــــنـــاك بال شـك بـــعض ا
أرجـــــو أن تــــــتـــــجـــــاوز اجلـــــريـــــدة األخـــــطـــــاء
طـبعـيـة التى حتـدث بهـا وأن يـكون هـناك ا
دقـة فى تـفريـغ احلـوارات التـى جتـريهـا كى
يـــعـــبـــر احلـــوار تـــمـــامًـــا عـن كالم الـــضـــيف
وأعتـقـد أن الوقت كـفـيل بـالقـضـاء على كل
هذه األخطاء. أيـضًا موضوع الغالف الذى
حتــــول مـن لــــوحـــــة تــــشـــــكـــــيــــلـــــيــــة لـــــصــــورة
فــــوتـــــوغــــرافــــيــــة ورغم أنــــنـى مع الــــلــــوحــــة
ـســرح لــكن  الــتــشــكــيــلــيــة ألنـهــا جــزء مـن ا

سـرح أبـو الفـنون الـتـنوع مـطـلوب لـتـغطـيـة ا
والــذى يـــضـم الـــفن الـــتـــشـــكــيـــلـى واإلضــاءة
ــوســـيـــقـى.. وأتــمـــنـى أن تـــظل وتـــتـــجــدد وا
وتـــســتـــمـــر حـــتى تـــغــطـى كل الـــفــنـــون. وفى
النهايـة ال أستطيع أن أصف مدى حتمسى
لــلــجـريــدة وتـوجــهـاتــهــا وأدعـو الــله أن تـظل
صــــوتًــــا لــــلــــمــــســـرحــــيــــ الــــعــــرب دائــــمًـــا. 
مجد القصصى
ثلة - األردن   مخرجة و

 مجد القصصى

اذا ال تصبح يومية?

 محفوظ عبدالرحمن

أظن أن كل الـــنـــاس ســـعـــداء بـــوجـــود جـــريــدة
أسـبـوعـيـة وأتـمـنى أن تـكـون يـومـيـة لـكن ذلك
يـتـطــلب حـركـة مـســرحـيـة أكـبــر لـكن عـلى أيـة
حـــــال فــــجـــــريـــــدة أســــبـــــوعــــيـــــة شىء جـــــمــــيل
خـصـوًصــا أنـهـا جـريــدة خـبـر ورأى ودراسـات
سرح وهـذا األمر من شـأنه إحداث أثـر فى ا
ــتــابــعــات ــقـــاالت الــنــقــديـــة وا ــصــرى ألن ا ا
ـسـرحـيـة تـصنـع نـهـضـة مـسـرحـية لـلـعـروض ا

وهذا ما أعتقد أن اجلريدة تقوم به.
أيضًا هناك تنـوع فى الكتَّاب وهذا جيد كما

ا يكتبون. أن هناك حماسا فى كثير 
لـقــد صــنــعت اجلــريـدة لــنــفــســهـا شــخــصــيـة

مـحـددة قـد ال يــتـقـبل أحـد هـذه الـشـخـصـيـة
بـشـكل كـامل عـلـيـنـا أن نـتـقـبـلـهـا كـامـلـة نـظرًا
لـوظـيفـتـها كـجـريدة أسـبـوعيـة ليـست جـريدة
يـوميـة وال هى بـاجملـلـة الـشـهريـة لـكـنـهـا على
أية حـال قـدمت شـكالً جـديدًا فـنـحن نـعرف
ـسـرح منـذ بـداية الـقرن الـعـشرين مجالت ا
و "مـسرحنا" قدمت شـكالً مختلفًـا ومتميزًا
أمـا عن تــرتــيب الــعـدد وإخــراجع الــصــحـفى
فــهــو أمــر يــخص صــنــاعه ومــتــوقف عــلــيــهم
بـالـدرجة األولى قـد يـعجب أحـدًا وال يـعجب

آخر.
محفوظ عبد الرحمن

االهتمام باألقاليم واجب
خـــصـــوصًـــا واجلــريـــدة تـــصـــدر بـــصــورة
أسبوعـية - ولـيست شهـرية  مثل مـجلة
ــــــســــــرح - وهــــــذا فى حــــــد ذاتـه عبء ا
جـديـد مــضـاف إلى فـريق عــمـلـهـا الـذى

نتوجه له بالشكر.
أر جـــو من جــريــدة مــســرحــنــا أن تــفــرد
ـــســــرحــــيـــة فى صـــفــــحــــات لـــلــــحـــركــــة ا
األقـاليم حتى نـسمع منـهم شكواهم وما
يــعــانــونه بــعــيــدًا عن الــعــاصــمــة خــاصـة
أنــنى ألـــتـــقى بــأصـــدقــاء مـــنــهـم وأســمع
الـكـثـيـر عن مــشـاكـلـهم لـذا فـرجـائى أن
ــــســــرحــــيـى األقــــالــــيم يــــخــــصص بـــــاب 
ـنـعهم لـيتـحـدثوا مـن خالله عن كل ما 
مـن الــتــعــبــيــر عن مــواهــبــهم. وال بــد أن
يصل صوتهم من خالل ذلك ألن الناس

فى األقاليم تعانى.
محمود احلدينى

جـريــدة جـمـيــلـة جـدًا وقــد كـنـا بــحـاجـة
إلـــيــــهــــا لــــدورهــــا فى أرشــــفــــة احلــــركـــة
ـســرحــيــة خـصــوصًــا فى األقــالـيم وإن ا
كــنت أتـمــنى أن جتــد لـهــا مـراســلـ فى
الـدول الـعـربـيـة حــتى نـسـتـطـيع أن نـطل
عـــــلى مـــــســـــرحـــــهم وهـــــنـــــاك حـــــركــــات
ـــغــــرب الــــعــــربى مــــســـرحــــيــــة فـى دول ا
وسوريا والعراق نريد أن نراها ونتابعها
عـــلى األقل حـــ نــلــتـــقى كـــمــســـرحــيــ
ـسـرحـيـة نـكـون ـهـرجـانـات ا عـرب فى ا
عـــلى عـــلم بـــأعـــمــال بـــعـــضــنـــا الـــبــعض.
وتــكــون فــرصــة لـــلــقــار لــلــتــعــرف عــلى
سـارح الـعربـيـة خصـوصًـا وأن سعـرها ا

رمزى.
الحــقـــتــهــا لــقـــد أســعــدتـــنــا اجلــريـــدة 
ألحداث جـسام مـثل حادث وفـاة الفـنان
ســعــد أردش وســرعــة إجنــاز مــلف عــنه
ـــــــبــــــذول فــــــيه وضـح مــــــدى اجلــــــهــــــد ا

لقد صنعت
اجلريدة لنفسها
شخصية محددة 

الحقتها أسعدتنا اجلريدة 
ألحداث جسام مثل حادث
وفاة الفنان سعد أردش وسرعة

إجناز ملف عنه

 محمود احلدينى

الشاطرة تغزل ..
ـســرحـيـ عن رأيـى فى مـجـلـة «مــسـرحـنــا».. خـاصـة بـعــد مـرور عـام عـلى عـنــدمـا سـألـنى أحــد شـبـاب ا
ـصـرى القـائل.. «الـشاطـرة تـغزل ـثل الـشعـبى ا صـدورهـا.. قلت لـه إن مجـلـة «مسـرحـنا» يـنـطبـق علـيـها ا
مكـن أن توضحى لى أكـثر?!.. قـلت له.. هى جاءت لـتسد برجِل حـمار».. فرد عـلى منـدهشـاً.. هل من ا
ا سـرح وفنونه بـوجه عام.. ور ـتخصـصة فى ا . بعـد إغالق معظم الـنوافذ الـثقـافية ا فراغـاً كان قائـماً
ـصـرى صار يـتـيـماً دون سـائـر الـفـنون األخـرى!! لـيس له سـند أو سـرح ا من هـنـا ساد شـعـور عـام بـأن  ا
ـعـادلــة الـشـائـكـة حـتى أب شــرعى يـدافع عن وجـوده أو بــاألحـرى أحـقـيــته فى الـوجـود والـعــيش.. أمـام ا
الـقائمة.. وهى تـتحدد فى مسـارح دولة تقدم مـا تيسر من عـروض تخلو مـن شروط موضوعـية جلودتها
ـسـرحى نتـيـجة لـلجـفاء قـابل قطـاع خـاص أصابه اجلـفاف ا أو نفـعـها أو حـتى عائـدهـا الثـقافـى.. وفى ا
اإلنـسانى والفنى الـطويل.. واالثنان يـتحدثان فـوق مساحة تـخلو من أى جريـدة أو مجلة مـتخصصة فى
ـصرى ـسـرحى ا ـشهـد ا ـعـنى أشـمل تـمـحص مـا حدث ويـحـدث عـلى ا الكـتـابـة والـتحـلـيل والـنـقد.. أو 
ـا من هـنـا نـبـعت والـعـربى. وألن الـطـبـيـعـة ال تـعـرف الــفـراغ وبـنـفس الـقـدر اجملـتـمـعـات تــأبى الـفـراغ ر
ضـرورة تواجـد مـجلـة «مسـرحنـا» فى السـاحة بـعد أن حتـمس لهـا فـريق عمل عـلى رأسه رئيس الـتحـرير
اديـة قد يـبدو فى طـباعـة اجمللة «يـسرى حـسان» رغم مـا يدركـونه ويلـمسـونه من شح فى اإلمكـانيـات ا
ــشـهـد االجـتـمـاعى الـعــام عـلى اتـسـاعه وتـنـوعه.. ـسـرحى احلىّ فى ا وورقـهـا فـضالً عن نــدرة تـواجـد ا
قيم.. وهم مـؤمنون بأن مقاومة ورغم ورغم ورغم فإنهم أبوا االسـتسالم لالختناق القـائم أو الفقر ا
ا بـالـعـمل الدءوب واجلـاد عـلى فتح ـغلـقـة وإ الـظالم ال تأتى  بـسـبة فى الـسـرئـر أو لعـنـة فى الغـرف ا
الـنوافـذ وجتدد الـهواء الـذى يسـاعد عـلى جتدد العـقول وتـنوعـها.. وإذا كـانت الفـنون احلـقيـقيـة تضعك
عـلى عــتـبـات من الــبـهـجــة فـإن «مـســرحـنـا» جنــحت فى عـامــهـا األول أن تـبــحث وتـفــتش فى أسـرار هـذه

زيد منها فى أعوامها القادمة. ا لتجلب ا البهجة - رغم ورقها الفقير -  ر
 زينب منتصر 

جنحت 
فى عامها 

األول أن تبحث
وتفتش 
فى أسرار
هذه البهجة
 - رغم ورقها

الفقير-

 مهرجان اخملرجة إضافة.. شريطة
أال يقع فى النسوية الغربية
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رجتـلة سـرحـية الـعربـيـة ا > يـعتـبـر احملبـظـون نوعًـا من الظـواهـر ا
يتداخل فيهـا التمثيل بـالغناء والنثـر بالشعر. ويـقترب فن احملبظ

من فن خيال الظل. 6
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سحراتى تقوم باإلعداد لتقد مسرحية "العيلة" تأليف جماعى وإخراج عبير على. > فرقة ا

فاروق حسنى

جتربة رائدة وجريئة
ال شك أن جتـربة مسرحـنا تستحق
الـــتــــوقف أمــــامـــهــــا طـــويـًال لـــيس
بـوصفـها أول جـريدة من نـوعها فى
تـاريخ الصـحـافـة الـعربـيـة فـحسب
ولــكن بــوصــفــهـا مــطــبــوعــة شــابـة
وجـريـئـة اسـتطـاعت خـالل عام من
عـمرها أن حتدث حراًكا فى واقعنا
ـــســرحى لـم يــكن لـــيــحـــدث لــوال ا
وجـود هـذه اجلـريـدة. كـمـا تـمـيـزت
سكوت عنه فى اجلـريدة بطرحها ا
سرحى وتـصديـها لقـضايا الـواقع ا
شـائـكـة دون خـوف أو وجل وهـو ما
يـحسب لها بـالفعل. لقـد أردنا لهذه
اجلـريدة أن تعـمل باسـتقالليـة تامة
دون أى نـوع من التـوجيه أو الـرقابة
إال ضمـير القائـم عليـها أنفسهم
والــواقع أنـــهم اســتــغـــلــوا مــســاحــة
ــتـاحــة لـهم بــشـكـل جـيـد احلــريـة ا

للغاية.
اتـسمت اجلريدة - كـما تمنـينا لها
- بـالليبرالـية وإتاحة الـفرصة لكل
الـتـيـارات واالجتـاهــات لـتـعـبـر عن

نـفسهـا ولم تنـحز إلى تـيار أو جيل
بــعـيــنه وهــو مــا مــنــحـهــا أهــمــيـة
شـتغـل بالـعمل قـصوى لـدى كل ا

سرحى. ا
كـمـا حـرصت مـسـرحـنـا أال تـنـغـلق
ــتــابــعـة عــلى نــفــسـهــا وتــكــتــفى 
ـــســـرحى فى قـــصــور الـــنــشـــاط ا
الـثـقـافـة بل انـطـلــقت لـلـتـعـامل مع
ـسرح بـصـفة عـامـة سواء مـسرح ا
الــدولــة أو الــفــرق احلــرة أو فــرق
اجلــامـــعــات والــشــركــات ومــراكــز
ــدارس وفـضالً الـشــبــاب وحــتى ا
ـسرح فى عن ذلك كـانت مـتـابعـة ا
الـدول الـعـربـيـة واألجـنـبـيـة ونـشر
ـقــاالت والـدراسـات والــنـصـوص ا
تـرجمة بـاإلضافة إلى ـسرحيـة ا ا
ـصريـة والعـربيـة. إنها الـنصوص ا
جتــربــة رائـــدة وثــريــة بــالــفــعل لن
نــتــوقف عن دعــمــهــا ودفــعـهــا إلى

األمام دائمًا.  
فاروق حسنى
 وزير الثقافة 

 مطبوعة
شابة وجريئة
استطاعت
خالل عام
 من عمرها
 أن حتدث

حراكًا 
فى واقعنا
سرحى  ا

هاجمتنى كثيراً ولم أغضب

د. أشرف زكى

رأيى أن جـريدة مـسـرحنـا سدت فـراغاً كـبـيراً جـداً فى السـاحة
ـســرحـيــة وهـذا مـا أشــعـر به حــتى فى الـدول الــعـربــيـة حـ ا

أزورها ونحن نشجعها ونؤيدها.
لـقد شاركت فى افتـتاح اجلريدة وقمت بـقص الشريط لذا فإن
ارتـبـاطـى بـهـا كـبـيــر ولـقـد خـصت اجلــريـدة عـدداً عن عـروض
الـبيت الـفنى لـلمسـرح بالـنقـد لكـنى لست غـاضباً ورأيى أن من

يغضب من النقد فعليه أن يذهب إلى منزله.
د. أشرف زكى 
رئيس البيت الفنى للمسرح

سدت
 فراغاً كبيراً
جدا
ً فى الساحة
سرحية ا

 د. سامح مهران

قدمت وجوهًا جديدة فى النقد
جـريـدة مـسـرحـنـا سـدت ثـغـرة فى احلـيـاة
سـرحيـة لقـد كنا فـى أمس احلاجة إلى ا
مــجـلـة مـسـرحـيـة تـطـلـعـنـا عـلى الـتـجـارب
احلديثة وأشهد لها أنها لم تكتف بنشاط
الثـقافة اجلـماهيـرية - رغم كونـها صادرة
عن تــلك اجلـهــة - بل ســعت بـنــشـاط إلى
جــمـيع اجملـاالت وقــدمت وجـوهًــا جـديـدة
فى الـنـقـد ونـصـوصًا جـديـدة بـنـشـرها كل
أسبـوع نصًا متـرجمًا وذلك فى ظل تراجع
ـسرحـية حـاليًـا ولكن ما حركـة الترجـمة ا
ها للنصوص األجنبية هو أفضل من تقد
تقد أقالم واعدة للكتابة والتبشير بها.
ــطـبـوعــة بـحـجــمـهـا احلــالى تـســتـطـيع أن ا
حتـمـلــهـا فى أى مـكـان وتــقـرأهـا حـتى وأنت
تسـتقل األتوبيس وقد كانت تـتصدر واجهتها
لوحـة تشكـيليـة فتغـير احلال اآلن إلى صورة
فـوتــوغـرافـيــة لـعـرض مــسـرحى وأنـا ال أرى

بــــأًســـــا من  ذلك وإن كـــــنت أرى أن الــــفن
ـسـرح وكـونك الـتـشـكـيـلـى ال يـنـفـصل عن ا

تغذى عينى قارئك بالصورة أمر جميل.
ميـزات اجلريدة أنـها جمعت ما يـضاف 
بـ اخلـبر والـتـحلـيل والـتـبشـيـر بكـتـابة
نـقــديـة مـخــتـلــفـة فـقــد تـطـورت وظــيـفـة
احلركـة النقديـة من متابـعة األعمال إلى
اســـتــبــاقــهــا لــلــتـــرويج لــنــوع جــديــد من
الـكــتــابـة. وهــنـاك نــقـاد كــثـيــرون لـفــتـوا
األنـــظــار مــنـــهم مــحــمــد مـــســعــد الــذى
تعـجبنى كـتابـاته جدًا وهو صـاحب منهج
تمرس مثل وقلم سـيال دون أن أنسى ا
زعيـمه واحلسينى وعادل حسان ومحمد
حـــامــد الـــسالمـــونى الــذى يـــجـــمع بــ

سرحية والنقد.  الكتابة ا
 د. سامح مهران
ركز القومى للمسرح رئيس ا

قدمت
نصوصًا
جديدة
بنشرها كل
أسبوع نصًا
مترجمًا فى
ظل تراجع
حركة
الترجمة

سرحية  ا

ماذا يعنى مرور عام من عمر "مسرحنا" ما الذى أضافته
هذه اجلريدة وما الـذى أخفقت فى حتـقيقه وما الذى

سرحيون منها? يريده ا
هكـذا سـعـينـا إلى احلـصول عـلى شـهاداتـهم الـتى جاءت
ـثـابـة شهـادات فى حب «مـسـرحـنـا».. سـواء تلـك التى
أشـادت بالـتـجربـة وثـمـنت إجنازهـا أو تـلك الـتى أشارت

بوضوح إلى ما اعتورها من نقص.
هــذه شــهـاداتـى/ مـصــابــيح.. نــهــتـدى بــهــا فى أيــامــنـا
القـادمة.. نقـيس من خاللها مـعدالت النـجاح واإلخفاق

معًا.
عـشرون شـهادات فـى حب «مسـرحنـا».. حتـتفى بـاحللم
الذى جسـدته على أرض الواقع.. شـهادات بقدر مـا فيها
من محـبة وثـنـاء بقـدر ما فـيهـا من رعب يـسكن أرواحـنا
اآلن نظـرًا لهذه الثـقة التى وضعـتنا فيهـا والتى نرجو أن

سألة. نكون على قدرها.. هل نستطيع? تلك هى ا
وإذا كنـا سعـينـا للحـصول عـلى شهادات احملـب فـإننا لم
نـنـسى أنـفـسـنـا وكـتــبـنـا عن جتـربـتـنـا مع مـحـبـوبـتـنـا

مسرحنا.

مسرحنا

«مسرحنا» تضئ
شمعة جديدة

> السيرة الشعبيـة ورواتها الذين يؤدونها شعرًا وغناءً قد تأثروا بنصوص السير فى فن
سـرحى تأثيرًا كـبيرًا إذ اختلط فى نص الـسيرة الشـعر بالنـثر وقد أثر هذا الـتأليف ا

سرح. الراوى فى بنية ا

> جلسات عمل مشتركة جتمع فيما ب اخملرج أسامة عبد الرءوف والكاتب محمد زهدى لتقد عمل مسرحى عن الشاعر "بن عروس".
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د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

اخملرج وجتليات التمسرح
سرحية عارضات ا  فى ا

ـية ـعـارضـة فى تـاريخ اآلداب والـفنـون الـعـا عـرفت فكـرة ا
والـعـربـية مـنـذ الـقـدم حيث يـعـيـد مـبدع مـا أديـبـاً كان أم
شاعراً أم مسرحياً أم موسيقياً أم تشكيلياً إنتاج إبداع سابق
أدبـا كـان أم فـنـا لـيـفـكك أنـسـاقه ويـهـدم خـطـابه أو يـعـيد
إنـتاجه وفق رؤيـة مـغايـرة (معـاصـرة - حداثـيـة) حتى أنـنا
نــسـمع عن خــمـســمـائـة مــعـاجلـة مــسـرحـيــة ألوديـبـوس
سوفوكليس وغيرها من مـسرحيات شكسبير ونرى معاجلة
بـريــخت لـشـحــاذ (جـون جــاى) فى (أوبـرا ثالث بــنـسـات)
) ومعارضة ومعاجلة جنـيب سرور لها فى (مـلك الشحاتـ
كـذلك مـعـارضة ألفـريـد فـرج لـها فى (عـطـوة أبـو مـطوة) 
يـسرى اجلـنـدى لدائـرة الـطبـاشيـر الـبريـخـتيـة واحلـكيم
ـسرحيتي لبـيجمـاليون وبـريخت (للقـديسة جـون) لشو 
ـسـالخ) ومـعـارضـة سـيـنـيـكـان (جـان دارك) و(جـان فـتـاة ا
يـديا يوربـيدس ومـعارضـة بيرم الـتونـسى لها فى وكـورنى 
(عـقيلة) ومهـدى بندق فى (ر على الـدم) ومعارضة جان
جيـرودو أللكتـرا سوفـوكلـيس ومعـارضة يـوج أونـيل لها
فى (احلـداد يليق بـألكـترا) ومعـارضة مـهدى بنـدق لها فى
(لـيلـة زفـاف ألكـتـرا) حيـث جعل ارتـبـاطهـا بـوصفـهـا رمزا
لـفكرة االشتراكية بـفالح هو رمز للبرجـوازية الصغيرة أمرا
ـعارضة هى مـستـحيال استـحالة الـتزاوج بـ الطبـقات فا
عملية نقد إبداع سابق بإبداع الحق وهى ماثلة فى جتارب
سرحى من متباينة فى كل الـفنون فما يجرى على النص ا
ـســرحى الـواحـد فـكم مـعـارضــات يـجـرى عـلـى الـعـرض ا
مـعـاجلة لـهامـلت: عـاجلهـا لـورنس أوليـف فى بـريـطانـيا
ـوسكو 1908 واختلف وعارضـها كـريج فى مسـرح الفن 
فى تـفـسـيـره لـها مع سـتـانـسالفـسـكى إذ رأى فى أوفـيـلـيا
شـخـصـية تـافـهـة دمـية فى يـد أبـيـهـا وأخيـهـا وقـد قضى
ثـمـانى سـنوات فـى اإلعداد لـعـرضـهـا وعـاجلـهـا فى بـاليه
(بـيـيـر الكـوت) الـذى بــدأ افـتـتـاحـيـتــهـا حـيث رسم رقـعـة
سرحـية وحرك عليـها الراقص كل نـصة ا شطرجن على ا
سـرحى وهى نفس الصورة التى ظـهر بها عرض وفق دوره ا
"هامـلت" بـإخراج مـحمـد صـبحى فـى مصـر - ال أدرى قبل
بـيـيــر الكـوت أو بـعـده وفـى كال احلـالـتـ ال يــعـد عـرضـا
تآلف مع عرضها معارضاً ولكنه يقف عند حدود التناص ا
السابق سواء فى إخراج بيير الكوت لها أو فى إخراج محمد
ـناسبـة عرضت قـناة الـنيل الـثقـافية فى صبـحى لهـا - وبا

اضى (باليه هاملت) إخراج بيير الكوت. األسبوع ا
عـارضة لـعروض مـسرحـية سـرحيـة ا ولعل من الـعـروض ا
سابـقة عـرض (جواز علـى ورقة طالق) تألـيف ألفـريد فرج
إخـراج عـبـد الـرحـيم الـزرقــانى وبـطـولـة كـرم مـطـاوع فى
الستيـنيات التى أعاد إخراجها أحـمد عبد احلليم وبطولة
هشام عـبد احلميد ووفاء عامر وعـايدة عبد العزيز برؤية
مـغايـرة ومنـاقضة خلـطابـها األصـلى الذى يـرفض التزاوج
وافـقـة ألفـريـد فرج بـ الـطبـقـات ليـصـبح خطـابـهـا - 
ـكن وتـعـديـله لـنـهايـتـهـا-  مـنـاقـضـا خلـطـابـها األول إذ 
ثـلة فى (زيـنب) والطـفيـلية التـزاوج ب طـبقـة العمـال 
الـرأسـمـالـيـة فى (مـراد) تـنـاسـبـاً مع األوضـاع الـسـيـاسـية
واالقـتـصـاديـة احلالـيـة وازدواجـيـة سلـطـة أصـحاب رءوس
األمـوال واالحـتكـارات والسـلطـة التـشـريعـية والـتنـفيـذية.
ولـعل حـالـة تـراجع كـاتب بـحجـم ألفـريـد فـرج عن خـطاب
تبنـاه باستـحالـة التزاوج الـطبقى بـ مسـتضعف مـستغل
ى ومـتسلط مـستـغل (بالـكسر) يـضع أمام الـباحث األكاد
احملـاذير عنـد تناول جـهد مبـدع أو مفكـر على قيـد احلياة
ليمتنع عن دراسة جـهود أحد أيا ما كان دوره إال بعد رحيله
نـا خـشيـة أن تدرس جـهـوده وفق اجتاه سـارت عـليه عن عـا
أعـماله حـتى العمل قـبل األخيـر فى حيـاته ومغـبة انقالبه
فى عمله األخير قبل رحيله على مجمل معتقداته أو آرائه
سـرحى الـيـسـارى الـثورى ولـنـا عبـرة من جتـربـة الـكـاتب ا
ـطـبّع مـنـفـردا مع الـعـدو الـصـهـيـونى وعـبـرة من جتـربة ا
ـوتى) التى األمريـكى أروين شـو صاحـب مسـرحـية (ثـورة ا
أدان فيهـا حرب فيتنام ثم حتـول بعدها بدرجة 180 درجة
فى اجتـاه تأيـيد الـذين أشعـلوهـا ولنـا فى  أخريـات أعمال
سـرحية والـفكريـة (احلمار يـؤلف احلمار يـفكر احلـكيم ا

مجلس العدل) و(عودة الوعى) عبرة وخبرة.

نبيل األلفى مُكرَّمًا
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سرحية وما أكثرهم زيفون فى احليـاة ا عـنها ا
فى الـبالد حتت مستوى الـتطور (بتـعبير مـنظمة
عـروفة عـندنا بـالدول النـامية. أى الـيونسـكو) وا
ـــكن أن يــــظـــهــــر أو يـــكــــون وسط هـــذا ــــاء 

صطلح? التزييف فى ا
يـكـتشـف أعضـاء مـسـرح اإلسـكـندريـة شـخـصـية
الــفــرقــة نــبــيل األلــفى أثــنــاء  إدارتـه عـام  1966
ثل فـكـر احملارب ـسرحـيـة بالـثـغـر. ريبـرتـوار  ا
األلــفى. يُــقــدم الـــدرامى اجلــمــيـل عــلى أحــمــد
بــاكــثــيــر (الــفالح الــفــصــيح) وكــان عــلى وشك
تـقد (الـسالم) ألرسطـوفانـيس بإخـراجى لوال
قدوم أستاذنا يوسف وهبى ليُغير الريبرتوار إلى
ـفـاجـأة. مـاارتـآه من مـسـرحــيـات. هـنـا حتـدث ا
ويـتذكـرها الـيوم بـكل تـفاصـيلـها من مـدّ الله فى
أعمارهم (د. سامى منير حمدى مرسى عايدة

حسن إسماعيل غيرهم).
تــبـقـى ســيـرة األلــفـى وحـتـى الــيـوم وقــد وافــته
ـنـيـة قـرابـة عـشـر سنـوات عـلى رحـيـله تـبـقى ا
ذكـراه عــطــرة ال تُــنــسى ألنــهـا عــطــرة بــشـذى

سرحى. احلب والصدق ا
نبيل األلفى.

فى بُـعد عن استغالل مناسبة الكتابة هذه لطرح
اسـمى. لـكنـنى ال بـد أن أذكـر أن الراحل الـعـزيز
ثـابة الشـقيق األكبر. جـدا نبيل األلـفى كان لى 
عالقـتنـا كـانت سورا ألهم مـحـطات حـيـاتنـا. هو
أول مـن اســــــتــــــدعـــــــانى إلخـــــــراج (الــــــسالم -
أرسـطـوفـانـيس) فى مـسـرح اإلسـكـنـدريـة. وعـام
سرح كُنت مع عبد عهد ا  1966ح كان عميدًا 

الـرحــيم الـزرقــانى وجالل الـشــرقـاوى ومـعه فى
جلـــنــة قـــبـــول الــطالب اجلـــدد لـــقــسم اإللـــقــاء

والتمثيل.
اسـتدعى األلفى أحـمد زكى وأحمد عـبد احلليم
إلى الـلــجـنــة  يــعـرفــا أسـلــوب عــمل اخـتــبـارات
كـان ذلك فــور عــودتـهــمـا من ـعــهــد  الـقــبـول بــا
إجنلترا. ولكن دون أن يكون لهما حق التصويت.
كـــيـف كـــان يُـــفـــكـــر األلـــفى فى إعـــداد الـــكـــادر

ستقبل? التدريسى فى ا
نبيل األلفى مُترفعًا واثقًا من نفسه النبيلة.

كـان منزله باإلسكندرية هو مـنزلى تماما. حينما
ّت مـشكـلـة علـمـية بـالـبـاحث الفـلـسطـيـنى نادر أ
الـقنـة (الـدكتـور نادر الـقـنة اآلن) إثـر مـشاغـبات
ـســرحــيـة صــحـبتُ ضـده من مــعـهــد الــفـنــون ا
الــبــاحث إلى اإلســكـــنــدريــة ورجــوت الــصــديق
الـراحل د. مـحـمـد زكى الـعـشـمـاوى نـائب رئـيس
جـامعـة اإلسـكنـدريـة آنذاك مـسـاعدته لـقـيده أو
نـقل قيـده إلى اجلامعـة عنـده. استـضاف األلفى
الدكتور القنة فى منزله توفيرا لنفقاته ولم يكن
يـعرفه إال أن كل ما فى األمر أنـنى قدمت القنة

إليه.
ثم الــتــرفع والــرفــعــة إلى أعال درجــات الــنــفس
الـبشـرية. كـنتُ فى تـمشـيـة مع األلفى من مـنزله
الـقـريب من مـحـطة قـطـار سـيـدى جـابـر وكانت
سـيــارته أمــام احملــطـة فى مــوقف ال يــزال حـتى

اليوم.
أثـناء احلديث ونـحن مترجالن. قـلت له يا دكتور
نـبيل أرى أن..... كذا وكذا. وقف األلفى مُحتجًا
قـائالً: أنـا مش دكـتـور. هـاج واسـتـشـاط غـضـبا.
ــوقف. اعـتــذرت له عــلى الـفــور. ذاكـرًا أدركتُ ا
أنـنى قــلتُ ذلك احــتـرامـا لـه وتـقــديـرا لـتــاريـخه
عهد واعـتزازا بصداقـتنا الـتى بدأت زمالـة فى ا

منذ عام 1945.
أين هـو هذا الذى ب يدى الله سبحانه وتعالى
ـدُع بالعبـقرية وبالـدرجات العلـمية غير من ا
ـوجــودة أصال? ومن الـسـابــحـ فى صـوجلـان ا

سرحية لكن عكس التيار?  احلياة ا
مـرة ثانـيـة أُحيى تـكـر نبـيل األلـفى والـقائـم
عـلى هـذه الـفـكـرة الـنـبـيـلـة.. نـبـالة أخـى الـعـزيز

جدا.. الراحل نبيل األلفى.

أخــرجـــهــا بــعــد عــودته من بـــعــثــته فى فــرنــســا
.( (تـشارلـز ديكـنـز إعدادًا عـنه - قـصة مـدينـت
فـكــر الـثــورة الـفــرنـســيـة وجــمـالــيـات اإلخـراج

سرحى فى بداية اخلمسينيات.  ا
لـم تــكن لــفــظــة اجلــمــالـــيــة وال مــصــطــلح عــلم
اجلـمـالــيـات قـد عُــرف مـسـرحـيــا الـلـهم إال فى
بـعض الدراسات احلديثـة آنذاك (د. أميرة مطر

وزمالؤها). كانت هذه بداية األلفى.
ــسـتـطــيـر لـلــمـســرح ولـلـتــعـلـيم ثم هـذا احلب ا
ـسرحى. ست ساعـات لتدريس مادة (الـتمثيل) ا
ـسـرح. تتـحـول السـاعـات الست إلى فى مـعـهد ا
مـا يزيـد عن (الدسـتـة) من السـاعات. وتالمـيذه
مـن أحــمـــد زكى وأحــمـــد عــبـــد احلــلـــيم ونــور
كن لهم أن الـشريف وعـشرات بارزين آخـرين 
يـؤكدوا هذه احلـقيـقة وأن يشـيروا إلى مـعاناته
ومـعـانـاتـهم أيـضـا. ورحم الـله تالمـيـذه الـنُـجـبـاء
سرح ثـلى ا حـس الشـربينى وغـيره من كـبار 

صرى. ا
نبيل األلفى.

لم يـكــتف بـلــذة الـعـرق والــكـفــاح لـكـنـه يـخـطط
ـــســـرح اإلســـكــنـــدريـــة (فـــرقـــة اإلســـكـــنـــدريــة
ـسرحـيـة) أول فـرقـة إقـلـيـمـية تـتـعـهـدهـا هـيـئة ا
ــســرح مع فــرق أخــرى فـى أقــالــيم مــصــر فى ا

اضى العشرين. ستينيات القرن ا
وتـدريس بــالـعـراق ومـشــروع مـسـرحى رائـد فى
قـطــر حــتى وإن لم يــتم إجنـازه وتــفــعـيــله. وقـد
شـروع نـظريـا من نسـخـة األلفى نـفسه. قـرأت ا
لـكن القـدر لم يُمـهله لإلجنـاز أو قُل ألن قطر -
ســاعـــتــهــا - لم تــكن قــد وصــلت إلــيــهــا آنــذاك
ـسـرح الــدرايـة الــعـلــمـيــة واإلنـشــائـيــة لـقــيـمــة ا

ورسالته.
نبيل األلفى.

هـذا الـتـواضع اجلم والـبسـمـة الـدائـمـة ونَفْض
الـغرور وادعاء األلـوهية الـفنيـة. وكلهـا تُرهات ال
ـســرح احلـقـيـقى وال يـسـتـغـنى يـعـبـأ بـهـا رجل ا

نـتقاة من الكثـرة الكثيرة هـذه السطور القـليلة ا
أخُـطُّهـا فى مـناسـبـة تكـر زميـل وصديق عـزيز

مسرحىّ.. هو الراحل نبيل األلفى.
ـــهــرجــان الــقــومى هـــذا الــتــكــر الــذى قــرره ا
لـلـمـسـرح يُـجـسّـد فـكـرة نـبـيـلـة حـتى ولـو جـاءت
ـهـرجـان فى ثـالث دوراته كـم كان مـتـأخـرة إذ ا
سرح ـكن أن نكرّم الـعديـد والكثـير من رمـوز ا
ـصـرى - وهم كُـثُــر - لـو بـدأت فـكـرة الـتـكـر ا
مـنذ وقت مضى. هذا التأخير يؤكد أن القائم
ــســرح قــد عـــلى مــســرح الــيــوم فـى مــؤســســة ا
اضى الردىء وتخـطوْا اإلهمال الذى جتـاوزوا ا
ــؤســـســة نـــســـيه غــيـــرهم مـن قــيـــادات هـــذه ا
لـيؤرخـوا ألبطـال بذلـوا الوقت واحلـياة مُـترفّـع
ــــــال - ســــــواءً كــــــان حـــــــرامــــــا أم حالالً عـن ا
ولـيُسـطـروا بـسيـرتـهم الـعطـرة تـاريـخًا مـسـرحـيا
ــاضى الــبــعــيــد مــصــريـــا لم يُــلــتــفت إلــيـه فى ا

والقريب معًا.
ـسرحى حتـية احـتـرام لـصاحب فـكـرة الـتكـر ا
الـذى يـرسم رؤيــة ويـشق طـريـقــا جـديـدا نـبـيال
ــصــرى ولـو بــالــتـكــر الـذى ــسـرح ا لـرجــال ا
ـسرحى يـظـهر الـيـوم كـبـرعم فى حـياة الـنـبـات ا

والثقافى.
نبيل األلفى..

ــــكـــرمـــ هـــذا الــــعـــام ومـــعـه ثُـــلـــة من أحـــد ا
اجملـتـهـدين والـذين بـذلوا جـهـودا فـنـيـة إلشـعال
صـرى بعـد انتـقاالت مُـؤرخة له سـرح ا جـذوة ا
بـ النـهوض والـتقـهقـر ب صـراعات أخالقـية
وأخـرى غـير أخالقـيـة ب (تـرمـومـتر) الـصـعود
والـهــبـوط بـ مــواجـهــات مُـزيــفـة ورديــئـة بـ
مـســرح الــدولـة ومــسـرح الــقــطـاع اخلــاص بـ
الـشدّ واجلذب ألفكـار ترى مسرح الـدولة منوطاً
بـه الــتــمـــسك - وفى إصـــرار ال يــلــ - بـــفــكــر
الـدولــة وثــقــافــة كل اجلــمــاهــيـر عــلى اخــتالف
ـــعـــارف والــثـــقـــافــات وبـــ من ال يـــزال يــرى ا
الــتـــرفــيه (والــهـــزار) ولــعب األلــفـــاظ الــبــذيــئــة
وضـحكات السفهـاء والبلهاء يدفـعهما دفعًا إيراد
ـال فى غضٍ مـريـر ـمـتـلئ بــا شـبـاك الـتــذاكـر ا
للبصر والبصيرة عن الدستور الثقافى جلماهير
ـصـرى. من يـتـباهى أو يُـثـرثـر بالـنـجاح ـسرح ا ا
ـسـرح الـدولـة لـبـعض مـسـرحيـاته غـافالً ـادى  ا
ى ـسرح الـعا ـسرح ونـشأة ا تـمامـا عن فكـرة ا
ـســرح والـقــيم الـتــربـويــة ألى مـسـرح ورسـالــة ا
حـكومى فى الـعالم مـهما كـان هذا اإلنـسان وأيًا

كانت وظيفته أو وظائفه.
ال أرغب أن يـكون مـقالـى تاريـخيـا لكـننى "أوجه
نـظر صـرعى جنـاح الشـبـاك فى مسـرح حـكومى
إلى الـفكر األخالقى عند يوهان فلفجاجن جوته
وزمـــيـــله الـــدرامى فـــردريك شـــيــلـــلـــر وصــاحب
درامـاتورجية هامبورج أفرا ليسنج وماذا صنع
انى. وهل نسـمع اليوم - سـرح األ ثالثـتهم فى ا

فى عصرهم - إال منهم?
نبيل األلفى.

ال أكــتب ذكــريــات مع الــراحل وال أذكــر مـراحل
الـتعـليـم الفـنى الذى مـثّل مـساره وتـاريخه فـهذه
وتـلك ذكريـات ومـعـلومـات طـيبـة لـكنـهـا ال توفى
سرحى الطويل والثابت حق الـراحل فى جهاده ا
سرح سرح وبنـهوض هذا ا تـاريخيًا الشـغف با
الــذى عــايــشه فى بــدايــة خــمــسـيــنــيــات الــقـرن
ـــاضى مـــســرح حـــكــومـى قــذف بـه وبــزمـــيــله ا
الـراحل الـعزيـز حـمدى غـيث إلى مـعـركة حـامـية
الـوطيس ليـواجها معـا مسارح الـضحك ودغدغة
سرحى شاهد ا األحاسيس التى ال تترك عند ا
ـسـرحى - إال ذكـريـات - بـعـد انـتـهــاء الـعـرض ا

الضحك وقهقهات االنبساط اللذيذ الفارغ.
ومسرح الريحانى وإسماعيل يس وغيرهما من
مــسـرحــا خــاصًـا مــسـارح الــقـطــاع اخلـاص ( 38
حـسب تـاريخ جالل الـشـرقـاوى فى مـؤلَّـفه). هل
كـــانـت حتـــتــــاج مـــصـــر إلـى كل هـــذه الــــطـــفـــرة

الالواعية فى مسرحها?
ال أظن ذلك على األقل بصفتى رجل مسرح.

نبيل األلفى.
فِـكر فـلـسفـى وجمـالى. جتـلى فى أول مسـرحـية

سرح احلكومى  قذف به ا
 فى معركة ضد مسارح

الضحك ودغدغة األحاسيس

 ست ساعات مع تالميذه
 فى قاعة احملاضرات .. حب

مستطير من رجل مسرح متواضع
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> الـشعر فى مسرحـنا يرتبط بالـظواهر الدراميـة األولى - قبل شوقى - حيث يرى
د. أحـمد شـمس الديـن احلجـاجى أن الشـعر فى مـسرحـنا يـرتبط بـفنـون التمـثيل

األولية التى عرفها العرب والتى أسماها بفنون الفرجة العربية.

ثـلـون يـضحـكـون الـناس بـنـكات > كـانت تـؤدى تـمثـيـلـيات احملـبـظـ بالـشـعـر  وهم: "
مهـدة للزواج والـطهور فى مـضحـكة حقـيرة. وكثـيرًا مـا يرون أثنـاء احلفالت السـابقـة ا

منازل العظماء وأحيانًا فى ميادين القاهرة. 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

> صندوق التنمية الثقافية يقوم حاليا بوضع خطة لتقد مسرحية قهوة سادة للمخرج خالد جالل بعدد من احملافظات.

21 من   يوليو 2008  العدد 54

يرغنى. > اخملرج ناصر عبد التواب يستعد إلعادة تقد مسرحية "سكة السرايا الصفرا" للمؤلف الراحل بهائى ا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 
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الكتاب: األنا  – اآلخر.. ازدواجية الفن
التمثيلى

ؤلف: د. صالح سعد ا
: د. شاكر عبد احلميد تقد
عرفة الناشر: سلسلة عالم ا

ارسة حية سرح  ا
كن إيقافها ال

ــســـرح هــو تــدريب عــلى احلــريــة وهــذه لــنــتــعــلم كــيـف نــفــعل ذلك فــا
سـرحى خـطورته الـتى تتـفاقم احلريـة هى احلـقيـقة الـتى تـمنح الـفن ا
كن إيـقـافـهـا أو تعـديل مـسـارها ـارسـة حـية عـلـنـيـة ال  نـتـيـجة كـونه 
ـكـن الـتـكـهـن بـاألثـر الـذى قــد حتـدثه بـ ـجـرد انــطالقـهـا كــمـا ال 

تواطئ  – بالضرورة  – على تصديق ما يحدث. جمهورها ا

ـمــثل هـو مــفـارقـة ــؤلف عـلى أن األصـل فى حـرفــة ا أيـضًــا أكـد ا
الـشـخص لذاتـيـته والدخـول فى إهـاب شخـصـية أخـرى وهذا ال
يـكون إال من خالل التـحول عن ذاته وجتسيـد حياة "ذات" أخرى
ـسـرح أى بـالـقـول والـفـعل مـعًـا وهـذا تـعـبـيـر واضح عن جـوهـر ا
تـناقـضة الـتى ال تكف احلـوار الدرامى أو الـصراع بـ األزواج ا
ــكــتـوبــة ال تــلــبث إال أن عن الــتــحــول واالنــقالب; فــالــشــخــصــيــة ا
تـــتــحـــول إلى أخــرى نـــاطــقـــة ثم تـــعــود لـــكى تــنـــام من جـــديــد فى
ــثل آخـر إلى احلــيـاة وهـكـذا مــحـبـســهـا الـورقى حــتى يـبـعــثـهـا 
ـمثل الـذى ال يفـتأ يـتحـول من شخـصيـته الذاتـية إلى احلـال مع ا
الـشخصيـة الدرامية ويـعود ليكرر كل لـيلة العـملية نـفسها ولكن
الــسـؤال الــذى يـجب أن يُــطـرح هــو: هل يـبــقى هـو نــفـسه بــعـد كل
لـيـلة عـرض? وهل تكـون الشـخصـيـة هى هى فى كل مرة يـقدمـها

أم ينالها شىء من التغيير?.
ــؤلف فى الـفـصل الــثـانى إلى عـمـلــيـة احملـاكـاة مـؤكـدًا ويـتـطـرق ا
عـلى أن الـنظـرة إلى مـصطـلح احملـاكاة الـيـوم لم تـعد مـثلـمـا كانت
لـدى أصـحـاب الـنـقــد الـتـقـلـيـدى. وأنـنـا يــجب أن نـكـون عـلى بـيـنـة
تـمـامًــا من مـدى الــشَـرَك الـذى تــمـثـله هــذه الـكـلــمـة ألن احملـاكـاة
ـا ـعـنــاهـا الـقـد واألشـكـال احلـديـثـة من الـتـمـثـيل احملـاكى إ
هى صـورة مــخـتـلــفـة عـمـا نــفـهـمـه من كـلـمــة الـتـقــلـيـد ذلك أن كل
نـزلـة إعادة ا هـو عـملـيـة حتول ال تـكـون  عـنـاه احلق إ تـقلـيـد 
ـتـحـول تــقـد لـشىء كـان مــوجـودًا من قـبل إنه نـوع مـن الـواقع ا

تشير فيه عملية التحول إلى ما قد حتول فيها ومن خاللها.
ــؤلف أكــثـر فى وفى الــقـسم الــثــانى من هــذا الـكــتــاب يـســتــغـرق ا
ـمــثل مـتـعـرضًـا لـلـمــفـارقـات الـتـقـنـيـة فى فـكــرة الـتـمـثـيل وحـيـاة ا
ـمثل فى فـنـون األداء وطـرح احلـلول الـعـلـمـية كـمـا يـوضح أدوار ا

سرح الشرقى ومدارس التمثيل واإلخراج...إلخ. ا
ـتنـوعة ـفاهـيم ا هذا الـكـتاب فى مـجـمله يـعالـج فكـرة التـمـثيل وا
سرحية التقليدية للممثل لكنه ال ينـتمى إلى طراز الدراسات ا
ــســـمى بـ "الــدراســات ــعــرفـى اجلــديــد ا بل يــنـــتــمى إلى احلـــقل ا
البـينـية" ولـذلك فهـو يسـتفـيد فى عـرضه للـموضـوع واستـكشافه
خلـباياه بأفكار عدة مسـتمدة من حقول معرفيـة أخرى كالفلسفة
وعـــلم الـــنـــفس والـــســـيــــاســـة والـــتـــاريخ واالقـــتـــصـــاد إضـــافـــة إلى

سرحية على نحوٍ خاص. الدراسات األدبية عامة وا

الـتمـثـيل لـيس مجـرد الـوقوف والـنـطق بـكلـمـات بـطرق مـعـينـة واحلـركة
فـوق منـصـة مـا أو أمـام عدسـات الـتـصـوير فـى ديكـور مـخـصوص وال
هـو مجـرد البـكاء بـأصوات مـرتعـشة وحتـريك عضالت الـوجه بطـريقة
ـا هو عـملـية إبـداعيـة متـكامـلـة تعـتنى بـإظهـار ما يـكمن وراء مؤثـرة إ
ارسـة تكـاد تكـون تطـهيـرية لـلمـشاهد من ـكتـوب فى سيـاق  النص ا
ــارسـة وجــوديـة مــتـمــيـزة تــتــضـمن فى مـشــاعـر مــعــيـنــة وهى أيـضًــا 
عقدة التى جتعل جوهرهـا سلسلة متـصلة من التناقـضات الظاهريـة ا
ــسـرحى صــعـوبـة بــالـنــسـبـة ألى من الـتــمـثــيل أكـبــر مـوضـوعــات الـفن ا
ـستـوى العـام فى الـتجـربة الـفنـية وأيـضًا وصف تـبـسيـطى ال يتـجاوز ا
ـمـارسـة الـعـمـلـية بل بـالـنـسـبـة ألى حتـلـيل نـظـرى مـتعـالٍ عـلى مـيـدان ا
حـتى بـالـنـسـبـة للـتـحـلـيل الـتـخـصـصى عنـدمـا ال يـسـتـطـيع جتـاوز حدود
ـعــنــيـة بــالــبـحث فى ـصــطــلح الـنــقــدى إلى آفـاق الــعــلـوم اإلنــســانـيــة ا ا
الــســـلـــوك اإلنـــســانـى والــنـــفس الـــبـــشــريـــة وفى الـــعـــادات والـــتــقـــالـــيــد

االجتماعية والتاريخ الثقافى والفولكلورى للشعوب اخملتلفة.

هـذه هى الـفـكـرة الـرئـيـسـيـة لـكـتـاب "األنـا  – اآلخـر.. ازدواجـيـة الـفن
الـتمثيلى" للدكـتور صالح سعد والذى جاء فى قـسم يتكون كل قسم
من أربـعة فـصول ففى الـقسم األول والذى عـنوانه "مفـارقات مبـدئية"
ــفــارقـــة الــنص  – الـــعــرض فــيـــقــول إن األصل فى ــؤلـف  يــتـــعــرض ا
ــســرح هــو أنه فن شــفــاهى فى جــوهــره أى أنه فن شــعــبى جــمــاعى ا
يــنـتــمى إلى الــفـولــكـلــور أكـثــر من انــتـمــائه إلى عــالم األدب وأن الـنص
ـطـبـوع لـيس سـوى مـدخل أو إشارة إلـى نص آخر مـنـطـوق ومـتـحرك ا

نص حى بشخوصه التى نراها ونسمعها ونحس آالمها وأنفاسها.
ـكـتـوب ال يــكـون فى الـواقع إال خـطــابًـا مـغـلـقًــا ال تـفـصح عـنه والــنص ا
نـظـومة شـعـرًا أو نثـرًا تـلك التـى قد ال تـكون إال احلـروف والـكلـمـات ا
رمـوزًا أو مـفـاتـيح سـر تـكـشف لـكـل قارىء  – عـلى حدة  – مـا وراءها
من صور وعوالم خيالية ال نهائية تتراءى على جدران وحدته وصمته
ــجـرد ًــا مــحــسـوسًــا  فى حــ أن هـذه الــكــلــمـات نــفــسـهــا تــصــبح عـا
ثل ومن جتـسيدها داخل إطار سيـنوغرافى يضعه مخـرج بواسطة 
سموعة هى طـريقة التأويل رئيـة وا مـثل ا خاللهم فتـصبح أفعال ا
ا يـحتـويه النص مـن معـان باطنـة وإشارات خـفيـة تقـودنا إلى قـبولـة  ا
ـركب من التفـاصيل والسلـوكيات الـتى ترسم مالمح الكون ذلك الكم ا
ا اخلـيـالى اخملـتلف  – بالـضرورة  – عـمـا نعـيشه واقـعيًـا والقـريب 
تخـيلنـاه من صور كـامنة فـيمـا وراء النص وفى هـذه احلالة قـد تصبح
ـهم هو جـميع تـقسـيـمات وإشـارات الكـاتب بال ضـرورة عمـلـية إذ إن ا
الـكـشف عن نـوايا الـكـاتب ومـقـاصـده اخلفـيـة أى عن الـنص الـضـمنى

الكامن خلف الكلمات الظاهرة.
ـــســرحــة" مـن جــانب كل من ــؤلف عـــلى أن هــذه الــعـــمــلــيــة "ا ويـــؤكــد ا
ـــشــاهــدين هى مـــا يــجــعل من الــدرامـــا مــســرحًــا أى فــنًــا ــمــثــلــ وا ا

جماهيريًا ال مجرد أدب مقروء مقصود على فئة بعينها من الناس.
مثل? من هو ا

ـمـثل طـارحًـا أسـئـلـته الـتى عـلى ـؤلف إلى تـعـريـفـات ا كـذلك يـتـعـرض ا
مـثل هو مجـرد مقـلد يـستنـسخ بالـصوت واحلـركة صورة شـاكلـة: هل ا

ما فى الواقع?
أم أنه إنـسان مـبـدع يقـدم شيـئًـا من روحه علـى غيـر مثـال سـابق حتى
وإن تـماثل خارجيًا مع شخوص تـاريخية أو واقعية تـعيش بيننا? أم هو
مـجـرد شـخص يـتـظـاهـر بـأنه شـخـصـيـة أخـرى كـأى نـصـاب مـحـترف
لك إال أن يـصدق? أم هو بـالفعل صـاحب رسالة أمام طـرف ثالث ال 
يعى دوره كقدوة ومثال يتبع خـطاه الكثير من البسطاء والسذج لكونه
سليل حـرفة مقدسة جـعلت منه وسيطًـا ب عالم الشخـصية الدرامية
ـتــفـرج الـبـاحث عـن بـعض الـراحـة الـقـادمــة من عـالم اخلـيــال وعـالم ا

تعة هربًا من مشاكل احلياة اليومية?... إلخ. وا
مثل يـبدو بالفعل شـيئًا ذاتيًـا وشخصيًا إلى ويؤكد د. صـالح أن عمل ا
أقــصى حــد لـكـنـه أيـضًـا  –وعــلى الــرغم من ذاتــيـته وشــخــصـانــيـته –
سرحيـة أو التقنية اآللـية التى يعمل إبداع شرطى مـحدود بالظرفـية ا

من خاللــهــا عـالوة عــلى كــونه لــيس فـــردًا مــطــلق الــيــد فــهــنــاك نص
الـكــاتب ورؤيـة اخملـرج وهـنـاك مـجـمـوعـة الــفـنـانـ والـفـنـيـ اآلخـرين
عقـدة ومن هنا العـامل مـعه فى تشكـيل خطوط الـشبكـة الدراميـة ا
مثل ليست إال تأمالً ذهنيًا قد يكون من الصحيح أن الكتابة عن فن ا
مـجـردًا أو تقـريرًا انـطـباعـيًا عن حـالـة مخـصوصـة لـنوعـية بـعـينـها من
ـا يـقـدمون سـوى الـنتـائج الـنـهائـيـة حـيث يغـيب عـنا ـمثـلـ ال نرى  ا
ـا يـحـويه مـن مـؤشرات ـمـثل  اجلـانب األكـثـر غـنى من طـبـيـعـة عـمل ا
ومـيول سـيـكولـوجيـة مـركبـة ومن مـوروثـات اجتـماعـيـة تشـكل بـطـابعـها
ــثــلــ مــخــتــلــفــ فى بــيــئــات عالمــات الــتــمــيــز الــشــخــصـى مــا بــ 

ومجتمعات متباينة.

كذلك يـقول د. صـالح إن الفعل الـتمـثيلى لم يـكتب لـشواهده الـبقاء إال
مع بـدايــات الــقـرن الــعـشــرين الــذى شـهــد الـتــطـور الــهــائل لـهــذا الـفن
نجـزات العلـمية الـتقـنية الـتى ساهمت فى تـطوير مـترافقًـا مع ظهـور ا
ـسرحى وفـى اختـراع وسـائط فـنـية جـديـدة لـعرض أداء أدوات الـفن ا

مثل ومن ثم حفظه وتسجيله. ا
ـــمــثـــلــ عـــبــر فــقـــبل هــذا مـــا كـــان ألحــد أن يـــرصــد أو يـــســجل أداء ا
مـثل بـالتـالى إال نـشـاطًا إبـداعـيًا وقـتـيًا الـعـصور ولـم يكن مـا يـقدمـه ا
مـحدودًا بحدود العـرض احلى ال يلبث أن ينتـهى لكى يبدأ من جديد

مختلفًا  –بالضرورة  –فى كل مرة عن سابقتها.
وعـلى الرغم من هذه اإلمكانيـة التى أصبحت ب أيديـنا فما أكثر ما
ـمـثـل نـفـسه بــتـضـلــيـلـنــا حـ نـطـالــبه بـإظــهـار حـقـيــقـة دوافـعه يــقـوم ا
والـتفكير فيما يـجرى بداخله من عمليات نفـسية حال أدائه لشخصية
ـا يـحـدث داخـله فنـحن فى مـعـينـة إذ قـد يـكـون هـو بـالفـعل غـيـر واعٍ 
ـهـارة الـتـقـنـيـة قـبل كل شىء أو الـنـهـايـة أمـام حـرفـة عـمـلـيـة تـشـتـرط ا
ـمــثــلــ احملـتــرفــ الــذين قـد ال هـكــذا يــراهــا أغـلـب أصـحــابــهــا من ا

يعنيهم كثيرًا فهم ما يدور فيما وراء الصورة الظاهرة لألداء.

ـعنى ؤلف  – هـو فـعل حريـة أو حترر  – با والتـمثيل  –  كـمـا يقـول ا
ـمارسـة ذاتهـا أو بالـنتـيجـة التى الـسـيكـولوجى  – سـواء تعـلق األمـر با
تصل إليها. فاحلريات التى يتيحها التمثيل ال حد لها وهى التى تبدأ
غلـقة حيث ال ـارسها جـميعًـا فى الغـرف ا من حريـة "التمـرئى" التى 
ـرآويـة وال ثـالث لـنا لـكـنـهـا فى اجملال يـكـون هـنـاك سوانـا وصـورتـنا ا
الــدرامـى تــغــدو أوسع مــجــاالً مـن مــجــرد الــنــقل أو الـــتــرجــمــة لــلــواقع
ـؤدى من راحة داخـليـة من جراء إطالقه ما وبـالتـالى فإن مـا يفوز به ا
ن ال يعـتمل فى داخله من مـكبـوتات يظل كـاحللم بالـنسبـة للكـثيرين 
ثل العرض لكـون القدرة ذاتهـا على التعبـير وخاصة أولـئك الذين 
الـتـمـثـيلـى بالـنـسـبـة لـهم مـتـعـة خـاصـة أعـمق من مـجـرد الـتـسـليـة وهى
مــتـعـة مـغـرقــة فى الـنـرجــسـيـة وذلك بـالــتـقـهـقــر إلى مـرحـلــة الـطـفـولـة
بكرة مرحلة خلق العـالم السحرى. فإذا كنا ال نستطيع تغيير العالم ا
أو حتى أنـفسـنا فلـنسـتمتع  – على األقل  – بـاحللم أنـنا نـفعل ذلك –
iOÉ¡dG óÑY hôªYهــكــذا يـقــولــون ألنـفــســهم سـرًا  – أو يـقــولـون  – فـى أحـوال أخـرى –

مفارقة النص  –  العرض

مثل أداء ا

سرح حرية ا

احملاكاة والشخصية

 خالد النجدى
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ـسرحى هـشام عطـوة عن عدم توقـعه الفوز أعرب اخملرج ا
بـجــائــزة أحــسن مــخــرج مـســرحى هــذا الــعــام وقــال إن هـذه
اجلــائـــزة ســوف تـــدفــعه لـــلــســـيــر بــخـــطى ثـــابــتــة فـى مــجــال
ـسـتـقبل اإلخـراج كـمـا سوف حتـمـله مـسـئولـيـة ضـخمـة فى ا

ستوى وتطويره األفضل. للحفاظ على هذا ا
ــهـرجـان الـقـومـى لـلـمـسـرح الـذى وأكـد عـطـوة عــلى أهـمـيـة ا

صرى. سرح ا ساعد على النهوض بحركة ا
ـشارك معه ولم ينس هشـام عطوة توجـيه التهنـئة جلميع ا
ــجـمــوعـة فـى مـســرحـيــة الــبـؤســاء والــتـعــبــيـر عن ســعــادته 
اجلـوائـز الــتى حـصل عـلــيـهـا الـعـرض مـع عـدم إغـفـاله لـدور
ا الفـنان محمد محمـود مدير مسرح الطلـيعة ومنتج العمل 
بــذله من جــهــد كـبــيــر لــظـهــور الــبــؤسـاء فى ظــروف مــعــقـدة

وقاسية.  هشام عطوة
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ثل الفـنان ماجـد الكدوانى قال إن حـصوله على جـائزة أفضل 
ـهرجـان إضافـة يعـتز بـها كثـيرا بـالنـسبـة له كمـمثل وأعرب فى ا
عـن تـأيــيــده لــتـوصــيــة جلــنــة الـتــحــكــيم بــضـرورة تــكــوين جلــنــتـ
للـتقـييم إحـداهمـا للـهواة واألخـرى للـمحـترفـ حتـى تكـون هناك
نـافـسة وهـو ما سـيعـطى فـرصة أكـبر لـفرق عـدالة فى مـستـوى ا

الهواة للفوز بجوائز مناسبة.
الـــكــــدوانى أشــــار إلى أن حــــصــــوله عــــلى جــــائـــزة مـن مـــهــــرجـــان
مسـرحى كـبيـر ما هى إال تـأكيـد عـلى أنه فنـان جيـد وأكد أنه لن
قـبلة ألن يشارك فى أى أعـمال مسـرحية جـديدة خالل الفـترة ا
مسـرحية «اإلسكافى مـلكا» يتم إعادة عـرضها حاليـاً على خشبة

وسم الصيفى. ها طوال ا سرح القومى ويستمر تقد ا  ماجد الكدوانى

سرح اجلامعى ريهام دسوقى تتمنى زيادة االهتمام با
مـفـاجــأة لم تـتـوقــعـهـا ريـهــام دسـوقى الـطــالـبـة بـجــامـعـة عـ
شــمس وكـــانت مـــشــاركـــتــهـــا فى بــطـــولــة مـــســرحـــيــة "رومـــيــو
وجـولـيـيـت" لـتـأكـيـد عــشـقـهـا لـفـن الـتـمـثـيل ولــكـنـهـا أكـدت أن
ثـلة صاعـدة عن أدائها لدور احلصـول على جائـزة أحسن 
ـجـال الـتـمـثـيل جـولـيـيت سـوف يـدفـعـهـا السـتـمـرار عـمـلـهـا 
مؤكـدة على حـبهـا اخلاص لـألدوار الكـوميـدية وقـررت ريهام
إهداء اجلـائزة للمـشارك معـها فى العـرض وخاصة اخملرج
مـحمد الصغير الـذى بذل معها مجهـودا كبيرا لتقد الدور

بهذا الشكل.
ــســرح اجلــامـعى وأخــيـرا تــتــمــنى ريــهـام دســوقى االهــتــمــام بـا
ـــوهــوبـــ من طالب بــشـــكل يـــتــنـــاسب وأهـــمــيـــته مع رعـــايــة ا

اجلامعة لتنمية قدراتهم وإبراز طاقاتهم.  ريهام  دسوقى
خالد النجدى .. يهدى
اجلائزة لفريق عمل البؤساء
عــنــد سـمــاعه الســمه بــعــد إعالن عـزت
ـــثل الـــعاليـــلى فـــوزه بـــجــائـــزة أحـــسن 
رجال دور ثان لم يتـمالك خالد النجدى
نفسه وبكى بشدة من الفرحة وعبر عن
أســــفه الــــشـــديــــد حلـــظـه الـــعــــاثـــر مــــنـــذ
تــخــرجه فـى مــعــهــد الـتــمــثــيـل مــنـذ 12
عـــــامــــا ورغـم ذلك لـم تــــتـح له فـــــرصــــة
ـوهبته االكتـشاف بـشكل الئق ومـناسب 
ــــشـــاركـــة فى حـــتى جــــاءت له فـــرصـــة ا
البؤساء ولم يتوقع حصوله على جائزة.
يقـول النـجدى إن الـفضل فى ذلك يـعود
لــلـمـخــرج هـشــام عـطـوة الــذى قـدمه فى
الـــعـــمل بـــشـــكـل جـــيــد وأعـــاد اكـــتـــشـــافه
ه بــشــكل أتـاح لـه إبـراز مــوهــبـته وتـقــد
ــتـلـك أدوات خــاصـة وقــدراته كــمــمـثـل 
ـسـرحـنـا إنه يـهـدى جـداً. الـنـجـدى قـال 
هــــــــــذه اجلـــــــــــائــــــــــزة إلـى كـل زمـالئـه فـى
ــشــاركــة مع ــســرحــيــة. كــمــا يــنــتــظــر ا ا
اخملـــــــرج هـــــــشـــــــام عــــــطـــــــوة فـى عــــــرض

مسرحى جديد للموسم الشتوى.

أسامة عبد الرءوف:
مسرح الثقافة

اجلماهيرية مدرسة!
اعـتــبـر اخملـرج أســامـة عــبـد الـرءوف أن
ــــســـابــــقــــة الـــرســــمــــيـــة مــــشــــاركـــتـه فى ا
لــلــمــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح بــعــرض

«أطياف حكاية» جائزة فى حد ذاتها!
قـــال عـــبـــد الـــرءوف: بــــذل فـــريق الـــعـــمل
مـجهوداً مضـاعفاً فى تـقد النص الذى
كـتـبه يـاسـ الضـوى مـسـتـلهـمـاً أسـطورة
أيوب وناعسـة واعتمد العمل على األداء
ــوســـيـــقى ـــركب.. وتـالؤم ا الــتـــمـــثـــيـــلى ا
والديكور واإلضـاءة مع «طقسية» العرض

القادم من «أبو تيج» بأسيوط.
أسامة حصل على جائزة جلنة التحكيم
اخلـاصــة وقـيــمـتــهـا خــمـسـة آالف جــنـيه
عن هــــذا الــــعــــمل إضــــافــــة إلـى شــــهـــادة
الـتــقـديـر ويــرى أن هـذه اجلــائـزة وسـام
ــرة الــثــانــيـة عــلى صــدره خــاصـة أنــهــا ا
الـتى يــحـصـل فـيــهـا عــلى نـفس اجلــائـزة
ــــــــهــــــــرجـــــــان فـى دورتـه األولـى عن من ا

مسرحية «الطوق واألسورة».
وقــال أســـامــة إن مــنـــافــســة فــرقـــة أبــو تــيج
ــاديــة الـــبــســـيــطـــة لــعــروض بــإمـــكــانـــاتــهـــا ا
احملــــتــــرفـــ تــــؤكــــد أن مــــســـرح الــــثــــقــــافـــة
فرخة التى اجلـماهيريـة مازال بخير وأنـه ا
ـصرى الـعـديد من الـنـجوم تـقدم لـلـمسـرح ا

سواء فى التمثيل أو اإلخراج أو التأليف.

أسامة عبدالرءوف

 محمد الصغير

قدم اخملرج الشاب محمد الصغيـر مسرحية "روميو وجولييت" لوليم شكسبير
فى قـالب كـومـيـدى مـخـتـلف اسـتـحق عـنه الـفـوز بـجـائـزة أفـضل مـخـرج صـاعـد

وذلك من خالل عمل مسرحى بسيط قدمه طالب جامعة ع شمس.
ـسرحى خـالد جالل بـعد عـمله الـصغـير يـعتـبر نـفسه واحـدًا من أبنـاء اخملرج ا
مـعه كـمـمـثل فـى عـدد من الـعـروض ولـذلك قـرر إهـداء اجلـائـزة ألسـتـاذه خـالـد
جالل وقال الصـغير إن حصـول عرضه على جـائزة أحسن عرض مـناصفة مع
"اإلســكــافى مــلــكًــا" جــائــزة أخــرى بــالــنــســبــة له واعــتــبــر أيــضــا أن فــوز الــعــمل
ــثــلــة صــاعــدة ــثـل و بــجـــائــزتى أحــسن 
ـثــلى عـرضه ــثـابــة تـكــلـيل جملــهـوده مـع 

هرجان. الذى حقق جناحا كبيرًا فى ا
مـحـمـد الـصـغـيـر يـتـمـنى الـعـودة مـرة أخـرى
ـسرحـية ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا لـلـدراسة بـا
والـذى  فصـله مـنه منـذ ثالثـة أعوام بـعد
مـجــمـوعــة من اخلالفــات مع اخملـرج جالل
ـعـهـد مـشـيـرا إلى أن الـشـرقـاوى أسـتـاذه بـا
ــعـــهــد دفـــعه لالجـــتــهــاد قـــرار فــصــلـه من ا
وإثبـات نـفسه كـفـنان مـوهوب ومـثـقف أمام
ـــشــكـــكـــ فـى قـــدراته ويـــعـــتـــبـــر هــذه كـل ا

اجلائزة أكبر دليل على موهبته.

أمانى البحطيطى ..
اجلائزة تكر لم أتوقعه
وتــرى أمـانى الــبـحــطـيـطـى أن حـصـولــهـا عــلى جـائـزة
ـهرجان تكـر لم تتوقعه ـثلة دور ثان من ا أفضل 
وقـالت إن مـشاركـتـهـا فى مـسـرحيـة «الـبـؤسـاء» كانت

بــهـــدف إرضــاء اجلــمــهــور
مــــؤكــــدة أنــــهــــا لم تــــفــــكــــر
مـطـلـقـا فى أمـر احلـصول

على جائزة.
الـبـحــطـيـطى قـالت إن هـذه
اجلـــــائــــزة حتــــمــــلــــهــــا عبء
الـــبــــحث الــــدائم عـــمــــا هـــو
ـــا قــدمـــته ســواء أفـــضل 
مـن حــــــيث األداء أو الــــــدور
لتقـد إضافة جديدة إلى

ما قدمته فى البؤساء.
أمــــــانـى الـــــبــــــحــــــطـــــيــــــطى
حـاصـلة عـلى بـكالـوريوس

ـسـرحـيـة وقـدمت عـدداً من ـعـهـد الـعـالى لـلــفـنـون ا ا
ــســرحـيــة الــهــامــة مــنــذ تـخــرجــهــا وتــعــتـز األعــمــال ا
تميزين. بالعمل مع مجموعة كبيرة من اخملرج ا

 أمانى البحطيطى

ان إمام  نرم زعزع وإ
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ـثـلــة صـاعـدة حـصــلت من قــبل عـلى جــائـزة أحـسـن 
عن دورها فى "بـيت الدمـية" من إخـراج جمـال ياقوت

خالل الدورة األولى للمهرجان.
ـمـثـلـة السـكـنـدرية ـان إمام.. ا وهـذا العـام فـوجـئت إ
ـــثــلــة عن الـــشــابــة بــإعـالن فــوزهــا بــجـــائــزة أحــسن 
دورهـــا فى "قـــصـــة حب" لـــلــمـــخـــرج د. هـــانى مـــطــاوع
والـتى تـعــتـبـرهـا ثـانى جتـاربـهـا كـمـمـثـلـة مـحـتـرفـة بـعـد
مـشاركـتـهـا فى "رجل الـقلـعـة" أمـام النـجم تـوفـيق عـبد

نعم. احلميد وإخراج ناصر عبد ا
ــان قــالـت إن جــلم الـــفــوز بــهـــذه اجلــائـــزة طــاردهــا إ
هـرجان وتمنت الفوز بها.. وأعربت عن كثيرًا خالل ا
ســعـادتــهـا الــكــبـيــرة بـاجلــائـزة وخــاصـة أنــهــا تـأتى من
مــهــرجــان كـبــيــر ومــهم وهــو مـا ســيــدفــعـهــا لالهــتــمـام

باختياراتها الفنية خالل الفترة القادمة.
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«أهـــدى اجلــائـــزة إلى والــدتـى» هــكـــذا بــدأت نـــرمــ زعــزع
كالمها.. مؤكدة أن والدتـها هى السبب فى جناحها ودفعها

ناسبة لها. لألمام كممثلة مع تهيئة جميع الظروف ا
ـثـلـة دور أول أكدت نـرمـ زعـزع الفـائـزة بـجـائـزة أحـسن 
سـعـادتـهــا بـاجلـائـزة وقـالـت إنـهـا بـذلت مـجــهـوداً كـبـيـراً فى
أداء دورهـــا بــــالـــبـــؤســـاء وخـــاصـــة أنـــهـــا قـــدمـت فى الـــعـــمل
شخـصيت مختلـفت هما: األم واالبنة وهـو ما تطلب منها
بــذل مـجــهــود مـضــاعف مع الــتـحــكم فى جــمــيع الـتــفــاصـيل
اخلــاصـة بـهـا كـمـمـثـلـة إلبـراز االخـتالف بـ الـشـخـصـيـتـ

وعـــلى الــرغـم من إعالنـــهــا اســتـــعــدادهـــا لــعــرض مـــســرحى
جـديـد إال أنـهـا فضـلـت عـدم اإلفـصاح عـن تـفـاصـيلـه حـالـيا

وحتى انتهاء االتفاق عليه بشكل نهائى.

فرحة الفوز
ـــهـــرجــان الـــفـــوز فى مـــهـــرجـــان - بـــحــجـم ا
القومى للمـسرح - له بالتأكـيد فرحة تفوق
ــهـرجــان يــعــتــبـر فــرحــة أى فــوز آخــر. ألن ا
ــهــرجــانــات عــلى مــســتــوى مــصـر.. أضــخم ا
ـثـلـ ـشـاركـون جــاءوا من كل األنـحـاء..  ا

جلـمـيع الـقــطـاعـات.. وفـور إعالن الـنـتـائج..
اقـتـنْـصت "مــسـرحـنـا" هـذه الـلـقـاءات مـعـهم
ليعلـنوا عن فرحهم وأحالمـهم وطموحاتهم

سرحى. ستقبلنا ا

 الصغير يحلم بالعودة للمعهد
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ـسـرح مع أحــمـد شـوقى ثم بـاكـثـيـر وعـزيـز > بــدأت احملـاوالت الـشـعـريـة فى ا
أبــاظـة والــشـرقــاوى وعـبـد الــصـبــور وجنـيب سـرور وفــاروق جـويــدة وأحـمـد

سويلم وغيرهم. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

" من تأليفه وإخراجه. نصف السويسى يستعد لتقد مسرحية "وين ماشي سرحى التونسى ا > اخملرج ا

21 من   يوليو 2008  العدد 54
> فـى عصـر الـنهـضـة قـامت حـركة اإلحـيـاء الكـالسيـكى فى إيـطـاليـا وإجنـلـترا وفـرنـسا
ـانـيـا واعـتـمـدت كل هـذه احلـركات عـلى الـشـعـر فـكـان لـديـنـا فى إيـطـالـيا وأسـبـانـيـا وأ
بـترارك وبوكاتشـيو ودانتى وفى إجنلـترا توماس كيـد ومارلو وبن جونسـون وشكسبير

وفى فرنسا راس وكورنى وموليير.

ن الشيوى مدير فرقة مسرح التليفزيون قرر تأجيل تنفيذ خطة عروض الفرقة للموسم الشتوى. > د. أ

سرحي جريدة كل ا

 ÖàµdG Qƒ°S
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سرحى وحداثة الرؤى الكتاب: الرقص ا
اإلخراجية فى أعمال وليد عونى

ؤلف: د. أبو احلسن سالم ا
الناشر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

سرحى فى تأويل الرقص ا

äÉcôH áÑg

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

نصوص مسرحية
سرح ح شاهدوه سرح ومريدوه ومحبوه شـغفوا با عشـاق ا
ــســرح اآلن لم تــعـد ومـارســوه وقــرأوه وإذا كــانت مــشـاهــدة ا
ـعيشية فى متـاحة على نطاق واسع بـعد أن تعقـدت حياتنا ا
سرح ارسـة ا ظل ظروف اقـتصاديـة قاسيـة وأيضا لم تـعد 
سرحية كمـا كانت حينما كانت مدارسنا حتتفى باألنشطة ا
ـنـاسـبـات وأصبح خـصـوصـا فى نـهـايـة العـام الـدراسى وفى ا
ـدرسى أثــرا بـعــد عـ فــإنه لم يـبـق أمـامــنـا سـوى ـســرح ا ا
ـسرحـية والـعودة إلى ـان وهـو قراءة الـنصـوص ا أضعف اإل
نظـرية تـوفيق احلـكيم الـتى أشـاعهـا وسط احليـاة الثـقافـية
حـ زعم أنه كـتب مـسـرحـياته لـلـقـراءة أو كـما أطـلق عـلـيـها
ـسـرح الـذهـنى واحلـقـيـقـة أن هـذه الـنـظـريـة كـانت نـظـرية ا
مـراوغـة أراد بـهـا تـوفـيق احلـكـيم أن يـبـرر لـنـفسـه ولآلخـرين
ــسـرح ســبب صــعــوبـة تــقــد مــســرحــيــاته عــلى خــشــبــة ا
خصـوصـا وأنه كتب مـا يـقرب من مـائـة مسـرحـية لم يـعرض
منـها سـوى ما ال يتـعدى أصـابع اليدين أو كـما  إحـصاؤها
ــا كـتب. هـذا ــائـة  فى بـعض الــدراسـات األدبــيـة عــشـرة بـا
سرح هو ان لدينا بالفعل نحن عشاق ا يعنى أن أضعف اإل
سـرحيـة باعـتبـارها أدبًـا نستـغنى به عن أن نقـرأ النـصوص ا
نال سرحـية الـتى أصبحـت بالنـسبـة لنا صـعبـة ا العـروض ا
ر بـها ونعـانى منـها بـعد هروب فى ظل هذه الـظروف الـتى 
سـرح إلى التـلـيفـزيون الـذى يدر عـلـيهم الـكثـير من فـنـانى ا
ـكــابـدة الــتى يـعــانـونـهــا عـلى خــشـبـة ــاديـة دون ا ــكـاسب ا ا

سرح. ا
إذا كــان هـذا هــو حـالــنـا فــنـحن أحــوج مـا نــكـون إلى مــنـافـذ
ـسـرحـيـة وهـذا لـيس عـديـدة نـقـرأ من خـاللـهـا الـنـصـوص ا
غـريـبـا أو عـجـيــبـا فـإن مـعـظم اآلداب األوربـيــة تـعـتـمـد عـلى
ـسرحيـة منذ اإلغـريق وحتى اآلن. ولكن لألسف النـصوص ا
نـافذ لم تـعـد كافـيـة لتـشفـى الغـليل بل الـشـديد فـإن هـذه ا
بـدأت فى األفول واالندثـار رويدًا رويدًا. ولكـم أن تتصوروا كم
نافذ الـتى مألت حياتنا الثـقافية وانهمرت كانت لـدينا من ا
عـلـيـنا مـثل الـغيـث حيث كـانت هـناك الـعـديـد من السالسل
سرح ى سلـسلـة من ا ـسرح العـا سـرحية.. سـلسـلة روائع ا ا
يـة سـلسـلـة مكـتـبة الـفـنون ى سـلـسلـة مـسـرحيـات عـا الـعا
ـسرحى سـرح الـعربى سـلـسلـة الـتراث ا الـدرامـية سـلـسلـة ا
الــعـربى سـلـسـلـة مـسـرحـيـات مـخـتـارة سـلـسـلـة مـطـبـوعـات
اجلديـد سلسـلة مطـبوعات اإلذاعـة والتلـيفزيـون باإلضافة
ـسـرح ومجـلـة نادى ـسـرحـيات الـتى تـنشـر فى مـجـلة ا إلى ا
ـسـرح وغـيـرهـا من ـسـرح ومـجـلـة تــيـاتـرو ومـجـلـة آفــاق ا ا
السـالسل واجملالت.. وعفوا إن كنت قد نـسيت أو لم تسعفنى
الــذاكـرة بـذكـرهـا. تـصـوروا مــعى كل هـذه الـسالسل واجملالت
ــطـبـوعــات الـتى كــانت تـضـج بـهـا حــيـاتــنـا الــثـقـافــيـة من وا
مسـرحيات مصرية وعـربية وأجنبية لـم يعد لها وجود حيث
أغـلـقت أو تـعـثــرت أو انـدثـرت أو جـرى عـلـيـهـا مـا يـجـرى من
نوائب الـدهر ونـوازله. تصـوروا أيضـا أنه لم يـعد هـناك سوى
سلـسلة وحـيدة تهـتم بنشـر النصـوص وهى سلسـلة "نصوص
مـسـرحيـة" التى تـصـدر عن الهـيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة
والتى بـدأت مع بداية الـقرن الواحـد والعشـرين وكأنهـا تعلن
عن وحدتـها وعزلتها وشـعورها باليتم بـعد اندثار أخواتها أو
قل آبــائـهـا من الـسالسـل األخـرى مع انـدثـار ومــغـيب الـقـرن

اضى. ا
هـذه الـسـلـسـلـة الـوحـيـدة والـيـتـيـمـة أصـبـحت مـحط أنـظـار
ــبـدعــ ولـكن ــسـرح خــصـوصــا من شــبـاب ا وآمــال كــتـاب ا
لـألسف الشـديـد يـعتـورهـا مـا يعـتـور الـسالسل األخـرى التى
ـيـزانـيـات أو تـصـدر عن الـهـيــئـة من تـعـثـرات بـســبب قـصـور ا
ــالـيـة من كل عـام نـفـادهــا فى الـنـصف الـثــانى من الـسـنـة ا
وهـذا يـعـنى أن الـسـلـسـلـة تـفـقـد أعـدادًا كـثـيـرة من خـطـتـهـا
ـسرحـية ا يـؤدى إلى تـكدس طـابور الـنـصوص ا السـنويـة 
ــتـراكــمــة وتــأخــر نــشــرهــا وأخــشى مــا أخــشــاه أن تــنــدثـر ا

السلسلة كما اندثرت سابقاتها.
شكلة آمل للهيئة العامة لقصور الثقافة أن جتد حال لهذه ا
ــزمـنـة فى عـهــد رئـيـسـهـا اجلــديـد الـنـاقـد الــدكـتـور أحـمـد ا
مـجـاهـد خـصوصًـا وأنه رجل مـسـرح فى األسـاس متـمـنـيا له

التوفيق والسداد فى أداء مهمته القومية الصعبة.

ــســرحى احلــديث فى دورته مــنــذ أيــام قــلـيــلــة انــتــهى مــهــرجـان الــرقص ا
ـسرحى فى الـتاسـعـة وسواء اتـفـقنـا أو اختـلـفنـا حول أهـمـية هـذا الـلون ا
مـصـر فــإنـنـا ال نــنـكــر أنه أصـبح حــقـيـقــة واقـعـة حــيث شـارك فى دورته

األخيرة ثالثة عشر عرضًا مسرحيًا مصريًا.
ــســرحى وحـداثــة الــرؤى اإلخـراجــيــة فى أعــمـال ولــيـد وكــتـاب "الــرقص ا
ـؤسس لـهـذا عـونى يـتـنـاول بـالـتـحـلـيل عـروض "عـونى" بـاعـتـبـاره الـرائـد وا

سرحى فى مصر. اللون ا
تمردة عونى والروح ا

صـاغ د. أبـو احلـسن سالم كـتـابه فى ثالث حـركـات وعـددًا من األشـعار..
فى احلركة األولى "شـعر الصـورة والتناول الـبيثـقافى فى عروض الرقص
ـؤلف حـوارًا دار ب عـونـى ووالدتـه وهو ـسـرحى احلـديث" يـسـتـعـرض ا ا
فى الـرابعـة لـيؤكـد من خالل هذا احلـوار أن روح عـونى متـمـردة وجدلـية
ـــزج بــ مــا هـــو قــومى وأجـــنــبى تـــراثى وحــداثى مــنـــذ صــغــره  فـــهــو 
ـســرحى. كـمــا أنه يـعـتــمـد عـلى ـفــهـوم "الـبــيـثـقــافـيـة" فـى الـفن ا لــيـؤسس 
أسلـوب تـشـظى الـصورة الـكـلـيـة للـعـرض وتـداخل أزمـنة احلـدث وأمـكـنته
ــؤلـف أيــضًــا فى احلــركــة الـــثــالــثــة من خالل هــذا الــتـــوجه الــذى يــؤكــده ا
ــؤلـف د. هــانـى أبــو عـــرضه لـــلـــقـــاء مـــســجـل دار بـــ ولــيـــد عـــونى وابـن ا
ؤلف أن إجـابات "عونى" فى هذا احلـوار قد تعـيننا احلسن" حيث يـؤكد ا
عـلـى فك شـفـرات إبـداعـاته.. كـمـا جـاءت احلـركـة الـثـانـيـة مـوضـحـة لـرأى

عونى فى عالقة الرقص باحلياة..
ؤلف إشـكالـية تـلقـى أعمـال عونى مـرجعًـا ذلك إلى أن عروض ويـتنـاول ا
ـعنى عـلى طـبق من ذهب باإلضـافـة لقـصور سـرحى ال تـقدم ا الـرقص ا
اجلـمـهــور الـعــادى وبـعض الــنـقــاد عن فـهـم نـظــريـات الـنــقـد احلــداثى ومـا
بـــعــده.. ويـــرد عــلى مـــقــال حملـــمــد الــتـــهــامـى واصــفًــا إيـــاه بــاالنـــطــبـــاعــيــة
ؤلف قدر كبير من االنفعال فى ردوده التى والتقليدية ويظهر فى دفاع ا

بررات الدفاعية.  كررت نفس ا
وفى سـفـره األول "سـفـر ميـتـاسـيـرة اإلبـداع" والذى يـضم خـمـسـة عـناوين
ــؤلف فى الــبـدايــة أن الــعـروض الــتــجـريــبـيــة تــرتـكــز عــلى أال يـرى يـؤكــد ا
ـمـثل ولــكـنه يـرى ـتــفـرج فـيــهـا وجـهه  وال وجه اخملــرج وال الـكـاتـب وال ا ا
عـنى فى شـبكـة الصورة وجه الـعرض فـكريًـا وجمـاليًـا فيـبصـر فراشـات ا
عنى صريحًا بل تستشفه سرحية مؤكدًا أن عروض "عـونى" ال تعطى ا ا
من اخلــيــوط الـشــفـيــفـة الــتى تـنــسج أمــامـنــا. وفى الـبــحث الــتـالى يــهـاجم
ـؤلف مؤكدًا أن مـصطـلح الورشـة األدبية وت ا ؤلف ما يـعرف حـاليًـا  ا
سـرحية الذى يدعم هذه الفـكرة ما هو إالّ ترسيخـاً لثقافة الترويض أو ا
الـسـيـاسى والـفـكـرى األمـريـكى تـوطـئـة لـتـوسـيع دائـرة الـتـبـعـيـة لـلـغـوغـائـيـة
ـة االقتـصادية والـتى تقـنعت األمريـكيـة التى نـصبت نـفسـها جـاويشًـا للـعو
فى الـبدايـة بأقـنعـة ثـقافـية مـا لبـثت أن أسـقطـتهـا جمـيعًـا لـتظـهر أنـيابـها
وأن أسـلـوب الكـوالج مـا هـو إالّ إفرازًا لـهـذه الثـقـافة وأنه يـجب أن نـحدد
ما هـو مدى الـتمـاس ب هـذا االجتاه وهـويتنـا القـوميـة" هذا الـقول الذى

نرى فيه تناقضًا غريبًا مع قوله السابق.
(٢ ومـياء "(١ ـؤلف قراءة ألعـمال "عـونى" ا وفى بـقيـة هذا "الـسفـر" يقـدم ا
ـؤلف والــتى صــاغـهــا "من شـظــايــا حـروف الــلـغــة غـيــر الـكـالمـيــة" ويـقــدم ا

وصًفا دقيًقا لعرض "صحراء شادى عبد السالم" و "توت عنخ آمون".
ـــؤلف لــيس فى صــحــراء شــادى وال عـــونى ولــكــنــهــا صــحــراء من لــيــتــركــنــا ا
عالمـــات االســتـــفـــهــام والـــتى أثـــارهــا بـــنــســـبــتـه أســلـــوب "الــكـــوالج" و "الــورش
ــدافع عـلى ــسـرحــيــة" إلى الـســيـاســة األمـريــكــيـة وهــو الـذى تــبـنى مــوقف ا ا
طريقة عونى التى وصفها بأنـها "لوحات ذات صور متشظية متداخلة األزمنة
واألمكنة" بل وقـام بتأصيل هـذا االجتاه وتبريـره ليس نقدًيـا فحسب ولكن –

تمردة منذ الصغر. أيًضا  –باعتباره ناجتًا عن روح عونى ا
ويـرى د. سالم أن عـونى كـان رائدًا فى جتـسـيد الـسـيرة الـذاتـية جتـسـيدًا
ؤلف رؤيـته التـحلـيلـية فى هذا مـرئيًـا معـتمـدًا على لـغة اجلسـد ويطـرح ا
الـسـفـر كــمـا فى األسـفــار الـتـالـيــة كـلـهـا حتـت عـنـوان "الـقــصـيـد احلـركى"

فهناك قصيد حركى واحد واثنان وثالثة..إلخ.
وقد احـتـوى سفـر "ميـتاسـيرة اإلبـداع" لقـاء جيـران ومارى هـاسكل مع فن
سرحية و "جنيب مـحفوظ ب نهار اليقظة وغيبوبة الوطن" عارضة ا ا
و"حــلم نــحــات وجتــديـد ذكــرى مــخــتـار" عــبــد الــوهـاب الــبــيــاتى واألبـواب

السبعة صوف رابعة وفكرة قهر اجلسد.

ـؤلف أعمال "كالرا وفى سفره الـثالث "سـفر الـهوية وأصـداء الكـون" يستـعرض ا
ـتحركـة" الذى اعتـمد فيه عـونى على سيـناريو مـرجتل ثم "هيروشـيما والرمال ا
وجمالـيات القـبح" عن مأساة هـيروشيـما و "جمـهورية آيـات" التى أنشـأها عونى
ــيـة وتـنـاول مـنـصـًبــا نـفـسه فــيـهـا حــارًسـا عـلى مــعـرض الـثـقــافـات والـفــنـون الـعـا
"حداثيـة الرؤية اإلخـراجيـة فى أوبرا" دون بسـكوالى" بـ بيروت وسـراييفـو كما
يـسـتـعـرض بـالتـحـلـيل أوبـرا "دون جـيوفـانى" وجتـلـيـات االسـتايـلـزيـة وحتت عـنوان
ـؤلف حتـليـله لـعرض "حتت األرض" "اإلرهـاب وأسـلحـة عـونى اجلمـالـية" يـقدم ا
ــؤلف فـى حــديــثــة عن عــرض "فـــيــروز" وعــرض آخــر هــو "الــرقم ويــســتـــفــيض ا

التاسع" بإيراده لصور العرض دون التطرق لهما بكلمة.
ـؤلف كـتـابه بـقـراءات أخـرى حتت عـنـوان عـام هـو "سـفـر الـتأمل ويـختـتم ا
والتجريد" فـيقدم أوالً قراءة سيـميولوجيـة لعرض "األفيال تـختبئ لتموت"
رابـطًـا بـ مــنـظـومـة الــعالمـات الـكــامـنـة فى اجلــمل والـفـقـرات الــبـصـريـة
والــســـمـــعــيـــة ومــا بـــيـــنــهـــا من عالقـــات كـــمــا يـــقــدم أربـع قــراءات لـــعــرض
"شهـرزاد" وجاء الـقصـيد احلـركى الراقـص الثـالث بعـنوان "طـائر الـفطرة
ـسرحـى "ب الـغسق والـفجـر" ليـناقش الـدادية" الـفـرد فى سفـر التـكوين ا
ـاهيـة والـتى تأسس عـلـيهـا الـفكـر الـوجودى فكـرة أسـبقـيـة الوجـود عـلى ا
ـتقـنـعـة بـأردية ـتـطـرفـة  ا ادى إلـى جانب طـرحه خلـطـاب اجلـمـاعات ا ا
ديـنـيــة. ويـقـدم الـقـصـيـد الــرابع "لـذة الـعـرض بـرائـحــة الـبـلح" وصـفًـا أدبـيًـا
ـؤلف بـعـرض رائـعًـا لـعـرض رائــحـة الـثـلج. وفى الـقــصـيـد األخـيـر يـخــتـتم ا
ؤلف فى هذا "نبات بـحرى .. ب محـمود سعيـد ووليد عـونى" وقد رأى ا
الـــعــرض أن نــســـبــة أجــســـاد الــراقــصـــات الــثالث ال تـــتــنــاسـب مع أجــســاد
ـؤلف يـطرح من شـخـصيـات الـلوحـة الـتى مثـلت خـلفـيـة العـرض. غـير أن ا
ـلــمح أن األدب والـفـن يـرجــحـان لــغـة احلــقـيــقــة الـفــنـيــة عـلى خالل هــذا ا
ـسرحى يـقدم نـفسه احلقـيـقة الـتاريـخيـة أو االجـتمـاعيـة أى أن العـرض ا
تلقى أن يتـقبل هذا اإليهام ليتحقق التفاعل عبر فى رداء اإليهام وعلى ا
ــعـروض فى تـالحـمه مــعــادلــة الـعــنــاصـر الــفــنـيــة مع الــتــعـبــيــر الـشــعــورى ا

ستقبل له. وتفاعله مع التعبير الشعورى اجلماهيرى ا

سبع مسرحيات مصرية جدًا
يـضم هــذا الـكـتـاب "مـصــر" لـلـمـؤلف أ.د عــبـد الـرحـمن
عبد احلـميد مـجموعـت من النـصوص األولى حتتوى
عــلـى ثالثــة نــصــوص هى "األهـــرام الــفــرعــون والــنــيل
احملـامون" والنصوص جمـيعها تعبـر عن هموم مصرية
ـــؤلف الــتــاريخ ــة ومــحـــدثــة يــســتـــقــر خاللــهــا ا قــد
صـرى منـذ عهـد الفـراعـنة إلى اآلن وهـذا يتـأكد من ا
خالل الـشـخـصـيـات الـتى جتـمع بـ الـفـرعـون والـكـهـنة
ومـصطـفى كامل وسـعـد زغلـول.. أما اجملـمـوعة الـثانـية
ــرايـا فــتــحـتــوى عــلى أربـعــة نــصـوص هـى "األنـابــيب ا
الـــــوزيــــر بـــــ الـــــســــوريـن" وكــــمـــــا يـــــبــــدو مـن عــــنـــــاوين
ـســرحـيـات تــتـنـاول هــذه األعـمــال هـمـومًــا ومـشـكالت ا

الكتاب: مصر
ؤلف: أ.د  عبد الرحمن عبد احلميد على ا

الناشر: دار البيان

ـؤلف فى هـذه الـنـصوص مـصـريـة مـعـاصرة.. ويـجـمع ا
ب النـثر والشعر ,كذلك يجمع بـ الفصحى والعامية

. ثقف الراقية أو ما يسمى بعامية ا
ــؤلف أ.د عــبـــد الــرحــمن عــبــد احلــمـــيــد عــلى يــشــغل ا
مــنــصب عــمــيــد كــلــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــزقــازيق وله
ـــســـرح والـــدراســات مــؤلـــفـــات عـــديـــدة فى الـــقـــصـــة وا
ــســرحــيــة األخــيــرة: األجــنـدة الـنــقــديــة. ومن أعــمــاله ا
احلــمــراء مــســاكن الــضــبــاط الــتــوصــيــلــة الــشــرقــيـة
ان الـنساء األصدقاء احلـرية التمثـيل الدراويش بر

البوليس دار الكتب.

هرجان القومى للمسرح.. انتهى على خير ا
فاروق حسنى شهد حفل اخلتام

د. سامى 
عبد احلليم
رمانة
 ميزان

 «قصة حب»
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 فريق عرض قهوة سادة فى لقطة تذكارية مع الوزير وزير الثقافة مع طارق مهران وأشرف زكى وهيثم اخلميسى

الفرق احلرة غاضبة من فاطمة رشدى
ــســرح الــصـغــيــر بــاألوبـرا اســتالم خــشـبــة ا
ـسـرح مـتـأخـراً فـضـالً عن عـدم جـاهـزيـة ا
لعروض من هذا النوع وعدم وجود كواليس

أو باب خلفى أو شواية.
> أكـــــد اخملــــرج الــــشـــــاب مــــحــــمـــــد مــــرسى
ا وصفه بعـدم االهتمام استـياءه الشديـد 
من قـــبل مــــديـــر مـــركـــز إبـــداع إســـكـــنـــدريـــة
 د. أحــمـد يـحـيـى عـاشـور بـفـريـق مـسـرحـيـة
ـركز فى «دسـتـور يـا أسـيـادنـا» الـتى مـثـلت ا
هرجان وقال مـرسى إنه اجتهد كثيراً مع ا
باقى زمالئـه لتكوين الـفريق وكانت النـتيجة
ـركز مـعـانـاتـهم من الـتـجـاهل ورفض إدارة ا
لـــــتـــــحـــــمل مــــــصـــــاريف جتـــــهـــــيـــــز الـــــعـــــرض
واالنـــتـــقـــاالت واإلقــامـــة ولم يـــخف مـــرسى
قـــلـــقه عـــلى مـــصـــيـــر الـــفـــريق بـــســـبـب هــذا

التجاهل واإلهمال.
ــــشــــاركــــة فى > عــــبــــرت مـــــعــــظم الــــفـــــرق ا
ــهـرجـان عـن شـكـواهــا من جلـنـة مـســابـقـة ا
الـتـحكـيم بـسـبب سـلـوك عـدد من أعـضـائـها
أثـناء مـشاهـدتهم لـلعـروض وإصرارهم على
الـــتــحــدث بــصــوت عـــال إضــافــة إلى خــروج
ودخول بـعضهم أثـناء العـرض أكثر من مرة
فـضال عن استغـراق أحدهم فى النـوم أثناء

مشاهدة العرض.
الطـريف أن فتحـية العسـال وفهمى اخلولى
ود. حـــــسن شـــــرارة تـــــغــــيـــــبـــــوا عن أعـــــمــــال
الـتـحكـيم أكـثـر من مرة ولـم يشـاهـدوا عددا

شاركة. من العروض ا

 د. سامى عبداحلليم

> الـفـرق احلــرة الـتى شـاركت فى مــسـابـقـة
ـهـرجـان أعـلـنت اسـتـيـاءهـا من إدارة جلـنة ا
الـعـروض لـقـيـامـهـا بـتـحـديـد خـشـبـة فـاطـمة
ــنــيل لــتــقـد رشــدى «الــعـائـم الـصــغــيــر» بـا
عروضها عليـها فى السادسة مساء وهو ما
تسبب فى فشل وضع خطة إضاءة فى هذا

سرح لضوء الشمس. التوقيت لتعرض ا
مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــفــتـــاح مـــخـــرج مـــســـرحـــيــة
«كــسـتــور» لــفــرقـة «حــالــة» تــغــلب عــلى هـذه
ـسـرح ــشـكـلــة وقـدم عــرضه فى حـديـقــة ا ا
دون االستعانة بتقنيات الصوت واإلضاءة.
> لــعب د. ســامى عــبــد احلــلــيم دور رمــانــة
ــسـرحى «قـصـة حب» ــيـزان فى الـعـرض ا ا
لــفـرقــة الـغــد وسط مـجــمـوعــة من الـشــبـاب
ــوهـوب وتــألق فـى دوره وكـعــادته أمــسك ا
سـامـى عـبـد احلـلــيم بـتـفــاصـيل الـشــخـصـيـة
مــعـطــيـا درسـا فى جــمـالـيــات األداء مـؤكـداً
عـــلى ســعـــادته بـــالــتـــجــربـــة وبــالـــعــمل وسط
مـجمـوعة من الـشباب الـذين وصفـهم بأنهم
«مجـتهدون» وقـال «أدى كل منهم الـلى عليه

وأكثر شوية».
> أعـربت عـبـيـر عـلى مـخـرجـة عرض «انت
دايـس عـــلى قـــلــــبى» عن تـــقــــديـــرهـــا الـــبـــالغ
هرجان وقف الدكتـور أشرف زكى رئيس ا
والــــذى وافق عــــلـى تــــعـــديـل مــــوعــــد عـــرض
مــسـرحـيــتـهــا فى الـيـوم األول من الــسـادسـة
إلى الــثــامــنــة مــســاء تــفــهــمــا مــنه لــعــدد من
ـعـوقـات الـتى واجـهت فـريق الـعـمل أهـمـها ا

بعد أن الحظت االعتداء السافر على الفصحى

مثل حو أمية ا جلنة التحكيم توصى 
صرية واالهتمام بتقد النصوص ا

هـرجان بـرئاسـة الفـنان عزت جلـنة حتـكيم ا
الـــعاليـــلى وعـــضــويـــة: د. حـــسن شــرارة د.
حــســ الــعــزبى د. ســيــد خــاطـر د. حــسن
ـنـصف الـسـويسـى فهـمى اخلـولى رشـيـد ا

عايـدة عـبـد الـعزيـز د. عـلـية
عـبد الرازق فـتحيـة العسال
عــــــــاطـف الــــــــنــــــــمــــــــر قـــــــــدمت
مـــجـــمــــوعـــة من الــــتـــوصـــيـــات
الــهـامــة مــؤكــدة عــلى ضـرورة
أخذهـا فى االعـتبـار وطـالبت
ــــهـــــرجـــــان بـــــاحلــــرص إدارة ا
عـــلـى تـــنـــفـــيـــذهـــا وذلك بـــعـــد
متـابـعة الـلـجـنة لـكل الـعروض
ــــســـابــــقـــة ــــشـــاركــــة داخل ا ا
الرسـمية حـفاظـا على أهـمية
ـهـرجـان وتـسعى إلى وقـيـمة ا
تــــــــطـــــــــويــــــــره خـالل األعــــــــوام
الــقــادمــة وكـانت الــتــوصــيـات

كالتالى:
ـــشــــاركـــة أوال: أهـــمــــيـــة اســــتـــعــــانــــة الـــفــــرق ا
ـــصــــحح لـــغــــوى فى الــــعـــروض الـــتـى تـــقـــدم
بالعـربية الـفصحى حـتى تظهـر هذه العروض
بـــالــــشـــكل الــــذى يـــلــــيق وقـــيــــمـــة هـــذه الــــلـــغـــة
وأهـمــيــتـهــا وخـاصــة بـعــد مالحــظـة االعــتـداء

 عزت العاليلى

بـيــنـمــا ذهـبت جــائـزة الــتـمـثــيل دور أول رجـال
وقـدرهـا خـمـسـة عـشـر ألف جـنـيه إلى الـفـنان

ماجد الكدوانى.
وفـــاز اخملـــرج هـــشـــام عـــطـــوة بـــجـــائـــزة أفـــضل
مخرج مسرحى وقـدرها خمسة عشر ألفا عن

مسرحية "البؤساء" لفرقة مسرح الطليعة.
وأعـلن الـفــنـان عـزت الـعـاليـلى رئـيس الــلـجـنـة
ـــســـرحـى مـــحـــمـــود الـــطـــوخى فـــوز الـــكـــاتب ا
بجائـزة أفضل نص مسـرحى وقيـمتهـا خمسة
عــشــر ألـف جــنــيـه عن مــســـرحــيــة دســـتــور يــا

أسيادنا.
وفـازت مــسـرحــيـتــا "اإلسـكــافى مـلــكًـا" لــفـرقـة
ـسـرح القـومى و "رومـيـو وجـوليـيت" جلـامـعة ا
عــ شـمس بــجــائـزة أفــضل عـرض مــسـرحى

مناصفة وهى جائزة عينية.
ــهــرجـــان والــتى بــدأت كــانت جلـــنــة حتــكــيـم ا
عــمـلــهـا فى اخلــامس من يــولـيــو قـد شــاهـدت
ــــســــابــــقـــة  31 عــــرضًــــا مــــســــرحـــيًــــا داخـل ا
الــرســمــيـــة لــدورة هــذا الــعــام تــمـــثل مــخــتــلف
سرحى قدمت عروضها على جهات اإلنتاج ا
مـعظم مـسـارح القـاهـرة إضافـة إلى عدد من
هرجان. العروض التى قدمت على هامش ا
هرجـان هذا العـام عددًا من الندوات وعـقد ا
ـســتـديــرة حـول قــضـايـا ومــشـكالت ـوائــد ا وا

صرى.  سرح ا ا

ـــســرح الـــكـــبــيـــر بـــدار األوبــرا مـــســاء شــهـــد ا
ـاضى حـفـل خـتـام فـعـالـيـات الدورة األربـعـاء ا

صرى. الثالثة للمهرجان القومى للمسرح ا
حــفل اخلــتــام الـذى انــتــهى عــلى خــيــر شــهـده
الـفنـان فـاروق حسـنى  وزيـر الثـقـافة بـحـضور
ــــهـــــرجــــان واخملــــرج د. أشــــرف زكى رئـــــيس ا
ـهـرجـان وعدد ـسـرحى خـالـد جالل مـديـر ا ا

من قيادات الوزارة.
بــدأ احلـفل بـعـرض فـنـى قـصـيـر قـدمه طالب
ـركـز اإلبداع الـفـنى وبـعد اسـتـوديـو الـتمـثـيل 
انــتــهـاء الــفــنــان عــزت الــعاليــلى رئــيـس جلــنـة
الــتــحــكــيـم من إعالن تــوصــيــات الــلــجــنــة قــام
ـهــرجــان لــهــذا الــعـام والــتى بــإعالن جــوائــز ا
تنـوعت فيـما بـ شـهادات الـتقـدير واجلـوائز

الية للفرق الفائزة. ا
وقررت جلنة التحكيم منح شهادتى تقدير لكل
مـن الـطـفــلـ فـادى يــسـرى وشـروق صالح عن
دورهـمـا فى مـسـرحـيـة "شــكـلـهـا بـاظت" لـفـرقـة
ـسرحـيـة إخراج دعـاء طعـيـمة إنـتاج اجلراب ا
سرح وشهادة تقدير صـرية لهواة ا اجلمعية ا
خــاصــة لـلــفــنـان ســعــيــد الـفــرمــاوى عن عـرض
"حـــكــايـــات عــزبـــة مـــحــروس" لـــقــطـــاع الــفـــنــون

الشعبية واالستعراضية.
وأعــلن الــعاليــلى عن تــقــد جلـنــة الــتــحــكـيم
جلــائــزتــهـا اخلــاصــة وقــيــمـتــهــا خــمــسـة اآلف
جـنـيه بـاإلضـافــة إلى شـهـادات الـتـقـديـر ودرع
ــســرحــيــة "قـــهــوة ســادة" صــيــاغــة ــهــرجـــان  ا
وإخـــراج خــالـــد جالل وإنــتــاج مـــركــز اإلبــداع
الـفـنى ومـسـرحـيـة "أطــيـاف حـكـايـة" لـلـمـؤلف
يس الـــضـــوى إخـــراج أســـامـــة عـــبـــد الــرءوف
لـفــرقــة قـصــر ثــقـافــة أبــو تـيج إنــتــاج الـهــيــئـة
الــعـامـة لــقـصــور الـثـقــافـة وأخــيـرًا مـســرحـيـة

اســتـــعـــراضــات وقـــدرهـــا عــشـــرة آالف جـــنــيه
مـــــنــــــاصـــــفـــــة بــــــ كل مـن عـــــادل عــــــبـــــده عن
مـسرحـيـة "زى الـفل" لـقطـاع الـفـنـون الشـعـبـية
واالســـتــعـــراضــيـــة وضــيـــاء شــفـــيق ومـــحــمــد
مــصــطــفى عن مــســرحــيــة "الــبــؤســاء" لــفــرقـة

مسرح الطليعة البيت الفنى للمسرح.
وذهـــــبت جـــــائــــزة أفـــــضل مـــــؤلف مـــــوســـــيــــقى
وقـدرها عشرة آالف جنـيه مناصفـة فيما ب
د. طـارق مـهـران "البـؤسـاء" وهـيـثم اخلـمـيسى

"اإلسكافى ملكًا"
ورشـح جلــــــائــــــزة أفــــــضل ســــــيــــــنــــــوغــــــرافــــــيــــــا
ـنـصـورى وقـدرهـاعـشـرة آالف جـنـيه أسـامـة ا
"أطــيـــاف حـــكـــايـــة" وحـــازم شـــبل "اإلســـكـــافى
مــلــكــا" وصـــبــحى الــســـيــد عن ســيـــنــوغــرافــيــا
مــســـرحـــيــتـى "الــبـــؤســاء ونـــســـاء لــوركـــا" وفــاز

صبحى باجلائزة.
ثلة وفازت أمانى البحطيطى بجائزة أفضل 

دور ثان نساء وقدرها عشرة آالف جنيه.
أمــا جــائـــزة دور أول نــســـاء وقــدرهــا خـــمــســة
عــشـر ألف جــنـيه فــذهـبت مــنـاصــفـة لــنـرمـ

ان إمام. زعزع وإ
وفاز الـفنـان خالـد النـجدى "الـبؤسـاء" بجـائزة
ــثل دور ثــان رجــال وقـدرهــا عــشـرة أفــضل 

آالف جنيه.

اكس فريش إخراج سامح "مشعلـو احلرائق" 
بـســيـونى واإلنــتـاج لـفــرقـة مـســرح الـشـبـاب -

البيت الفنى للمسرح.
ذهـبت جـائـزة أفـضل مـؤلف صـاعـد وقـيـمـتـهـا
عــشــرة آالف جــنــيه حملــمــد الــقــوشــتى مــؤلف
ـعهـد العالى مـسرحيـة "أالؤونا" الـتى قدمـها ا

سرحية إخراج أحمد السيد. للفنون ا
ورشـــحت كل من نـــهى لـــطــفى عـن دورهــا فى
مـســرحـيـة "اإلســكـافى مـلــكـا" ور أحـمـد عن
دورهــــــا فـى "أالؤونـــــا" وريــــــهــــــام دســـــوقـى عن
دورهـــا فى مــــســـرحــــيـــة "رومـــيــــو وجـــولــــيـــيت"
ــثــلـة جلــامــعـة عــ شــمس جلــائــزة أفــضل 
صـاعـدة وقـيـمـتـهـا عـشـرة آالف جـنـيه وذهـبت

اجلائزة لريهام الدسوقى.
ـمــثل الـشــاب كـر يــحـيى بــجـائـزة كــمـا فــاز ا
ــثل صــاعــد وقـيــمــتـهــا عــشـرة آالف أفــضل 
جــــــنــــــيه عـن دوره فى مــــــســـــرحــــــيـــــة "رومــــــيـــــو

وجولييت".
جـائـزة أفـضل مـخرج صـاعـد وقـيـمتـهـا عـشرة
آالف جــنــيـه رشح لــهــا أســـامــة عــبــد الــرءوف
مـــخـــرج "أطــــيـــاف حـــكــــايـــة" ودعـــاء طــــعـــيـــمـــة
مـخرجة "شـكلـها باظـت" ومحمـد الصـغير عن
مسرحية "روميو وجولييت" وذهبت للصغير.
قــررت الــلــجــنــة مــنـح جــائــزة أفــضل تــصــمــيم

صبحى السيد
أحسن

سينوغرافيا
وهشام عطوة
أفضل مخرج

جوائز التمثيل
ذهبت للكدوانى
ان إمام ونرم وإ
زعزع والنجدى
وأمانى وكر

الـــســـافــــر عـــلى الـــلـــغـــة الـــعـــربــــيـــة فى مـــعـــظم
شاركة. العروض ا

ها ـصريـة وتقـد ثانيـا: االهتـمام بـالنـصوص ا
بــعـد مالحـظـة الـلــجـنـة اسـتـعــانـة مـعـظم الـفـرق
ــــيـــة ـــشــــاركــــة بــــنــــصــــوص عــــا ا
مـتـرجـمـة عـلى الـرغم من وجـود
نـصـوص لــكـتـاب مـصــريـ كـبـار
مع حث الـشـبـاب عـلى االهـتـمـام
ـــســـرحـــيـــة بـــتـــقـــد األعــــمـــال ا

صرية. ا
ثـــالــــثــــا: الــــتــــقـــلــــيـل من اإلبــــهـــام
ـفاهيم وتـقليـد الغرب وخلخـلة ا
بــــــشــــــكـل أعـــــمـى دون االلــــــتـــــزام
بـــحــــدود وتــــقــــالــــيــــد وثــــقــــافـــات
ـصـرى لـلتـواصل مع مـجـتـمعـنـا ا
ــشــاهــد الـــبــســيط اجلــمــهـــور وا

بشكل أكبر من ذلك.
رابعا: إعادة الـنظر فى الالئحة
ـهـرجـان بـخـصـوص اخلـاصـة بـا
تــــســـابـق احملـــتــــرفـــ مـع الـــهــــواة رغم تــــفـــاوت
اخلـــبـــرات وتــشـــكـــيل جلـــنـــتــ واحـــدة خـــاصــة
بــــتــــحــــكـــــيم عــــروض الــــهــــواة وأخــــرى خــــاصــــة
بـاحملـتـرفـ وبـجـوائـز مـنفـصـلـة حـتـى ال يـتـكرر

مسلسل اعتذارات الكبار.

 صبحى السيد أحسن سينوغرافيا
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ما إن تدخل قـصر ثقافـة سيدى جابـر باإلسكنـدرية حتى جتده فى
ــسـاعـدة كل مـكــان حـولك مــتـنــقالً بـ قــاعـات الــبـروفــات لـيــقـدم ا

لزمالئه هنا وهناك..
ـوظف بالـهيـئة الـعامـة لالستـثمـار الذى يـعشق هـو محـمد الـعربى ا
ـسـرح عشـقًـا جـنونـيًـا خـصوصًـا إذا كـان بـ أروقة قـصـر الـتذوق ا
بـسيدى جابر شارك فى الـورشة التى أقامهـا اخملرج جمال ياقوت
وأصـــبح واحــــدًا من أهم أعــــضـــائـــهــــا وشـــارك فى أولـى عـــروضـــهـــا
ثـل شخـصـيـة شـاب يأس "األمسـيـة الـرمـضـانيـة يـامـيش رمـضـان" 
ــقـهى الــعـرض من تــألـيف ورشـة من حـيــاته فـقــرر اجلـلــوس عـلى ا

الشعر فى القصر وإخراج جمال ياقوت.
كــمــا شــارك  –بــعــد ذلك  –فى عـــرض "وداعًــا هــامـــلت" تــألــيف
مـحـمـد فاروق وإخـراج أحـمـد راسم وقـام بتـمـثـيل دور "أبـو قلب"
الـــصــعـــيــدى الـــذى جــاء إلـى الــقـــاهــرة بـــاحــثًـــا عن فــرصـــة عــمل
فـاضـطـر إلى أن يـعـمل "كـومـبـارس" ثم قـام بـالـتـمـثـيل فى عـرض
"القرد كـثيف الشعـر" ليو جـ أونيل وإخراج جمـال ياقوت وقام
" تــألــيف بــدور "أحـــد الــوقــاديـن" ثم مــســـرحــيــة "عــالـم مــجــانـــ
عــــصـــام بــــدوى وإخـــراج أحـــمــــد راسم ويــــقـــوم الـــعــــربى بـــاإلدارة
ـسـرحـيـة فى مـعـظم عـروض القـصـر.مـحـمـد يـقـول: إن الـتـمـثيل ا
تنـفس الوحيد بعيدًا عن إرهـاق العمل والوظيفة بالـنسبة له هو ا

فهو  الذى يجعله يحيا كبنى آدم.

كـان مـا حـقـقه عـبد الـرحـمن الـشـرقاوى  1920 -1987  فـى مسـرحـيـته "مـأساة جـمـيـلة"
سـرح الشـعرى كـان باكـثيـر خطـوة أبعـد فى الشـعر نـشرت فى 1962 انـتـصارًا كـبيـرًا فى ا
رسل فى مسرحه. وقد قدم باكثير إلى ـسرحى من شوقى وأباظة إذ استخدم الشعر ا ا

مصر من مكة نازحًا إليها من حضرموت.
سرحي جريدة كل ا
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عطى يقوم حاليًا بكتابة نص مسرحى جديد لألطفال. سرحى د. محمد عبد ا مثل ا > اخملرج وا
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سرحي جريدة كل ا

21 من  يوليو 2008 العدد54

> نادى الطفل بقصر ثقافة الفيوم يستعد حاليا لتقد مسرحية األطفال "جحا وشجرة األرانب" للمؤلف عبد التواب يوسف وإخراج عمرو حسان.

ــســرح الـكالســيــكى الـفــرنــسى إلى تــأثـره بــالــتـاريخ > يــرجع مــنــدور  تـأثــر شـوقـى بـا
واألسـطورة حيث فـعل شوقى كمـا فعل الكالسـيكيـون فى تقسـيم أعماله إلى تـراجيديا

وكوميديا.

≈eÉ°S É¡°S

«جوهرة » مصطفى للمسرح

ـــواطن الـــفــقـــيــر الــذى الــزور وا
سُلبت منه زوجته.

ويـعـتـبـر صـبـرى أن هـذا الـعـرض
مـن عـــروضه الـــتى لـن يـــنـــســـاهــا
حـيث اسـتـطاع خـاللـها أن يـلـفت
األنـظــار إلى مـواهـبـه الـتـمـثــيـلـيـة
بـقوة ونال اسـتحسـان اجلمهور.
العرض من تأليف وإخراج عالء
ـه عــــلى الــــســـــبـــــاعى و تـــــقــــد

نيل.  مسرح ا
أحـــمــد شــارك أيـــضًــا فى ورشــة
اخملـرج سـمـيـر الـعـصـفـورى الـتى

سرح الطليعة. أقامها 
ــسـرح يــرى أحـمــد صــبــرى أن ا
هـو أبـو الـفــنـون لـذلك فـعـلى كل
من يــريـــد تــطــويــر إمــكــانــاته أن
يـقف عـلى اخلـشـبـة أوالً.. مـثـله
ــسـرح هــو مـحــمـد األعــلى فى ا
صــبــحى.. وأمــنــيــاته أن يــصــبح
واحدًا من رموز الفن اجلميل.

الـــطـــاغــوت" تـــألـــيف طـه خـــضــر
وإخــــراج أحــــمـــد خــــضــــر وقـــدم
خالل الـعـرض دور صالح الـدين
األيـــــوبـى وقـــــدم عــــــلـى مـــــســـــرح
روابـط. وفى مــــســـرحــــيــــة "مـــلك
وكـــــتــــابــــة" جــــســـــد صــــبــــرى أربع
شـخصيـات مختـلفة هى "احلاكم
التركى وكاتب احملكمة وشاهد

أحــــمــــد صـــــبــــرى خــــريـج كــــلــــيــــة
الـتـربــيـة الـريـاضــيـة الـذى دفـعه
عـــشــــقـه لـــلــــمــــســــرح لاللــــتــــحـــاق
سرحية عهد العالى للفنون ا با
وقـد دفعه  –أيـضًا  –لاللـتـحـاق
ـعـهـد رغــبـته كـخـريج لــلـتـربـيـة بـا
ـزج الــفـنـون الــريـاضــيـة فى أن 
الـقـتـالـيـة الـتى أتـقـنـهـا بـالـتـمثـيل
خــــــاصــــــة وهــــــو بـــــــطل دولـى فى
إحدى هـذه األلـعاب ويـتـمنى أن
يــــــــصــــــــبـح بـــــــــطل  Action فـى

سرح وفى السينما أيضًا. ا
شــــارك أحـــمـــد فى الـــعـــديـــد من
الــعــروض مــنــهــا "حــرامى الــورد"
تــألـيـف وإخـراج خــلـيل إبــراهـيم
وقـام بـدور ملك الـشـياطـ كـما
قـــدم شــخــصــيــة "عــرعــر" الــولــد
األخــضــر الـذى يــعــامــله اجلــمـيع
باعـتبـاره وليًـا فى العـرض الذى

يحمل نفس االسم.
كـذلك شـارك أحـمـد صـبـرى فى
عــــــــــــرض "الــــــــــــقــــــــــــدس فـى زمـن

رحاب عرفة.. فتاة االستعراض
"الــــغــــوايـــة" لــــلــــمــــخــــرج عــــبـــد
الــــــــسـالم عـــــــبــــــــد اجلــــــــلــــــــيل
"األشــــبــــاح" تــــألــــيف هــــنــــريك
إبـــــــسـن وإخـــــــراج مـــــــحـــــــمـــــــد
الــــزيــــتى "مــــديــــنـــة الــــســــكـــر"
ـدوح حنفـى تأليف إخراج 
مــؤمن عــبــده ثم "هــامــلــيت..
مـوسم الـدم" لــلـمـخـرج سـامى

احلضرى.
عمـلت رحـاب مـساعـد مـخرج
ـــــــــســــــــرح فـى مــــــــهـــــــــرجـــــــــان ا
التـجـريـبى مع اخملرجـة ريـهام
عـبـد الـرازق فى عـرض "كالم
فى ســــرى" وحـــصـل الـــعـــرض
عـــــــلـى جـــــــائــــــــزة أفـــــــضل أداء

تمثيلى.

"أســــــطــــــورة واحــــــدة" إخــــــراج
أشـــرف الـــنــعـــمـــانى ثم "رجل
الــقــلــعــة" إخــراج نــاصــر عــبــد
ـــنـــعم وتـــتــــنـــوع مـــشـــاركـــات ا
رحـــاب فــتـــقــدم فـى الــثـــقــافــة
اجلــــــمـــــاهــــــيــــــريـــــة عــــــددًا من

العروض مثل:

 كــانت انـطالقــتـهـا األولى فى
ـــــــــدرسى حـــــــــيث ــــــــســــــــرح ا ا
شــــــــــــاركـت فـى الــــــــــــفــــــــــــرقـــــــــــة
االســـتـــعـــراضـــيــة حـــتى أتـــمت
ــرحـــلــة الـــثــانـــويــة الــتـــحــقت ا
ـــعــــهــــد الــــعـــالـى لـــلــــفــــنـــون بــــا
ـــســــرحـــيـــة وشــــاركت خالله ا
فى عـدة عـروض مـنـهـا "الـثـأر
ورحلـة العذاب" إخراج سامى
عبد احلليم وتأليف أبو العال
الـــسالمـــونى "أوالد الـــغــضب
واحلـب" تـألــيف كــرم الـنــجـار
وإخراج د. نبـيلـة حسن "حلم
ليلة صـيف" لشكسبير إخراج
عالء قـــــوقــــة ثم "أربـــــعــــة فى
الــــــزنـــــــزانــــــة" إخـــــــراج عــــــبــــــد

اللطيف الشيتى.
كـــــــمــــــــا شـــــــاركـت رحــــــــاب فى
عروض البـيت الفنى للمسرح

محمود السيد .. يفضل ستانسالفسكى
ـهــرجــانـات مــنــهـا مــهــرجـان الــعــديـد مـن ا
ســيـنـمـا األطــفـال بـدار األوبـرا عـام 2007
و2008 ومـــــهـــــرجـــــان األقـــــصـــــر  وهـــــذه
الـعــروض من إخـراج د. نـبــيل بـهــجت كـمـا
شارك فى ملتقى العـروسة الشعبية الثانى
بــبـيت الــسـحــيــمى وهـو مــا أعـطــاه قـدرات
خـــاصـــة فـى الـــلـــعـب بـــالـــعــــرائس بـــجــــمـــيع
اريونيت وخيال الظل والقفاز. أنواعها: ا
ــــارس الـــــتــــمـــــثــــيل مـــــحــــمـــــود يــــحـب أن 
واإلخــراج من مــنــاهج مــخــتــلــفــة ويــفــضل

منهج ستانسالفسكى.
ويــتــمـنى الــعــمل مع مــخـرجــ مــخـتــلــفـ
حــتى يــسـتــطـيع أن يــتــعـلم طــرقـاً ومــنـاهج
ــــــســـــرح أو فى مـــــخــــــتـــــلــــــفـــــة ســــــواء فى ا

التليفزيون والسينما.

وإخــراج مــاهـر ســلــيم ومــؤخــرًا شـارك فى
ـهـرجـان ـســرح فى ا عـرض لـقــسم عـلـوم ا
ـــســرح ـــقـــروءة  األســـبـــانى لـــلـــنــصـــوص ا
ـــهــرجـــان يــضم كل الــعـــرائس وكـــان هــذا ا
ـتـخـصـصة فى ـعاهـد والـكـلـيات الـفـنـية ا ا
ــصــر وكــان دراســة الــتـــمــثــيل واإلخـــراج 
الــعـرض هــو «اجلالدان» تــألـيف األســبـانى
«فرناندو آرابـال» وإخراج فريد النقراشى
ركـز األول كأحسن وحـصل العـرض على ا
ــــــهـــــرجــــــان وهى عـــــرض مــــــســـــرحـى فى ا
الــتـــجـــربـــة األولى مـن نـــوعـــهــا فـى مـــصــر
مــحـمــودالــسـيــد عــضــو فى فـرقــة «ومــضـة
خليـال الظل» وبطـل أعمالـها قـدم خاللها
ــديـــنــة» «عــلى الـــزيـــبق» و«جـــحــا يـــحــكـم ا
ومسرحـية «األمير وصال»  «أراجوز دوت
كـــــوم» وقـــــد شـــــاركت هـــــذه الـــــعـــــروض فى

ســـعـــد الــلـه ونـــوس وإخــراج مـــراد مـــنـــيــر
وبـطـولـة صالح الـسـعـدنى ومـحـمـد مـنـيـر
ولـطـفى لـبـيـب و«الـسـفـيـرة عـزيـزة» إخراج
عــبــد الـرحــمن الــشــافــعى وبــطــولــة هـادى
اجلــــيـــار وجــــمـــال إســــمــــاعـــيـل كـــمــــا قـــام
بـالتـمثـيل ومسـاعدة اإلخـراج فى مسـرحية
«بــتـــلــومــونى لــيه» تـــألــيف وإخــراج أســتــاذه
أحــمـــد حالوة و«الـــعــكس هـــو الــصـــحــيح»
إخــــراج مــــصــــطــــفى عــــز و«أن تــــكــــون آدم
احلكـيم» كذلك مسـرحيـة «زنقة الـرجالة»
تألـيف بـهيج إسـمـاعـيل وإخراج مـصـطفى
ه عـدة مـشاريع عـز هـذا إلى جانـب تقـد
مـهــمـة داخل الـقــسم ومـنـهــا «أوديب مـلـكـًا»
ــتــحــذلــقـات» إخــراج فــريـد الــنــقــراشى «ا
ـلك ــولـيـيــر من إخـراج هــشـام عــطـوة و«ا
كـــوكـــو» صــــيـــاغــــة درامـــيــــة صـــالـح ســـعـــد

مــحـمــود الـســيــد طـالب بــالـســنــة الـنــهـائــيـة
ــسـرح شــعــبـة بــكـلــيــة اآلداب قـسـم عـلــوم ا
الـتـمـثـيل واإلخراج جـامـعـة حـلوان ويـسـتـعد
حـالــيـا لـتــقـد مـشــروعـ لــلـتـخــرج وهـمـا
ــــاعـــــز» تـــــألـــــيف ــــة فـى جـــــزيـــــرة ا «جـــــر
اإليـــــــطــــــالـى أجــــــوبـــــــتى وإخـــــــراج فــــــريــــــد
الــنـقـراشى «أريـد أن أقـتـل» تـألـيف تـوفـيق
نعم عيسى شغفه احلكيم وإخراج عبد ا
بالتمثيل مـنذ صغره أحلقه بالدراسة حتى
يـــســتـــطــيع أن يـــنــمى مـــوهــبـــته وقــد تـــعــلم
الكثير من أساتذته د. أحمد حالوة فريد
النقراشى د. خليل مرسى د. أحمد عبد
احلـليم ولـيـد فوزى  هـؤالء كـان لهم أكـبر
األثــر فى تــنــمـيــة قــدراته وتــأهـيــله لــسـوق
الــــعـــمـل ومن أهم األعــــمـــال الــــتى شـــارك
ـلك» تــألـيف ــلك هــو ا فــيــهـا مــسـرحــيـة «ا

ـــســرحـــيـــة "مـــدرســة ـــســرحـى عــام  1986  بـــدأت مــشـــوارهـــا ا
" لفرقة مسرح االتصاالت مع اخملرج أحمد خليل. شاغب ا

وشاركت فى حوالى  100 عرض مسـرحى ما ب عروض نوادى
وقصور ثقافة ومراكز شباب وشركات.

هـمة التى تـعتز بـها جوهـرة "ست البنـات" تأليف ومن الـعروض ا
ـوتى" لـقـصر أمـ يـوسف غـراب واإلخراج لـعـزت إمـام "ثـورة ا
ثــقــافـة األنــفــوشى تــألـيف أريـن شـو وإخــراج مــجـدى مــجــاهـد
"ثــورة احلـجــارة" تــألـيـف ألـفــريــد فــرج واإلخـراج لــســعـد أردش
" تـألـيف جنـيب سرور واإلخـراج لـسمـيـر زاهر "مـلك الشـحـات
ثم عـرض "عـسكـر وحرامـية" تـألـيف ألفـريد فـرج أيضًـا وإخراج
مـصطـفى يـونس كـما شـاركت جـوهـرة فى عـروض مهـمـة أخرى
ـقــصـود غــنـيم مــثل: "الــعـشــرة الـطــيـبــة" لــبـديع خــيـرى وعــبــد ا
"الــبــنت والــشــايب" لــلــمــخــرج مــحــمــد يــســرى و "زيــارة الــســيـدة
ـن اخلــشــاب "الــعــيب الــعــجــوز" تــألـــيف دوريــنــمــات وإخــراج أ
عيب" للمخرج عـزت إمام ثم عرض "األخت احللوين" للمخرج

مصطفى رزق.
وتشارك جوهرة مصـطفى حاليًا فى عرض "قضية ظل احلمار"
مع اخملـرج أحـمــد عـبـد اجلـلـيـل لـدوريـنـمـات. جــوهـرة تـتـمـنى أن
تستمر فى تقد األعمال اجليدة وتسعى دائمًا للتجويد.. حتى
تــؤكــد مــوهــبــتــهـا الــتى ظــهــرت مع فــريق كــلــيــة اآلداب من خالل
ــســرح اجلـامــعى وتـأكــدت بــعـد ذلك فــيـمــا قــدمـته من عـروض ا

سارح اخملتلفة. عروض على خشبات ا

محمد العربى "الدينامو"
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د. أحمد
 مجاهد

شمال ... 
ـسـرحي األجــنـبـيـة يـتــردد في كـتب اإلخــراج ا
ـنـقـولـة مـنـهـا ـتـرجـمـة عـنــهـا أو ا والــعـربـيـة ا
قـاعدة ثـابـتة يـلـتزم بـهـا - بالـطبـع - مخـرجو
الـدرامـا في أنحـاء الـعـالم كـافة عـنـد تـصـميم
ـــمــثل ـــســرحــيـــة وهي أن دخــول ا احلـــركــة ا
ـــســرحي من الـــيــســار أقـــوي من دخــوله من ا

. اليم
وألنــني واحـد مـن الـذين ابــتالهم الــله بــعـدم
سلمات دون وجود مبررات ا يشبه ا االقتناع 
مـنـطـقـيـة فـقـد رحت أبـحث في بـحـار الـكـتب
الــعـــربـــيــة واألجـــنــبـــيــة عـن الــســـر وراء هــذه
الـقـاعـدة وقــد وجـدت ضـالـتي في كـتـاب إلـ
أستون وجورج سـافونا وهو كـتاب اكتشفت أنه
ـــشـــروع الـــعـــمالق قـــد تـــمت تـــرجـــمـــتـه في ا
ـتـمــيـزة عـلي هـامش ــسـرح ا لـتــرجـمـة كـتب ا
ــسـرح الـتـجـريـبي بـقـيـادة األسـتـاذ مـهـرجـان ا
ــسـرح الــدكــتـور فــوزي فــهـمـي حتت عـنــوان "ا
والـعـالمـات" حـيث يـؤيــد الـكـتـاب مــصـداقـيـة
ـسرحي ـمـثل ا الـقـاعـدة القـائـلـة بـأن دخـول ا
من اليسار أقوي من دخـوله من اليم معلالً
ــسـرحــيـة ــشــاهـد يــقــرأ الـصــورة ا ذلـك بـأن ا
بــالـطـريــقـة نـفــسـهـا الــتي تـعـود أن يــقـرأ بـهـا

طبوعة. الكتابة ا
وقـد اقتـنـعت تـمامـاً بـهـذا التـحـلـيل ولكن: إذا
كان القار األجنبي يقرأ لغته من اليسار إلي
الـيـمـ وهـو لـهـذا يـقـرأ مـسـرحه بـالـطـريـقة
شـاهد الـعـربي الذي يـقرأ نفـسـها فـمـا ذنب ا
لــغــته من الــيـمــ إلي الــيـســار في أن تــطـبق
عـلـيه الـقـاعـده نـفـسـهـا عـنـد إخـراج الـعـروض

سرحية? ا
إن اخـتالف الـسيـاق االجـتـماعـي يؤثـر تـأثـيرا
ـــســرحــيـــة عــنــد فــارقــاً فـي داللــة الـــعالمــة ا
ـكـان فـالــقـاعـدة ثـابـتـة انــتـقـالـهـا من مــكـان 
ـشـاهد وصـحـيـحة "قـرءاة الـصـورة تـتم لـدي ا
كتوبة" بالطريقة نفسها التي يقرأ بها لغته ا
ــشـاهــدين في أنــحـاء الــعـالم كــافـة لــكن كل ا

يقرأون لغتهم في اجتاه واحد.
مالحـظـة كـهـذه جتـعـلـني أزداد يـقـيـنـاً كل يـوم
بحتمية مراجعـة العقل للنقل سواء كان هذا
الـــنـــقل عن الـــتـــراث الـــقـــد أو عـن الـــغــرب
ـسـرح أو بغـيره احلديـث وسواء كـان يتـعـلق با
ألن السياق االجتمـاعي والثقافي لكل أمة هو
ثل هـويـتهـا الفـارقـة التي تـتـحكم في الـذي 

تنوعة للشئ ذاته. أساليب تناولها ا

كواليس أحمد صبرى.. 
Action بطل الـ
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∞jô°ûdG QGô°UEG

ــهــرجـان األول الــذى نـظــمـته انـتــهت أمس فــعـالــيـات ا
ــســرحـيــة بـالــتـعــاون مع أمــانـة عــمـان فــرقـة طــقـوس ا

سرحية). الكبرى بعنوان (عشيات طقوس ا
قـال رئــيس الـلـجـنـة الـعــلـيـا لـلـمـهــرجـان مـحـمـد يـوسف
العبـادى: «أخذت الـلجـنة عـلى عاتقـها إقـامة مـهرجان
مــــســــرحى حتــــاول مـن خالله االبــــتـــــعــــاد فى الــــشــــكل

ضمون عما هو سائد». وا
وأضــاف: نـــحن بـــحــاجـــة إلى دعم ثـــقـــافــتـــنــا بـــجـــمــيع
أشـكـالـهـا كى نــرتـقى بـهـا الفــتـا إلى أن الـعـروض الـتى
قــدمت لــهــا خــصــوصــيـتــهــا األردنــيــة مــســتـفــيــدين من
اإلرث احلـضــارى الــكـبــيـر لألردن لــلــخـروج بــتـظــاهـرة
مــسـرحـيــة يـشــارك فـيـهــا مـســرحـيـون أردنــيـون وعـرب
ـهـرجـان عـبـد الـكـر اجلراح: وأجـانب. وقـال مـديـر ا
سرح من احلـالة الروتينية فى محاولة «نريد إخراج ا

منا لوضع هوية للمسرح األردنى».
ـــســرحـــيــات ــهـــرجـــان مــجـــمــوعـــة من ا عــرضـت فى ا

أقــيـمت نــدوات نــقـديــة وفـكــريـة شــارك فــيـهــا فـنــانـون
وأدباء ومفكرون أردنيون وعرب.

ــهـــرجـــان مــســـرحـــيــات «قـــربــان وتــضـــمـــنت عـــروض ا
ونى ميـشع» فى االفـتتـاح إخـراج الدكـتور فـاس الـر
و«أغــنـــيــة الــدم» إخــراج ســيــد صـــوصل وربــيع يــوسف
ـه» إخــراج الــدكــتــور الــســودان و«عـــلى الــوردى وغــر
عـقـيـل مـهـدى مـن الـعـراق و«أجــنـحــة األقـوال» إخـراج
الـدكتـور عمـر دواره من مـصر و«ذاكـرة لوركـا» إخراج
نـيــكــوال فـاالنــزيــنـو من إيــطــالـيــا إضــافـة إلـى خـمــسـة

عروض أردنية مستقلة.
ــهـرجــان الــفـنــانـة ســمـيــحــة أيـوب وشــارك فـيه كـرم ا
كـضـيـوف شـرف: فـاضل خـلـيل وأحـمـد حـسن مـوسى
من الـعراق وعقـيل مهدى من الـسودان وعمرو دواره

وحسام عبد الهادى وإبراهيم احلسينى من مصر.

 سميحة أيوب
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ــثل فى مــهـرجـان حــصل «بـنــدر عـبــد الـفــتـاح» عــلى جـائــزة أفـضل 
الـرياض األول لـلمونـودراما والذى انـتهت فـعاليـاته مؤخراً عن دوره
ــعـطـف» إضـافـة إلـى جـائـزة أفــضل عـرض ــسـرحى «ا فـى الـعـرض ا

عـن الــــعــــمل نـــــفــــسه والــــتـى حــــصل
ـلك ـسـرح بـجـامـعـة ا عـلـيـهـا نـادى ا

عبد العزيز بالرياض.
هرجان استضافت وفداً من إدارة ا
ـــــســــرحى مـــــهــــرجــــان الــــفـــــجــــيــــرة ا
لـــــلــــمـــــونــــودرامـــــا وأبــــدى أعـــــضــــاؤه
إعـجـابـهم بـالــتـجـربـة الـسـعـوديـة فى
هــذا اجملـــال وطــبــقــا لــلــبــروتــوكــول
ــهـــرجـــانــ ســـيـــتــأهل ـــوقع بـــ ا ا
ــعـــطف» لـــلــمـــشـــاركــة فى عـــرض «ا

ثال لبالده. مهرجان الفجيرة   إسماعيل عبدالله

 záNô°U{ ≈a ájƒ¡dG ä’DhÉ°ùJ

¿ÉªéY ìô°ùe ≈∏Y
من إنــتـاج مـســرح عـجـمـان الــوطـنى عـرضت مــسـرحـيــة «صـرخـة» ضـمن
ـــســــرحى األول الــــذى نــــظــــمـــتـه جــــامـــعــــة عــــجــــمـــان لــــلــــعــــلـــوم ــــوسـم ا ا

والتكنولوجيا.
ـسرحية قـيمة العالقـة ب الهـوية وإشكالـية التركـيبة السـكانية تتناول ا
ــواطن من خالل قـــصــة «مـــنــصـــور» ا
الــذى يـتــغـرب لــلــدراسـة ثم يــعـود إلى
كـان والناس كان غـير ا بلده لـيجـد ا
غـــــــــيــــــــــر الــــــــــنــــــــــاس ووسـط فــــــــــوضى
األشخاص واألشياء واألصوات يفقد
مــــنــــصــــور عـــــقــــاله الـــــذى يــــرمــــز إلى

هويته.
ـسرحـية تـأليف إسـماعـيل عبـد الله ا
وإخـــراج إبــــراهــــيم ســــالـم عن قــــصـــة
قـصـيـرة لـلــكـاتب نـاصـر جـبـران وقـد
نـــالت مـــؤخـــراً عـــدة جــوائـــز فـى أيــام

سرحية 2008. الشارقة ا

á«Mô°ùe ¢TQhh äGQhO
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سـرحيـة بقـطر ـركـز الشـبابى لـلفـنـون ا يضم ا
مـــــــجـــــــمـــــــوعــــــة مـن الـــــــدورات وورش الـــــــعـــــــمل

سرحية. ا
ــركـز: إن الـدورات قــال حـسن حــسـ رئـيس ا
ـــســـرحـــيـــة ســـتـــشـــمل دورة فـى فن الـــكـــتـــابـــة ا
ــــكــــيــــاج وورشــــة فى الــــديــــكــــور وأخــــرى فـى ا
ـوسيقى ودورة سرحى وأخـرى فى التذوق ا ا
فى مسـرح العرائس والـدمى ودورة فى اإللقاء
والصـوت ودورة فى التـعبـيـر احلركى وتـستـمر
هــذه الــدورات حـــتى اخلــامس والـــعــشــرين من
: يــولــيــو احلـــالى وقــال الــســيـــد حــسن حــســ
حـاولـنـا جتـديد الـتـصـور فى الـنشـاط الـصـيفى
ية ا يتفق مع التـوجهات األكاد لهذه السنـة 
لـلـمـركـز ولـقـيـنـا كل الـدعم من الـهـيـئـة الـعـامـة
لـلـشـبـاب وأضـاف: ستـتم االسـتـعـانـة بـعدد من
سرحية من قطر والعالم العربى فى الكوادر ا
هــذه الــدورات الــتــدريــبـيــة حــتى تــعــطى نــتــائج
مــــلـــمـــوســـة وتــــنـــتـــهـى بـــإجنـــاز عـــمـل مـــســـرحى

متكامل.
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اســتـــضــاف مـــســرح األحالم
الــــــتـــــابـع جلـــــمـــــعــــــيـــــة أحالم
الـشـباب والـطـفـولة اخلـيـرية
لـلــثـقـافــة والـفـنـون بــاخلـلـيل
مـسرح األطـفـال كـتـاكيت من

محافظة نابلس.
يـعـتـبـر هـذا الـلـقـاء هو األول
سرحي الذى يجـمع ب ا

بهدف مناقشة كيفية عرض
الــــقــــضــــايــــا االجــــتــــمــــاعــــيــــة
والــــــــنــــــــفـــــــســــــــيــــــــة مـن خالل
ـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة الـــــــعــــــــروض ا
لألطــــفـــال واألســــرة بــــشـــكل

عام.
نــوقــشت خالل الــلــقــاء آلــيــة
تــــــــفـــــــعــــــــيل الــــــــعـالقـــــــة بـــــــ
ــســتــوى ــســرحـــيــ عــلى ا ا
الــــقــــريب والــــبــــعــــيــــد لــــرفع
ــسـرح فى مـســتـوى ثــقــافـة ا

جـــــنــــوب وشــــمـــــال الــــضــــفــــة
الــغــربـــيــة وتــبـــادل اخلــبــرات
ــســرحــيــة  بــ والــعــروض ا

. سرحي ا
وعـبـر عـبـد الـغـنى اجلـعـبرى
رئــــــيس الــــــهـــــيــــــئـــــة اإلداريـــــة
جلـــــــمــــــــعـــــــيــــــــة األحـالم عن
ســــروره لـــزيـــارة الـــكــــتـــاكـــيت
وقدم لهم شـرحاً عن طبـيعة
عــــمل اجلــــمــــعــــيــــة وجــــوالت
ـــســـرحـــيــة الـــتى الـــعـــروض ا

تقوم بها فى هذه األيام.
وأكــد اجلــعـبــرى أن جــمــعــيـة
األحالم ومـسـرحهـا هـو بيت
لــكـل فــنـــان فـــلــســـطــيـــنى فى
هـــــذا الـــــوطن وشـــــدد عـــــلى
أنـهم مـسـتـعـدون لـتـقـد أية

مساعدة تقنية أو مهنية.

 كيفية
عرض
القضايا
االجتماعية
من خالل
سرح ا
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سـرح عاد > حـ سادت الـظـلمـة فى الـعصـور الوسـطى واخـتفـى ا
ثـانــيـة فى صـورته األولى شــعـرًا من قـلب األديـار عــلى يـد الـراهـبـة

روزفيتا بعد قراءتها خملطوطات تيرانس بالشعر الالتينى.

ـيالد شعرًا كـما عـرفناه عـناه الـعلمى فى الـقرن اخلـامس قبل ا ـسرح  > لقـد بدأ ا
ا تـعدتها فى بالد اليونـان ولم تقتـصر الكتـابة بالـشعر على الـتراجيـديا فقط; وإ

إلى الكوميديا.

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

21  من  يوليو 2008  العدد 2154  من  يوليو 2008  العدد 54

محمد محمود عبد الرازق

العشرة الطيبة
لو عُزف
األوبريت
وحده دون

كالم 
ألدى
معناه
كامالً

فرقة األنفوشى أعادت تقد العشرة الطيبة

 د. عادل
العليمى يؤكد
أن مهرجان
اخملرجة إضافة
حقيقية شريطة
أال يقع فى غواية
النسوية الغربية

صـ 26

 أميرة الوكيل احتست «القهوة السادة »
وحتدثنا عن مذاقها صـ17

فى أعدادنا القادمة 

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 تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة 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

سرحى أسامة نور الدين مشغول حاليًا بكتابة نص مسرحى جديد بعنوان "طاعون طيبة". > الكاتب ا

قبول فى ورشتها التدريبية األولي  مسرحنا تعلن أسماء ا

 د. عمرو
دواره يرصد
بدأبه
عروف ا
رحلة
مسرحنا

خالل عام 
صـ10 : 11

 «ما أجملنا» عرض يواجه الذات عبر تأملها
ويخلق حالة درامية شديدة التكثيف صـ15

د. دعاء عامر حتدثنا عن تناقض
عناصر عرض «ظل احلمار» صـ 16

 محبو وعشاق
مسرحنا
يضيئون 
شمعة جديدة
 فى عمرها
ويواصلون
العطاء

صـ  6 : 14

لوحة الغالف أربعون
عاماً ولم
ييأس
كارلوس
سانتوس
ارسة من 
جنونه
ومفارقاته
سرحية ا
التى
جتاوزت
حدود
أسبانيا
صـ23

 د. كمال عيد
يكتب عن نبيل
األلفى وعن
اضى جتاوز ا

الردىء 
واالحتفاء بالرمز 

صـ 27

مختارات العدد 
 من كتاب الدراما الشعرية ب

سرحى-  تأليف : النص والعرض ا
د. أحمد سخسوخ - الهيئة

صرية العامة للكتاب  2003 ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 روميو وجولييت .. سالسة مذهلة
 لفريق موهوب من أبناء

 جامعة ع شمس صـ 19

 سبتمبر مسرحية عراقية تبرر االحتالل
األمريكى وتؤكد أن التطرف الدينى

والسياسى هو األصل صـ 21

االسم:
السن:

ؤهل: ا
رقم التليفون:

العنوان : 
نوع الورشة:

                       تمثيل وإخراج (      )  ديكور  (      ) دراما ونقد (       ) 

ورشة التدريب األولى لـ «مسرحنا»
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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ويــبــدى رأيه فـى مــدى تــعــبــيـــر الــلــحن عن
ـوقـف وتـؤيــدهــا فـاطــمــة رشــدى - عـلى ا
لـسـان عـزيــز عـيـد - بـكـتـابـهـا «كـفـاحى فى
سرح والسينـما»: إذ يذكر عزيز عيد لها ا
أنه كــان يــســهــر الــلــيـــالى مع الــشــيخ ســيــد
لـــــيـــــشـــــرح لـه مـــــا يـــــريـــــد ويـــــبـــــدى بـــــعض
الحـظـات حـتـى ال يـغـرق فى الـتـطـريب  ا
الحظاته. وكان الشيخ سيد ال يضيق 

وارتــــفع الــــســـتــــار وكـل شىء فى األوبــــريت
جــــديـــــد; الــــوجـــــوه واألحلــــان واإلخــــراج

والروح السارية فيها.
وكانت األسر التركـية مازالت قوية النفوذ
وبـــعـض الـــتــــيـــارات الــــســـيــــاســــيـــة تــــنـــاضل
اإلجنـــــلــــيـــــز إلعـــــادة مــــصـــــر إلى اخلـالفــــة
الــعــثــمــانـــيــة والــذين يــديــنــون بــالــوالء إلى
الـتفكيـر التركى أو األصل التـركى كثيرون
ــصــريــة كـــلــهــا تــقــضى واألرســتــقــراطـــيــة ا
الـصيف على ضـفاف البـوسفور وصدمت
ـا حوته من «العـشـرة الـطيـبـة» كل هـؤالء 
نـقد وسخريـة من هذه الطبـقة فثارت فى
بــعض الــصــحف والــدوائــر حــمــلــة عــنــيــفـة

عليها.
وتـــذكـــر الــــســـيـــدة روز الـــيـــوسف أن عـــدداً
تـفرجـ - فى اللـيلة األولى - كبـيراً من ا
وثــبــوا مـن مــقــاعــدهـم ثــائــريـن صــاخــبــ

ــمـثــلــ احــتــجــاجـا يــصــرخــون فى وجــوه ا
ــســرح - واســـتــنــكــاراً وكــان مــعــظم رواد ا
خــــــصــــــوصــــــا فـى الــــــلــــــيــــــالى األولـى - من
األغـنيـاء ذوى األصل التـركى وجتمع عدد
ـتفرج يهـتف بحياة تركـيا وسلطان من ا

تركيا.
ــصــريــة األوبـريت وقـد أخــرجت الــفــرقـة ا
إخــراجـاً جــديــداً فى نــهـايــة األربــعـيــنــيـات

صرية. وسجلتها اإلذاعة ا

خمسة عشر حلنا.
ويقـول محـمد كـمال الدين فـى كتابه «رواد
ــــصـــرى»: إن أحلــــان «الـــعــــشـــرة ـــســــرح ا ا
الطيـبة» من أحب أحلان سيد درويش إلى
نفـسه وأهمـها حلن «عـشن ما نـعال ونعال
ونـــعال الزم نـــطـــاطى نـــطــاطـى نــطـــاطى».
ـوســيـقى - ومـيــزته - كـمــا يــقـول دارســو ا
إنـه لـو عــزف وحــده دون كالم ألدى مــعــنـاه

كامالً.
وتــذهب روز الــيــوسف إلـى أن عــزيــز عــيـد
قـــد اشـــتــرك فـى وضع األحلـــان ألنه كــان
يـقترح على الـشيخ سيد بـعض التعديالت

يـذكـر مـنـهم مـحـمـد تـيـمـور وعبـاس عالم
وإبـراهـيم رمـزى وبـيـرم الـتـونـسى ويـونس

القاضى وبديع خيرى.
ومــســـرحــيــاته الـــغــنــائـــيــة كــانـت حتــفــة فى
اإلخـراج ويـكـفى أن أخرج بـعـضـهـا الـفـنان
ـسرحى الـقديـر عزيـز عـيد وهـو اخملرج ا
األول الـــذى اســـتــــطـــاع أن يـــرى الــــقـــواعـــد
ـتـطـورة لإلخـراج فى مـسـرحـنـا اجلـديــدة ا
الـعــربى وكـان الـشــيخ سـيـد يـهــتم بـأحلـانه
ـسرحيـة ويخـتارها بـدقة متـناهـية ففى ا
«الـــعـــشـــرة الـــطـــيـــبـــة» مـــثال نـــراه قـــد بـــذل
مجـهـودا كبـيـرا فى إعـداد أحلانـهـا وكانت

الــتــالـى يــرددهــا لــتــحــفــيــظــهــا لــلــمــطــربــ
بـحضور الشـيخ سيد وكانـوا يخرجون فى
ـقـهى وهم فى غـيـبـوبـة قد الـصـبـاح من  ا
أثــرت اخملـدرات فى عــزيــز فـأصــبح يـلــجـأ
إلـيـهـا كـلمـا أغـرقـتـه الهـمـوم حـتـى ينـتـشـله

عمل جديد.
ــســرح ويــذكــر مــحــمــد عــبــد الــوهــاب أن ا
الـغنـائى لن يـنـسى سيـد درويش لن يـنسى
له «الـباروكـة» و«العـشرة الـطيـبة» و«شـهر
زاد» وغـيـرهـا وقـد عـاونه فى هـذا اجملال
احلـيــوى مــجــمـوعــة من األفــذاذ قــدمـوا له
سرحيـات وأجمل وأقوى الكلمات أجنح ا

تـوطـدت الـعالقـة بـ عـزيـز عـيـد ومـحـمـد
تــيـــمــور بـــعـــد أن أخــرج له: «عـــصـــفــور فى
الــقــفص» و«عــبــد الــســتــار أفــنــدى» فــكــرا
سويـا فى شخـصيـة جـديدة غـير شـخصـية
«كــــشـــــكش بـك» الــــتـى ربح مـــــنـــــهــــا جنـــــيب

الريحانى أمواالً طائلة.
وضع تيمور أوبريـت: «العشرة الطيبة» عن
شـخـصـيـة تـركـيـة مـتـعـجـرفـة ضـيقـة األفق
ـوله إلخراج عـمل فنى بحث عـزيز عـمن 
كـبـيــر لم يـجـد إال تــلـمـيـذه وصــديق عـمـره
جنــيب الـــريـــحــانى وافـق الــريـــحــانى بـــعــد
جـهد اسـتغـرق قرابـة شهـرين قضى عـزيز
ـمــثـلــ اخـتـار فـتــرة طـويــلـة فى اخــتـيــار ا
زكى مراد لـدور البـطـولة الـغنـائـية وسـيدة
اسـمــهـا بــرلـنــتى لـدور الــبـطــولـة الــغـنــائـيـة
ونــظــلــة مــزراحى لــدور «ست الـدار» ودور
لــيس فـــيه غــنـــاء لــلـــمــمـــثــلـــة الــنـــاشــئــة روز
الـــيـــوسف إضـــافــة إلـى مــخـــتـــار عـــثـــمــان
واســـتــــيـــفـــان روســــتى وكـــلـــود الــــفـــرنـــسى
ــقــرطم وحــســ ريـاض وألف ومــحــمـد ا
بــــديع خــــيــــرى األزجــــال واألغــــانى ووضع
ـصــريـة الـصـمـيـمـة وقـد الـنص بـالـنـكـات ا
ألف بـديع خيرى - فيـما بعد - الـكثير من
األناشـيد الوطـنية وفـى مقدمـتها: «بالدى
ــا بـالدى» و«قــوم يـــا مـــصــرى مـــصـــر دا
بـتـنـاديك» كـما يـقـول مـحـمد عـبـد الـوهاب
(مــحـــمــد أحــمـــد عــيـــسى رحــلـــة غــنـــائــيــة

يرويها محمد عبد الوهاب).
وكـان الـشـيـخ سـيـد ال تـطـاوعه األحلـان إال
إذا تعـاطى كـميـة كـبـيرة من اخملـدرات كـما
تـقول روز الـيـوسـف فى «ذكـريـات» وعـزيز
عـيــد مــضــطــر إلى مــصـاحــبــته مــصــاحــبـة
ثل فى دائمة حوالى عـشرين يوما هو و
الـفــرقـة اسـمه مــحـمـود رضــا كـان الـثالثـة
قـاهى الرخـيـصة بـعد يجـلسـون فى أحـد ا
أن يـشــتـرى عــزيـز اخملــدرات من مــيـزانــيـة
الـروايـة وكـان الـشـيح سـيـد يـلـحن شـفـوياً
ويحـفظ محـمود رضـا األحلان وفى الـيوم

 د. حسام عطا
يفتح النار على
عرض

 زى الفل.. تابع
طلقاته النقدية
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21 من يوليو2008 العدد 54 UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡
سرحي Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’Gجريدة كل ا

UMŠd‡‡‡‡‡ مجرد بروفة

 يسرى حسان
رياض قـائالً لألستاذ عبد احلـليم حافظ: أنت ح تغنى
يــا مـنـعم.. ظـهــرت األسـتـاذة قـائـلــة: أنت ح تـعـرض يـا
ســامى فـمــا كـان مـن سـامى إال أن انــهـمــر فى الـبــكـاء
ــتــنـــاً لــلــبـــطــلــة أن تـــعــطــفـت عــلــيه حــامــداً ربـه و

باحلضور.. ما هذا التهريج يا قصور الثقافة?!
لم تـكن جنـمة الـنـجوم هـذه هى الـوحيـدة الـتى عاشت
دة تقـريباً.. أين الدور.. هـناك جنم آخر تـأخر نـفس ا
كن أن كنت يـا جنم? كان عندى تصويـر.. استهتار ال 
ـثــلى دولـة هـايــيـتى.. لـكــنه يـحـدث من يــحـدث من 
ـسرح ـاذا ينـهار ا ـثـلى احملروسـة مصـر.. ثم نـسأل: 

فى بالدنا?
ـمارسـات االستعـراضية ال يُسـأل أشرف زكى عن هذه ا
ــمـثـالت لـكـنـه يُـسـأل عـن أشـيـاء ـمــثـلـ وا لـبــعض ا
ـــشـــاركــة فى أخــرى.. خـــذ عـــنـــدك مــثـالً الــعـــروض ا
ـهـرجـان.. عــلى أى أسـاس شـاركت? هـل هـنـاك جلـنـة ا

اختارت? وما حيثيات هذه اللجنة فى االختيار?
لــقــد شـاهــدت بــنـفــسى والــله واقــعـتــ تــدالن عـلى
ــهـرجـان.. الـنــفـوذ الـكــبـيــر إلحـدى الـنــاقـدات داخل ا
ــشــاهــدة أحــد الــعـروض عــلى األولى عــنــدمـا ذهــبت 
مسـرح العـرائس.. قالـوا إنهـا هى الـتى رشحـته.. وقبل
أن يـبدأ الـعـرض وجدتـهـا تقـدم مؤلـفه ألعـضاء جلـنة
التـحكيم مؤكـدة لهم أنه مؤلف مـاحصلش لسه ومش
ح يحـصل.. وعندما شاهدت العرض قلت: إن النص ال
.. نص ســاذج وسـطـحى.. سـألت يـكـتـبه واحــد مـبـتـد
الــنـاس هل هــذا الــعـرض لــلــمـؤلف فالن فــعالً قــالـوا

نعم.. قلت: يا نور النبى!!.
نــفـس هــذه الـــنــاقـــدة رشــحت عـــرضــاً وحتـــمــست له
ت للمسرح بأى شاهدته.. وجدته عرضاً ال  فذهـبت 
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به.. من لــيس لــديه بــالـسـالمـة وفــرصــة أخـرى الــعـام
القادم.

تـعالى بـقى لـلـجـنـة التـحـكـيم.. نـعم هى تـضم أسـماء
المـعة ويـرأسـهـا جنم كـبيـر.. مـحـبوب ومـحـتـرم.. لكن
ذلك ال يـكــفى.. البـد من انــسـجــام وتـوافق.. البـد من
صــحــصـحــة.. بــعض األعـضــاء كــانـوا يــنــامـون أثــنـاء
الـعــرض.. اصـرفــوا مـنــبـهــات إذن ألعـضــاء الـلــجـنـة..
وبـعـضهم كـان يـخـرج أثـنـاء العـرض.. أمـا أكـثـر األمور
مـسـخرة فـهى أن بـعض أعـضـاء الـلجـنـة تـشـاجروا مع
. هل رأيت طول عمرك عضو جلنة مـثل واخملرج ا
ثل أو مـخرج.. حـدث والله فى حتكـيم يتـشاجـر مع 
ـشـهـد.. جلـنـة مـسـحـوبـة من ـهــرجـان.. تـخـيل أنت ا ا
لـسـانهـا تبـدى رأيـها فـى العـرض مبـاشـرة وعلى رءوس
ثلون «بايع الليلة» أصالً.. ثم يتشاجر األشهاد.. و
الـفــريـقـان لم يــكن نـاقـصــاً إال أن يـسـتـدعــوا بـولـيس
ــسـرح.. أقــتــرح إنـشــاء «بــولــيس لـلــمــسـرح» حتــســبـاً ا
.. وإذا ـشـاغـبـ لـسـلـوكـيـات أعـضـاء جلـان الـتـحـكـيم ا
تـعـذر إنشـاء هذا الـبـوليس البـد من دورة ريـاضيـة قبل
هرجـان إلعداد أعضاء اللجنة ورفع لياقتهم البدنية ا
.. الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة ألعـضاء حتـسبـاً ألى ظـرف طـار
الــلـجــنـة تــنـذر بــكـوارث.. الــتـحــكـيم فى مــصـر مــهـدد
ـاذا ال بـاالنـقـراض إذا لم يـتــدخل خـبـراء الـريـاضـة.. 
ـهنـدس حسن صـقر يـده ويسـاعد? أين احتادات د ا

صارعة والكراتيه ورفع األثقال? ا

يحوّلون الفوضى إلى نظام

صــلــة.. مــجــمــوعــة من األغــانى الــتــراثــيــة واألغــانى
مثلـون مع بعض احلركات الشعـبية احلديـثة قدمهـا ا
ـسـخـرة الـقـرعـة.. األغـنـيـة الـوحـيـدة الـتى قـدمـوهـا 
ـاذا هذه شـديـدة «أحـسن جـيـوش فى األ جـيـوشـنـا» 
سـألة األغـنيـة حتديـداً تقـدم بـهذا الـشكل الـساخـر? ا

? مول فيها «إنّة» هل هى إلرضاء الداعم وا
ال تسألـنى من هى هذه الناقدة.. لست مـعنياً باإلفصاح
عـن اسـمـهـا.. أقـول لـك إنـهـا أسـتــاذة األسـاتـذة.. أحـتـرم
قـلــمـهـا وطــريـقــتـهـا فى الــكـتــابـة وأتـعــلم مـنــهـا.. لـكن
حماسـتها الشـديدة لعروض بـعينهـا حتيرنى.. أقول فى
نفسـى: ليس معقوًال أن هـذه األستاذة التى تـعتبر «رائد
ثل هـذه العروض.. سـرحى تـتحمـس  ثقـة» فى النـقد ا
إمكـانـاتهـا وخـبـراتهـا وثـقـافتـهـا جتعـلـنى أشك فى أنـها
ـا تـفـعـله.. هل هى رغـبـة فى أن تـبـدو مـرنـة مـقـتـنـعــة 
ومواكبـة للجديد واخملـتلف حتى لو كان جـديداً مشوهًا
ومــشــكـوكــاً فى نــسـبه? خــســارة أن تـكــون هــذه الـنــاقـدة
حتديدًا - دون قـصد مـنهـا بالتـأكيـد - أحد مـعاول هدم
ــصـرى الــذى تــعــد واحــدة من أهم صــنــاعه.. ــســرح ا ا

ياريت تراجع نفسها.
.. هـرجان أبـو قرش عـلى أبو قـرش أيضـاً فقـد وضع ا
عـروض يــشــارك فــيــهـا مــحــتــرفــون ولـهــا مــيــزانــيـات
يزانيات ضخـمة.. وأخرى يشـارك فيها هواة وطـالب 
تـكـاد تكـون معـدومـة.. نعـم بعض هـؤالء الـهواة قـدموا
ا قدمه احملـترفون .. لكـننا نـظلمهم عروضاً أفـضل 
بوضـعهم فى منـافسة مع الـعروض األخرى.. البد إذن
من آلـيــة مــخـتــلـفــة.. نـظــام جــديـد.. البــد من جلـان
مـشـاهـدة جــادة.. لـيس شـرطـاً أن تــشـارك كل اجلـهـات
ـهــرجـان.. من لـديه عـرض جـيـد أهالً ـسـرحـيـة فى ا ا
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وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

الحــــظـــات عــــلى لن يــــغـــضـب أشـــرف زكـى من هــــذه ا
هـرجان القومى للمسـرح.. أشرف زكى «جمل» يتحمل ا
كــثـيـرًا.. وإن كــان يـتـمــيـز عن اجلـمل بــأنه ال «يُـخـزّن»..
الـتــخـزين مـثل الــتـدخـ ضـار بـالــصـحـة ويـؤدى إلى
الــوفـــاة.. أشــرف زكى ال يُـــخــزن وال يــدخـن.. حــرام مــا

يفعله فى نفسه والله!
ثم إن أشـرف زكى لـيس «مـغـسّـل وضامـن جـنـة».. هـناك
ـثلة أشياء لـيس مسـئوالً عنـها.. مـا ذنبه مثالً فى أن 
سرحـية بصـوتها وعـندما أصرت على تـسجيل أغـانى ا
لحن اخـتبارات قال مـستحـيل تغنى وهدد أجرى لهـا ا
بــاالنــتــحــار إذا هى أصــرت عـلـى طـلــبــهــا. وكــاد اخملـرج
كن يلحن.. يضـحى به باعتبار أن أى واحد فى مصر 
ـلحن لوال عصام كـاريكـا يلـحن.. كاد اخملـرج يضـحى با
مثـلة? أبداً تعطل أجـهزة الـتسجـيل.. لكن هل تـهمـد ا
دبــرت خـطـة لالنـتــقـام.. تـأخـرت عن الــعـرض سـاعـتـ
عقابـاً لألوغاد الذين لم يسمحوا لها بالشدو.. ساعتان
عــاش فـيـهـمـا اخملــرج واجلـمـهـور أحــداث فـيـلم عـربى..
نـافسـون وضعوا ـمثـلة عـملت حـادثة بـالعـربيـة.. أل ا ا
لها مـنوماً فى كاس الليمون.. أل لم يـضعوا لها منوماً
هـنـاك عـصـابـة من القـلـيـوبـيـة خـطفـتـهـا.. الـعـداء ب
ـنــوفـيـة عـلى أشــده.. تـدخل احملـافـظـ الـقـلـيــوبـيـة وا
وأعضـاء مجـلسى الـشعب والشـورى لم ينـجح فى حقن
الـدمـاء بــ احملـافـظـتـ وبـصــفـة خـاصـة بـ الـفـرق
ـكائد ـؤامرات وا مـثلـون تفرغـوا لتـدبير ا ـسرحـية.. ا ا
نوفية خطفوا ضد بعضهم البعض.. يا لضيعة فرقة ا
سـرحيـون فى القـليوبـية فى مـنتـهى الشر.. الـبطـلة.. ا
كل أعـمـالــهم تـعــكس طـبـيــعـتــهم الـدمـويــة.. ثم فـجـأة
ظـهـرت جنـمـة الـنـجـوم ومـثـلـمـا ظـهـر األسـتـاذ حـسـ

هرجان القومى للمسرح.. هأ.. هأ!! اضحك مع ا

مسرحنا تضىء
شمعة جديدة

ملف خاص 

هرجان القومى  ا
صرى للمسرح ا
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كـتيـبـة آثرت الـصـمت لكـنـها صـانـعة
ـعـنى حـ يـكـتـمل بـفنـهم اإلبـداعى ا

اجلميل.

الـــكــرة والـــســهـــر واحملــبــة فـى رحــلــة
ـسـرح حـتى تــأخـذ عـشـاق ومـحــبى ا
يــتــجــولـــوا مــعــنــا فـى مــســارح مــصــر
والـوطن الـعـربى ويـحـلـقـوا مع جـديـد
ـسـرح الـغـربى كل هـذا يـقف وراءه ا

لـــتــــجـــتــــمع الــــصـــفــــحـــات مــــضـــيــــئـــة
بـجـهـدهم وهـم الـذين يـجـلـسـون فى
ـشــهـد فى «الـكــوالـيـس» لـيــصـنــعــوا ا
اكــتـــمــالـه   مــحـــتــضـــنـــًا عــيـــون قــراء
مـسـرحـنــا صـبـاح كل اثـنـ لـيـعـاودوا

يـقـبـعـون فى الـظل دومـاً يـجـمـعون
احلــــــرف مع احلــــــرف لـــــتــــــكـــــتــــــمل
الــســطـــور يــنــضــدونــهــا فى صــورة
بـهيـة تـنتـقل من صمـتـها فـتتـحدث
إلـيـنـا مـعلـنـة فـرحـها أو غـضـبـها أو

سرحى. مشاغبتها للواقع ا
إنـهم كتيـبة محـبة تسـتأنس بالظل
وتتحسس الوجوه واأللوان الصور
واحلــروف لــتــحـــول الــفــوضى إلى
ــــــكـــــــان وكل نـــــــظــــــام  فـى هــــــذا ا
أســبـــوع يــلــتف قـــسم الــتـــجــهــيــزات
حول إسالم الـشيخ الـذى يثبت كل
يوم قدرته ووعيه اجلمالى الفائق
وها هو أسـامة ياس جالساً على
جهاز الكـمبيوتر كأنه يعزف قطعة
موسـيقـية علـى البيـانو ومـعه وليد
يــوسف الـذاكــرة الـبـصــريـة الـتى ال
تـــكف عـن االحــتـــشـــاد مــجـــمـــوعــة
تـــأتـــلف بـــاحملــــبـــة لـــتـــضم مـــحـــمـــد
مــصــطـفـى وعـبــدالــوهــاب وســيـد
عطـية الذين يـحولون األوراق إلى
ـطـبـوعـة الـتى تـتـصـفـحـونـهـا هـذه ا

اآلن.
ــــا تــــأخــــذنــــا األنــــانــــيــــة كــــكــــتــــاب ر
ومــــبـــــدعــــ فــــنــــحــــرص عـــــلى وسم
ــقــاالت بـأســمــائـنــا نــاسـ أن وراء ا
ضنـى كتيبة هذا العمل األسـبوعى ا
حقيقية تعمل بدأب وتفرح من قلبها
ح تنـهى إخراج وتوضيف كل عدد
مع بـشـائـر فجـر يـوم « التـقـفـيل» ها
هـى األنــانـــيــة تـــتــخـــفى بـــعــيـــداً حــ
نـراهم يجـمـعون احلـرف مع الـصورة

عنى مجموعة آثرت الصمت .. وصنعت ا
 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب

 سانتوس يلهب
شعب كتالونيا
ويثير الغضب
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 أوجستو بوال:إسالم الشيخ يتوسط محمد مصطفى ووليد يوسف وأسامة ياس
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

 أوجستو بوال:
سرح سياسة ا

بالدرجة األولى

«مسرحنا».. حقائق وأرقام

 مسعود شومان

> مسرحنا هى أول جريـدة أسبوعية متخصصة
سـرح فـى تـاريخ الـصـحـافـة الـعربـيـة وثـانى فـى ا
جريدة من نوعها على مستوى العالم بعد جريدة

 stage اإلجنليزية.
> صـدر العـدد األول من مـسـرحنـا فى ١٦ يـولـيو

.٢٠٠٧
> نـشـرت مـسـرحـنا مـنـذ صـدورهـا حتى اآلن ٣٢
نــصًــا مـــســرحــيًـــا مــتــرجـــمًــا و ١٣ نــصًـــا مــصــريًــا

وعربيًا.
>  أفردت مـسرحنـا صفـحة فى كل عدد لـتقد
ـــســرحــيــ الــشـــبــاب وقــدمت بـــورتــريــهــات عن ا
ـــثـل وكـــاتب حــــوالى ٢٧٠ مــــســـرحــــيًـــا مــــا بــــ 

ومخرج
ـسـرحـيـة فى مـصر > تـابـعت مـسـرحـنـا احلركـة ا
والـوطن الــعـربى ودول الــعـالم وقــدمت حـتى اآلن
حـــوالى ٣٠٠ دراســة تـــطــبـــيــقـــيــة حـــول الــعــروض

سرحية. ا
كــمــا نـشــرت أكــثـر من ١٥٠ دراســة نــظـريــة حـول

سرح. فنون ا
> إضافـة إلى كتابـات عدد من الـكبار والـراسخ
ــــســـاهـــمــــاتـــهم الـــذين أثــــروا أعـــداد مـــســــرحـــنـــا 
األصـيـلـة فتـحت اجلـريـدة أبـوابـهـا أمـام مـجـمـوعة
كـبــيـرة من الــشـبــاب مـنــهم بـالــتـرتــيب أحــمـد أنـور
أحــمــد إســمــاعـــيل عــبــد الــبـــاقى أحــمــد حــمــدى
أحــمــد عــادل الــقــضــابى أشــرف عــتــريس أمــيـرة
ـــراغى حـــسن الـــوكـــيل أنـــور مـــحـــمــــد  جـــمـــال ا
احلـــلــوجى حــنـــان مــهــدى خـــالــد حــســـونــة عــبــد
احلـــمــيـــد مــنــصـــور زيــاد يـــوسف صالح عـــطــيــة
عـــاطف أبـــو دوح عـــبـــد الـــسـالم إبـــراهـــيم عـــفت
بركات عواطف سيد أحـمد  محمد أبو هشيمة
مـــحــمـــد إكـــرام مــحـــمــد جـــمـــال كــســـاب مــحـــمــد
حــســـ مـــحــمـــد رفـــعت يــونـس مــحـــمـــد ســمـــيــر
اخلـطـيب مـحـمـد طـلـبـة الـغـريب مـحـمـد مـسـعـد
مــحــمـود الــصـواف مــحــمـود مــخـتــار مــنى فـضل
مـهـدى مــحـمـد مـهـدى هــبـة بـركـات مــحـمـد عـبـد
اجلــلــيل مــروة ســعــيـد شــادى أبــو شــادى إصـرار

الشريف محمد احلنفى.

هرجان القومى  ا
صرى للمسرح ا
انتهى على خير

هرجان القومى  ا
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انتهى على خير

هرجان القومى  ا
صرى للمسرح ا
انتهى على خير
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