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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  فاروق حسنى يفتتح  «ليالى احملروسة» فى القلعة

زهقان طهقان
متضايق!!

العدد 61-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

ــفــكــر هـــكــذا دارت األيــام.. ومــرت األيــام وأصـــبح ا
«ريــكـو» مــصـدراً أسـتــعـ به لــلـتـعــبـيـر عـن حـالـتى
الــنــفـســيــة.. ال فض فــوه «ريـكــو».. ومــنـهم لــله من
جــعــلـوا خــيــالى «يــغـشــلق» وال يــجـد ســوى «ريــكـو»

يستند إليه.
زهـقـان طـهـقـان مـتـضـايق.. ال أدرى هل حتـدث هذا
ــفـكــر الــغـنــائى عن «الــقــرف» أم أن ذوقه الــرفـيع ا
فردة.. عموماً ال بأس من إضافتها - استبعد هذه ا
بـعـد إذنه طــبـعـاً - لـتـصـبح اجلــمـلـة هـكـذا: زهـقـان

قرفان طهقان متضايق!
ـا اعتـرض «ريـكو» لـكن ال بأس.. يـعـترض.. أكـيد ر
سيـسامـحنى بعـد أن ينفـعل عدة دقـائق أو ساعات
عـــلـى قـــيـــامى بـــتـــشـــويـه أفـــكـــاره.. نـــحن فى أيـــام

. سامح كر مفترجة.. وا
.. صـري ريـكو ال شك أحن من الـبـيروقـراطيـ ا
ــصـابـ بــعـاهـات ال ــعـقــدين نـفـســيـاً وا أحن من ا

كن الشفاء منها.
ال تشغل بالك كـثيرا بأسبـاب الزهق والقرف.. أكيد
أنت تعرفـها.. وأكيـد أنك زهقان وقرفـان مثلى.. أما
ـتـطفل وسـتـموت إذا إذا كـنت من الـنـوع «الغـلس» وا
وت لم أحدثك عن أسبابى ورغم أنـنى أتمنى لك ا

فعالً فسأحدثك عن هذه األسباب.
هـنـاك مـشـروعـات كـثـيـرة حـققـت جنـاحـاً طيـبـاً فى
بدايـتها ثم ما لـبثت أن أصابـتها يـد الدمار.. فتش
ـصرية.. فـتش عن العقد دائمـاً عن البيروقـراطية ا

النفسية.
نـحـن أسـاتـذة فـى الـفــشل.. دكـاتــرة فى الـتــدمـيـر..
يــضــيـــرنــا أن يــنــجـح أى شىء.. نــنــطـــلق بــســرعــة
الــصــاروخ لــتـدمــيــره.. نـتــفــ فى وضع الــعــراقـيل
أمـامه حـتى يـزهق الـقـائـمون عـلـيه ويـنـصـرفوا إلى

حال سبيلهم.
راجع مـشـروعـات كـثـيـرة كـانت نـاجـحـة ومبـهـرة ثم
ـــحت من الـــوجــود.. فـــتش عن فـــجــأة انـــهــارت وا
عقـدين نفسياً والفاشل األسباب لن جتد سوى ا
أصالً.. فى كل مــوقع ســتــجــد هــؤالء.. بـارعــون فى
ــؤامـرات.. فــنــانـون فى صــيــاغـة شــهـادات حــيــاكـة ا
الـوفـاة لـلـمـشـروعـات الـنـاجـحـة.. أسـاتـذة فى جـلب

الزهق.. ال تعرف تأخذ معهم «حق وال باطل».
مصر ال يعيش لها مشروع ناجح بسبب هؤالء.. فى
ـــســرح.. كل مــشـــروع مــهم ونــاجح ــســرح وغــيــر ا ا
مـصــيـره الـوأد.. الــطـرق كـثــيـرة ومـتــعـددة.. أبـرزهـا
الذبح بسـك بارد.. أبـرياء دائمـاً يظهرون وهم فى

احلقيقة قتلة محترفون.
ال تسـأل عن مـاذا أحتدث.. يـكفى أن أقـول لك إننى
زهقان طهقان قرفان متضايق.. ولن أفسر أكثر من

ذلك.. وإلى أن نلتقى فى «مسرحنا» أو غيرها!!.
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لك األسد ينتصر ا
على طرزان 

 «والدة طبقية متعسرة»
نص جديد 

لـ رأفت الدويرى

سامى عبداحلليم :
مثل يبدأ مشوار ا
من جهاز اإللقاء

عــيـد عــبـد احلــلـيم مــحـمــد شـكــر خـلـف عـبـد
الــقـــادر فــتـــحى عـــبــد الـــســـمــيع عـــزمى عـــبــد
الــوهــاب حــســـام جــايل مــدحـت مــنــيــر جنــاة
عــلـى فــارس خـــضــر عـــمــر طـــاهــر إبـــراهــيم
داود سـميـر سعـدى أمل جـمال هـيـثم خشـبة

وآخرين.
االحـتفـالـية الـضـخمـة الـتى تنـظـمهـا الـهيـئـة والتى
ـاضى تتضمن برنامجًا بعنوان انطلقت  السبت ا
«راوى من بـلدنـا للـسـيرة الـهاللـية» يـتقـاسـمهـا عز
الـــدين نـــصـــر الـــديـن وفـــرقـــته مع أحـــمـــد ســـيـــد
حـــــواس وفـــــرقـــــتـه إضـــــافـــــة إلـى ورش لـــــرســـــوم
األطـفـال وورش حـرف فــنـيـة تـقـلــيـديـة ومـعـرضـًا
إلصـدارات الهيـئة العـامة لقـصور الثـقافة وهـيئة
الكـتاب وصـندوق التـنمـية الـثقافـية واحتـاد كتاب
مصر واجمللس األعـلى للثقافة واجمللس األعلى

لآلثار ودار الكتب والوثائق.

ـشـاركـ فى أمـسـيـات تـضم قـائـمـة الـشـعـراء ا
ــنـجى ــلـتــقى عـمــاد غـزالـى جنـوى الـســيـد ا ا
سرحـان أحمد بـلبولـة ياسر أنـور أمل عامر
يــسـرى الــعــزب فــؤاد طــمـان عــزت الــطــيـرى
سـامح قـنـديل أحـمـد عـنتـر مـصـطـفى مـحـمد

الشهاوى حا عبد الهادى وآخرين.
وفـى واحـــة الــــشـــعــــراء تـــقــــام يـــومــــيـــاً أمــــســـيـــة
ـــشــــاركـــة أحــــد جنـــوم الـــشــــعـــر مـع عـــدد من
الـشـعـراء الشـبـان وتـتـضـمن مـشـاركـات لـنـجوم
األمــســيـات ســمــيــر عـبــد الــبـاقـى أحـمــد عــبـد
ـــعــطى حـــجــازى جـــمــال الـــقــصــاص حـــلــمى ا
ســـالم أحـــمــد فـــؤاد جنم مـــحـــمــد أبـــو دومــة
إبــراهــيم رضــوان مــحــمــد إبــراهــيم أبــو ســنـة
مـــاجــد يـــوسف أحـــمــد ســـويــلم رفـــعت سالم
وعبد الستار سليم بينما تضم قائمة الشعراء
شـاركـ عاطف عـبـد العـزيـز فوزى الـشـبـان ا
خـضر رجب الصـاوى عزة بدر نور سـليمان

 
ـقــرر أن يـفـتـتح واجلـريـدة  مــاثـلـة لـلــطـبع من ا
الـفـنـان فـاروق حـسـنـى وزيـر الـثـقـافـة فـعـالـيـات
لـيــالى احملــروســة الـتـى تـقــيــمـهــا هــيـئــة قــصـور
الــثــقـافــة هـذا الــعــام داخل قـلــعــة صالح الـدين

األيوبى
د. أحــمــد مـــجــاهــد رئــيـس الــهــيــئـــة كــشف عن
أجـنـدة حـافلـة يـتضـمـنهـا الـبـرنامج الـذى تـتوزع
فـعـالـيـاته عـلـى مـسارح مـحـكـى الـقـلـعـة وسـارية
ــلــتــقى الــثــقــافى ومــقــهى اجلــبل إضــافــة إلى ا

جنيب محفوظ وواحة الشعراء.
الــبــرنـــامج - بــحــسـب د. مــجــاهــد - يـــتــضــمن
حـفالت غـنـائـيـة لـلنـجم عـلى احلـجـار ومـحـمد
احلـلو وفـرقة أسـاتـذة الطـرب وعـروضاً لـفرق
الـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة الـــقـــادمـــة من الـــشـــرقـــيـــة
واإلســـــمـــــاعـــــيـــــلــــــيـــــة واألنـــــفـــــوشـى والـــــعـــــريش

واإلسماعيلية وكفر الشيخ.
حــفالت اإلنــشــاد الــديــنى تــتــضــمن مــشــاركـات
ألحـمــد الـكـحالوى وفــرقـته والــشـيخ الـهــلـبـاوى
نعم إضافة إلى فرقة من وفرقة عصام عـبد ا
إنـــدونــــيـــســــيــــا بـــيــــنـــمــــا تــــشـــارك فـى حـــفالت
وسيقى العربيـة الفرقة القومية بقيادة سليم ا
سـحاب وعـبـد احللـيم نـويـرة والعـربـية لـلـتراث

بقيادة فاروق البابلى.
ـسـرحى فى االحـتــفـال الـرمـضـانى الـبـرنـامـج ا
لــلـهـيـئـة يـتــضـمن عـدداً من مـســرحـيـات الـطـفل
تـقدم على مسرح سـارية اجلبل منـها مسرحية
«مـــ األقــوى?» و«الــولــد الــكــسالن» «األيــدى

غرورة» «الوردة الزرقاء». ا
وتــتـضــمن االحـتــفـالــيـة أيــضـاً مــشـاركــات فـنــيـة
لــفــرقــة أطــفـال الــصم والــبــكم االســتــعــراضــيـة
وفــرقـــة رضــا والــتـــنــورة وكـــلــثــومـــيــات «وســام

حسنى».
نــدوات مـتــعـددة حــول مـوضــوعـات ســيـنــمـائــيـة
قهى جنـيب محفوظ ومسـرحية وأدبـية تقـام 
تـمـتــزج بـفـقـرات مــوسـيـقــيـة ذات طـابع خـاص
قـهى لندواته هذا وهو الـتقليـد الذى اعتـمده ا
العام حيث يقـدم عهدى شاكر وفرقته فاصالً
مـوسـيـقـيـاً قـبل نـدوة عن «الـشـخـصـيـة الـثـانـوية
واحلـس الــــســـاخــــر عــــنــــد جنــــيـب مــــحــــفـــوظ»
يديرها محمـود حامد ويشارك فيها د. محمد

بدوى ود. حس حمودة.
بــيـنـمـا يـغـنـى الـفـنـان عـلى إســمـاعـيل قـبل نـدوة
مواهب األلعاب اإللكـترونية التى يديرها هيثم
يـونس ويـتحـدث فـيـهـا د. شريف عـبـد احلـمـيد
نعم ويعقـبها فيـلم تسجيـلى عن الشهيـد عبد ا

رياض من إخراج سامى إدريس.
تـتـضـمن قــائـمـة الـنـدوات أيــضـا عـنـاوين هـامـة
مـــنـــهــــا «حـــول فــــيـــلم حــــارة جنـــيب مــــحـــفـــوظ»
لــســـمـــيـــحــة الـــغـــنــيـــمى يـــتـــحـــدث فــيـــهـــا طــارق
الــتــلــمـــســانى ويــديــرهــا مــحــمــد عــبــد الــفــتــاح
«الـتـغــيـرات االجـتــمـاعـيـة فـى مـصـر ومـســتـقـبل
ـصريـة» يـتـحـدث فـيـها د. جالل الـشـخـصـيـة ا
أمـ ويديـرهـا سيـد الـوكيل و«مالمح الـتـحول
ـصـرى» يـتـحـدث فـيـها د. ـواطن ا فى سـلـوك ا
أحـــمـــد عـــكــاشـــة «ســـيـــاســة االقـــتـــصـــاد احلــر
ـوروث الشـعبى اإلنـتـرنت رفاهـية أم ضـرورة ا
وأثــره» إضــافــة إلى لــقــاءات ديـنــيــة مع مــفــتى
اجلــمــهـوريــة والــدكــتــور أحــمــد الـطــيب رئــيس
جـامعـة األزهر ويـشـارك الفـنـانون حـا عزت
وفــاطــمــة مــحــمــد عــلى وأحــمــد صـالـح وكـرم
مــــــراد وأحـــــمــــــد فــــــتـــــحـى ومــــــاهـــــر عــــــبــــــيـــــد

وسيقاهم فى هده الندوات.
ـلـتقى الـثـقافى يـفـتتح بـرنـامج آخر حـافل فى ا
فعالياته بلـقاء مفتوح مع الفنان فاروق حسنى
ـشاركـة أسـماء ويتـضمن 13 أمـسيـة شـعريـة 
مـن أجــيــال مــتــعــددة ولــقــاء ثــقــافى مع رئــيس
احتــاد كــتــاب مــصــر مــحــمــد ســلــمــاوى وعالء
األسـوانى ونـدوة عن الــنـانـوتـكـنـولـوجى وأفالم

تسجيلية لسمير عوف وعطيات األبنودى.

تواصلة  التنورة وعروضها ا

فرقة النيل لآلالت الشعبية

فاروق حسنى

> على احلجار
ومحمد احللو
وفرقة رضا

وسليم سحاب..
وشعراء من كل
األجيال

 فى االحتفالية

> السيرة
الهاللية وورش
لرسوم

األطفال..
وفعاليات
متزامنة
 على مسارح
القلعة

¥RQ ≈∏Y

زهقان طهقان
متضايق!!
زهقان طهقان

متضايق!!
زهقان طهقان

متضايق!!
زهقان طهقان

متضايق!!
زهقان طهقان

متضايق!!
زهقان طهقان

متضايق!!
زهقان طهقان

متضايق!!
زهقان طهقان

متضايق!!
زهقان طهقان

متضايق!!
زهقان طهقان

متضايق!!

لك األسد ينتصر ا
على طرزان 
لك األسد ينتصر ا
على طرزان 
لك األسد ينتصر ا
على طرزان 
لك األسد ينتصر ا
على طرزان 
لك األسد ينتصر ا
على طرزان 

سامى عبداحلليم :
مثل يبدأ مشوار ا
من جهاز اإللقاء

سامى عبداحلليم :
مثل يبدأ مشوار ا
من جهاز اإللقاء

سامى عبداحلليم :
مثل يبدأ مشوار ا
من جهاز اإللقاء

سامى عبداحلليم :
مثل يبدأ مشوار ا
من جهاز اإللقاء

سامى عبداحلليم :
مثل يبدأ مشوار ا
من جهاز اإللقاء

فاروق حسنى يفتتح
«ليالى احملروسة»
بقلعة صالح الدين

فاروق حسنى يفتتح
«ليالى احملروسة»
بقلعة صالح الدين

فاروق حسنى يفتتح
«ليالى احملروسة»
بقلعة صالح الدين

فاروق حسنى يفتتح
«ليالى احملروسة»
بقلعة صالح الدين

فاروق حسنى يفتتح
«ليالى احملروسة»
بقلعة صالح الدين

 «والدة طبقية متعسرة»
نص جديد 

لـ رأفت الدويرى

 «والدة طبقية متعسرة»
نص جديد 

لـ رأفت الدويرى

 «والدة طبقية متعسرة»
نص جديد 

لـ رأفت الدويرى

 «والدة طبقية متعسرة»
نص جديد 

لـ رأفت الدويرى

 «والدة طبقية متعسرة»
نص جديد 

لـ رأفت الدويرى
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صـادرة على أى أسئلـة حول أصل التجربـة. فهناك تمـيز يجب أن نقوم > علينـا أن نتجنب ا
به ب الـشخـصية الـدراميـة فى مشـهد ما والـشخصـية اإلنـسانيـة التى تـبرز بـصفتـها جزءاً

من االنطباع الذى نستمده منها.

ـسرحـيـات تـتوقـع أنواعـاً مـختـلـفـة من االقتـنـاع فـنحن ال > األنـواع اخملـتلـفـة من ا
ـثـال أن الـقـديـسـة جـوون كـمـا صـورهـا شر وال يـطـلب مـنـا أن نـصـدق عـلى سـبـيل ا
ـر عند الـبوابات» كانـوا على ذلك القدر من أنتيـجون أنوى أو هكـتور جيرودو فى «

التفكير فى اللحظة األخيرة.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

8  من سبتمبر 2008  العدد 861  من سبتمبر 2008  العدد 61

 االنتصار
احلقيقى للفنان
ليس فى أن يرينا
كومة القش بل أن
يجعلنا نرى
دفونة اإلبرة ا
سرح ومرآته عن ا
السحرية.. اقرأ

صـ 23

 ثالث جتارب مسرحية دمياطية
سرح وأحالمهم  تعلن عن هموم شباب ا

نحو جتريب يقود اخليال صـ 9

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 16 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:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

> ضمن برنامج ليالى رمضان باجلزويت تقدم فرقة حكى مصاطب مسرحية «ضاع القرد» للمخرج رمضان خاطر يوم 24 رمضان.

سرحية فى مواكب رمضان  الظاهرة ا

ستويات اللغوية والرؤى تداخل ا
اجلمالية فى قضية ظل احلمار صـ  13

 ارجتاالت «إنت دايس على قلبى» تعلى من
قيمة القصص وتصوغ قالب البساطة صـ 12

ـلك األسـد فى أفـريـقـيـا ظـهـر ا
بــدايـــة من يـــولــيـــو عــام 2007 
وحتــديــدا فى الــثـامـن من هـذا
الـشـهر وذلـك بدار أوبـرا ونـفرى
بــجـوهــانــســبــرج والـتـى أقـامت
ناسبة مرور احـتفالية كبـرى 
عـشـر سـنـوات عـلى بـدايـة هذا
الـــعـــرض وكـــرمت مـــجـــمـــوعـــة
الــعـــمل وجــهـــة اإلنــتــاج األولى
الـــتى قــــدمـــتـه ألول مـــرة عـــام
 1997 واســـــــتـــــــمـــــــر الـــــــعــــــرض

بـنـسـخـته األفـريـقـيـة حـتى17
فبراير عام 2008. 

أمـا الـرؤيـة الــفـرنـسـيـة فـبـدأت
ـــســـرح مـــوجــادور لـــيـــالـــيـــهــا 
بـــــاريس فى  22 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر 
 2007 وتــقـدم حــالـيــا وبـنــجـاح

ـدينـة سانت إتـيان .. وهـناك
نــــسـخ أخــــرى كــــالــــيــــابــــانــــيــــة

انية والصينية ... واأل
ـسـرحى يـدور حـول والـعـرض ا
الـــصــــراع األزلى بــــ األخـــيـــار

واألشرار 

مختارات العدد 
 من كتاب  عناصر الدراما - تأليف : ج.ل ستاين
ركز ترجمة  وتقد : د. أم العيوطى - ا

القومى للمسرح 2008.

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 هل رأيت  بطالً
  فى «الزريبة» ?! إذا أردت رؤيته
 ومطالعة مالمحه  فلتقرأ  صـ 14

سرح عن موت هل يعلن نقاد ا
سرحية بعد انهيار الشخصية ا

النموذج الكالسيكى? صـ 28

 د. سامى
عبداحلليم
يكشف أسرار
اخلطوات

األولى لدخول
عالم التمثيل
ويستنطق
 رواد ورشة
مسرحنا
ليعلنوا

 عن أصواتهم 
صـ 8

> الفنان أحمد صالح يقدم حفال غنائيا باجلزويت يوم 21 سبتمبر اجلارى ضمن احتفاالت شهر رمضان.

 للفنانة جاذبية سرى نصوص مسرحية  مترجمة
لوحات العدد

من متدربة بورشة مسرحنا لوحة الغالف
إلى رئيس التحرير: عايزين ورشة تانية!!

 مسرح ما بعد
احلداثة
واستيعابه
لألنساق
اللغوية

وقدرته على
إنتاج عالم من
العالمات
يطرح علينا
أسئلة جديدة

صـ 26

عزاء واجب
أسرة حترير «مسرحنا»
تتقدم بخالص العزاء
ن فاروق إلى الناقد أ
فى وفاة السيدة والدته
تغمد الله الفقيدة
برحمته وأسكنها فسيح
جناته وألهم أسرتها
الصبر والسلوان

يــسًــا لــصــنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة عــنــدمــا كــان رئــ
ا قدمه من دعم إلقامة والثانية وهـو رئيس الهيئـة 
هـــذه الـــورشـــة وأن أشـــكـــر شـــخـــصـــكم الـــكـــر عـــلى
اهـتمامـك باالستـماع إليـنا ومـحاولة تـذليل الـصعاب
يــد أكـــبــر اســـتــفـــادة من هــذه الـــورشــة لـــنــا لـــنــســـتــفـــ
يــــدة فى مــــعــــرفــــة آرائـــنــــا جتــــاه هـــذه ورغـــبــــتك األكــــ
يـمـنـا شــهـادات اجـتـيـاز الـورشـة وحـرصـك عـلى تـسـلــ
الـورشــة بـنـفـسك (عــلـشـان تـتـصـور مــعـانـا.. لـلـذكـرى
طــــبــــعًــــا) وأن أشــــكــــر كل أســــاتــــذتـى الــــكــــرام الــــذين
ير والـكـثيـر د. مدحت الـكاشف د. أضافـوا لـنا الـكثـ
سامى عـبد احلـليم د. عالء قـوقة د. عـبد الـناصر
ـــشــرف الـــعـــام عــلى اجلــمـــيل د. مـــحـــمــد زعـــيــمـــة ا
الورشة والذى أسرنا بعلمه وهدوئه ودماثة خلقه.
مع حتياتى
أمانى عمارة 
سرح إحدى خريجات ورشة ا
ونــحـن بــدورنــا نـــشــكـــرك يــا أمــانـى عــلى مالحـــظــاتك
اجلديـرة باالهتمام وفى الورش الـقادمة سوف نحرص
على تالفى الـسلبـيات التى ظـهرت فى الورشة األولى..

وفى انتظار مشاركتك دائما.

أول جتـربة  – بـعض العثـرات كمـواعيـد احملاضرات
ــتـدربــ  كـذلك الــتى لم تـنــاسب عــدداً كـبــيـر من ا
ــا جـــعل من كـــثــرة الـــعــدد فـى بــعـض احملــاضـــرات 
ـــســتــحـــيل تــدريب كـل هــذا الــعــدد الــصـــعب بل من ا
تـدريبًـا عـمـليًـا فـتـحـولت الورشـة فى بـعض األحـيان
ل وقـــد ـل مـــنــــهـــا مـن  حملــــاضـــرات نــــظـــريــــة قـــد 
اً فى آراء زمالئى حول الـورشـة وهذا وجدت تـفـاوتـ
التـفـاوت نـابع مـن اختـالف اهـتمـامـاتـهم فـمن يـهـتم
بــــاإلخـــراج وجـــد أن عــــدد ســـاعــــات ورشـــة اإلخـــراج
قــلــيــلــة ومـن يــهــتم بــاإللـــقــاء وجــد أن عــدد ســاعــات
ورشــة اإللـقــاء قـلـيــلـة كــذلك احلـال لــورشـة حــرفـيـة

مثل والنقد والدراما والديكور... إلخ. ا
فى النهاية خـوفًا من أن أطيل عليكم (إحنا عايزين
ورشـة تـانــيـة فى أســرع وقت تـكـون أحــسن وأحـسن
تـنــظــيم دقــيق مــكــان مـجــهــز مــحــاضـرات مــكــثــفـة
ـي أساتـذة مـخـتـلـفـو االجتاهـات سـواء كـانـوا أكـاد

سـرحى مـادة عـلمـيـة متـنـوعة ـارس لـلـعـمل ا أو 
تـربط ب مـا هـو كالسـيـكى وما هـو حـديث تـتراوح
بـ النظـرى والعـملى وأنـا عارفة طـبعًـا أن طلبـاتنا

كبيرة لكن أنتوا اللى طمعتونا).
خــتــام ال يـــســعـــنى إال أن أشــكـــر د. أحــمــد مـــجــاهــد
رئـيس الـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة مـرت األولى

الـسـيـد رئـيس حتـريـر جـريـدة مـسـرحـنـا حتـيـة طـيـبـة
وبــعــد إحـــدى مــتــدربـــات ورشــة مــســـرحــنــا األولى
قسم تمثيل وإخـراج ترددت كثيرًا فى الكتابة إليك
ـسـته خالل فـترة ومـا شجـعـنى عـلى الـكتـابـة هـو ما 
الــورشــة من رغـــبــة لــدى فــريـق عــمل مــســـرحــنــا فى
ـسرحـيـة فى ـسـتـوى احلـركـة ا الـتـطـويـر واالرتـقـاء 

مصر والعالم العربى.
ورأيى نــابـع من حــبـى الــشـــديــد جلـــريــدة مـــســرحـــنــا
(والعامل فيـها) ورغبة منى فى تقـدمها وتطورها
فيـحـسب جلريـدة مسـرحنـا أنـها أقـدمت على إقـامة
هذه الورشـة وحتمـلت صعوبـة التنـسيق ب مـواعيد
ـســرحـيــة وضـغط ــعـهــد الـعــالى لـلــفـنــون ا أسـاتــذة ا

الوقت وضغط الدم من حزب أعداء النجاح.
كل هـذا يـحـسب جلــريـدتـنـا احملـبــوبـة بـاإلضـافـة إلى
الـــــلـــــقــــاءات الـــــرائـــــعـــــة مع اخملـــــرج الـــــكــــبـــــيـــــر جالل
الـــشـــرقـــاوى واخملــرج عـــصـــام الـــســـيـــد واالســـتـــمــاع
ـــســـرح آلرائـــهم وخـــبـــراتـــهـم الـــطـــويـــلـــة فى مـــجـــال ا
بـجــانب مـا وفــرته لــنـا الــورشـة من مــشـاهــدة عـرض
"رومـــيــــو وجـــولـــيــــيت واإلســـكـــافـى مـــلـــكــــا" كـــنـــمـــاذج
ــوسم الـــصــيــفى ــوجــودة بـــا ـــســرحــيـــة ا لـــلــعــروض ا

للمسرح.
كل هــذا يــحــسب لــهــا وإن صــادف الــورشـة  –ألنــهــا

أحد ضحايا بنى سويف:
سكنات  أعيش على ا
وخايف من هشاشة العظام
الـسـيـد وزيـر الثـقـافـة الـسـيـد رئـيـس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة
سـرح الـدكتـور أشـرف زكى نقـيب الـفنـان الـسيـد مديـر عـام إدارة ا

األستاذة مها عفـت رئيس جلنة أسر ضحايا ومصابى بنى سويف كل
األصدقاء كل عام وأنتم بخير.

قــام الــسـيــد الــدكــتــور أشـرف زكى
جهود والفنانة مها عفت حقيقة 
وافــــر وعـــــظـــــيم فـى رعــــايـــــة أســــر
ومــصـــابى بــنى ســـويف وأنــا واحــد
مــنـهم ومن قـلـبـى أقـدم لـهم عـظـيم
امــتــنــانى وخــالـص احــتــرامى عــلى
تـلـك الـرعــايــة الـتى أشــعــرتـنــا أنــنـا

مازلنا فى احلياة.
ــــســــتـــشــــفى  6أكــــتــــوبـــر تــــقــــدمت 
اخلاصة بـالتأمـ الصحى إلجراء
ــفــصـل فــقــرروا عــمــلـــيــة تـــغــيــيـــر ا
ـفـاصل الـتى حتــويـلى عـلى جلـنــة ا
قـــــــــررت عــــــــرضـى عــــــــلـى جلــــــــنــــــــة
مـــتـــخــصـــصـــة بــعـــد ثالثـــة شـــهــور
ســـــادتـى أنــــا اآلن أعـــــانـى كـــــثـــــيــــرا

ـمـكن أن تـقـضى عـلى وقـد تؤدى وبـاخد أدويـة ومـسـكـنـات كـثـيـرًا من ا
ـــنــاعـــة وأرجــو مـن ســيـــادتــكم إلى هــشـــاشــة فـى الــعـــظــام وتـــضــعف ا

مخاطبة مستشفى  6أكتوبر لسرعة دخولى وإجراء العملية.
نيا. رقم  2 / 11719 / 527 بنى مزار ا

ولكم الشكر
حمدى طلبة 
مخرج مسرحى
نيا بنى مزار  –ا
مـسـرحـنـا.. تـتـمـنى ســرعـة االسـتـجـابـة لـشـكـواك وسالمـتك يـا عم

. "حمدى" ورمضان كر

معاناة مخرج «جامعى»
 على أبواب قصور الثقافة

صــراحــة بـــالــطــريق الـــرســمى أنــنى ال
أصــلح حــتى أريح نـفــسى وأريــحـهم من
ــــشــــاريع الــــتى أرهق أعــــيــــنـــهم كــــثـــرة ا

بقراءتها.
نيا حس عبد اللطيف - مغاغة ا
- إمــــا أن يــــكــــون الــــعــــيـب فــــيك أو فى
ـا أنـه لـيس فى مـســئـولى الــقــصـر طــا
ــقـدمـة وكـلــهـا ألسـمـاء ال الـنـصـوص ا
خالف علـيهـا حاول اكـتشـاف «الغلط
» وال تــــخـش عــــلى «عـــــيــــونــــهم» فــــ

فنظرهم حديد!

ــا يـســعى مـســئـولـو جـمــيـعـهــا قـلت ر
الـقصر إلى الـنصوص احملـلية لـتقد
أدب األمـــة وال غــبــار عـــلــيـــهم إنه كــان
هـذا تـفـكـيـرى ولـكن هـذا الـوهم تـبـخر
ـسـتـمـر لـنـصـوص قـدمـتـهـا بـرفـضـهم ا
لــــرأفـت الــــدويــــرى ومــــحــــفــــوظ عــــبــــد
الــرحــمن ومــيــخــائــيـل رومــان ومــحــمـد

سلماوى.
ال أشك حلـــظــة فـى أن رفــضـــهم راجع
لـــعــدم اقـــتـــنــاعـــهم بـى كــمـــخـــرج ولــيس
ـاذا ال بــالــطــبع إلى الــنــصــوص ولــكـنـه 
يــعـلــنــون حــيـثــيــات الــرفض ويــقـولــونــهـا

مــنــذ الـتــحــاقى بـاجلــامــعـة اســتــهـوانى
ــســرح فـالــتــحـقت بــفــرقـة اجلــامــعـة ا
ومــن خـاللـــــــــــــهـــــــــــــا أخـــــــــــــرجـت عـــــــــــــدة
مـســرحـيـات وأثـنـاء ذلك تـعـرفت عـلى
ـن يـعــمـلــون بـقــصـور بــعض الـزمالء 
الـثـقـافـة ونـصـحـونى بـأن أتـقـدم ألحـد
ــشـــروع أقــوم بـــإخــراجه قـــصــورهـــا 
وزينوا لى أن هذا هو الطريق الوحيد
ــــمــــارســــة ــــعــــهــــد  لــــغــــيــــر خــــريــــجى ا
اإلخـراج ومن يـومهـا بـدأت مـعانـاتـها
قـدمت لـقـصـر الـثــقـافـة عـدة نـصـوص
لــبــيــكــيت وإبــسن وتــشــيــكــوف رفــضت

مطلوب «جولة مكوكية» لعصام السيد
 فى احملافظات.. وإال «هنبطل مسرح»

نــا أن اخملــرج عــصــام الــســيــد لــمــ ــاضى عـــ األســبــوع ا
دير اجلديد لإلدارة الـعامة للمسـرح بهيئة قصور «ا
سـرح الـسـكنـدرى فى لـقاء الـثـقافـة» الـتقى بـشـبـاب ا
تـــوح بــقـــصـــر ثــقـــافــة األنـــفـــوشى وذلك فى لـــقــاء مـــفــ
تــــمـع خالله إلـى شــــكــــواهـم وهــــمــــومــــهم تــــوح اســــ مــــفـــــ
ـسـرحـية داخل ـعـوقـات الـتى تـواجه عـمل الـفـرق ا وا
ـواقع الثقـافيـة التـابعة لـلهـيئة وخـاصة أزمـة تعنت ا
ـواقع مع أعـضـاء هـذه الـفـرق وخـاصة مـديـرى هذه ا
سـرح.. وبالـطـبع سعـدت كثـيـرا بخـبر شبـاب نـوادى ا
اهتمـام الفنـان عصـام السيـد بأبـناء األقالـيم وقيامه
بزيارة احملافظـات للقاءاتنا ولكن لدينا أمل أن يقوم
يــاســة وزيـارة تــكــمــال هــذه الــســ تــاذ عــصــام بــاســ األسـ
نــــدريـــة هى جـــمــــيع احملــــافـــظـــات واأل تــــكـــون األســــكـــ

احملـطـة األولى واألخـيـرة فى جـدول أعـمـاله نـتمـنى
ـسرح فى الفيـوم وقنا وأسوان الـقيام بلـقاء شباب ا

وشمال سيناء والشرقية وغيرها من احملافظات.
تـــعــقــد تـــمــام بــأمـــورنــا الـــتى تــ نــحـن فى حــاجـــة لالهــ
تـيـجـة حـتـمـا نـ وتـصل إلى طـريق مــسـدود وسـتـكـون الـ
ـسـرح ـارســة فن ا تــعـاد عن  نــا إلى االبـ هى اجتـاهـ
ثـــقـــافـــة فـى الـــوقت الـــذى يــــوت الـــ داخـل قـــصـــور وبـــ
وسـيقى معـاملة تعامل فـيه فرق الفـنون الـشعبـية وا
مختلفة وأكـثر اهتماما.. يا سـادة ارحمونا يرحمكم

الله.
الوليد محمد عمارة - شمال سيناء
- الـصـبــر طـيب يـا ولـيـد.. وكـلـنـا أمل فى أن تـكـون الـفـتـرة

القادمة أفضل حاالً.
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سرحى "موسم رغم مرور ما يـقارب األسبـوع على تـقد العـرض ا
الــقـبــعــات" عـلى مــســرح روابط بــوسط الـبــلــد إال أن مـؤلــفه ومــخـرجه
مـحمد مـحروس لم يـحصل إال على %50
من تــكــلــفــته الــبـالــغــة عــشــرة آالف جــنـيه
والـتـى كـان يـفــتـرض أن تــدفـعــهـا بـالــكـامل

صرية البلجيكية". نظمة ا "ا
ــنــظــمـة الـعــرض نــتــاج لــورشــة أقــامــتــهــا ا
بــالـــتـــعــاون مع "مـــجـــمــوعـــة نــاس" وفـــرقــة
ـسـتـقـلـة وعـنه يـقـول مـحـروس: "الـبـؤرة" ا
النص مـكتـوب مـنذ عـام تـقـريبًـا وتدور
فــكـــرته األســاســيـــة حــول الــقـــهــر ومــعــان

أخرى مثل اإلنسانية وجدوى الوجود.
وذكر محروس أن "مـوسم القبعات" سوف
يـعــرض بـعــد رمــضـان فى عــدة دول حـيث
تـلقت الـفرقـة طلـبات لعـرضه فى الـسويد

وكرواتيا.
ثل مـحروس الـذى يـعـتـبـر نـفـسه "رجل مـسـرح" حـيث يـكـتب ويـخـرج و
ويـصمـم السـينـوغـرافيـا ويـعرض له فى يـنـاير الـقـادم مسـرحـية "الـناس

بسوطة بتشرب ميه معدنية". ا

ـعتاد أى الشخصية الذاتـية ليست ضرورة ماسة للكالم عنى ا > الـشخصية با
بـنـفس الـقدر الـذى يـشـكله احلـوار. وقـد ال يكـون لـهـا وجود حـقـاً حتى فى دور

رئيسى كما أظهر الكثير من األعمال الدرامية التعبيرية.

سرحي جريدة كل ا
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8 من  سبتمبر 2008 العدد61

> مسرحية «الليلة الرفاعية» للمؤلف أحمد عبد الكر واخملرج شريف محمود عرضت مساء أمس بحديقة الشالالت باألسكندرية.
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سرحي جريدة كل ا

8 من سبتمبر 2008 العدد61

> مسرح روابط ينظم خالل هذا األسبوع ملتقى للشعراء الشبان بإشراف الشاعر سالم الشهبانى.

> قـد نبـقى سعداء فى مـسرحيـة ضعيـفة لـوجود شخـصية ذاتـية فى ح أنه
ـؤلـف الـغشـاش سـوف يـسـتـغل كـن أن يـسـتـحـوذ عـليـنـا. فـا ـثـلـه هـذا ال  مـا 
طي حتى نكسو الظل الباهت تـداعيات من معارفنا أنفسهم أو من معـارف 

ؤلف شخصيته حلماً ودماً. الذى صاغ منه ا

د. أحمد
 مجاهد

حـ يـعـانق األثـر الـتـاريـخى فـنـون الـشـعب
ـصرى هل يـنجب إال وهـجـاً ثقـافيـاً وفنـياً ا
جــمـــيالً هـــكــذا كـــنـــا نــهـــدف ونــحـن نــضع
أحالمـنـا وخـطـطـنـا فى إحـداث نـقـلـة فـنـيـة
وثقافيـة تواكب شهر رمضـان الكر ولياليه
الـثقـافيـة الـتى ستـتنـوع ب مـحكى الـقلـعة
ـصرى وسـارية اجلـبل حيث تـشـتعل بـالفن ا
ـسرح والفـرق الشعـبية التى األصيل وفرق ا
ــصـرى إضـافـة إلى حتـمل مالمح شـعــبـنـا ا
مجموعة من األنشطة الثقافية التى جتمع
بـ كـبــار شـعــرائـنـا ومــفـكــريـنـا وعــلـمــائـنـا
وشبابهم فيهم ستتوهج األمسيات الشعرية
والــلــقــاءات الــفــكـــريــة فى واحــة الــشــعــراء
ـلتـقى الـثقـافى ومقـهى جنـيب محـفوظ وا
ومع األفـكـار الالمـعـة واإلطـالالت الـشـعـرية
الــبــازغـة ســنــسـتــقــبل ســيـرة بــنى هالل فى
ـكـانـيــة بـ الـوجـهــ الـقـبـلى تــنـوعـاتـهــا ا
والبحـرى إضافة للـمعارض والورش الـفنية
ـراسم الـتى سـتمـثل مـعـرضـاً حيـاً لـوجوه وا

كان. احلياة فى ا
إن كــتـيــبـة من الـعــامـلــ بـالـهــيـئـة الــعـامـة
صرى لقصور الثقافة ستظل مع اجلمهور ا
لـــتـــقـــدم مع كل قـــطـــاعـــات وهـــيـــئــات وزارة
الـثقـافة أينع الـثمـار الفـنيـة بدعم كـبير من
الـفـنـان فــاروق حـسـنى وزيـر الــثـقـافـة الـذى
يولى هذه التظـاهرة الفنيـة عنايته ورعايته
لـتـعيـد لألثـر التـاريـخى الرونق حـ يـعانق
صرى بتـنوعه بل ليزداد بريقاً فن الشعب ا
ـتـعــطش لـلـفن واحلق بـحـضـور اجلــمـهـور ا
واخلـير واجلـمـال وألننـا نـقدر هـذا الـشغف
الـفــنى والـثـقــافى فـقـد وضــعـنـا لـلــجـمـهـور
ــصـرى بــرنــامــجــاً يــضم كــبـار مــطــربــيــنـا ا
لـينـشدوا أجـمل األغنـيات مـصاحـبة لـلزخم
الـثـقـافى والفـنى ومـعـارض الـكتب لـتـكـتمل
الـــصــورة مــعــلــنــة عـن وهج جــديــد تــقــدمه
الـهيـئـة الـعـامـة لـقصـور الـثـقـافـة فى لـيالى

رمضان الثقافية الفنية بالقلعة.
كل عام وأنتم بخير ورمضان كر

كواليس

 محمد محروس

سارح واستئجار قاعات جديدة التهم ميزانية البيت الفنى تطوير ا

ójó°T ≈æe

ـــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون تــخــرج أحــمــد مــجــدى فى ا
سـرحيـة عام   2002 بتـقـديـر جيـد جـدًا وحصل ا
ــســرح.. بـدأ عــلى دبــلــومــة الـدراســات الــعــلــيــا فى ا
ـــرحـــلــة اإلعـــداديـــة حــيث ـــســـرحى فى ا مـــشــواره ا
ـدرسته واسـتـمر مـنـذ هذه الـتحق بـفـريق الـتمـثـيل 
ـــشـــاركـــة فى الـــنـــشـــاط الـــلـــحـــظـــة مـــواظـــبًــــا عـــلى ا

عهد. سرحى حتى التحاقه با ا
ـســرحـيـة شــارك أحـمـد فـى الـعـديــد من الـعــروض ا

ثالً ومخرجًا ومؤلفًا أيضًا.
فقد شارك كـممثل فى عروض "رحـمة" على مسرح
الهـنـاجـر من تـألـيف حـسـام فـيـاض واإلخـراج لـعـبد
الـــرحــــمن عـــرنــــوس و "األم احلـــبـــيــــبـــة" مع اخملـــرج

محمد أبو اخلير.
حـــصل مـــجـــدى عـــلى جـــائــزة لـإلخــراج عـن عــرضه

ناهج سرحة ا فتحى يونس.. يحلم 
فـتحى يـونس.. مدرس ريـاضيـا متـدين ملـتزم يؤمن
ــســرح ســـبــيالً إلى الــتـــعــلــيم والــتــثـــقــيف والــرقى بــا
بالـذوق ويحـلم به داخل مـدارس بلـدنا أداة لـلـتعـليم
ـهــارات الــشـخــصــيـة بــعــيـدًا عن وتـنــمــيـة اخلــيــال وا

الطرق التعليمية العقيمة.
ــســـرح اجلــامــعى بــدايـــته كــانـت ســنــة   1990 فى ا
بـعــرض (عــنـدمــا تــشـرق الــشــمس) لــلـمــؤلف حــسـام
الدين مـصطـفى ثم واصل عـروضه داخل اجلامـعة
حــــتى الــــتــــخـــرج ثـم انــــضم جملــــمــــوعـــة مـن الــــفـــرق
ـستـقلـة وقدم من خاللـها عـدداً من العـروض التى ا
عــلـــمـــته وطــورت مـن مــســـتــواه كـــان أهـــمــهـــا عــرض
(اصـحـوا يـا بشـر) تـألـيف أحـمـد مـرسى وإخراج د.
صــــالح ســــعــــد  – رحــــمـه الــــله - مع فــــرقــــة (ســــنــــا
الــشـــرق) وكـــذلك عــرض (يـــومــا ســـنـــكــون) تـــألــيف
كارم العريبى مع فرقة أحمد مرسى وإخراج أبـو ا
ـسـرحيـة ومع نفس اخملـرج والـفرقـة قدم (بشـاير) ا

هلب). عرض (كوكب عباس ا

أحمد مجدى.. مخرج بتقدير جيد جدًا

عمر محمد..
 شبع كوميديا

"أرض ال تـــــنـــــبت الـــــزهـــــور» وكـــــانـت آخـــــر أعـــــمـــــاله
اإلخراجـية قـبل سـفره هـو عرض "مـ انت فار وال
قط" وقـــد عـــرض فى مـــهـــرجــان ســـاقـــيـــة الـــصــاوى

سرحى. ا
ن يـعتـبرهم أسـاتذته مجـدى يـحمل تـقديـرًا خاصـاً 
ـســرح د. سـامى صالح الــراحل سـعـد أردش فى ا
د. ســـنـــاء شـــافع وســـامى عـــبـــد احلـــلـــيم ود. عالء

قوقة.
أحــمــد مـــجــدى ســافــر إلى الـــســعــوديــة وشــارك فى
ـسرحيـة باللـهجة كتابـة وإخراج عـدد من العروض ا

السعودية.

هشام 
عز الدين..

يحلم باالعتماد

ـــــعــــادى ــــدرسـى يــــقـــــدم فى إدارة ا ــــســـــرح ا وفـى ا
الـتـعــلـيـمـيــة الـتى يــعـمل بـهــا مـجـمـوعــة من الـعـروض
كمـخرج  مـنهـا عرض (مـاهيـتاب وحـرامى الكـتاب)
تـأليف  ياسـ الضوى وعـرض (وزير فى البالعة)

تأليف أحمد مرسى.
أمـا آخـر أعـمــاله فـكـانـت (اجلـزيـرة) تـألــيف أسـامـة
نـور الــدين وإعـداد وإخـراج مــحـمـد رجـب اخلـطـيب
ـسـرحــيـة فى مـهـرجـان وقـدمـهـا مع فــرقـة (وجـوه) ا

سرحى السادس. الساقية ا
يــتـــمــنـى فــتـــحى يـــونس أن يـــظل يــقـــدم فـــنًــا هـــادفًــا
مـحـترمًـا  يـحـارب به هـؤالء الـذين يـنـشـرون الـرذيـلة
ـنــاهج وبـفـريق ـســرحـة ا بـفــنـهم الـفــاسـد ويـحــلم 
مــســرح داخل كل مــدرســة فـى مــصــر تــعــلم أبــنــاءنــا
كــيـف يـــصـــبــحـــون مـــبـــدعـــ أيًـــا كـــان اجملـــال الــذى

سيعملون فيه.

عـمر محـمد دارس بالـسنة الـثانيـة بكلـية حقـوق ع شمس
ـدرسـة ابن ظـهـرت مـوهــبـته وحـبه لــلـمـسـرح أثـنــاء دراسـته 
. شـارك عــمـر فى عــدد من الـعـروض خــلـدون الــثـانـويــة بـنــ
ـســرحـيـة مـنــهـا "جـاءوا إلــيـنـا غـرقًــا" تـألـيف د. مــحـمـد أبـو ا
دومــة وإخــراج أحــمــد مــجــدى "كــفــر الــشـراقــوه" مـن إخـراج
جـهـاد أبــو الـعـيـنـ "كل حـاجـة لـلـبــيع" تـألـيف نـبـيل إبـراهـيم
عامـر وإخراج محـمد جمـال "الظل" من إخراج مـحمد فؤاد.
كــمـــا شــارك عـــمـــر فى عــرض «بـــكـــره» وانــتـــهى مـــؤخــرًا من
شاركة فى عرض "م انت فار وال قط" مع اخملرج أحمد ا
ـثل من مـجــدى. حــصل عـمــر مــحـمــد عـلـى جـائــزة أحـسـن 

ــركــز الـــثــقــافى الـــفــرنــسى ا
عن دوره فـى عـرض "الــظل"

من إخراج محمد فؤاد. 
ـزيد يتـمـنى عمـر أن يـقدم ا
ــــركــــبــــة حــــتى مـن األدوار ا
يـسـتـطـيع خاللـهـا أن يـصـقل
مــوهــبـتـه وأن يـصـل بـهــا إلى
الـقمة كـما يـتمنى أن يـجيد
تــــمــــثــــيل أدوار الــــشــــر الــــتى
يستطيع بها أن يقدم رسالة

مفيدة إلى اجملتمع.

ارسة اإلخراج اجته البـحرى إلى 
فـقـدم مـسـرحـيـة "سـاعـات عـصـيـبة"
ــثالً عـــلى خـــشــبــة فـــضل الـــبــقـــاء 
ـســرح فــعــاد لـيــشــارك فى "شــئـون ا
صـغــيـرة" و "أنــشــودة كـرويــة" حلـا
ـــهــاجــر" جملــدى مــجــاهــد قــورة و "ا

و"سبع سواقى" لسمير العدل.
ورغم مــعـانــاة اإلخــراج مـازال يــحـلم
الــــبـــحــــرى بــــأن يــــقـــدم مــــســــرحــــيـــة
«كاليجـوال» برؤيته اخلاصـة كمخرج

سرح. على خشبة ا

عـــلى يــــد اخملـــرج رضـــا حــــســـنى بـــدأ
ــسـرحى هــشـام عــز الــدين مـشــواره ا
ـسرحـية فى فى فـرقة غـزل دمـياط ا
أولـى مــســـرحــيـــاته "الـــوزيــر الـــعــاشق"
درسـة الثانـوية وتـبناه بـعدها وهـو با
رضـا حسـنى ورعـاه فنـيًـا وأشركه فى
العديـد من العروض مـنهـا "عالم على
ــــوت األبـــيض" بــــعـــد ذلك بــــابـــا" و "ا
انتقل هشـام إلى الثقافة اجلماهيرية
وانــضم لـــلــفــرقــة الــقـــومــيــة بــدمــيــاط
لـيـشارك فى عـروضـهـا من أهم هذه
العـروض: "أبو نـضارة" لـفوزى سراج
"كـــــاسك يـــــا وطـن" لــــســـــمــــيـــــر زاهــــر
"احلــرافــيـش" ألحــمــد عــبـــد اجلــلــيل
ــدق" لـســمـيــر الـعــدل "رحـلـة "زقـاق ا
حــنــظــلــة" و "قــوم يــا مــصـرى" لــرأفت

سرحان.
هشام صـمم الدرامـا احلركيـة لبعض
ـسرحية منـها "إطار الليل" العروض ا
ـياح "اآللة اجلهنمية" إخراج هاشم ا
لــرأفت ســرحــان كـمــا مــارس جتــربـة
اإلخـراج فـقدم "اجلـنـدرمـا" ويـشارك
هــــــــشـــــــام حــــــــالــــــــيًــــــــا فـى عـــــــرض "دم

السواقى" مع سمير العدل.
يـــحــلم هـــشـــام عــز الـــدين بـــاعــتـــمــاده
كمخـرج من خالل عرض متمـيز كما
ـركبة يحلم بـأن يؤدى جـميع األدوار ا
ــعـــقــدة نـــفــســيًـــا. فــهـــو يــعـــتــقــد أن وا
اخملـرجـ حبـسوه فـى أدوار الفـرفور
اخلـفـيف.. فـلم يـتـمـكن حـتى اآلن من

الكشف عن طاقاته التمثيلية.
äÉcôH âØY

محمد البحرى
 و"ساعات عصيبة" 

رة األولى من خـالل جمـعية سـرح فى ا دخل مـحمـد البـحرى عـالم ا
الهالل األحـمـر مـشـاركًـا فى الـعديـد من الـعـروض داخل اجلـمـعـية ثم
التحق من خـاللها بـفرقة الـشباب والـرياضة عن طـريق اخملرج "نادر
شحـاتـة" لـيتـأسس عـلى يـديه ويـشـارك معه فـى العـديـد من الـعروض
" و "اللـهم اجعـله خـير" ثم انـتقل مـنهـا "العـادلـون" و "أميـر احلشـاشـ
بعـد ذلك لـفـرق الثـقـافة اجلـمـاهـيريـة لـيشـارك فى "اآللـة اجلـهنـمـية"
لـلــمـخــرج رأفت سـرحــان ولـيـحــقق جنـاحًــا كـبــيـرًا فى دق "تــريـزيـاس"
كـاهـن جـوكـاســتـا الــشـريـر والــكـفــيف وتـألق الــبـحــرى فى أدوار الـشـر
وشــارك بـــعــد ذلك فـى "أرض ال تــنــبـت الــزهــور" و"حـــوش قــراقــوش"
وعام الطاعون" و"قوم يا مصرى" للمخرج رأفت سرحان كما شارك
فى الـقلع والـصارى و "حلـظـة صدق" وشـارك أيضًـا فى الـدنيـا رواية

هزلية "إخراج رضا حسنى.
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وسم الصيفى  7عروض منها واحد فقط جديد.. حصيلة ا

وتـطويـر اإلنـشاءات بـالـكامل وواجـهة
سرح والتجهيزات الفنية. ا

ومـن جــــانب آخــــر اعـــــتــــرف مــــدحت
ـــســـارح مـــصــــطـــفى أن زيـــادة عـــدد ا
أحـــيـــانـــا مــــا تـــشـــكـل أزمـــة حـــيث ال
تـــكــــفى أجــــهــــزة الــــصــــوت واإلضـــاءة
ـــا ــــتـــوفـــرة لـــدى الــــبـــيت الــــفـــنى  ا
يـــضــطـــرهم فـى بــعـض األحــيـــان إلى
نــقـلـهـا من مــسـرح إلى آخـر وهـو مـا

يؤثر على كفاءتها.
ويــضــيف: خـطــة الـتــطــويـر الــشـامــلـة
الــتى بــدأهــا د. أشــرف زكـى تــتــنـاول
سارح بـهدف رفع إمكانياتها جميع ا
ـــــســـــتـــــوى الــــــفـــــنى أو ســــــواء عـــــلـى ا
ــسـرح وغـرف الـبــشـرى من خــشـبـة ا
ــــقـــــدمــــة الـــــفــــنـــــانـــــ واخلــــدمـــــات ا
ــيـزانـيـة لـلـجــمـهـور مـشــيـرا إلى أن ا
الــــــســــــابــــــقــــــة اخملــــــصــــــصــــــة لإلدارة
ــسـارح كــانت الــهــنـدســيــة وتــطــويــر ا
مــلــيــون جــنــيه فــقط  رفــعــهــا هــذا
الــــــعـــــام إلى  6 ماليــــ وســــيــــتم فى
الفـتـرة القـادمـة إنـشاء مـخـزن ضخم
ديـنة  6 أكـتوبـر ليضم الـديكورات
اخلــاصـة بــكل مـسـرح وإكــسـسـوارات
ــســرحـــيــات الــتـى انــتــهى عـــرضــهــا ا
ـــكن الــــعـــثـــور عـــلـــيـــهـــا عـــنـــد حـــتى 
ــــــــــنع احلـــــــــاجـــــــــة خـــــــــاصــــــــــة وأنه 
ـــســارح طــبــقــا االحــتـــفــاظ بــهــا فى ا

دنى. لقواعد الدفاع ا

 6 عـــروض "مـــعـــادة" وعـــرض واحــد
ـــــوسم جـــــديــــــد.. هى كـل حـــــصــــــاد ا
ـســرحى الـصــيــفى الـذى انــتـهى مع ا
بــدايــة شـــهــر رمــضــان الــكــر أوائل
ـاضى والذى شهد تقد األسبوع ا
عـرض "وجـوه السـاحـر" فى أسـابـيعه
األخـــيـــرة كـــعــرض وحـــيـــد مـن إنـــتــاج
ــــــــــــــوســم إلـى جــــــــــــــانــب عـــــــــــــروض ا
"اإلســـكـــافى مـــلــكـــاً" روايح الـــنـــمــر
سندريال ما أجـملنا عالم األقزام»

وسم الشتوى. وكلها من إنتاج ا
أرجـع مـسـرحـيـون نــدرة إنـتـاج الـبـيت
ـــوسم إلى الـــتـــوسع فى الــفـــنـى فى ا
اســـــتـــــئــــجـــــار دور عـــــرض مــــســـــرحى
ـلــكـهـا جـديـدة وتــطـويــر تـلك الــتى 
الـقــطـاع بــالـفــعل الــذى الـتــهم اجلـزء

األكبر من ميزانية البيت.
قــال مــدحت مــصـــطــفى مــديــر إدارة
شروعـات الهـندسيـة بالبـيت الفنى ا
إنه عـــــــلى مـــــــدى الـــــــثالث ســـــــنــــــوات
األخـيــرة أضـفت  6 مــسـارح جــديـدة
إلـى الـــــــقــــــــطـــــــاع مــــــــنـــــــهــــــــا أربـــــــعـــــــة
بــاألســكــنــدريــة هى: كــوتــة ولــيــســيــة
احلـرية والسالم الـصغيـر لألطفال
اضى مسرح وأضـيف إليهـما العـام ا
ـغــلق بــيــرم الـتــونــسى بــالــشــاطـبـى وا
مـنذ  8 سـنـوات و اسـتــئـجـاره من
مـحــافـظـة األســكـنـدريــة عـلى أمل أن
وسم الصيفى احلالى يبدأ العـمل ا
إال إنـه أحـــــــتــــــاج إلـى الـــــــعـــــــديـــــــد من
التـجهيـزات مشـيرًا إلى االنـتهاء من
اإلنـــــشــــاءات والــــبــــنـــــيــــة األســــاســــيــــة
بـــالــكــامـل يــتــحــول إلـى مــســرح دائم
ـــــوســــــمـــــ الـــــشـــــتـــــوى يـــــعـــــمـل فى ا
والـــصـــيــفـى عــلـى حــد ســـواء إال أنه

األســاســيــة الـــتى تــســمح لـه بــالــعــمل
ــدنى واحلـريق مـؤقــتـا مــثل الــدفـاع ا
ــــســــرح و ــــقــــاعـــــد وخــــشــــبــــة ا وا
تـقسـيم الـعمل فـيه عـلى مراحل لـيتم
تـغيـيـر شـبـكـة الـكـهـربـاء والـتـكـيـيـفات
ــركــزيـــة وجتــديـــد شــبــكـــة الــصــوت ا
ــسـرح واإلضــاءة ومــيــكــنــة خــشــبــة ا
ــعــمــارى بــاإلضـــافــة إلى الــتــطـــويــر ا

سرح. بنى ا
أما عن مـسرح الـطلـيعـة الذى توقف
ــاضى فــيــقــول تــمــامــا مــنـــذ يــنــايــر ا
مــديـر اإلدارة الـهـنــدسـيـة إن مـشـروع
تطويره يتـضمن تزويد قاعاته بعازل
لـلصوت نظـرا لتأثـر عروضه بصوت
الـبـاعـة اجلـائـلـ فى مـيـدان الـعـتـبة
كما سيتم استـبدال شبكات الكهرباء

ســيـبــدأ الـعــمل فى الــعـام الــقـادم فى
الصيف فقط حل تغطيته.

شملت حركة التجديدات فى الثالثة
أعـوام األخـيـرة مسـرح مـيـامى الذى
ظل مـــغـــلـــقًــا لـــفـــتـــرة وقـــاعــة يـــوسف
ــــســــرح الــــسـالم ومــــســـرح إدريس 
سـرح الـعائم تـروبـول وا الـعـرائس وا
الـصــغـيــر وتـوقـف مـســرحى الـسالم
والــطــلــيــعــة عن الــعــمل تــمـامــا خالل

وسم بسبب التجديدات. ا
ورغم اشـــتـــراك مـــســـرح الـــسالم فى
ـهرجـان الـقـومى للـمـسرح فـعالـيـات ا
فـى دورته األخـــــــيـــــــرة فــــــإن مـــــــدحت
مــــصــــطـــــفى ذكــــر أن الـــــتــــجــــديــــدات
اخلـاصــة به لم تـنـتـه بـعـد و فـقط
االنـــتــــهــــاء من بــــعـض الـــتــــجــــهــــيـــزات

 عملية تطوير مسرح الطليعة

محروس فى انتظار «فلوس» بلجيكا
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ضـــمن فـــعـــالــيـــات حـــفل تـــأبـــ شـــهــداء
"محرقة بنى سويف" فى ذكراهم الثالثة
ـاضــيـة بـقـصـر والــتى أقـيـمت اجلــمـعـة ا
ثـــقـــافـــة بـــنى ســـويـف أعــلـن مـــســـرحـــيــو
الــفــيــوم عن تــأســيس مــهــرجــان الــفــيــوم
ــســرحى عــلى أن تــعــقــد دورته األولى ا
فـى مـــثل هـــذا الـــتـــوقـــيت الـــعـــام الـــقــادم
 2009 ويــــشــــرف عــــلــــيـه اخملــــرج عـــزت

زين.
ـسـيـرة وأعـمـال عـرض احلـفل بـانـورامـا 
شـهـداء احملرقـة وعـرض بعـدهـا اخملرج
يـــاســـر عـــطـــيـــة مــــســـرحـــيـــة "ثـــامن أيـــام
األســـبـــوع" وحــســـ مـــحـــمــود "لـــلـــمــوت

وطن".
فى حـ كـشفت مـها عـفت مقـررة جلـنة أهـالى الشـهداء عن مـساع
تـبذلها اللجـنة إلعداد حفل تأب رمـضانى ومأدبة إفطار فى نادى

هن التمثيلية. نقابة ا

عزت زين

فى الذكرى الثالثة لـ "احملرقة".. مسرحيو
الفيوم يطلقون مهرجانهم األول
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د. عايدة عالم

عايدة عالم: الئحة جديدة لـ "مسرح" حلوان.. وأحالم أخرى مشروعة
وكـشـفت د. عـايـدة عن أحالمـهـا لـلـقـسم
والـتى وصـفـتهـا بـأنـهـا "أحالم مـشـروعة"
ـشـاركـة بـعـرض أو اثـنـ فى وتـتــضـمن ا
شاركة كذلك فى ى وا سرح الـعا يوم ا
هرجان القومى والتجريبى وأن يقام ا
سـرحى حتت إشراف مهـرجان حـلـوان ا

القسم وأن يتولى هو تنظيمه.

مـهرجـان عـ شـمس للـمـتـخصـصـ بأنه
جـيد بالنسـبة لكونهـا دورته األولى مطالبة
بتنظيمه بشكل أفضل كاشفة أن مشاركة
ـهـرجـان تـأتى تـنـفـيـًذا التـفـاق الـقـسم فى ا
ــنـــعم عــلــوانى مع إدارة ســلـــفــهــا د. عــبــد ا
هـرجان فـى ح وصـفت العـرض الذى ا
ـهـرجـان بأنه شـارك به فـريق الـقسم فى ا
ـثلى "جـيـد" فقط مـرجـعة ذلك إلرهـاق 

الفريق وتوترهم.

قــــــالـت د. عــــــايــــــدة عـالم رئــــــيـس قــــــسم
ـسرح بكلـية اآلداب بجامـعة حلوان: إن ا
الئـحة الـقسم سيـعاد الـنظـر فيـها األمر
ـتـدة إلى "تـيرم" الذى قـد يـحـول مـواد 

والعكس.
وأشـــــارت د. عــــايــــدة الــــتـى تــــولت رئــــاســــة
ـفــاجئ لـيس الـقــسم مـؤخــرًا أن الـتــغـيــيـر ا
فى صـــالح الــقـــسم نـــهــائــًيـــا لــذلك ســـيــتم
ô«ª°S âaCGQ الــتـــغــيــيــر بــهــدوء وعـــلى مــراحل ووصــفت
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ـكن أن يــكـون أسـلـوبـاً ـســبـقـة عن الـشــخـصـيـة  > إن اســتـغالل مـعـلــومـاتـنـا ا
ـعـلـومـات رأسـا على مـشـروعـاً كـمـا فى مـسـرحـيـة مـخطـطـة لـكى تـقـلب هـذه ا

عقب.

سرحي جريدة كل ا
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انـــتــهت أمـس عــروض مـــســرح" أيـــام األســبــوع
الـثـمـانـيـة" والتى قـدمت عـلى مـدار أربـعـة أيام
فى الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن بــالــلــغــتـ
العربية واإلجنليزية على مسرح كوك بيت.

ــســرحى الــذى أخــرجــته الــعــراقــيـة الــعــرض ا
ـــواطـــنـــهـــا الـــشـــاعـــر "أحالم عـــرب" عن نـص 
صالح حـــسن ســـبق وعـــرضت فـى مــهـــرجــان
ـغـربـيـة فى ـديـنـة اجلـديـدة ا مـسـرح الـطـفـل 
اضى بـينما عرضت فى اجلزائر فى أبريل ا
ـاضى عـقب جنـاحـهـا فى الـعـراق بـعـد يـونـيه ا

وصل. عرضها على مسرح ا

ملك كاذب وواقع سياسى مأزوم فى كوميديا سياسية عراقية 
شاركة  14 فـنانا وفنانـة من فرقة دائرة الـسينما
ـسـرح فى وزارة الـثـقـافـة العـراقـيـة بـدأت بـروفات وا
ــلـك جــيـــبه" الــتـى تــعــد ــســـرحى "جـــيب ا الــعـــرض ا

سرحيات الكوميدية جرأة. واحدة من أكثر ا
سرحية مـستوحى من أغنـية شهيرة أذيعت عـنوان ا
بــعــد فــوز الــعــراق بــكــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم الــعــام
ـاضى "جــيب الــكــأس جـيــبه" (أى اجــلب الــكـأس) ا
لـكن الـعـراقـيـ أصـبـحـوا يـوظـفـونه بـتـهـكم لـلـحـديث
شـكالت االجـتمـاعـية فى ـعـيشـيـة وا عن مـعـاناتـهم ا

البالد.
ـسـرحى الـكـاتب الـعراقـى على يـقـول مـؤلف الـعـمل ا
حس إن مـسرحـيته "تتـحدث عن ملك يـوهم شعبه
بــإجنــازاته ويــطــلق وعــوده لــلــشــعب لــكــنه فـى نــهــايـة
ـصـاحله الـشـخـصـيـة ويـكـثـر من إيـذاء األمـر يـتـفـرغ 

الناس".
كـمـا أنـهـا مـسـرحـيـة جـمـاهـيـريـة بـطـبـيـعـتـهـا وتـتـنـاول
ـواطـن الـواقع الـسـياسـى فى العـراق اآلن وهـمـوم ا
ــســـئـــولــ  دون حل الـــذين يـــعـــيــشـــون عـــلى وعـــود ا

شكالتهم ومعاناتهم اليومية".
ــســرحـــيــة تــفــضح الـــواقع الــســيــاسى ويــضــيف إن ا

وتقدم صورا سياسية لهذا الواقع االنتهازى.

..zá«æeÉãdG ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG{

¿óæd ìQÉ°ùe ≈∏Y á«bGôY ájDhQ 

.. z∫ƒÄ°ùe ∫ÉªgEG{

ô£b ÜÉÑ°ûd á«Mô°ùŸG ¢TQƒdG º°Sƒe ºààîj 
الـشــرشــنى وكــذلك فــرقـة نــادى اخلــور الـتى
قــدمت مــســرحـيــة "قــدرى غــاب عــنى ورحل"
من إخـــراج عـــلـى الـــشـــرشـــنى وفـــرقـــة مـــركـــز
شـــبــاب اجلـــمــيـــلــيـــة الــتـى قــدمت مـــســرحـــيــة
ــــلــــكــــة احلــــيـــوانــــات" مـن إخــــراج ســــمــــيـــر "
مصطـفى وفرقـة مركز شـباب الذخـيرة التى
قدمت مسرحية "شباب دوت كوم" من إعداد
وإخـراج إبـراهـيم عبـد الـرحـيم وفـرقـة مـركز
شــبـــاب ســمــيـــســمـــة الــتى قـــدمت مــســـرحــيــة
ــــوت" مـن إعــــداد وإخـــــراج فـــــهــــد "رقـــــصـــــة ا

الباكر. 
ســبق الــعــروض عــدة دورات تــدريــبــيـة ضــمن
الــدورة الـــصـــيــفـــيـــة مــنـــهـــا دورة فن الـــكــتـــابــة
ــكــيــاج وثـــالــثــة عن ــســـرحــيــة وورشــة فـن ا ا
الـديــكـور والــتـصــمـيـم إضـافــة إلى ورشـة عن
ـسـرحى تطـرقت لـلـجـانب الـنـظرى اإلخـراج ا
للمسرح وبـداياته ومدارس اإلخراج اخملتلفة
وقــــدمت تــــدريـــبـــات عــــمـــلــــيـــة عـــلـى احلـــركـــة

والتكوين. 

ــســرحــيـة ــركــز الــشـبــابى لــلــفــنــون ا اخــتــتم ا
الــتـابع لـلــهـيــئـة الـعــامـة لــلـشـبــاب بـدولــة قـطـر
ـسـرحى "إهـمال نـشـاطه الصـيـفى بـالـعرض ا
مـــســـئـــول" تـــألـــيف وتــــمـــثـــيل وإخـــراج شـــبـــاب
ركز وأشرف الـورشة الصيفـية التى نظمـها ا

عليها فنانون من قطر والعالم العربى.
سرحيـ والنقاد  حـضر العرض عـدد من ا
وألـقت نـدى أحـمــد كـلـمـة نـيــابـة عن الـشـبـاب
ـلـكون من سـرحى جـاء فيـهـا أن الشـباب  ا
ــــكـــنــــهم مـن اإلبـــداع وقــــهـــر الــــطـــاقــــات مـــا 

ستحيل. ا
الــورشـة والــدورات الـصــيـفــيـة أشــرف عـلــيـهـا
فــنـــانــون مــســـرحــيـــون مــثل غـــا الــســلـــيــطى
ـان ذيـاب. وقام بـبـطـولة وذكـريـات البـاكـر وإ
ــســرحــيــة كـل من أحــمــد الــبــاكــر وفــاطــمــة ا
الشـروقى وسـارة الـذهـبى وهـاجـر الـذهبى
وحـــــسن عــــاطـف وفــــاروق عــــادل ومــــحــــمــــد
عـادل وعـبـد الـله الـبـكـرى ومـحـمـد الـبـكرى

ال.  ومحمد ا
"إهـــمـــال مـــســــئـــول" .. دارت أحـــداثـــهـــا حـــول
عائلة كثيرة العدد تعيش عددا من التحديات

سئـولياته فى شاكل تـتفـاقم بإهمـال األب  وا
تــــوجــــيه األبــــنــــاء وتـــربــــيــــتــــهم أمــــا األم فــــهى
الــعــنـصــر الــغـائب تــمــامـا عـن تـوجــيه األبــنـاء.
فنحن أمام عدد من الشـبان والفتيات أغلبهم
راهقة يخـرجون للشارع وللمدرسة فى سن ا
ويـواجهون حـياتهم بـدون رعاية من األسرة أو
ــؤســـســات االجــتــمــاعــيــة. وهى غــيــرهــا من ا
ــقـــدمــات الـــتى كـــانت تـــنــبـئ بــحـــدوث مــا ال ا
حتـمــد عـقــبـاه وهــو مـا  فــعال عـنــدمـا جـاء
األمن يــسـأل عن االبــنـة الـتـى تـورطت مع ابن
اجلـــيـــران فـى تـــرويج اخملــــدرات. وقـــد كـــانت
الصـدمـة كـبـيـرة عـلى األب وكل أفـراد األسرة

ألن الضحية كانت ذكية وجميلة.
ـســرحـيــة قـد ــركـز الــشــبـابى لــلـفــنــون ا كـان ا
ــســرحــيــة فى شــهــد ســلــســـلــة من الــعــروض ا
إطـــار اخــتــتـــام الــنــشـــاط الــصــيـــفى لــلـــمــراكــز
واألنــديـة الــتــابــعـة لــلــهــيـئــة الــعــامـة لــلــشــبـاب
ـــــســــرحى لــــفــــرق هــــذه ــــهــــرجــــان ا وضـــــمن ا
ــراكــز وذلك فـى الــفــتــرة مــا بـ  10 و15 ا
أغسـطس. ومن بـ هـذه الـعروض مـسـرحـية
الــــــنـــــادى الـــــعــــــربى "واو راقـــــد" إخــــــراج عـــــلى

 مسرحية  « جيب الكأس جيبه»

ـسـرحـيـة الـكومـيـديـة "دار اجلـنون" عـلى خـشـبـة مـسرح عـرضت فـرقـة الـبـيادر ا
خيم الشاطئ غرب مدينة غزة. سحال  مؤسسة سعيد ا

سرحـية تناقش هموم اجملتمع الفلسطينى السياسية وقال مسئول بالفرقة إن ا
واالقتـصادية واالجتمـاعية وتضع على احملك مشـاكل هذا اجملتمع وما آلت إليه

حالة الشعب الفلسطينى من تفكك وانقسام.
ــســرحــيــ بـــفــلــســطــ وبــطل فى حــ قــال الـــفــنــان ســعــيــد عــيـــد أحــد أبــرز ا
ـسـرحـية: "دار اجلـنـون من األعـمـال الـتى يـطـلق عـلـيهـا الـتـراجـيـكـومـيـدى حيث ا

األلم إلى ذروته والضحك على الواقع أيضا يصل إلى ذروته".
وأضاف سعيد: العرض يحـدث توازنا ب احلالت ويدعو إلى االلتقاء والوحدة
ظـلم الذى نال الـتى ستـعيـد إلى النـسيج الـفلـسطـينى قـوته وتخـرجه من النـفق ا

من حرية الشعب الفلسطينى بكل أطيافه وشرائحه.
ـسرحـيـة الـكـومـيـديـة لـفـيف من الـفـنـانـ اخملـضرمـ وهم: شـارك فى بـطـولـة ا
"الـفنـان سعيـد عيـد والفنـان جواد حـرودة والفـنان زهيـر البـلبيـسى والفـنان أكرم
عــبـيــد والــفــنـان ســامى ســتــوم والـفــنــانـة مــاجــدة طــالب أمـا الــتــألــيف واإلخـراج

." فللفنان الكبير على أبو ياس
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سفر العميان من عروض ٢٠٠٦

ــســرحى ـــوسم ا عن  دائــرة الــثـــقــافــة واإلعالم فى الـــشــارقــة صــدر كــتــاب "ا
الصـيفى «2005 - 2006 - 2007" من إعداد عـلى خمـيس محـمدالـذى قال
ـان الـدكتـور سـلـطان بن مـحـمـد القـاسـمى - عـضو إن الفـكـرة انـطلـقت من إ
ــســرح ودوره كــوســيــلــة لــطــرح الــهــمـوم اجملــلس األعــلى حــاكـم الــشــارقــة - بــا
ياه الـعميـقة لسـلوك اجملتمع واستدراج األسـئلة الصـامتة الـتى تتحـرك فى ا

وخلق التفاعل من أجل التغيير. 
ـــســرحـى فى فــصـل الــصـــيف حـــيث تـــعــرض ست ـــؤلف الـــنــشـــاط ا يـــتــتـــبع ا
مسرحيات مختلفـة بواقع ستة عروض للمسرحية الواحدة وذلك فى مناطق

مختلفة من اإلمارات.
ــؤلف إن هــنــاك أربــعــة ــســرحى فى الــصــيـف يــقــول ا ــوسـم ا وعن أهــداف ا
سرحية من ساهمة فى تنشيط وتطوير احلياة ا أهداف رئيسية تتمثل فى ا
خالل عـروض مـسرحـية مـتـميـزة مـنتـقـاة حازت بـالـفعل إعـجـاب اجلمـهور فى
ـسـاهـمـة فى تـأسـيس مـوسم مـسـرحى ـسـرحـيـة وا فـعـالـيـات أيـام الــشـارقـة ا
تمـيزة لدعم سرحـية احمللـية ا مستـمر ومتـواصل ودعم وتشجـيع التجـارب ا
اســتــمـرارهــا وتــواصـلــهــا مع اجلــمـهــور واجملــتــمع احملـلـى ومـشــاركــته هــمـومه

سرحية.  تعة من خالل الفرجة ا وقضاياه ورسم البهجة وا
ــسـرحـيــة الـتى شـاركت ـؤلف كـذلـك قـراءات مـتـتــابـعـة لــكل األعـمـال ا يـقــدم ا
ــسـرحــيـة ـاضــيـة فــفى عـام  2005 قــدمت الــفـرق ا ـواسـم الـثالثــة ا خالل ا
سرحيـات «مرادية» «بحسن نية» «آه.. قلبى» «مركب شاركة  36 عرضاً  ا
الـنـار» «حـكـايـات من أزقـة» «الـعالـم الثـالث» «بـقـايـا جروح» وفـى عام2006
سرحـيات «السردال» «قـوم عنتـر» «الظمأ» «سفر الـعميان» يقدم قـراءات 
«موالى يا مـوالى» «كل الناس يدرون» وفى عام 2007 يتـابع خميس قراءاته
فى مسـرحـيـات «الـلوال» «خـبـر خـبـزتوه» «الـبـقـشـة» «انتـظـارات» «الـصرة»

«نهار ساخن».
ـسرحى الصـيفى بـتوجـهه األرشيـفى ففضـالً عن تتبع وسم ا ويتـميـز كتـاب ا
ـنـاخات احملـيـطـة بـها يـتـضـمن الـكتـاب  مـا نـشر ـسـرحيـة ورصـد ا الـعـروض ا
وسم  فى الصـحافة احملـلية كـما يشـتمل على الـلجان الـعاملـة وأسماء عن  ا
ـســرحـيـات ــكـرمــ فى كل مـوسم مــسـرحى فــضالً عن مالحق صــور لـكل ا ا

اضية.  شاركة فى السنوات ا iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tا

IóFÉe ≈∏Y iOƒ©°ùdG ìô°ùŸG Ωƒªg
êGƒeCG ábôa ËôµJ

أقـــــامت إدارة مــــــهـــــرجـــــان األعـــــراس
ــيـاً الــســعـودى بــسـيــهـات حــفالً تــكـر
خـــــاصـــــاً لــــفـــــرقــــة أمـــــواج لـــــلــــفـــــنــــون
ـــا قـــدمــوه فى ــســـرحـــيــة تـــقـــديــرًا  ا
مـهـرجان األعـراس ومـا يـقـدمونه من
مـــســــرحــــيـــات اجــــتـــمــــاعــــيـــة هــــادفـــة

للمجتمع. 
وحـــضـــر الـــتـــكـــر هـــشـــام الـــربـــعـــان
ن درويش والـفــنـان مـنــتـظـر داود وأ

وجهاد احملسن على السادة.
مـــهـــدى الـــنـــاصـــر رئــــيس اجلـــمـــعـــيـــة
ـــســـرح فى تــوعـــيــة حتــدث عن دور ا

' Qƒ°üæŸG' AÉØ°ûH πØàëj âjƒµdG ≈Ñ©°T 
ــنـاسـبـة شــفـاء عـضـو ـســرح الـشـعـبـى الـكـويـتــيـة» احـتــفـالـيـة  أقـامـت فـرقـة «ا
نصور حضرها أعضاء الفرقة وعدد الفرقة اخملرج الشاب منصور حس ا
كـبــيـر من اإلعالمــيـ والــفـنـانــ وفـريق مــسـرحــيـة «أعـوان الــقـبــطـان» الـتى
عــرضــتـــهــا فــرقــة مـــســرح الــشـــبــاب وأبــطـــال مــســرحــيـــة «كــمــبـــيــو وحــوار مع
األصدقاء» وقد استهل احلفل الفنان جمال الردهان مرحبا باحلضور وقال
ؤازرة نـصور فى هذا اجلمع تقليد أصيل لدى الفرقة  إن االحتفال بشفاء ا
ـهم الذى ـانا أيـضا بـالدور ا أعـضائـها واالهـتمـام بـهم فى كل منـاسبـاتهم وإ

يقومون به جتاه الفرقة.

ــدرسـة أو اجملــتــمع وقــال إن دوره كــا
ـــســـرح هـــو الـــفن األمـــتع الـــبـــيـت فـــا
باشر مع اجلمهور لذلك الرتباطه ا
ــســـرح إذا لم يــتــنـــاول قــضــايــا فــإن ا
شــعـــبه بـــاجلــديـــة فــإن اجلـــمـــهــور لن

يتجاوب معه.
وعـقَّب الـفـنـان مــنـتـظـر داود بـالـقـول:
عــنــدمـا يــكـون هــنــاك مـســرح مـتــقـدم
فـهذا يعنى أن هـناك مدينـة متقدمة
وعنـدما تـكون هـنـاك مديـنة مـتقـدمة
فـــــهــــذا يــــعــــنـى أن هــــنــــاك مــــســــرحــــاً

متقدماً.

ــسـرحـيــة عـلى مـســرحـيـة أخــرى واالخـتـبـار > قــد ال تـنـطــبق قـاعـدة تــصـلح 
سـرحية احلـقيـقى هو مـا إذا كانت الـشخصـية تـستـطيع أن تـؤدى ما تتـطلـبه ا
سـرحية الذى يتعـمد كسر القـواعد الواقعية يـشكل مجموعة من مـنها. ونوع ا

شكالت اخلاصة. ا

سرحى لين الرملى. > مجموعة من الشباب أطلقوا مؤخراً جروباً جديداً على الفيس بوك حملبى الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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رمضان واإلبداع
ــاذا ارتــبـط شــهــر رمــضـــان فى ذهــنـى بــالــعـــمــلــيــة ال أدرى 
ـاذا تتـوهج فى داخـلى القـدرات األدبـية اإلبداعـيـة وال أدرى 
والـفـنـية فى هـذا الـشـهـر بالـذات. حـقـيقـة أن رمـضـان ارتبط
لـــديـــنـــا - خــصـــوصـــا فى الـــســـنـــوات األخـــيـــرة - بـــاإلبــداع
الـتـليـفـزيـونى وأصـبـحت الـدرامـا الـتـليـفـزيـونـيـة ال تـنـطلق
بعـنفـوانها إال مع هـذا الشـهر الكـر إال أن تفـسير ذلك فى
اعتـقادى يعود إلـى ظاهرة القـنوات الفـضائيـة التى أصبحت
ـنـا الـيـوم إضـافـة إلى ارتـبـاطـها حتـتل مـكـانـة فـائقـة فى عـا
ة وسطوة بالظاهرة االقتصادية التى توحشت اليوم مع العو
اإلعالنـات الـتــجـاريـة لـتـرويج الـسـلـع االسـتـهالكـيـة كل هـذا
ــكن أن يــكـون تــفـســيـرا مــاديـا لــهـذه الــظـاهــرة إلى جـانب
رتـبـط بـاحلـقـبة الـتـفـسـيـر الـتـاريـخى الـذى يـخـصـنـا وهـو ا
ـا يـقرب من الـفـاطمـيـة التى حـكم فـيهـا الـفاطـمـيون مـصر 
مائـتى عام حيث تمـيزت هذه احلـقبة بظـاهرة االحتـفاليات
الــشـعــبـيــة والـديـنــيـة فـى شـهــر رمـضـان وكــذلك الــطـقـوس
رتبـطة بآل البيت والـتى مازالت قائمة حتى واالحتـفاليات ا
اآلن فى شهـر رمضـان وفى أماكـنهـا الـتاريـخيـة مثل مـنطـقة
ـنسـوب إلى فاطـمة الزهـراء ومنـطقـة احلسـ سيد األزهر ا

الشهداء ومنطقة السيدة زينب أم هاشم.
ا كـان هذا يفسر ارتباط شهر رمضان بالظاهرة اإلبداعية ر
الـفـنـية بـشـكل عـام إال أنه بـالنـسـبـة لى شـخصـيـا فـإن األمر
يختلف إلى حد ما وال أجد مناصا من أن أبحث عن السبب
الـشـخـصى أو التـفـسـيـر اخلاص الـذى يـربط بـ العـمـلـيات
اإلبداعـية بداخلى وب شـهر رمضان وال سيـما أن كثيرا من
سـرحيات واألعـمال الدرامـية التى كـتبتـها أكون قـد بدأتها ا
أو على األقل فـكرت فـيها وتـبلورت لـدى عنـاصرها اإلبـداعية

فى هذا الشهر بالذات.
الـتـفـسيـر الـذى آراه مـقنـعـاً عـلى األقل بـالنـسـبـة لى أعود به
إلى حـكـايـات جــدتى ألمى فى شـهـر رمـضـان وأن حـكـايـاتـهـا
كـــلــهـــا كـــانت حــول عـــالم اجلـــان والــعـــفـــاريت واألســاطـــيــر
ـاذا كانت حتكـى لى هذه احلواديت اخملـيفة واخلرافـة ولكن 
فى هذا الشهر بالذات وليس فى بقية الشهور األخرى? أقول
ـبارك ألنـهـا كـانت تـدرك بـحـدسـهـا الـديـنى أن هـذا الـشـهـر ا
تـسـلـسل فـيه الـشــيـاطـ ويـقـيـد اجلـان وحتـبس الـعـفـاريت
وبالتـالى فإنـها بعـبقريـتهـا التلـقائيـة كانت حتـكى حكايـاتها
رعـبة دون أن يـكون لديـها خـوف أو شفقـة على طـفل مثلى ا
ــــردة من ـــســــسه خــــوف أو مس مـن هـــؤالء ا خـــشــــيــــة أن 
الشـياط أو اجلان أو العفـاريت. هذه بالفعل عـبقرية نشأت
بالـفطرة لدى امرأة عجوز تـدرك دورها التربوى العفوى رغم
أنهـا أمية ال تعـرف القراءة أو الكـتابة ولكـنها بذلك ودون أن
تـدرى حــركت كـوامن اإلبـداع داخل احلــفـيـد الـصــغـيـر الـذى
يجلس مـستـكيـنا ومبـهورا بـ يديـها يسـتمع إلى حـكايـاتها
دهـشة والـتى تـأخذه إلى عـالم اخليـال الذى هـو أساس كل ا

إبداع فنى وأدبى وعلمى.
ستـوى الشخصى فإن وإذ كانت جـدتى قد فعلت ذلـك على ا
مؤلف قـصص ألف لـيـلة ولـيـلة اجملـهـول قد فـعل ذلك أيـضا
ــسـتــوى الـعـام حــ اسـتـوحى أســاطـيـر الــهـنـد ولــكن عـلى ا
والـسـنـد والـفـرس وبـغداد والـقـاهـرة وبالد واق الـواق وغـيـرها
مـن أقطـار الـدنـيا وال أسـتـبـعد أيـضـا أنه فـعل ذلك فى شـهر
رمضـان حتى يأمن على نفسه غـدر الشياط واجلان الذين
بدع الـكبيـر طاهر ـثل ا يحـكى عنهم وأظن أنه قـد فعلـها با
أبـو فـاشـا رائــد درامـا ألف لـيــلـة ولـيـلـة حــ أعـدهـا لإلذاعـة

لتذاع فى شهر رمضان بالذات من كل عام.

نع  أحمد شوقى 
عبدالوهاب من
الغناء حلداثة سنه

ـــهـــديـــة فى يـــنـــايـــر  1927أوبـــرا قـــدمت مـــنـــيــــرة ا
"كــلـيــوبـاتــرا ومـارك أنــطـونـيــو" من اقــتـبـاس ســلـيم
نـخـلـة واشـتـرك يـونس الـقـاضى فى تـعـديل بـعض

واقف وكتابة الفصل الثالث نظما. ا
وقـام عبد الوهاب بـالبطولة أمـامها وكان قد قام
بتـلح الـفصـل الثالـث وتكمـلة الـفصل الـثانى. إذ
سبق لـسـيد درويش أن حلـن الفـصل األول وجزءًا
من الثـانى. والقت هذه األوبـرا جناحا جـماهـيريا
كــبــيــرا. وقــفــز مــرتـب عــبــد الــوهــاب فى أيــام من

ثالث جنيها شهريا إلى ثالثمائة جنيه.
وقطع عـبـد الـوهاب مـشـواراً طـويالً قـبل أن يصل
إلى هـذا النـجـاح. فـقد أحلـقه أبـوه بـكتـاب الـشيخ
ــسـجـد ســيـدى الـشــعـرانى. فـلم ـلـحق  عـاشــور ا
يـقـبل عـلى تـعـلم الـقـراءة واحلـسـاب. وأقـبل إقـباالً
روحـيـا عـلـى تـرتـيل الـقـرآن الـكـر بـصـوت جـمـيل
ـشـهـور بفـلـقـته ـا جعـل عـريف الـكـتـاب ا مـعـبـر 

يقول له: أنت فنان يا ولدى.
ساجـد لالستماع وكـان عبد الوهـاب يذهب إلى ا
إلـى مــشـــاهـــيــر الـــقـــراء. وانــســـاب صـــوت الـــشــيخ
رفعت إلى أعماقه ليـترك رواسب فنية بقيت معه
طــيــلـــة حــيــاته. كـــمــا كــان يـــرتــاد حــلـــقــات الــذكــر
ويــســـتــمـع بــشـــغف إلى أنـــاشــيـــده. وأنـــشــد مـــعــهم
وتـــطـــوح عــلـى دقــات الـــدفـــوف. إضــافـــة إلى ذلك
عـشق أغنـيات الـشيخ سالمـة حجـازى الذى بـلغت
شـهـرته اآلفـاق وكـان يـتـمـنى أن يـلـتـقى بـه لوال أن
ــنــيـــة. ثم ســمع عن الـــشــيخ الــصــفــتى عــاجــلــته ا
. وبـحـثت عـنه فــتـوجه إلى سـرادقه بـحى احلــسـ
أســرته طــوال الــلــيل حــتـى اهــتــدى إلــيه شــقــيــقه

الشيخ حسن.
والـتـقى عــبـد الـوهـاب بـالـفـنـان فـوزى اجلـزايـرلى
الــــذى أعــــجب بــــصـــــوته ودعــــاه إلـى الــــغــــنــــاء فى
ـسرح . ووضع عـلى بـاب ا مسـرحه بـحى احلـسـ
الفتة "سارعوا إلى سـماع أعجوبة الزمان الطفل
ـــعـــجــزة الـــذى يـــغــنـــيـــكم أغـــانى الـــشــيـخ سالمــة ا
حـجازى.." وأطـلق علـيه اسم: "مـحمـد البـغدادى"
حتى ال تعرف أسرته مـكانه ومرة أخرى يكتشف

الشيخ حسن مكانه.
ويقول له اجلزايرلى:

والـله حرام.. الولد مـوهوب وله مستـقبل.. سيبوه
للفن.. سيبوه يا ناس يغنى.

ويـواصـل عـبـد الــوهـاب حــديـثه مع مــحـمــد أحـمـد
عيسى (رحلة غنائـية برويها محمد عبد الوهاب
دار الــــشــــعب مــــارس  1975 فـــيــــقــــول إن أســــرته
أعـادته إلى الكـتاب لـكنه تـركه ليـغنى بـ فقرات
األسود والـنمور فى سـيرك مـتجول ضـرب خيامه
فى بــــاب الــــشــــعـــــريــــة. وســــافــــر مــــعـه فى رحالت
مـضـنـيـة لم يتـحـمـلـهـا جسـده الـضـعـيف فـعاد إلى
أســـرته مـــتــظـــاهـــرا بـــالـــتـــوبــة إلـى أن اهــتـــدى إلى

مسرح عبد الرحمن رشدى.
وتـقـول روزالـيـوسف فى مـذكـراتـهـا إن جورج أبـيض
قـدم مطـربـا نـاشـًئـا هو حـامـد مـرسى لـيـلـقى بعض
قصائد الشيخ سالمة حجازى ب فصول رواياته.
ـــــــضـى فى وأراد عـــــــبـــــــد الـــــــرحـــــــمـن رشـــــــدى أن 
مــنـافــسـتـه فـقــدم صـبــيـا ضــئــيل اجلـسم خــجـوال
ـتــاز صـوته بـحالوة ال تـخـطــئـهـا أذن واصـطـحـبه
مـعه فـى رحـلـته إلى الـصـعــيـد. وطـوال الـرحـلـة كـان
ـربــيـة ويـخـلع مـعـطـفه لـيـدثـره به إذا بـرد يـعـامـله كـا

اجلو ويشرف على نومه وغطائه وطعامه.
ـنـاسـبـة أمـا أول لـقـاء لـهـا بــعـبـد الـوهـاب فـكـان 
دنى". وت ا طـريفة. كانت الـفرقة تمـثل رواية: "ا
وكـــانـت روزالــيـــوسـف تـــقـــوم بــدور بـــنـت صـــغـــيــرة
ـثلة اسمهـا جميلة وحدث أن وتـقوم بدور أمها 
مـرضت جمـيلـة فاخـتار عبـد الرحـمن رشدى ثم
ـثل عـبـد الـوهـاب دور الـبـنت الـصـغـيرة قـرر أن 
وأن تكون روزاليـوسف أمها وفى أول دور تمثيلى
لـعـبــد الـوهـاب ألـبـســوه فـسـتـانـا رشــيـقـا ووضـعـوا
عـلى رأسه شعـرا طويال مـستـعاراً وكـانت تنـسدل
عــلـى كــتـــفــيـه ضــفـــيـــرتــان طـــويـــلــتـــان مـــربــوطـــتــان
بـشرائط المـعة. وتـذكر أنـهما فـشال معـا فى هذه
ـسـرح كـلـمـا الـلـيـلـة الرتـبــاك عـبـد الـوهـاب عـلى ا
حتـركت ضفيرتاه خـلف ظهره. لكنه أتـقن التمثيل

فيما بعد. وخاصة فن اإللقاء.
وفـى كـتــابه: "مــحــمـد عــبــد الـوهــاب" (الــعـدد 340

 عبدالوهاب  

ــســارح فــإن رسل بــاشــا جــاء إلىّ اآلن لــكى فى ا
يـطلب مـنى بصـفة شـخصـية التـدخل فى األمر.."
ــتــنع عن وطــلب مــنـه عــبــد الــرحــمـن رشــدى أن 
الـغـنـاء: "إنــنـا هـنـا نـحــبك كـمـا تـعـلـم وتـسـتـطـيع أن
حتــضــر فى أى وقت ولــكـن ال غــنـاء. أنـت تــعـرف
من هــــو شـــوقى بـك أو رسل بـــاشــــا. مـــعـــلــــهش يـــا

محمد.. كلها سنت تالتة وتبقى كبير..".
وجـاءت ثورة 1919وخـرجت الفـرق التـمثـيلـية كـلها
لـلمـشاركـة فى الثورة  –وكـان محـمد عبـد الوهاب
فى مــقــدمـــة فــرقــة عــبــد الــرحــمن رشــدى يــغــنى
األنـاشـيــد الـوطـنـيـة ويـهـتـف بـحـيـاة مـصـر ويـردد
شهـور: االستقالل التام.. أو الـنداء اجلماهـيرى ا

وت الزؤام. ا
ـشاركـة بتفـصيل وتـتحـدث روزاليـوسف عن هذه ا
أكثر. وتـذكر أنهـا بدأت تهتم بـالسيـاسة منذ ذلك
ـــســـارح انـــضم عـــبــد . وبـــعــد إعـــادة فـــتح ا احلـــ
الــوهـاب إلى فــرقـة عــلى الــكـســار لـكــنه لم يـرض
عــمـــا أســنــد إلـــيه. وعــنـــدمــا قـــدمت فــرقـــة ســيــد
درويش رواية: "شـهـرزاد" على مـسـرح بريـنـتانـيا –
سـينـما كـايـرو فيـما بـعد  –كـان البـطل الغـنائى هو
الــــشـــــيخ ســـــيـــــد درويش لـــــكن الـــــروايـــــة لم حتظ
بـالـنـجــاح. وأرجع أصـدقـاء الـشــيخ سـيـد ذلك إلى
صـوته الـذى لم يــقـبـله اجلــمـهـور. وطــلـبـوا مـنه أن
يـجـرب مــطـربـا من أصــحـاب األصـوات الــرقـيـقـة.
ـحـمـد عـبـد الـوهـاب لـكن الـروايـة لم فـاسـتـعـان 
يـحالـفـهـا النـجـاح. فسـافـر عـبد الـوهـاب مع فـرقة
الـــريــحــانى إلـى فــلــســطـــ ولــبــنــان وســـوريــا فــلم

حتقق الفرقة جناحا أيضا.
ــوســيــقى الــشـرقى وفى صـيف  1924قــرر نـادى ا
إقــامــة حــفــلــة غــنـائــيــة بــكــازيــنــو ســان اســتــيــفــانـو
بـــاألســــكـــنـــدريـــة وكــــان أحـــمـــد شــــوقى حـــاضـــرا
واستمع إلى محمـد عبد الوهاب فطلب أن يراه.
وخشى عبد الوهاب من مقابلته فى مبدأ األمر.
وعـــنــدمـــا ذهب إلـى مــقـــصـــورته رحب به الـــشـــاعــر
الكبـير. و التـعارف الذى دفع عـبد الوهـاب دفعات
كبـيـرة إلى األمام. وعـرف شـوقى عـلى حقـيـقته: "إنه
يــنـــبـــوع مـن األدب والــعـــلـم والـــذوق واحملــبـــة وحـــسن

اخللق واإلحساس العميق باحلياة..".
وفى عـام  1927حـقق عـبـد الـوهـاب جنـاحـا كـبـيرا
ـهديـة كـما سـبق أن ذكـرنـا ويذهب أمـام منـيـرة ا
فـتحى غا فى كتـابه: "الفن فى حياتـنا" (الكتاب
ــهــديـــة أحــست الـــذهــبى د. ت) إلـى أن مــنــيـــرة ا
. بالـغـيرة من جنـاحه وهى صـاحـبة اجملـد الـقد
وظـنت أنه تـعـمد أن يـطـفئ األحلـان الـتى وضـعـها
لــهـا حــتى يـبــرز هـو فــأخـرجـتـه من الـفــرقـة. لـكن
. لحن هذا لم ينف أنه ارتفع إلى مـصاف كبار ا
وارتبط فى أذهان النـاس بأنه العبقرى الذى جاء

بعد سيد درويش.

هدية  منيرة ا

هدية أحست  منيرة ا
بالغيرة الشديدة
 من جناحه فطردته

من الفرقة

من ســــلـــســـلـــة اقــــرأ) يـــقـــول مــــحـــمـــود عـــوض: إن
سرح ذات يوم الـشاعر أحمـد شوقى حضـر إلى ا
وسـمع عـبد الـوهـاب. وفى الـيـوم التـالى قـال عـبد
الـــرحـــمن رشـــدى حملــمـــد عـــبـــد الــوهـــاب: ".. هل
تـــعــــرف من الـــذى يــــجـــلس اآلن فـى مـــكـــتــــبى? إنه
"رسل" بــاشــا حــكــمــدار الــقــاهـرة. جــاء بــنــاء عــلى
ــنـعك من شــكـوى مـن شـوقى بك مــطــالـبًــا فـيــهـا 
الغـناء لـصغـر سنك. إنه ثـائر جدًا  –كمـا نقل إلىّ
"رسل" بـاشا  –ويعـتبـر هذا الـعـمل منـافيـا لقـواعد
األخالق ومن الضـرورى مقـاومته حـمايـة للنشء.
نع مـزاولـة الصـغار لـلغـناء وألنه ال يوجـد قانـون 
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مركز الهناجر للفنون
برنامج اخليمة الرمضانية

٩٫٣٠ مساءًيقــــدم
الدعوة عامة

مركز الهناجر للفنون بأرض األوبرا : ٢٧٣٥٦٨٦١

٧   رمضان
٨   رمضان
٩   رمضان
١٠ رمضان
١١ رمضان
١٢ رمضان
١٣ رمضان
١٤ رمضان
من ١٦ رمضان
حتى ٢٥ رمضان

 «ياسـر مـعــوض»
ـــــــــلـــــــــــــــــكــــــــــــــــلــــــــــــــــور فـــــــ
إشـراف «أشـرف فؤاد»
إشراف عبد الرحمن زكريا
 «محمود ياس التهامى»
 «حـس فـوزى/منى فوزى»
إشـراف مـحـمـد حـسن عـبـداحلافظ
«أحــــــــمـــــــــد سالم»
إخــراج عـزة احلـســيـنى

تخت عـــــــــــــــــربى
الطنبــورة البـورسعـيـديـة 
شقاوة تيم غناء وأستعراضات أطفال 
تفاريح عــــــرائســـــــيـــــــة
انشـــــــــاد ديــنـى
ليلة مــصـــــرية
الســـيـــرة الهـــالليــة
أغانى نوبية لفرقة اجنيليكا  
مســرحـيــة طعم الصــبــار

iô°ùj ÚØ«f

 فريق
مسرحى

يعانى 
من التعتيم
وخطط
 ال تنفذ

> يـستمد مفهوم الشخصية من القناع. فـالقناع يفرض حتكماً وثيقاً على جانب واحد من
الـواقع لـيـقـدمه بـبـسـاطـة. وهـو يـسـتغـنى أسـاسـا عن احلـاجـة إلى «الـتـمـثـيل» ألن قـنـاع

متعارض يوضعان جنبا إلى جنب يوفران مادة موقف وخطة مسرحية.

سرحي جريدة كل ا
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سرحى محمد مرسى يبدأ قريباً بروفات مسرحية «خالتى صفية والدير» عن رواية بهاء طاهر إعداد مسرحى حلمدى زيدان. > اخملرج ا

z¿ƒeOÉb ΩGõbC’G{ ¢ù«dGƒc ≈a ≈Mô°ùŸG 'RÉW' ≥jôa
بادرة من "أبو سديرة" ودعم من "زكى"

جـــولـــة ذات طــابع خـــاص قـــادت خاللـــهــا اخملـــرجــة
ــســرح بـــقــصــر "مــنى أبـــو ســديــرة" أطـــفــال فــريـق ا
ـسـرح األمـيـر طـاز لـيـروا بـأنــفـسـهم خـبـايـا عـالم ا
ـسـرحى" وتــفـاصـيـلـه عـقب مـشـاهــدتـهم لـلــعـرض ا

األقزام قادمون".
عــقب الــعــرض شــاهــد األطـــفــال بــأعــيــنــهم "الــوجه
اآلخـر" للـمسـرح كوالـيـسه وطرق حتـريك الديـكور
ـا سمعوا عنـها وأماكن انتظار والـكواليس التى طا

. مثل ا
ـبادرة من "أبـو سـديرة" ودعم اجلـولـة التى جـاءت 
وتــشـجـيـع كـامـلــ من د. أشـرف زكى ســبـبـهــا كـمـا
تـقـول مـنى: منـذ عـام كـامـلـ همـا عـمر الـنـشاط
ــســرح يــعــانى من ــســرحـى فى الــقــصــر وفــريق ا ا
الـتـعـتـيم ومعـظم خـطط الـنـشاط الـتى وضـعـتـها لم

تنفذ.
وكــــشـــفـت مـــنى عـن أن الـــزيــــارة  الـــتــــرتـــيـب لـــهـــا
بــاالتـــفــاق مع د. أشـــرف زكى بـــعــيــدًا عـن صــنــدوق
الـتـنــمـيـة الـثـقـافـيـة الـذى يـفـتـرض أن مـركـز اإلبـداع

بقصر األمير طاز يتبعه.
ــســرح خالل اجلــولــة شـــاهــد األطــفــال كـــوالــيس ا
وأمــاكن تــخـــزين الــديــكــورات وحتــريـــكــهــا والــتــقــوا
ـخرجـة العـرض الفـنـانة عـزة لبـيب وألـقوا عـليـها
عددًا من األسئلة حول الـعرض تقنيًا وفنيا وحللوا
الـعـرض مـقسـمـ إيـاه إلى ثالثـة مـنـاظـر رئـيـسـية
ـثـلى وسـجـلـوا إعـجـابـهم بـفـريق الـعـمل خـصـوصًـا 
األقـزام. عبرت "عزة لـبيب" عن اعتـزازها بالزيارة
سرح بـقصر وإعـجابـها البـالغ بذكاء أطـفال فـريق ا

وهبة والذكاء. األمير طاز ووصفتهم با أطفال قصر األمير طاز

اء ا
 حياة

ـاضى مـسرحـية فى إطـار مـهرجـان الـوعى البـيئـى عرضت صـباح اخلـمـيس قبل ا
ـاء حيـاة" والتى أنـتجـتها شـركة مـياه الـشرب بـالتعـاون مع إدارة شرق الـتعـليـمية "ا

حافظة اإلسكندرية.
سرحـية كتـبها وأخرجـها ووضع موسـيقاها إبـراهيم شكـرى حماد موجه الـتربية ا
سرحـية باإلدارة وشـارك بالتمـثيل فيـها طلبـة مدرسة بـاكوس االبتدائـية سعاد ا

جالل هانى يوسف آية أحمد علية محسب سهيلة جمال ريهام مصطفى.
ـسـرحـيـة حـول سـلـمى الـتـى جتـلس عـلى حـافـة نـهـر الـنـيل وتـفـاجـأ تـدور أحـداث ا
بـسمـكة تبـلغـها بـرسالة مـفادهـا أن نهر الـنيل حـزين من تصـرفات البـشر فـتحمل
عـلى عـاتقـهـا مهـمـة توعـية شـقـيقـهـا وأصدقـائـها وعـدد من الـفالح بـالـطريـقة

السليمة للتعامل مع مياه النهر.

 البيت
الكبير
عادى با

عادى كـتبة ا سرح  رور خمس سنـوات على بدء نشاط فـريق ا احتفـاالً 
الـعــامـة "سـوزان مـبـارك" عـرض الـفــريق مـسـرحـيـة "الـبـيـت الـكـبـيـر" تـألـيف
ـكـتــبـة وإخــراج نـورهـان ــسـرحى بــا ــشـرف عــلى الـنــشـاط ا مــحـمــد زهـيـر ا
خالد رئـيس الفريق.وكـشف زهير أن إسنـاد العمل لنـورهان يأتى فى إطار
اسـتـراتيـجيـة اعـتمـاد الفـريق الـذى تكـون عام  2003عـلى نـفسه تـمـامًا ودون
االعتـماد على أى عـنصر من اخلـارج. "البيت الـكبيـر" تمثـيل تسنـيم محمد
رحـاب إسـمـاعـيل كــر مـطـاوع مـراد مـحـمـد عـمــرو جـمـال مـحـمـد عـبـد
الرحيم تقى هشام مر هشام مى عصام سما عز الدين بهاء الدين.

بنى سويف الشعبية استعدت لرمضان..
وبرقية شكر من مجاهد

الـكــبـرى وشــمـال الــصـعــيـد حتت
إشــــــراف إجالل هــــــاشـم رئــــــيس
اإلقليم وعبد العزيز فودة مدير

الفرع الثقافى ببنى سويف.
تقدم الفـرقة عروضها فى قصر
ثـــقـــافــــة روض الـــفـــرج ومـــســـرح
النيل ومدينة  6أكتوبر ومحكى

واقع. القلعة وغيرها من ا
مـــحـــمــد نـــادى مـــديـــر الـــفـــرقــة
يـــــة من د. أحــــمــــد تــــلـــــقى بــــرقــــ
مـــجــاهــد رئـــيس هــيـــئــة قــصــور
الــثــقـافــة يـشــكــر فـيــهــا الـفــرقـة
عــــــلـى أدائـــــــهــــــا الـــــــراقـى خالل
ـى لـلــكـرة بــطــولـة الــدورى الــعـا
الـــطــــائـــرة الــــتى أقــــيـــمـت عـــلى
صــــــــالــــــــة احتــــــــاد الــــــــشــــــــرطــــــــة
الـــــريــــاضـى. فى الـــــعـــــديـــــد من
ـهـرجـانــات الـدولـيـة وحـصـلت ا

على مراكز متقدمة.

رمـــضــان بــبــرنــامـج جــديــد حــيث
تـــــشــــارك بــــعــــروضـــــهــــا فى عــــدة
مــواقع ثــقـافــيــة بــإقـلــيم الــقــاهـرة

فــــرقـــــة بـــــنى ســـــويف لـــــلــــفـــــنــــون
الــــشــــعــــبــــيــــة بــــقــــيــــادة مــــحــــمـــد
احلـريرى استـعدت إلحيـاء ليالى

 من رقصات الفرقة

غالية التونسية وثالثى جبران.. 
على مسرح اجلنينة

ــســرح اجلـنــيــنـة ضــمن الــبــرنــامج الـرمــضــانى 
بــاألزهـر بـارك تــشـهــد الـقــاهـرة لـلــمـرة األولى
عروضاً غـنائية لـلمطـربة التونـسية غـالية بنت
ـوسـيــقى الـفـلــسـطـيـنى عـلى وثالثى جــبـران ا

وفرقة رونى باراك اإليقاعية اللبنانية.
قبل بحفل البرنامج الذى يبدأ يوم اخلميس ا

لـــفـــرقـــة «الـــطـــنـــبــــورة» يـــتـــضـــمن أيـــضـــاً حـــفالً
لــــلـــســــيـــرك الــــشـــعــــبى يــــوم اجلـــمــــعـــة وفــــرقـــة
«الـــــتــــنــــورة» يــــوم 9/18 إضــــافـــــة إلى الـــــفــــرق

الثالثة التى تزور القاهرة ألول مرة.

من اجلـائــز أن تـشــاهــد عـرضــاً يــخـلــو من إحـدى تــقــنـيــات اإلخـراج
ـسـرحـى أو تـقع عــيـنـاك عــلى مـســرحـيــة ارجتـالـيــة يـخــتـفى فــيـهـا ا
ـمـثل / الـشـخـصـية  ـؤلف  لـكن أن حتـضـر عـمالً يـستـغـنى عن ا ا
هـو مـا صـدمت إلـيـنـور فـيـوز" قـراءهـا به عـنـدمـا أعـلنـت عن انـتـهاء
دور الــشـخـصــيـة فى كـتــاب (مـوت الـشــخـصـيـة ) وهـى بـذلك حتـطم
ـمثل/ اجلمهور/ النص) سرحى األساسية (ا إحدى ركائز العمـل ا

فى دراستها التى اعتمدت على مسرح  ما بعد احلداثة .
جـرد رؤيـتهـا لـعرض  دعـهـا لبـيـفر ـؤلفـة فى مـقدمـتـهـا إنه  تقـول ا
ـوسيقى (دى مكانف) ؤلف وواضع ا مثل وا ميتا  1979 للمخـرج وا
لـفت انـتبـاههـا وأعـاد إلى ذهنـها فـنـانى نهـايات الـقرن  19وتـميزهم
بطابع فنى شمولى . ومن أعمال (مكانف) وغيره استنبطت "إلينور
فـيوز" سـمات ما بـعد حـداثيـة للغـة مقـتضبـة وتراكـيب تتالشى فـيها

احلدود الفاصلة لتوحى بـمسرحة ثقافية.
ـؤلـفـة فى كـتـابــهـا  بـآراء روالن بـارت  وحتـلـيالت الكـان اسـتـعــانت ا
وإشــارات فــوكـــو وهــجــوم جــاك دريــدا عـــلى مــيــتــافـــيــزيــقــا الــعــرض
ـسـرحى ودراسـات بـودريار ونـظـريـات الـنسـويـة جلـولـيـا كريـسـتـيـفا ا
الــتى حــطــمت الــتــراكــيـب الــذكــوريــة وانــتــشــرت فى شــتى احلــقــول
ـعـمـار احلـديث . فـتفـكـكت الـقـيم والـتـقـالـيد ـعرفـيـة وخـاصـة فن ا ا
ـية  وتـعـددت التـفـسيـرات لتـعـدها الـكاتـبـة مرحـلة انـتـقالـية األكاد
ذات نزعة تسعى للـتشكيك فى ثوابت الفـكر ..(تلك هى التصورات
ؤلفـة بعد مشاهدتـها لعرض ( الالمادى )  وغيره من التى شغلت ا
ــســرحــيــات الــتى انــتــبــهت لــهــذا الــتــحــول الــثــقــافى وأشــارت  إلى ا
سـيـطـرة الـسـلــطـة الـذكـوريـة. فـمــالت الـكـاتـبـة لــلـعـروض الـتى تـأخـذ
مادتها من الـكالسيكيـات ولم تنشـغل بفرق مسـرحية تعلـن انتماءها

ا بعد احلداثة . 
إلــيــنــور فــيــوز لـم تــنــفــصل عن الــواقع االجـــتــمــاعى فى أطــروحــتــهــا
الـنقديـة فهى تعتـبر أن مجـرد إجراء تغـيير بـسيط فى الشـخصية ـ
ـتـفـرج  ـ يـعد فـى حد ذاته ـمـثل الـذى يشـاهـده ا التـى ينـوب عـنـهـا ا
حتـوالً فى اجملـتمع كـكل فـالذات فى مـا بـعد احلـداثة مـتـشظـية  فى
وت الشخصية وللمؤلفة مقالة بنفس مناخ ثقافى جديد  يؤشـر 
الــعـنـوان ( مـوت الــشـخـصـيــة ) فـجـرت عـدة مــوضـوعـات وقـراءات

وتفرعت لتشكل لنا هذا الكتاب.
 فـى الـــبــــاب األول ( احلـــديـث بـــعــــد احلـــداثــــة ) تـــطــــرح الـــكــــاتـــبـــة
الـشخـصية فـى ثالثة فصـول وثالثة مـستـويات من الـقراءة . فاألول
الذى قدم بصيغة تاريـخية ( صعود وانهيار الـشخصية )  اعتمدت
ـؤلــفـة عــلى شــواهـد من بــعض الــعـروض طــرحت من خاللــهـا فـيـه ا
ـا مبهـما غير واضح ـتمردة عـلى كينـونتهـا بوصفـها عا الشخـصية ا

المح .    ا
ـؤلــفـة عـددًا من اآلراء حــول الـشـخـصــيـة مـنـهـا رأى واســتـعـرضت ا
أرسطو الذى عد الشـخصية مواطناً من الـدرجة الثانية  وإشارة (
بـوتشـر) إلمكـانيـة تواجـد تراجـيديـا بدون شـخصـية  باإلضـافة إلى
ــشـاهـد ـمـثل وا تـلـمــيـحـات نــقـاد الـقــرن الـتـاسع عــشـر عن عالقــة ا
وانـهـيـار النـمـوذج الـكالسـيـكى وتبـلـور اجلـوانب االنـفـعالـيـة الـذاتـية 
عرفـة الذاتية وقراءات فريـدريك شليـجل ومحاضـرات هيجل عـن ا
ـطـلـقة ثم احلـركـة األكـثـر قوة فى  1890 عـنـدمـا اعتـبـر الـرمـزيون ا
الــشـــخـــصــيـــة قـــد مـــاتت . وتـــقــســـيم "مـــوكل" فى مـــقـــاالته الـــدرامــا
الــنـــمــوذجـــيــة إلى : مـــســتـــوى حــقـــيــقى وآخـــر ال حــقـــيــقى . وإعالن
(ميـترلنك) عن سطـو الشخصيـة وأهمية تـبادل األدوار حتى فقدت
ــــســـتـــوى الـــشـــخــــصـــيــــة جـــزءاً أســـاســــيـــاً من حــــضـــورهــــا . وعـــلى ا
(األلــيـجــورى) كـمـا فـى عـرض سـتــرنـدبــرج ( إلى دمـشق )  وتــأكـيـد
مـثل والشـخـصيـة معـاً  ونفس بـريـخت على ضـرورة ظهـور وجـهى ا
األمـر فى مـسـرح بـيـرانـديـللـو الـذى جـعل شـخـصـيـاته أكـثـر وعـياً من

ثليه . 
وفى الـفصل الـثـانى ( الـنـسق فـوق الشـخـصـيـة ) تـشيـر الـكـاتـبة إلى
نـسمـات الـعصـور الوسـطى التى هـبت فى تـسعـينـيات الـقرن  19 من
خالل مسـرح األسرار احلديث ومـا فيه من تدفـقات دينيـة وصوفية
ـية ـيز تـغـير بـعـد احلـرب العـا  وتـدريجـيـاً اتـسم بأسـلـوب أدائى 
األولى الـتى كشـفت زيف األحالم اخلـيـالـية  ومع ذلـك استـمـر هذا

ـكنـها فـقط أن تـشتـت. إننـا نتـفق أن نـسمح ـعـاييـر الـتى نسـتـقيـهـا من احليـاة  > إن ا
ألنـصـاف نـاس مـثل سـيـرجـيـوس وريـنـا من «الـسالح والـرجل» أن يـكـونا حـتى رأس وذيل

حمار فى مسرحية تقوم على األداء الصامت إذا كانا معا يخدمان الغرض منها. 28
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سرحي جريدة كل ا
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التجريبى الثانى عشر) 

إعالن موت
سرحية  الشخصية ا
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الـنـوع فى أعـمـال الـسـريـالـيـ والـتـعـبـيـريـ مـثل مـيـتـرلـنك وبالدان
اللذان تأثرا بدراما موكل . 

وكـذلك أعـمـال سـتـرنـدبـرج ومـسـرحـيـات األخالق واألسـرار واآلالم
ـناخ وطـابـعهـا اإلجنـيـلى . وهو مـا يـنـطبق عـلى آرتـوـ تـقـريبـاًـ ودور ا
الــبـيــئى وكــأن الــشــخــصـيــات لم تــعــد تــعى مــفـهــوم الــنــسق  وبــهـذا
انــتـــزعت من الـــشــخـــصــيــات داللـــتــهـــا فى ســيـــاق الــشـــكل الــدرامى
ــتــكــرر وتـفــرعت إلـى جـانب خــيــالى ال مــعــقـول الــدائــرى الـثــابت وا
ادية التى أوضحهـا بريخت فى مسرحياته وآخر مرتبط بالصـور ا
ـؤلـفـة تـعـدهــا عـمـلـيـة حتـول بـقـدر مـا هى الـتـعـلـيـمــيـة . وإن كـانت ا
وسـيـلـة مـعـرفـيـة عن الـدرامـا بـنـوعـيـهـا ( الـتـراجـيـدى والـكـومـيدى)
وشـيئـاً فشـيئـاً  فى ستـينـات القـرن العـشرين أصـبح عدم االهـتمام
ــهـداً الخـتـفـائـهـا تـمـامـاً فى مـسـرح مـا بـعـد بـالـشـخـصـيـة جـائـزاً و
احلداثة   وبـهذا يتـضح أن النسق هـو ما يبـرز الشخـصية . وليس
كــمـا هــو مـتــصــور دائـمــا إن الـشــخـصــيــة هى الـتى تــنــتج الـفــكـر أو

النسق . 
وتـنهى الـكـاتبـة هذا الـبـاب بفـصل عن مـسرح (إبـسن ضـد التـيار )
ؤثرة فى خلق اإليهام تناولت فيه الشخصـيات الواقعية وطبيعتها ا

سرحى فى الدراما االجتماعية.  ا
ومن أعـمال إبسن تـناولت الـكاتبـة مسرحـيتى ( هيـداجبلـر ـ وسيدة
من البـحر) ضمن قـراءة ما بعـد حداثـية  موضـحة من ذلك الرؤى
الـذكـوريـة الـتى قــلـلت من شـأن الـشـخـصـيــات الـنـسـائـيـة فى أعـمـال
ـــثــالــيــة  وقــدمت ــؤلـــفــة إلى خــلــخـــلــة الــثــوابت ا إبـــسن  وســعت ا
شـخــصــيـة ( إلــيــدا ) من وجـهــة نــظــر جـنــداريــة  وعـلى الــرغم من
تـعــدد الـتــحـلـيالت الــنـسـويــة لـ (جـونــسـتـون وهــيـلـ ســيـسـو وأورلى
ؤلـفـة حتّـمل الـشـخـصـية  طـابـعـاً ازدواجـيًـا يـسمح هـولـتـان)  فـإن ا
بــقـراءتـ : مــيـتـافــيـزيــقـة وجـنــدريـة مـعــاً لـتــوحى بـإشـارات مــا بـعـد

حداثية .
ـسـرح بـعـد احلـداثة ) وفى اجلزء الـثـانى من الـكـتـاب .. بـعـنوان ( ا
ـؤلـفـة فصـالً عن اإلشارات  وهـو مـا انـشغل بـه آرتو وفـنـانو تـقدم ا
منـتصف القـرن العشرين إذ إن احلـضور الذى طرحه آرتـو ينقسم
إلى حـــضـــور احلـــدث الـــدرامـى الــســـردى  ودائـــرة الـــوعـى مـــا بــ
ـتـفرج  لـيـصـبح حضـوراً غـيـر تقـلـيـدى مع مـسرح مـا بـعد مـثل وا ا
احلـداثـة  وهـو ما سـمح بـفـقـدان قـيـمـة احلـبـكـة والـشـخـصـية فـفى
ــاء هــمـا (شــريط كــراب األخــيـر) لــبــيــكت  يــصــيــر  الــصــوت واإل
ـسرحى  وهو مـا يقربـنا من مسـرح ( القراءة والـكتابة ) حضوره ا
مثـلون بـهذا أمام اجلـمهور  أو (مـسرح النـظرية) الـذى يقوم فـيه ا
الـذى يـعـرض أراء نقـديـة لـلـمـتـفـرجـ كـمـا ظـهـر فى فـرقـة فـورمان

وفرقة إليزابيث لوكومت .
ـــؤلـــفـــة ـــســـرح الـــرعـــوى تــــتـــنـــاول ا ومن زاويـــة أخـــرى ومـن خالل ا
ـرئى بـدالً من اعـتـبـاره ـ ـنـظــر ا اإلنـسـان / الـشـخـصــيـة فى إطـار ا
اإلنسان ـ بؤرة األحداث  وكـانت البداية مع جرتـرود شتاين وغيره
كان وإشاراته للمنظر الـطبيعى الذى ينتفى من عناصره الزمان وا
ركز . فمسرح مـيترلنك توصل لوجهة  ويقدم شخصية مـنزوعة ا
ــتـاز بــفـضـائه نـظــر تـأمـلــيـة فى مــنـظــره الـطـبــيـعى اإلســتـاتــيـكى  
ــســرح الـرعــوى مــرتــكــز عـلـى عـلم الــشــاسع ولــغــته الــبـدائــيــة .. فــا

اإليكولوجليا الذى توصل لعالقة الكائن احلى بالبيئة .
ـؤلـفـة عن مـسـرح الفـتـيـات اخلـلـيـعـات  عـنـدما أرادت كـمـا تـدافع ا
ـرأة عرض جـسدهـا فى الـفنـون وحـقهـا فى اسـتخـدامه كـمحـاولة ا
لتـقويض النص الذكـورى. وهو ما يقربـنا نوعا مـا من فكرة الفصل
ـسـرح بـاعـتـبـاره مـحل تـسـوق بـعد ـؤلـفـة ا الـرابع الـتى قـدمت فـيه ا
مشاهدتـها مسرحـية ( تمارا) الـتجارية .. الـتى تعاملت مـع الثقافة
كمـنتج استهالكى من سـلع معروضة وطـعام ومالبس ومتـعة  كنتاج
راكز الـتجارية والطـابع اإلعالمى وهذا ما دفع اجلمهور انتشار ا
تـفـرج ).. لشـكل من أشـكال الـتـفاعل فـسـيولـوجـياً ( اسـتـهالك ا
ـسـافـة بـ مـكان احلـدث والـرؤيـة. من خالل ـسـرح يـلـغى ا فـهـذا ا
مـثـل  لـتـضيق الـصور االرجتـالـية واسـتـخدام اإلضـاءة وحتـريك ا

سرح والسوق . سافة ـ تدريجياً ـ ب ا ا
وأخـيراً طَّـوفت الكاتـبة فى إطاللـة سريـعة على ( احلـداثة ومـشهد

ــســرح)  لــتــوضح أن مــا بــعـد احلــداثــة قــامت عــلى الــرأســمــالــيـة ا
اضى وحتـطيمه ومنـطق االستهالك  وهـو ما يـعنى ضرورة هـدم ا
بـروح جــديـدة وســاعـدت فى ذلك نــظـريـات الــنـســويـة وغــيـرهـا من
نـظـريـات الـهـامش  واحـتـوائــهـا عـلى صـور مـزدوجـة تـسـمح بــإعـادة
ـاضى من خالل إنـشاء الـقـد مـغلـفـاً بـالصـورة اجلـديدة  تقـيـيم ا
وهــذا مـا تـصــدت له الـعـديــد من الـقـراءات عــنـد فـوكــو وجى ديـبـور
ــؤلـفـة نــقـلـة مــرئـيـة ــركـزيـة اعــتـبـرتــهـا ا ودريـدا عن فــتـرة مـا بــعـد ا

وثقافية جديدة .
 وتــخـتم "إلـيـنـور فـيــوز" كـتـابـهـا بـخـمــسـة مـقـاالت هـامـة عن عـروض
مـسـرحـية شـاهـدتـها .. وكـانت الـبـدايـة مع مسـرحـيـة ( دعـها لـبـيـفر
سـرح  وعلى طـريقة ـؤلفة نـقلـة هامـة فى تاريخ ا ميـتا ) وعدتـها ا
ؤلفـة مقـالهـا إذ عبرت ـسرحـية الـغريبـة وغيـر العـادية  قـدمت ا ا
ـقتـضبـة فى العـرض وتراكـيبه الـتجـارية والـغنـائيـة معاً  عن اللـغة ا
والــشــخــصــيــات الــتـى تـتــغــيــر أســمــاؤهــا وأدوارهــا فــجــأة  وبــنــفس
الطـريـقة قـدمت إلـينـور مـقالـهـا عن عرض "زواج فـيـجارو" وطـريـقة
عتمدة على اخملرج فى التجريب األقرب لـصور ما بعد احلداثة  ا
االزداوجية والتراوح ب عدة أنواع فنية للتأكيد على زيف العالم .
ثم يـأتى مقـالهـا ( موت الشـخصـية ) الـذى أثار جـدالً  بعد إعالنه
عن تغيـرات طرأت على مـستوى الـثقافـة والفكـر  بدءًا من أرسطو
ونـقـاد الــرومـانـسـيـة وحـتى حـدوث نـقـلـة من الـبـيـئـة الـفـيـزيـقـيـة فى
الدراما إلى ملكـات النفس الداخلـية .. فحل الوعى محل احلدث 
ـــوضــوع وبــ الــثــقــافــات وذابت احلـــدود الــفــاصــلــة بــ الــذات وا
واألجنـاس  ولم يعـد الفرد فـيه مركـز األحداث  وسـادت الفوضى
تعمدة  ويصـير أرسطو بذلك سابقاً فى تبنيه لفكرة ما اخلالقة ا

بعد احلداثة بعد ما قلل من أهمية الشخصية .
ـؤلـفـة فى مـقـالـ أخـيـرين أعـمـال "فويـس": "كونت دى ثم تنـاولت ا
مـونـت كـريــسـتــو" و"الـطــريق لـلــخـلــود وإغـواء الــقـديس أنــطـونى" من
ــسـرحــيـات مــنـظــور مــا بـعــد احلـداثــة لـتــكــشف عن مـرونــة تــنـاول ا

وانفتاحها على تعدد التفسيرات والتأويالت.
وبــهـذا تــضــمن الــكـتــاب عــدة مــقـاالت وقــراءات شــديـدة األهــمــيـة 
ـسرح التجريبى  لـتتضح قيمته التى كدراسة قدمت على هامش ا
يـة  حيث تكـاد تكـون نظـرية وفـلسـفيـة بقـدر ما هى عـملـية وأكـاد
ـسـرحـى طـوال الـقـرن تـطـرقت فــيـهـا الــكـاتـبـة لــلـمـشــهـد الـنــقـدى وا
رحـلـة انتـقالـية تـكشف عن العـشرين .. لـتشـكل إرهـاصة مـفصـليـة 

سرحية فى القرن الواحد والعشرين. صورة الساحة ا

cyan magenta yellow black File: 5-28 �fl�˙��Æ˝�”�1
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ـســرحـيـة يـتــعـ أن تـركـز > الــغـرض األسـاسى لــلـمـسـرح عــلى الـدوام هـو أن ا
ـؤلف علـى استـعـداد ألن يـعـترف وحتـصـر احلـيـاة بـداخل حـدودها الـثـابـتـة. وا
ا ـؤلف  نـفعـة الـتى يحـققـها ا ـكن للـمـرء أن يفـهم ا بـهـذا - حتى الـيوم. و

اطاً». هنة «أ يطلق عليه لغة أهل ا

سرحي السكندري بقصر ثقافة األنفوشى. اضى با سرح بهيئة قصور الثقافة» التقى األسبوع ا > اخملرج عصام السيد «مدير عام ا

سرحي جريدة كل ا
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الكمبوشة

سرح السكندرى (2) ذاكرة ا
ـسـرحـيـة لـدى الـكـتـاب تــبـايـنت مـنـطـلـقـات الـكــتـابـة ا
الــسـكـنـدريـ ; فـمــنـهم من تـوسل بـالـتــعـبـيـر الـنـثـرى
الـفـصـيح أو الـلـهـجـوى الـعـامى أو بـالـتـعـبـيـر الـشـعرى
الدرامى فصيحا أو لهجويا عاميا ليحقق فكرة درامية
مـستلـهمة من الـتاريخ أو التـراث يسقـطها عـلى واقعنا
ــعـيـش;  فـكــان عـنــد أحـمــد الـســمـرة شــعـريــا درامـيـا ا
فصيحا فى خدمة فكرة قومية فى استلهامه ألسطورة
فــرعــونــيــة فى (ســاق من ذهب)  أو دعــويــة مــنــاهــضـة
ـضاد  لإل سالم فى لـلـمزدكـيـة استـلهـامـا من التـاريخ ا

مسرحية (رئبال) .
ـفـكـر ـسـرحى والــنـاقـد وا أمــا مـهـدى بـنـدق الــشـاعـر ا
ــسـك الــفــكــر بــلــجم صــوره فـــمــســرحه الــشــعــرى ; 
ـتأمل الـشـعـريـة اجلـامـحـة ويـقـودها نـحـو مـضـيـفـهـا ا
الــقــادر ذهـنه عــلى اســتـضــافــتـهــا عــلى مـائــدة احلـوار
احلـافلـة بأصـناف اجلدل ; فـهو صـاحب مشـروع فكرى
ـسرح شـعرا فـيتـخذه مـنبـرا يتـحصن خـلفه يـتـوسل با
مـتـقـنـعًـا بـفـكره مـسـتـهـدفـا كـسب تأيـيـد قـراء مـنـتـجة
ـسرحية قـراءة تعدد أو قراءة إساءة لـدالالت نصوصه ا
عــبـر أشــراكه لــلـمــتـلــقى فى نـقـض خـطــاب الـتـراث أو

التاريخ الذى استلهمه فى نصوصه  وهدم أنساقه .
ــنــعم األنــصـارى فــله مــســرحــيـة أمــا الــشــاعــر عـبــد ا
(مـلـحمـة أبـو اليـزيـد) وهى تـعبـيـر شعـرى يـعيـد صورة
ــصـرى فى وجه سـطـوة مالك األرض بــطـولـة الـفالح ا
ـصـرى . وفى درامـيات شـعـر الـعامـيـة عـند فـى الريف ا
ـنـشد ) و(بـيرم مـحـمد مـكـيوى  (سالمـة حـجازى) و( ا
الـتونسى) فى محاولة لتـجديد ذكرى أعالم سكندري
مـألوا مـصـر وبالد الـعــرب  إبـداعـا شـعـريــا ومـوسـيـقـيـا
وغـنائـيا ومـسرحـيا وأقـاموا نـهضـة حقـيقـية رائدة فى
ــنـــا احلــديث. كـــذلك عـــبــر أبــو احلـــسن سالم فى عـــا
سرحى فصيحا وعامى اللهجة بليغ مسرحه بالشعر ا

شاعر والفكر واجلمالية ودرامية البيئة ..  ا
وبـالتعـبير الـنثرى الـذى ال يبتـعد عن الـلغة الـشاعرية
ـا يـتـنـاسب مع بيـئـتـها كـتب أنـور جـعـفر مـسـرحـياته 
ــســتـلــهـمــة من الــتـراث الــعــربى إسـقــاطـا الــدرامــيـة ا
ــعــيش . وقـد مــثــلت كـلــهـا  – تــنــويـريــا عـلـى الـواقع ا
ــسـتــلـهــمــة من ثـورة غــالــبـا – بــاســتـثــنــاء (مـاســار) ا
(سبارتاكوس- محرر العبيد من استعباد اإلمبراطورية
الــرومـانـيـة) حــيث يـنـحـو الــصـراع فـيـهــا نـحـو الـركـود
لـدورانه فى دائرة واحدة دون تطور . وكان تعبير السيد
حـافظ كذلك درامـيا نـثريـا شاعريـا  فيـما اسـتلهم من
عيش وإن ألبس مقدمات الـتراث وأسقط على الواقع ا
ة الـدرامية نـصوصه بـخطب درامـية على نـهج التـقد
فـى مــســرح جنــيب ســرور  – بـــاســتــثــاء أن مــقــدمــاته
مـلـتـبـسـة ومـشـوشة – وإن تـمـيـز بـعـدد من مـسـرحـيات
الـطـفل ذات الـسـمـات الـتـعـليـمـيـة . أمـا عـبـد الـلـطيف
دربالة ; صاحب الرصيد األغزر إنتاجا من حيث العدد
(أكـثر من عـشرين نصـا مسرحـيا) فـمسرحه اجـتماعى
مـن حيث مظـهره وسيـاسى من حيث البـاطن . وتشكل

أعماله مشروعا مسرحيا اجتماعيا نقديا.  

نقاد
يتبادلون
األدوار
ليكتبوا
 عن بعضهم

سرحى .. «االستنقاد» ا
ــاضــيـة إلى فـى الـلــغـة حــيــنـمــا تــضـاف األفــعـال ا
أحـرف األلف والس والـتاء  فإن مـعناهـا يصير
مـفـيـدا لـلــطـلب . فـحـ أقـول مــثال  : اسـتـعـضت
الله فى النقـد والنقاد .. فمـعنى ذلك أننى أطلب
من الـله أن يـعـوضــنى عـوض الـصــابـرين فى فـقـد

النقد والنقاد . 
قـدمـة الـقصـيـرة رأيتـهـا ضـرورية لـتـوضيح هـذه ا
ــــصـــطـــلـح الـــذى لن جتــــد له أثـــرا فى أى داللـــة ا
دائــرة مــعــارف ألنه من ابــتــداعـنــا ..  االســتــنــقـاد

سرحى . أى طلب النقد ..  ا
ـسـرح فى األيـام اخلـوالى والـتى جـعــلـتـنـا نـحب ا
ـســرح يـتــرقـبــون كل عــمل يـقــدم عـلى كــان نـقــاد ا
بدعى العمل الساحة سواء كـان للناقد عالقـة 
ـا يـسـتـحـق  مـدحـا أو قـدحا . أم ال لـيتـنـاولـوه 
وكــــان الـــنــــاقــــد يـــرى أن واجــــبه يــــحـــتـم عـــلــــيه أن
يـــتــعـــرض بـــالـــنـــقــد لـــكل مـــا تـــصـل إلـــيه يـــده مـن
نــصــوص وكـتــابــات تــنــظــيــريـة وكـل مـا تــصل إلــيه
عيناه من عـروض . فهو ال ينتظر دعوة مـن أحـد

ألداء واجبه . 
لكـننا الـيوم نتـابع فى صمت اآلثمـ مـا يجرى
على السـاحة  وال نرفع يدا  وال حتى حاجب
سرحى يتـحدد نصيبه من دهشة . فالعـرض ا
الـصــفـحــات الـتى تــكـتـب عـنه حــسـب كـثــيـر من
ـــقـــايـــيس . فـــإن كـــان الـــعـــرض فـى صـــقع من ا
األصقـاع البعـيدة عن الـقاهـرة .. والبـعيدة عن
الـقلب  تلك األدغـال التى ال يـرتادها الـنقاد 
ـتـابـعـ لـلـعـرض عـلى فـيـكـفى أن يـكـتب أحــد ا
هـامش عــمـله كـلــمـات قـد تــنـشـر وقــد ال تـنـشـر
الكى" للصحف والدوريات . فى الصفـحات "ا
أمـــــــــا إن كــــــــان الــــــــعـــــــــرض فى الـــــــــقــــــــاهــــــــرة أو
ـســاحــة األكــبـر األســكــنــدريــة  فـســوف يــجــد ا

واحلظ األوفر . 
ولـذلك صــار من الـضــرورى أن يـسـتــنـقــد الـكـاتب
ناقـدا لنصه  وأن يـستـنقد اخملـرج ناقـدا لعرضه
ـا يـقدمـه من عمل  وأن يـسـتنـقـد الـفـنان نـاقــدا 
ـوسـيقى فـنى كـالتـمـثيل أو الـديـكور أو الـغـناء أو ا

 نتابع
 فى صمت
األثم ما
يجرى وال
نرفع يداً

إلخ .. 
وقد يـقول الـبـعض : وما الـعيب فى أن تـطلب
من الــنــاقـد وتــدعــوه لــرؤيـة الــعــرض أو قـراءة
الـنص ?!! .. ال عـيب بـالتـأكـيد .. لـكن الـعيب
ـســتـنــقـد عـلى أن يــتـوقف مــا يـكـتــبه الـكــاتب ا
ــوجــهـة..!! فــإن كــانت الــدعـوة قــدر الــدعـوة ا
تـــشـــمل الـــعـــشـــاء فـــقط .. فــــهى تـــخـــتـــلف عن
الــدعــوة الـــتى تــشــمل الـــعــشــاء والــســهــرة ..!!
ــلـغــمـة وهـى بـالــتـأكــيــد تـخــتـلـف عن الـدعــوة ا

نح .  ببعض ا
 لـقــد رأيـت بــأم عــيـنـى مــســتــنـقــديـن يــقــولــون
كالما فى حـق كالم ـ ال يـجـوز أن يوصـف من
الـنـاحـيـة الـفـنـيــة ـ بـأنه (نص مـسـرحى) .. لم
يـــــقـــــله الـــــنـــــقـــــاد فـى حق شـــــكـــــســـــبـــــيـــــر أو بن
ـدعـو  إلى الـنـدوة جـونـسـون!! وعـلى الـنـاقـد ا
اء أل فمه با وإلى العشـاء وإلى السهـرة أن 
مـجـامـلة لـصـاحب الـدعـوة وصاحب الـنـفـحة .
وهـبة حتى والنـتيجـة أن البعض يـعيش وهم ا
ـــنــيــة بـــعــد عــمــــر طــويل من تـــســويــد تــدركه ا

الصفحات . 
 وأظرف ما فى االستنقاد الفنى هو تبادل

األدوار ..!!  وهــو شىء أشـبه بـلــعـبـة الـكـراسى
ــوســيــقــيــة  أنــا أكــتب عن عــرضك أو نــصك ا
الــــيـــوم  لــــتــــكــــتب أنت عـن عـــرضـى غـــدا .. !!
وعـلى قدر ما تـقول فى عـملى أقـول فى عملك
ـعـايـيـر الـفـنـيـة احلـاكـمة ..!! وفى ظـل غـيـاب ا
وفى ظل غياب النـقاد  نطالع على الصفحات
الكـى والـــــصـــــحـف الـــــســـــيـــــارة الـــــكـــــثـــــيـــــر من ا
سـرحية .. مـا أنزل الـله بها من سـتنقـدات ا ا
سلطـان .. فقط .. تأمل ما تقرأ .. وحاول أن
تـتـتـبع خـيـوط الـعالقـات .. وسـوف تـكـتـشف أن

سرحى .. صار ظاهرة .. االستنقاد ا

> مركز اإلبداع الفنى يعيد تقد مسرحية «قهوة سادة» للمخرج خالد جالل حتى نهاية شهر رمضان.
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> ال تــنــظــر إلـى تــطــور الــروايــة من أجل تــتــبع خــيــوط شــخــصــيــة مــعــيــنــة
فـالشخـصيات تـنسجم مع شـكل إيقاعى آخر كـما يحـدث عندمـا نسحب قوس
كـمان على صينية صقـلت بالرمل على نحو دقيق فيـتخذ الرمل خطوطاً غير

معروفة.
سرحي جريدة كل ا
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" تخصص جنوم التمثيل واإلخراج فى ضيافة "مهرجان ا

صبحى وعبد احلليم ومغاورى.. العودة إلى خشبة مسرح اجلامعة
عــــبـــد احلــــلــــيم الــــذى حتــــدث عن مــــفــــهـــوم
اإلبـداع بـاعـتـبـاره "اإلتـقـان الـدقـيق" إضـافـة
إلى االستعداد الفطرى واخللفية الثقافية.
ـــبـــدع فى رأى د. عـــبـــد احلـــلـــيم هـــو ذلك وا
ــوهــبــة ويـــتــقن عــمـــله ولــديه ــتــلـك ا الــذى 

هارة احلرفية. ا
وحتــــدث عـــبـــد احلـــلـــيـم عن دور اخملـــرج فى
مـثل ومـهنـدس الديـكور اسـتغـالل طاقـات ا
وسـيـقى وبـقيـة عـناصـر الـعمل والـراقص وا

سرحى. ا
سـرح بـأنه فن مركب ووصف عبـد احلـلـيم ا
ـا يصعب يـضم عناصـر ومفردات مـتعددة 
عمل اخملرج حيث يـتعامل مع مفردات فنية
مـتعـددة وأجـاب عن سؤال حـول اإلبداع هل
بدع ال بد هو فطرى أم مـكتسب مؤكدًا أن ا
وأن يـكـون لـديه االستـعـداد الـفـطرى أوالً ثم
ـهارة يـكـمله بـالدراسـة واخلـلفـية الـثـقافـية وا

احلرفية.
ـهـرجـان احــتـشـد الــطـلـبـة وفى رابع نــدوات ا
لـــــلـــــقـــــاء د. أشـــــرف زكـى الـــــذى حتـــــدث عن
سرح اجلامعى الذى عمل مشواره مبتـدئًا با
يـة الفنون بعد أن عليه بعد الـتحاقه بأكاد
وعـى بـــأهــــمـــيــــته مـن خالل أحـــاديـث زمالئه
وخصـوصًا تـوفيق عـبد احلـميـد وأشار زكى
ــسـرح اجلــامـعـى من مـواهب إلى مــا قـدمه ا
والــذى قـــد يــفــوق مــا قـــدمه مــعــهـــد الــفــنــون
ــســـرحــيـــة نــفـــسه. وأشـــاد أشــرف بـــعــرض ا
"روميو وجوليـيت" الذى قدمه طلبة اجلامعة

هرجان القومى. وفاز فى ا
زكى حتـدث أيضًـا عن الدعم الـذى يسـتحقه
ـــــادى أو إيـــــجـــــاد الـــــهــــــواة ســـــواء الـــــدعـم ا
مــســاحـــة يــقــدمــون إبــداعــاتــهم من خاللــهــا
األمــر الـذى وصــفه بـأنـه األهم كـمــا حتـدث
عن مـشـروع الـهـيـئـة الـعـربـيـة لـلـمـسـرح والـتى
ستقلة. تنتوى تقد الدعم للفرق احلرة وا
وأحـتل مـوضوع "وصـول" الـهـاوى إلى النـقـابة
جـزءاً ال يــسـتـهــان به من مــنـاقـشــات الـطــلـبـة
وهـمـومـهم وكــذلك الـظـلم الــذى تـتـعـرض له
ــــســـتـــقـــلــــة عـــنـــد تــــقـــدمـــهـــا الــــفـــرق احلـــرة ا
ـهـرجـانـات لـلـمـهـرجــان الـقـومى وغـيـره من ا
وأجـاب زكـى مـؤكـدًا أن األمـر يـخـضع لـلـجـان
مــحــايـدة مــرجــعًـا الــظــلم" الـذى تــتــعـرض له
بــعض الــعـروض إلـى عـدم اكــتــمـالــهــا أحـيــانـا

أثناء مشاهدة اللجنة لها.
وقـال زكى إن عـضـويـة الـنـقـابـة لم ولـن تـكون
ـعـهـد ألنه لن يـحـكم قـاصـرة عـلى خـريــجى ا
يومًـا باإلعالم على مـوهبة مـصرية حقـيقية
ـــوهـــوبــ عـــلى ـــا أســـمـــاه "زحف ا وأشـــاد 

هرجان القومى. جوائز ا
ـــوهــــوبـــ بــــأال يــــقـــلــــقـــوا وال وطــــالب زكـى ا
يتـعـجلـوا وأن يتـمسـكـوا بأحالمـهم ويحـاربوا

من أجلها.
ورحب زكى بـاقتـراح من أحد الطـلبـة بعرض
أعمـال الـهواة وطـلبـة اجلامـعـة النـاجحـة مثل
"رومـيو وجـولـيـيت" عـلى أحد مـسـارح الـدولة
الكبرى وأن يـفتح لها شـباكًا وقال إنه اتفق
بالفـعل مع مخرجى هـذا األعمال على ذلك

على أن تعرض بعد رمضان.

ـهـرجـان مـسـرح اسـتـكـمـاالً لــلـدور الـتـثـقـيـفى 
ـتخـصصـ الـذى أقيم عـلى مسـرح جامـعة ا
عــ شــمـس فى الــفـــتــرة من  16 وحــتى 25
ـهـرجان 4 ـاضى أقـامـت جلـنـة الـنـدوات بـا ا
نـدوات كــانت تـســاؤالت الـطــلـبــة وحـواراتـهم
هى الـبـطـل احلـقيـقـى لـها رغـم وجـود أسـماء
رنــــــانــــــة وجنــــــوم أضـــــــاءت لــــــيــــــالى ونــــــدوات

هرجان. ا
فى الندوة األولى الـتى أعقبت حفل االفتتاح
وأدارهــــا أيــــسم عــــبـــد الــــغــــفـــار مــــديـــر إدارة
الـــنــــدوات وحـــضــــرهـــا د. أحــــمــــد زكى بـــدر
رئـيس اجلامـعـة بدأ الـنـجم "مـحمـد صـبحى"
ـتـنًـا لـلـحـفـاوة االسـتـثـنـائـيـة الـتى قـوبل بـهـا
حتى قـال للـطـلبـة "لو أنى أعـرف أن كل هذا

أل قلوبكم ألتيت إليكم زحفًا". احلب 
ـسـرح اجلـامـعى ودوره صـبـحى حتــدث عن ا
فى إخــراج مــتـلـق جـيــد وذواق قــبل أن يــكـون
دوره إخـراج فـنــان مـحـتــرف وقـال إن تـعـجل
وهوب النجومية يـقتل البراءة الفنـية لدى ا

سرح اجلامعى. من شباب ا
وأضــاف: أصـــبــحـــنــا نـــخــاف جتــريـب أفــكــار
وأساليب غير تـقليدية ولذلك فقدنا القدرة
تلقى. على حتقيق عنصر "الدهشة" لدى ا
ــــقـــاطـــعــــة الـــفن طـــالب صــــبـــحـى الـــطالب 
الرخيص ووقف تـمويله من شبـاك التذاكر
ـسـرح ال يـقل دوره عن وأكـد عـلى أن فــنـان ا
ــعــلم فــكالهــمــا مــســئــول عن الــرقى بــفــكـر ا
سـرح اجلامعى وذوق اجلـمهور واعـتبـر أن ا

لتزم. هو النواة األولى للمسرح ا
وأجـاب صـبحى عـن تسـاؤالت الـطلـبـة حول
ـــســرح خالل الـــســنــوات ســر ابـــتــعــاده عن ا
ــــــاضــــــيــــــة مــــــؤكــــــدًا أن وراء ذلك حتــــــويل ا
ــــســـارح إلى جـــراجــــات وأســـواق جتـــاريـــة ا
ـوهـوب وأخـبـرهم أن مدرسـته الكـتـشـاف ا
الزالت تــســتـــقــبل دفـــعــات جــديـــدة ســنــويًــا
وكــــشـف عن نــــيــــته فى تــــنــــظــــيم مــــهــــرجـــان
لـلـمـسرح فى مـديـنة سـنـبل لـلفـنـون على أن
تـــــكــــــون اجلـــــائـــــزة األولـى تـــــمــــــويل الــــــعـــــمل

سرحى الفائز. ا
ــذاق احلـار الـذى ومن نـدوة صــبـحى ذات ا
أضـــفــته كـــلــمـــاته الالذعــة إلـى نــدوة أخــرى
ـصـرى وهـو ـســرح ا احـتـفـت بـأحـد أعالم ا
الراحل سـعد أردش والـتى بدت كـاحتـفالـية
حـب السم وذكـــــرى أردش شــــــارك فـــــيـــــهـــــا
الــفـــنــان ســامى مـــغــاورى والــفــنـــان مــتــعــدد

واهب سعيد الفرماوى. ا
حتــدث سـامى أوالً عن ذكــريــاته مع خـشــبـة
سرح ذاتها عـندما كان طالـبًا فى جامعة ا
عـ شـمـس يـحـلـم بـاقـتــحـام اجملــال الـفـنى
قـبـل أن يـقـدم فـى عـجـالــة مـســاهـمـة أردش
ـــصـــرى ويــروى ذكـــريــاته ـــســرح ا فى فن ا
مـــعـه فى األعــــمــــال الـــتـى تــــشـــاركــــا مــــتــــعـــة
جنــــاحــــهــــا وحتــــدث عن تــــفــــانى أردش فى

عمله وإخالصه له.
فى حــ قـيَّم الــفــرمــاوى الـدور الــذى لــعـبه
أردش فـى تــــرســــيخ الــــدور الــــثــــقـــــافى لــــفن
ـــســرح وأســـلـــوبه الـــبـــســـيط الـــبـــعــيـــد عن ا

الفذلكة فى اإلخراج رغم عمقه.
وأجـاب مــغـاورى والــفــرمـاوى عن تــسـاؤالت
ـسرح الـطلـبـة حـول مـساهـمـات أردش فى ا

سرح عمومًا. صرى وأحوال ا ا
ــــهــــرجــــان الــــنـــــدوة الــــثــــالـــــثــــة من نـــــدوات ا
ـنـاقـشـة مـفـهـوم اإلبـداع ومن هو خـصـصت 
بدع كان ضيـفها اخملرج الكبير د. أحمد ا

 الفنان محمد صبحى فى لقاء طالب جامعة ع شمس

صبحى يعلن عن مهرجان للهواة فى مدينة سنبل
العام القادم.. وأشرف زكى: "لن أحكم باإلعدام 

عهد" على موهوب ألنه ليس خريج ا

 أحمد عبداحلليم سامى مغاورى

أحمد عبد احلليم يكشف أسرار اإلبداع .. وأحمد
زكى بدر مع الطلبة والنجوم فى خندق اإلبداع
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بـدأت النـدوة بتـرحيب خـاص من يسـرى حسـان رئيس
: كـلـنـا حتـريـر اجلـريـدة بـاألســتـاذ عـصـام الـسـيـد قـائالً
يــعــرف تـــاريخ وعــطـــاء عــصــام الـــســيـــد وإجنــازاته فى
ــسـرح وهــو الـيــوم مــوجـود مــعـنــا بـصــفــته مـبــدعـاً ال ا
سـرح الثـقافـة اجلـماهـيريـة وقد بـصـفته مـديراً عـامـاً 
ـــــوجــــــودين أن يـــــتــــــركـــــوا مـــــشـــــاكـل الـــــثـــــقـــــافـــــة دعى ا
اجلماهيرية للقاء آخر وأن يستفيدوا فى هذه الندوة
سـرحى لعـصام الـسيد ألنـها بال من جتـربة اإلخـراج ا

شك جتربة ثرية ومتميزة.

وبــدأ اخملــرج عــصــام الــســيــد كالمـه مــحــددا مــوضـوع
الــنـدوة الــذى دار حــول اإلخــراج بـوصــفه يــضم جــمـيع
ـسـرحى مـثـيـرا لـنـقـطـة ذات أهـمـية عـناصـر الـعـرض ا
وهى: مـــا الـــذى يــجـب أن يـــشــغـل اخملـــرج قــبـل بـــدايــة
الـعـمـلـيـة الـفــنـيـة قـائالً: إن سـر جنـاح الـعــمـلـيـة الـفـنـيـة

اذا? يكمن فى هذا السؤال ما الذى سأخرجه? و
فــالـعـمـلــيـة الـفــنـيـة لــيـست لـهــا مـعـادلـة 1 + 1 يــسـاوى
اثـنـ ولــيـست هـنـاك قــاعـدة ذهـبـيــة ومـثـلى لإلخـراج
ــمـكن أن تــخــرج عــرضـ لـكى نــســيــر عــلـيــهــا فــمن ا
ـكـونـات وقـد يــنـجح أحـدهـمــا ويـفـشل اآلخـر بـنـفـس ا
ومـــردود ذلك إلى الــظـــرف الــعـــام الــذى يـــهــيـــمن عــلى
اجملـتــمع فى وقت الـعـرض فـالـســيـاق الـتـاريـخى الـذى
يـسـتـقــبل هـذا الـعـرض فى ظـرف مــا قـد ال يـسـتـقـبـله

فى ظرف آخر.
ـسرحيات على الكسار التى وضرب مثاال على ذلك 
ـشاهدين بشـكل غير عادى وقال: كـانت تثير ضحك ا
ـسـرحـيـات إذا عـرضت الـيـوم بـنـفس الـشكل إن هـذه ا
لن تــلـقى هــذا الـنــجــاح وال هـذا اإلقــبـال اجلــمـاهــيـرى

الذى حققته من قبل.
إذن الــقــاعـدة الــوحـيــدة الـتى تــضـمـن لك عـمالً جــيـداً
ـــاذا? ثم تــأتى هى أن تـــســأل نــفـــسك: أخـــرج مــاذا? و

رحلة التالية لهذا السؤال وهى: كيف? ا
: أنـــا فـى اعـــتـــقـــادى أن كــــثـــيـــرا من واســـتـــطــــرد قـــائالً
ـــشــاكل الـــتى تـــواجه اخملــرج ســـبــبـــهــا عـــدم تــقـــديــره ا
ــتــلــقى لــلــمــكــان الــذى ســيـعــرض فــيـه وعــدم تــقـديــره 
ــضى إذا رغــبـت فى تــقــد جتــربــة فــنــيـة الــعــرض 
فـهــامــلت مــثالً يــنــبــغى أن أبــدأ بــالــبـحـث عـمـن يـصــلح
لـــلـــقــيـــام بـــهــذا الـــدور فـــإذا لم أجـــده وأصـــررت عــلى

إخراج العمل فقد حكمت على جتربتى بالفشل.
أو أن أعـرض عـمالً جتـريــبـيـاً يـقـوم عــلى لـغـة اجلـسـد
فى مـنـطقـة لـيـست بـهـا هـذه الـثـقـافـة الـبـصـرية أو أن
مـثلـ ال تصـلح أجـسادهم لـتقـد هذا الـعرض كل ا
هــذه األشـيــاء مــجــتــمـعــة ضــامــنـة لــفــشل هــذا الــعـمل.

أضف إلى ذلك فقر اإلمكانات.

ـاذا ثم اسـتـكـمل حـديـثه مــوضـحـا مـاذ يـعـنى بـسـؤاله: 
أخـرج هـذا العـمل فـكلـمـة (ليه) تـتـعلق بـالـرسالـة التى
أريد تبليغها فأى عرض البد وأن يحمل رسالة حتى
الـعرض الـذى ال يـحمل رسـالـة هو فى احلـقـيقـة يـقدم
ـاذا أقـدم هذه رسـالـة سـالـبـة والبـد أن أسـأل نـفـسى 
الــرســالــة فى هــذا الــتــوقــيت بــالــذات ولــهــؤالء الــنــاس
بـــالــــذات والبـــد أن أجــــيب قـــبـل الـــشــــروع فى إخـــراج
الــعــمل. ثم أحــدد إذا كــان لــدى اإلمــكــانــات الــبــشــريـة
ـاديـة والـفـنـيـة الـتى تـتـيح لى إيـصـال هـذه الـرسـالة وا
فـغيـاب أى عـنـصـر من هـذه الـعنـاصـر يـحـتم عـليك أال
تـخـرج هذا الـعـمل. وال أعـنى بـكالمى هـذا أن أمـنـعكم
من احلـلـم ولـكن عـلــيـنـا أن نــرى مـاذا فـعل الــسـابـقـون
شـكلة. ثم دعـا عصـام إلى السؤال لـلتغـلب على هـذه ا
الــذى طــرحه ســابــقــا وهــو الــتــوقـيـت الــذى تـقــدم فــيه

تلقى لهذه الرسالة. الرسالة وا
قـائالً: قــد تــكـون الــرســالـة صــادمــة ومـغــايــرة لـثــقــافـة
ــهـم هــو هل ـــشـــاهــدين وهـــذا لـــيس مـــهــمـــا ولــكـن ا ا

سأستطيع توصيل هذه الرسالة أم ال?
ـتـلقى سـرح نـلعب عـلى تـوجيه ا وبـصراحـة نـحن فى ا
وجعله ينحاز لشىء ما ولكننا ال نستطيع أن نغير من
ـســتـقـل فـكــريـا فــهـذا يــفــعـله تــيـار ــشـاهــد ا تـفــكـيــر ا
مسرحى أو حـركة مسرحـية كامـلة وليست مـسرحية

ظـهرها اجلـسدى بـعرض نـفسـها (إذا أخـذناها > إن الـشخـصيـة تكـشف عن نفـسهـا 
ـظهرها اخلـارجى) وما يراه اآلخرون فـيها. وهكـذا فإننا نـرى فى مسرحيـة تشيكوف
الـواضـحة ذات الـفصل الـواحد أوالً أن «اجلـلف» جريـجورى سـتيـبا نـوفنش سـميـرنوف

على أنه مالك أرض غشوم فى منتصف العمر. وثانياً أنه يتكلم عن نفسه.

> الفنانة أمانى البحطيطى تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «بازل 1» تأليف وإخراج د. سامح مهران وإنتاج مسرح الشباب.

سرحي جريدة كل ا
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عصام السيد يرى أن  الكارثة سببها تقليد الغرب وتأليههم
هــذا اإلبـداع وهى الــنـقــد فـأنت تــخـرج وفــقـا لــتـفــكـيـرك
واآلخر - أى الناقد - سيتناول هذا اإلبداع بشكل آخر.

وعن كيفية اكتسـاب سمة خاصة للمخرج فى أعماله.
أجـاب بأنـه ليس هـنـاك افـتـعـال لسـمـة فـأنت تـكـتسب
ســمــة خـــاصــة بك مع مـــرور الــزمن وكـــلــمـــا تــعــرضت
ـؤثرات كـثيـرة وكلـما شـاهـدت أكثـر كلـما سـاعد ذلك
فى تـكـوين أنـفـسـنـا بشـكل أفـضل وعـنـدئـذ نـبـتـعد عن

تأثير اآلخرين.
فــعـلـيــنـا أن جنــرب ال أن نـقـلــد كـارثــتـنـا هى الــتـقــلـيـد
فأنت إذا أردت أن تقدم شيئـاً مختلفاً ليكون لك سمة
ـــرجع تــــأخـــذ عـن الـــغــــرب وكـــأن هــــذا الـــغــــرب هــــو ا
واألســاس مع أن الــغــرب بــنى ثـــقــافــته عــلى ثــقــافــات
مـــتـــعــــددة وأشـــهــــر اخملـــرجـــ فـى الـــعـــالـم أخـــذوا من
ـاذا نـنـظـر ثـقـافـات مـتـعـددة. ونـحـن لـنـا خـصـوصـيـتـنـا 
للغرب وال ننظـر لروادنا عزيز عيد كان سابق عصره
ــا فــعــله هــو وغــيــره من ــراحـل وأيـا كــان تــقــيــيــمــنــا 

الرواد فإننا تعلمنا منهم.
علينا أن نشاهد ونتعلم بشرط أن نتحرر من تأثير ما
عـلومة حتى نشاهده عـلينا أن نـقرأ كثيـرا أن نعرف ا
لـو لم نـسـتـخـدمـهـا فـال يـصح أن أقـدم هـامـلت بـشـعـر
أســـود وقـــد كــان لـــون الـــشـــعــر الـــســـائــد فـى زمــنـه هــو

األحمر. أرجوكم ال تغلقوا عقولكم.
ــســرحــيــة خــاصــة أنك مــا رأيك فى مــعــهــد الــفــنــون ا

مخرج كبير ولم تكن من خريجيه?
ـسـرحـيـة فالبـد - كى أقـول رأيـى فى مـعـهـد الـفـنــون ا
أن أدرس به ثالث أو أربـع ســــنــــوات وســـــيــــكــــون رأيــــاً
شـخصيـاً وليس عـلميـا وليس بـالضرورى ألنـنى مخرج
ـــعـــهــــد وأصـــابـــتــــنى بـــعـض الـــشـــهـــرة لـم أتـــخـــرج فـى ا
ــعــهـد وأصــابــنى بــعض الــنــجـاح لــيس مــعــنى ذلك أن ا
لـــيس له دور فـــقـــد أكـــون اســـتـــثـــنـــاء لـــلـــقـــاعـــدة وأنـــا
ـعـهـد ولـكن ظـروفاً شـخصـيـاً كـنت أتـمـنى االلـتـحـاق بـا
خــاصــة مــنــعــتـــنى وقــد تــخــرجـت فى آداب إجنــلــيــزى
فـاكـتــسـبت لــغـة اســتـطـعت أن أقــرأ بـهــا أعـمـاالً كــثـيـرة

عهد العالى للنقد الفنى. ودرست فى ا
وفى الـســبـعــيـنــيـات كـنـت ضـمن مــنـتــخب جـامــعـة عـ
شـمس وكـان مـعى يـحيى الـفـخـرانى مـحـمـود حـمـيدة
الــفــيــشــاوى ســـامى مــغــاورى أحــمــد راتب وقــد كــنــا
مـتـصورين أن لـنـا مـهمـة قـوميـة والـقافـلـة الـفنـيـة التى
كـنا نـخـرج بـهـا كـانت تـلف الـنـجـوع وتـعـرض فـيـها عـلى
مـدى يـومـ أو ثالثــة بـدايـة من أسـوان لـلــسـلـوم وكـنـا
ـسرح قضيتنا نعـرض للجنود على اجلـبهة واعتبرنا ا
ورأيـنـا فــيه قـدرة عـلى تــغـيـيـر أوضـاع اجملــتـمع فـنـحن
نــعـد اســتـثــنـاء لــلـقــاعـدة ولــسـنــا قـاعــدة فـغــالـبــيـتــنـا لم

عهد. يتخرج فى ا
> أعـدت مــسـرحــيـتك «عــ احلــيـاة» واإلعــادة لم تـلق

نفس النجاح فبأى مقاييس وافقت على إعادتها?.
ا سـرحـية من تـلقـاء نفـسى وإ - أنا لم أعـد تقـد ا
بـنــاء عـلى وجــهـة نــظـر إدارة لــذلك كـتــبت إقـرارا بـأن
ـسـرحـيـة هى نـفس الـنـسـخـة الـتى هـذه الـنـسـخـة من ا
قـــدمـت عـــام 1989 فــــكل مــــا كــــنــــا نــــحــــذر مــــنه فى
العرض بدأ يحدث بالفعل فى مجتمعنا بعد 17 عاماً
ــســرحــيــة. وقــد صــدق حــدسى وجنــحت مـن عــرض ا
اإلعــادة ألنــنــا قــدمــنــا عــرضــاً يــنــاقش الــظــرف الــعــام

للمجتمع فى ذلك الوقت.
أما فـيما يخص (اللـيبرتوار) فهو مـصطلح يعنى إعادة
العمل وهو كأى مصـطلح يثار حوله جدل فهناك من
يـرى أنه إعادة العمل كمـا هو بنفس الـشكل والديكور
وهـنــاك من يـرى أنه إعـادة لــلـنص أى أن يــقـدم الـنص
كل فـترة بـوجهـة نظـر جديـدة ومغـايرة والبـد للـيبـرتوار
أن يـكـون خــاصـعـا لـفــلـسـفـة وهى هل يــسـمح الـظـرف

التاريخى بإعادة العمل أم ال?.
وفى خــتــام الـــنــدوة أكــد عــصــام الــســيــد عــلى ضــرورة
االبـتـعــاد عن شـيـئــ وهـمـا األحــكـام الـقــيـمـيــة الـعـامـة

واإلفتاء فى ما ال نعلمه.

الـدرامــيـة وهل الـنص مـتـفق مـعى فـكـريـا أم ال? أو أن
يــكـون الــنـص به شىء يــســتــهــويـنـى أى أرى فــيه شــيــئـاً

ه. كن تقد جديدا 
أمــا عن عالقــة اخملــرج بــالـســيــنـوغــرافى فــأنـا أرى أن
قالئل فى مصـر من يسـتطـيعـون عمل الـسيـنوغـرافيا.
فـــهـــنـــاك من يـــعـــمـل ديـــكـــور فـــقط أو إضـــاءة فـــقط أو
مالبـس فـقط ولـيس هـنـاك من يـجـمع هـذه الـعـنـاصر
كما نقـول إنه قدم سينـوغرافيا حقـيقية فـهى محتاجة
دراسـات كـثـيـرة وعـلم غـزيـر إلى جـانب عـ تـشـكـيـلـية
ــــعـــتــــرضـــ عــــلى جــــائـــزة عــــالـــيـه لـــذلـك فـــأنــــا من ا
الـسيـنوغـرافيـا ألنهـا تـمنح إمـا للـديكـور أو لإلضاءة أو
لـــــلــــمـالبس وهـــــذه الـــــعـــــنـــــاصــــر مـــــنـــــفـــــردة ال تـــــقــــدم
سـيـنــوغـرافـيـا فـالـسـيـنـوغــرافـيـا هى الـصـورة الـكـامـلـة
ـتفـرج وليس سـرحى الـتى تمـلك داللـة عنـد ا لـلعـمل ا
مــجـرد ألــوان. وهــذا اخلالف الــذى نــشـأ مــؤخــراً بـ
اخملــــرج والــــســــيـــنــــوغــــرافى ظــــهــــر ألنـــنــــا فــــنــــانـــ أى
شـخـصـيـات هـيــسـتـريـة (كل واحـد عـايـز يـظـهـر) وهـذا
مـرفـوض فال يـصح أن نـقـلل من مـجـهـود أى أحـد فى
الفريق فنحن جـميعا فى مركب واحد وال يحق لواحد
ـاء» أو أنـا اللى من الـفـريق أن يقـول «ارم نـفسك فى ا
ـــســئــول وفى رأيـى أن الــعــمل هــســوق فـــاخملــرج هــو ا
الـنـاجح هـو الذى عـنـدمـا تـراه ال تـعـرف حدود أى دور

مثل. للمخرج أو السينوغرافى أو ا
وعن الـفـرق بـ الـتـجـربـة والـتـجـريب أوضح أن هـناك
فرقي التجربـة والتجريب فأى مسرحية هى جتربة
لــكن الـتــجـريب يــخـتــلف عن ذلك ولم نــصل حـتى اآلن
إلى تــــعـــــريف جــــامـع شــــامل (مــــتـــــحــــاولــــوش تــــكــــونــــوا
) األسـاس هـو جتـريـبـيـ وحـاولـوا تـكـونـوا مـسـرحـيـ
تقد عمل يوصل الـرسالة هذا العمل كنهه إيه? هذه
ا مـهمـة النـقاد فـهم الذين يـقومون ليسـت مهمـتك وإ
ـنـظــرون الـذين نــظـروا لـلــمـسـرح بــتـصـنــيف الـعــمل وا
ـسـرحــيـة أقـامـوا نـظــريـاتـهم بـعـد وصـنـفـوا األعــمـال ا

سرحيات وليس قبلها. خروج ا
واســــتـــطــــرد د. زعـــيـــمــــة قـــائالً: إنـك إذا نـــقـــدت عــــمـــلك
اإلبــداعـى ســوف تـــفــســـده ألن هــنـــاك آخـــر له دور وهــو
ـســرحـيـة ــسـرح يــشـهـد بــأن الـعــمـلـيــة ا الـنـاقــد وتـاريخ ا
والفـنية عـمومًا لـيست مبـدعًا فقط بـل هناك مرحـلة تلى

واحــدة كـــمــا يــنــبــغـى أن أضع فى حــســـابــاتى اجلــرعــة
ـشـاهد يـنـفر الـصـادمة الـتى أقـدمـها بـحـيث ال أجعل ا
منى بل أحرص على بـقائه طوال العرض حتى يخرج
ؤمن بعكس شاهـد ا شاهـد (اللى ب بـ مقتـنع وا ا

ما أقوله بدأ يعيد تفكيره من جديد).
وأكــد لــلـــحــضــور عــلى ضـــرورة أال يــكــون لــديـــنــا آلــهــة
ـعنى ( أن لـو عـندك آلـهـة بعـد شـوية تـبـقى إله) فأن
تـكـون لـديك مثل عـلـيـا نعم هـذا مـطلـوب لـكن ال تـغلق
عقـلك طوال الوقت عـلى اجتاه مـع أو شـخص مع

ترغب أن تكون مثله.
ــــبـــدع بــــاخملـــرج وضـــرب مــــثال لــــلـــتــــحـــول فى حــــيـــاة ا
اإلجنــلـــيــزى (بــيـــتــر بــروك) وهـــو من أشــهـــر مــخــرجى
ى فى الــقـرن الــعــشــرين فــقــال: إن هـذا ــســرح الــعــا ا
سـرحيـة من النـقيض إلى الـرجل انتـقل خالل حيـاته ا
الـنــقـيض من شــخص يـقـدم أعــمـاالً مـبــهـرة ومـكــلـفـة
حـتى إنه كان يـسـتعـ بـسلـفـادور دالى لعـمل ديـكورات
عـــرض إلـى إنـــســـان يــــقـــدم عــــروضه فى الــــصـــحـــراء
وديــكـوره عــبـار عن ســجـادة مــفـروشــة عــلى الـرمل فى
الـصـحراء كـما أنه يـعـرض للـجـمهـور بلـغـة تخـتلف عن
لـغته فـهـو لم يغـلق نـفسه عـلى اجتـاه معـ بل طـورها
حـــــتى أنـه تــــراجـع عن رأيه فـى أعــــمـــــال بــــريـــــخت فى

مرحلة ما. فالبد أن نفكر كيف نطور مثلنا العليا?.
ـتـعـصب الـذى ـشـاهـد ا وحـ سـئل عن ردود أفـعــال ا
إذا شــاهــد عـــرضــا به بـــعض اإلبــاحـــيــة فــإنـه يــغــضب
ويـــثــور فـــقــال: إن هـــنــاك آراء ال يـــجب أن نـــنــاقـــشــهــا
ــكن أن تــتــهــمـك بــالــزنــدقـة ــتــطــرفــة الــتى  كــاآلراء ا

واإلباحية وغيرها من هذه التهم.
ويــجب أن تــكـون لــديك مــقــايـيس مــتــعـددة ويــنــبـغى أن
ـكـان الـذى تـعرض تـتـعـرف عـلى الـثـقـافـة الـتى حتـكم ا
ــتــلـــقى يــخـــتــلف من مـــكــان إلى مـــكــان حــسب فــيه فـــا

األعراف التى حتكمه.

وطــرح أحـــد احلــضــور ســؤاالً: كــيـف تــقــرأ الــنص ومــا
حدود التعامل ب اخملرج والسينوغرافى?

فـــأجــــاب أنه يـــراعـى عـــنــــد قـــراءة الــــنص الــــتـــركــــيـــبـــة

اخملرج عصام السيد

 الغرب بنى ثقافته على ثقافات متعددة.. علينا أن نشاهد
ونتعلم بشرط التحرر من تأثير ما نشاهده

فى ندوته بورشة تدريب «مسرحنا»

سر جناح العملية الفنية

أى عرض يحمل رسالة

كيف تقرأ النص

كارثتنا التقليد
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> قـبل أن نـبـحث عن الـتـماسـك فى الشـخـصـيـة نبـحث عن الـعالقـة بـ انـطبـاع وآخـر. وكـما أن
قـول متجـاورين يسقطـان صورة كذلك تسـهم شخصيتـان فى تشكيـلها. فهـاملت ليس هاملت

بدون كلوديوس بدون جرترود أو أوفيليا. فهو يفرغ ما يعنيه فى سياق مشهد.

مثل التى ينظمها بشكل دورى. > قصر ثقافة التذوق بسيدى جابر استأنف مؤخراً برنامج ورشة تدريب ا
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مسرح ما بعد احلداثة
مسـتقر وأنه مـخلوق مـن خالل اللغـة كما
أنه غــيــر مــتــمــاثل مـع ذاته ألنه فى حــالــة

و مستمر".
ويـبـدو أنه من الـسـذاجـة أن نـسـاوى بـ مـا
ـكـن لـنــا مع بــعــد احلــداثــة والـفــانــتــازيــا و
ذلك أن نــعــزل مالمح مـــعــيــنــة من كــلــيــهــمــا
ــكــنــنــا أن نــبــتـعــد قــلــيال لــكى لــدرجــة أنه 
نــشــرح طــريـــقــة اســتــيــعـــاب مــخــتــلف أنــواع
ــنــتـج اجلــمــالى ــضـــادة داخل ا الــواقــعـــيــة ا
ـنـسـوب إلى نـزعـة مـا بـعـد احلـداثـة. فـمن ا
الحظة أن نـزعة ما بـعد احلداثة اجلـدر با
تــســـاهـم غــالـــبـــا فى تـــدمـــيـــر أو عـــلى األقل
اضـمــحالل احلــواجــز الـتى تــفــصل بــشـكل
مـــســـبـق مـــنـــتـــجــــات ثـــقـــافـــة الــــصـــفـــوة عن
مــنــتــجــات ثــقــافــة اجلــمــاهــيــر (أو الــثــقــافــة
الـشعبيـة) وهذه احلواجز ال غـنى عنها فى
رأى كثير من احمللل الثقافي لقيام نزعة
حـداثـيـة علـيـا: فـطـبـقـا لـ "أنـدريـاس هـايزن"
مــثال فى دراسـتـه "بـعــد الـتــقـســيم الـعــظـيم"
(وهـو عنـوان مـوح): إن التـقـدميـة الـضبـابـية
ــتـــســـلــســـلـــة الـــتى ســـبق عــدم لـــلـــفــواصـل ا
مـنـاقـشـتـهـا ب مـخـتـلف مـسـتـويـات اإلنـتاج
ـــا بــعــد اجلـــمــالى هـى اخلــاصــيـــة احملــددة 
احلداثة وهنـاك عدة محاوالت ناجحة من
بـعض الـفـنـانـ إلدمـاج أشـكـال من الـثـقـافـة
الــشــعـبــيــة قــد تــبـنت بــشــكل مــتــزايــد بـعض

استراتيجيات من ثقافة الصفوة.
ــعــاصــر لــفـحـص الــفـواصـل بـ ــيل ا إن ا
أخـوذة بشـكل عرفى الـواقع والفـانتـازيـا وا
ـغــزى عــلى كـمــســلــمــة لــهــا تــأثــيــرهــا ذو ا
ـعـاصـر. وكـما الحظ كل اإلنتـاج الـثـقافى ا
" و "جيـمس دونالد" و من "فيـكتـور يورجـ
"كـورا كــوبالن" فى مـقـدمـة كـتـابـهم "تـكـوين
الـفـنتـازيـا" إن الـفهم الـشـائع للـفـانتـازيـا هو
دائمـا مقـابل لـلواقـع. وبهـذا التـعـريف جند
أن الـفــانــتـازيــا واقـعــيــة سـالــبـة. ويــؤكـدون
رغم ذلك أنـه من مــــنـــظــــور عــــلم الــــنـــفس
الـتـحـلـيـلى جنـد أن الــفـانـتـازيـا هى عـنـصـر
أســـاسى لـــلــــواقع مـــثل أكــــثـــر الـــصـــور ذات
األســــاس احلــــقــــيــــقـى أو الــــتــــجــــريـــــبى فى
حـيــاتـنـا فــضال عن تـوظــيـفـهــا بـاعـتــبـارهـا

تكملة لواقع اعتباطى.
وتسليما بكل ذلك تمتد ضبابية الفواصل
الـتـقـلـيـديـة ب الـثـقـافـة الـرفـيـعـة والـثـقـافة
ـتـديـنـة وتـفـكــيك ازدواجـيـة "الـفـانـتـازيـا/ ا
ــــكــــانــــة ــــوضع وا الــــواقـع" لــــكى تــــشــــرح ا
ـــضــادة لـــلـــواقع من ـــتــمـــيـــزة لألشـــكـــال ا ا
ـــــــنــــــتـج اجلــــــمــــــالـى داخـل اجملــــــال بــــــعــــــد ا
احلـداثى. فـالــواقـعـيـة الـتـى يـجب أن تـفـهم
اآلن كـمجرد نـوع واحد ب أنـواع اخلطاب
تنـافسة لم تعـد تقدم أشكاال الـقصصى ا
دقـيقة لـلعـديد من الـفنانـ الذين يـرغبون

فى تقد جتارب احلياة احلديثة.
ويـــشــيـــر "كــريـــســتـــوفــر نـــاش" الــذى الحظ
ــضــاد" فى األدب خالل "تــمــرد الــواقــعى ا
الـعـقـود الـســابـقـة إال أن هـذا الـتـحـول عن
الواقـعية يـؤدى إلى ارتبـاط جديد بـأشكال
مـتعـددة لـلفـانتـازيـا. ويحـدد "نـاش" مكـان
بــارزين اتـخــذهـمــا مــؤلـفــو هـذه الــقـصص
وطبقا لتحـليله سوف يحاولون أن يقدموا
لنا ما فى جعبتهم من خالل كسر عالقتنا
ـتــعــارف عـلــيــهـا مـع الـعــالم أو من خالل ا
نـقـلـنـا إلـى عـوالم أخـرى مـفـتــرضـة تـمـامًـا.
وعــلـى الــرغم من أن دراســته لم تــشــر إلى
قـــصص اخلـــيـــال الــعـــلـــمى فـــإن لـــهــا دورا
تـؤديه داخل هـات الـوظـيفـتـ الـسابـقـت

ضاد للواقع. للقصص ا

مــبـــكـــرة مــثل مـــســرحـــيــة "هـــنــريـك إبــسن"
ـكتـوبـة إن جاز الـتـعبـير (هـيدا جـابـلر) وا
يـتــأثـر من الـنــزعـة الــواقـعـيــة تـعـتــمـد عـلى
تـأكـيـد يـقـول "بـينـمـا يـجـوز أال تـنـطق الـلـغة
ـكن أن تـكون بـاحلـقـيـقى فـإنـها مـع ذلك 
مـجبـرة على أن تـنطق بـاحلقـيقى إذ لـسنا
سذجًا حتى نـصدق كثيرا من كالم "هيدا"
فى جـوارهـا مع الــشـخـصـيـات األخـرى فى
ـــســـرحــيـــة مـــثل زوجـــهـــا اجلــاهـل "جــورج ا
تـسـمـان". وبـدال من ذلك جنـد أنـفـسـنـا مد
ـظـاهـر اخلـارجـية عوون أن نـبـحث حتت ا
للـوصول إلى حـقائق شـخـصيـتهـا الدرامـية
ركبة (بنـوع من القلق الفرويدى) وننطلق ا
ـسـرحـيـة "ماذا إلجـابـة الـسؤال الـهـام فى ا

تريد هيدا?".
سرح كن عزل بـضعة سـمات من ا وهـنا 
الـواقـعى مــثل االعـتـمــاد عـلى الـلــغـة كـنـسق
داللى وعـالقـتـهـا الـوثـيـقـة (حـتى ولـو كـانت
ــــا تـــدل عـــلـــيه وعـــلى عالقـــة مـــلـــتـــويـــة) 
أساس أى نوع من الدرامـا الواقعية يصوغ
ـكن تــعـارض "الـسـطح/ الـعــمق" نـفـسه (و
أن نـــســمـــيـه الـــوصــول إلـى قـــاع األشـــيــاء)
واالقـتـنــاع بـأن الـشـخـصـيــة الـدرامـيـة بـنـيـة
واحـدة مــتـحــدة (رغم أنــهـا مــركـبــة) سـوف
تـــكـــافــــأ بـــالـــتـــحـــلــــيل (حـــتى يــــكـــون كل من
االحــــتـــــواء واإليــــقــــاف هـــــمــــا نـــــتــــاج هــــذا

التحليل).
ـــســـرح بـــعــــد احلـــداثى بـــطـــرقه يـــشـــارك ا
اخملــتــلـفــة فـى هــذا االسـتــغـالل الــتـمــثــيــلى
فــعال. فــهـو يــســتـوعب لــكى يــعــكس صـورة
احلــقــيـقى عــلى الــرغم من حــدوث تــبـادل
شـديــد بـ الـوســائط فى اجملـال الــثـقـافى
بـعـد احلـداثـى تـكـون فـيه صــور احلـقـيـقى
مـحــددة بـدقـة. والـلـغـة نـسق من الـعالمـات
ـنــتـجـة بـشــكل ثـقـافى والــتى تـنـدرج حتت ا
ستـمر: توسيط اللـغة والشفرات الـتحول ا
ــعـروفــة ثـقــافـيـا يــخـلق األخـرى احملـددة وا
انقساما دائمـا ب احلقيقى وتفسيرنا له
وأنه ال شىء خارج النص كـما يقول "جاك
دريـــدا" وأن جــوهـــر الــذات مــتـــشظ وغــيــر

لــلـــشــخــصـــيــة بل أيـــضــا وبــشـــكل ســاخــر
ومـــتــنـــاقض ال يــصـــلح لـــلــمــحـــافــظـــة عــلى
غـــيــــابـــهـــا. وقــــد الحظ "أرتـــو" اســــتـــحـــالـــة
حتقـيق ذلك فـى مسـرح الـقـسـوة واعـترف
سـرح جـدًا فـإننى بقـوله "بـقـدر ما أحـب ا

لهذا السبب البسيط عدوه".
"إن هدف اللعـب الذى غايته أن يحمل إن
ـرآة ليعكس صورة الطبيعة صح التعبير ا
ويــبـــ لــلـــفــضـــيــلـــة مالمــحـــهــا فـــتــحـــتــقــر
صــورتــهـــا وتــؤكــد حلــقـــيــقــة الــشـــيــخــوخــة

وجسم الزمان شكله وضغوطه".
فى كـتـاب "فن الـشـعـر" يالحظ أرسـطو أن
الــــدرامــــا نـــــشــــأت من غـــــريــــزة احملــــاكــــاة.
ــفـاهـيم ونــظـريـته فـى احملـاكـاة هى أكــبـر ا
ـسرح نـحو التـاريخـيـة التى وجـهت مسـار ا
ـا أنـنا جنـد أنـفـسـنا فى اإليهـام. واآلن و
ـمكن ـطاف رغم ذلك فـمن ا آخر هـذا ا
أن نــعـيــد قــراءة أرســطــو ونــخــلص إلى أنه
كـــان دائــــمـــا عــــلى صــــواب فـــيــــمــــا يـــتــــعـــلق
بــالـوظــيـفــة الـتــمــثـيــلـيــة لــلـدرامــا. فـمــسـرح
ـثــال يـعـكس صـورة اإليـهـام عـلـى سـبـيل ا
ا عـالم تـكـون فـيه اللـغـة مـعـوَّالً علـيـهـا ور
ـــــكن يـــــكـــــون احلـــــقـــــيـــــقـى كـــــامن فـــــيـه و
اكـتــشــافه وتــكـون فــيه الــذات مع ذاتــهـا ال
أكـــثــر وال أقل. ولـــعل مـــســرحـــيــة حـــداثــيــة

هــو دائــمــا وبــشــكل نــهــائى "تــمـثــيل وازدواج".
كن فى الواقع الـتسليم جدًال بأن ال شىء و
أقل مـقدرة عـلى ضـمـان "احلـضـور" أكـثر من
ــنـظــور فـإن ــسـرحـى. ومن هـذا ا الــعـرض ا
ــســرح دائــمــا قــلق الــتــمـــثــيل الــذى يــطـــارد ا
ــكن قــراءته بــاعــتــبـاره مــثــاالً لــتــلك احلــالـة
الـتى انـطـبع عـلــيـهـا كالشـيه "احلـداثـة" الـذى
سواء كان جـيًدا أو سـيئا فـإنه حالة ريـاضية

وحالة عرض استبطانى.
ـســرح قــسـوة ولــعل رؤيــة "أنـطــونــ أرتــو" 
يــخـتـرق الــلـغـة لــكى يالمس احلــيـاة نـهض
جـزئيـا عـلى رغـبة عـارمـة لتـحـقـيق نوع من
ــــســــرح وهــــو احلـــــضــــور عــــلى خـــــشــــبــــة ا
سرح الـواقعى قد احلـضور الذى بـدا أن ا
وعـد بـه ولــكـنـه فـشـل فى حتــقـيــقه. وعــلى
الرغم من إمـكانـية وضع أزمـة التـمثيل فى
ــــســـرح الــــواقــــعى فى إطــــار مـــفــــاهــــيـــمى ا
بـاعتبارها أزمـة األصالة الكـامنة فى الهوة
ــمـثل والـدور ـكن تــفـاديـهــا بـ ا الــتى ال 
ــســـرح والـــتى يـــســعى الـــذى يـــؤديه عــلـى ا
الــعــرض الــواقــعى لـــتــجــاوزهــا فــإنــهــا هى
نفسـها التى تـهدد دائما بـهدم حقـيقة هذا
طلق هو بالضبط العرض. ألن احلضـور ا
ــســـتــحـــيل فى حـــقــيـــقــة الـــعــرض الــشـىء ا
ـسـرح الـواقـعى فى الـبــسـيـطـة وأن فـشل ا
حتـقــيق احلـضـور الــذى وعـد به يــنـشـأ من

حالة فصامية يصعب جتنبها.
إن مـــســرح مـــا بــعـــد احلــداثـــة هــو مـــســرح
"احلـضور الغائب الـذى ينتظـر على جانبى
ـنـاقــشـة ولــذلك الـنــشـاط الـدرامى هــذه ا
ــــــشـــــارك مـن أجل يــــــتـــــوظـف كــــــنـــــوع مـن ا
احلضـور الـذى يـتم تمـثـيـله أو إرجـائه على
سـرح. إن ما اصطـلح عليه "جاك خـشبة ا
دريـدا" بـاالخـتالف قابـل للـتـطـبـيق هـنا. إذ
ـكـانـيـة الـزمـانـيـة إن االخـتالف هـو الـهـوة ا
الـــتـى تـــكـــمن فى أى نـــشـــاط وســـيط وفى
هذه احلـالـة فـإن توسـيط الـعـرض والـفراغ
ـــــــــمــــــــــثل مـن أجـل الـــــــــلــــــــــعـب يـــــــــتـم بـــــــــ ا
والـشـخــصـيــة. إنه الـتــبـاين الــذى ال يـصـلح
فــقط خلـــلق انـــطـــبــاع بـــاحلــضـــور الـــكــامل

سرحى "ال شىء أكثر إيهـاما فى العرض ا
من إيــــهـــام "احلـــقـــيـــقى". وإذا كـــان هـــنـــاك
ـسـرح الـذى ـسـرح فـإن ا إيـهـام قـوى فى ا
هـــو حــــقـــيـــقـــة اإليــــهـــام هـــو نــــفـــسه الـــذى
يـسـتــحـوذ عـلى الـعــرض سـواء حـدث هـذا
سرح أم لم يحدث". العرض على خشبة ا
ونـاليزا"; وهى اجلزء فى مـسرحيـة "جتاوز ا
سرحى األمريكى الثالث من ثالثية الكاتب ا
"ولـيم جـيـبـسـون" عـام  1988 جنـد  "سـلـيك
ــصـنع هـنــرى" الـشــخـصــيـة الـرئــيـســيـة فى ا
الـكــائن فى مــنـطــقـة "دوج ســولــيـتــيـود" يــبـنى
بــشــكل مــواٍز بـشــرًا آلــيــ ضــخــام األجــسـام
وذوى أشكال عبثـية وأسماء مثل "الساحر" و

"مطحنة اجلثث" و "القاضى".
الحـظــة أن مـصـدر إلـهـام ومـن اجلـديـر بـا
"جـــيــبــســـون" لــشــخــصـــيــة "ســلـــيك هــنــرى"
وبشـره اآللي هـو فنـون العـرض فى فرقة
ــديـــنــة ســان ــســـرحــيـــة  " ا "مــارك بــولـــ
فـرانـسـيــسـكـو والـتى تـقـوم عـروضـهـا عـلى
"مختـبرات البـحوث اإلحيـائية الـتى تأثرت
عـروضها بصـورة من صور اخليـال العلمى

عاصر.  ا
وفى إطـــار شـــرحى احلـــالى فـــإن عــروض
S.R.L مــخــتـبــرات الــبــحــوث اإلحــيــائــيـة"
ــكن قـــراءتــهـــا بــاعـــتــبــارهـــا اســتـــجــابــات
مـتطـرفـة بـوجه خاص إلشـكـالـية "مـفـهوم
عاصـر. فمثل هذه سـرح ا احلـضور" فى ا
الـعـروض الـتى كـسـرت احلـدود الـتـقـلـيـديـة
بــ الــبــدنـى والــتــقــنى قـــد أزالت بــشــكل
مـؤثــر اجلـسم الـبــشـرى من فــراغ الـعـرض

سرحى.  ا
ويـــصـف "جـــون شـــيـــرلى" ذلك بـــقـــوله: "إن
عــروض مــخــتــبــرات الــبــحــوث اإلحــيــائــيـة"
تـضـخم من صـيـغـة تـرمـيـز اخلـيـال العـلـمى

ثل صور اخليال". سرح يحاول أن 
"آالت مــعـتــمــة قــاســيــة الـنــظــرات تــتــحـرك
وكـأنـهــا عـقـارب ضـخــمـة لـكى حتـطم آالت
أخـــرى بـــقــضـــبـــان ذات سالسل ونـــتــوءات
ــــــطـــــارق وحتـــــطــــــيـم إحـــــداهــــــا األخـــــرى 
وقـــــاذفـــــات لـــــهب وبـــــنـــــادق آلـــــيــــة تـــــطـــــلق
القـذائف. وهى أسـاليب عـسـكريـة مـبتـكرة
تــســـتـــخـــدم صـــفـــوفًـــا من الـــبـــنـــادق اآللـــيــة
ـعـدنـيـة والـرشــاشـات وتـشـتـعل أجــزاؤهـا ا
الــســوداء بـــاســتـــخــدام عـــظــام احلـــيــوانــات
احملنـطـة حتى تـعـبـر عن حركـة اضـطراب

." األمعاء فى بطن الكائن واآللة الهج
ال يـرفض مــسـرح مـا بــعـد احلــداثـة كــثـيـرا
ـــســـرح الـــواقـــعى فـــقط بل من تـــقـــالــيـــد ا
أيــضــا وفى أغــلب األحــوال يــســتــبــدل مـا
يـعــتـقـد بـشـكل شـائـع أنه تـقـلـيـد أو عـرُف
مـــســـرحى عن طـــريق اســـتــخـــدام أشـــكــال
هالمـــيـــة وغـــامــضـــة فـى الـــعــرض الـــفـــنى.
ولـكى نـقـوَّم مدى هـذا الـنـشـاط االنـتـقالى
ـفــيـد أن نـفــحص بـشـكل رغـم ذلك فـمن ا
اســتـرجـاعى مـا يـبــدو أنه الـفـشل الـذى ال
مـفـر مـنه لــلـواقـعـيـة الــدرامـيـة فى الـدرامـا
الــــغـــــربــــيــــة. إذ مـن بــــ أشــــكـــــال اإلنــــتــــاج
ـتـاحـة لـلـتأمـل فى هذه الـثـقـافى الـعـديدة ا
ـسـرح هو الـلـحظـة من تـاريـخـنا جنـد أن ا
الـــفن الــــوحـــيـــد الــــذى اســـتـــثـــمــــر مـــفـــهـــوم
ـمـثـلـ احلـضـور كـمـا يـتـجـسـد من خالل ا
ـــا يــكـــون هــذا ـــســرح. ور عـــلى خــشـــبــة ا
الـتـجـسيـد وهـذا الـعـرض احلى هـو جـوهر
ـثال إلى ـسرح الـذى يـسعى عـلى سـبيل ا ا
الــتــمـــيــز به فـــضال عن أشــكـــال الــتـــمــثــيل
) الدرامى األخرى مثل السينما.  (التقد
سرح الواقعى هو الذى إن التجسيـد فى ا
نـــرى فــــيه أكـــثــــر نـــتــــائج هـــذا االســــتـــغالل
تأثيرا على الرغم من أنه هو نفسه أيضا

"مسرح اإليهام". 
ويــــقـــول "هـــربــــرت بـــلـــو" إن مــــا هـــو عـــام فى
ـــســــرحى هـــو الــــوعى بــــالـــعـــرض الـــعــــرض ا
ـعنى ـسـرحى. وكل عرض مـسـرحى بهـذا ا ا

 وليم 

 مسرح ما بعد احلداثة يستوعب الصورة ويشكل 
أنساقاً من العالقات التى حتتاج لفك شفراتها
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ركز القومى للمسرح. سرحية با > د. سيد خطاب تولى هذا األسبوع مهام اإلدارة العامة للبحوث ا
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ؤلف قد وفـر لرغبتنـا الطبيعيـة ما يكفى ألن نكمل > نـضل فقط إذا لم يكن ا
ـمثل بكـلمات فـارغة إلى درجة أنه صـوراً لم تتـشكل تمـاماً أو إذا كان قـد ترك ا
ا ـا من شـخـصـيـته الـذاتـيـة. ور ـألها مـن مـخـزونه هـو ر يـتـعـ عـلـيه أن 

سرحية ذاتها. سرحى إلى خطأ فى ا ترجع اإلساءة إلى عمل الكاتب ا
سرحي جريدة كل ا
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مثل يبدأ  مشوار ا
 من «جهاز اإللقاء»
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وهــذا اخلــلـط فى الــنــطق يــســمى بــالــلــحن
وخـــــــطــــــورتـه أنـه فــــــضـالً عـن عــــــدم نـــــــطق
احلـــروف بـــصـــورة صــحـــيـــحـــة فــهـــو أيـــضًــا
ـعــانى فــمن يــنــطق كــلــمــة "ضـار" يــخـلـط ا
مــثالً "دار" فــإنه يــحــول مــعــنى الــكــلـمــة من

مؤذٍ إلى منزل!
حـرفــا الـسـ والـصـاد يـخـرجـان من طـرف
الــلـــســـان مـع انــفـــراجـــة األســـنـــان الـــعـــلـــيــا
والسفلى قـليالً وهذه احلروف أيضًا جتد
من يـلـحن فى نـطـقهـا فـيـنـطق الصـاد سـيـنًا
كــمن يـــقـــول "ســديـــقى" يـــقــصـــد صـــديــقى
وهـذا اللـحن شـائع ب الـطـبقـات الـشعـبـية
والسبب هو عدم تـفخيم الصاد أيضًا أما
ــعــنى تــكــرار الــســ فــهــو حــرف تــكــرار 
حتـرك اللـسـان ألعـلى وأسـفل وهـنـاك من
يـــعـــانى مـن لـــثـــغـــة فـى نـــطق هـــذا احلـــرف
وعالجــــهــــا هــــو وضع قــــلـم حتت الــــلــــســـان
ونـطق احلرف لـتـدريب اللـسـان على تـكرار

احلرف.
حــروف الـــثـــاء والــذال والـــظــاء تـــخــرج من
طـرف الـلـسـان مع أطـراف الـثنـايـا الـعـلـوية
وهـــنـــاك أيـــضًـــا مـن يـــلـــحن فـى نـــطق هـــذه
احلروف فـينـطق الظـاء ذاالً كنـطق أحدهم
لــــلـــــظل بـ "الـــــذل" وهــــذا مـــــرجــــعـه لــــعــــدم
مـعرفـته أن اللـسان يـكون مـوقعه فى الـظاء

أعلى من موقعه فى الذال.
أمــــا حــــرف الــــقــــاف فــــيــــنــــطـق من أقــــصى
الـلـسـان بـيـنـمـا مـخـرج الـكـاف أمـام مـخـرج
ـا ذلـك هـو ســبب خـلط الــقـاف بــقـلــيل ور
الــبـــعض فى الـــنــطق بـــ هــذيـن احلــرفــ
فــيـــنــطــقـــون الــقــاف كـــافًــا مــثل قـــولــهم فى
رقـيـقـة  "ركـيـكـة" دون أن يـنـتـبـهـوا إلى أنـهم
غـيروا مـعنى الـكـلمـة من الرقـة إلى الرداءة
وهنـاك عـدة تدريـبـات لـنطق حـرف الـقاف

ومنها بيت الشعر العربى الشهير: 
ــكــان قــفــر ولـيـس قــرب قــبـر قــبــر حــرب 

حرب قبر.
وتـرديد هـذا البـيت عـدة مرات مع الـتأكـيد
عـــلى حـــرف الـــقــاف الـــذى يـــذخـــر به هــذا

البيت يجعل النطق يستقيم.

وختم د. سامى محاضرته الثانية قائال:
: غلـيظ ورفيع يـنقـسم الـصوت إلى نـوعـ
األول مرجـعه إلى غلـظة األحبـال الصـوتية
وطـولــهـا بـيــنـمـا الــثـانى مـرجــعه إلى قـصـر
األحبال الـصوتيـة ونحافـتها. وهـناك بعض
ـمثـل قـليلى اخلبـرة يخـلطـون ب طـبقة ا
الــصــوت ومـــســتــوى الــصـــوت أى ارتــفــاعه
فــحــ يــطـــلب مــنه اخملــرج تـــغــيــيــر طــبــقــة
صـوته فـإنـه يـقـوم بـتـعـلـيـة صـوته وطـبـقـات
الـصوت ثالثة: غلـيظة وتـخرج من الصدر
ومـــتـــوســـطـــة وتـــخـــرج مـن احلـــلق وعـــالـــيـــة
ــــكن أن يـــــرتــــفع وتــــخــــرج مـن الــــدمـــــاغ و

الصوت أو يخفت فى كل هذه الطبقات.
ولـكل صوت شخـصيته الـتى ال تنفصل عن
شـــــخـــــصـــــيــــة صـــــاحـــــبـه. فــــصـــــوت جنـــــيب
الريحانى مثالً وإن كان رديئًا لكنه صاحب
شــخـصــيـة مـتــمـيـزة لــذا يـحـبه الــنـاس كـذا
ـا يـكـون أجـمل من فـإن صـوت أسـمـهـان ر
صــوت أم كــلـــثــوم لــكن صـــوت أم كــلــثــوم له
شــخــصـــيــة فــريــدة كـــذا احلــال فى صــوت
عبـد احلـليم وصـوت الـقـار محـمـد رفعت
رغم وجـود أصـوات كـانت إلى جـوارهـمـا ال
تقل جمـاالً عن صوتيـهما ولـكن الشـخصية
ـميزة لصـوت كل منهمـا ساهم فى ارتفاع ا
شـعـبيـتـهمـا عـند أقـرانـهمـا سواء فـى الغـناء

أو التالوة .

عن مـــخــــارج احلـــروف الـــتى هـى خـــمـــســـة
مــــــخـــــــارج: اجلــــــوف احلــــــلـق الــــــلــــــســــــان
الـــشـــفــتـــان األنف. فـــاجلـــوف يـــخــرج مـــنه
حـرف واحد هو األلـف أما احللق فـيخرج
مـــنـه ســــتـــة أحــــرف هـى: الـــهــــمــــزة  الــــهـــاء
ويــــخـــــرجــــان من أقــــصـى احلــــلق. والــــعــــ
واحلــاء ويــخــرجــان من مــنــتــصــفه والــغـ

واخلاء يخرجان من أدناه.
أما احلروف التى تخرج من الشفت فهى
الـفاء وتـخرج من أطـراف الـثنـايا (األسـنان
الـعـلـويـة) مع بـطن الـشـفـة الـسـفـلى والـواو
وتـخـرج بـاسـتـدارة الـشـفـتـ والـبـاء تـخرج
من انــطــبــاق اجلــزء اخلــارجى لــلــشــفــتــ

يـم وتخـرج من انـطـبـاق اجلـزء الـداخلى وا
. للشفت

األنف وتخرج منه الـغنة وهى ليست حرفًا
لكنها صوت مصاحب للميم والنون. 

وأخـيرًا الـلـسان واحلـروف الـتى تخـرج منه
هى:

الالم وهو حـرف جانـبى ألن اللـسان يـكون
على اللثة بينما يخرج الهواء من جانبيه.
(ت. ط. د. ض) وتخرج هذه احلروف من

التقاء مقدمة اللسان مع اللثة.
وهــنــاك من يـــخــلط فى الــنـــطق بــ الــتــاء
والــطــاء فــيــنـــطق الــطــائــر مـــثالً (الــتــائــر)
وهذا خطأ ألن الطاء حرف مفخم يتطلب
ا عـنى حتويل الـشفـت  تـضخـيم البـوق; 
يـــــشــــبـه الــــبـــــوق لــــنـــــطق احلـــــرف بــــصــــورة
صــحــيــحــة. أيــضًــا هـــنــاك من يــخــلط بــ
الـدال والـضاد فـيـنـطق كلـمـة ضـعـيف مثال
"دعـــيف" وهـــو نـــفس اخلــطـــأ الـــســابق ألن

الضاد حرف مفخم أيضًا.

وأضــاف: من هـــذه الــشـــروط نــخـــلص إلى
الــفـــارق بــ اإللــقـــاء والــتــمــثـــيل فــإن كــان
اإللـقـاء  هـو الــنـطق بـالــكالم فـإن الـتــمـثـيل
نـطق بـالـكالم واحلـركـة واإلشـارة وإن كان
ـعنى فإن اإللقـاء يشتـرط وضوح الـلفظ وا
ــمــثل قـد الــتـمــثــيل ال يــشـتــرط ذلك ألن ا
يـــقــوم بـــتـــجـــســـيـــد شــخـــصـــيـــة تـــعــجـــز عن
التـحدث بـوضوح أو ال جتـيـد التـعبـير عـما
بــداخـلــهـا. وإن كــان اإللــقـاء يــشـتــرط عـدم
مــــــخـــــــالــــــفـــــــة قــــــواعــــــد الـــــــوقف والـــــــوصل
واإلدغــام.. فـإن الــتـمــثــيل ال يـشــتـرط ذلك
ـــــمــــــثـل هـــــو أبــــــعـــــاد ألن الــــــذى يــــــقـــــدمـه ا
الشخصية التى يـجسدها وتوقعه لسلوكها

وتصرفاتها وكالمها.
وانتقل د. سامى إلى نقطة أخرى قائالً:
نــــتـــــحــــدث اآلن عـن جــــهـــــاز الــــنـــــطق لــــدى
ـعـنى اإلنـسـان حـقـيـقـة هـو ليـس جـهـازًا با
ا هو آلة نطق أكثر منه تعارف عليه ور ا
جهازًا لكنه يـتكون من عدة أعضاء تتكامل
مـعًــا لـيـخـرج الـصـوت. هـذه األعـضـاء هى:
احلـــــجـــــاب احلـــــاجــــز الـــــرئـــــتـــــان األوتــــار

الصوتية احلنجرة احللق.
وجوهر الصـوت هو الهواء وبدونه ال يكون
هـنـاك صـوت وحـ يـدخل هـواء الـشـهـيق
إلى الــرئـتــ يـتـمــدد احلـجــاب احلـاجـز ثم
يعـود فيـنقـبض لـيطـرد الهـواء من الرئـت
فـيــخـرج الـهــواء مـارًا بـالــوتـرين الــصـوتـيـ
فــتـحـدث لــذلك ذبـذبــة. هـذه الــذبـذبـة هى
الصوت الذى يـتشكل بعد ذلك من مخارج

احلروف.
جهاز الـنطق مثل اآللـة الكاتـبة ومسـمارها
هو اللسان فـهو الذى يحدد احلرف الذى

أعــرف أن احلـــيـــرة تــأخـــذ بــعـــضـــكم حــول
عالقة اإللقاء بالـتمثيل وألريحكم أقول إن
احملـاكـاة عـمـومًـا نـوعان: مـحـاكـاة بـاحلـركة
ومــحــاكــاة بـــالــلــغــة والــنـــوع الــثــانى هــو مــا
يــنــدرج حتــته مــنــهج اإللــقــاء والــذى يـعــنى

مثل لصوته. بكيفية استخدام ا
وأضـــاف: كـــلــمـــة إلـــقـــاء مـــأخــوذة مـن كــون
مـثل يلـقى الكالم عـلى اآلخر. وقـد ظهر ا
ـاضى ـصـطـلح فـى عـشـرينـيـات الـقـرن ا ا
وخالل هــذه الــســنـوات اســتــقــرت شـروطه
ـعـنى أن الـسـتـة وأولـهـا: الــنـطق بـالـكالم 
الــتــعـــبــيــر بــاحلــركـــة أو اإلشــارة أو تــعــبــيــر
ـا يخـتص اإللقاء الوجه.. ال يـعد إلـقاء. إ
بــالـــكالم فــقط الــذى يــتــكــون من ألــفــاظ
واللـفظ عـبارة عن عـدة أصـوات إلى جوار
بـعضهـا البـعض واكتـسبت داللـة فلـفظة –
كــوب مـثال  –تـتــكـون من عـدة أصـوات هى
(ك و ب) وحـــ تـــنــطـق يــتـــبـــادر لـــلــذهن
ـشـار إلـيـه بـالـلـفظ وهـو الـوعـاء الـصـغـيـر ا
الـــذى يــســـتــخـــدم لــلـــشــرب وكـــمــا جتـــتــمع
األصــوات مــكــونــة لــفــظــا له داللــة جتــتــمع
األلفاظ أيـضًا مكـونة جمـلة لها مـعنى مثل
ذهــــبت إلى الـــســــيـــنـــمـــا بــــاألمس. كـــمـــا أن

اجلمل جتتمع أيضًا لتكون الكالم.
الــشــرط الـــثــانى والــثـــالث لإللــقـــاء الــنــطق
ـعـنى ولكى يـكون بـصورة تـوضح الـلفظ وا
الــلــفـظ واضــحًــا يــلــزمــنـــا مــعــرفــة مــخــارج
احلـــروف وهــذا مـــا ســنــعـــرض له الحــقًــا
ـعــنى واضـحًــا يـلــزمـنـا أيـضًــا وكى يـكــون ا
الـــتــــعـــرف عــــلى قـــواعــــد الـــوصـل والـــوقف

والتى تسمى بعالمات الترقيم.

انــتـقل د. عـبــد احلـلـيـم إلى شـرح عالمـات
الترقيم قائالً:

" أولى عالمـــات الــتــرقــيم هى الــفــاصــلــة "
ـلــقى عــنــدهــا وقــفـة والــتى تــعــنى وقــوف ا
قـصـيـرة ال يـحـسن الـتـنـفس عـنـدهـا وهـذا

ما يسمى بالوقف الناقص.
ـنقـوطة ";" العالمـة الثـانيـة هى الـفاصـلة ا
ـلــقى عــنــدهــا وقــفـة والــتى تــعــنى وقــوف ا
يـحـسن عـنـدهـا الـتـنـفس. وهـذا مـا يـسـمى

بالوقف الكافى.
الــعالمــة الــثــالـثــة هى الــنــقــطــة (.) وتــعـنى
ــلــقى عــنـدهــا تــوقــفًــا تـامًــا لــتــمـام تــوقف ا

معنى الكالم وتسمى بالوقف التام.
وتـابع: هـنــاك أيـضًـا قـواعـد لـلـنـطق يـنـبـغى
ـلقى منها أن الـنون الساكنة أن يـلتزم بها ا
إذا تالهـا حرف البـاء فإنها تـقلب إلى ميم
مــثل األنـبـاء فـتـنــطق "األمـبـاء" ومـثل "ذنب"

تنطق "ذمب".
كذا إذا الـتقى حـرفان قـريبـان أو من نفس
اخملــرج فـإن األول يــخـتــفى والــثـانى يــشـدد

مثل "مضطر" فإنه ينطق "مطّر".
ومــــنـــهــــا أيـــضًــــا الالم الــــشـــمــــســــيـــة والالم
الـــقـــمــريـــة فـــإن األولى ال تـــنـــطق ويـــشــدد
احلـرف الـذى يـلـيـهـا مـثل "الـشـمس" تـنـطق
"اشّـمس"  "الـضـوء" تـنـطق "اضّـوء" بخالف
الالم الـقـمــريـة فـإنـهــا تـنـطق كــمـا هى مـثل

الورد الغصن اجلمل.
مـثل الـشـرط اخلـامس لإللـقـاء أن يـلـقيـه ا
ــعـــنى أنه ال يـــتــقــمـص شــخـــصــيــة بـــذاته 
أخــرى أثــنـاء اإللــقــاء بل بــشــخــصــيـتـه هـو
ومـشـاعـره وإحسـاسه هـو دون أن يـسـتـعـير
مشاعر وأحاسـيس شخصية أخرى خالفًا

للتمثيل.
الـــشـــرط الــســـادس واألخـــيـــر لإللـــقـــاء هــو
ـلقى ال سـتمـع ذلك أن ا التـواصل مع ا
بــد أن يـؤثـر فى ســامـعـيـه ألنه يـهـدف إلى
توصـيل رسـالـة إليـهم وال بـد من وصـولـها
واضــحـــة وكـــامــلـــة. ولـــو فــقـــد جـــزء مــنـــهــا

تعطلت الرسالة.

د. سامى عبداحلليم

مـحـاضـرتـان قــيـمـتـان ألـقـاهـمـا األسـتـاذ الـدكـتـور
سـامى عـبــد احلـلـيم عـلى طـلـبــة شـعـبـة الـتـمـثـيل
بورشة "مسرحـنا" التدريبيـة.. كشف لهم خاللهما
أســــرار فـن اإللــــقــــاء.. وفــــتح أمــــامــــهم بــــوابــــاته
عـلومة ـدهشة عـلى توصـيل ا السـاحرة.. بـقدرته ا

بعد تبسيطها.
فى محاضرته األولى رحب د. سامى بالطلبة وبدأ

حديثه قائالً:

ســـيـــمـــثـــلـه الـــهـــواء اخلـــارج وحـــ يـــخـــرج
الـصـوت من فم اإلنـسـان يـنـقـله الـهـواء إلى
أذن مــــســــتـــقــــبــــله وإذا لم يــــصل الــــصـــوت

تلقيه فليس هناك جدوى منه.
فـى مــحــاضــرتـه الــثــانـــيــة واصل د. ســامى
كشف األسرار بادئًـا باحلديث حول عيوب
الــنــطق قــائالً: يــتـــعــلم اإلنــســان الــلــغــة من
محيـطه وبيـئته التى يـنشأ فـيها من خالل
ن حــوله وهم يـتــحـدثــون فـيــبـدأ سـمــاعه 
فـى نـطق الـكالم مـثـلــهم لـذا يـشب الـطـفل
فى الـصعيد مـثالً وهو يتحـدث لهجة أهله
ا ـشكـلة أن الـطفل فى مـحاكـاته  هـناك ا
يــنـــطق حــوله غـــيــر قــادر عــلـى الــفــرز فــلــو
ســمـع الــلـــفظ مـــنــطـــوقًــا بـــصـــورة خــاطـــئــة
سـيـنـطـقه كـذلك وقـد يسـتـمـر هـذا الـنطق
مـعه طوال حـيـاته. من هنـا فـإن معـاناة من
يـنـطق بـعضًـا من احلـروف بـصـورة خـاطـئة
مرجـعهـا لـسمـاعه هذا الـنـطق فى طفـولته
مثـلما أن مـشكـلة األخـرس هى فى صممه
الــذى عــاق ســمـعـه ألى كالم يـنــطق أصالً

وليس العيب فى لسان أى منهما.
ويـــضـــيف: لـــكل ذلك فـــإن دراســـة مـــخــارج
احلـروف ضــرورة كى يـسـتــوثق كل مـنـا من
نـطقه السليم لـلحروف العربـية كذا يعالج
من يــــعــــانى مـن صــــعــــوبـــة نــــطــــقه لــــبــــعض
ــثــلى األحــرف هــذا الـــعــيب. والـــطــريــقـــة ا
ـعرفة مخـرج أى حرف هو نطـقه مسبوقًا
بهـمزة مـكـسورة فـإذا أردنا مـعـرفة مـخرج
حــــرف الـــقــــاف مــــثالً فــــإنـــنــــا نــــنـــطق (إِق)

وهكذا باقى احلروف.
وتابع: فى احملـاضـرة السـابـقة اسـتـعرضـنا
آلـيــة نـطق اإلنــسـان لــلـكالم وهــنـا نــتـحـدث

كشف أسرار "اإللقاء" الستة

د. سامى عبد احلليم
لطلبة التمثيل

 فى ورشة "مسرحنا":

 جهاز النطق مثل اآللة الكاتبة ومسمارها 
هو اللسان الذى يحدد احلرف اخلارج

"عالمات الترقيم"

درجة الصوت أو التون

ـكن لـشـخـصـيـة ما أن حتـمل عالقـة مع شـخـصـيـة أخـرى حتـى ح تـقـدم عـلى أنـهـا تـشغل  <
ـسرحـية ال عـلى مسـتـوى اجتـماعى بـالضـرورة ولكن عـلى مسـتوى مـسـتوى أقل أو أرفع داخل ا

خيالى.

لحن الشاب كر عرفة يقوم حالياً بتأليف موسيقى مسرحية «فانتازيا اجلنون» إخراج حمادة فتوح. > ا

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

وهبة واخلديعة ا
فى حـوار ودى دار حــول سـحـور رمـضـان عـلى الـفـضـائـيـة
صـرى  أخرجـته "نورهـان البـيلى"  الـتقـيت فيه مع د. ا
ـيـة الـفـنـون األسـبق  ورئـيس هـانى مـطـاوع رئـيس أكـاد
سرحية عهد العالى للفنون ا قسم الـتمثيل واإلخراج با
حـالــيـا  ورئـيس الـبــيـتـ الـفـنــيـ لـلـمـســرح ولـلـفـنـون
ـسـرحى الــكـبــيـر صـاحب الـشـعــبـيــة األسـبق  واخملــرج ا
(شاهـد ماشافش حاجة) و(يا مـسافر وحدك) و(هاملت)
ـــســرحى والـــتــلـــيــفـــزيــونى ــمـــثل ا  وكــذلك اخملـــرج وا
ـسرحيـة ورئيس ـعهـد الفـنون ا والسـينـمائى واألسـتاذ 
هـن التـمـثيـلـيـة ورئيس الـبـيت الفـنى لـلـمسـرح ونـقـيب ا
الــهـيــئـة الــعـربــيـة لــلـمـســرح د. أشـرف زكـى  ومـصــمـمـة
ـسـرح بـكـلـيـة آداب الـسـيـنـوجـرافـيـا ورئـيـس قـسم عـلـوم ا
حــلــوان د. عـــايــدة عالم  وهى شـــخــصــيــات كـــمــا يــبــدو
وتعـرفون متـعددة األنـشطة والـفاعـليات  وذات وزن كـبير
فى مـجـال تـعلـيم الـفـنون وإنـتـاجهـا وإبـداعـها مـعـا  لذا
كـان البـد وأن يـدور احلـديث عـن هـذه اجملـاالت الـثالثـة 
ـسـرح  بـاعـتـبـاره الـبـنـيـة األولى لـكل تـمـركـزا حـول فن ا
أشـكـال الدرامـا اإلذاعيـة والـتلـيـفزيـونيـة والـسيـنـمائـية 
رئيـة والسمـعية  وتـمحورا حول وأساس فـنون الفـرجة ا
ـوهــبـة  وهـل هى مـنــحـة مـن الـســمـاء تــمـنح مـوضــوع ا
ألفراد مـعدودين عـلى األرض  جتعـلهم فـجأة مـبدع 
أم هـى قـدرات مـخـبوءة بـداخـل كل إنـسـان  يـحـتـاج دوما
نـاخ تتـفتح داخـله  ولـفرص تـتيح له إمـكانـية إبـرازها 
وأجــواء دراسـيــة تـصـقــلـهــا لـتـقــدمـهــا لـلـنــاس فى أبـهى

صورها.
مثل فى هذه الـفرص التى يتغنى بها كل فنان  خاصة ا
مـجـال الـتـمـثـيل  ويـعــلن كـلـمـا ظـهـرت أمـامه كـامـيـرات
التـليفزيون أو الصحافة أنه جاء  –يـا لرحابة السماء –
ـصـادفـة الـبحـتـة  حـيث ظهـر فـجـأة وهو لـعـالم الـفن با
يـسـيـر فى الـطريق مـخـرج شـهيـر اخـتـطفـه وحلق به فى
سـماء النجـومية  أو أنه كان  –أو كـانت بالطبع  –ذاهـبا
سـاعـدة زمـيل له مـتـقدم ـسـرحـيـة  إلى مـعـهـد الـفنـون ا
ـعـهـد  الخـتـبـارات الــقـبـول  فـغـشى نـور أعــ أسـاتـذة ا
ونـســوا زمـيــله  وأصـروا عــلى إحلــاقه رغـمــا عـنه بــقـسم
ذكور أضحى بائع التـمثيل ليصير جنما  بيـنما زميله ا

مناديل فى ميدان التحرير.
هذا الـفهم لـلقـدرات اخملبوءة بـداخل كل إنسـان  وتصور
ـثل بـالــفـطـرة  بل كل مـواطن أنه فــنـان بـالــسـلـيـقــة و
ـصـيـبة الـكـبـرى تيـقن اآلبـاء بـقـدرات أبنـائـهم الـفذة  وا
ـسئـول دفعت بـشـاعر ابن شـاعر أن يـدور عـلى مكـاتب ا
مثل فى مـواد تخصصه  معلنا حزيـنا على رسوب ابنه ا
ـتواضعة عبـقرية ابنه  وأن الـعيب ليس راجـعا لقدراته ا
 بل لوقوف األساتذة ضد عبقريته التى ال يراها غيره.
ـسـئـول كـبـير واألمر ذاتـه هو الـدافع ألب كى يـتـوسل 
رض لـكى يـلـحق ابـنه بـقـسم الـتـمـثـيل دون اخـتـبـارات  
ثل ـفـاصل  وهو مـوقف بـأن ابـنه ( ابنه بـالـتـهاب فى ا
ـــثل)  وكــذلـك احلــال مـع أب آخــر دخـل لــقـــاعــة ابن 
اختـبارات الـتـمثـيل  ليـمثـل بدال من ابـنه الذى ال يـريد
ثل وسوف يصبح جنما التـمثيل  لكن األب يعرف أنه 

حتى ولو ضد إرادته.
التـمثيل موهـبة بحـاجة الكتشـاف وصقل  والدراسة فى
ـوهـبـة ويـعـمـقـها  ـنـاخ الـذى يـفـجـر هـذه ا ـعـهـد هى ا ا
ــتــلــكه  وأال يــســلم نــفـسه ــرء مـا  بــشــرط أن يــدرك ا
لـلـواقـفـ عـلى أبـوابه من الـنـصـابـ الـذين يـضـحـكـون
عـلـيه  ويـوهـمـونه أنـهم بـعـدة تـدريـبـات سـوف يـدخـلـونه
عهد  وعندما يفشل يتهمون األساتذة بإهدار الطاقات ا

الفذة التى سيخسر الفن كثيرا بغيابهم عن الساحة.
. وبالطبع ليس هناك قانون يحمى اخملدوع
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سـرحـية لـتقـدم صـرختـها عـبر وهـنـا تتـدخل ا
أغــنــيــة مــفــادهــا أن اإلنــســان ال يــخــتــار لــونه
ــا هـــو يــولــد مــعه وأنه يــجـب الــتــعــامل مع وإ
الــنـــاس وفق ســـلـــوكـــيـــاتــهـم ولــيـس ألــوانـــهم أو
أشـكالـهم وإال كـان األمر نـوعا مـن العـنصـرية
ولــتـــوصــيل تـــلك الــرؤيـــة اإلنــســانـــيــة الـــراقــيــة
ــهـا اســتــخــدم شــحـادة أدوات ذكــيــة فى تــقــد
لألطـفـال فهـو فى الـبدايـة يـقول لألطـفال إن
مـــا يـــقـــدمه لــــيس مـــســـرحـــيــــة بل هـــو لـــعـــبـــة
مـســرحـيـة أو هـو قــصـة حتـتـاج من يــكـتـبـهـا أو

يصدرها فى كتاب.
ويــحـــرص راضى شـــحــادة عـــلى الــتـــواصل مع
جمهـوره من األطفال من خالل إشـراكهم معه
ـؤثرة التى فى الـعمل وترديـد بعض الكـلمات ا
يــراد لـــهـــا الـــرســـوخ فى أذهـــانـــهم مـــثل فـــكــرة
الــتـــعـــامل مع اآلخـــر عـــلى حـــسب ســـلـــوكــيـــاته
وليس على أساس الصفات التى ولدت معه.
ويـقـول راضى إنه اعـتـمـد أيـضـاً علـى األحلان
وسيـقية الـتى وضعها ؤثـرات والتوزيـعات ا وا
ـوسـيـقـار الـفـلـسـطـيـنى ابن الـنـاصـرة «بـشارة ا

اخلل».
وعموماً يؤكد راضى شحادة أنه يحرص أثناء
ه ألى مـسـرحيـة عـلى أمرين.. األول أن تقـد
شاهدين يقـدم رسالة تـربوية مـبطنـة حتض ا
عــلى الــتــصــرف وفق أصــول وأسس إنــســانــيـة
سـامــيـة. ويـجب أن يــتم ذلك من خالل صـورة
سرحى فنية ذات قيـمة ترقى بعنـاصر الفن ا
شاهد وذهنه وال من خالل تنشـيط حواس ا
يــغـفل الــعـنــاصـر الـتـى يـنـبــغى أن يـقــوم عـلــيـهـا
ـــــســــرحـى من نـص وشــــعـــــر وغــــنــــاء الــــعـــــمل ا
ومــــوســـيــــقـى ورقص وأقــــنـــعــــة ودمى وديــــكـــور
ــؤثــرات الــتــقــنــيـة ومــاكــيــاج وإضــاءة وســائــر ا

والفنية.
ويهـتم هو بـشكل شـخصى بـأسلـوب احلكواتى
واإلضــــحــــاك والــــكــــومــــيــــديــــا الـــعــــريــــضــــة مع
ــتــعــة الـبــصــريــة والــتــســلــيـة احملــافــظــة عــلى ا
ـسـرحى كـمـا أنه يـؤمن واحلـبـكـة فى الـعـمل ا
ـــســــرحى يـــتــــضـــمن مــــواصـــفـــات بـــأن الــــفن ا
تـختـلف عن تـلك التى يـتـضمـنهـا النص األدبى

لك أدواته التعبيرية اخلاصة. والذى 

ال يـزال الــتـراث يــشـكل مــصـدر إلــهـام لألدبـاء
فى فـلـسـطـ بشـطـريـها (األرض احملـتـلـة عام
1948 والضفـة الغـربية وقـطاع غزة) لـلتعـبير
عن الـواقع األلــيم لـلـشـعب الـفــلـسـطـيـنى الـذى
تـــعــد مـــأســاتـه بــحق أكـــبــر مـــأســاة يـــشــهـــدهــا

العالم وإن لم تكن الوحيدة من نوعها.
وبـــــســـــبـب تـــــعـــــدد جـــــوانب مـــــأســـــاة الـــــشـــــعب
الــفـــلـــســطـــيــنـى فــإنـه ال تــوجـــد صــعـــوبـــة عــلى
اإلطـالق فى تـــــطـــــويـع الـــــتـــــراث لـــــيالئـم تـــــلك

أساة. ا
ــركــز الــثــقــافى وحـالــيــاً يــعــرض عــلـى قـاعــة ا
ـديـنـة الـنـاصـرة احملـتـلـة مـنـذ عام الـفـرنـسى 
1948 مسـرحـية «عـنتـر وعبـلـة» التى تـستـلهم
الـتراث لـلـحديـث عن العـنـصريـة الـتى يـعانـيـها
الــشــعب الـفــلــسـطــيـنـى مـنــذ أصـبـح أقـلــيـة فى

أرض اآلباء واألجداد.
ـسـرحيـة مـسرح الـسـيرة الـفـلسـطـينى تـقدم ا
وهـو مسـرح أنشـأه مـبدع فـلسـطيـنى من عرب
سرح 48 «راضى شحادة» ويعود تاريخ هذا ا
ــســرح إلى عــام 1984 ومـــنــذ إنـــشــاء هـــذا ا
ـتــمـيــزة مـثل قـدم عــدداً كـبــيـراً مـن األعـمــال ا
«شـرشـوخ وتـغـريب الـعـبـيد» و«زريف» و«دادى»
و«احلكـواتى» والبـهلول.. وغـيرهـا وأحيـاناً ما
ـســرح أعــمــاله بــنـفــسه وأحــيــانـاً يــقــدم هــذا ا
ــــدرســـة يــــشــــتــــرك مـع جـــهــــات أخــــرى مــــثـل ا
اإلكـــلــــيـــركـــيــــة فى الــــنـــاصـــرة وفــــرقـــة الــــبـــعث
«الـــشـــفـــاعـــمـــريـــة» وهى فـــرقـــة مـــشـــهـــورة فى
الـوسط الـعـربى وفى كل األحـوال يـذكـر لـهذه
الـفرقـة أنـها تـنجح فـى تقـد أفضل األعـمال
بأقـل اإلمكانـيات حيث ال تـقدم لهـا احلكومة
اإلســرائـيــلــيــة دعـمــاً يــذكــر وفى مــعــظم هـذه
األعـمـال تعـتـمد الـفرقـة عـلى استـلـهام الـتراث
كـمـا يـقـول راضى شـحـادة كـعـنـصر حـى وليس
التـعامل معه كـقيمة مـتحفيـة جامدة. ولم تكن
ـــرة األولـى الـــتى يـــســـتــــلـــهم فـــيـــهـــا تـــلـك هى ا
مسـرح السيـرة قصة عـنتر وعـبلة بل سبق له
أن اســتـــلــهم مـــســرحــيــة «عـــنــتــر فـى الــســاحــة
خــيــال» والـــيــوم يــأتى راضـى شــحــادة - وهــو
ـمــثل الـوحــيـد فـيه مـؤلف ومــخـرج الـعــرض وا
مع مــجــمــوعــة من األقــنـعــة والــدمى - لــيــقـدم
ــســرحــيــة بــرؤيــة عــصــريــة تــتــفق مع الــواقع ا
الـــــفــــلـــــســــطـــــيــــنـى ويــــتـــــحـــــايل عـــــلى الـــــرقــــيب
ـــســرحـــيـــة ال تـــقـــدم عـــنـــتــر اإلســـرائـــيـــلى فـــا
كـمـحـارب شـجـاع أو عاشق البـنـة عـمه بـيـضاء
الـبــشـرة.. بل كـشــخص يـعــانى الـتــمـيــز بـسـبب
لـون بـشـرته. ورغم ذلك فـهـو يـحـترم اآلخـرين

وال يجعل ذلك سبباً للسخط على من حوله.
ـسرحـية ونـتـرك راضى شحـادة يـتحـدث عن ا
ـائــتـ فــيـقــول إنــهـا جتــاوزت لـيــلـة عــرضـهــا ا
حــتى اآلن وهى أصالً مــوجــهــة إلى األطــفـال

ب سن 4 إلى 7 سنوات.
وفى ســـبــيل ذلـك فــإنـــهــا تـــســـتــخـــدم األقــنـــعــة
ـــؤثــرات الـــصـــوتـــيـــة وغـــيــرهـــا من والــدمـى وا
ـســتـخـدمـة فى عـروض األطـفـال األسـالـيب ا
وفى بداية العـرض كان اآلباء واألمـهات وكبار
الـسن يــحـضـرون كــمـرافــقـ لألطــفـال ولـكن
مـع مــرور الـــوقـت زاد االهــتـــمـــام بـــهــا وأصـــبح
ـــســرحـــيــة عن اآلبـــاء ال يــقـــلــون اهـــتـــمــامـــاً بــا
أطفالهم ومـنهم من كان يحضر دون أطفاله
وهــذا أمـــر كــان مـــتـــوقــعـــاً بــســـبب جـــودة هــذا
العـرض وكـان هو نـفـسه يرى أن الـعرض وإن
بـدا لألطـفـال فـإنـه يـنـاسب كل األعـمـار لـكـنه
لـم يــذكـــر ذلك وآثـــر أن يـــتـــحــقـق ذلك بـــشــكل
طـبـيــعى. وعالوة عـلى ذلك فــقـد بـدأ الـعـرض

يجذب عدداً من اليهود آخرين أشادوا به.
سرحـية قصة عنترة بن شداد الذى وحتكى ا
عــرف بـــفـــروســـيــتـه وبــراعـــته فـى الــدفـــاع عن
قــبــيــلـتـه وال تـكــون هــنــاك مــشــاكل إال عــنــدمـا
يـعــشق ابـنـة عــمه الـبــيـضــاء عـبـلــة ويـرغب فى
الـزواج مـنـهـا فتـرفـضه الـقـبـيـلـة بـسـبب بـشرته

السوداء.

حتايل
فلسطينى..
على
الرقيب
اإلسرائيلى
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ـــســرحـــيــة ـــوت .. وتـــنــتـــهى ا رغــبـــته فى ا
شهد سيزيف والصخرة ..

وال يـــعـــيـب الـــنص كـــونه مـــقـــوالت فـــمـــادام
اخـتـاره اخملـرج ( حـا قـورة ) فـكـان عـلـيه
صـــنع  مـــا يـــحـــقـق مـــعـــادال مـــرئـــيـــاً لـــتـــلك
ــقــوالت وأيــضــاً يـــصــنع مــنــهــا مــا يــحــقق ا
ــــشــــاهــــدين  أمــــا أهـم مــــا مــــيًـــز إمــــتــــاع ا
( الـعــرض هـو سـيـنـوجــرافـيـا ( أحـمـد أمـ
الــتى كـونــهــا من دوائــر مـخــتــلـفــة األحــجـام
ـــســرح وقـــد كـــان أللــوانـــهـــا أثــر مأل بــهـــا ا

مبهجاً على العرض  

فى هذا الـنص لـلـمـؤلف (مصـطـفى سـعد)
يــتـــزوج الــرجل من فـــتــاة تــصــغـــره كــثــيــراً 
تـزوجها وهو يعـلم كل ظروفها االجـتماعية
 أمـهـا الـتى هـربت مع آخـر وأخـتـهـا الـتى
انزلقت إلى طريق الـرذيلة ولم يأخذ برأى
والـــــده الـــــذى عـــــارض ذلـك الـــــزواج مـــــنـــــذ
.. وطـوال الـعـرض - بـشـخـصـيـته الـبـدايـة 
ـــــريـــــضـــــة  –يـــــشـك فى مـــــاضـى زوجـــــته ا
ويحـاول انتـزاع أى اعتـراف منـها ... ولكن

كن أن تخرج قولة الصحية التى من ا ماا
كن أن نتعاطف من شخصية مـريضة ال 
مـــعــــهـــا !! .. لــــقـــد تــــورط اخملـــرج (عــــبـــده
عـرابى) بـاخـتـيـاره لـلـنـص وحـاول االجـتـهاد
ولــكن مـــاذا يــفــعل "إذا كــانـت الــقــمــاشــة ال
"  من جــانب آخـر فــقـد وفق تــعـطى شــيـئــاً
بـقـدر كــبـيـر فى مــوسـيـقى الــعـرض وأيـضـا
فى الـسـيــنـوجـرافـيـا الـتى صــمـمـهـا بـنـفـسه
ووظـفـهــا بـشــكل جـيــد وكـذلك اإلكــسـسـوار
ـتــعــدد فـيــتــحـول الــذى أحــسن اســتـغـالله ا

السرير إلى مقعدين ثم إلى تابوت ..
بـقى األداء التـمثـيـلى اللـذى كان فى حـاجة
الحـظـة األساسـية إلى تدريـب صوتى  وا
ـــــمـــــثـــــلـــــ أدوا بـــــشـــــخــــصـــــيـــــاتـــــهم ال أن ا

بشخصيات النص ..

ـــكــــتـــمـل - بـــ الــــنـــصـــوص وهـــو الــــنص ا
الــثالثـة- مـن حـيث الــبـنــاء الـدرامى  وفى
هـــذا الـــنص نـــسج (يـــاســ الـــضـــوى)عــلى
تـنـويـعـات حدوتـة نـاعـسـة وأيوب الـشـهـيرة
معتمداً على تكنيك احلكى من وجهة نظر
الـشــخـصـيــة ذاتـهـا ثم تــكـمل بـاألداء  وهـو
ـتلقى  وتستمر شكل أحدث تواصالً مع ا
ـــعــروفـــة  صـــراع بـــ اخلـــيــر احلـــدوتـــة ا
والـــشــر لـــيــأكـل الــشـــر نــفـــسه ولــيـــنــتـــصــر
اخليـر وتلك هى الـتجربـة األولى للـمخرج
(حــسن الــنــجــار) ومـــا يــعــيــبه هــنــا عــورات
الـــــــــبـــــــــدايــــــــات األولـى حــــــــيـث ســـــــــقـط فى
كالسـيكـيـة األداء وكذلك الـديـكور الـصادم
 –ماسك كبير لغول عينه حمراء فى

ـسرح  –وحتـسب له جديـة التـناول عمق ا
وحــمــاسه وحــبه لــلــمــســرح بــاإلضــافــة إلى
ــمـثــلــ يــقــفــون ألول مـرة مــجــمــوعــة من ا
ـسرح  فحسن الـنجار رهان عـلى خشبة ا
ـرحـلـة الـقـادمـة بــدمـيـاط وهـو مـجـمـوعـة ا

سرح اجلديدة .. شباب ا

كشوف باألوبرا. سرح ا نشد الصوفى محمود التهامى يقدم حفالً خاصاً يوم 23 رمضان با > ا

قصة من حديقة احليوان
الوضع يبقى كما هو عليه
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«دستور يا اسيادنا» داخل العرض وخارجه..
ظروف ما يعلم بيها إال ربنا!!

ليلة دمياطية على مسرح الشرقية عنوانها اإلخالص للهواية

سرح  شباب ا
اجلدد

 يراهنون 
ستقبل على ا

 حصاد دمياطى
للجوائز
 فى التمثيل
والتأليف

أحـمد  ماجـد خفاجى  أحـمد الغزالنى 
حـسن الديـب  وشبـاب القـطـفة األخـيرة (
حــسن الــنــجـار  أســمــاء الــبــلــتـاجـى  عـزة
اجلـزار  مــحـمــد بـلح  مــحـمــد الـســعـيـد 
خالـد عسل  مـحمـود الزناتى هيـثم مراد 
ـن ســــــــرحــــــــان ) .  عــــــــلـى الـــــــــزيــــــــنـى  أ
وجــمـــيـــعــهم شـــاركـــوا فى تــقـــد  الـــلــيـــلــة
ـسرحيـة التى قـد تكون جـيدة لـكنهـا غير ا
مــــبــــهـــــرة ومع ذلـك تــــمــــيـــــزت بــــاحلــــمــــاس

واجلدية والهواية اخلالصة.

الــنص تــألــيف الــشــاعــر( مــحــمــد الــزكى )
وهـــو ال يـــعــتـــمـــد عـــلى الـــدرامـــا بــشـــكـــلـــهــا
الــتـــقـــلــيـــدى  فــالـــبـــطل هـــو الــفـــكـــرة الــتى
حــددت لــلــمـــؤلف شــكل الــنـص فــكــتــبه من
خالل مــجــمــوعـة مـن الـلــوحــات الــقــصــيـرة
والــــتى حــــدد لـــكـل مـــنــــهـــا مــــقــــولـــة  وأربع
ـقـوالت بــشـكل آلى مع شـخــصـيـات تــردد ا
الـشخصيـة احملورية ( عاشـور) التى تشعر
ــيالد بــالال إراديــة طــوال حــيــاتــهــا مــنــذ ا
ويظل يـدور فى حـلقـة مـفـرغة ويـنـتهى إلى

الـبـدايـة الـفعـلـيـة لـلـنوادى ولـيـتـسـابق جـنود
هــــذا الـــــفن الســـــتــــعــــراض إمـــــكــــانــــيـــــاتــــهم
اإلبــداعــيـة بــحــمــاس شــديــد كــان وسـيــظل
ـتابـعـ من الـنـقاد مـثـار إعـجـاب وتقـديـر ا
هرجان واجلـمهور  وتـشارك دميـاط فى ا
ــســـابــقــة بـــثالثــة عـــروض فى االفـــتــتـــاح وا

واخلتام.
ويحصد عرض دمياط ( هموم دمياطية )
ــهــرجـــان األول تــمــثــيالً وتــألــيــفــاً جــوائــز ا
وإخـراجـاً  وتــسـتـمـر حــركـة الـنـوادى وفى
مــنــتـصف الــتـســعـيــنــيـات - وبــسـبب إغالق
ــســرح لــلــتـــجــديــدات - تــتــعــطل احلــركــة ا
ــهــمــة ومع ذلـك تــســتــمــر بــشق وتــصـــعب ا
األنفس فى ظل ظروف صـعبة  فال مكان
دة جتاوزت لـلبروفات وال مـكان للـعروض 

العشر سنوات.
ــبـــنى قـــصــر .. وهـــا هى مـع عــودة الـــروح 
ثــقــافـة دمــيــاط تــعــود احلــيــاة من جــديـد 
وتـــــضخ الـــــدمـــــاء اجلــــديـــــدة فى شـــــرايــــ
ــســـرحـــيـــة بـــواســطـــة الـــشـــبــاب احلـــركـــة ا
اخملــلص لــلـــهــوايــة ; شــبــاب الــقــطــفــة قــبل
األخـــيـــرة ( عــــبـــده عـــرابـى  حـــا قـــورة 
مــحـــمـــد الــبـــحـــرى  كــر خـــلـــيل  شــادى

عــــلـى مــــســــرح قــــصــــر ثــــقــــافــــة الــــزقــــازيق
شاهدت ليلة مسـرحية دمياطية قدم فيها
ــــســـرح بــــدمـــيــــاط ثالث جتـــارب شـــبــــاب ا
مسـرحيـة ضمن فـعـاليـات  مهـرجان إقـليم
ــــســــرح  وهى " شــــرق الــــدلــــتـــا لــــنــــوادى ا
أنـشـودة كرويـة " و " الـوهم " لنـادى مـسرح
دمياط  و " أطياف حكاية " لنادى مسرح
كــــفــــر ســـعــــد  .. وقــــبل الــــولـــوج إلـى تـــلك
ــــســــرح الـــــتــــجــــارب نــــتــــحـــــدث عن نــــادى ا
بـدمـيـاط  حيث يـزعم الـدمـايـطـة ريـادتهم
لـتلك الفكـرة (ندوات ومناقـشات وبروفات
وعــروض وورش عـــمل)ومع تــلـك احلــيــويــة

تتوالد األجيال 
تــلك احلـركـة الـتى لــهـا رواد مـؤسـسـون ..
بدأت فردية فـ "طاهر أبو فاشا " كانت له
جتارب فى األربـعيـنيـات يشـهد بـها تـلمـيذه
الـشـاعـر واإلعالمى الـكـبـيـر فـاروق شـوشة
ومن جتاربه ; مسرحية حارة الطشوشى "
الـتى أخـرجـهـا ومـثـلــهـا أبـو فـاشـا بـنـفـسه 
ونــــفـس الــــنـص أخـــــرجه عـــــبـــــد احلــــفـــــيظ

التطاوى لدمياط فى الستينيات ..
ـسـرح بـدأت والـفـكـرة األسـاســيـة لـنـوادى ا
فـــعـــلــيـــاً مع الـــكـــاتــبـــ الـــكــبـــيـــرين يـــســرى
اجلــــــنـــــدى وأبــــــو الــــــعال الــــــسـالمـــــونـى فى
الـســتـيـنــيـات ومـعــهـمــا كـان بـشــيـر الـديك ;
ورشـــــة دائـــــمـــــة مـن الـــــتـــــألـــــيف واإلخـــــراج
والتـمثـيل  ومن تـلك الـتجـارب مـسرحـية "
الــشــمس وصــحـراء اجلــلــيــد " الــتى ألــفــهـا
وأخـرجـهـا ومـثُّـلـهــا يـسـرى اجلـنـدى لـنـفـسه
... ومـن نــتـــاج تــلـك الــورشـــة كــانـت بــعض
الــنــصــوص الــتـى قــدمــاهــا فــيــمــا بــعــد فى
مــشـوارهــمـا الـتــألـيـفى  وتــسـتـمــر احلـركـة
لتصل لذروتها خالل فـترة الثمانينيات فى
وجـود مـجــدى اجلالد ومـحـمـد الــشـربـيـنى
 وأحمـد عـبد الـرازق أبـو الـعال  وتسـتـمر
بــعــدهـمــا احلــركــة مع فــوزى سـراج ورأفت

سرحان.
ومع تـــولى يـــســـرى اجلـــنـــدى إدارة مـــســرح
الــــثـــقــــافــــة اجلـــمــــاهـــيــــريـــة تــــنـــضج فــــكـــرة
ـهرجـانـات وتـتـبلـور لـتـعلـن عن مهـرجـانـها ا
األول فى ينـاير  90وحتـتضـنه قـاعـة نادى
ـسـرح بـقـصـر ثـقـافـة دمـيـاط حـيث كـانت ا

 مسرحيو دمياط يتفوقون على أنفسهم

 ≈Hõ©dG ô°UÉf

(الوهم ) (أنشودة كروية )

(أطياف حكاية)
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سؤال بيرانديللو األساسى هو «ما هى احلقيقة?».

سرحي جريدة كل ا

8 من  سبتمبر 2008 العدد 61

لك األسد ينتصر على طرزان ا
دينة سانت  2007  وتقدم حاليا وبنجاح 
إتــيـان .. وهــنــاك نـسـخ أخـرى كــالــيـابــانــيـة

انية والصينية ... واأل
ـــســرحى يـــدور حــول الـــصــراع والــعـــرض ا
األزلى بــــ األخــــيـــار واألشــــرار .. وخالل
قـصـة مـحكـمـة تـدور فى الـغـابـة بـ سـمـبا

لك بعد موت  األمير وا
أبيه موفاسا .. وعمه سكار الذى قتل أباه
تبعة .. والتمحور ب األصـول والتقاليد ا
بــ احلـيــوانـات فى الــغــابـة .. ومــجـمــوعـة
ـلـتـفـة ـاكـرة ســيـئـة الـسـمـعـة ا احلـيـوانـات ا
حــول ســكـــار أمــثـــال الــذئــاب والـــضــبــاع ..
وتـسـتـعـرض الـقــصـة فـتـرة تـمـر بـهـا الـغـابـة
بـــحـــالـــة إعـــيـــاء شـــديـــد وفـــوضى نـــتـــيـــجـــة
ســيـطـرة هــذا الـســيئ سـكـار وأعــوانه عـلى
الــغـابــة .. ولـكن يـعــود سـمـبــا فـتـيــا قـويـا ..
لــيـــســتـــعــيـــد عــرش أبـــيه ولــيـــعــيـــد لــلـــغــابــة
ــســاعـدة مــجـمــوعـة نــضـرتــهـا وبــهــجـتــهـا 
خـيرة من احلـيوانـات أمـثال رافـيكى الـقرد
ـــقــربـــ تــيـــمــون احلــكـــيم .. وصـــديــقـــيه ا
الدودة األرضـية وبومـبا اخلـنزيـر الوحشى
.. وكــذلك الـوزيـر الـطــيب زازو وهـو بـبـغـاء
لــــطـــــيف .. وأيـــــضــــا صــــديـــــقــــة طــــفـــــولــــته
ومــحـــبــوبــته نــاال .. وهـــكــذا وبــعــد أحــداث
وت أبيه شـيقة يـتمـكن سمـبا من االنـتقـام 
رغم أنه عرف أن عـمه سـكار هـو من قـتله
متأخرا .. وجاء االنـتقام العادل رغما عنه
.. فـــلم يـــكن يـــرغب فى قـــتل عـــمه .. كــان
فقط يـريده أن يـرحل بعـيدا عن أراضـيهم

...
ــتــتــالــيـة ــســرحــيــة ا ومــا زالت الــعــروض ا
وحـتى الــعـرض الـذى نــحن بـصــدده تـخـرج
قــويـة .. وحتـمـل رؤى وأفـكـارًا مــخـتــلـفـة ..
وجتـســد شـخـصـيـاتـهــا رمـوزا .. قـد تـنـعش
ـتفـرج من خالل مـجـموعـة لـوحات خيـال ا
فـنية رائعة اجلـمال وألوان تعـبر عن الغابة
رة .. بـكل جمـالـياتـهـا ومفـاتـنهـا .. وهـذه ا
ـتفرج األمريكى أن سكار هذا قد يتخيل ا
ــــثل كـــبـــيــــر الـــقـــوم لـــديــــهم والـــذى وجب
إســــقـــاطـه وقـــد تــــزامن الــــعـــرض مع ذروة

االنتخابات األمريكية.

وتـشاركهم اللـعب وتزيد من متـعتهم .. كما
تـمـلك الـشـركــة عـدة مـحـطـات تـلـيـفـزيـونـيـة
أشهرها " ايه بى سى " و" إى اس بى ان "
.. وحــدائق والت ديــزنى لــيــست جــمــيــعــهـا
ـتحـدة .. فـهـنـاك حـديـقة داخل الـواليـات ا
والت ديزنى قى طوكـيو وأخرى فى باريس
وثـــــالـــــثـــــة فـى هـــــوجن كـــــوجن ورابـــــعـــــة حتت
اإلنـــــشــــاء وهى الـ  12ضـــــمن مــــجـــــمــــوعــــة
حــدائق والت ديــزنى وجــارى إعــدادهـا فى

مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ...
ـسـرحى .. فـقـد قدم فى وعودة لـلـعـرض ا
الـــعـــديــــد من الـــنـــسخ مــــخـــتـــلـــفـــة الـــلـــغـــات
وجـمــيـعـهـا حتت قـيـادة شـركـة والت ديـزنى
.. وقـدم ألول مرة فى  8 يـولـيـو عام 1997
ـسـرح أوفـيم ـيـنـسـوتـا  فى مـيـنـيـبـولـيس 
ــسـرح أمـســتـردام اجلـديـد وبــعـدهـا قـدم 
بـبرودواى فى نيـويورك .. الذى كـانت مهد
الـفـكـرة خالل شـهـر أكـتـوبـر .. وبـعـد جنـاح
الـعـرض قدم كـثـيرا داخل وخـارج الـواليات

تحدة األمريكية ... ا
ــسـرح لـيـسـيـوم فـقــدم الـعـرض فى لـنـدن 
عـــام  1999 عــــلى يــــد اخملــــرج هـــاريــــســـون
التــشــتــنــرج  ومــازال الــعــرض مــســتــمــرا ..
وقـدم بـتـورنــتـو بـكـنـدا.. فى الـفـتـرة مـا بـ
عـامى  1999 و .. 2004 وظـهـر الـعرض فى

عـــلى نــطــاق يـــشــمل الــعـــالم أجــمع .. وظل
صنـاع العـمل ومـبدعـوه يطـورون فـيه طبـقا
ـتـحـركة لـلـتـطـورات الـتى تـصيب الـرسـوم ا
وبـرامج احملـاكـاة اإللـكـتـرونـيـة حتـى صدور
ـــاكس الـــشـــهـــيـــرة وتــطـــورهـــا هى بــرامـج ا
األخــرى .. وخـروج الــنـسـخــة اجلـديـدة فى
أفــضل صــورة وتــصــمــيم عـام  2002  كــمـا
ذكــرنـا .. أى بـعــد ثـمــانـيــة أعـوام أخـرى ..
وهــنـا أحس مــبــدعـو هــذا الــعــمل بـالــفــخـر
والرضا .. وظلت الفـائدة الكبيرة من هذا
بـهورين ـسرحـيـ ا التـطويـر تـصب لدى ا
بـهـذه الـتـحـفة الـفـنـيـة .. وأخـذوا هم أيـضا
يطورن من أفكـارهم وقدراتهم على تقد
لــوحـات فــنــيـة مــعـبــرة .. تـعــبــر عن الـغــابـة
اإلفــريـقـيـة وحـيــويـتـهـا وجـمــالـهـا وسـحـرهـا

تحركة ... مثلما فعل مبدعو الرسوم ا
أمـا شـركــة والت ديـزنـى .. فـقـد افــتـتــحـهـا
األخــــوان والت وروى فى  6 أكــــتـــوبــــر عـــام
 .. 1924 لــــتــــصــــبح أكــــبــــر شــــركــــة إلنــــتــــاج
رئيـات فى العالم .. وحتوى الـصوتيـات وا
مـجـمـوعـة مـن االسـتـوديـوهـات تــعـد حـالـيـا
األكـــبـــر أيــــضـــا فـى هـــولـــيــــود .. وتـــمــــتـــلك
الـشـركـة  11حــديـقـة ضـخـمــة حتـتـوى عـلى
مـجـمـوعـة كـبيـرة من األلـعـاب وشـخـصـيات
والت ديــــزنـى الــــتى تــــســــتــــقــــبـل الــــزائــــرين

دينة سرح كابيتول  نسخته األسترالية 
سـيـدنى خالل الفـترة  من  19 أكـتـوبـر عام
 2003وحـتى  26 يــونـيــو عـام  .. 2005 كــمـا
ـــديــنــة مـــلــبــورن ـــســرح ريــجـــيــنت  قــدم 
بــدايـة من  28 يــولــيــو  2005 إلى  4 يــونـيه
 .. 2006  وخــرجت الــنــسـخــة الــكــوريـة إلى
الـــنــــور .. خالل الـــفــــتـــرة من  28 أكــــتــــوبـــر
ــسـرح  2006وحـتى  28 أكـتــوبـر  .. 2007 
ـديــنـة سـول اجلـنـوبـيـة .. وفى تـشـارلـوت 
هولـندا حل الـعرض بـديال لعـرض طرازان
ــدة عــامــ .. حــتى أزاحه الــذى اسـتــمــر 
ــــســـــرح فــــورتــــز من ــــلك األســـــد وذلك  ا
مــنـــتــصف عــام  2003 حـــتى  3 أغــســطس

عام ... 2006
ـلـك األسـد فى أفـريــقـيــا بـدايـة من وظــهـر ا
يولـيو عام    2007 وحتديـدا فى الثامن من
هــــذا الــــشـــــهــــر وذلك بـــــدار أوبــــرا ونــــفــــرى
بجوهـانسبـرج والتى أقامت احـتفالـية كبرى
ــنــاسـبــة مـرور عــشـر ســنــوات عـلى بــدايـة
هـذا العرض وكرمت مـجموعة الـعمل وجهة
اإلنــتــاج األولى الــتـى قــدمــته ألول مــرة عــام
 1997 واسـتمـر العـرض بنـسخـته األفريـقية

حتى 17فبراير عام ... 2008
أمــا الـــرؤيــة الــفــرنــســـيــة فــبــدأت لـــيــالــيــهــا
ـسـرح موجـادور بـاريس فى  22سـبـتـمـبر

ــــلك األســـــد هــــو الــــفــــيـــــلم رقم  32 فى وا
تــاريخ شــركــة والت ديــزنى .. وهــو أضـخم
أفالم الــشـركــة حـتى بـدايــة سـلــسـلـة أفالم
أســـطــورة نـــارنـــيـــا وهـــو من أفـالم اخلـــيــال
ـتحـركة .. وقد وليس من نـوعيـة الرسوم ا
ـــلك األســـد رقـــمــا قـــيـــاســيـــا غـــيــر حـــقق ا
ـــيـــة مـــســـبـــوق فى تـــاريخ الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــا
باستـمراره بدور الـعرض السـينمـائى ألكثر
مـن عــــامــــ فـى نــــســـــخــــتـــــيه األولـى الــــتى
أنـتــجت عـام  1994والــثـانــيــة الــتى أنــتـجت
عـام  2002 وحـقــقت الـرقم ذاته ودوبـلـجت
ألكـثر من  90 لغـة .. وحـصـلت الـنـسـخـتان
عــــــلـى جـــــــائــــــزتـى األوســـــــكــــــار فـى عـــــــامى
انتاجهما وقد ازداد العرض تميزا بأغانيه
وسيقى الشهير ألتون التى كتبها وحلنها ا
جــــون وقـــد كــــتــــبه الـــثـالثى أرين مــــيــــتـــشى
صاحب الـقـصة  وجـونـاثان روبـرتـز وليـندا
ولفيرتون وقـد شارك أرين ميتشى الكاتب
واخملـرج روجـيــر الـلـيـرز ــ الـذى شـارك فى
إخـــــراج الـــــفـــــيــــلـم ــ فى كـــــتـــــابـــــة الـــــعــــرض

سرحى ... ا
لم يـــكن الــفــيــلم يــحــمـل فى بــدايــة إنــتــاجه
ـلك األســد " ولــكــنه جــاء بـدال من اسـم " ا
اســـمـه األصـــلى " مـــلك الـــغـــابـــة " .. ولـــكن
ًـا قـدم كـثـيـرا ونـظـرا ألن هـنـاك نـصًـا قـد
أيـضا مـسـرحـيـا وسـيـنمـائـيـا .. وكـان يـقدم
كعـرض مـسـرحى وقتـهـا ويـحـمل اسم ملك
ـــلك األســـد الـــغـــابـــة ..  اخـــتــــيـــار اسم ا
لـــيـــكــون عـــنـــوان هـــذه األســـطـــورة حـــديـــثــة

الصنع ...
وقـد شــارك فى خــروج هـذا الــعـمل الــفـنى
أكـثر من  800 فنـان وفـنى .. وبذلـوا جـهدا
ــدة طــويـلــة مـن أجل إخــراج هـذا كــبــيــرا و
الـــعـــمل الـــضــخـم .. وقــد اســـتـــفـــاد صـــنــاع
سرح كثيـرا من هذا اجلهد .. واحلقيقة ا
أن مــنـــظــومـــة والت ديـــزنى تـــعــد أكـــثــر من
كـونها شركـة إنتاج .. إنهـا عالم قائم بذاته
.. يـــقـــدم فـــنـــا راقـــيـــا .. يـــحـــتـــرم عـــقـــلـــيــة
الصغير .. فيقـابله الكبير باحترام وتقدير
شـديـدين ..  اإلعــداد لـهـذا الـعـمل حـتى
اكـــتــمل خالل خــمــســة أعــوام .. مــنــذ عــام
 1989 عــنــدمــا كــتــبت الــفــكــرة وحــتى عــام
 1994 عـنـدمـا قــدم هـذا الـفـيـلم لـلـجـمـهـور
أول مـــرة كــتــجـــربــة عـــلى نــطـــاق ضــيق ثم

سرح مجموعات لوحات تعكس جمال التشكيل على ا
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 عرض مسرحى
ال يخلو  من

إيحاءات سياسية
تتزامن 

مع االنتخابات
األمريكية ويترك
شاهد خلياله  ا
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ؤلف > تـعمل كل أشكـال الدراما شـأن أى قصص خيـالى من خالل اإليهام. وا
كن تصديقه. يعتبر أن جمهوره سوف يتقبل مؤقتا شيئاً على أنه 

سرحي جريدة كل ا

8 من  سبتمبر 2008 العدد 61

قصة من حديقة احليوان
الوضع يبقى كما هو عليه

ÜÉgƒdG óÑY IQÉ°S

الـبـقـاء مع تـلك الـصـدمـات بـشـكل يـوفـر له
الــبــقــاء ولــكـن هــذا الــبــقــاء يــفــرض عــلــيه
واقــعًـا طـمس عـقـله ومـن ثم ال يـتـمـيـز عن
احلــيـــوان فى شىء حـــتى فى االســتـــمــتــاع
بــاألشــيـــاء. كــأن جنــد ســؤاال يــطــرح داخل
الــعـــرض من قــبـل كل من الـــرجل الــفـــقــيــر
والــرجل الــرأســمـــالى أو الــذى يــنــتــمى إلى
الـطبقة البـرجوازية العلـيا أال وهو "ما هو
سك أفضل شىء?!". هذا الـسؤال الذى 
بـــزمــــام أمــــر االخــــتالف بــــ االثــــنـــ ألن
اإلجـــــابـــــة عـــــلى هـــــذا الـــــســـــؤال تــــتـــــطـــــلب
بـاحلتمية تـبيان اهتمـام كل منهما ومن ثم
نصل إلى مدى رقى أو تـأخر أحدهما عن
اآلخـر تــمـامًـا كــمـا يـقــاس تـقـدم الــشـعـوب
وتــأخـرهـا عن طـريق حتــقق الـرفـاهـيـة من
عــــدمــــهــــا وهـــذان الــــرجالن مــــا هــــمـــا إال
وذجـ لطبـقت اجـتماعـيت يـحتويـهما

اجملتمع.
ـسرحى وبـهـذا جند أن مـفـردات العـرض ا
قــد وظــفت مـن أجل إظــهــار هــذا الــتــبــاين
االجتـمـاعى ب مـن يسـكن بـاألدوار العـلـيا
(وعــلى الــبــحــر) وكــلــمــا اسـتــيــقظ أو ذهب
ـنـظـره اخلالب إلى الــنـوم شـاهـد الـبـحـر 
الــذى يـــهـــد األعـــصـــاب ومـن يـــحـــيـــا بــ
مــنــاظـر تــثـيــر األعـصــاب بل ويــعـيش كــمـا
قال الـرجل الـفقـيـر فى (الـشرخ). فـيـتضح
مدى االخـتالف احلـاد بـ هـات الـفـئـت
االجـتـمـاعـيـتـ بـ من يـقـطـنـون بـاألبراج
الـعــاجــيـة ومن يــقـطــنـون بــالــصـفــيح وعـلب

الكبريت.
ولـــــقـــــد وظف اخملـــــرج تـــــكـــــنـــــيـك الـــــرقص
ــــفــــارقـــة الــــتــــعـــبــــيــــرى من خالل تــــبــــيـــان ا
االجـتـمـاعـيـة الـواضـحـة بـ الـشـخـصـيـت
ــسـاعــدة اثـنــ طــوال الـعــرض يـقــومـان
بــــــــــدور اجملــــــــــتـــــــــمـع مـن حــــــــــول هــــــــــاتـــــــــ
الـشخـصـيـتـ الـرئـيـسـيـتـ هـذا الـتـكنـيك
الذى فرض سينـوغرافيا خالية من الزخم
ـســرح كـلـهــا اليـوجـد الــديـكــورى فـخـشــبـة ا
قـاعد الـبسـيطة عـليهـا شىء سوى بـعض ا
جـدًا فـى تـنـفــيـذهـا وإكــسـسـوارات خــفـيـفـة
تـستـخـدم أثـنـاء الرقـصـات الـتعـبـيـريـة التى
تـتـخلـل احلوار الـدرامى وهى إكـسـسوارات
مـــســاعـــدة لـــلـــتـــعــبـــيـــر عن حـــالـــة الـــتــبـــاين
ــوجــودة بـ الــفـئــتـ االجــتـمــاعى احلـاد ا
ـــعــــروضـــتــــ بـــهــــذه الـــدرامــــا ومع هـــذه ا
الــصـورة الــتــشـكــيــلـيــة الــتـعــبــيـريــة تــتـداخل
اإلضـاءة الــتى اخــتـلــفت داللــتـهــا الـنــفـســيـة
لـــكـل من الــــشـــخــــصــــيــــتـــ ولــــكى يــــوضح
اخملـرج أسبـاب مـفـارقة تـلك الـشـخصـيـت
الـــلــتــ تــمـــثل كل مــنـــهــمــا عــلـى حــدة فــئــة
ـواقف اجــتـمــاعـيــة مـعـيــنـة يــرسم بـبــعض ا
الدرامـية تـسلط الـطبـقة الـرأسمـاليـة التى
تمـلك أدوات اإلنتـاج على الـعمـال الذين ال
ـلـكـون إال عــمـلـهم فــقط فـنـجـد فى أداء
تـــعـــبـــيـــرى ال يـــســـتـــغـــرق دقـــائـق شـــكالً من
أشــكــال هــذا الــتــســلط فــالــشــخص الــذى
ــلــؤه شـرخ يــقــطن عــلب الــكــبـريـت وبـيــتًــا 
ــــشى كــــاحلـــــيــــوان بل وتُــــمـــــارس عــــلــــيه
الــوحــشــيـــة من قــبل اآلخــريـن فــيــشــد من
رأسـه بــكـــربــاج وتُـــرمى له قـــطع حلم غـــيــر
نــاضـجــة ال يــطـول مــنــهـا شــيــئـا ولــكن فى
نهـاية العـرض ال جند مـوت أحد الـطرف
وهـرب اآلخــر كـمــا فى الــنص األصـلى بل
وت ما جنـد عكس ذلك جنـد أن مشهـد ا
هـو إال تـمـثـيل حـلم يـعـيـشـان فـيه حلـظـات
ــعــدم أنه كــان يـحــلم ثم يــكــتــشف الــرجل ا
وأن كل شىء مازال كما هـو ال تغيير فيه
بل ولن يــحــدث هــذا الــتــغــيــيــر فــمــحــاولـة
اســتـــفـــزاز الــرجل الـــفـــقــيـــر لــآلخـــر وأخــذ
مكـانته الـتى ال غنى عـنـها بـالنـسبـة له أمر
يـسيـر طـبـيعـيًـا بل ويـصيـر تـنـازال وامتـنـانًا
من قـبل الــرجل الـرأســمـالى لــهـذا الـفــقـيـر

لك شيئًا. الذى ال 

ومـدى التناقض بـينهما رغـم أن كالً منهما
إنــسـان ولــكن مــا نــراه أن الـرجـل الـفــقــيـر
الـكادح يـعيش فـى (حديـقة حـيوان) حـيوان
واحـد ولــيس أكـثـر من حــيـوان وهى داللـة
رمــزيــة واضـــحــة تــدل عــلـى أن حــيــاة هــذه
الــفـئــة الـكــادحـة الــتى حتــيـا وتــعـيش داخل
ـعـروف لديـنا حجـرات ال بـيوت بـالشـكل ا
هـــــذه احلــــجـــــرات تــــشـــــبه تـــــمــــامًـــــا (عــــلب
الــكـــبــريـت) كــمـــا قــال هـــو نــفـــسه. ومن ثم
وذجـ لـطـبـقـت يـعـتـبـر هـذان الرجـالن 
مـختـلفـت فى األسـلوب ولكـن يتفـقان فى
إطــــار واحــــد وهــــو اجملـــــتــــمع فـــــاجملــــتــــمع
يـشمـلـهـما مـعًـا عـلى الـرغم من تـناقـضـهـما
الـشـديـد ومن ثم يـضع لـنـا الـعـرض هـذين
الـــنــــمــــوذجــــ حتت األضــــواء كل بــــجـــوار
اآلخر فيتضح الـتباين الذى يتم التغاضى
عنه فى اجملتـمع أو فى احلياة بشكل عام
فال يـســتـوقف أى أحــد ومن ثم  عـرض
ـشكـلة وهى مـشكـلة رؤية إخـراجيـة لهـذه ا
الـفـوارق الـطـبـقـيـة وما تـخـلـقه مـن فـجوات
بــ أفـراد اجملــتـمع فــهــنـاك من يــعـيــشـون
ـوقـر فى (عـلى الـبـحـر) كـمـا نـرى الـسـيـد ا
الـــعــرض وحـــيــاتـــهم اخلــالـــيــة تـــقــريـــبًــا من
ــواطن ــعــانــاة الــتى يــحــيــاهــا ا ــشــاكل وا ا
الــكــادح الــذى تــتــكـــســر أحالمه وآمــاله مع
صـــــدمـــــات الــــواقـع فــــتـــــدفــــعـه دفــــعًـــــا إلى
الـتــرغـيب عن هـذا الـواقع حـتى يـسـتـطـيع

سرحية بالتلوين بها قام عبر عناصره ا
شاهد. حتى تظهر واضحة جلية أمام ا
فـالنص األصـلى يدور حول حـوار بسيط
يــدور بـ رجــلـ أحــدهــمـا كــان جـالــسًـا
ـــنــــتــــزه فى يـــوم عــــلى إحــــدى مـــقــــاعــــد ا
األحـــد وهـــو (بـــيـــتــــر) أمـــا الـــثـــانى وهـــو
الـــدخـــيل (جـــيــرى) فـــنـــتــعـــرف من خالل
حوارهـمـا معًـا عـلى أن األول يـحيـا حـياة
اسـتــاتـيـكــيـة فـهــو له ابـنــتـان ولـكل طــفـلـة
ــنـزل قـطــة وبـبــغـاء بـل ولـكل شىء فى ا
قــطــعــتــان وهــو نــفــسه  –أى بــيــتــر  –ال
يــغـــيــر مــا يـــفــعــلـه كل يــوم وال يــغـــيــر مــا
يـــفــعـــله فـى كل إجـــازة حـــتى مـــقـــعــده ال
يـــغـــيـــره أبـــدا وبـــهـــذا الــــنـــمط احلـــيـــاتى
ــنــعــزل ســـيــصــعب عــلــيـه بــالــتــأكــيــد أن ا
ن يــــــتــــــعـــــرف عــــــلى حــــــيــــــاة اآلخـــــريـن 
يـعـيــشـون حـولـه فى (عـلب كــبـريت) عـلى
حـد وصف (جـيـرى) نفـسه فـهـو شخص
يــحـيـا حــيـاة كــادحـة فـهــو شـخص وسط
مئـات مثـله تريـد بل كل ما تـريد هو أن
تـعــيش ال أن تـعــيش فى رفــاهـيــة ولـكن
مـجـرد الـعـيش يـحقـق لهـا كل مـا تـتـمـناه;
لــذلـك جنـد أن الــنــمــاذج الــبــشــريـة الــتى
يـحـيـا مـعـهـا (جـيـرى) هى نـفس الـنـمـاذج
الـــتـى تــعـــيـش داخل اجملـــتـــمع األمـــريـــكى
نـــفـــسه والـــتـى ال يـــعـــلم عـــنـــهـــا أحـــد أى
شىء ومــهــمــا اخــتــلــفت هــذه الــفــئــة فى

يؤكد نادى مسـرح األنفوشى التابع لفرع
هـرجان ثقـافة األسـكـندريـة على شـعـار ا
الــذى حتــدد فى (الــقــومـيــة) ومن ثم لم
ـــهــرجــان الــقــومى تــنــحــصـــر فــعــالــيــات ا
لـلـمـسـرح عـلـى عـروض الـعـاصـمـة فـقط
بـل عـــــلى كـل عـــــرض يـــــؤكـــــد عـــــلـى تـــــلك
ــتــشـعــبــة فى كل مــحــافــظـات الـقــومــيــة ا
اجلمـهـوريـة. فـقدم هـذا الـعـرض إعدادًا
لنص الكاتب األمريكى إدوارد ألبى وهو
بـعـنـوان (قـصـة حـديـقـة احلـيـوان) والـذى
كــــتــــبه عـــام 1958 حــــيث قـــدم الــــكـــاتب
األمـريـكى ألبى بـأسـلوب درامى مـخـتلف
كان جـديدا فى ذلـك الوقت وهـو تكـنيك
الـال مــعــقــول اســتــطــاع به أن يــعــبــر عن
ظـــروف مــجـــتـــمع امـــتأل بـــالـــتـــنـــاقـــضــات
ـشــاكل الـتى أنـتـجـتــهـا ظـروف الـنـظـام وا
الرأسـمالى آنـذاك فى عهـده االحتـكارى
األخـيـر وعـلى رأسـهــا الـبـطـالـة واإلنـتـاج
لـلــحـرب والــتــمـيــيـز الــعــنـصــرى وانـتــشـار
اجلرائم والـعـديد من األسـبـاب التى عن
طــــريق الــــتـــأمـل اكـــتُــــشِفَ مــــا فـــيــــهـــا من
تنـاقض داخـلى. لـكن عرضـنـا هنـا اتـخذ
تقريبًا نـفس االسم ولكن بشكل يتناسب
ومــضــمــون الــعــرض نــفــسه ومــا يــطــرحه
داخـل الـــدرامـــا فـــيـــحـــمل الـــعـــرض اسم
(قصـة من حـديقـة احليـوان) واالختالف
هــنــا واضح وجـــلى فــاسم الــعــرض هــنــا
يـنـتـقى قـصـة واحـدة من قـصص حـديـقة
احلـيـوان لـكن مـا يـدعـو هـنـا لـلـوقـفـة أن
االســــمـــ قــــد اتـــفــــقــــا عـــلـى تـــفــــرد نـــوع
احلــــيــــوان داخل احلــــديــــقـــة أى أنــــهــــمـــا
يتـحـدثان عن حـديـقة بـهـا حيـوان واحد
وهــــو مـــــعــــنى رمــــزى واضـح يــــشــــيــــر إلى
الـــطــبـــيـــعـــة الـــتى احـــتـــوت اإلنـــســـان بــ

جــوانــحــهـــا وقــد قــام بــبـــطــولــة الــعــرض
مــحـــمــد فــؤاد  –أحـــمــد عــبــد اجلــواد –
محـمد مكى  –محـمد رشدى  –وإضاءة
إبــراهـيم الـفـرن. وهــنـا فى هـذا الـعـرض
اســتــطــاع اخملــرج (أحــمــد عــبــد اجلـواد)
الذى قام بإعـداد النص بنفسه أن يقدم
ــفــارقـة لــلـمــشــاهـد رؤيــة رمــزيــة لـواقع ا
ـجـتـمعـنـا وهـذا مـا جـعله االجـتمـاعـيـة 
الــتـيـمــة األسـاســيـة داخل الــعـرض والـتى

> إن عـدداً من الكـتاب الـدرامي احلـديث حـرصوا عـلى أن يجـعلوا اجلـمهور
يـدرك أنه فى مـسـرح. ويكـشف بـيرانـديـللـو لـنا كـما رأيـنـا فى «ست شـخصـيات
تـبـحث عن مؤلـف» بشـكل حاد أنـنـا كنـا نـتقـبل تقـلـيداً زائـفـاً كوسـيلـة جتـعلـنا

نشك فى معتقداتنا ويقيننا.

كتبة البلد. اضى  > ديوان «مافيهاش كوابيس» للشاعر أشرف الشافعى نوقش األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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ويقدم حالة اإلنسان الذى  تهميشه

األســـلـــوب الـــذى حتـــيـــا بـه جتـــتـــمع عـــلى
الــتــهــمــيش االجــتــمــاعى. إلى أن يــتــطـور
هـذا احلوار فـى النـهـايـة حـتى يـصل إلى
مــــا يـــــعـــــرف بـــــاألزمـــــة أو الـــــذروة حـــــيث
يستـفز حـديث جيرى (بـيتر) نـفسه حتى
يــدفــعه لــقــتـل جــيـرى فـى الــنــهــايــة هـذا
سـالم الذى لم يفكر قط فى الشخص ا
أذى أى إنـــســان بـل حــتـى لم يـــفــكـــر فى
الـــتـــدخـل فى شـــئـــون اآلخــــرين. وهـــكـــذا
يـــدفع جـــيـــرى إلـى أن يـــحث بـــيـــتـــر عـــلى
ـــكـــان حـــتى ال يـــراه الـــهـــروب مـن هـــذا ا
أحــد وبـالـفــعل يـهــرب ويـتــحـول هـو إلى
(حـــيــــوان) بــــعـــد مــــا أخـــذ دور (جــــيـــرى)
الـذى أخذ عـلى عـاتقه مـنـذ البـداية دور
(احلـيوان) الذى يحـيا بأقفـاص صغيرة
ومـا يـدعو لـلـدهـشـة أن حديـقـة احلـيوان
نــــــفــــــســـــهــــــا ال وجــــــود لــــــهـــــا إال فـى كالم
(جيرى) فهى قـصة كان ينوى جيرى أن
يـقـصــهـا عــلى بـيــتـر ولـكـن لم يـروهـا إال

بعد مقتله وأثناء احتضاره. 
تـناول فى عـرض (قصة من أمـا اإلعداد ا
حــديـــقــة احلــيـــوان) فــيــشـــبه نــفس حـــبــكــة
الـــنص األول فـــالـــعـــرض هــنـــا يـــدور حــول
عدم رجـل يتطفل أحـدهما وهو الفـقير ا
عــلى اآلخــر وهـو الــرأســمـالـى الـذى يــحــيـا
ــعـانـاة فـنـتـعـرف حـيـاة مــرفـهـة تـخـلـو من ا
من خالل حـــوارهـــمـــا عـــلى حـــيـــاة االثـــنــ

د.أحمد
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سرحى شهد ا ا

الشيخان..
صادرة وما وراء فكر ا

حــادثــتــان تــاريــخــيــتــان بــطالهــمــا شــيــخــان يــرتــديـان
عــمـامــتـ أحــدهــمـا فى ســوريـا الــقـرن الــتـاسع عــشـر
واآلخـر فى مـصـر الـقـرن الـعـشـريـن ارتـدى االثـنـان ثوب
الفـضيلة واألخالق فـأحرق األول مسرح خـليل القبانى

وأغلق الثانى معهدًا للتمثيل فى مصر.
شن الــشـيـخ سـعــيـد الــغـبــرا حـمــلــة شـعــواء ضـد خــلـيل
الـقـبـانى وبـعـد أن عـجز عـن تسـديـد ضـربـات انـتـقـامـية
ضده فى سـوريـا سـافر عـلى الـفـور إلى اآلسـتانـة وأثـناء
صالة اجلــمــعــة خـطـب أمـام الــســلــطــان عـبــد احلــمــيـد
ـؤمـنـ فـإن الـفـسق ـصـلـ قـائالً: "أدركــنـا يـا أمـيـر ا وا
والفـجور قـد تفشـيا فى الـشام فـهتـكت األعراض وماتت
الـفـضـيلـة ووئـد الـشرف واخـتـلـطت الـنسـاء بـالـرجال"
ـنع بــعـدهــا أصـدر الــسـلــطـان عــبــد احلـمــيـد فــرمـانًــا 
التـمثيل فى سوريـا وأغلق مسرح الـقبانى وحرص شيخ
ـسرح ولم يـكن دافـعه هو الـدفاع عن الغـبـرا على حـرق ا
ا كـان دافعه أن ما كان الديـن واألخالق أو الفضيـلة وإ
يــقـوم بـه الـقــبـانـى من اسـتــرضـاء ) –والـلــفظ الــصـريح
"رشـوة")  –أسـيــاد احملـافـظــ أو الـرجــعـيــة فـقـاســمـهم
الــربح وكـان نــصـيب شــيخ الـغــبـراء أقـل من زمالئه لـذا
ارتـدى ثوب الـفـضيـلة  –وهـو مـنهـا براء  –وطـالب برقـبة
الـقـبانى وإحـراق مـسرحه ودعـا الـصبـيـة للـسـخريـة منه
ـال  –الــذى أراده  –أو ألنه بــبــســاطــة لم يــحـصـل عـلـى ا
الــرشــوة الــتى تــرضــيه أو (تــمأل عــيــنه) فــشـن حـمــلــته

االنتقامية ضد الرجل وجناحاته.
وبـــعــدمـــا يـــزيــد عن نـــصف قـــرن من الـــزمـــان عن هــذه
عارف احلادثـة وقعت أخرى فى مصر إذ احتفلت وزارة ا
يـــوم الــســبت الــثــانـى من نــوفــمــبــر عــام  1930الــســاعــة
اخلامسـة بعد الظهر بـافتتاح معهد لـفن التمثيل بشارع
فـؤاد األول بـعـد أن شــكـلت الـوزارة جلـنـة اسـتـمـرت سـتـة
أشـهر تـدرس اقتـراح زكى طلـيمات  –الـعائـد من بعـثته –
ـعـهـد وقـد تـكونـت اللـجـنـة من أحـمـد شوقى بـافـتـتاح ا
وعبـاس الـعـقاد وخـلـيل مـطران وجـورج أبـيض وتـوفيق
دياب وأسـتاذين أجنبي من كـلية اآلداب وبالفعل بدأت
عـهـد ولـكن الـشـيخ مـحـمـود أبو ـسـائـية فـى ا الـدراسـة ا
العـين شن حملـة ال تقل ضراوة عن حملـة الغبرا الذى
نشـر فى ديسـمبر مـن العام ذاته بـاألهرام مـؤكدًا على أنه
ــألـوف عـنــدنـا وال من عــاداتـنـا اخلــلـقـيـة أن "لـيس من ا
تـهــجـر الــعــذارى خـدورهن إلـى مـعــهـد رســمى يــعـلم فن
عـهـد عارًا عـلى الـوزارة وعلى الرقص اخلـلـيع" واعتـبـر ا
ـصــريـة واسـتـمــر الـرجل فى حـمـلــته الـشـعـواء األسـرة ا

عهد فى أغسطس عام .1931 حتى أغلق ا
ترى مـا الدافع وراء هـجـمة الـشـيخ محـمود أبـو الـعيـن
الشـرسة هذه?! هل كان وراءها موقفًا شخصيًا مثل شيخ
الغـبـرا?! أم هـو اجلهل?! أم الـتـعـصب?! أم همـا مـعًا?! أم
هم جـــمـــيـــعًـــا?! ومـــا الـــدافـع وراء مـــثل هـــذه األفـــعـــال
ـنـحلـ خـلـقًا" رغم االنـتـقامـيـة الـتى يرتـكـبـها بـعض "ا
أنف الدسـتور?! أهو الفضـيلة والشفـافية وصالح الوطن
واألخالق?! أم يـكـمن وراءه مـصـالح شـخـصـيـة?! هـذا ما
يجـيب عـنه اجملـتـمع وضـميـر الـنـاس الـواقع واألحداث

السلوك واألفعال فاإلنسان كائن تاريخى.

ـسرح ومرآته السحرية ا
ـأثور فى أن الغرض كـنه معارضـة قول هاملت ا لـيس هناك من 
من الـتــمـثــيل هـو: "أن يــكـون كـمــرآة تـعــكس الـطــبـيــعـة". إال أن هـذه
الــعـبــارة بـســيـطــة لـدرجــة أنه من الـصــعب فــهـمــهـا فــمـا هــو الـنـوع
ــرايـا الـذى كـان فى عــقل هـامـلت عــنـدمـا صـاغ هـذه اخلـاص من ا

العبارة التذكيرية? 
ــؤكــد أنه لم يــكن يــقــصــد ذلك الــنــوع ذا االنــعــكــاس الــواضح من ا

سطح الذى نستخدمه لتمشيط شعرنا. وا
ثل ـرآة من هـذا الـنوع  –من شـأنـهـا تـصـويـر احلـيـاة  فـبـالـنـسـبـة 
هذه الـدقة الـشديدة  –جند أنـنا ال جنـنى أى نفـع من النـظر فـيما
ـا تعـكسه احلـياة نـفسـها . فـإذا كنت أود رؤيـة جرة تعـكسه أكـثر 
ـوضـوعة عـلى طـاولة الـكـتابـة  فإنـنى أنـظر إلـى جرة الـتبغ الـتبغ ا
ـرآة لـرؤيـتـهـا . مـبـاشـرة فــأنـا ال أضع مـرآة وراءهـا ثم أنـظــر فى ا
كـنها عكس تلك اجلرة على ولكن لنفرض أن لـدى مرآة سحرية 
نـحــو يـظـهــر لى لـيس فــقط شـكـلــهـا اخلـارجـى بل يـظـهــر لى أيـضـاً
كن أن تـتيح كـمـية الـتبـغ التى بـداخلـهـا فى هذه احلـالة األخـيـرة 

نعكسة فحصاً أكثر دقة للهدف الفعلى .  النظرة  فى الصورة ا
كنها  واآلن  البـد أن هاملت كان يـعنى مرآة سحـرية كتلك الـتى 
 – بطريقتها فى عكس احلياة  –أن جتعل احلياة أكثر وضوحاً .
ـبـرر الـوحـيـد لـوجود ولـذلك قـال جوته   Goethe ذات مرة: إن ا
األعـمــال الـفــنـيــة هـو اخــتالف تــلك األعـمــال عـمــا هـو مــوجـود فى
ـسـرح مـا نــراه فـقط فى احلـيـاة ذاتـهـا الـطـبـيـعـة . فــإذا قـدم لـنـا ا
ـسرح فـلـيس هـنـاك مـعنـى عـلى اإلطالق فى ارتـيـاده. لـزامـا عـلى ا

أن يقدم لنا أكثر من ذلك .
ـسرح أكـثر عـليه ثـيـرة لالهتـمام هـنـا أنه لكى يـرينـا ا ـفارقـة ا  وا
ــرآة الـــســـحــريـــة أن تــرفض أن يــعـــرض لــنـــا أقل أى يـــجب عـــلى ا
انــعـكــاســاً غــيـر ذى الــصــلــة وغـيــر الــضــرورى  وبـالــتــالى أن نــركـز
االنتباه على ما هـو وثيق الصلة وعلى اجلوانب األساسية للطبيعة
ـا ال يــعـنى ومن ـرآة هـى األفـضل حـيـث تـعـكـس الـقـلــيل  . هـذه ا
ا يـعنينا على غـير الضرورى  ونتيـجة لذلك فهى تعـكس الكثير 
نــحـو واضح وجــلى . فـالــصـدق فـى احلـيــاة الـفــعـلــيـة مــدفـون حتت
ارتـبـاك احلـقـائق . مـعـظـمـنـا يـبـحث عـنه عـبـثـاً  وكـأننـا نـبـحث عن
ـضـروب به إبـرة فى كــومـة قش . يـنــبـغى عـلــيـنـا فـى هـذا الـبــحث ا
ـثل أن ال نـتـوقع أو نـنــتـظـر أى فـائـدة من الـنـظـر فى صـورة كـومـة ا
ـنعكسـة عبر مـرآة عادية . ولكن تـخيل مرآة مـزودة بسحر القش ا
ـكـنـهــا أن تـعـكس األرضـيـة انـتـقــائى يـجـعـلــهـا ال تـعـكس الــقش بل 
الـتى وضـع عـلـيــهـا الـقش وتــتـخـلـل بـ أجـزاء الــكـومـة فــبـالـتــأكـيـد
رآة الـسـحـرية فى سيـكـون هـناك مـبـرر عـملـى وفَعـال حلـمل تـلك ا

مواجهة الطبيعة . 
  إن االنـتصـار احلقـيـقى والوحـيد لـلـفنـان ليس أن يـظـهر لـنا كـومة
ــدفـونــة فــيه ; أى ال يــعــكس الــقش  بل أن يــجــعــلــنــا نــرى اإلبــرة ا
ا بواطن األمـور وواقعها بهـارج احلياة ومنـظوماتهـا الظاهـرية وإ
اإلنسانى . إن الثناء عـلى مسرحية ما لدقتها فى تصوير احلقائق
ــهم لـــيس : كــيف ــكـن أن يــكــون مـــغــالــطــة نـــقــديــة . فــالـــســؤال ا
ـسـرحـيـة مـظـاهـر احلــيـاة عـلى نـحـو واضح ودقـيق ولـكن عـكـست ا

كيف ساعدت اجلمهور على فهم معنى احلياة .
 فــنـجـد مــسـرحــيـة " كــمـا تـهــواهـا" لــشـكــسـبـيــر الـتى عــرضت عـلى
ـا ـسـرح اإللــيـزابـيــثى قـد كـشــفت مـعـانى لــلـحـيــاة أكـثـر  خـشـبــة ا
رآة الـسحـرية فـليس تـكـشفه لـنا عـروض حديـثة خـاليـة من تـلك ا
هـناك أى تـأثيـر فى االنعـكاس مـا لم يكن هـناك بـعض السـحر فى

رآة . ا
وهنـاك من يضـعون  –ضمن ديـكور الـعرض  –قـاطـرة حقـيقـية
ظـان أنـهم فعـلوا مـا لم يسـتطع أى فـنان فـعله والـسؤال هو :
سرح مـا الذى يرغمـنا على أن ندفع نـقودا لرؤية قـاطرة فى ا
ــكن أن نــرى عــشــرات الــقــاطـرات فـى احملــطـة فى حــ أنــنــا 
الـرئــيــسـيــة الـكــبــيـرة دون أن نــتـكــلف أى شئ ? أعــتــقـد أنــنـا لن
ـــؤلف الـــدرامى  –بـــفــعل نـــرغـم عـــلى ذلك إال إذا كـــشف لـــنـــا ا
خـيـاله  –عن الـغــمــوض اإلنـســانى الـذى يــحـيـط بـخــفـقــان قـلب
نــابض ولــيــكن قــلـب مــهــنــدس الــقــاطــرة  ال الــقــاطــرة ذاتــهـا .
ـا فيـما سـرح وإ فـلـيس الفن فـى إيجـاد قاطـرة عـلى خشـبـة ا
ــؤلـف أن يــكـــشــفـه لــنـــا  وأعــتـــقـــد أن هــذا شىء ال اســـتــطـــاع ا
كـننا رؤيته فى احملـطة الرئيـسية الـكبيرة  إال إذا حـبانا الله

بعيون كعيون الدرامى نفسه. 
 و لـيس لـزامـا عـلى الـدرامـا أن جتـعـل احلـيـاة أكـثـر فـهـمـاً فـحـسب
ا هو ضرورى) تصل وجذب االنـتباه  (وذلك بالتخلص مـن غير ا
بل لــزامــا عــلـيــهــا أيـضــاً أن جتــعـلــنــا احملــور األسـاسى فـى اجلـانب
رآة التى يـحملها الـذى تعرضه من احليـاة. يجب أيضا أن تـكون  ا

ـكنـها أن تـركز األشـعة التى الدرامى لـلطـبيـعة مـرآة مقعـرة حيث 
ــؤكــد أن هــذا تــصــطــدم بــهــا إلى صــورة بـــؤريــة مــضــيــئــة . و من ا
ـقـعرة  –بـظـاهرته فى الـتـركـيز  –أعاد عـلى نـحو الـشكل لـلـمرآة ا
ـتـعلق بـالـغرض من إيـجـابى وبـشكل كـبـير تـصـويـر اعتـقـاد هامـلت ا
سرحيات . إن مشكلة غالبية كتاب الدراما التمثيل والغرض من ا
أنـهم يقـدمون صـوراً مبـعثرة وغـير مـتسـقة لـلحيـاة  فهم يـخبـروننا
بـأشــيـاء عــديـدة غــيـر هــامـة  بــدالً من إخــبـارنــا بـشىء واحــد هـام
بـطـرق مخـتـلـفة وعـديـدة . فمـا يـكـشفـونه لـنـا من " معـانى احلـياة "
قليل ألنـهم يعيـدون إنتاج أو تـقد الكـثير من مـظاهر احلـياة على
نـحو غـير مـكثف .. فـالتـكثيـف بفعل الـتركـيز الـبؤرى يـجعل الـفكرة

الواحدة متوهجة طوال مدة العرض على اخلشبة .
ـفـهـومـهـا الـسـابق تـعـكس فـنـاً  بـيـنـما ـرآة الـسـحـريـة   وأخـيـراً فـا

رآة العادية حياة ال حاجة النعكاسها . تعكس ا

هاملت

 مشكلة غالبية كتاب الدراما تكمن
فى أنهم يقدمون صوراً مبعثرة 

شكالت التى أنتجها النظام الرأسمالى  يطرح ا

الرقص
التعبيرى
فارقة أظهر ا

ب عا
متناقض
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 االنتصار احلقيقى للفنان فى
البحث عن اإلبرة فى كومة القش
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حـــ نــقـل الـــبــانـــوهـــات الـــتى تـــمــثـل أســوار
ــســرح ـــســتـــشــفى إلـى مــقـــدمــة خـــشــبـــة ا ا
وعـــكس وضع الـــبــانــوه الـــذى يــحــمـل الفــتــة
» لتـصبح قـراءة الالفتة «مسـتشفى اجملـان
ـــقــلــوب مـن نــاحــيـــة اجلــمــهـــور والــقــراءة بــا
ـــمــثـــلــ بــالـــشــكـل الــصـــحـــيح من نـــاحــيـــة ا
ا يعنى أن سرح  الواقف وسط خشبة ا
ـستـشفى هم اجملانـ الذين داخـل أسوار ا
اجلـمـهـور وأن اجملــانـ هم الـعـقالء الـذين
حتــــــرروا وصـــــاروا خــــــارج الـــــســــــور وحـــــ
وصــــلت الــــرســـــالــــة إلى اجلــــمـــــهــــور صــــفق
ــمـثـلـون عـاصـفــًا لـذكـاء اخملــرج حـ أخـذ ا
يضحكون ويشـيرون بسخرية نحو اجلمهور
ا معناه: انـظروا ألنفسكم وألحوالكم أيها

. .. اجملان ساك ا
وفى حلظة التحية ح ظن اجلمهور أن ال
عــلـــيه ســوى أن يــصـــفق جملــمــوع الـــعــامــلــ
بــالـعــرض طــلب «مــحـمــد مــرسى» مــنـهم أن
يـسـمـعوه وقـال: (الزم تـسـمـعـونـا يـا جـمـاعة
عـشــان الــنــاس دى تـعــبت قــوى فى الــعـرض
ده.. إحنـا اشتـغلـنا فـى ظروف مـا يعـلم بيـها
ـسرح إال ربـنا) ثـم حل ربـاط عـنـقه وغـادر ا
مـنفـعًال وترك الـكلـمة لـ«مـحمد خـميس» -
ـــــكــــيــــاج شـــــخــــصــــيـــــته «عم وهــــو مــــا زال 
مـــدبـــولى» الـــعــجـــوز - وهـــو رئــيـس الــفـــريق
ـا تــكــون آخـر الــذى قــال إن هــذه الـلــيــلــة ر
لـيـلـة عـرض لـهـذا الـفريـق الذى تـرونه اآلن
وحــكـى عن الــتــعــنـت اإلدارى الــذى يالقــونه
ـــــــســــــــئــــــــولــــــــ عن مــــــــركــــــــز اإلبـــــــداع مـن ا
باألسـكنـدرية)  ورفـضهـم منـحهم مـيزانـيات
تــخـرج بــهـا عــروضـهم لــلـنـور رغـم انـتـمــائـهم
ــهم لــلـعــروض حتت اسـمه لــلـمــكـان وتــقـد
لكنهم فى كل مرة يكتبون ويجمعون األموال
من القـادرين من أعضـاء الفـريق وأن نفـقة
ــــا فـــــيــــهــــا نــــقل هـــــذا الــــعــــرض كــــامــــلــــة (
ـــكـــيــاج الـــديـــكـــورات واإلكـــســـســـوارات وا
والــتـسـجــيل بـاالســتـوديـو وتــكـالـيف الــسـفـر
واإلقامـة بـالـقاهـرة) كـانت من جـيب الـفريق
اخلـاص لـرغـبـتـهم فى الـتعـبـيـر عن أنـفـسهم
ورغــبــتـهـم فى تـمــثــيل الــفن الـســكــنـدرى فى
ـهرجان القـومى داخل مسابقـته الرسمية ا
ونـــــاشــــد «مــــحــــمــــد خــــمــــيـس» اجلــــمــــيع أن
يـساعـدوهم فى إيصـال صوتـهم للـمسـئول

وإنقاذ الفريق من التعنت والشتات.
حتـــيــة مـــنـــا لــهـــذا الــشـــبــاب الـــفــنـــان الــصـــامــد
والـصاعد الذى يتـحايل على صعـاب ما كان لها
أن تـوضع فى طــريـقه.. ونــتـمـنى أن نــشـاهـدهم

فى عروض أخرى وأخرى وأخرى و...

ـسـرح احلديـث أن يـسـتكـشـف احلدود ـكـنـه فى ا > يـبـدو أن الـكـاتب الـدرامى 
كن أن يسمح بها التـقليد; فهو أكثر حـرية فى أن يختار األسلوب الذى الـتى 

يالئم موضوعه معتمداً على تنويعة كبيرة من السوابق.

اضى كتاب «الطريق إلى الكتابة» للعراقى على دنييف حسن قدم خالله رؤية نقدية لتقنيات الكتابة. > صدر االثن ا

سرحي جريدة كل ا
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دستور يا اسيادنا
داخل العرض وخارجه.. ظروف ما يعلم بيها إال ربنا!!

مثل فرط للتليفزيون على ا  استعان العرض بفنون السينما لتقد اجلديد وضوح التأثير ا

مــــواطن أحالم حـــيــــاته مـــؤجـــلــــة الـــتـــحـــقق
ترقيته متـأخرة زواجه متوقف عند مرحلة
اخلـطوبة لـسنوات غـير قلـيلـة ملتـحق بعمل
إضافـى ال يواسـيه فى ظـروفه الـسوداء إال
خـطـيــبـته «سـامـيــة» تـزداد ظـروفه اسـودادًا
ألنه يـحب أن يـشـعـر بـآدمـيـته ويـريـد الـتـمتع
بقـيمـة كونه مـواطـناً فـيقـرر أن يرشح نـفسه
لــرئـاســة اجلـمــهـوريــة ألن الـدســتـور يـعــطـيه
هذا احلق يفر منـه اجلميع تطرده صاحبة
ــنـزل يــسـتــقـيل أو يــقـال مـن عـمــله ولـكن ا
ـجـرد مـعـرفـة اجلمـيع عن يـتـبـدل كل هذا 
طـريق مـنـدوب رئـاسـة اجلـمـهـوريـة بـترحـيب
الـسـيـد رئـيس اجلـمـهوريـة بـقـراره ومـبـاركته
لــتـرشــحه كـمــنـافس شــريف له عــلى كـرسى
الـرئـاسـة فـيـعود لـلـمـنـزل ويـرقى فى عـمله
بـل ويــنـــال درجـــة إضــافـــيـــة وتــنـــهـــال عـــلــيه
الـهــدايــا من كل صــوب ويــتـزوج وفى لــيــلـة
الــــزفـــاف حــــ اعـــتــــقـــد أن كـل شىء صـــار
جـــمــيـالً وأن األحالم تـــســـيـــر فى مـــجـــراهــا
الـــــصـــــحـــــيح يـــــعـــــتـــــقـــــلـه األمن أو بـــــاألصح
يـخــتــطـفـه ويـحــاول ضــابط أمن الــدولـة أن
يـــثــــنــــيه عن رغــــبـــتـه بـــشــــتى طـــرق اإلقــــنـــاع
والــــتــــخــــويف ويــــفــــشل الــــضــــابـط فــــيـــودع
ــســـتــشــفى اجملـــانــ وهــنــاك «مــحـــمــود» 
يـلــتـقى بـ «عم مـدبــولى» الـذى - مـازال - ال
ـكان الـذى هـو فيه واخـتلط يعـرف طبـيـعة ا
الـزمن فى رأسه ويـنـتـظـر قـدوم منـدوب من
رئـيس اجلـمـهـوريـة «جـمـال عـبـد الـنـاصـر»!!
فـيعى «محمود» أن مـصيره سيكـون كمصير
«عم مدبـولى» فيعـلن تخـليه عن رغـبته التى

ـالمس الـــــــصــــــوت الـــــــنــــــظـــــــيـف اجملــــــروح ا
لــلــوجــدان والــذى يـــلــعب بــأدمـــغــة الــشــبــاب
فــيـقــتــحم عــالم مـســرح الــهـواة مـن حـيث لم
يــقـــصـــد بــعـــد أن اقـــتــحـــهـــمــا - كـــثـــيــرًا بل
وتـسـيـدهــا - صـوت مـحـمـد مـنـيـر وزاحـمـته

سلسالت. قليًال أغانى تترات ا
.. ـسـألـة مـسألـة هـواة ومـحـتـرف ولـيـست ا
بل هى مزيـد من اإلتقـان والوعى بـإمكـانات
سرح الذى يستطيع االستغناء بأدواته فن ا
عن االسـتعانة بـأدوات فن آخر كالتـليفزيون
والــسـيــنــمـا.. فــكل فن لـه اسـتــقاللــيـته وإن
ــنع االقــتــبــاس أو االســتــعــانـة كــان ذلك ال 
بـاإلمـكـانـات الـتـعـبـيـريـة لـفن آخـر فـالـروايـة
والـقـصـة الـقـصـيرة اسـتـعـانـتـا بـإمـكـانات فن
ـونـتـاج من الـسـيـنـمـا والـسـيـنـمـا اسـتـعارت ا
تـيار الوعى منـهما ولكن يـنبغى أن يتم ذلك
من خالل خـــصــــوصـــيـــة كل فـن وإمـــكـــانـــاته
التعـبيريـة الذاتية وقـدرة الفنـان على تطويع
هذه اإلمـكانـات ثم إذا كانت احلـالة تـسمح
بـذلك أو ال تسـمح لكن أن يـصل األمر إلى
ـسـرج فى أن يـطـغى الـتـلـيــفـزيـون عـلى فن ا
عــريـــنه فــهـــذا إقالل وإنـــزال من قــيـــمــة فن
ـسـرح فـمن أراد الـتــلـيـفـزيـون فـهـو فى كل ا
ـسـرح يـذهب هـو إليه بيت لـكن من يـريـد ا
وهـذه واحـدة من خصـوصـياته وهى نـقـطة
يجب مـراعاتهـا جيـدًا وأخذها فى االعـتبار
نح ذلك سـرح هو «أبو الفنون» ال  فكون ا
سـرح موزاييك من كل تـصريحـًا ألن يكون ا

الفنون.
ـصـرى) بـطـل احلـكـايـة (مــحـمـود عــتـريس ا

دافع عـــنـــهــا كـــثـــيـــراً ويـــتـــنــازل عـن الــتـــرشح
النتـخابـات رئـاسة اجلـمهـوريـة أمام مـندوب
الــرئــاسـة الــذى جـاءه لــيـعــلــنه رفض الـســيـد
ـا  معه مـن إجراءات دون عـلمه الرئـيس 
ولـــيــفـــرج عــنه فـــيــبـــقى «مــحـــمــود عـــتــريس

ستشفى! صرى» ب أسوار ا ا
«محمد مـرسى» قيامه بإخراج العرض وأداء
دور البطـولة الرئيـسى فيه حمـله عبئـاً كبيرًا
ــثًال واعــدًا وذكـيــًا ولــكن جــهـده فى يـبــدو 

اإلخراج يحتاج إلى مزيد من التركيز.
مثـل الذين أدوا بإمتاع واستمتاع وقائمة ا
فى هذا العرض طويلة تبلغ سبعة وعشرين
اسـمًا لكـن من وسط هذه اجملمـوعة برزت
أســمــاء نــرجـو أن تــنــال حـظــاً من االهــتــمـام

والرعاية.
إسـالم صـالح.. فى دور رئــــــــيس مــــــــجـــــــلس
ـصـلـحـة احلـكـومـيـة الـتى يـعـمل اإلدارة فى ا
بــــهــــا «مـــحــــمــــود» بـــتــــركــــيـــزه وقــــدرته عــــلى
ـتــمــلــقــة الـتى الـســخــريــة من الــشـخــصــيــة ا

يؤديها.
ومصطـفى أبو سريع.. فى دور ضابط أمن
الـدولـة بـحـضـوره الـواضح وطـاقـته الـكـبـيـرة
وقـــــدرتـه عـــــلى تــــــنـــــويـع أدائه بـــــإتــــــقـــــان فى

حلظات قليلة.
ومــحــمــد خــمــيـس.. فى دور «عم مــدبــولى»
الــذى أجــاد ســـبك أحــاســـيس الــشــخـــصــيــة
وعــــبــــر عــــنـــــهــــا بــــنــــعــــومــــة أوجــــعت قــــلــــوب

اجلمهور..
ومـــحــمـــد مــرسى.. مـــخــرج وبــطـل الــعــرض
ـسـرحـيـة الـذى بــدا بـارعـًا جـدًا فى نـهــايـة ا

بـإمــكــانـيــاتــهم الــبـســيــطـة وجــهــدهم الـذاتى
جــاءوا من األســكـنــدريــة إلى الــقـاهــرة بــلـد
األضــواء رغـم عــراقـــة األســكــنـــدريــة ورغم
كـان الـذى يـنـتمـون إلـيه «مـركز أنـاقـة اسم ا
األســـكـــنـــدريـــة لـإلبـــداع» الـــتـــابع لـــصـــنـــدوق

التنمية الثقافية.
نـــعم.. بــجـــهــدهم الـــذاتى.. عــرقـــًا وإبــداعــًا
وإخالصــًا لــلـــفن ومــاًال بــذلــوه مـن جــيــبــهم
اخلـــاص لـــيــقـــدمـــوا عـــرضـــهم «دســـتـــور يــا
هـرجان ـسابـقة الـرسـميـة بـا أسـيادنـا» فى ا
الـــقــومـى الــثـــالـث لــلـــمـــســـرح عن «مـــحـــمــود
ـــصــرى» الـــذى رشح نـــفـــسه فى عـــتــريـس ا
انــــتــــخــــابــــات رئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريــــة وحــــلم
بــالــكــرسى الـــكــبــيــر لــيــنــتــهـى مع حــلــمه فى

!! مستشفى اجملان
ا كـان التـرشح حـلمـاً عسـيـر التـحقق فى ر
ـادة (76) من وقت مــا لـكـن بـعــد تــعــديل ا

كناً. الدستور أصبح ذلك 
ا كـان عـرضًا أثـار األزمـات والزوابع من ر
ـا كــان تـغــيـر قــبل لــكـنه ال يــثــيـرهــا اآلن ر
الزمن وتغير الـظروف أفقد العرض الشىء
ا نـكون الـكثـير من قـوته وجـرأة فكـرته ور
مـــحــــتــــاجــــ اآلن لــــعــــرض جـــديــــد يــــوضح
ـــنــصب ـــرشــحـــ  الـــعـــقــبـــات فى ســـبـــيل ا
رئــــاســــة اجلــــمــــهـــوريــــة ويــــســــخــــر مـن هـــذه
الـعــقـبـات لــكن تـبـقـى «دسـتـور يــا اسـيـادنـا»
ـصـرى ـسـرح ا عالمـة مـضــيـئـة فى تـاريـخ ا
ـبدع وقدرته عـلى اقتحام تـشير إلى جرأة ا
حقـول األلغـام وتعـبيـره عن قضـايا مـجتـمعه
الــبـــاحث عن مـــزيــد من احلـــريــات وتـــبــقى
أيــضــا «دســـتــور يـــا اســيـــادنــا» شــهـــادة عــلى
إصرار مجـموعـة من الفنـان الشـباب على
تـقد فن جاد يـتماس مع أوجـاع اجلمهور
ولـكنه يـلقى من بـعض القـائمـ على الـعمل
الـثـقـافى الـعــراقـيل تـلـو الـعـراقـيل يـضـعـونـهـا
أمـــام شـــبــاب الـــفـــنــانـــ ضـــد رغـــبــتـــهم فى

التعبير عن ذواتهم.
إننـا أمام عـرض لـلهـواة والشـواهـد كثـيرة..
حـالـة احلـمـاس الـتى اسـتـشـعـرهـا اجلـمـهور
ـســرح وكـذلك ــمـثــلـ عــلى خــشـبــة ا من ا
هـــنــاك بـــعض الـــســـمـــات الـــتى - مع تـــراكم
اخلــبـرات ومـزيـد من الـنــضج وتـوافـر بـعض
ــاديـة - يـسـتـطــيـعـون جتـاوزهـا اإلمـكـانـات ا
مثل: االهـتمـام الـزائد بـالكـومـيديـا.. وضوح
ا يـعرضه من ـفـرط للـتلـيفـزيـون  الـتأثـير ا
بـرامج وإعالنـات ومـسـلـسالت.. االسـتـعـانـة
بأغـان سابقـة التجـهيز ومـطابقـتها - بـالل
أحـيانًا وبلى الـذراع أحيانـاً أخرى أو لفرط
اإلعــــجــــاب بـــهــــذه األغــــانى فى حــــد ذاتــــهـــا
لــكـــونــهــا (أغـــانى حــلــوة) حلـــالــة الــعــرض-
واألغــــانى هــــنـــا - كــــلـــهــــا - لـــوجــــيه عــــزيـــز

 عرض للهواة ستتحقق له اخلبرة والنضوج
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زيزى : 
(بسـرعة تسد فمه بشفتيـها بينما حتذره قائلة) حسك عيـنك يا خنزورى

تنطق باسمك اجلديد 
وحيد : 

(بـقـلق مـذعـور) يـا ويــلى يــا سـواد لــيـلى لــو غـريـب من بـره الــكـلــوب عـرف
اسمى 
زيزى : 

اسمك يا خنزورى اجلديد سر من أسرار الكلوب 
وحيد : 

ماما خنزيرة .. احلقينى .. حيخنزرونى 
زيزى : 

تخنزر  ماتخافش .. يانينى ع ماما ياخنزيرى ا
وحيد : 

ماما اخلنزورة خايف موت ال يكونوا خنزرونى 
زيزى : 

الـية من العمالت ـطبوع عـليه األوراق ا نديل ا (ترفع من عـلى السريـر ا
الصعبة وتمده  لوحيد) منديل األمان معاك 

وحيد : 
نديل بفرحة شديدة) كارنيه األمان  (يقبض على ا

زيزى:
ـفاتـيح ميـدالية (ترفع عن الـسرير مـفاتـيح لسـيارة خـنزيرة ومـعلق مع ا
فـضيـة على هـيئـة سيارة مـاركة  اخلـنزيـرة وترفـعها وتـرقصـها أمـام عينى

وحيد)
وحيد : 

تراقـصة أمام عـينـيه بينـما يقـول بشوق فاتـيح ا (يحاول الـقبض عـلى ا
وفرحة) مفاتيح اخلنزيرة!

زيزى : 
ـفاتـيح أمام عيـنيه لـتالوعه أكثر فـأكثر) فـتح مخك (تمـعن فى ترقيص ا

تركب خنزيرة 
وحيد : 

مفاتيح اخلنزيرة قبل اخلنزيرة 
زيزى : 

إنت وشطارتك فتح مخك تركب بدال اخلنزيرة سبعة 
وحيد : 

ـفـاتـيح من بـ يــدى زيـزى .. يـبـدأ فى الـلـعب (وقـد اخـتـطف سـلـســلـة ا
بالـسلسلة كـطفل مغنياً) وسـبعة وسبيعـة فى عيون اللى ما يـصلى عليكى

يا خنزيرتى
زيزى : 

(فجأة تقلب وحيد على ظهره) ساعدنى ..أقلعك
وحيد : 

(بطفولة) تانى حاقلع ? .. وحاقيس بدلة جديدة?!
زيزى : 

تخنزر  (تنهره بحدة) تقلع علشان ما أغير لك "البامبرز" يا خنزيرى ا
(إظالم سريع)

نظر الرابع عشر ا
(غرفة وحيد العازب فى برج الزيان)

صوت وحيد:
(وحـيـد عـلى سـريـره يـهب مـفـزوعـاً من كـابـوسه الهث األنـفـاس يـنـظـر
طـبـوع مـعـقـود حول ـنديـل ا ـسك بـ يـديه ا حـوله ثم يـكـتـشف إنه 
سـلسـلـة مـفـاتيح اخلـنـزيـرة. فى ذروة احـتـقاره لـنـفـسه يـلقـى بسـلـسـلة
فاتـيح بعيداً ويبدأ فى حـديثه لنفسه باحتـقار للذات واضح) خنزير ا
مـتـخـنزر .. بـرجـليـا .. بـعقـلى .. بـروحى .. بإرادتى .. نـزلت حـضرة زار
رارة) من بـدروم لبـدروم يا قـلبى ال حتزن فى بدروم الـكلـوب (ساخـراً 
..وفى احلضـرة فضـلت أفقـر وأرقص على دقة اخلـنزيـرة حلد مـانسيت
روحـى .. تـــهت عن روحـى .. تـــهت عن تـــوحــــيـــدة األصـــيل حـــبى األول

واألخير .  
 مـعــادتش بـافـكـر فى تـوحــيـدة .. مـكـنـتش أسـتــجـرى أفـكـر فى تـوحـيـدة ..
ـا كـانت تـظـبـطـنى سـارح بـافـكـر .. كانت زيـزى الـزيـان شـيـخة   احلـضـرة 

تعلى الدقة واحلاجة زوبة أمها تزود 
خدر طـواجن احلمام اللى نـازله طالعة .. طـالعة نازلة البخور اخملـلوط 
وانا حنكى محشى حوصـلة حمامة وعمال أفقر وأرقص ..أرقص وأفقر.
ـا كـنت حــتـة أبـويــا وأمى ..نـاسى واهـلـى فى كـفـر األصــيل تـهت عـنــهم .. 
أفكـر أخطف رجلى لكفر األصـيل الشيخه زيزى كانت بـسرعه تنقلنى من
دقــة خــنــزيــرة لــدقـــة خــنــزيــرة أحــدث مــوديل .. واحلــاجــة زوبــة تــدوخــنى
بــبـخـورهــا الـسـحــرى .. من ريـحــة طـاجن لــريـحـة طــاجن حلـد مـا أدوخ ..
رارة)  أتارى اخلنزير اجلديد كـانوا بيعلفوه .. بيسمنوه أنسى..(ساخراً 
لــلــيــلــة الــكــبــيــرة وفى احلــضــرة بــيــدوخــوه.. وفى لــيــلــة وقــعت الــفــاس فى
الراس (وحيـد يتقلب على سريره وقد استغرقته أفكار عديدة مصطرعة
ثم يـواصل حــديـثه لــنـفـسه) أحالم الــبــنى آدم وكــوابــيــسه أصــدق مــافى

اإلنسان. 
ال شعـورى طفح بـاألحالم والكـوابيس عـشان مـا يحـذرنى.. رسالـة حتذير
من جـوازى من زيزى الـزيان حـتى بعـد ما الـفاس وقـعت فى الراس (يهب
من سريـره وبحماس يتجه إلى الدوالب ومن فوقه يسحب حقيبة السفر
ويفـتحها ويبدأ فى جمع مالبسه القليلة من داخل الدوالب ويضعها فى
ا فى ذلك البدلة اجلديدة والقميص والكرافتة فوضى داخل احلقيبة 
وفجـأة يخرج هدايـا زيزى من احلقيـبة بينـما يغمـغم لنفسه) ال.. هدايا
زيــزى مـايــصـحش أهــرب بـيــهـا مـايــصـحـش.. مش أصـول أهــرب بـالــبـدلـة
والقمـيص.. هدايا زيزى (ثم يـقفل احلقيبـة دون أن يخرج هدايا زيزى..
بعـدها يـغمـغم بـاستـخفاف) خالص بـقـة.. البـدلـة ماعـادتش جـديدة وال
الـقــمـيـص بـعــد مـا لــبــسـتــهم وعــرقت فــيـهم أكــثــر من مـرة (ثم رغـمـاً عـنه
نوم مـغناطيسيـاً ويلقى بنفسه على يتثـاءب وال شعورياً يعود للـسرير كا
الـسـريـر بـينـمـا يـغـمـغم) الـصـبــاح ربـاح وفى الــفـجــر أهـرب وأرجع لــكـفـر
األصيل لتـوحيدة حبى األول واألخير ( ثم يـغلبه النعاس ويرتفع شخيره

وبعد فترة يعاوده كابوس فظيع آخر)
    (تدريجياً يقترب نباح كالب الكلوب ويرتفع)

(إظالم بطئ)
نظر اخلامس عشر واألخير) (مع ظهور ا

نظر اخلامس عشر واألخير ا
سـرح يـرتـفع سـور كـلوب ـسـرحيـة. بـعـرض ظـهـر ا (نـفس مـنظـر بـدايـة ا

اخلنزيرة  
 االنفتاحى)

وحيد :
 (بـالـبدلـة اجلديـدة عـالق فى البـوابـة اإللكـترونـيـة أثنـاء دخـوله الكـلوب
ـزقون مالبسه عـبرهـا.. الكالب وحراس األمن الـسبـعة يـلتفـون حوله و
طبوع يـحاول تقريبه نديل احلـريرى ا بوحـشية بالرغم من رفع وحـيد ا
توحـشة وحراس األمن بال جـدوى وهو يصرخ) حـيلك من انـوف الكالب ا

حيلك يا كلب انت وهو .. إنتوا مش عارف أنا م ?! 
ا (هنـا ومن داخل البوابـة اإللكترونـية يتـجمع أعضـاء كلوب اخلـنزيرة 
فـيـهم احلـاج زين الـزيان والـسـداسى وزيـزى الـزيان وأمـهـا زوبـة واجلـميع
يضـحكون ساخرين هازئـ من وحيد وتتوحش ضحـكاتهم حتى تتحول

إلى نباح كالبى جماعى يطارد وحيد خارج الكلوب)
وحيد :

 (يـصيـح فى عصـبـيـة فى اجلـموع) أنا وحـيـد بـيه األصـيل.. جـوز الـهـا
زيـزى زين الــزيـان (احلـراس والـكالب تـواصل تــمـزيق مالبس بل وجـسـد

وحيد يتمزق)
 (مع ارتـفـاع وتوحش الـضـحـكات الـكـلبـيـة لـلجـمـوع داخل بـوابة الـكـلوب

تنبح وحيد وتطارده خارج بوابة الكلوب)

 (إظالم سريع)
  (النهاية) 

واء ..أل..أل..أنا ..خنزير ?! أل
زيزى :

 (تربت على دمية وحيد) خنزير خنزير بس تعيش
وحيد :

 (على سريره يصرخ فى كابوسه) أل..أل..أل
اخلنزير األكبر :

 خنزير عايش والسبع ميت 
وحيد :
 أل..أل..أل

الدايه :
 زفوة قبل مايفوق.. دوخوه 

السداسى :
(وقد رفـعوا دمية وحيد من داخل الغربال ويـقبضون على ذراعيه ليمشى

بينهم حول  
اخلـنـزيـره األم يـزفـون الـدمـيـه عـاريه تـمـامـاً بـإسـتـثـنـاء "بـامـبـرز"  يـسـتر

عورتها) 
زيزى :

 (تدق الهاون)
الدايه :

لح وتـغنى) الـصال علـيه .. الـصال علـيه .. جـانـا خنـزيـر وفرحـنا  (تـرش ا
بيه 

السداسى :
 الصال عليه .. الصال عليه 

وحيد :
 (على سريره فى كابوسه يصرخ) الء..الء..الء

الدايه :
 يارب ياربنا يكبر ويبقة خنزير زينا 

السداسى :
 توبة من توبنا .. طينته من طينتنا.. طبقته من طبقتنا  

اخلنزير األكبر :
 انفتاحى مفتوح

وحيد : 
أل..أل..أل

السداسى : 
الصال عليه .. الصال عليه 

صوت وحيد : 
الء..الء..الء (عـلى سـريــره الـسـفــرى يـتـلــوى ويـحـرك رأسه كــمن يـحـاول
الــهــرب من دائــرة  كـابــوســيه حتــاصــره فى ذروة كــابـوسه يــصــرخ بــصـوت

محتبس)الء..خنزير ..الء..احلقونى .. حيخنزرونى..أل..أل..أل
(إظالم سريع)

نظر الثالث عشر : ا
عــودة الى غــرفــة وحــيــد فى بــدروم بــرج احلــاج زين الــزيــان صــوت وحــيـد
ــيـدالـيه ـسك  :(مــسـتـلــقى عـلى ســريـره يـهب مــذعـوراً من كــابـوسه و
مــفـاتــيح اخلـنــزيـره ومــنـديل  األمــان فى يـده األخــرى مـذعــوراً يـغــمـغم
بـأنفاس الهثة) كـابوس فظيع.. عشـته طول الليل..  زى مايـكون حقيقة..
ــزوجـة بـاالحــتـقـار) فى بــطن خــنــزيــرة عــشــته (يـغــمـغم بــأسى ومـرارة 
وجـايـز حـقــيـقـة حـقـيـقـيـة فى قـاعـة (يـسـتدرك) زريـبـة الـعـضـويـة اجلـديدة
..الوالدة الـتانيـة فى كلوب اخلـنزيره عشـتها زى مـاتكون كـابوس فظيع فى
بطن خـنزيره ( وحيـد يتشـمم ثم يلـصق  انفه بكـتفة وبـأجزاء أخرى من
يل لـلقئ) اووع .. ريـحتـى دم خـنـزيره ..اووع طـول الـلـيل جـسده ويـعـاود ا
وانـا باتـولـد من بـطن خـنزيـره فى كـلـوب اخلنـزيـره .. حـلم وال عـلم ?! علم
ــهم الشــعــورى بــيـحــذرنى من جــوازة زيــزى الــزيـان والحــلم ? مش مــهم ! ا
الزم انـفــد بـجـلـدى  .. (هـربـاً من وعـيه اجلـديـد يـغـلـبه الـنـعـاس ويـرتـفع

شخيره وبعد فترة يعيش حلماً جديداً بطلته زيزى)
زيزى:

فـاتيح فى ـاستـركى.. مفـتاح ا ( تـظهـر قادمـة من باب الـغرفـة تفـتحـة با
. تـأخذ يـدهـا وعلى يـدهـا األخرى حتـمل صـينـيـة فوقـهـا طبق ارز بـالـل

طبق األرز وجتلس على حافة سرير وحيد)
زيزى :

ـلـعـقه صـغـيـره تطـعم  (عـلى حـافـة السـريـر وبـيـدهـا طـبق أرز بـالـلـ و
وحـيـد تـهـدهـده مـغـنـيـة وقـد شرد ذهـنـه تمـامـاً كـأنه نـائم) صـبـاح اخلـيـر

صبحنا .. رز بل طبخنا 
وحيد : 

(يـغمـغم مع شروده وفـمه مآلن بـاألرز يصرخ) أل..مش عـاوز اتـخـنزر .. أل
خنزير .. أل.. أل ..احلقونى .. حايخنزونى..أل ..أل ..أل 

زيزى : 
ا من النوم قمتى يا (تواصل إطعام وحيد بينما تهدهده مغنية) وفضلنا 

خنزورتى كلنا سوا وانشرحنا يامامتى
وحيد :

(وفمه مآلن) أل ..أنا..أل ..أنا إيه?!
زيزى : 

(تواصـل إطعام وحيد بيـنما تغنى) صباح اخليـر بزيادة هم هم تمنع ع
احلسادة .. هم هم

وحيد : 
(بفم مآلن) الء..خنزرونى حلد ما نسيونى اسمى األصيل ..أنا ..أنا م

!?
زيزى : 

(تكمل مغنية) واحلسادة اللى حتسد خنزورتى ملهاش حاجة عند مامتى

وحيد : 
(يـحـتـمى كـطـفل بـحضن زيـزى فـيـوشك إن يـسـقط طـبق األرز من يـدها
ويـصرخ كطـفل مستـنجداً) .. مـاما إحلـقيـنى .. خـنزرونى حلـد مانـسونى

اسمى .. أنا .. أنا ..

> فاطمة عادل وفرقتها «كان ياما كان» تقدم حفالً غنائياً يوم 25 رمضان بجزويت القاهرة.
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> قـد يوجه كاتب درامى انـتباهـنا إلى التـقليـد الذى يعمل به
. وقد أنبأنا السيد هسكيث بيسون كيف حول شو لهدف مع
أثـناء التدريب مسـرحية «أندروكليـز واألسد» من كوميديا إلى

استعراض مترف خيالى.
سرحي جريدة كل ا

8 من سبتمبر 2008 العدد 61
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سرح الوطنى. فرحى بقاعة ا اضى مسرحية «السجل» لتاديوش روجوفيتش وإخراج أحمد ا > الفرقة القومية للتمثيل بالعراق قدمت األسبوع ا
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> يـدل اصطالح «فكرة خيالية» فى النقـد األدبى عادة على صورة فنية لفظية
تـضم فـكـرتـ عن طـريق إدراك عالقـة غـيـر متـوقـعـة بـيـنـهمـا. وتـوجـد الـفـكرة

سرح أيضا بشكل طبيعى داخل مجاله. اخليالية فى ا

سرحي جريدة كل ا

8 من  سبتمبر 2008 العدد 61

إنت دايس
 على قلبى .. أيوه إنت
 ورشة للكتابة واالرجتال اعتمدت القصص 

لتكون مصدرها األساسى

فــرق أخــرى فـى ذلك مــثل فــرقــة الــورشـة
حلــسن اجلــريــتــلى  والــعــرض كــان حــالـة
فـنـيـة رائـعـة وحـالـة من الـصـفـاء الـفـنى لم
يــــعـــكـــرهــــا ســـوى طــــول بـــعض الــــلـــوحـــات
ــا أثــر ــشــاهــد;  والــتــطــويل فى بــعض ا
بــــشــــكل أو بـــــآخــــر عــــلـى اإليــــقــــاع الــــعــــام
للعرض وأثر بـالسلب على امتداد احلالة
شاهد طوال الشعورية وامتالكها لذهن ا
لل فـترة الـعـرض حيث سـبـبت الفـصل وا
ط فى بعض األحيان نتيجة التطويل أو ا
ــمــكن اخـتــصــاره وتـنــقــيـة الـذى كــان من ا
بــعـض الــلـــوحـــات من الـــزيــادات لـــســـرعــة
اإليـــقـــاع وعـــدم قـــطع اإلرســـال فى تـــدفق
احلالـة الـشعـوريـة الـعامـة لـلـجمـهـور والتى
ـنـاطق  كـمـا كانت تـتـحـقق فى كـثيـر من ا
هــنــاك إمــكــانـيــة حلــذف بــعض الــلــوحـات
ـــا كــــذلك لـــلـــوصـــول لـــنـــفس الـــهـــدف دو
الــتـأثــيـر عـلى الــعـمل كــكل  وعـمــومـا فـإن
سحراتى فى حالة جتديد فرقة مختـبر ا
ـو مع إفــراد مـسـاحـات تـزداد مـســتـمـر و
اتــــســــاعــــا لــــلــــتــــجــــريب داخـل عــــروضــــهـــا
ومـسـاحات أخـرى لالكتـشـاف .. اكتـشاف
عـنـاصـر تـمــثـيـلـيـة وغـنــائـيـة جـديـدة قـادرة
عــلى الــعـطــاء والــتـجــديــد الـذى هــو ســمـة
سـرح وتقد أشكال فنية التجريب فى ا
جـديدة وجـادة ولـذا نـرى تـمـيـز الـعـنـاصر
الـــتى شـــاركت فى الـــعـــرض ومــنـــهم إجنى
عــادل  دعــاء شـوقى  ســهـام بــنت سـنــيـة
وعــــبـــــد الـــــسالم كـــــمـــــا ورد اســـــمــــهـــــا فى
الــــبــــامــــفــــلت صــــبــــرى الــــهــــوارى عــــمــــاد
إســمـــاعــيل مــعـــتــصم شــعـــبــان  د. هــانى
. وتمـيز بـخفة ـنى حسـ عـبد الـناصر 
ظــله عــمــرو قــطــامش واســتـحـق اجلـمــيع
ـا قدمـوه من وجـبـة فـنـية الذكـر والـشـكـر 

رائعة ..  

والــتـسـول  يـلـيه مـشـهــد اعـتـرافـات لـيـلـيـة
فــيـــمــا بــيـــنــهم والـــذى  وهم يــجـــلــســون
ـسـرح بيـنـما كـصف بـالقـرب من مـقـدمة ا
يـهـبط من أعلى خـمـسـة كشـافـات منـزلـية
الـــتـــحـــكـم فى غـــلـــقـــهـــا من خـالل مـــفـــتــاح
مثـل وهذا كهـربائى فى متـناول أيـدى ا
أعطى إيحاءات بـبؤر إضاءة مركزة حتكم
ــشـــهــد وتـــفــصــلـه عــمــا يـــلــيه وعـــمــا إلى ا
ــمــثــلــ جــواره مــبــاشــرة. ورغم جــلــوس ا
ـشهد الطويل فى أماكنهم معظم فترات ا
إال أن اإلضـــاءة الــتى هـــبــطت عــلـــيــهم من
ُــعــلــقــة والــتى أصــبــحت فى الــكــشـافــات ا
مــتــنــاول أيــديــهـم وهم فى وضع اجلــلــوس
ــمــثـلــ وســرعـة عــلى اخلــشـبــة وبــراعـة ا
ــيــزا االنــتـــقــاالت قـــد صــنــعـت إيــقــاعـــا 
لـلــمـشــهـد وحــيــويـة وطــاقـة هــائـلــ وثـراء
مـسـرحــيـا وال سـيـمــا فى حلـظـات الـربط
ب األمـاكن اخملـتـلـفة داخل نـفس الـلـوحة
.. وتـــتــابع الـــلـــوحــات بـــعــد ذلك فـــنــرى ..
ــــدنى  أنــــا اســـمـى مـــحــــمـــد  الـــســــجل ا

تـعقـيدا تلك الـسخـرية الـناجتـة عن تعامل
كان وكـأنه لسي شارعاً بينما الناس مع ا
يـؤكـدون لـهـا أنه ال يـوجـد ما تـراه أصال 
فى ح أنـنـا جمـيـعا نـراه ومن هـنا تـبرز
ــســتــمــر لــنــا  فـــكــرة الــوهم والــتــضــلـــيل ا
وضــيـاع مـنـطـقــيـة ومـعـقــولـيـة األشـيـاء فى
ظل االنـــحـــرافـــات احلـــادة والالمـــعـــقـــولـــة
وحـالــة الـعـبث الــتى أصـبـحـت حتـيط بـكل

شىء من حولنا ..
ـانـيـكانـات بـالـسواد ويبـدأون فى تـغـطـية ا
على أغنية محـمد منير ( علق حلمه على
الـشـماعـة ) واسـتـغاللـها فى إضـفـاء حـالة
اإلحــــــبـــــاط الــــــتى أصــــــابــــــتـــــنــــــا واألحالم
اجملــهــضــة والـتى أصــبــحت ســوداء ولـيس
لهـا شـكل محـدد وكأن األحالم قـد ماتت
ونـحن نـكـفـنـهـا وسط الـظالم ..  وعـنـدمـا
يــتــطــرق الــعــرض لــلــســيــاســة فـى حــيــاتــنـا
يتعرض لها بوعى وخفة ظل معا; فعندما
يقرأ أحدهم مانشيتات اجلرائد إلخبارنا
ـا يـحـدث فى الـعـالم الـعـربى من حـولـنـا
من أحـــداث جــســـام ويـــتــســـاءل آخــر .. "
أين األمة الـعربـية ?! " .. فـيرد آخـر عليه
: " كل واحــد فى بـلـده .. أصل دى سـاعـة

غدا  " .. 
وهـكــذا تـسـتــمـر الــلـوحــات فى الـتــتـابع مـا
بــــ حـــكى وســـرد وعالقـــات مـــتـــشـــابـــكـــة
وأغـنـيـات مـتـمـيـزة فى بـساطـتـهـا وبـعـضـها
اآلخــر من الـتــراث مع تــغــيـيــر بــسـيط فى
اللـحن أو قـلب اللـحن تـمامـا مـثل أغنـية (
أنــــــــــا الــــــــــشــــــــــعـب .. الــــــــــشــــــــــعـب أنــــــــــا ) 
ة مثل تلك التى ومونولوجات غنائية قد
أنـــهــوا عــلــيــهـــا لــوحــاتــهم ( كـــلــنــا عــايــزين
سـعـادة .. بس إيه مـعنى الـسـعـادة ) والتى
ــــا .. غــــنــــاهــــا إســــمــــاعــــيل يــــاســــ قــــد
ـة وغنـائـها فى واستـخـدام األغانـى القـد
شـكل جـمـاعى أحـد األشكـال الـفـنـيـة التى
سـحراتى فى تـستـخـدمهـا فرقـة مـختـبـر ا
الـكــثـيــر من عــروضـهــا  وهى تـتــشـابه مع

 " إنت .. أيــوه إنـت .. عــلى فــكــرة .. إنت
دايس عـلى قـلـبى .." .. التـوقـيع : إحـــــــنا

 ..
ـســحــراتى الــكـلــمـة هــكـذا كــتب مــخــتـبــر ا
الغـريبة الـتى تشـدك إلى العرض مـباشرة
والــذى تـــقــدمه اخملــرجــة عـــبــيــر عــلى من
إنــتـــاج مـــركـــز الــهـــنـــاجـــر لــلـــفـــنـــون والــذى
ــهــرجـان تــشـارك بـه فـرقــة اخملــتــبــر فى ا
ـصـرى والـذى الــقـومى الـثــالث لـلـمـســرح ا
سـرح الصـغـير بـدار األوبرا عُـرض عـلى ا
.. والـــعـــرض يــــعـــتـــمـــد عـــلـى نـــتـــاج ورشـــة
الـكتـابة واالرجتـال التى يـقوم بـها الـفريق
ثم تـقـوم الـدرامـاتـورج عبـيـر عـلى بـاجلـمع
صادر ما ب االرجتاالت اخملـتلفة وب ا
األخــرى الـــتى تــســـتــعــ بــهـــا ســواء كــانت
نـصًـا مـسـرحيًـا أو مـجـمـوعـة قـصـصـية أو
حــتى مـجــرد كــتـابــات أو مــقـاالت أو كــتــبًـا
ــصــادر األخـرى فــلــســفــيــة وغـيــرهــا مـن ا
الـتى قد تـسـتخـدمـها كـبـنيـة نـصيـة تـعتـمد
علـيها فى نـسج العـرض فيمـا بعد .. وفى
عرض ( إنت دايس على قـلبى ) اعتمدت
اخملرجـة على مـجـموعـة قصـصيـة بعـنوان
( الــرجل الــذى والــســيــدة الــتى ) لــلـكــاتب
صـبـرى مـوسى و(فـلـسـفـة زحـام ) حملـمـد
ــعـــز .. هــذا إلى جــانب ارجتــاالت عــبــد ا
ـمثـلـ ومـانـشـيـتـات اجلـرائـد ومن هذا ا
ـزيج قامت عـبيـر على بـصيـاغة الـعرض ا
الـذى اعـتــمـد فى مـجــمـله عـلى الــبـسـاطـة
فى كل شىء ولكـنهـا مدروسـة جيـدا وقد
بذل فيها جهدًا هائالً حتى تمنحنا الثراء
ــــســـرح فى الــــشـــديــــد فى الــــرؤيـــة ... فــــا
الـبدايـة خـاو تمـامـا إال من أربع شمـاعات
البس فى الـــغــرف ن يُـــعــلق عـــلــيـــهـــا ا
ـســتـخـدمـة البس ا وعــلـيـهــمـا  تـعـلــيق ا
ـســرحى وإلى جـوارهــمـا طــوال الـعــرض ا
وُضعت أربع بـوفات صـغيـرة مقـلوبة وضع
بـداخلـهـا وإلى جوارهـا بـاقى إكسـسوارات
الـــعـــرض .. ويـــبـــدأ الـــعــرض حـــ يـــدخل
سرح وهو يعزف عازف األكورديـون إلى ا
مـثلـ جلوسـا على بيـنمـا يتـواجد بـعض ا
طــرف اخلــشــبـة وبــعــضــهـم يـجــلــســون فى
الـصفـوف األمـامـيـة بـجـوار اجلـمـهـور فهم
يخرجون منـا ومن بيننا ويبدأون فى غناء
أغـنــيـة مـعــبـرة وهى "هــنـا الــقـاهـرة" .. ثم
يــبـدأون فى ارتــداء عــاهـاتــهم فــمــنـهم من
هــو أعــمى بــنـــظــارة ســوداء وغــيــره بــقــدم
مــبـتــورة وهــكـذا وهم يــجــلـســون مــوزعـ
على اخلشبة ليقدموا لنا مشهد العاهات

 عناصر تمثيلية وغنائية متميزة

 مساحات التجريب تقود العرض

 يتنوع العرض ب السرد والغناء
 ليعكس حيويته

 اعترافات وأحالم وإحباطات تتشكل
 فى صور مسرحية موحية

ــتــرو  الــعــواجــيــز  الـبــرنــامج مــشــاهــد ا
التـلـيـفـزيـونى والفـتـاوى الـهـوائـية  ووسط
الـــبــلــد وغــيــرهــا مـن الــلــوحــات الــســريــعــة
والــتـى تــعــبـــر عن أزمــة مــا أو مـــشــكــلــة أو
مــوقف قــد مــر بــأصــحــابه أو يــعــانى مــنه
الشبـاب الذين يـعبر عنـهم العـرض بحرية
ووعـى شــــديــــديـن  وكــــانت لـــــوحــــة وسط
الــــبـــلـــد من أجـــرأ لـــوحـــات الـــعـــرض عـــلى
اإلطـالق; حـــــــــــيـث أدخــــــــــلــت اخملــــــــــرجــــــــــة
مـــانــيــكـــانــات عــلــيـــهــا مالبس كـــتــلك الــتى
نــراهــا فى الــفـاتــريــنـات فـى شـوارع وسط
ــنـاطق والـتى تـعـبـر الــبـلـد وفى مـخـتـلف ا
عن التـنـاقض الشـديد فى اجملـتمع وذوقه
الـــعـــام فـــنـــجــــد مـــانـــيـــكــــان عـــلـــيه إســـدال
ومـالبس مـحـجــبـات وآخــر عـلـيه قــمـصـان
الـــنـــوم والــــســـهـــرة  ويـــتــــصـــاعـــد احلـــدث
الــــدرامى ين تــــدخل ســــيـــدة لــــتــــســـأل عن
مــعـــقــولــيـــة وجــود مـــانــيــكـــانــات فى وسط
مـيـدان الـتـحريـر فـيـتـعـامل مـعـهـا اآلخرون
ـــــوقف áfƒ°ùM ódÉNأن هــــــذا شىء عــــــادى  ويـــــزيــــــد ا

(بتهليل) يعنى ولد ?
زيزى : 

(تؤكد مهللة) خنزير وال كل اخلنازير 
السداسى : 

(يغنون) خنزير ياخنزير جعيرك طالع فى البلد 
الدايه : 

ــا قــالــوا ده خــنــزيـر انــشــد حــيــلى وضــهــرى بــاجلــنـزيــر انــســنــد.. خــنــزيـر
ياخنزير 
وحيد : 

(عـلى سـريـره مـايـزال يـعـيش كـابـوسه يـبـدأ فى اصـدار "واءات " مـتـنـوعـة
للتعبير عن االعتراض  والرفض) واء..واء..واء

السداسى : 
خنزير ياخنزير تو طبلك ماضرب 

صوت وحيد : واء .. واء..واء 
الدايه : 

لح وتغنى) ياملح كلوبنا كتر خنازيرنا  (تبدأ فى رش ا
وحيد : 

واء ..واء..واء 
الدايه : 

لوك اجعل خنزيرنا اجلديد مبروك  ياملح ا
وحيد : 

واء..واء..واء 
اخلنزير األكبر : 

ياحنان يامنان أمال كلوبنا خنازير 
وحيد : 

واء.. واء.. واء
الدايه : 

سعدين  خنزيرنا ياجديد يجعلك من ا
السداسى : 

آم 
وحيد : 

واء.. واء.. واء
الدايه : 

الي  وحتت أمرك العبيد واخلدام با
السداسى: 

آم 
وحيد : 

واء.. واء.. واء
الدايه : 

وتكون من نصيبك بنت اخلنزير األكبر 
زيزى : 

آم يارب العا
وحيد : 

واء.. واء.. واء
السداسى : 

(يحملون الغربال وبداخله دمية الوليد وحيد ويهزونه ب أياديهم)
زيزى : 

(تقوم بتلق دمية الوليد وحيد) اسمع كالم مراتك 
الداية : 

وحسك عينك تسمع كالم امك 
وحيد : 

واء..واء..واء
زيزى : 

اسمع كالم حماك 
اخلنزير األكبر : 

وحسك عينك تسمع كالم أبوك 
وحيد : 

واء .. واء..واء 
زيزى : 

كالمى من النهاردة تسمعه ..وفى وداناتك حلق دهب تعلقه 
وحيد : 

واء ..واء..واء 
زيزى :

 إن لقيت بختك فى حجر أختك 
السداسى :

ثل الشعبى) خده واجرى  (يكمل ا
زيزى :

 أجرى ..بختك ناداك 
وحيد :

 واء ..واء..واء
زيزى : 

دار أبوك أن خربت 
السداسى : 

خد لك منه قالب 
وحيد : 

واء .. واء ..واء
زيزى : 

كل معايا واشرب وانشالله تخرب 
وحيد :

 واء.. واء.. واء
زيزى : 

أنا وأنت وبعدنا الطوفان 
صوت وحيد : 

النار ..النـار فى جتتى قايـده نار ..جتتى هـايجة هيـجان عريس مغفل فى
ليلة دخلته على دنيه غازيه 

الدايه : 
(تـمـد يـدها بـجـوانـتى من الـبالسـتـيك األحـمـر الـقـرمـزى.. تـدخـلـها فى
مـؤخـرة هـيـكل اخلـنـزيره األم بـيـنـمـا تـتـمتم) بـحق من اذن لـلــكـتـكـوت من

البيضة خرج 
صوت وحيد:

(فـى كـــــابـــــوسـه يـــــصـــــرخ) أمـه ..خالص.اإليــــــــد االخـــــــطــــــــبـــــــوط داخــــــــله
عليا..حتسحبنى لتحت أل.. أل.. أل

الدايه :
 (وقد اخـتفى ذراعها كله فى مـؤخرة اخلنزيرة األم تـكمل التعويذة) إاذن

يا رب للصبيه بالفرج 
صوت وحيد:

(من بــاطن اخلــنــزيــرة صــوتـه ضــعــيف يــغــمــغم بــإســتــسالم) آه ..األيـــد
االخطبوط عكمت  راصى.. وبتسحبنى..آه..

زيزى : 
(مهللة) القرن طش والدم طرطش 

السداسى : 
غلى من حتت مؤخرة اخلنزيرة األم ويضعون اء ا (بسـرعة يرفعون اناء ا
كسـرات الغاليه بدالً مـنه غرباالً كبـيراً به احلبـوب السبـعه واحللويـات وا

بأنواعها ويهللون) وماخالص اال اخلالص
الدايه : 

(تسـحب يدها قابضة عـلى رأس دمية وحيد األصـيل ليسقط من مؤخرة
اخلنزيـرة األم داخل  الغربال.الدمية متكورة كجـن متقنعاً بجلد وقناع
خـنــزيـر ولــيــد ..جـلــده الـعــارى ورأسه عــالق بــهـمــا ( تـنــطــلق الـزغــاريـد

والتهليل من اجلميع) 
صوت وحيد :

(مـنهـكاً وبـإستـسالم يغـمغم) الـنفـق الضـلم لـفـظنى ..بـصـقـنى ..تـفنى فى
الدنيه تفه كبيره بشكل  خنزير

اخلنزير األكبر :
حلـد دلـوقـتى مـسـمـعتـش صرخـة خـنـزيـرنـا اجلـديـد ?! يـكـونش نـزل سقط

ميت ?! 
زيزى : 

(بسرعه تقرص دمية وحيد ب فخذيها)
الوليد وحيد : 

(يفيق ويصرخ) واء..واء..واء  
وحيد األصيل : 

(على سريره يصرخ باكياً) الء ..الء ..الء 
اخلنزير األكبر : 

حسة موش باين ان كان مولود ابريق والقلة
زيزى : 

(بـسرعـة وقد مـدت يدهـا ب فـخذى دمـية وحـيد فـى الغـربال وتـسحـبها
فرحه مهلله بعد إستنكار)  قله?! فشر.. دكر وال ...

اخلنزير األكبر : 
والم يازيزى ? 

زيزى : 
م إله الفحولة الفرعونى يادادى 

السداسى:
(كـانـوا قـد خرجـوا يـعـودون اآلن وقـد حـمل كل مـنهم ابـريـقـاً ضـخـماً من
الـفخـار ومـثـبت به شـموع ومـعـد لـيكـون كـإبـريق سبـوع الـولـيد .. كـمـا هو
مـعـروف فى مـوروثنـا الـشـعبى الـذى مـازال يـحمـل ويحـافظ عـلى أصـالة
ـصاحبه جلميع مراحل وعراقة الـعادات والتقاليـد الطقوسيـة الشعبية ا

هد الى اللحد) دورة  احلياة من ا
السداسى : 

سرحى خالد أبو بكر انتهى من كتابة سيناريو فيلم «بدون رقابة». > اخملرج ا
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> يـربـط الكـاتب الـدرامى فـكـرتـ أو عـاطـفـتـ تـبـدوان مـتـعـارضـت
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الداية :
 شهرك التاسع انزل 

السداسى : 
ـاليه قـرب مؤخـرة اخلنـزيرة األم ويرددون) (مايـزالون يـحركـون أوراقهم ا

أفيال..أنزل       
أرانب انزل ..بواكى انـزل صوت وحيد : (من بـطن اخلنزيره األم يصرخ)
أل..أل..أل (وحيد على سريره مايزال يتحرك مجسداً  باحلركه كابوسه) 

(إظالم سريع)
نظر التاسع : ا
السرير السفرى حيث ينام وحيد ويعيش كابوسه

(اإلضاءه مركزه على وحيد فوق سريره)
(وأيضاً مركزه على اخلنزيره األم)

صوت وحيد:
 (وحـيـد مـايزال يـتـدحرج كـكـرة حتت السـريـر مع تصـاعـد وتالحق صوت
تـكور حتت السرير يـرفع رأسه وينظر رزبـة مع صرخات وحيـد. وحيد ا ا
ــتـألم فـيــتـسـاءل مــوجـهـاً ـيــنه ويـسـاره فــتـبـدو الــدهـشـة عــلى وجـهه ا
?!عـيـونـكـو األربـعـة حـتـحـرقـنى تـسـاؤالته ألشيـاء وهـمـية) مين?! انـتـو  مــ

حوشوها بعيد عن عيونى.. آح عيونك انت  
وهوه حـمرة بـتطـق شرار حـاحترق ..عـيونـكو األربـعة والعـيون قـدر نحاس
بيغـلى نار .. حـاحترق.. آح.. آى.. نـيبـانكو قـرون جامـوس وحشى مـسنون
?! أوعاكو تـكونوا ناكـر ونكيـر?! هه ! هوه أنا .. بتـنطح دماغـى ..أنتوا مـ
ــا  حــامــوت وحــانـــدفن فى الــقــبــر ? لــسه أتــولــدت ? لـــسه دخــلت دنــيـه ? 
والــقــبـر حــيــضــغط عــلى ضــلــوعى.. وحــتــيــجــوا انـتــوا اجلــوز نــاكــر ونــكــيـر
وحتسألـونى عن دنيه لسه مدخـلتيش علـيها .. لسه مـعاشتهاش ?! (فجأة
يــصـرخ وحــيـد) آى (يــدفن رأسه ووجـهـه بـســرعـة بــ أربــعـته ..مــحـاوالً
حتاشى ضـربات وهـمـية بـالتـدحـرج ككـرة حتت الـسريـر مع تالحق صوت

رزبة على كتفى وحيد)  ا
(اظالم سريع)

نظر العاشر : ا
عودة االضاءة كاملة فى زريبة اخلنازير

(استمرار طقوس التوليد)
زيزى :

(ساخرة تضحك) وحيد األصيل تقالن ..قال ايه? مش عاوز ينزل 
صوت وحيد :

 (من باطن اخلنزيرة األم) أل.. أل.. أل
زيزى : 

(تـكـمل سـاخره) عـامل روحه مـثـقف تـقـدمى مـالـوش فى الـفـلـوس ومـلـوش
فى نوادى اإلنفتاح  
          والكلوبات

وعود أنزل  الداية : (تواصل طقوسها) يومك ا
السداسى:

 بواكى ..أرانب ..أفيال ..انزل
زيزى :

 (بقلق) ياخوفى ليكون وحيد األصيل كمان ملوش فى الـ....بعد اجلواز 
الداية : 

السما فوق راصك انزل
السداسى :

 أفيال.. أفيال.. أفيال انزل
الدايه :

 األرض مداسك انزل 
السداسى : 

أرانب ..أرانب..أرانب..انزل
صوت وحيد :

 (من باطن اخلنزيره األم) أل.. أل.. أل 
اخلنزير األكبر : 

(بـنـفـاذ صـبر) ال..صــاحـبـنـا ابن األصـيـل مـزودهـا ع األخـر ..عـرق األصل
قص الـكبـيـر نزلـوه بالـعافـية نـاقح علـيه ومـوش ناوى يـنزل بـالسـيـاسة ..بـا

..بالقيصريةخششوة دنيا
(إظالم سريع)

نظر احلادى عشر ا
السرير السفرى وعليه وحيد يعيش كابوسه

 (اإلضاءة مركزة على وحيد حتت السرير السفرى) 
 (واإلضاءة مركزة أيضاً على اخلنزيرة األم)

صوت وحيد:
ــرزبـة وإذ بـه يـســمع فــحــيح حــيـات (حتت الــســريــر هـارب مـن ضـربــات ا
وثعـاب يتـصاع تدريـجياً فـيصرخ) أح .. مسـاميـر محـمية حتـت جتتى ..
ـصير ?! آه..آى.. التعبان األقرع ابو سبع أكونش وقعت فى جهنم وبئس ا
رووص مـلــفــوف حــوالــ جــتــتى وبــيـنــهش فـى كــبـدى ..فـى قـلــبى ..آى..ال
ـــرزبه أرحم ..آى ..آه (هــاربــاً من حتت الـــســريــر مــحــاوالً الــعــودة إلى ا
الـسـريــر وبـعـد جـهـد جـهـيــد وبـعـد سـقـطـات مـتــعـدده يـنـجح  أخـيـراً فى
الـتـسـلق الى الـسـريـر مـتـكـوراً بـجـسـده عـلـيه ..أنـفـاسه الهـثـة يـوشك أن
يخـتنق ..وفـجـأة  يصـرخ من جديـد باكـياً كـطفل) أمه خـنزيـرة ..كـفـاياك
ضغـط على جتـتى .. حرام علـيكى..ضغـطتك والضغـطة القبـر .. الرحمه
.. أل.. أل كفايـاك ضغط اكـتر من كده .. حـاسس روحى باتزحـلق لتحت..

لتحت .. قربت أقع فى كهف النار .. نار ياامه نار!! 
(اظالم سريع)

نظر الثانى عشر ا
عودة اإلضاءة الكاملة لزريبة اخلنازير واستمرار طقوس التوليد

صوت وحيد :
(علـى سريره مايزال يعيش كابوسه ويصرخ) أمه..خالص وقعت فى نقرة
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ـكـنـهـا أن جتـعل الـتـحـول إحـسـاسـاً ـســرح  > هــنـاك قـوى تـعـمل عـمـلـهـا فى ا
. فضـغط الزمن ضـغطـاً غيـر طبيـعى سوف يـجعل الـقفـز ب حـالت مـزعجـاً

شاهد. مباغتاً إلى حد أن تأثيرهما البد أن يصدم وعى ا

سرحى «كنوز السندباد السبعة». سرحى حسام عبد العزيز انتهى من كتابة النص ا > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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األبـعــد فى رؤيـة الــعـرض. أضف إلى ذلك
أن طـبــيـعـة الــلـغـة وجــمـعــهـا بـ الــفـصـحى

والعامية يعد نوعا من هذا التداخل.
أمـا الـسـيـنـوجرافـيـا فـقـد كـانت عـلى درجة
عـالـيـة من الـتـمـيـز صـمـمـهـا الـدكـتـور عـبد
الـناصر اجلميل وفـيها تبـدو اخللفية (فى
ـسرح) خـلفـية عريـضة هى أقـصى نهـاية ا
أقــــرب إلى لــــوحــــات الـــتــــشــــكــــيل وكــــذلك
الــســتـارة األمــامــيــة الــتى تــرتـفـع مع بــدايـة
الـعرض ثم يـعاد إنـزالهـا قبل نـهايـته. هذا
الـتشـكيل األقـرب لـلسـريالـيـة يبـدو - فيـما
لـمح الذى ال سبيل إلى قراءته أتصور - ا
- قراءة مـرجـحة لـتـأويل بـعيـنه خـاصة من
جــانب اجلـــمــهــور الـــذى قــد تــشـــتــته هــذه
تعدد من ساحة التشـكيلية وهذا الكم ا ا

األشكال واخلطوط والرسوم التشكيلية.
ـيــز هـذه الــســيـنــوجـرافــيـا إال أن أهم مــا 
ـتمـيزة - والـتى ال يقـدح فى قيـمتـها هذا ا
اجلانب الـتـشـكيـلى - ذلك االنـقـسـام الذى
يـصـنـعه مصـمم الـديـكـور بـ طـرفى دائرة
تمثل الكرة األرضية التى تنقسم بانقسام
طــــرفى الــــصــــراع ويـــتـم اســـتــــخــــدام هـــذه
الـــــقــــــطع نــــــصف الــــــدائـــــريــــــة فى أوضـــــاع
واستـخدامـات مخـتلـفة تـبرز مـقدرة فـائقة
عـلى هــذه الـتـصـمـيـمــات مـثل حتـولـهـا إلى
ـشاهـد اخلـاصـة بـالـقـرصان أشـرعـة فى ا

والبحر... إلخ.
إال أن هـــذا الــعــرض لـم يــقــدح فى قـــيــمــته
الــفـــنــيـــة الــبـــارزة خـــلل اإلضــاءة فـى بــعض
األحـيـان حيث يـتـأخـر تـركيـز الـضـوء على
ــــمـــثـــلــــ وكـــذلك كـــلــــمـــات بـــعض وجـــوه ا
األغانى للـشاعر أحـمد زيدان شـابها كـثير
من االسـتسهال نـحو قوله: "كلـنا تسامح..
كلـنـا تـصـالح.. وحِـدْة وحـدة وحـدة.. عادى
لـو شـتـمــتك.. عـادى لـو ضـربـتك.. إلخ" إال
أن كلمات األغـانى عموما جاءت على قدر
من الـــشــعـــريـــة والــتـــمــيـــز وأضـــاف إلــيـــهــا

لحن إيهاب حمدى بصمته اخلاصة. ا
أمــا اخـــتالفى مـع اخملــرج فـــيــبـــدو خــاصــة
ـــواضـع مـــعـــيــــنـــة مـن الـــعـــرض تــــبـــدأ من
مثل فى اإلعداد حيث يستـطرد بعض ا
سرحى مـقاطع نظائـرية ال تنـمى احلوار ا
كـثــيـرا مـثــلـمـا جنــد فى حـوارات احملـامـ
تعـددة وكما جنـد أيضا فى مـرافعاتـهما ا

طولة فى مشهد احملكمة. ا
وفـى زاويــــة أخــــرى جنــــد اخملــــرج يــــحــــاول
سرح كسـر احلاجز اإليـهامى بـ خشبـة ا
ـــمـــثـــلــ من واجلـــمـــهــور فـــيـــخــرج بـــعض ا
ـــســـرح ويــــســـرعـــون فى أســــفل خـــشـــبــــة ا
ــفــتــوحـة عــلى صــعــودهم درجــات الــســلم ا
ــشــهـد مــقـدمــة مــقــاعــد اجلــمـهــور وهــو ا
ــسـرح الــوحــيــد الــذى يـتــبــنى فــيه آلــيــات ا
الـبـريــخـتى.. واخــتالفى هـنــا يـكـمن فى أن
ــســرح الــعــرض كــلـه ال يــعــتــمــد تـــقــنــيــات ا
البريختى وكـانت هذه مجرد حملة صغيرة
ـاثـلـة الـلـهم ـشـاهـد  لم يـتم تـرجـيـحـهـا 
ــمـثـلــ فى بـدايــة الـعـرض إال فى حــركـة ا
وانــتـــقــالــهم مـن دور الــراوى اخلــارجى إلى

دور الشخصيات اجملانسة.
ثم نــقـطــة أخـيـرة تــسـتـحـق اإلشـادة وأعـنى
بهـا التـرجمـة التى قـام بهـا الدكـتور يـسرى
خــمــيس لــنـص "دوريــنــمــات" حــيث قــدم له

ترجمت كلتهما أكثر تميزا من األخرى.
ـمثـل ـتمـيز وألداء ا حتيـة لهـذا العـرض ا
وحتــيـة لــلـمــخـرج احملــنك ولــكل من أسـهم

فى إمتاعنا بهذا العمل الفنى الثرى.
ء

اخملرج نفسه.
ـسـتوى هـذا االلـتحـام بـ الـطرفـ عـلى ا
األعــــمـق وهــــذا االنــــقــــســــام الــــبــــارز عــــلى
ــسـتــوى الـظـاهــرى هـو مـا يــتـحـتم الــنـفـاذ ا
إلـيه من خالل الــعـرض ومن ثـم فـإن هـذا
الــتــداخل الــذى نـســتــطـيع أن نــتــلـمــسه فى
ـســتـوى األعــمق من خالل مــجـمــوعـة من ا
ــــــؤشـــــرات لــــــعل أولــــــهـــــا حــــــيـــــاديـــــة دور ا
الـقــاضى فـالـقـاضى ال يـعـلن انـحـيـازه ألى
من الطـرف ويعـلق على كل مـنهمـا بقوله
ـتلك رؤية "مـعك حق" وإذًا فالـقاضى ال 
واضـحـة وموقـفه من الـقـضـية يـبـدو هـشا
وغـــــيـــــر واضح ولـــــكـن وجـــــوده عـــــلى رأس
احملــكــمـة بــهــذا الــوصف يــجــعل الــطــرفـ
على مـسـتوى واحـد - عـلى األقل بـالنـسـبة
له - حيث ال يبدو مرجـحا لكفة أحدهما.
أضـف إلى ذلـك مــــا يــــبــــرزه الـــــنص من أن
ـثـل كل مـنــهــمـا طــرفى الــصـراع الــلــذين 
طـــبــقـــته لــيـــســا بـــريــئـــ من رمـــاد أبــاديــرا
فــكـالهــمـــا مـــســـتـــغل وكالهـــمـــا ســـعى من

األبــــواب اخلـــــلــــفــــيـــــة الجــــتـــــذاب أقــــطــــاب
السلطة وليس هناك طرف كامل البراءة.
ثم إن طـائــفـة الــكـهــنـة نــفـســهـا تــوحـد هـذا
اخلـالف فى الــــــوقـت الـــــذى تــــــعـــــمــــــقه. إن
ـا تــمــثـله مـن إشـارة إلى طــائـفــة الــكـهــنــة 
أولئك الـذين يستـثمـرون قضـايا الدين فى
خــــدمــــة أغـــــراض شــــخــــصــــيــــة أو نــــزوات
قدس. ـطلق وا خـاصة ويتحـدثون باسم ا
ـثـلـ لرجـال الـدين فى إال أنـهم يـظـلـون 
نظور األعمق يوحد معبد أباديرا ويظل ا
عبد نفسه حيث ب طرفى الصراع فى ا
يـــبـــدو فـــيه الــــطـــرفـــان كالهـــمـــا أســـوأ من
اآلخــر وهـــو مـــا جــاءت كـــلـــمــات األغـــنـــيــة
ــــتــــمــــيــــزة فـى هــــذا اجلــــزء من الــــعــــرض ا
لــلـــشـــاعــر أحـــمــد زيـــدان لـــتــعـــبــر عـــنه فى
ـا مـطــلـعـهــا "دمَّـنـا مــتـوحــد كـده طـبــعـا.. إ

مقسوم ب الكهنة".
هــكـــذا يـــكـــون اخلـالف ظـــاهـــريـــا وتـــكــون
اإلدانـة للـطرفـ هى األكثـر عمـقا ويـكون
الـتـداخل بـ طرفـى الصـراع هـو اخلـلـفـية

"قـضيـة ظل احلـمار" عـنـوان الفت للـعرض
ــــســـــرحى الــــذى تــــقــــدمـه فــــرقــــة "صالح ا
حــامــد" بــقــصــر ثــقـــافــة الــفــيــوم لــلــمــخــرج
ــتــمــيــز "عــزت زين" ويــســتــغــرق الــعــرض ا
بضعا وسبع دقيقة على وجه التقريب.
والــعــنـوان يــبــدو الفــتــا من زاويــة الــتـركــيب
اإلضافى حيث إن الدال الـلفظى "قضية"
ـــتــلـــقى لـــلـــوهـــلــة األولـى عــلى يـــفــتـح أفق ا
مـدلـوالت ذهـنـيـة تـكـسـبه كـثـيرا مـن الزخم
واجلـدية وتـؤهله الستـقبـال كلـمة "قـضية"
ا يـنـاسـبهـا. إال أن إضـافـة "ظل احلـمار"
إلى القضية يـجعل األمر أقل زخما وأكثر

إدهاشا.
عــلـى هــذا الــنــحـــو يــأتى الــعـــنــوان بــوصــفه
عــتـبـة أولى مـن عـتـبــات الـنص لــيـصـنع به
ـــــنـــــاوأة عـــــلى مــــــؤلف الـــــنـص نـــــوعـــــا مـن ا

مستوى التلقى األولى لقراءة العنوان.
ـســرحى بـدخــول الـقـاضى يــبـدأ الـعــرض ا
ـسـرح) ـسـرح (فى مــقـدمــة ا إلى خــشـبــة ا
مـعلـنـا احـتراق "أبـاديـرا" الـبلـدة الـتى تدور
فـيها األحـداث ثم يتنـاوب كل من احلمّار
وطـبيب األسـنـان فى سرد الـتـفاصـيل التى
تـظـهـرهـمـا كـطـرفى الـصـراع الـرئيـسى فى

العرض.
ـمـثـلـون الـثالثـة (الـقـاضى) هـكـذا يـنـهض ا
و(احلــــمّـــــار) و (طــــبـــــيب األســـــنــــان) بــــدور
الـــراوى فى الـــدقــائـق األولى من الـــعــرض
باشر ينتقل بعـدها األخيران إلى احلوار ا
تلقى يـنتبه فيه بينـهما على نـحو ال يكـاد ا
إلى هـذا االنتـقـال السـريع والـتحـول الذى
يـــطــــرأ عـــلـى هـــذيـن الـــصــــوتــــ من خالل
ــــــرن من صــــــوت الـــــراوى إلى الــــــتـــــحـــــول ا

. صوتيهما احملايث
فى هـذا الـسيـاق يـسـتـأجر طـبـيب األسـنان
حـــمــارًا لـــيــنـــقــله إلـى بــلــدة أخـــرى لــيـــعــالج
"ضـرس الـعـقل" لـواحـد من مـرضاه إال أن
الـشمس احلـارقـة تضـطـره إلى أن يسـتظل
بـظل احلــمـار لـيــقى نـفـسـه من الـقـيظ; إال

أن احلمار شىء وظله شىء آخر.
ــــســـرح إلى قــــســـمـــ من هـــنــــا يـــنـــقــــسم ا
رئــيـســيـ يــبــرزان طـرفى الــصـراع األول
ـثله احلمّار وطـبقات اجملتـمع الفقيرة أو
ــثل الــطـبــقــة الـغــنــيـة ــهـمــشــة والـثــانى  ا
ثلـها طبيب وأصـحاب األموال والنـفوذ و
األســـــنــــان الـــــذى يــــرفـض دفع دراخـــــمــــات

إضافية ألن احلمار وظله ال ينفصالن.
عــلـى أن هــذا االنــقــســام يــتـم تــعــمــيــقه من
ــســتـــفــيــدين خالل فــئـــة أخــرى هى فــئـــة ا
ــثــلــهـا احملــامــيـان مــحــامى احلــمّـار من و
جــهـة ومـحــامى طـبــيب األسـنــان من جـهـة
أخـرى. وهـكـذا يـصـبح ظل احلـمـار قـضـية
"أباديـرا" التى آل مـصيـرها إلى االحـتراق
ــــرأة بــــعــــد تــــدخـل جــــمــــعـــــيــــات حــــقــــوق ا
ـــرمــر وشـــركـــات الــســـيـــاحـــة وشـــركـــات ا

وغيرها لتعميق الصراع.
وفـى هــــــــذا اإلطــــــــار يــــــــبــــــــدو لـى أن هـــــــذا
ــســرح االنــقــســـام الــواضح عـــلى خــشــبـــة ا
انقـسام ظـاهرى أى أن هـذا االنقـسام هو
فى احلقيـقة انقـسام على مـستوى الـطبقة
ـعــنى األكـثــر عـمــقـا األولـى لـلــمـعــنى أمــا ا
فــيـتــداخل فـيـه الـطـرفــان وتـبــرز الـقــضـيـة
الرئـيـسيـة أو القـضـايا الـتى حـاول اخملرج
أن يــــــــــومـئ إلـــــــــــيــــــــــهــــــــــا مـن خـالل بــــــــــعـض
اإلسـقاطات السـياقية الـتى أضافها سواء
كـــــــــــانـت اإلضـــــــــــافــــــــــة مــن خـالل اجلــــــــــمـل
مثل أو والعبارات التى ترد على لسان ا
ـــــبــــاشـــــرة شــــأن مــــا من خـالل تــــدخـالته ا
ـــــرمـــــر جنـــــده فـى اإلعالن عـن شـــــركــــــة ا
ومـــشــــروعــــات أخــــرى يــــحــــتـــكــــرهــــا وكالء
وحــيـــدون كل هــذا اإلعالن يـــأتى بــصــوت

قدرة تشكيلية فائقة طرحتها السينوغرافيا
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قضية ظل احلمار
ستويات اللغوية والرؤى اجلمالية تداخل ا

 خلل اإلضاءة لم ينتقص من العرض

 اعتمد على كسر
مثل اإليهام ب ا
واجلمهور

 تداخالت
 عميقة ب

ستويات النصية ا

فتحوا كل مقفول 
الداية : 

جلل ما يدخل الفرج 
السداسى : 

طلوب منهم بفتح جميع فتحات ومداخل الزريبة) (ينفذون ا
الدايه :

(حترك إناء البخور بعد أن تغذيه بحبات البخور تكبشها من داخل كيس
مـعـلق حـول عنـقـهـا .. حتـرك إناء الـبـخـور أسفـل مؤخـرة اخلـنـزيرة األم.

تتمتم هامسة) يا فارج الفرج 
السداسى: 

(تكمل هامسة) ومعلى الدرج 
الداية : 

إنت اجلابر 
السداسى : 

جابر اخلواطر يا جابر 
الداية : 

يا فرج .. معاك مفاتيح الفرج 
السداسى : 

ابعت مفاتيح الفرج يا فرج 
الداية : 

يا ست يا كحلة 
السداسى: 

إنتعيها من دى الوحلة 
اخلنزيرة األم : 

تعسر) (ترتفع من فمها صرخات وان اخملاض ا
الدايه : 

(بنفاذ صبر) الشابة والدتها متعسرة 
زيزى الزيان : 

أكيد معمول لبسالمتها عمل معكوس 
الداية : 

وفك العكوسات يلزمه الفرج 
اخلنزير األكبر : 

قص الكبير هو مفتاح الفرج  ا
(إظالم سريع)

نظر السابع  ا
(السرير السفرى حيث ينام وحيد واإلضاءة مركزة عليه)

(واإلضاءة مركزة أيضاً على اخلنزيرة األم) 
صوت وحيد: 

(مـايـزال على سـريره يـتدحـرج ككـرة لكـيال تطـوله ضربـات مرزبـة وهمـية
ـرزبة) أل..أل.. كـتـافى .. ضـهرى.. مع ارتـفاع  صـرخـاته وتصـاعـد صوت ا
جتـتى.. أل.. أل.. إال راسى .. حرام عـليـك يا أخـينـا.. آى كفـاياك رزع فـيا
ـــرزبـــة احلـــديـــد.. آى حـــرام.. جـــتـــتى فـــخـــار اتـــدشـــدش خالص .. أى بـــا
كـفايـاك رزع فـيـا وأنا .. آى الـلى أنت عـاوزه حـاعمـله.. آى.. حـاقوله.. آى
قدسه?! حفظتها وحانفذها وصية وصية .. آى .. اخلنزيرة .. الوصايا ا
األم حـاحلف بيهـا ! آى .. حاحش وارمى لهـا .. آى القرد فى زمانه .. آى
حـــاســـجـــد له .. آى وفـى غــيـــر زمـــانـه كـــمــان .. آى حـــاســـجـــد له .. آى ..
ــتــحـنــيــة بـدم اخلــلق حــابـوســهــا .. آى وحـاحلس الــدم الــلى نـازل وإيـديه ا
يشخب من بزاز صوابعه .. آى والـكلب حاقوله ياسيدى.. آى حرام عليك
يـاســيـدى ..آى كــفـايــاك رزع فـيــا .. حـرام آى يـاســيـدى ..آى..آى..آى (مع
تـوحش صـوت الـضـربـات الـوهـمـيـة لـلـمـرزبـة الـوهـمـيـة وحـيـد مـتـكـور كـكرة
رزبة .. يدحرج نفسه بنفسه ليسقط حتت السرير محتمياً من ضربات ا

وحيد أنفاسه الهثة توشك أن تختنق) 
(إظالم سريع)

بها إلى مقدمة السيارة) 
اخلنزير األكبر : 

اخلنزيرة األم من حنكها هتبلعه فى بطنها
(يفتح فم مقدمة اخلنزيرة األم عن آخره)

(حـملـة الـنقـالة يـقـلبـون دميـة وحيـد من الـنقـالة عـبـر فم اخلنـزيرة األم
ليتدحرج إلى أعماق بطنها)

اخلنزير األكبر : 
وفى بطنها هتفضل شايلة بيه تسع تشهر بلياليهم

(إظالم بطىء)
نظر اخلامس  ا

(على السرير السفرى)
(هناك تركيز ضوئى على وحيد فوق سريره)

(وتركيز ضوئى آخر على جسد اخلنزيرة األم فى زريبة اخلنازير)
وحيد : 

(على سـريره يتـقلب وقـد انقلب حـلمه إلى كـابوس فظـيع .. تكـور جسده
ووجـهه مـدفـون تـقـريبـاً فى بـطـنه وبـأطـرافه األربـعـة يـغـطى تـكوره .. إنه
ـتـكــور كـجـنـ مـتـكــور كـجـنـ فى رحـم أمه .. من الـواضح أن اجلــسـد ا

يتعرض لضغوط قاسية)
صوت وحيد :

آى ضــلـــوعى آه ضــلـــوعى دخــلت فـى بــعــضــيـــهــا .. آى أمه خـــنــزيــرة حــرام
عـلـيكى  .. ضـلـوعى.. آى.. ضـلوع بـطـنك احلـديد بـتـتـقلص بـتـضـغط على
ضـلـوعـى الـفخـار.. حـتـدشـدشـهـا .. الـرحـمه يـامـه خـنـزيـرة.. دا انـا بـرضو
ضـناكى.. كـفـايـاكى ضـغط عـلى جـتـتى  خلـضـرة.. ضـغـتـتك.. زنـقتـك على
جـتتى وال زنقة القبـر وضغطته على مـيت جديد.. آى.. آى .. حرام  يامه

  (إظالم سريع)
نظر السادس : ا

(عودة اإلضاءة الكاملة إلى زريبة اخلنازير)
اخلنزيره األم : 

ـتـفـرج.. (وقـد اسـتـدارت بـجـسـمـهـا لـتـصـبح مـؤخـرتـهـا وذيـلـهـا جتـاه عـ ا
تعسر تنطلق من بطن اخلنزيره األم. صرخات اخملاض   ا

اخلنزير األكبر : 
(والسـداسى يحيطون باخلنزيرة األم وقـد بدا عليهم التوتر واالضطراب

لتعسر الوالدة)  
(هنـاك الداية بقـناع وجلـد خنزيرة وقـد جلست عـلى كرسى والدة مرتفع
أمــام مـؤخــرة  اخلـنــزيـرة األم وبــيـدهــا إنـاء فــخــارى يـنــطـلق مــنه دخـان

تعسرة للخنزيرة األم) البخور. تقوم كداية بطقوس الوالدة  ا
(وهـنــاك أيـضـاً زيـزى الـزيـان وقـد تــقـنـعت بـقـنـاع وجــلـد خـنـزيـرة وتـقـوم

ساعدة الداية) 
ـياه (هـنـاك إناء واسع أسـفل مؤخـرة اخلـنزيـرة ينـطلق مـنه بـخار كـثيف 

مغلية)
اخلنزيرة األم : 

تعسر ترتفع) (صرخات اخملاض ا
الداية :

اتشجعى ياشابة .. واحزقى
مزوجة بأن احلزق) (ترتفع من فم اخلنزيرة األم الصرخات ا

الداية : 
ساعدى جنينك ياحلوة واحزقى أكتر 

اخلنزيرة األم : 
تعسر)  (ترتفع منها صرخات وأن اخملاض ا

الدايه : 
(تشير لسداسى اخلنازير) فتحوا األبواب.. والشبابيك فتحوها 

زيزى : 

اضى حفل توقيع إصدار اجملموعة القصصية «صباحاً مع فنجان قهوة» للشيماء حامد. قهى «كالى كافيه» أقيم األسبوع ا  <
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سرحـية ليـست بحاجة > تـثبت أعمـال بيرانـديللو وأنـوى أن ا
إلـى أن تنهـار حتت تأثيـر صدمة مـثل هذه التـقنيـة إذا تمكن

ؤلف  من أن يحسب بدقة إحساس اجلمهور بالتنافر. ا

سرحي جريدة كل ا
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نظر الثامن ا
عودة إلى اإلضاءة الكاملة لزريبة اخلنازير

(طقوس التوليد مازالت مستمرة) 
الداية :

فرج معاه مفاتيح الفرج 
اخلنزير األكبر :

قص الكبير زى ماقبل كدة قطع لسان وحيد األصيل أبو لسان فالت  ا
زيزى :

ـقص قـص شـعـر أمـنــا الـغـولــة وحـيـدة األصــيل.. حـبـيــبـة وحـيـد  وزى مـا ا
بسالمته... 

اخلنزير األكبر :
قص الكبير حيقطع ..حيقص... ا

زيزى الزيان :
حيعكس العكوسات.. حيفك العمل 

الداية :
قص الكبير بسرعة ياخدام فرج . ا

(السـداسى كانوا قـد هرعـوا للخـارج ..وهاهم يعـودون وقد حـملوا مـقصاً
كبيـراً ضخماً ضخامه أسطورية .. ويفتحونة ويقيمونة منفرجاً مباشرة

أمام مؤخرة اخلنزيرة األم) 
اخلنزيرة األم :

تعسر) (ترتفع منها صرخات وان اخملاض ا
الداية :

الشابة والدتها صعبة وصعيبة 
اخلنزير األكبر : 

وأيه العمل يا أمنا الداية ?! 
السداسى : 

طلوب مننا يامغسالنا حتة حلمه حمره ومكفنانا جته مرمرمه  وأيه ا
الداية : 

الوالدة الصعبة الصعيبة يلزمها الصعب الصعيب 
اخلنزير األكبر :

األصعب الصعيب فى أيدينا سهل سهيل .. بس اطلبى 
الداية :

الوالدة الصعبة يلزمها عملة صعبة صعيبة
اخلنزير األكبر :

(ضاحكاً بإستخفاف) الصعبة الصعيبة فى جيوبنا 
السداسى :

 (بـسـرعـة يـخـرجون مـن صدورهم رزم مـن أوراق عمالت صـعـبـة مـتـنـوعة
بـينـما يـرددون بزهو)  الدوالرات أفـيـال أفـيـال..االسـتـرليـنى أرانب أرانب

..الفرنكات بواكى بواكى 
الداية : 

نـاخيـر وحيد قربـوا أفيـالكـوا ..ارانبـكوا ..بـواكيـكو ..قـربوهـا.. شمـموهـا 
أبن األصيل وهوه لسه فى بطن أمه اخلنزيرة

زيزى :
شمموه ..طوالى حيريل وريقه حيجرى على الدنيا

صوت وحيد :
(على سـريره السفرى مـايزال يعيش كـابوسه محاوالً الـتخلص من كفنه
بينما نسمع صرخاتهكجن من داخل بطن اخلنزيره األم) أل..أل..أل

زيزى :
 شــمــمــوه طـوالى حــيــنــزل جـرى جلـل مـايــخش دنــيه ..أنــا عــارفـاه عــجــنـاه

وخابزاه كويس 
صوت وحيد:

(من بطن اخلنزيرة األم نسمعه يصرخ) أل..أل..أل
زيزى :

 (ضاحكة) وبأيديا توى ما مأكاله لسانه
صوت وحيد : 

(عـلى سـريـره يـعـيش كـابـوسه ومن بـطن اخلـنـزيـره نـسمـع صوته) لــسـان
نعـامه بارد.. أل.. أل.. أل.. (وحيـد يتحـرك على سريـره مجسـداً باحلركه
كـلمـات كـابوسه ويـصرخ) أمه احلـقـينى.. حـاسس روحى حـاقع ..أل..واقع
فعالً فى نفق ضلمه .. أل .. بحـر أحمر.. أل.. موجه األحمر بيجرفنى ..

أل .. بيزحنى قدامه لتحت .. حتت ..أل..أل 
السداسى :

الدوالرات أفيال أفيال 
الداية :

 (تتمتم) ياسيدى يا أبو األفيال تعتع الراس
صوت وحيد:

( من داخل بطن اخلنزيرة األم يصرخ) أل..أل..أل
الداية :

كنون من الظلمات إلى النور أنزل   (تتمتم هامسة) يا أيها ا
السداسى :

 اإلسترالينى أرانب أرانب أنزل 
صوت وحيد :

 (من داخل بطن اخلنزيرة األم يصرخ) أل..أل..أل
الداية :

 أنزل .. أنزل.. أنزل
السداسى :

 الفرنكات بواكى بواكى أنزل 
وحيد :

 (من بـــطـن اخلـــنـــزيـــرة األم يـــصـــرخ) أل.. أمـه .. حــــرام عـــــلـــــيــــكى .. أل
..احلـقـيـنى ..أل (على سـريـره يتـحرك مـجسـداً بـاحلركه مـعانى ودالالت
ـوج الحـمـر الـكـلـمات ) نـقـرة الـنـار فـاشـخـة لى ..أل .. حـنـكـهـا ع اآلخـر وا
شـايــلــنى قــدامه ..الء ..بــلـد تــشــيــلـنـى ..الء..وبـلــد حتــطــنى ..الء.. ونـازل

لتحت ..أل..أل

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂
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> يـجذب األداء الصامت الواقعى على مسرح بدون مـحتويات مناظر مسرحية
ـسرحـية مكـرساً إما ـا كان اجلـزء األكبر من ا االنـتبـاه إلى أدق التـفاصيل. ور
إلـى استخـدام هذا الـنوع من الـتأثـير اسـتخـداماً هـوائى النـزوات أو الستغالل

اإلمكانيات الكوميدية.
سرحي جريدة كل ا
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البطل فى الزريبة
 بطولة هذه األيام ليست فى القوة اجلسدية

  لكنها تكمن فى ابتكار احللول

 مجدى احلمزاوى

فـقط إلى هناك بل أشـار إلى هنا من خـالل إبراز حالة
الـبـيـروقراطـيـة الـتى تـمـنع هـرقل من تـنفـيـذ مـأمـوريته ;
وأنه بـهـذا الـطرح قـد أشـار إلى هـنـا ولـيس إلى هـناك ;
واألمــر مـــردود عــلـــيه أن الـــطــرح األســـاسى كــان فى أن
هـنــاك قـوانـ لــهـذا الـبــلـد البـد أن حتــتـرم أوال قـبل أن
تفعل مـا يخالـفها حـتى لو كنت بـطال   استدعاؤه من
همة مـا !! وحقيقة األمر أن رئـيس النظام ذاته لتـقوم 
اخملـرج قد استجاب لـتداعى  بعض الهـموم الذاتية
أو االجــتــمــاعــيـة ووضع هــذه اجلــمل الــكــثــيــرة الـتى
تـعـبـر عن الـبــيـروقـراطـيـة فى  غـيـر مـكـانـهـا وإال مـا
تـفــســيـر أن  يــكـتب اخملــرج ويــؤكـد فى نــهـايــة األمـر
وقـبل أن يــتـوجه هــرقل لالنــحـنــاء فى الـســيـرك أنه

أصال ال يوجد روث  !!
ــتــضـاربــة الــنــاجتـة عن نــعم هــنـاك بــعض الــتــفــسـيــرات ا
تـــدخل اخملـــرج فى الــنـص األصــلـى  ودخــوله لـــلــعـــمل فى
الـنص مـن خالل وجـهــة نـظــر مـســبـقــة حــكـمــته وبـالــتـالى
ـا حـكــمت عــلـيه بــالـتــعـامـل مع زوايـا أو زاويــة مـحــددة  
أدى فى بـعض األحيان إلى تغيـير وجهة الدال لـيعبر عما
ـــراوغــات لم يـــكن لـه فى األســاس أو حتـــمـــيــلـه بــبـــعض ا
األخرى التى تـستـمد قوتـها على شـبه اإليضاح من خالل
الـتــفـسـيـر احلـركى واألدائى ;  وإذا حتــدثـنـا عن الـديـكـور
ـــصــاحب لــلــعــرض والـــذى قــام به مــحــمــد ــتــواجــد أو ا ا
قـطـامش ; فـحـقـيـقـة األمـر أن هذا الـديـكـور لم يـضف ال
ـســرحى بـشـكـل يـتـنـاقض تــفـسـيـرا وال وظــيـفـة لــلـعـرض ا
تـمـامـا مع مـا هـو مـعـروف عن مـحـمـد قـطـامش كـمصـمم
لـلديكـور; فجاء األمـر عبارة عن سـتارة وبضـعة مسـتويات
سرح ليب منزل هرقل  فقط وباب على مقدمة يـسار ا
ا يشبه ; كـما أنه أخذ من اسم العـرض هذا االستخـدام 
األكـيـاس الـبالستـيـكـيـة السـوداء الـتى تـوضع بـها الـقـمـامة
ستـويات فقط; مع لتكـون شبه السـتارة هذه ; ثم بـعض ا
بـعـض اإلشـارات فــيـمــا وراء هـذه األكــيــاس عـنــدمـا نــقـوم
دينة أخرى ; كان حـيث تلوح على البعد مناظر  بتغيير ا
وقد نفـذت بشـكل ال يلـحظه الـكثـيرون حـتى القـليل الذى
ســيالحــظه  فــســيـالحــظه بــصــعــوبــة ; وهــذا مــا جــعــلــنــا
ـسـتـويـات  فـقط ماذا نـتـساءل لـولم يـكن هـنـاك إال هـذه ا
ـنــطــقـى أن مـا كــان ســيــحــدث? واحلــقــيــقــة أن اجلــواب ا
سيحدث  كان سـيصب فى صالح العرض ; فإننا لم نكن
ــسـرح ــا وضـع عـلـى خــشــبــة ا ســنالحظ غــيــاب شىء 
وأيــضــا - وهــذا هــو األهم - كـــان اخملــرج ســيــهــتم أكــثــر
صمم بالتفسير ويـأخذ على عاتقه هو اجلزء الذى أراد 
ـا كان األمـر بهـذا الشـكل يكون الـديكور أن يـقوم به ; ور
أكـثـر تــواؤمـا ; وإذا كـان هــذا حـال الـديــكـور فـإن اإلضـاءة
غلب عـلـيهـا اإلنارة فـقط إال فى بـعض األحـيان الـتى كان
ــونــولـوج ــواجـهــة مع الــنــفس عــلى طــريـقــة ا بـهــا بــعض ا
الـداخـلى ; وهـذا االعـتـمـاد عـلى اإلنـارة فى أغـلـب أحـيان
ـــســتـــهــجن أو لـــلــقـــصــور فى الـــعــرض لم يـــكن بـــالــشىء ا
معـاجلة اخملـرج ; ولـكن فى عرض كـهذا اعـتـمد الـوضوح
وجـود بـكـثرة مـنـهـجا ; وأيـضـا لـلتـعـامل مع هـذا الـسـواد ا
البس ; كـان البـد من هـذا الـتـعـامل مع فى اخلــلـفـيـات وا

اإلضاءة خاصة فى مسارحنا اإلقليمية.  
  عـمـوما فـإن الـعـرض فى مـجـمـله كـان أكـثـر من جـيد ;
ويـعــود جـزء كــبــيـر من هــذه اجلـودة إلى فــريق الــتـمــثـيل
لـهـذا الـعمل  _مع عدم إغـفـال دور اخملرج فى تـدريـبهم
فـــقـــد كـــان الـــكل بال اســـتـــثـــنـــاء عـــلى درجـــة كـــبــيـــرة من
ـا يــقـدمــونه  خـاصـة أمــانى عـبـد احلــمـاس واالقـتــنـاع 
الــفـــتــاح وأحــمـــد يــوسف وهــبـــة زكى  فــهـــؤالء الــثالثــة
جتــــاوزوا حــــد اجلــــودة فــــأمــــانـى كــــانت أشـــــبه بــــقــــائــــد
األوركستـرا فى مشـاهد الكـورس حيث قـبلت وهى على
ـــــوهــــبــــة أن تـــــكــــون فــــقـط مــــجــــرد شـــــخص من هــــذه ا
اجملـموعـة; وأيـضـا أحمـد يـوسف الـذى قام بـدور الـتابع
بـشـكل جـديـد فـوضع البـسـمـة والـتـأمل فى نـفس الوقت
ــشـاهـد ; وهــبـة زكى تـلـك الـتـلــقـائـيــة الـتى قـامت أمـام ا
بــدور خــادمـة احلــظــيـرة ونــطــقت بــاحلـكــمــة دون ادعـاء
بالتعليم  أو اخلطابـية وكانت طبيعية ومقنعة إلى درجة
كــبـــيــرة ; والبــد أيــضـــا أن نــذكــر من وصـل إلى مــرحــلــة
اجلــودة وهم بــاقـى الــفــريق بال اســتــثــنــاء ; خــالــد عــبــد
السالم فى دور هـرقل; أمل سعـد بدور ديانـيرا; مـحمد
أسـامـة بـدور أوجيـاس ; عـمـرو جمـال ;مـعتـز الـشـافعى;
إسـراء عــاطف; ســارة مـجــدى; شـيــمــاء مـحــمـد; أحــمـد
عــبـد الـسـمــيع; عـايـدة طـه; مـنـيـر أبــو الـغـيط; الــشـيـمـاء
ن شهـاب ; شيـماء أبو بـكر; مصـطفى محب; طارق; أ
هـبة عـبـد العـزيـز;. فـكل التـحـيـة لهـذا الـفـريق على أمل
سرح". أن يـستمـر بهـذا احلماس واالقـتناع بـهذا الـفن ا

ــســاعــدة حــتى ــســرح; مع بــعض الــعــنــاصــر ا خــشــبــة ا
ـضـمون فى حـالـة تواجـد الـكثـير من يـسـتقـيم الـشكل وا
سـرح مـثل حاالت الـدائـن الـشـخصـيـات عـلى خشـبـة ا
ــضـيــفـة ; وقــد كـان مـوفــقـا فـى بـدايـة ـان الــدولـة ا وبــر
سرح فى الـعرض حيـنمـا كان كل من كـان على خـشبـة ا
ـنـاسب له ; انـتـظــار هـذا الـبـطـل بـعـد أن قـام بــالـتـهـيــؤ ا
فـأدخــله من بـاب جــانـبـى  فى صـالــة الـعــرض حـيث إنه
بهذا يـكون قد أشـار إلى أن هذا البـطل موجود مـعنا أو
يـخــرج مـنــا ; وبـالـتــالى نـكــون نـحن أيــضـا عــلى قـدر من
ـا يــتـواءم مع تــفـســيـره هـو ــا يـحـدث لـه  ـســئـولــيـة  ا
لــلــنص ; ولـــكن قــد غــاب عــنـه الــتــوفــيق أيـــضــا عــنــدمــا
أعــجــبـــته هــذه احلــركـــة فــقــام بــتـــكــرارهــا بـــشــكل أكــثــر
وضوحا مع صاحب السـيرك ; حيث أدخله مباشرة من
سرح ; بشـكل أضر دالليا بتفسيره هو اخلاص صالة ا
ـكن أن يـكون ـثله فال  ; فإن كـان هـرقل منـا أو نـحن 
ـثله لـسبب بـسيط جدا صـاحب السـيرك منـا أو نحن 
مــوجــود عــلـى مــســتــوى تــنــفــيــذه لــلــنص  _فــأنــا هــنـا ال
أنـاقش أفكـاره هـو. فـلو أنه قـد قـام بـهذا األمـر أو بـهذا
الـتفسـير الـذى يقول إن هـرقل وأيضـا صاحب الـسيرك
ته فى ـمكن أن يـكـونا مـنا أو مـتـواجدين مـعـنا مـا  من ا
شىء فـأنـا هنـا ال أنـاقش األفـكـار ولكن أنـاقش طـريـقة
طروحة نفسها وال ا يتواءم مع الفكرة ا التعبير عنهـا 
يضـربهـا فى الـصمـيم من الداخل   _فـهـو قد ركـز على
ضاعـفة ثرواتهم شغـول دائمـا  أن أصحاب الـروث ا
وأيــضــا بــإفــراغ الــبـلــدان األخــرى مـن األبــطــال  وأيــضـا
إفراغ هؤالء األبطال من معـانيهم; ال يتواجدون معنا أو
هـنا  _مع مـا فى هـذا من طـرح لوجـهـة نـظر  سـيـاسـية
واجــتــمــاعــيــة واقــتـصــاديــة  وأيــضــا مــلــمـوســة فى عــالم
الـيوم _فـهـو قـد ركـز حـركـيـا وداللــيـا عـلى تـغـريـبـهم عن
ـــكــان أو تــغـــريــبــهم عـن نــطــاق هـــنــا واآلن ونــحن هــذا ا
شترك الذى وأصبح هم واآلن وهناك ; بـحيث أصبح ا
كـانية واألنـا أو نحن; بحيث نشاهـده هو اآلنيـة وليس ا
أنه بجزئه الثانى من العرض مع داللة دخول هرقل من
ـا يــحـدث لـهـرقـل / نـحن هـنـاك ; الـصـالــة فـهـو يــشـيـر 
وبالطـبع قد يـقول البـعض إنه فى اجلزء الثـانى لم يشر

ـوهــبـة اجلــيـدة الـشــكل الــغـنــائى مـســتـغـال وجـود هــذه ا
ـتـمـثـلة فى القـادرة عـلى تـلـحـ كـلـمـات النص الـعـاديـة ا
الـطـالب مـحـمـد أسـامــة ; والـذى تـضـافـرت مع مـوهـبـته
الـتـلـحـيـنـيـة الـفـائـقـة قـدرته اجلـيـدة أيـضـا عـلى الـتـوزيع;
ـا هى الـدافع فى ـاديـة ر وإن كـانت قـلـة اإلمـكـانــيـات ا
ـنـتج الـنـهـائى  بـالـشـكل الـذى يـتـنـاسب مع عـدم خـروج ا
وهبـة وال القـدرة فقد كـانت التـسجيالت بـها ما هـذه ا
ـا يشـير إلى أن  االسـتوديـو لم يكن عـلى الوجه بـها  ; 
طـلـوب هذا إذا كـان هـنـاك استـوديـو أصال ; وإذا كان ا
مـنـسى قـد اعتـمـد علـى الشـكل الـغنـائى فالبـد أن يـكون
ـوسـيـقى أو هـنـاك تــشـكـيالت حـركــيـة تـتـواءم مع هــذه ا
ــصــمم الــغــنــائـــيــة ; وقــد أحــسـن عــنــدمــا لـم يــســتـــعن 
اســتــعــراض من إيــاهم وقــام هــو بــوضع هــذه احلــركـات
الـتــعـبـيـريــة و االسـتـعـراضـيــة  ; فـقـد جـاء تــفـعـيل الـنص
ـسرحيـة على وفاق تام سـرح أو احلركة ا على خشـبة ا
مـع مـدلـوالت الـكـلـمـات والـتـعــبـيـر عن األجـواء الـنـفـسـيـة
واالجـتـمـاعـيـة ; واسـتـمـدت الـفـقـرات التـى وضع لـهـا ما
سايـر للحالة يسمى بـاالستعراض أو التـعبير احلـركى ا
الغـنائـية الـتى اتسـم بها الـعرض قـوتهـا من تعـبيـرها عن
الـكـلمـة والـشخـصـيـة التى تـقـولهـا وأيـضـا للـمـرسل إليه
وأيـــضـــا فى بـــعض األحـــيـــان عـن تـــنـــاقض الـــكـــلـــمـــة مع
ــائى ; وقـد اتـسـمت ـدلـول الـفــعـلى أو احلـركى أو اإل ا
ـسرحـية لـلعـرض عمومـا بحـالة احلـصار التى احلركة ا
يــتــعـرض لــهــا هـرقـل سـواء من الــدائــنـ فـى وطـنه ; أو
حـتـى فى حـالــة اجــتـمــاع تــابـعه وديــانــيـرا مــعه ; وأيــضـا
ــهــمــة إيــاهــا ; فــقــد كــان فى حــالــة من عــنــدمــا قــبل بــا
احلـــصــار الــدائم فـى نــصف دائــرة عـــلى األغــلب طــوال
الوقت وال يسـتطيع الـفكاك مـنها الـلهم إال فى احلاالت
الـتى كـان يـتـواجـد بـهـا مع تــابـعه فـقط حـيث يـصـبح هـو
سيـطر وتتحـول حالة احلصـار هذه إلى حالة عـكسية ا
ـحاصـرة ومطاردة هـذا التـابع ; مع ما حـيث يقـوم هو 
فى هـذا من دالالت حتـسب لـهـذا اخملـرج; وقـد سـاعده
عـــلـى تـــأكـــيـــد حــــالـــة احلـــصـــار هـــذه أنـه  قـــد وضع كل
الــشــخــصـــيــات عــدا هــرقـل وديــانــيــرا والـــتــابع وخــادمــة
ـتواجد  بشكل دائم تقريبا على احلظيرة فى الكورس ا

 هـــذا هـــو اسم نـص الـــكـــاتب الـــســـويـــســرى فـــريـــدريش
دوريــنــمــات; بــالــطــبـع هــو من خالل هــذا الــنص يــســيــر
كــعـادتـه نـحــو تــقــد مــوقــفه من احلــيــاة ومن األحـداث
ـر بـها الـعـالم حال السـيـاسـية واالجـتـماعـيـة التـى كان 
ــــعـــروف أن دوريــــنـــمـــات مـن أصـــحـــاب حـــيـــاتـه; فـــمن ا
األيديولوجيا ; وأن كـثيرا من النقاد وضعوه فى مصاف
الكتاب التقدمـي إن لم يكن االشتراكي ; وهو حينما
كـــتب هـــذا الــنـص لم يـــكن قــصـــده بـــالــطـــبع أن يـــنــاقش
ـة بـقدر مـا حـاول أن يـعطى ـشكالت الـيـونـانـية الـقـد ا
انعكاسا أو إسقاطـا على القضايا التى كانت تهم العالم
فى الـنــصف الـثـانى من الــقـرن الـعـشـرين ; فــهـو عـنـدمـا
صــور فى نـصه هـذا حـالـة الــبـطل هـرقل ; وكـيف أنه ال
ــة فى وطــنه وأن الــديــون يــجـــد ســبــيال لــلــحــيــاة الـــكــر
تــكــاثـــرت عــلــيه إلى درجـــة أن مــنــزله عــلـى وشك الــبــيع
ــزاد ســدادا لـــهــذه الــديــون مع إشـــهــار إفالسه ; إلى بــا
احلـد الذى جعل هرقل يـقبل مضطـرا فكرة نزوحه إلى
تـكاثر هناك ; ألن  بـلدة أخرى كى يقوم بـإزالة الروث ا
ـحاولـة جمع الـثروة ; وأنه أهل البـلد مـشغـولون  أكـثر 
باستـئجار من يـنوب عنـها فى جمـع أو إزالة هذا الروث
ــا لــو تــركــوا أشــغــالــهم ; ســيــكــون األمــر أقل تــكــلـــفــة 
وقــامـوا هـم بـالــتــنـظــيف ; ويــسـتــعــرض لـنــا أحــوال هـذه
الـبـلـدة مـبيـنـا سـيـاسـتـها الـدائـمـة فى اسـتـدعـاء األبـطال
من الـبالد األخرى وشـغلهم بـأشيـاء تافـهة تـخرجهم عن
دورهم األساسى; مع عدم إغفـال تأثير البلدة أو البالد
األصـــلــيــة الـــتى ال يــجــد فـــيــهـــا األبــطــال الـــذين عــبــدوا
الــطـرقـات واســتـصـلـحــوا احلـقـول وجــعـلـوا احلــيـاة أكـثـر
يــسـرا ; كـســبـيل لــلـعـيش بــكـرامـة ; وأن من اســتـفـاد من
هذه الـبطـولة أو تـلك اخلدمـات الـتى قدمـها الـبطل هم
أصــحــاب األمــوال الــذين يـتــنــاســون مــا قــدمه لــهم هـذا
الـبــطل; ولـكن كـانـت الـقـضــيـة األسـاســيـة الـتى طــرحـهـا
دوريـنــمـات فى نـصه بــالـتـشــابك مع مـا أشـرنــا إلـيه ومـا
يـــحــتـــويه الــنـص من قــضـــايــا فـــرعــيـــة ; هى قـــضــيــة أن
ـعـتـمـدة الـبـطـولـة فى عـالم الـيـوم لـيـست هى الـبـطـولـة ا
عـــلى الـــقـــوة اجلــســـديـــة ; وأن عـــصــر إيـــجـــاد  احلـــلــول
لــلــمــشــكالت احلــيــاتــيــة الــذى كــان يــعــتــمــد عــلى الــقــوة
اجلـسـديــة قـد ولى ; وأن الـبــطـولـة اآلن هى الســتـعـمـال
الـعـقل وابـتـكــار احلـلـول ; فـفى الـوقـت الـذى يـفـشل فـيه
هرقل فى إزالـة الروث جند الـشاب الصـغير الـذى فكر
مكن فى طـريقة علميـة عملية عن طـريق إيجاد احلل ا

حاولة اإلجبار بالقوة. من الطبيعة نفسها وليس 
ولـكن الـسـعـيــد مـنـسى حـيـنـمـا أخــرج هـذا الـنص لـكـلـيـة
ــنـصـورة . وشـاركت بـه اجلـامـعـة فى اآلداب  بـجــامـعـة ا
ـســرحــيـة لــلــجـامــعـات مـلــتــقى الـدلــتــا الـثــانى لــلـفــنــون ا
ـصـريــة والـذى عـقــدت فـعـالـيــاته عـلى مـســرح جـامـعـة ا
طــنـطــا ; كــان له رأى آخـر;  فــهــو أوال قــد اعـتــمــد عـلى
الـتــرجـمـة بــعـنـونــة الـنص بـاسـم "الـبـطل فى احلــظـيـرة";
ثانيـا فهـو قد تـدخل فى النص وغـير الـنهـاية األصـلية ;
فــهــو قـد أنــهى الــعــرض بـاضــطــرار هـرقل حتـت ضـغط
احلــاجــة وهــو بــعــيـــد عن مــوطــنه األصـــلى إلى الــقــبــول
بــاالنــحــنــاء فى الــســيــرك; وحتــول من بــطل إلـى مــجـرد
رة أو فقـرة هزلـية ال تـعتـمد عـلى إبراز هـذه البـطولة
أو الـقــوة الـفــائـقــة الـتـى يـتــمـتع بــهــا; ولـكن هــذه الـفــقـرة
انــصــبت عــلى أن هــذا الــبـــطل ســوف يــنــحــنى فى هــذا
ـكــان ; مع مـا فى هــذا الـطـرح من مـدلــوالت مـتـعـددة; ا
واعـتـمـد نص الـعـرض عـلى تـبـيـان حـالـة الـبـيـروقـراطـيـة
ضـيف التـى تصيـب مشروع الـبطل تـعمدة فـى البلـد ا ا
بالفـشل; مركـزا فى نفس الوقـت على أن اخلطـأ الثانى
لهـذا البـطل هو خضـوعه لهذه الـبيروقـراطية; فـقد كان
ــطــالب حــبــيــبــتـه ديــانــيـرا اخلــطــأ األول هــو خــضــوعه 
هـمة ; مهمة إزالة وتـابعه وموافقته عـلى أن يقبل هذه ا
الـــــروث واخلـــــروج من  بـــــلـــــده األصــــلـى ; إلى أن يـــــصل
للـحضيض الـذى وصل إليه  ; ركـز على أن يكـون هناك
تــســـاؤل أال وهـــو عـــلى من يـــقـع اخلــطـــأ? هـل هــو عـــلى
نـتفع والتجار البالد الـتى يتحكم فيهـا مجموعة من ا
لـدرجة أن البطل الذى يقـدم خدمات هائلـة لهذه البلدة
ثال فهو الذى جعل األرض تصـلح للزراعة على سبيل ا
 ال يــجــد قـوت يــومه ومــثــقل بــالــديــون ومـعــرض فى أى
حلــــظــــة إلى الــــطــــرد من مــــأواه ? أم عــــلى مــــجــــمــــوعـــة
احملــيـطـ بــهـذا الـبــطل سـواء كــانت احملـبـوبــة أو الـتـابع
ن ال يـنــظـرون لألمـر بـشـكل جـيــد ويـصـبح كل هـمـهم
ا ادى فقط ويضطـرونه للقبول  ستـوى ا هـو تأم ا
ال يـرضاه بل ويتعارض مع كـرامته وبالتالى كـرامة البلد
ن جـــزء من تـــاريـــخه بل وصـــانع األصـــلى الـــذى فـــيـه 
وجوده إلى حد كـبير? أم عـلى هذه البـلدة التى اسـتغلت
ـوطن _ مـعـانـاة الـبـطل فى مــوطـنه; فـأخـذته من هـذا ا
مع مـــا فى هـــذا من دالالت  _وتـــســـلــيـــمه إلـى صــاحب

السيرك لكى يقوم باالنحناء?! .
ه لــهـذا الـعـمل عـلى  اعــتـمـد الـسـعـيــد مـنـسى فى تـقـد

وسيقى  تشكيالت حركية تتواءم مع ا

 فريق التمثيل أضاف الكثير للعرض 
وساهم فى جناحه

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) حاطاطى لها الجل ماافوت ..واعال واعال 

السداسى : 
إتمسكن حلد ما تتمكن 

وحيد :
(على سريره يحلم أنه فقد الوعى ويغمى عليه) 

اخلنزير األكبر : 
العضو احملتضر اتخرس ليه ?!

السداسى : 
باينه مات يا كبيرنا 

اخلنزير األكبر : 
أكيد بيتماوت.. بيمثل ما هو مشخصاتى 

واحد من السداسى : 
مات ياريس.. ندفنه يا كبيرنا ونخلص 

اخلنزير األكبر : 
ـوت عـلى كـيـفه ـقـدسـة وبـعـدهــا  ال مش قـبل مـا يـســمع بـقـيـة الـوصـايــا ا
ونـدفـنه وفى بطن  اخلـنـزيرة األم حـيفـضل يـعيـد ويزيـد فى الـوصايـا حلد

ما مخه يسيح ويبقى... 
السداسى : 

(يغنون ساخرين) يا مهلبية يا...
اخلنزير األكبر : 

صــفـحــة بـيــضـة.. أبــيض يــا ورد.. قـرش مــاسح وبـكــده نــطـمن إنه خالص
نسى جذوره  

السداسى: 
(الواحد بعد اآلخر)

نسى تاريخه 
نسى هويته 

حتى طعم الل اللى رضعه من أمه حينساه يا كبيرنا.
وحيد : 

(عـلى ســريـره يـحـلم أنه قــد أفـاق وفـتح عـيــنـيه ويـصـرخ) أمه يــا أصــيــلـة
األصيل مسـتحـيل حانسـى مية الـنيل الـلى رضعتـها من صـدرك احلن ..

مستحيل يا أصيلة 
اخلنزير األكبر : 

يـالال كمـلـوا علـيه.. فـحـوا فى ودانه بـخوا فى نـافـوخه حلـد ما مـخه يـبقى
مخ عصافيرى. 

وحيد : 
(على سريره يغمغم) كفتة مخاخ عصافيرى فطرتنى زيزى

السداسى: 
(وقد جتـمعـوا على جـانبى رأس وحـيد ومـعاً يـفحـون ويبخـون همـساً فى

أذنيه بأصوات  غامضة متداخلة) 
وحيد : 

) فى عــلم أنــا وال فى حــلم ?! (ثم يــلـفظ (عــلى سـريـره يــحـلم مـغــمـغـمـاً
وت األخيرة)  أنفاسه األخيره بعد حشرجة ا

السداسى : 
خالص يا كبير خلصنا عليه 

اخلنزير األكبر : 
مات ?!

السداسى : 
وشبع موت 

اخلنزير األكبر :

اخلنزير األكبر : 
وقـبل مــا يــطـلـع الـســر اإللــهى.. قــبل مـا تــتــطــلع روحه من رمــته.. قــبل مـا

وت الزم نفخوا فى  ودانه اجلوز 
السداسى : 

قدسة للخنزيرة األم  الوصايا ا
اخلنزير األكبر : 

ثكفة ...  وتبخوا فى دماغه (ساخراً) ا
السداسى: 

وصايـا اخلنـزيرة األم وصـية وصـية (ثـنائى بـعد اآلخـر يقتـربان من أذنى
دميـة وحيد احملـتضر فـوق ظهر اخلـنزيـره األم ويهمـسان له بالـوصايا) :

إن دخلت بلد احلف بإلهه 
وحيد : 

(عـلـى سـريـره يـحـلم مـعـتـرضـاً يـصرخ) عــاوزيـنى أكــفـر بـالــوحـيــد الـواحـد
األحد يا كفرة ?!
اخلنزير الثانى :

إن دخلت بلد بتعبد خنزيرة حش وارمى لها 
صوت وحيد : 

(على سريره يحلم.. يغمغم لنفسه بقرف) وريحتها ?! 
اخلنزير األكبر : 

حلــد دلــوقــتى مش ســامع صــوت الــعــضــو احملــتـضــر.. بــوادنى الزم اســمع
صـوته بيردد وراكـو الوصايـا وصية وصـية وإال روحه حـتفضل كـده ما ب
السما واألرض معلقة. هه يالال نفخ .. نبخ من تانى فى ودانه اجلوز 

اخلنزير األول : 
(يهمس فى أذن الدمية) إن دخلت بلد احلف بإلهه 

وحيد : 
(على سـريره نائم يـغمـغم بصوت مـحتضـر ضعيف) إن دخلت بـلد احلف

بإلهه 
اخلنزير الثانى : 

(يهمس فى أذن الدمية) إن دخلت بلد بتعبد اخلنزيرة .. حش وارمى لها
وحيد : 

(عـلى سـريـره يـحلم بـصـوت مـرتـفع يكـرر الـوصـية) إن دخـلت بـلـد بـتـعـبـد
اخلنزيرة هاحش وارمى لها 

اخلنزير الثالث : 
اسجد للقرد فى زمانه 

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) هاسجد للقرد فى زمانه 

اخلنزير الثالث : 
(يكمل) وجاريه مادام فى سلطانه 

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) وهاجاريه مادام فى سلطانه 

اخلنزير الرابع : 
اإليد اللى ما تقدرش تعضها بوسها 

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) اإليد اللى مااقدرش أعضها حابوسها 

اخلنزير اخلامس : 
إن كان ليك حاجه عند الكلب قول له يا سيدى 

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) حاقوله يا سيدى 

اخلنزير السادس : 
طاطى لها تفوت وحتعال وتعال 
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(يقرأ) وحيد محمد األصيل. 
اخلنزير األكبر :

ــعـرفــتـنــا نـحـن الـسـبــعـة رؤوس حملــفل اخلــنـزيـرة ـذكــور أعاله أمــامـنـا و ا
ذكور ى للـخنزيرة األم نـشهد أن ا صرى التـابع  واخلاضع للمـحفل العا ا

أعاله قد اجتاز االختبار.
السداسى: 

اختبار السبع شروط السرية 
اخلنزير األكبر :

ى للخنزيرة األم  لعضوية احملفل العا
اخلنزير األول : 

ستجد بعضمة لسانه  وها نحن نشهد أن ا
وحيد : 

(على سريره يحلم مردداً بخزى) لسان نعامة بارد فطرتنى زيزى 
اخلنزير األكبر :

وافق على السبع شروط السرية شرط شرط 
السداسى : 

وافق موافقة باالجماع 
صوت وحيد : 

(على سريره يغمغم بندم) بال   – وال تلت التالتة كام 
اخلنزير األكبر : 

وبصوابع يديه ورجليه العشرين 
السداسى : 

بصم على السبع شروط السرية 
اخلنزير األكبر : 

صرى نعلن جناح العضو ولهذا نعلن نحن السبـع رؤوس حملفل اخلنزيرة ا
ذكور أعاله بامتياز  ستجد  ا ا

السداسى : 
مع مرتبة الشرف األولى 

وحيد : 
ـرارة ساخرة) مـرتبـة عدم الـشرف (على سـريره مايـزال يحـلم مغمـغماً 

األولى 
اخلنزير األكبر : 

ـذكور أعاله يكمل رحـلة جناحه على طريق ـستجد ا وعلشان مـا العضو ا
الشرف 

السداسى : 
علشان ما يبقى واحد مننا 

اخلنزير األكبر :
الزم يبقى توبه... 

السداسى :
(يكمل) من توبنا
اخلنزير األكبر :

وطينته 
السداسى : 

من طينتا 
اخلنزير األكبر:

وطبقته... 
السداسى :

طبقتنا.. الزم يفتح ويبقى انفتاحى مفتوح 
اخلنزير األكبر :

صرى  والزم يبقى له اسم سرى جديد كعضو فى كلوب اخلنزيرة ا
السداسى :

نـديل احلريرى واليسرى (بينـما يرفع كل منهم يـده اليمنى عالـياً وبها ا
ينه منديل بهـا ميدالية معلق بها مفاتيح سيارة اخلنزيرة يقولون) فى 

األمان وفى شماله مفاتيح احلياة اجلديدة.. الطبقة اجلديدة 
اخلنزير األكبر : 

وت  ذكور أعاله الزم  ستجد ا وعشان ما كل ده يحصل للعضو ا
(إظالم سريع)
نظر الثالث ا

(على السرير السفرى) 
صوت وحيد : 

(وقـد خـلع البـدلة وارتـدى بدالً مـنهـا بيـجامـة حريـرية. إنه مـستـلق على
سريره شارد الذهن  .. ومن ح آلخر يتثاءب بينما يحادث نفسه) والدة
تـانيـة ! غريـبة ! طـقوس والدة أغـرب!  شروط تـعجـيز.. إقـرارات تعـهدات
تخنق... موت.. دفن.. طقوس تلق ميت.. وبعد كده واء  واء واء ! (بعد
ا الواحد فـترة صمت يغـمغم متأمالً) لكل طبـقة اجتـماعية طـقوسهـا.. و
.. يتطـلع لطبقة أعـلى من طبقته. أصحاب مننا يبص لـفوق ويتطلع طـبقياً
تـسلل لـطبقتـهم الزم يعمـلوله طقوس الطبقـة األعلى عشـان  ما يقبـلوا ا
عبور.. عـبور طبـقى والزم يلقـنوه وصـاياهم حلد مـا يحفـظها صم وطـبعاً
األوطى الزم يـقبل شـروط ووصـايا األعـلى.. تـمام زى الـشعـوب احملـتلـة ما
ـستـعـمـر وجايـز تـدين بـدينه سـتـعـمر األجـنـبى تـتـعلم لـغـة ا بـتقـلـد احملـتل ا
حلـد ماتـنسى أصـلـها وفـصلـها (رغمـاً عنه يتـثاءب وتـدريجيـاً يغلـبه النوم

ويرتفع شخيره وبعد فترة يعاوده احللم أو لنقل الكابوس)
(إظالم بطئ)

نظر الرابع) (مع ظهور.. ا
نظر الرابع ا
      (عوده لإلضاءة الكاملة لزريبة اخلنازير)

اخلنزير األكبر : 
وت  ستجد الزم  وعشان ماكل ده يحصل العضو ا

وحيد :
ــوت أرحم مـن ريــحـــة زريــبــة (عــلى سـريــره يــغـمــغم بــاشـمــئـزاز واضح) ا

اخلنازير يا خنازير الكلوب 
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(إظالم)
الفصـل الثانـى

نظر األول : ا
(غرفة وحيد فى "بدروم" برج احلاج زين الزيان) 

سـرح على الوجه (محتـويات الـغرفة قـليلـة وفقيـرة موزعة عـلى خشـبة ا
سرح  تـفرج) مقدمة ا التـالى : هناك سرير سفرى أقـصى يسار (يسار ا
بـالـقـرب مـن الـسـريـر هـنـاك مـكــتب صـغـيـر لـلـكــتـابـة والـقـراءة وأحـيـانـاً
ـكـتب كـرسى خـشـبى وأمـامـه آخر. يـسـتـخـدم كـمـنـضـدة لألكل .. خـلف ا
هناك شـماعـة خلف السـرير الـسفـرى معلـقة عـلى اجلدار ومعـلق علـيها
سرح هناك دوالب البس اخلـاصة بوحيـد. أقصى  مقدمـة ا بعض ا
البس "إيديـال" من الصاج أبوابه مفتوحة عـلى مصراعيها لنرى بعض ا
الـقـليـلـة معـلـقـة على شـمـاعـة وبعـضـها اآلخـر عـلى أرفف الـدوالب. فوق
سطح الـدوالب هناك حقـيبة سـفر من اجللد الـصناعى الـباهت والكالح
سرح هـناك حمـام صغيـر ملحق بـالغرفة اللـون. وسط جدار عمق ظـهرا
ـ مـدخل احلــمـام هـنـاك ويـفــصـله عـنــهـا سـتــارة بالسـتـيــكـيـة. عـلـى 
ـنضدة. على منضـدة مسطـحة فوقهـا بوتاجـاز مسطح واألنبـوبة أسفل ا
األرض وفى أركـان الـغـرفـة هـنـاك بــعض الـصـنـاديق من الـكـرتـون مـعـبـأة
بالكتب وفوقها كتب أيضاً. الغرفة تغلب عليها الفوضى وعدم النظافة)

وحيد: 
البـسه الـتى عـاد بهـا من كـلوب اخلـنـزيرة مـستـلق عـلى الـسريـر شارد )
ـنديل ـسك بإحـدى يديه ا الذهن ومن حـ آلخر يـتـثاءب رغـما عـنه. 
يـدالية معلق بها سك  ـطبوع بالعمالت الصـعبة وباألخرى  احلرير ا
مفاتـيح سيـارة "مرسيـدس" يحركـها أمام عـينـيه بينـما يحـادث نفسه بال
حـمـاس مـحـادثـاً نـفـسه) : عــضـو جــديـد .. مــنـديـل األمـان فى شــمـالى..
ـينـى.. وعنـيـا اليـجـة حـوالـيـا خـنـازيـر .. خـنـازير ومـفـاتـيح اخلـنـزيـرة فى 
راكنـة فى جنينـة الكلوب مـستنية صـحابها اخلـنازير. عيـنيا اليجة وروحى
اليدة وريـقى سايل عـلى خنـزيرة اركـبهـا .. وسلسـلة مـفاتـيح اخلنـزيرة ب
صـوابــعى ســبــحـة شــيخ لــلــشـيــخــة زيـزى بــاســبح وبــاسم اخلــنـزيــرة بــاذكـر
(يـحـرك رأسه كـمن فى حـضـرة ذكـر ويردد) خــنـزيـرة.. اخلـنــزيـرة خـنـزيـرة

..اخلنزيرة خنزيرة  (تدريجياً يغلبه النوم ويرتفع شخيره)
(بعد فتره ترتفع أصوات خنازير) 

صوت وحيد : 
ـنـة ويـســرة وقـد بـدا عـلى وجـهه (وقــد اسـتـغـرق فى الـنــوم يـحـرك رأسه 
الــقــرف الــواضح أنه يــعــيش فى كــابــوس مــقــرف. مـن حـ آلخــر يــغــمــغم

بصوت مكتوم) أنا أكيد نا فى زريبة خنازير .
نظر الثانى) (إظالم بطئ مع ظهور ا

نظر الثانى  ا
(غــرفـــة الــعــازب وحــيــد فى الــبــدروم وقــد امـــتــزجت بــقــاعــة فى كــلــوب
اخلنـزيرة. قـاعة موحـلة وفى أركـانهـا فوق أكـوام الكـتب أكوام من الـزبالة
تـرعى فـيـهـا سـبـعـة خـنـازيـر حـقـيـقـيـة تـلـتـهم بـنـهم الـفـضالت مـن أكوام
الـزبـالة وأيـضـاً بـعض الـكتب. ثـم يتـحـرك بـعضـهـا وقـد انتـهى من األكل
ـوحلـة. فى وسط جدار صـدر القـاعة هـناك ليـتمـرغ فى أرضيـة القـاعة ا
نظـر حالياً كأنه مزيج باب- نـفس موضع باب احلمام فى غـرفة وحيد. ا

من منظرين الغرفة والقاعة)
(فى وسط القـاعة هـناك "مـاكيت" لسـيارة "مـرسيـدس" ضخـمه باحلجم
الـطبـيـعى ولقـد غـطى هـيكـلـها بـجـلد خـنـزيـره ومقـدمـة السـيـاره مركب
عــلـيـهـا رأس خـنـزيـره ومــؤخـرة هـيـكل اخلـنـزيــره األم مـركب عـلـيـهـا ذيل

خنزيرة)
(اخلنازير احلقيقية تصدر من ح آلخر أصوات خنزيرية بشعة)
سرح) (السرير السفرى مايزال فى موضعه أقصى يسار مقدمة ا

صوت وحيد : 
(نائـماً يعـيش حلمـاً غريبـاً من ح آلخـر نسمـعه يغمـغم بقرف واضح)

قطم. أنا أكيد نا فى  زريبة فى عزبة الزبال فى جبل ا
ـلـحق بـغـرفـة الـعـازب (من بـاب وسط صـدر الـقـاعـة نـفس بـاب احلـمـام ا
وحـيد- يـدخل سـبعـة خـنـازير بـشـرية ضـخـمة بـكـروش مـنتـفـخة بـجـلود
خـنـزيريـة تـغطى أجـسـادهم وتـتدلى مـنـهـا الذيـول . والـسيـقـان واألقدام
أيضـاً خلنازير . أما الـرؤوس فقد تقـنعت برؤوس وآذان خنازيـر فيما عدا

الوجوه مازالت بشرية) 
احلاج زين الزيان : 

(أول وأكبر هذه اخلنازير السبعة بل إنه كبيرهم) 
(يــنـتــشـر ســبـاعى اخلــنـازيــر حـول اخلـنــزيـرة األم مع وقــوف احلـاج زين
الـزيـان أمام رأس مـقـدمـة اخلنـزيـرة. سبـاعى اخلـنـازير يـتـأبط كل مـنهم

كتاباً ضخماً أوراقه وغالفه من جلد اخلنزير)
احلاج زين:

(بإشـارة منه يظهر من خـالل باب ملحق بالـزريبة نفس بـاب حمام غرفة
العازب وحـيد   أربعة خـنازير بشريـة ضخمة يـحملون فـيما بيـنهم نقالة
خشبية مقدمتها كرأس خنزير   ومؤخرتها كمؤخرة وذيل خنزير متدل)
(فـوق النـقـالـة هـناك دمـيـة كـبـيرة لـهـا وجه وحـيـد وبـحجـمه الـطـبـيعى.

ملفوفة بكفن ناصع  البياض بال أذرع ومستلق فى حالة احتضار)
(منذ ظهور دمية وحيد على النقالة ...)

وحيد : 
(عـلى الـسـريـر الـسفـرى نـائم ويـبـدو عـلى وجـهه الـقـرف واالشـمـئزاز من
رائحة الـزريبة ويوشك على التقيؤ وكأنه مقـيد كالدمية بالكفن. يحاول
تخـليص إحدى يـديه ليـسد أنفه بال جـدوى  وأخيراً يـدفن أنفه فى أحد

كفيه) 
اخلنزير األكبر : 

(احلـاج زين الـزيـان يـفـتح كـتابـه اخلنـزيـرى لـيـقرأ) بـاسم اخلـنـزيـرة األم
نـبدأ شـعـائـر وطـقوس الـوالدة الـثـانـية لـلـمـدعو (ثم يـشيـر للـخنـزير األول

ينه قائالً) االسم بالكامل.  على 
اخلنزير األول : 

ولوية لإلنشاد الصوفى» بقيادة الفنان عامر التونى تقدم خالل رمضان عدداً من احلفالت فى بيت السحيمى وكالة الغورى. > فرقة «ا
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الديكور :
(اليـوجــد ديـكــور ثـابت فــقط سـتــائـر ســوداء عـلى جــانـبى
ـظـلمـة تمـامـاً فيـبدو الـفراغ سـرح فـراغ منـطقـة الـتمـثيل ا ا
ـظلـم وكأنه صـفـحـة سـوداء أو لنـقل شـاشـة مـظلـمـة لـعرض ا

سينمائى) .
ـنظر ـبدع ا سـرح- يشـكل اخملرج ا بـاإلضاءة الـفنيـة - شعـر ا
نـطقة التمـثيل مع استخدام ظلم  نظر داخل الـفراغ ا تـلو ا
ــوحـيــة ... مــجـرد أبــسط قــطع الــديــكــور واإلكـســســوارات ا
نـظـر مـكانـه وزمانه ومـكـونـاته واجلو "مـوتيـفـات" تـوحى بـا

العام للمنظر .
مع مالحـظة ضـرورة ظهـور واختـفاء أو انـتقـال قطع الـديكور
واإلكـسـسـوار فى سـهــولـة وسـيـولـة نـاعـمــة ومـتـدفـقـة تـدفق

ظهور وتالشى الرؤى فى حلم أو الصور فى فيلم .

فانتازيا مسرحية

البودرة
احلاج زين : 

(يقاطعهم حاسماً) اخلنزيرة أحلى اسم دلع للبتاعة اللى اسمها... 
السداسى : 

(معاً) موافقون.. اخلنزيرة ياريس وعاشت األسامى
احلاج : 

ـيـة عـشان ـصـرى تـوكـيـل لـلـشـركـة الـعـا (يـواصل كالمه)  وكـلـوب اخلـنـزيـرة ا
مـانسوق ونـوزع اخلنـزيرة فى مـصر والـبالد العـربية (احلـاج يعود للـتهديد)

ضروبة أكيد حتلغى التوكيل  لو عرفت الشركه األم بحكاية الكشوف ا
السداسى : 

(بتطير واضح) فال الله وال فالك يا ريس 
احلاج زين : 

(يـواصل تـهـديده) لـو حـصل واتـلـغى الـتـوكـيل مش حـنـالقى كـلـوب يـلـمـنا..
ـــصــرى بـــتــاع زمـــان مش هـــيــقـــبل أمـــثــالـــنــا فى طـــبــعـــاً نــادى الـــســـيــارات ا
نا وخافى بالوينا  هم نحافظ على كلوب اخلنزيرة اللى ال عضويته.. ا

السداسى :
(بـصـوت جــمـاعى يــعـتـذرون) خالص يــا ريـس نــوعــدك نــخــبى  بالويــنــنــا

وهنظبط ونوحد الكشوف ياريس 
احلاج زين : 

(بـارتـيـاح يـنــظـر فى الـكـشـوف أمـامه ويـقـول بال حـرج) الــلى عـلــيه الـدور
وحيد محمد األصيل 

السداسى : 
(خفية يتبادلون النظرات واالبتسامات الساخرة) 

احلاج زين : 
(متـجاهًال نظراتهم ويبتسم بصفاقة يحسد عليها قائًال) قبل ماانده على اللى
واهب عليه الـدور الزم أدليكـو فكـرة عنه .. وحيـد محمـد األصيل فـنان متـعدد ا
مـؤلفـاتى ومـخرجـاتى ومـشخـصـاتى كمـان وشـجرة الـعيـلـة بتـاعـته أصيـلـة مأصـلة
تـلك كفـر األصيل لـسابع جـد ..أبوه عـ اعيـان محـافظـة أسيـوط وهو تـقريـباً 
ـصـون زيزى الـزيـان.. وعشـان ما وعـاوز ينـاسـبنى ويـتـجوز بـنـتى الـعفـيـفة الـبـكر ا
أوافق على جواز وحيد من زيزى كان الزم يكون عضو عامل فى كلوب اخلنزيرة

السداسى : 
(بـصوت جـماعى مـنافق) مـبروك مـقـدمـاً يـا ريس لبـنـتـنـا زيزى وعـريـسـها

وحيد 
احلاج زين : 

( يـنظر حوله لـلسداسى قائالً) عـقبـال والدكو وكـلكـو طبعـاً مدعـوين على
لـيـلـة دخـلـة زيزى بـنـتى عـلى عـريـسـهـا وحـيـد مـحـمـد األصيل (ثم يـضغط
نضدة بينما يقول للسداسى ينه با على زر جرس كـهربائى مثبت على 
بـجــديـة واضـحـة) طــبــعــاً بــعــدمــا نــخـــتــبــر الــعــريس من غــيــر مــجــامالت.
وت ومن جديد اعصروه باألسئلة وبلشـروط حتكتفوه حلد ما يتخنق .. 
ـوت ده إذا كـان يـسـتحق يـكـون عـضـو فى  كلـوب اخلـنـزيرة الزم يـقوم من ا

وبالتالى يستاهل يكون عريس زيزى بنت احلاج زين الزيان 
(ببطء يـفتح باب القاعة ويظهر وحيد األصيل ويتقدم بخطوات مترددة

داخل القاعة)
السداسى: 

ـنـخـفض فـى بـؤرة حـلـقـة (يـشــيـرون لـوحـيــد لـلـجـلــوس عـلى الـكـرسـى ا
االخـتبـار وبصـوت جـماعى يـقـولون له) وحـيـد بـيه يـا أصـيل اتـفـضل هـنـا

اقعد فى وسطينا واطمن.
وحيد : 

نخفض فى بؤرة احللقة) (يجلس أخيراً على الكرسى ا
احلاج زين : 

ـنـضـدة أمامه ثم يـسـأل وحـيد ـطرقـة ويـدقـها عـلى ا ـسك بـا (بـجـدية 
بـآلـيـة)  االسم بــالـكــامل سـبــاعى. والـسن بــالـســنـة..  بــالـشــهـر.. بــالـيـوم..

بالساعة .. بالدقيقة .. بالثانية.

احلاج زين كبيرهم :
ينه ويساره متسائالً)  هه .. يا جماعة (ينـظر إلى بقية األعضاء عـلى 

إيه رأيكو األخير فى صاحبنا اللى ما يتسماش.
األعضاء الستة: 

(فى صوت جماعى آلى) اللى تشوفه يا ريس. 
احلاج زين : 

(يـقـرأ فى األوراق أمـامه ويـقـول سـاخـراً) أنـا شــايف الــلى مـا يــتـســمـاشى
"مثكف"

السداسى : 
(بـصـوت واحــد يـزأرون رفـضــاً وبـأقالمـهم يــشـطـبــون فى األوراق أمـامـهم

" فى كلوب اخلنزيره ياريس ) بعالمة(>) مايلزمناش "مثكف
احلاج زين : 

( بـينمـا ينـظر فى األوراق أمامه) حـتى أوراق شجـرة عيـلـته اللى مـقدمـها
لنا 

السداسى : 
(بأقالمهم يشطبون على الورق ويزأرون بصوت موحد) مضروبه يا ريس 

احلاج زين كبيرهم : 
(بينما ينظر لألوراق أمامه) االسم اللى بعد اللى مايتسماش 

السداسى : 
(وقد نـظر كل واحـد منـهم فى الورق أمـامه ينـطق بسـرعة بـاسم يخـتلف

عن اآلخر فتتداخل األسماء وتتقاطع) 
جمال الـ

عز الدين الـ 
ساويرس الـ
فاروق الـ

سليمان الـ 
شاذلى الـ

احلاج زين:
ـزاجه (يـقـاطـعـهم سـاخـراً) كــشــوف االخـتــبــار كل واحــد فـيــكــو غـيــرهــا 

زاجه  و
السداسى : 

ـشى على كـشـوفـنا (بـصوت جـمـاعى يعـتذرون) اللى فى كـشـوف الـريس 
وعلى رقابنا كمان ياريس

احلاج زين : 
(بـهـدوء) كل الــكـشــوف الزم تـتــغــيـر تــتـظــبط تــتـصــحح.. تـتــوحـد(مـحـذراً)

وإال...  
السداسى:

(بصوت جماعى) اطمن ياريس حنظبط الكشوف 
احلاج زين : 

ــصـرى يـادوبك فـرع من (يـواصل كالمه) انـتـوا عـارفـ كــلـوب اخلـنـزيـره ا
ية "مرشيدش" فروع شركة  السيارات العا

السداسى : 
ـرســيــدس نــطـقــاً غــيـر الـواحــد بــعـد األخــر يــنــطق اسم مــاركـة الــســيــارة ا

صحيح)- مرسيدش
 - مرزيدز

- مرسيدز 
- مرشيدز 
- مرشيدس
احلاج زين : 

( مقـاطـعـاً ينـفـجر ضـاحـكاً وبـصـعوبـة وضـيق يـقول بـكـلمـات مـتقـطـعة)
مـرشـدا .. مـرزيـد .. مـرسـيـد .. وعـلى إيه عـوجـة الـلـسـان وخـوتـة الـنـافوخ

الزم ندلعها ونشوف لها اسم دلع  مصراوى
السداسى : 

(الـواحد بـعـد اآلخـر يقـول ضـاحـكًا) نـسـمـيـها  –الـشبح  –الـتـمـسـاحة –

> احتفاالً بشهر رمضان يقام معرض لرسوم األطفال ببيت ثقافة بورفؤاد يستمر حتى 18 سبتمبر اجلارى.
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ـؤلف احلـديث مضـطر إلى تـنظـيم احلدث فى مـسرحـيته > ا
بوسائل جديدة إذا كان للعناصر التراجيدية والكوميدية فى

تفرج. التجربة أن تفرض االنتباه على ا

سرحي جريدة كل ا

8 من سبتمبر 2008 العدد61

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

الفصل األول
نظر األول : ا

سـرح هنـاك سور مـرتفع وكـأنه سور قـلعـة عسـكرية (بعـرض عمق ظهـر ا
تعلـوه أسالك شائكـة مكهـربة. وفى منـتصف السور هـناك بوابـة حديدية
للدخـول واخلروج.. تظـهر خاللها حـديقة كبـيرة يتـوسطها مـبنى "كلوب
رور اخلنـزيرة االنـفتـاحى" من سـبعـة أدوار.. ولدخـول الكـلوب البـد من ا
كإجراءات أمـنية عبر بوابـة "اليكترونيـة" حديثة. يعلـو البوابه احلديدية
"مـاكـيت" ضخم لـهـيـكل سيـارة "مـرسيـدس" مـكـتوب عـلى جـسدهـا كـلوب
اخلنـزيرة االنفتاحى فى مدخل البوابة هناك سبعة حراس أمن الكلوب.
أجسادهم طـويلة وضخمة ويرتـدون زياً موحداً يليق بوظـيفتهم األمنية
ـسك كل مـنـهـم بـسـلـسـلـة نــهـايـتـهـا تـلــتف حـول عـنق كـلب اخملـيــفـة. و
حراسـة ضخم متوحش..هناك حارسان يقفـان خارج البوابة اإللكترونية
وبقـية احلراس الـسبـعة يـنتـشرون خـلف البـوابه اإللكـترونـية. كل حارس
ـسك بالـسلـسلة سك بعـصا كـهربـائية بـإحدى يـديه وبالـيد األخرى 

توحشة)  التى حتيط بعنق احد كالب احلراسة ا
(من خارج الـكالـوس نسمع صـوت فرمـلة سـيارة "مرسـيدس" تـتوقف وقد

ظهرت مقدمتها) 
شاب: 

(يظـهر من الكالوس .. أنه طويل القامة وقوى البنيان وأسمر اللون وفى
حوالى  26 من عمـرة .. يرتدى مالبس إفرجنـية كامله جـديدة. يتمشى
تـلقـائـياً مـقـتـرباً مـن مدخل بـوابـة الـكلـوب فـإذا بـالكـلـبـ خارج الـبـوابة
يهـجمان علـيه وينبـحانه بشراسـة بالرغم من جـذب احلارس السالسل
الــتى حتـيط بـرقـبـتـهـمـا. الـشـاب مــذعـوراً يـفـر هـاربـاً بـعـيـداً عن مـدخل

البوابة قاصداً الكالوس الذى دخل عبره فيصطدم بالشابة )
الشابة :

(فى حوالى الثامنة والعشرين من عمرها.. ترتدى مالبس حديثة غالية
ناسبـة لزيارة الكلـوب بالليل .. إنها الثمن تـليق بطبقـتها االنفتاحـية وا
تدخل من خـارج الكالـوس منـدفعة بـسرعـة فيصـطدم بـها الشـاب الهارب
. الشابة ضاحكة) وحيد خايف من توحش مذعـوراً من هجوم الكلب ا

كالب الكلوب يا.. ياصعيدى 
وحيد : 

يا زيزى كالب كلوب اخلنزيرة بتاعكو الظاهر مابيحبوش الصعايدة 
زيزى : 

(مـازحـة) الــلى يــحب زيـزى الــزيـان كالب الــكـلــوب حتــبه وتـمــوت فى حـبه
كمان 

وحيد : 
توحشة دى الزمتها إيه فى نادى ?! والكالب ا

زيزى : 
(ضاحكة) علشان تهبر مصارين أى رجاله غريبه تدخل الكلوب 

وحيد : 
هوه كلوب اخلنزيرة االنفتاحى مقفول على االنفتاحي وبس ?! 

زيزى : 
ده قانون عضوية كلوب اخلنزيرة 

وحيد : 
وليه العزلة دى ?! خايف من إيه ?!وعلى إيه ?

زيزى : 
(ضاحكة) متخافش ياوحيد انت هتبقه عضو فى كلوب اخلنزيرة 

وحيد :
ال يـاستى الله الـغنى أنا مـابحبش الكالب (الـكالب السبعة هـائجة يرتفع

توحش) نباحها ا
زيزى :

(ضـاحـكـة) مـسـيــرك حـتــحـبـهــا.. امـشى ورايــا وحـتــشـوف.. عـدى الــبـوابـة
اإللكترونية ورايا (زيزى تمر عبر البوابة اإللكترونية) 

وحيد :
ر خلـفها عبر البـوابة اإللكترونيـة فإذا بالبوابة تـصدر صريخ خنزيرة )

غاضبة وهائجة وفى نفس الوقت يرتفع نباح الكالب السبعة)
حراس األمن:

(والعصـى الكهربائية فى أياديهم يهـجمون على وحيد وهو معلق مذعور
بالبـوابة اإللكتـرونية.. احلراس يبـدأون فى تفتيشـه بالعصى الكـهربائية

التى تصدر شرارات كهربائية) 
زيزى : 

(عامدة تـتجـاهل ما يحـدث لوحـيد لفـترة ثم تـستديـر إلنقـاذه متصـنعة
الغضب فتصرخ فى احلراس) حيلك .. حيلك ياكلب إنت وهوه. 

أحد احلراس : 
زيزى ها ..جهاز البوابة اإللكترونية صرخ 

وحيد : 
(يقاطعه غاضباً) صراخ خنزيرة.. حلوفة بتولد والدة متعسرة

احلارس :
(يكمل كالمه) األفندى باينه مثكف ياها 

زيزى : 
(ضاحكة) اطمنوا األستاذ وحيد كان مثقف لكن دلوقتى خطيبى و....

وحيد : 
(يقـاطع زيزى وقد ازداد رعبه ومالبسه اجلديدة قد تهدلت بفعل اعتداء
الـعـصى الـكـهربـائـيـة عـلـيه يـستـنـجـد بـزيزى) زيــزى مش قـلت لك كالب

كلوبكو مش بيحبونى 
زيزى :

(بينـما تسحب مـن حقيبـة يدها منـديالً حريرياً مـطبوعاً عـليه باأللوان
أوراق "عمالت"  صـعـبـة تفـرده أمـام وحـيد وتـطـمـئنه) اطـمن يـا وحـيـد ..

بص شوف 
وحيد :

(يـنـظـر لـلـمنـديل) دوالرات .. اسـتــرلـيـنى.. يــورو.. ين.. عـمالت صــعـبـة
مطبوعة باأللوان على منديل حرير ?

(باستنكار) قهوة سادة ?! فى يوم والدتك التانية 
وحيد : (يعتدل ويسألها باهتمام قلق) إيه حكاية قاعة الوالدة التانية?!

زيزى : 
قاعة اختبار األعضاء اجلدد. 

وحيد : 
(يكمل) فى كلوب اخلنزيرة.

زيزى :
ـثالً مبتـدئاً تأخـذ بيد وحـيد وتتجه (وكأنهـا مخرجـة مسرحـية توجه 
به إلى ساللم مبنى نادى اخلنزيرة خطوة خطوة مع استمرار حوارهما)

وحيد : 
(يسير وكأنه منوم مغناطيسياً) 

زيزى : 
على باب القاعة حتغمض عينيك .. غمض يا روحى 

وحيد : 
(مازحاً يساير زيزى) غمضتهم 

زيزى : 
وبرجلك اليم حتخش القاعة 

وحيد : 
حاخشها متعلق من عرقوبى 

زيزى : 
حتخشها وانت لسه انت ...

وحيد : 
(يتوقف مؤكداً)  أنا..أنا وحيد محمد األصيل 

زيزى : 
حتالقى روحك فى وسط القاعة وحواليك مجلس السبعة ?!

وحيد : 
(يتساءل ضاحكاً) مجلس السبعة ?!

زيزى : 
(حتـرك يـدهــا حـوله كـأنـهـا تـرقـيه من عـ احلـسـود) ســبــعـة وســبـيــعـة..

حصوة ملح فى ع احلسود 
وحيد : 

(مصححاً) قصدك خمسة وخميسة 
زيزى : 

(مؤكدة) سبعة وسبيعة وابويا احلاج زين الزيان أولهم وكبيرهم..
وحيد : 

(بقلق يسألها فجأة) زيزى هو احلاج عرف ... ?!
زيزى : 

(تقاطعه قائلة بتهديد خفى) عاوز احلاج يعرف إيه ? 
وحيد : 

(بقلق) احلاج عرف حاجة عن ....
زيزى : 

(بـتـهديـد خـفى تـقـاطعه) ولـيه يـعـرف حـاجــة انت أهـو شـاطـر وهـتـصـلح
غلطتك ? 

وحيد :
ـرارة سـاخـرًا) وبـافك الــعـمل!!! (مـسـتـدركـاً) لـكن زيــزى.. أنـا (يـغـمـغم 
عــارف.. الـفــاس وقـعت فى الــراس خالص وجــواز حـنــتـجــوز خالص لـكن

نفسى أعرف حاجة واحدة وبعدها أموت.
زيزى :

زيزى : 
نديل ده منديلك  ا

وحيد : 
منديلك .. منديلى?

زيزى : 
ا هتبقى عضو هيبقالك منديلك 

وحيد :
مـانـا قــلت لك أنـا صــعـيـدى ابن صــعـيـدى ومـن كـفـر األصـيـل ومـالـيش فى

النوادى والكلوبات. 
زيزى : 

(سـاخرة) يـامــا صـعـايـدة قـبـلك فـتـحـوا مـخـاخـهم .. وصـبـحـوا أعـضـاء فى
الكلوب .. وبقى لكل واحد منهم منديلة. 

وحيد : 
(ساخراً) منديل األمان 

زيزى : 
نديل حلراس "كارنيه" العضـوية وأنت داخل بوابة الكلوب (بينما تشمم ا
األمن احمليطـ بوحيـد الذى مايـزال عالقـاً بالبوابـة اإللكتـرونية بـينما
ـنـديل ده لـلـكالب الـواقـفـة ديـدبـان علـى الـبـوابة تـقول سـاخرة) حـتـشـمم ا
قطوع عـلى طول حتالقى كلب من الكـالب ماشى قدامك وبيهـزلك ديله ا

حلد ما يوصلك مطرح ماانت رايح فى الكلوب.
وحيد : 

(وقد ابـتعد عنه حراس األمن يعبـر من البوابة اإللكتـرونية ويسير خلف
زيزى إلى داخل احلديقة)

(إظالم سريع)
نظر الثانى ا

سـرح يـرتفع مـبـنى من سبـعـة أدوار. إنه مبـنى كـلوب (وسـط عمق ظـهـر ا
ـســتـورد صـاعـدة إلى اخلـنـزيــرة االنـفـتـاحى هــنـاك ساللم من الــرخـام ا
ـبـنى حـديقـة واسـعـة تـنتـشـر فـيـها الـتـرابـيزات بـنى. حتـيط بـا مـدخل ا
ـفـارش غـالـيـة مطـبـوع عـلـيـها سـيـارة "مـرسـيـدس" وحول كل ـفـروشة  ا
تـرابـيزة كـرسـيـان أو أكـثـر. بـالـقرب مـن بدايـة الـساللم الـرخـامـيـة هـناك

تألن بالعصير)  ترابيزة جتلس عليها زيزى ووحيد وأمامهما كوبان 
وحيد : 

زوج بندم خفى) (شارد الذهن تماماً ويكسو وجهه قلق واضح 
زيزى : 

(تتـابع صمت وحيـد بقلق واضح ثـم تقطع الـصمت مازحة) الـلى واخدة
عقلك..
وحيد : 

(باقتضاب) زيزى طبعاً..
زيزى :

اللى واخدة عقلك.. قدامك قاعدة ماتخليك معايا 
وحيد :

(باقتضاب) ماهو انا معاكى يا زيزى 
زيزى : 

طب اشرب عصير التفاح قدامك 
وحيد : 

نفسى أشرب قهوة سادة 
زيزى : 

سرحى هشام عطوة مدير مسرح الشباب يقوم حالياً بأداء عمرة رمضان ويعود إلى القاهرة نهاية هذا األسبوع. > الفنان واخملرج ا
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شـاهد للـعودة به إلى تقـبل تقلـيد هو > إن حتـويل استـعداد ا
ـكن أن تكون قاتلة ـارسة يجب االنغمـاس فيها بحرص. و
مـيزة لـه هو أن يـخدع قـدرتنـا الذهـنية لـلعـاطفـة: فالـصفـة ا

بحيث ينشطها.
سرحي جريدة كل ا

8 من سبتمبر 2008 العدد61
ـبـتذلـة قـيـمة فى حـد ذاتـهـا. فالبد أن > لـديـنـا شكـوك مـشـروعة مـا إذا كـان لـلمـواقف ا
. فـما أن تـفرض وقف مـشبـعاً بـنـوع اخلصـوصيـة التى جتـلب اسـتبـصاراً جـديداً يـكـون ا
عـليـنا إدراكـاً معـينـاً بنـوعيـات روت احلـياة اليـوميـة فإنـها تـستـخدم بـشكل غـير مرض

وت. لة جتاه احلياة وا لتبرز عاطفة 

وسيقى اجلديدة حلفالت الصوت والضوء فى معابد األقصر وأهرامات اجليزة. > د. طارق مهران مشغول حالياً فى تأليف ا

سرحي جريدة كل ا
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(ساخرة) قبل ماتموت عاوز تعرف إيه ? 
وحيد : 

اللى حصل ليلتها... 
زيزى : 

(تقاطعه وتكمل مقلدة وحيد بسخرية) ليلتها اللى حصل حصل فعالً ?!
وال كـان الـلى بـالى بـالك ? (كلـبـؤة شـرسـة تـصـرخ بـحـدة مـهددة) هـنـعـيـده
تــانى يـا وحــيـد.. حــتـرجع تالوع? تــلف وتــدور? .. إن كـنت نــاوى تـرجع فى

كالمك يلال حاول تخرج من بوابة الكلوب 
وحيد: 

(متفكراً) والكالب ?!
زيزى : 

(مهددة) النار وال العار يا صعيدى 
وحيد : 

(يغمغم) الوالدة التانية أرحم 
زيزى : 

ستقبلك ياحبيبى (هامسة بحنية) وأنفع 
(إظالم سريع)
نظر الثالث  ا

(داخل قـاعـة اخـتـبـار األعـضـاء اجلـدد فى الـكـلـوب. قـاعـة فـخـمـة األثـاث
والديـكور مجـهزة بأحدث أجـهزة اإلدارة من كمـبيوتـر وفاكس ودائرة حوار
تلـيفزيونى وغـير ذلك من اجهزة حـديثة تلـيق بقاعة مـجلس إدارة كلوب
اخلـنـزيـرة االنـفـتـاحى وبـأعـضـائـه الـسـبـعـة .. فى وسط الـقـاعـة مـقـاعـد
ـقاعد صـفر .. تـدور هذه ا مـرتفـعة بـظهـور عالـية من جـلد بلـون الفـرو ا
ـقاعـد تـكون ـقاعـد لـفـات كامـلـة .. ا عـلى محـاور مـعـدنيـة تـلف عـليـهـا ا
حلـقة مـحكـمة وفى بـؤرة احللقـة هنـاك كرسى " بـيانـو " يلف بـدوره على
قـعد يـجـلس أحد اخملُـتبَـرين اجلدد مـحـور متـحرك ومـنخـفض.. عـلى ا
فى موضع االخـتبار فى حضرة مجلس الـسبعة .. احلاج زين الزيان على
قمة حـلقة مجـلس السبعـة وجميعـهم يرتدون زياً مـوحداً وأمامهم أوراق
وفى يد كل مـنهم قلم ومـطرقـة صغيـرة يدقـها العـضو عـلى مائدة عـالية
ـائـدة الـعـالـيـة أمـام مـجـلس الـسـبـعـة تـكـون حـلـقـة سـوداء من أمـامه .. ا
األبنوس األسـود .. تبدأ جلسة االختبار باحلاج زين كبير مجلس السبعة

يوجه للمخُتبَر اجلديد كالمه) .
احلاج زين : 

اسمك بالكامل 
سداسى السبعة : 

(يكملون) االسم سباعى 
احلاج : 
وعمرك 

سداسى السبعة : 
ظبوط  بالظبط ا

احلاج : 
(يـكمل) عمـرك بالـثانـيـة .. بالـدقيـقة.. بـالسـاعة .. بـالشـهر .. بـالسـنة ..

بالقرن 
(إظالم سريع)

نظر الرابع  ا
(أمام باب مبنى الكلوب أعلى الساللم)

زيزى : 
بنى)  (مازالت تقود وتوجه وحيد قبل دخوله ا

وحيد : 
(باستسالم يتنهد ويسألها) وفى قاعة االختبار حيحصل لى إيه ?

زيزى :
(ترد بآلية) حيسجلوا اسمك القد بالكامل وسنك 

وحيد :
(يرد بنفس اآللية) وحيد محمد األصيل .. حوالى  26سنة 

زيزى :
(بنفس اآللية تكمل) وحيسألوك عن كل اللى تعرفه عن نفسك 

وحيد :
(يغمغم بأسى متسائالً) واللى لسه ماعرفش نفسه?! 

زيزى :
هم اللى جاى  (تهون عليه األمر) اللى فات مات .. ا

وحيد :
(يغمغم متسائالً كمن يسأل نفسه) والتاريخ .. تاريخى?!

زيزى :
(كمن تبشره باجلديد القادم) حيكون لك تاريخ جديد 

وحيد :
(يغمغم متسائالً كمن يسأل نفسه) واجلذور .. جذورى?!

زيزى :
كن تعيش  (تهون عليه األمر ضاحكة) من غير جدور 

وحيد :
(ساخراً) إنسان صوبات 

زيزى : 
(تؤكد ضاحكة) وفنان صوبات 

وحيد : 
(يتنهد ويسألها) هه وبعدين?!

زيزى : 
(بآلية تخبره) مجلس السبعة وسبيعة حيقروا عليك شروط الكلوب ...

وحيد : 
(معترضاً يسأل باهتمام) هيه فيها شروط ?!

زيزى : 
(ترد ببساطة) شروط العضوية السبعة 

وحيد : 

(إظالم سريع)
نظر اخلامس ا

(خارج قاعـة االختبـار هناك الفـته مثبتـة على  بـاب القاعـة مكتوب
عليها قاعة اختبار األعضاء اجلدد كلوب اخلنزيرة االنفتاحى)

ـتقـدم لالختـبار لعـضوية (أمام بـاب القاعـة هناك طـابور طويل من ا
ــتـقـدمــون من اجلـنــسـ ومن جـمــيع األعـمـار فــوق الـواحـد الــكـلـوب..ا

والعشرين).. 
وحيد:

(يظهـر قادماً وهو يبحث عن قاعة االختبـار فيفاجأ بالطابور الطويل ..
ثم يقع بصره على االفته فيقرأها بصوت هامس)

ـسـك بـكــشف طـويل به (إمــام بـاب الــقـاعــة مـبــاشـرة يــقف رجل أنــيق 
تقـدم لـيدخل الـواحد بعـد اآلخر حـسب ترتـيب األسماء فى أسمـاء ا

الكشف)
وحيد :

(يبـدو على وجهه الضيق الـذى يتصاعـد إلى نفاذ صبر فـيحادث نفسه)
شـروط ســبــعـة ســريـة وكــمــان طـابــور? مش كــفــايـة عــلـيــنــا طـابــور الــعـيش
وطـابور اجلـمعـيـة التـعاونـية (يـكمل سـاخراً لـنفسه) وطـابـور الطـابور.. ال
رة دى.. أرجع بـعـدين لـقـاعة الـوالدة الـتـانـية ومـعـايـا زيزى أو مـبـدهـاش ا
أقــله "كـارت" كــوسـة. (ثم يـســتـديـر قـاصـداً الـهــروب من الـطـابـور. وهـنـا

تقدم لالختبار) يستوقفه صوت حامل كشوف ا
حامل الكشوف : 

(يـنــادى بـيــنــمـا يــنـظــر فى الــكـشف بــيـده)  وحــيـــد بــيه األصـــيل حــسب
الكشوف دوره اللى جاى 

وحيد : 
(يتوقف وقد اكتسى وجهه بالدهشة ويغمغم ساخراً) الكوسة هى احلل 
ـتقدم تصدر عنهم أصوات معـترضة وهنا يظهر سباعى أمن (طابور ا

الكلوب ..األصوات تخفت تدريجياً من اخلوف الغريزى)
صوت وحيد : 

آه يـا بـلـد .. يافـرعـون إيش فرعـنك قـال مـاالقتـشى قـطـيع..ال صدنى وال
يردنى 

(إظالم سريع)
نظر السادس ا

(داخل قاعة االختبار)
اخملتبر: 

(مايـزال فى بؤرة احللقـة "كفرخة دايـخة" يلف به الكـرسى الذى يجلس
" يجيب بسرعة عليه وهـو يلف ويدور أمام حلـقة السبعة و"بـالبانتومـا
تالحـقـة ألعضـاء حـلقـة الـسبـعـة. ومن ح ـتصـاعـدة ا عـلى األسـئلـة ا

نضدة.. احللقة السوداء  أمامهم. طرقة تدق على ا آلخر نـسمع ونرى ا
طرقة أثناء دوران اخملـتبر بكرسيه الذى تدريجـياً يتصاعد إيقـاع دقات ا
يهـبط به تـدريجـيـاً حتـى يسـقط عـلى األرض الهث األنفـاس وقـد فشل

فى االختبار.) 
(وهـنا نـسمـع دقه جمـاعيـة للـمطـارق فى أيدى حـلقـة السـبعـة .. أعضاء

تقدم فى االختبار)  جلنة السبعة لتعلن فشل ا
اخملتبر: 

ـقاعد (السـاقط عن كرسيه يـزحف على أربـعته ويتـسلل من حتت أحد ا
قاصداً باب القاعة ليخرج مخذوالً) 

(متردداً لزيزى هامساً) طب ما تورينى بالشروط السبعة قبل ما ....
زيزى : 

(تـرد بـاقــتـضــاب وخـطـورة) الــشــروط الــســبــعــة ســريــة ســر أســرار كــلـوب
اخلنزيرة وياتقبلها كلها يا ترفضها كلها. 

وحيد : 
(باستنكار يتساءل) من غير معارضة ?!

زيزى : 
(ضـاحكـة تـسـأله بـسـخـرية) يــوم مـالـقـيت روحك مـولــود من بـطن مـامـتك

أصيلة األصيل قدرت تعارض يا .. يافنان 
وحيد : 

(يتساءل) أقله مناقشة للسبع شروط ?!
زيزى : 

(مـازحه تـضـع يـديـهـا حــول عـنق وحـيـد كــمـشـنـقـة) ســاعــة مــا عـزرائــيل
بيقبض روح البنى ادم حد بيقدر يناقشه وال يقوله  

وحيد : 
(باستسالم يغمغم) وال تلت التالتة كام 

زيزى : 
(مـؤكـدة بــتـقــريـريـة) ال  وال تــلت الــتـالتــة كــام.. لــســبع شــروط الــوالدة
الــتـانــيـة (مـحـذرة) وحــسك عــيــنك تــكــشف ســر األسـرار حلــد غــريب عن

الكلوب 
وحيد : 

هه وبعدين ?!
زيزى : 

وال قبل .. خالص حتخرج من قاعة الوالدة التانية وانت منتاش انت 
وحيد :

(باستنكار يغمغم) أنا منيش أنا ?!
زيزى : 

(كـمن تـعـلن لـه بـشـرى سـعـيـدة) مــولــود جـديــد.. جــديــد فى جــديـد.. من
عــازب عـــايش فى أوده فى بـــدروم بـــرج الــزيـــان دادى.. فى غـــمــضـــة عــ
هــتالقى روحك طـايــر فى حــضن عـروســتك زيـزى الــزيـان لــسـابع دور فى

البرج 
وحيد : 

(يشرد ذهنه قلقاً)
زيزى :

بـنى فـيـما تـطـمـئنه) اطـمـن يـا فـنـان أنـا (تـسـحـبه ليـصـبح أمـام مدخـل ا
موصية عليك كبير السبعة وسبيعة 

وحيد : 
دخل)  (مايزال متردداً يهم باإلستداره بعيداً عن ا

زيزى :
(تعـيد توجـيهه لـلمدخل بـينـما تهـمس له مشـجعة) يـالال يـا فـنان بالش

قلق الفناني ده 
وحيد : 

بنى)  نوم مغناطيسياً يهم باخلطو داخل عتبة مدخل ا (كا
زيزى :

(تهمس له مشجعة) ماتنساش تغمض عنيك 
وحيد : 

(يغمغم) وبرجلى اليم خالص حطيت ...
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الفصل األول
نظر األول : ا

سـرح هنـاك سور مـرتفع وكـأنه سور قـلعـة عسـكرية (بعـرض عمق ظهـر ا
تعلـوه أسالك شائكـة مكهـربة. وفى منـتصف السور هـناك بوابـة حديدية
للدخـول واخلروج.. تظـهر خاللها حـديقة كبـيرة يتـوسطها مـبنى "كلوب
رور اخلنـزيرة االنـفتـاحى" من سـبعـة أدوار.. ولدخـول الكـلوب البـد من ا
كإجراءات أمـنية عبر بوابـة "اليكترونيـة" حديثة. يعلـو البوابه احلديدية
"مـاكـيت" ضخم لـهـيـكل سيـارة "مـرسيـدس" مـكـتوب عـلى جـسدهـا كـلوب
اخلنـزيرة االنفتاحى فى مدخل البوابة هناك سبعة حراس أمن الكلوب.
أجسادهم طـويلة وضخمة ويرتـدون زياً موحداً يليق بوظـيفتهم األمنية
ـسك كل مـنـهـم بـسـلـسـلـة نــهـايـتـهـا تـلــتف حـول عـنق كـلب اخملـيــفـة. و
حراسـة ضخم متوحش..هناك حارسان يقفـان خارج البوابة اإللكترونية
وبقـية احلراس الـسبـعة يـنتـشرون خـلف البـوابه اإللكـترونـية. كل حارس
ـسك بالـسلـسلة سك بعـصا كـهربـائية بـإحدى يـديه وبالـيد األخرى 

توحشة)  التى حتيط بعنق احد كالب احلراسة ا
(من خارج الـكالـوس نسمع صـوت فرمـلة سـيارة "مرسـيدس" تـتوقف وقد

ظهرت مقدمتها) 
شاب: 

(يظـهر من الكالوس .. أنه طويل القامة وقوى البنيان وأسمر اللون وفى
حوالى  26 من عمـرة .. يرتدى مالبس إفرجنـية كامله جـديدة. يتمشى
تـلقـائـياً مـقـتـرباً مـن مدخل بـوابـة الـكلـوب فـإذا بـالكـلـبـ خارج الـبـوابة
يهـجمان علـيه وينبـحانه بشراسـة بالرغم من جـذب احلارس السالسل
الــتى حتـيط بـرقـبـتـهـمـا. الـشـاب مــذعـوراً يـفـر هـاربـاً بـعـيـداً عن مـدخل

البوابة قاصداً الكالوس الذى دخل عبره فيصطدم بالشابة )
الشابة :

(فى حوالى الثامنة والعشرين من عمرها.. ترتدى مالبس حديثة غالية
ناسبـة لزيارة الكلـوب بالليل .. إنها الثمن تـليق بطبقـتها االنفتاحـية وا
تدخل من خـارج الكالـوس منـدفعة بـسرعـة فيصـطدم بـها الشـاب الهارب
. الشابة ضاحكة) وحيد خايف من توحش مذعـوراً من هجوم الكلب ا

كالب الكلوب يا.. ياصعيدى 
وحيد : 

يا زيزى كالب كلوب اخلنزيرة بتاعكو الظاهر مابيحبوش الصعايدة 
زيزى : 

(مـازحـة) الــلى يــحب زيـزى الــزيـان كالب الــكـلــوب حتــبه وتـمــوت فى حـبه
كمان 

وحيد : 
توحشة دى الزمتها إيه فى نادى ?! والكالب ا

زيزى : 
(ضاحكة) علشان تهبر مصارين أى رجاله غريبه تدخل الكلوب 

وحيد : 
هوه كلوب اخلنزيرة االنفتاحى مقفول على االنفتاحي وبس ?! 

زيزى : 
ده قانون عضوية كلوب اخلنزيرة 

وحيد : 
وليه العزلة دى ?! خايف من إيه ?!وعلى إيه ?

زيزى : 
(ضاحكة) متخافش ياوحيد انت هتبقه عضو فى كلوب اخلنزيرة 

وحيد :
ال يـاستى الله الـغنى أنا مـابحبش الكالب (الـكالب السبعة هـائجة يرتفع

توحش) نباحها ا
زيزى :

(ضـاحـكـة) مـسـيــرك حـتــحـبـهــا.. امـشى ورايــا وحـتــشـوف.. عـدى الــبـوابـة
اإللكترونية ورايا (زيزى تمر عبر البوابة اإللكترونية) 

وحيد :
ر خلـفها عبر البـوابة اإللكترونيـة فإذا بالبوابة تـصدر صريخ خنزيرة )

غاضبة وهائجة وفى نفس الوقت يرتفع نباح الكالب السبعة)
حراس األمن:

(والعصـى الكهربائية فى أياديهم يهـجمون على وحيد وهو معلق مذعور
بالبـوابة اإللكتـرونية.. احلراس يبـدأون فى تفتيشـه بالعصى الكـهربائية

التى تصدر شرارات كهربائية) 
زيزى : 

(عامدة تـتجـاهل ما يحـدث لوحـيد لفـترة ثم تـستديـر إلنقـاذه متصـنعة
الغضب فتصرخ فى احلراس) حيلك .. حيلك ياكلب إنت وهوه. 

أحد احلراس : 
زيزى ها ..جهاز البوابة اإللكترونية صرخ 

وحيد : 
(يقاطعه غاضباً) صراخ خنزيرة.. حلوفة بتولد والدة متعسرة

احلارس :
(يكمل كالمه) األفندى باينه مثكف ياها 

زيزى : 
(ضاحكة) اطمنوا األستاذ وحيد كان مثقف لكن دلوقتى خطيبى و....

وحيد : 
(يقـاطع زيزى وقد ازداد رعبه ومالبسه اجلديدة قد تهدلت بفعل اعتداء
الـعـصى الـكـهربـائـيـة عـلـيه يـستـنـجـد بـزيزى) زيــزى مش قـلت لك كالب

كلوبكو مش بيحبونى 
زيزى :

(بينـما تسحب مـن حقيبـة يدها منـديالً حريرياً مـطبوعاً عـليه باأللوان
أوراق "عمالت"  صـعـبـة تفـرده أمـام وحـيد وتـطـمـئنه) اطـمن يـا وحـيـد ..

بص شوف 
وحيد :

(يـنـظـر لـلـمنـديل) دوالرات .. اسـتــرلـيـنى.. يــورو.. ين.. عـمالت صــعـبـة
مطبوعة باأللوان على منديل حرير ?

(باستنكار) قهوة سادة ?! فى يوم والدتك التانية 
وحيد : (يعتدل ويسألها باهتمام قلق) إيه حكاية قاعة الوالدة التانية?!

زيزى : 
قاعة اختبار األعضاء اجلدد. 

وحيد : 
(يكمل) فى كلوب اخلنزيرة.

زيزى :
ـثالً مبتـدئاً تأخـذ بيد وحـيد وتتجه (وكأنهـا مخرجـة مسرحـية توجه 
به إلى ساللم مبنى نادى اخلنزيرة خطوة خطوة مع استمرار حوارهما)

وحيد : 
(يسير وكأنه منوم مغناطيسياً) 

زيزى : 
على باب القاعة حتغمض عينيك .. غمض يا روحى 

وحيد : 
(مازحاً يساير زيزى) غمضتهم 

زيزى : 
وبرجلك اليم حتخش القاعة 

وحيد : 
حاخشها متعلق من عرقوبى 

زيزى : 
حتخشها وانت لسه انت ...

وحيد : 
(يتوقف مؤكداً)  أنا..أنا وحيد محمد األصيل 

زيزى : 
حتالقى روحك فى وسط القاعة وحواليك مجلس السبعة ?!

وحيد : 
(يتساءل ضاحكاً) مجلس السبعة ?!

زيزى : 
(حتـرك يـدهــا حـوله كـأنـهـا تـرقـيه من عـ احلـسـود) ســبــعـة وســبـيــعـة..

حصوة ملح فى ع احلسود 
وحيد : 

(مصححاً) قصدك خمسة وخميسة 
زيزى : 

(مؤكدة) سبعة وسبيعة وابويا احلاج زين الزيان أولهم وكبيرهم..
وحيد : 

(بقلق يسألها فجأة) زيزى هو احلاج عرف ... ?!
زيزى : 

(تقاطعه قائلة بتهديد خفى) عاوز احلاج يعرف إيه ? 
وحيد : 

(بقلق) احلاج عرف حاجة عن ....
زيزى : 

(بـتـهديـد خـفى تـقـاطعه) ولـيه يـعـرف حـاجــة انت أهـو شـاطـر وهـتـصـلح
غلطتك ? 

وحيد :
ـرارة سـاخـرًا) وبـافك الــعـمل!!! (مـسـتـدركـاً) لـكن زيــزى.. أنـا (يـغـمـغم 
عــارف.. الـفــاس وقـعت فى الــراس خالص وجــواز حـنــتـجــوز خالص لـكن

نفسى أعرف حاجة واحدة وبعدها أموت.
زيزى :

زيزى : 
نديل ده منديلك  ا

وحيد : 
منديلك .. منديلى?

زيزى : 
ا هتبقى عضو هيبقالك منديلك 

وحيد :
مـانـا قــلت لك أنـا صــعـيـدى ابن صــعـيـدى ومـن كـفـر األصـيـل ومـالـيش فى

النوادى والكلوبات. 
زيزى : 

(سـاخرة) يـامــا صـعـايـدة قـبـلك فـتـحـوا مـخـاخـهم .. وصـبـحـوا أعـضـاء فى
الكلوب .. وبقى لكل واحد منهم منديلة. 

وحيد : 
(ساخراً) منديل األمان 

زيزى : 
نديل حلراس "كارنيه" العضـوية وأنت داخل بوابة الكلوب (بينما تشمم ا
األمن احمليطـ بوحيـد الذى مايـزال عالقـاً بالبوابـة اإللكتـرونية بـينما
ـنـديل ده لـلـكالب الـواقـفـة ديـدبـان علـى الـبـوابة تـقول سـاخرة) حـتـشـمم ا
قطوع عـلى طول حتالقى كلب من الكـالب ماشى قدامك وبيهـزلك ديله ا

حلد ما يوصلك مطرح ماانت رايح فى الكلوب.
وحيد : 

(وقد ابـتعد عنه حراس األمن يعبـر من البوابة اإللكتـرونية ويسير خلف
زيزى إلى داخل احلديقة)

(إظالم سريع)
نظر الثانى ا

سـرح يـرتفع مـبـنى من سبـعـة أدوار. إنه مبـنى كـلوب (وسـط عمق ظـهـر ا
ـســتـورد صـاعـدة إلى اخلـنـزيــرة االنـفـتـاحى هــنـاك ساللم من الــرخـام ا
ـبـنى حـديقـة واسـعـة تـنتـشـر فـيـها الـتـرابـيزات بـنى. حتـيط بـا مـدخل ا
ـفـارش غـالـيـة مطـبـوع عـلـيـها سـيـارة "مـرسـيـدس" وحول كل ـفـروشة  ا
تـرابـيزة كـرسـيـان أو أكـثـر. بـالـقرب مـن بدايـة الـساللم الـرخـامـيـة هـناك

تألن بالعصير)  ترابيزة جتلس عليها زيزى ووحيد وأمامهما كوبان 
وحيد : 

زوج بندم خفى) (شارد الذهن تماماً ويكسو وجهه قلق واضح 
زيزى : 

(تتـابع صمت وحيـد بقلق واضح ثـم تقطع الـصمت مازحة) الـلى واخدة
عقلك..
وحيد : 

(باقتضاب) زيزى طبعاً..
زيزى :

اللى واخدة عقلك.. قدامك قاعدة ماتخليك معايا 
وحيد :

(باقتضاب) ماهو انا معاكى يا زيزى 
زيزى : 

طب اشرب عصير التفاح قدامك 
وحيد : 

نفسى أشرب قهوة سادة 
زيزى : 

سرحى هشام عطوة مدير مسرح الشباب يقوم حالياً بأداء عمرة رمضان ويعود إلى القاهرة نهاية هذا األسبوع. > الفنان واخملرج ا
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شـاهد للـعودة به إلى تقـبل تقلـيد هو > إن حتـويل استـعداد ا
ـكن أن تكون قاتلة ـارسة يجب االنغمـاس فيها بحرص. و
مـيزة لـه هو أن يـخدع قـدرتنـا الذهـنية لـلعـاطفـة: فالـصفـة ا

بحيث ينشطها.
سرحي جريدة كل ا

8 من سبتمبر 2008 العدد61
ـبـتذلـة قـيـمة فى حـد ذاتـهـا. فالبد أن > لـديـنـا شكـوك مـشـروعة مـا إذا كـان لـلمـواقف ا
. فـما أن تـفرض وقف مـشبـعاً بـنـوع اخلصـوصيـة التى جتـلب اسـتبـصاراً جـديداً يـكـون ا
عـليـنا إدراكـاً معـينـاً بنـوعيـات روت احلـياة اليـوميـة فإنـها تـستـخدم بـشكل غـير مرض

وت. لة جتاه احلياة وا لتبرز عاطفة 

وسيقى اجلديدة حلفالت الصوت والضوء فى معابد األقصر وأهرامات اجليزة. > د. طارق مهران مشغول حالياً فى تأليف ا

سرحي جريدة كل ا
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(ساخرة) قبل ماتموت عاوز تعرف إيه ? 
وحيد : 

اللى حصل ليلتها... 
زيزى : 

(تقاطعه وتكمل مقلدة وحيد بسخرية) ليلتها اللى حصل حصل فعالً ?!
وال كـان الـلى بـالى بـالك ? (كلـبـؤة شـرسـة تـصـرخ بـحـدة مـهددة) هـنـعـيـده
تــانى يـا وحــيـد.. حــتـرجع تالوع? تــلف وتــدور? .. إن كـنت نــاوى تـرجع فى

كالمك يلال حاول تخرج من بوابة الكلوب 
وحيد: 

(متفكراً) والكالب ?!
زيزى : 

(مهددة) النار وال العار يا صعيدى 
وحيد : 

(يغمغم) الوالدة التانية أرحم 
زيزى : 

ستقبلك ياحبيبى (هامسة بحنية) وأنفع 
(إظالم سريع)
نظر الثالث  ا

(داخل قـاعـة اخـتـبـار األعـضـاء اجلـدد فى الـكـلـوب. قـاعـة فـخـمـة األثـاث
والديـكور مجـهزة بأحدث أجـهزة اإلدارة من كمـبيوتـر وفاكس ودائرة حوار
تلـيفزيونى وغـير ذلك من اجهزة حـديثة تلـيق بقاعة مـجلس إدارة كلوب
اخلـنـزيـرة االنـفـتـاحى وبـأعـضـائـه الـسـبـعـة .. فى وسط الـقـاعـة مـقـاعـد
ـقاعد صـفر .. تـدور هذه ا مـرتفـعة بـظهـور عالـية من جـلد بلـون الفـرو ا
ـقاعـد تـكون ـقاعـد لـفـات كامـلـة .. ا عـلى محـاور مـعـدنيـة تـلف عـليـهـا ا
حلـقة مـحكـمة وفى بـؤرة احللقـة هنـاك كرسى " بـيانـو " يلف بـدوره على
قـعد يـجـلس أحد اخملُـتبَـرين اجلدد مـحـور متـحرك ومـنخـفض.. عـلى ا
فى موضع االخـتبار فى حضرة مجلس الـسبعة .. احلاج زين الزيان على
قمة حـلقة مجـلس السبعـة وجميعـهم يرتدون زياً مـوحداً وأمامهم أوراق
وفى يد كل مـنهم قلم ومـطرقـة صغيـرة يدقـها العـضو عـلى مائدة عـالية
ـائـدة الـعـالـيـة أمـام مـجـلس الـسـبـعـة تـكـون حـلـقـة سـوداء من أمـامه .. ا
األبنوس األسـود .. تبدأ جلسة االختبار باحلاج زين كبير مجلس السبعة

يوجه للمخُتبَر اجلديد كالمه) .
احلاج زين : 

اسمك بالكامل 
سداسى السبعة : 

(يكملون) االسم سباعى 
احلاج : 
وعمرك 

سداسى السبعة : 
ظبوط  بالظبط ا

احلاج : 
(يـكمل) عمـرك بالـثانـيـة .. بالـدقيـقة.. بـالسـاعة .. بـالشـهر .. بـالسـنة ..

بالقرن 
(إظالم سريع)

نظر الرابع  ا
(أمام باب مبنى الكلوب أعلى الساللم)

زيزى : 
بنى)  (مازالت تقود وتوجه وحيد قبل دخوله ا

وحيد : 
(باستسالم يتنهد ويسألها) وفى قاعة االختبار حيحصل لى إيه ?

زيزى :
(ترد بآلية) حيسجلوا اسمك القد بالكامل وسنك 

وحيد :
(يرد بنفس اآللية) وحيد محمد األصيل .. حوالى  26سنة 

زيزى :
(بنفس اآللية تكمل) وحيسألوك عن كل اللى تعرفه عن نفسك 

وحيد :
(يغمغم بأسى متسائالً) واللى لسه ماعرفش نفسه?! 

زيزى :
هم اللى جاى  (تهون عليه األمر) اللى فات مات .. ا

وحيد :
(يغمغم متسائالً كمن يسأل نفسه) والتاريخ .. تاريخى?!

زيزى :
(كمن تبشره باجلديد القادم) حيكون لك تاريخ جديد 

وحيد :
(يغمغم متسائالً كمن يسأل نفسه) واجلذور .. جذورى?!

زيزى :
كن تعيش  (تهون عليه األمر ضاحكة) من غير جدور 

وحيد :
(ساخراً) إنسان صوبات 

زيزى : 
(تؤكد ضاحكة) وفنان صوبات 

وحيد : 
(يتنهد ويسألها) هه وبعدين?!

زيزى : 
(بآلية تخبره) مجلس السبعة وسبيعة حيقروا عليك شروط الكلوب ...

وحيد : 
(معترضاً يسأل باهتمام) هيه فيها شروط ?!

زيزى : 
(ترد ببساطة) شروط العضوية السبعة 

وحيد : 

(إظالم سريع)
نظر اخلامس ا

(خارج قاعـة االختبـار هناك الفـته مثبتـة على  بـاب القاعـة مكتوب
عليها قاعة اختبار األعضاء اجلدد كلوب اخلنزيرة االنفتاحى)

ـتقـدم لالختـبار لعـضوية (أمام بـاب القاعـة هناك طـابور طويل من ا
ــتـقـدمــون من اجلـنــسـ ومن جـمــيع األعـمـار فــوق الـواحـد الــكـلـوب..ا

والعشرين).. 
وحيد:

(يظهـر قادماً وهو يبحث عن قاعة االختبـار فيفاجأ بالطابور الطويل ..
ثم يقع بصره على االفته فيقرأها بصوت هامس)

ـسـك بـكــشف طـويل به (إمــام بـاب الــقـاعــة مـبــاشـرة يــقف رجل أنــيق 
تقـدم لـيدخل الـواحد بعـد اآلخر حـسب ترتـيب األسماء فى أسمـاء ا

الكشف)
وحيد :

(يبـدو على وجهه الضيق الـذى يتصاعـد إلى نفاذ صبر فـيحادث نفسه)
شـروط ســبــعـة ســريـة وكــمــان طـابــور? مش كــفــايـة عــلـيــنــا طـابــور الــعـيش
وطـابور اجلـمعـيـة التـعاونـية (يـكمل سـاخراً لـنفسه) وطـابـور الطـابور.. ال
رة دى.. أرجع بـعـدين لـقـاعة الـوالدة الـتـانـية ومـعـايـا زيزى أو مـبـدهـاش ا
أقــله "كـارت" كــوسـة. (ثم يـســتـديـر قـاصـداً الـهــروب من الـطـابـور. وهـنـا

تقدم لالختبار) يستوقفه صوت حامل كشوف ا
حامل الكشوف : 

(يـنــادى بـيــنــمـا يــنـظــر فى الــكـشف بــيـده)  وحــيـــد بــيه األصـــيل حــسب
الكشوف دوره اللى جاى 

وحيد : 
(يتوقف وقد اكتسى وجهه بالدهشة ويغمغم ساخراً) الكوسة هى احلل 
ـتقدم تصدر عنهم أصوات معـترضة وهنا يظهر سباعى أمن (طابور ا

الكلوب ..األصوات تخفت تدريجياً من اخلوف الغريزى)
صوت وحيد : 

آه يـا بـلـد .. يافـرعـون إيش فرعـنك قـال مـاالقتـشى قـطـيع..ال صدنى وال
يردنى 

(إظالم سريع)
نظر السادس ا

(داخل قاعة االختبار)
اخملتبر: 

(مايـزال فى بؤرة احللقـة "كفرخة دايـخة" يلف به الكـرسى الذى يجلس
" يجيب بسرعة عليه وهـو يلف ويدور أمام حلـقة السبعة و"بـالبانتومـا
تالحـقـة ألعضـاء حـلقـة الـسبـعـة. ومن ح ـتصـاعـدة ا عـلى األسـئلـة ا

نضدة.. احللقة السوداء  أمامهم. طرقة تدق على ا آلخر نـسمع ونرى ا
طرقة أثناء دوران اخملـتبر بكرسيه الذى تدريجـياً يتصاعد إيقـاع دقات ا
يهـبط به تـدريجـيـاً حتـى يسـقط عـلى األرض الهث األنفـاس وقـد فشل

فى االختبار.) 
(وهـنا نـسمـع دقه جمـاعيـة للـمطـارق فى أيدى حـلقـة السـبعـة .. أعضاء

تقدم فى االختبار)  جلنة السبعة لتعلن فشل ا
اخملتبر: 

ـقاعد (السـاقط عن كرسيه يـزحف على أربـعته ويتـسلل من حتت أحد ا
قاصداً باب القاعة ليخرج مخذوالً) 

(متردداً لزيزى هامساً) طب ما تورينى بالشروط السبعة قبل ما ....
زيزى : 

(تـرد بـاقــتـضــاب وخـطـورة) الــشــروط الــســبــعــة ســريــة ســر أســرار كــلـوب
اخلنزيرة وياتقبلها كلها يا ترفضها كلها. 

وحيد : 
(باستنكار يتساءل) من غير معارضة ?!

زيزى : 
(ضـاحكـة تـسـأله بـسـخـرية) يــوم مـالـقـيت روحك مـولــود من بـطن مـامـتك

أصيلة األصيل قدرت تعارض يا .. يافنان 
وحيد : 

(يتساءل) أقله مناقشة للسبع شروط ?!
زيزى : 

(مـازحه تـضـع يـديـهـا حــول عـنق وحـيـد كــمـشـنـقـة) ســاعــة مــا عـزرائــيل
بيقبض روح البنى ادم حد بيقدر يناقشه وال يقوله  

وحيد : 
(باستسالم يغمغم) وال تلت التالتة كام 

زيزى : 
(مـؤكـدة بــتـقــريـريـة) ال  وال تــلت الــتـالتــة كــام.. لــســبع شــروط الــوالدة
الــتـانــيـة (مـحـذرة) وحــسك عــيــنك تــكــشف ســر األسـرار حلــد غــريب عن

الكلوب 
وحيد : 

هه وبعدين ?!
زيزى : 

وال قبل .. خالص حتخرج من قاعة الوالدة التانية وانت منتاش انت 
وحيد :

(باستنكار يغمغم) أنا منيش أنا ?!
زيزى : 

(كـمن تـعـلن لـه بـشـرى سـعـيـدة) مــولــود جـديــد.. جــديــد فى جــديـد.. من
عــازب عـــايش فى أوده فى بـــدروم بـــرج الــزيـــان دادى.. فى غـــمــضـــة عــ
هــتالقى روحك طـايــر فى حــضن عـروســتك زيـزى الــزيـان لــسـابع دور فى

البرج 
وحيد : 

(يشرد ذهنه قلقاً)
زيزى :

بـنى فـيـما تـطـمـئنه) اطـمـن يـا فـنـان أنـا (تـسـحـبه ليـصـبح أمـام مدخـل ا
موصية عليك كبير السبعة وسبيعة 

وحيد : 
دخل)  (مايزال متردداً يهم باإلستداره بعيداً عن ا

زيزى :
(تعـيد توجـيهه لـلمدخل بـينـما تهـمس له مشـجعة) يـالال يـا فـنان بالش

قلق الفناني ده 
وحيد : 

بنى)  نوم مغناطيسياً يهم باخلطو داخل عتبة مدخل ا (كا
زيزى :

(تهمس له مشجعة) ماتنساش تغمض عنيك 
وحيد : 

(يغمغم) وبرجلى اليم خالص حطيت ...

cyan magenta yellow black File: 16-17 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

(إظالم)
الفصـل الثانـى

نظر األول : ا
(غرفة وحيد فى "بدروم" برج احلاج زين الزيان) 

سـرح على الوجه (محتـويات الـغرفة قـليلـة وفقيـرة موزعة عـلى خشـبة ا
سرح  تـفرج) مقدمة ا التـالى : هناك سرير سفرى أقـصى يسار (يسار ا
بـالـقـرب مـن الـسـريـر هـنـاك مـكــتب صـغـيـر لـلـكــتـابـة والـقـراءة وأحـيـانـاً
ـكـتب كـرسى خـشـبى وأمـامـه آخر. يـسـتـخـدم كـمـنـضـدة لألكل .. خـلف ا
هناك شـماعـة خلف السـرير الـسفـرى معلـقة عـلى اجلدار ومعـلق علـيها
سرح هناك دوالب البس اخلـاصة بوحيـد. أقصى  مقدمـة ا بعض ا
البس "إيديـال" من الصاج أبوابه مفتوحة عـلى مصراعيها لنرى بعض ا
الـقـليـلـة معـلـقـة على شـمـاعـة وبعـضـها اآلخـر عـلى أرفف الـدوالب. فوق
سطح الـدوالب هناك حقـيبة سـفر من اجللد الـصناعى الـباهت والكالح
سرح هـناك حمـام صغيـر ملحق بـالغرفة اللـون. وسط جدار عمق ظـهرا
ـ مـدخل احلــمـام هـنـاك ويـفــصـله عـنــهـا سـتــارة بالسـتـيــكـيـة. عـلـى 
ـنضدة. على منضـدة مسطـحة فوقهـا بوتاجـاز مسطح واألنبـوبة أسفل ا
األرض وفى أركـان الـغـرفـة هـنـاك بــعض الـصـنـاديق من الـكـرتـون مـعـبـأة
بالكتب وفوقها كتب أيضاً. الغرفة تغلب عليها الفوضى وعدم النظافة)

وحيد: 
البـسه الـتى عـاد بهـا من كـلوب اخلـنـزيرة مـستـلق عـلى الـسريـر شارد )
ـنديل ـسك بإحـدى يديه ا الذهن ومن حـ آلخر يـتـثاءب رغـما عـنه. 
يـدالية معلق بها سك  ـطبوع بالعمالت الصـعبة وباألخرى  احلرير ا
مفاتـيح سيـارة "مرسيـدس" يحركـها أمام عـينـيه بينـما يحـادث نفسه بال
حـمـاس مـحـادثـاً نـفـسه) : عــضـو جــديـد .. مــنـديـل األمـان فى شــمـالى..
ـينـى.. وعنـيـا اليـجـة حـوالـيـا خـنـازيـر .. خـنـازير ومـفـاتـيح اخلـنـزيـرة فى 
راكنـة فى جنينـة الكلوب مـستنية صـحابها اخلـنازير. عيـنيا اليجة وروحى
اليدة وريـقى سايل عـلى خنـزيرة اركـبهـا .. وسلسـلة مـفاتـيح اخلنـزيرة ب
صـوابــعى ســبــحـة شــيخ لــلــشـيــخــة زيـزى بــاســبح وبــاسم اخلــنـزيــرة بــاذكـر
(يـحـرك رأسه كـمن فى حـضـرة ذكـر ويردد) خــنـزيـرة.. اخلـنــزيـرة خـنـزيـرة

..اخلنزيرة خنزيرة  (تدريجياً يغلبه النوم ويرتفع شخيره)
(بعد فتره ترتفع أصوات خنازير) 

صوت وحيد : 
ـنـة ويـســرة وقـد بـدا عـلى وجـهه (وقــد اسـتـغـرق فى الـنــوم يـحـرك رأسه 
الــقــرف الــواضح أنه يــعــيش فى كــابــوس مــقــرف. مـن حـ آلخــر يــغــمــغم

بصوت مكتوم) أنا أكيد نا فى زريبة خنازير .
نظر الثانى) (إظالم بطئ مع ظهور ا

نظر الثانى  ا
(غــرفـــة الــعــازب وحــيــد فى الــبــدروم وقــد امـــتــزجت بــقــاعــة فى كــلــوب
اخلنـزيرة. قـاعة موحـلة وفى أركـانهـا فوق أكـوام الكـتب أكوام من الـزبالة
تـرعى فـيـهـا سـبـعـة خـنـازيـر حـقـيـقـيـة تـلـتـهم بـنـهم الـفـضالت مـن أكوام
الـزبـالة وأيـضـاً بـعض الـكتب. ثـم يتـحـرك بـعضـهـا وقـد انتـهى من األكل
ـوحلـة. فى وسط جدار صـدر القـاعة هـناك ليـتمـرغ فى أرضيـة القـاعة ا
نظـر حالياً كأنه مزيج باب- نـفس موضع باب احلمام فى غـرفة وحيد. ا

من منظرين الغرفة والقاعة)
(فى وسط القـاعة هـناك "مـاكيت" لسـيارة "مـرسيـدس" ضخـمه باحلجم
الـطبـيـعى ولقـد غـطى هـيكـلـها بـجـلد خـنـزيـره ومقـدمـة السـيـاره مركب
عــلـيـهـا رأس خـنـزيـره ومــؤخـرة هـيـكل اخلـنـزيــره األم مـركب عـلـيـهـا ذيل

خنزيرة)
(اخلنازير احلقيقية تصدر من ح آلخر أصوات خنزيرية بشعة)
سرح) (السرير السفرى مايزال فى موضعه أقصى يسار مقدمة ا

صوت وحيد : 
(نائـماً يعـيش حلمـاً غريبـاً من ح آلخـر نسمـعه يغمـغم بقرف واضح)

قطم. أنا أكيد نا فى  زريبة فى عزبة الزبال فى جبل ا
ـلـحق بـغـرفـة الـعـازب (من بـاب وسط صـدر الـقـاعـة نـفس بـاب احلـمـام ا
وحـيد- يـدخل سـبعـة خـنـازير بـشـرية ضـخـمة بـكـروش مـنتـفـخة بـجـلود
خـنـزيريـة تـغطى أجـسـادهم وتـتدلى مـنـهـا الذيـول . والـسيـقـان واألقدام
أيضـاً خلنازير . أما الـرؤوس فقد تقـنعت برؤوس وآذان خنازيـر فيما عدا

الوجوه مازالت بشرية) 
احلاج زين الزيان : 

(أول وأكبر هذه اخلنازير السبعة بل إنه كبيرهم) 
(يــنـتــشـر ســبـاعى اخلــنـازيــر حـول اخلـنــزيـرة األم مع وقــوف احلـاج زين
الـزيـان أمام رأس مـقـدمـة اخلنـزيـرة. سبـاعى اخلـنـازير يـتـأبط كل مـنهم

كتاباً ضخماً أوراقه وغالفه من جلد اخلنزير)
احلاج زين:

(بإشـارة منه يظهر من خـالل باب ملحق بالـزريبة نفس بـاب حمام غرفة
العازب وحـيد   أربعة خـنازير بشريـة ضخمة يـحملون فـيما بيـنهم نقالة
خشبية مقدمتها كرأس خنزير   ومؤخرتها كمؤخرة وذيل خنزير متدل)
(فـوق النـقـالـة هـناك دمـيـة كـبـيرة لـهـا وجه وحـيـد وبـحجـمه الـطـبـيعى.

ملفوفة بكفن ناصع  البياض بال أذرع ومستلق فى حالة احتضار)
(منذ ظهور دمية وحيد على النقالة ...)

وحيد : 
(عـلى الـسـريـر الـسفـرى نـائم ويـبـدو عـلى وجـهه الـقـرف واالشـمـئزاز من
رائحة الـزريبة ويوشك على التقيؤ وكأنه مقـيد كالدمية بالكفن. يحاول
تخـليص إحدى يـديه ليـسد أنفه بال جـدوى  وأخيراً يـدفن أنفه فى أحد

كفيه) 
اخلنزير األكبر : 

(احلـاج زين الـزيـان يـفـتح كـتابـه اخلنـزيـرى لـيـقرأ) بـاسم اخلـنـزيـرة األم
نـبدأ شـعـائـر وطـقوس الـوالدة الـثـانـية لـلـمـدعو (ثم يـشيـر للـخنـزير األول

ينه قائالً) االسم بالكامل.  على 
اخلنزير األول : 
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الديكور :
(اليـوجــد ديـكــور ثـابت فــقط سـتــائـر ســوداء عـلى جــانـبى
ـظـلمـة تمـامـاً فيـبدو الـفراغ سـرح فـراغ منـطقـة الـتمـثيل ا ا
ـظلـم وكأنه صـفـحـة سـوداء أو لنـقل شـاشـة مـظلـمـة لـعرض ا

سينمائى) .
ـنظر ـبدع ا سـرح- يشـكل اخملرج ا بـاإلضاءة الـفنيـة - شعـر ا
نـطقة التمـثيل مع استخدام ظلم  نظر داخل الـفراغ ا تـلو ا
ــوحـيــة ... مــجـرد أبــسط قــطع الــديــكــور واإلكـســســوارات ا
نـظـر مـكانـه وزمانه ومـكـونـاته واجلو "مـوتيـفـات" تـوحى بـا

العام للمنظر .
مع مالحـظة ضـرورة ظهـور واختـفاء أو انـتقـال قطع الـديكور
واإلكـسـسـوار فى سـهــولـة وسـيـولـة نـاعـمــة ومـتـدفـقـة تـدفق

ظهور وتالشى الرؤى فى حلم أو الصور فى فيلم .

فانتازيا مسرحية

البودرة
احلاج زين : 

(يقاطعهم حاسماً) اخلنزيرة أحلى اسم دلع للبتاعة اللى اسمها... 
السداسى : 

(معاً) موافقون.. اخلنزيرة ياريس وعاشت األسامى
احلاج : 

ـيـة عـشان ـصـرى تـوكـيـل لـلـشـركـة الـعـا (يـواصل كالمه)  وكـلـوب اخلـنـزيـرة ا
مـانسوق ونـوزع اخلنـزيرة فى مـصر والـبالد العـربية (احلـاج يعود للـتهديد)

ضروبة أكيد حتلغى التوكيل  لو عرفت الشركه األم بحكاية الكشوف ا
السداسى : 

(بتطير واضح) فال الله وال فالك يا ريس 
احلاج زين : 

(يـواصل تـهـديده) لـو حـصل واتـلـغى الـتـوكـيل مش حـنـالقى كـلـوب يـلـمـنا..
ـــصــرى بـــتــاع زمـــان مش هـــيــقـــبل أمـــثــالـــنــا فى طـــبــعـــاً نــادى الـــســـيــارات ا
نا وخافى بالوينا  هم نحافظ على كلوب اخلنزيرة اللى ال عضويته.. ا

السداسى :
(بـصـوت جــمـاعى يــعـتـذرون) خالص يــا ريـس نــوعــدك نــخــبى  بالويــنــنــا

وهنظبط ونوحد الكشوف ياريس 
احلاج زين : 

(بـارتـيـاح يـنــظـر فى الـكـشـوف أمـامه ويـقـول بال حـرج) الــلى عـلــيه الـدور
وحيد محمد األصيل 

السداسى : 
(خفية يتبادلون النظرات واالبتسامات الساخرة) 

احلاج زين : 
(متـجاهًال نظراتهم ويبتسم بصفاقة يحسد عليها قائًال) قبل ماانده على اللى
واهب عليه الـدور الزم أدليكـو فكـرة عنه .. وحيـد محمـد األصيل فـنان متـعدد ا
مـؤلفـاتى ومـخرجـاتى ومـشخـصـاتى كمـان وشـجرة الـعيـلـة بتـاعـته أصيـلـة مأصـلة
تـلك كفـر األصيل لـسابع جـد ..أبوه عـ اعيـان محـافظـة أسيـوط وهو تـقريـباً 
ـصـون زيزى الـزيـان.. وعشـان ما وعـاوز ينـاسـبنى ويـتـجوز بـنـتى الـعفـيـفة الـبـكر ا
أوافق على جواز وحيد من زيزى كان الزم يكون عضو عامل فى كلوب اخلنزيرة

السداسى : 
(بـصوت جـماعى مـنافق) مـبروك مـقـدمـاً يـا ريس لبـنـتـنـا زيزى وعـريـسـها

وحيد 
احلاج زين : 

( يـنظر حوله لـلسداسى قائالً) عـقبـال والدكو وكـلكـو طبعـاً مدعـوين على
لـيـلـة دخـلـة زيزى بـنـتى عـلى عـريـسـهـا وحـيـد مـحـمـد األصيل (ثم يـضغط
نضدة بينما يقول للسداسى ينه با على زر جرس كـهربائى مثبت على 
بـجــديـة واضـحـة) طــبــعــاً بــعــدمــا نــخـــتــبــر الــعــريس من غــيــر مــجــامالت.
وت ومن جديد اعصروه باألسئلة وبلشـروط حتكتفوه حلد ما يتخنق .. 
ـوت ده إذا كـان يـسـتحق يـكـون عـضـو فى  كلـوب اخلـنـزيرة الزم يـقوم من ا

وبالتالى يستاهل يكون عريس زيزى بنت احلاج زين الزيان 
(ببطء يـفتح باب القاعة ويظهر وحيد األصيل ويتقدم بخطوات مترددة

داخل القاعة)
السداسى: 

ـنـخـفض فـى بـؤرة حـلـقـة (يـشــيـرون لـوحـيــد لـلـجـلــوس عـلى الـكـرسـى ا
االخـتبـار وبصـوت جـماعى يـقـولون له) وحـيـد بـيه يـا أصـيل اتـفـضل هـنـا

اقعد فى وسطينا واطمن.
وحيد : 

نخفض فى بؤرة احللقة) (يجلس أخيراً على الكرسى ا
احلاج زين : 

ـنـضـدة أمامه ثم يـسـأل وحـيد ـطرقـة ويـدقـها عـلى ا ـسك بـا (بـجـدية 
بـآلـيـة)  االسم بــالـكــامل سـبــاعى. والـسن بــالـســنـة..  بــالـشــهـر.. بــالـيـوم..

بالساعة .. بالدقيقة .. بالثانية.

احلاج زين كبيرهم :
ينه ويساره متسائالً)  هه .. يا جماعة (ينـظر إلى بقية األعضاء عـلى 

إيه رأيكو األخير فى صاحبنا اللى ما يتسماش.
األعضاء الستة: 

(فى صوت جماعى آلى) اللى تشوفه يا ريس. 
احلاج زين : 

(يـقـرأ فى األوراق أمـامه ويـقـول سـاخـراً) أنـا شــايف الــلى مـا يــتـســمـاشى
"مثكف"

السداسى : 
(بـصـوت واحــد يـزأرون رفـضــاً وبـأقالمـهم يــشـطـبــون فى األوراق أمـامـهم

" فى كلوب اخلنزيره ياريس ) بعالمة(>) مايلزمناش "مثكف
احلاج زين : 

( بـينمـا ينـظر فى األوراق أمامه) حـتى أوراق شجـرة عيـلـته اللى مـقدمـها
لنا 

السداسى : 
(بأقالمهم يشطبون على الورق ويزأرون بصوت موحد) مضروبه يا ريس 

احلاج زين كبيرهم : 
(بينما ينظر لألوراق أمامه) االسم اللى بعد اللى مايتسماش 

السداسى : 
(وقد نـظر كل واحـد منـهم فى الورق أمـامه ينـطق بسـرعة بـاسم يخـتلف

عن اآلخر فتتداخل األسماء وتتقاطع) 
جمال الـ

عز الدين الـ 
ساويرس الـ
فاروق الـ

سليمان الـ 
شاذلى الـ

احلاج زين:
ـزاجه (يـقـاطـعـهم سـاخـراً) كــشــوف االخـتــبــار كل واحــد فـيــكــو غـيــرهــا 

زاجه  و
السداسى : 

ـشى على كـشـوفـنا (بـصوت جـمـاعى يعـتذرون) اللى فى كـشـوف الـريس 
وعلى رقابنا كمان ياريس

احلاج زين : 
(بـهـدوء) كل الــكـشــوف الزم تـتــغــيـر تــتـظــبط تــتـصــحح.. تـتــوحـد(مـحـذراً)

وإال...  
السداسى:

(بصوت جماعى) اطمن ياريس حنظبط الكشوف 
احلاج زين : 

ــصـرى يـادوبك فـرع من (يـواصل كالمه) انـتـوا عـارفـ كــلـوب اخلـنـزيـره ا
ية "مرشيدش" فروع شركة  السيارات العا

السداسى : 
ـرســيــدس نــطـقــاً غــيـر الـواحــد بــعـد األخــر يــنــطق اسم مــاركـة الــســيــارة ا

صحيح)- مرسيدش
 - مرزيدز

- مرسيدز 
- مرشيدز 
- مرشيدس
احلاج زين : 

( مقـاطـعـاً ينـفـجر ضـاحـكاً وبـصـعوبـة وضـيق يـقول بـكـلمـات مـتقـطـعة)
مـرشـدا .. مـرزيـد .. مـرسـيـد .. وعـلى إيه عـوجـة الـلـسـان وخـوتـة الـنـافوخ

الزم ندلعها ونشوف لها اسم دلع  مصراوى
السداسى : 

(الـواحد بـعـد اآلخـر يقـول ضـاحـكًا) نـسـمـيـها  –الـشبح  –الـتـمـسـاحة –

> احتفاالً بشهر رمضان يقام معرض لرسوم األطفال ببيت ثقافة بورفؤاد يستمر حتى 18 سبتمبر اجلارى.
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ـؤلف احلـديث مضـطر إلى تـنظـيم احلدث فى مـسرحـيته > ا
بوسائل جديدة إذا كان للعناصر التراجيدية والكوميدية فى

تفرج. التجربة أن تفرض االنتباه على ا

سرحي جريدة كل ا

8 من سبتمبر 2008 العدد61
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> فرع ثقافة بورسعيد قرر إقامة احتفاالته بشهر رمضان الكر باستاد بورسعيد الرياضى بإشراف أحمد زحام رئيس إقليم القناة.

14
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> يـجذب األداء الصامت الواقعى على مسرح بدون مـحتويات مناظر مسرحية
ـسرحـية مكـرساً إما ـا كان اجلـزء األكبر من ا االنـتبـاه إلى أدق التـفاصيل. ور
إلـى استخـدام هذا الـنوع من الـتأثـير اسـتخـداماً هـوائى النـزوات أو الستغالل

اإلمكانيات الكوميدية.
سرحي جريدة كل ا

8 من  سبتمبر 2008 العدد 61

البطل فى الزريبة
 بطولة هذه األيام ليست فى القوة اجلسدية

  لكنها تكمن فى ابتكار احللول

 مجدى احلمزاوى

فـقط إلى هناك بل أشـار إلى هنا من خـالل إبراز حالة
الـبـيـروقراطـيـة الـتى تـمـنع هـرقل من تـنفـيـذ مـأمـوريته ;
وأنه بـهـذا الـطرح قـد أشـار إلى هـنـا ولـيس إلى هـناك ;
واألمــر مـــردود عــلـــيه أن الـــطــرح األســـاسى كــان فى أن
هـنــاك قـوانـ لــهـذا الـبــلـد البـد أن حتــتـرم أوال قـبل أن
تفعل مـا يخالـفها حـتى لو كنت بـطال   استدعاؤه من
همة مـا !! وحقيقة األمر أن رئـيس النظام ذاته لتـقوم 
اخملـرج قد استجاب لـتداعى  بعض الهـموم الذاتية
أو االجــتــمــاعــيـة ووضع هــذه اجلــمل الــكــثــيــرة الـتى
تـعـبـر عن الـبــيـروقـراطـيـة فى  غـيـر مـكـانـهـا وإال مـا
تـفــســيـر أن  يــكـتب اخملــرج ويــؤكـد فى نــهـايــة األمـر
وقـبل أن يــتـوجه هــرقل لالنــحـنــاء فى الـســيـرك أنه

أصال ال يوجد روث  !!
ــتــضـاربــة الــنــاجتـة عن نــعم هــنـاك بــعض الــتــفــسـيــرات ا
تـــدخل اخملـــرج فى الــنـص األصــلـى  ودخــوله لـــلــعـــمل فى
الـنص مـن خالل وجـهــة نـظــر مـســبـقــة حــكـمــته وبـالــتـالى
ـا حـكــمت عــلـيه بــالـتــعـامـل مع زوايـا أو زاويــة مـحــددة  
أدى فى بـعض األحيان إلى تغيـير وجهة الدال لـيعبر عما
ـــراوغــات لم يـــكن لـه فى األســاس أو حتـــمـــيــلـه بــبـــعض ا
األخرى التى تـستـمد قوتـها على شـبه اإليضاح من خالل
الـتــفـسـيـر احلـركى واألدائى ;  وإذا حتــدثـنـا عن الـديـكـور
ـــصــاحب لــلــعــرض والـــذى قــام به مــحــمــد ــتــواجــد أو ا ا
قـطـامش ; فـحـقـيـقـة األمـر أن هذا الـديـكـور لم يـضف ال
ـســرحى بـشـكـل يـتـنـاقض تــفـسـيـرا وال وظــيـفـة لــلـعـرض ا
تـمـامـا مع مـا هـو مـعـروف عن مـحـمـد قـطـامش كـمصـمم
لـلديكـور; فجاء األمـر عبارة عن سـتارة وبضـعة مسـتويات
سرح ليب منزل هرقل  فقط وباب على مقدمة يـسار ا
ا يشبه ; كـما أنه أخذ من اسم العـرض هذا االستخـدام 
األكـيـاس الـبالستـيـكـيـة السـوداء الـتى تـوضع بـها الـقـمـامة
ستـويات فقط; مع لتكـون شبه السـتارة هذه ; ثم بـعض ا
بـعـض اإلشـارات فــيـمــا وراء هـذه األكــيــاس عـنــدمـا نــقـوم
دينة أخرى ; كان حـيث تلوح على البعد مناظر  بتغيير ا
وقد نفـذت بشـكل ال يلـحظه الـكثـيرون حـتى القـليل الذى
ســيالحــظه  فــســيـالحــظه بــصــعــوبــة ; وهــذا مــا جــعــلــنــا
ـسـتـويـات  فـقط ماذا نـتـساءل لـولم يـكن هـنـاك إال هـذه ا
ـنــطــقـى أن مـا كــان ســيــحــدث? واحلــقــيــقــة أن اجلــواب ا
سيحدث  كان سـيصب فى صالح العرض ; فإننا لم نكن
ــسـرح ــا وضـع عـلـى خــشــبــة ا ســنالحظ غــيــاب شىء 
وأيــضــا - وهــذا هــو األهم - كـــان اخملــرج ســيــهــتم أكــثــر
صمم بالتفسير ويـأخذ على عاتقه هو اجلزء الذى أراد 
ـا كان األمـر بهـذا الشـكل يكون الـديكور أن يـقوم به ; ور
أكـثـر تــواؤمـا ; وإذا كـان هــذا حـال الـديــكـور فـإن اإلضـاءة
غلب عـلـيهـا اإلنارة فـقط إال فى بـعض األحـيان الـتى كان
ــونــولـوج ــواجـهــة مع الــنــفس عــلى طــريـقــة ا بـهــا بــعض ا
الـداخـلى ; وهـذا االعـتـمـاد عـلى اإلنـارة فى أغـلـب أحـيان
ـــســتـــهــجن أو لـــلــقـــصــور فى الـــعــرض لم يـــكن بـــالــشىء ا
معـاجلة اخملـرج ; ولـكن فى عرض كـهذا اعـتـمد الـوضوح
وجـود بـكـثرة مـنـهـجا ; وأيـضـا لـلتـعـامل مع هـذا الـسـواد ا
البس ; كـان البـد من هـذا الـتـعـامل مع فى اخلــلـفـيـات وا

اإلضاءة خاصة فى مسارحنا اإلقليمية.  
  عـمـوما فـإن الـعـرض فى مـجـمـله كـان أكـثـر من جـيد ;
ويـعــود جـزء كــبــيـر من هــذه اجلـودة إلى فــريق الــتـمــثـيل
لـهـذا الـعمل  _مع عدم إغـفـال دور اخملرج فى تـدريـبهم
فـــقـــد كـــان الـــكل بال اســـتـــثـــنـــاء عـــلى درجـــة كـــبــيـــرة من
ـا يــقـدمــونه  خـاصـة أمــانى عـبـد احلــمـاس واالقـتــنـاع 
الــفـــتــاح وأحــمـــد يــوسف وهــبـــة زكى  فــهـــؤالء الــثالثــة
جتــــاوزوا حــــد اجلــــودة فــــأمــــانـى كــــانت أشـــــبه بــــقــــائــــد
األوركستـرا فى مشـاهد الكـورس حيث قـبلت وهى على
ـــــوهــــبــــة أن تـــــكــــون فــــقـط مــــجــــرد شـــــخص من هــــذه ا
اجملـموعـة; وأيـضـا أحمـد يـوسف الـذى قام بـدور الـتابع
بـشـكل جـديـد فـوضع البـسـمـة والـتـأمل فى نـفس الوقت
ــشـاهـد ; وهــبـة زكى تـلـك الـتـلــقـائـيــة الـتى قـامت أمـام ا
بــدور خــادمـة احلــظــيـرة ونــطــقت بــاحلـكــمــة دون ادعـاء
بالتعليم  أو اخلطابـية وكانت طبيعية ومقنعة إلى درجة
كــبـــيــرة ; والبــد أيــضـــا أن نــذكــر من وصـل إلى مــرحــلــة
اجلــودة وهم بــاقـى الــفــريق بال اســتــثــنــاء ; خــالــد عــبــد
السالم فى دور هـرقل; أمل سعـد بدور ديانـيرا; مـحمد
أسـامـة بـدور أوجيـاس ; عـمـرو جمـال ;مـعتـز الـشـافعى;
إسـراء عــاطف; ســارة مـجــدى; شـيــمــاء مـحــمـد; أحــمـد
عــبـد الـسـمــيع; عـايـدة طـه; مـنـيـر أبــو الـغـيط; الــشـيـمـاء
ن شهـاب ; شيـماء أبو بـكر; مصـطفى محب; طارق; أ
هـبة عـبـد العـزيـز;. فـكل التـحـيـة لهـذا الـفـريق على أمل
سرح". أن يـستمـر بهـذا احلماس واالقـتناع بـهذا الـفن ا

ــســاعــدة حــتى ــســرح; مع بــعض الــعــنــاصــر ا خــشــبــة ا
ـضـمون فى حـالـة تواجـد الـكثـير من يـسـتقـيم الـشكل وا
سـرح مـثل حاالت الـدائـن الـشـخصـيـات عـلى خشـبـة ا
ــضـيــفـة ; وقــد كـان مـوفــقـا فـى بـدايـة ـان الــدولـة ا وبــر
سرح فى الـعرض حيـنمـا كان كل من كـان على خـشبـة ا
ـنـاسب له ; انـتـظــار هـذا الـبـطـل بـعـد أن قـام بــالـتـهـيــؤ ا
فـأدخــله من بـاب جــانـبـى  فى صـالــة الـعــرض حـيث إنه
بهذا يـكون قد أشـار إلى أن هذا البـطل موجود مـعنا أو
يـخــرج مـنــا ; وبـالـتــالى نـكــون نـحن أيــضـا عــلى قـدر من
ـا يــتـواءم مع تــفـســيـره هـو ــا يـحـدث لـه  ـســئـولــيـة  ا
لــلــنص ; ولـــكن قــد غــاب عــنـه الــتــوفــيق أيـــضــا عــنــدمــا
أعــجــبـــته هــذه احلــركـــة فــقــام بــتـــكــرارهــا بـــشــكل أكــثــر
وضوحا مع صاحب السـيرك ; حيث أدخله مباشرة من
سرح ; بشـكل أضر دالليا بتفسيره هو اخلاص صالة ا
ـكن أن يـكون ـثله فال  ; فإن كـان هـرقل منـا أو نـحن 
ـثله لـسبب بـسيط جدا صـاحب السـيرك منـا أو نحن 
مــوجــود عــلـى مــســتــوى تــنــفــيــذه لــلــنص  _فــأنــا هــنـا ال
أنـاقش أفكـاره هـو. فـلو أنه قـد قـام بـهذا األمـر أو بـهذا
الـتفسـير الـذى يقول إن هـرقل وأيضـا صاحب الـسيرك
ته فى ـمكن أن يـكـونا مـنا أو مـتـواجدين مـعـنا مـا  من ا
شىء فـأنـا هنـا ال أنـاقش األفـكـار ولكن أنـاقش طـريـقة
طروحة نفسها وال ا يتواءم مع الفكرة ا التعبير عنهـا 
يضـربهـا فى الـصمـيم من الداخل   _فـهـو قد ركـز على
ضاعـفة ثرواتهم شغـول دائمـا  أن أصحاب الـروث ا
وأيــضــا بــإفــراغ الــبـلــدان األخــرى مـن األبــطــال  وأيــضـا
إفراغ هؤالء األبطال من معـانيهم; ال يتواجدون معنا أو
هـنا  _مع مـا فى هـذا من طـرح لوجـهـة نـظر  سـيـاسـية
واجــتــمــاعــيــة واقــتـصــاديــة  وأيــضــا مــلــمـوســة فى عــالم
الـيوم _فـهـو قـد ركـز حـركـيـا وداللــيـا عـلى تـغـريـبـهم عن
ـــكــان أو تــغـــريــبــهم عـن نــطــاق هـــنــا واآلن ونــحن هــذا ا
شترك الذى وأصبح هم واآلن وهناك ; بـحيث أصبح ا
كـانية واألنـا أو نحن; بحيث نشاهـده هو اآلنيـة وليس ا
أنه بجزئه الثانى من العرض مع داللة دخول هرقل من
ـا يــحـدث لـهـرقـل / نـحن هـنـاك ; الـصـالــة فـهـو يــشـيـر 
وبالطـبع قد يـقول البـعض إنه فى اجلزء الثـانى لم يشر

ـوهــبـة اجلــيـدة الـشــكل الــغـنــائى مـســتـغـال وجـود هــذه ا
ـتـمـثـلة فى القـادرة عـلى تـلـحـ كـلـمـات النص الـعـاديـة ا
الـطـالب مـحـمـد أسـامــة ; والـذى تـضـافـرت مع مـوهـبـته
الـتـلـحـيـنـيـة الـفـائـقـة قـدرته اجلـيـدة أيـضـا عـلى الـتـوزيع;
ـا هى الـدافع فى ـاديـة ر وإن كـانت قـلـة اإلمـكـانــيـات ا
ـنـتج الـنـهـائى  بـالـشـكل الـذى يـتـنـاسب مع عـدم خـروج ا
وهبـة وال القـدرة فقد كـانت التـسجيالت بـها ما هـذه ا
ـا يشـير إلى أن  االسـتوديـو لم يكن عـلى الوجه بـها  ; 
طـلـوب هذا إذا كـان هـنـاك استـوديـو أصال ; وإذا كان ا
مـنـسى قـد اعتـمـد علـى الشـكل الـغنـائى فالبـد أن يـكون
ـوسـيـقى أو هـنـاك تــشـكـيالت حـركــيـة تـتـواءم مع هــذه ا
ــصــمم الــغــنــائـــيــة ; وقــد أحــسـن عــنــدمــا لـم يــســتـــعن 
اســتــعــراض من إيــاهم وقــام هــو بــوضع هــذه احلــركـات
الـتــعـبـيـريــة و االسـتـعـراضـيــة  ; فـقـد جـاء تــفـعـيل الـنص
ـسرحيـة على وفاق تام سـرح أو احلركة ا على خشـبة ا
مـع مـدلـوالت الـكـلـمـات والـتـعــبـيـر عن األجـواء الـنـفـسـيـة
واالجـتـمـاعـيـة ; واسـتـمـدت الـفـقـرات التـى وضع لـهـا ما
سايـر للحالة يسمى بـاالستعراض أو التـعبير احلـركى ا
الغـنائـية الـتى اتسـم بها الـعرض قـوتهـا من تعـبيـرها عن
الـكـلمـة والـشخـصـيـة التى تـقـولهـا وأيـضـا للـمـرسل إليه
وأيـــضـــا فى بـــعض األحـــيـــان عـن تـــنـــاقض الـــكـــلـــمـــة مع
ــائى ; وقـد اتـسـمت ـدلـول الـفــعـلى أو احلـركى أو اإل ا
ـسرحـية لـلعـرض عمومـا بحـالة احلـصار التى احلركة ا
يــتــعـرض لــهــا هـرقـل سـواء من الــدائــنـ فـى وطـنه ; أو
حـتـى فى حـالــة اجــتـمــاع تــابـعه وديــانــيـرا مــعه ; وأيــضـا
ــهــمــة إيــاهــا ; فــقــد كــان فى حــالــة من عــنــدمــا قــبل بــا
احلـــصــار الــدائم فـى نــصف دائــرة عـــلى األغــلب طــوال
الوقت وال يسـتطيع الـفكاك مـنها الـلهم إال فى احلاالت
الـتى كـان يـتـواجـد بـهـا مع تــابـعه فـقط حـيث يـصـبح هـو
سيـطر وتتحـول حالة احلصـار هذه إلى حالة عـكسية ا
ـحاصـرة ومطاردة هـذا التـابع ; مع ما حـيث يقـوم هو 
فى هـذا من دالالت حتـسب لـهـذا اخملـرج; وقـد سـاعده
عـــلـى تـــأكـــيـــد حــــالـــة احلـــصـــار هـــذه أنـه  قـــد وضع كل
الــشــخــصـــيــات عــدا هــرقـل وديــانــيــرا والـــتــابع وخــادمــة
ـتواجد  بشكل دائم تقريبا على احلظيرة فى الكورس ا

 هـــذا هـــو اسم نـص الـــكـــاتب الـــســـويـــســرى فـــريـــدريش
دوريــنــمــات; بــالــطــبـع هــو من خالل هــذا الــنص يــســيــر
كــعـادتـه نـحــو تــقــد مــوقــفه من احلــيــاة ومن األحـداث
ـر بـها الـعـالم حال السـيـاسـية واالجـتـماعـيـة التـى كان 
ــــعـــروف أن دوريــــنـــمـــات مـن أصـــحـــاب حـــيـــاتـه; فـــمن ا
األيديولوجيا ; وأن كـثيرا من النقاد وضعوه فى مصاف
الكتاب التقدمـي إن لم يكن االشتراكي ; وهو حينما
كـــتب هـــذا الــنـص لم يـــكن قــصـــده بـــالــطـــبع أن يـــنــاقش
ـة بـقدر مـا حـاول أن يـعطى ـشكالت الـيـونـانـية الـقـد ا
انعكاسا أو إسقاطـا على القضايا التى كانت تهم العالم
فى الـنــصف الـثـانى من الــقـرن الـعـشـرين ; فــهـو عـنـدمـا
صــور فى نـصه هـذا حـالـة الــبـطل هـرقل ; وكـيف أنه ال
ــة فى وطــنه وأن الــديــون يــجـــد ســبــيال لــلــحــيــاة الـــكــر
تــكــاثـــرت عــلــيه إلى درجـــة أن مــنــزله عــلـى وشك الــبــيع
ــزاد ســدادا لـــهــذه الــديــون مع إشـــهــار إفالسه ; إلى بــا
احلـد الذى جعل هرقل يـقبل مضطـرا فكرة نزوحه إلى
تـكاثر هناك ; ألن  بـلدة أخرى كى يقوم بـإزالة الروث ا
ـحاولـة جمع الـثروة ; وأنه أهل البـلد مـشغـولون  أكـثر 
باستـئجار من يـنوب عنـها فى جمـع أو إزالة هذا الروث
ــا لــو تــركــوا أشــغــالــهم ; ســيــكــون األمــر أقل تــكــلـــفــة 
وقــامـوا هـم بـالــتــنـظــيف ; ويــسـتــعــرض لـنــا أحــوال هـذه
الـبـلـدة مـبيـنـا سـيـاسـتـها الـدائـمـة فى اسـتـدعـاء األبـطال
من الـبالد األخرى وشـغلهم بـأشيـاء تافـهة تـخرجهم عن
دورهم األساسى; مع عدم إغفـال تأثير البلدة أو البالد
األصـــلــيــة الـــتى ال يــجــد فـــيــهـــا األبــطــال الـــذين عــبــدوا
الــطـرقـات واســتـصـلـحــوا احلـقـول وجــعـلـوا احلــيـاة أكـثـر
يــسـرا ; كـســبـيل لــلـعـيش بــكـرامـة ; وأن من اســتـفـاد من
هذه الـبطـولة أو تـلك اخلدمـات الـتى قدمـها الـبطل هم
أصــحــاب األمــوال الــذين يـتــنــاســون مــا قــدمه لــهم هـذا
الـبــطل; ولـكن كـانـت الـقـضــيـة األسـاســيـة الـتى طــرحـهـا
دوريـنــمـات فى نـصه بــالـتـشــابك مع مـا أشـرنــا إلـيه ومـا
يـــحــتـــويه الــنـص من قــضـــايــا فـــرعــيـــة ; هى قـــضــيــة أن
ـعـتـمـدة الـبـطـولـة فى عـالم الـيـوم لـيـست هى الـبـطـولـة ا
عـــلى الـــقـــوة اجلــســـديـــة ; وأن عـــصــر إيـــجـــاد  احلـــلــول
لــلــمــشــكالت احلــيــاتــيــة الــذى كــان يــعــتــمــد عــلى الــقــوة
اجلـسـديــة قـد ولى ; وأن الـبــطـولـة اآلن هى الســتـعـمـال
الـعـقل وابـتـكــار احلـلـول ; فـفى الـوقـت الـذى يـفـشل فـيه
هرقل فى إزالـة الروث جند الـشاب الصـغير الـذى فكر
مكن فى طـريقة علميـة عملية عن طـريق إيجاد احلل ا

حاولة اإلجبار بالقوة. من الطبيعة نفسها وليس 
ولـكن الـسـعـيــد مـنـسى حـيـنـمـا أخــرج هـذا الـنص لـكـلـيـة
ــنـصـورة . وشـاركت بـه اجلـامـعـة فى اآلداب  بـجــامـعـة ا
ـســرحــيـة لــلــجـامــعـات مـلــتــقى الـدلــتــا الـثــانى لــلـفــنــون ا
ـصـريــة والـذى عـقــدت فـعـالـيــاته عـلى مـســرح جـامـعـة ا
طــنـطــا ; كــان له رأى آخـر;  فــهــو أوال قــد اعـتــمــد عـلى
الـتــرجـمـة بــعـنـونــة الـنص بـاسـم "الـبـطل فى احلــظـيـرة";
ثانيـا فهـو قد تـدخل فى النص وغـير الـنهـاية األصـلية ;
فــهــو قـد أنــهى الــعــرض بـاضــطــرار هـرقل حتـت ضـغط
احلــاجــة وهــو بــعــيـــد عن مــوطــنه األصـــلى إلى الــقــبــول
بــاالنــحــنــاء فى الــســيــرك; وحتــول من بــطل إلـى مــجـرد
رة أو فقـرة هزلـية ال تـعتـمد عـلى إبراز هـذه البـطولة
أو الـقــوة الـفــائـقــة الـتـى يـتــمـتع بــهــا; ولـكن هــذه الـفــقـرة
انــصــبت عــلى أن هــذا الــبـــطل ســوف يــنــحــنى فى هــذا
ـكــان ; مع مـا فى هــذا الـطـرح من مـدلــوالت مـتـعـددة; ا
واعـتـمـد نص الـعـرض عـلى تـبـيـان حـالـة الـبـيـروقـراطـيـة
ضـيف التـى تصيـب مشروع الـبطل تـعمدة فـى البلـد ا ا
بالفـشل; مركـزا فى نفس الوقـت على أن اخلطـأ الثانى
لهـذا البـطل هو خضـوعه لهذه الـبيروقـراطية; فـقد كان
ــطــالب حــبــيــبــتـه ديــانــيـرا اخلــطــأ األول هــو خــضــوعه 
هـمة ; مهمة إزالة وتـابعه وموافقته عـلى أن يقبل هذه ا
الـــــروث واخلـــــروج من  بـــــلـــــده األصــــلـى ; إلى أن يـــــصل
للـحضيض الـذى وصل إليه  ; ركـز على أن يكـون هناك
تــســـاؤل أال وهـــو عـــلى من يـــقـع اخلــطـــأ? هـل هــو عـــلى
نـتفع والتجار البالد الـتى يتحكم فيهـا مجموعة من ا
لـدرجة أن البطل الذى يقـدم خدمات هائلـة لهذه البلدة
ثال فهو الذى جعل األرض تصـلح للزراعة على سبيل ا
 ال يــجــد قـوت يــومه ومــثــقل بــالــديــون ومـعــرض فى أى
حلــــظــــة إلى الــــطــــرد من مــــأواه ? أم عــــلى مــــجــــمــــوعـــة
احملــيـطـ بــهـذا الـبــطل سـواء كــانت احملـبـوبــة أو الـتـابع
ن ال يـنــظـرون لألمـر بـشـكل جـيــد ويـصـبح كل هـمـهم
ا ادى فقط ويضطـرونه للقبول  ستـوى ا هـو تأم ا
ال يـرضاه بل ويتعارض مع كـرامته وبالتالى كـرامة البلد
ن جـــزء من تـــاريـــخه بل وصـــانع األصـــلى الـــذى فـــيـه 
وجوده إلى حد كـبير? أم عـلى هذه البـلدة التى اسـتغلت
ـوطن _ مـعـانـاة الـبـطل فى مــوطـنه; فـأخـذته من هـذا ا
مع مـــا فى هـــذا من دالالت  _وتـــســـلــيـــمه إلـى صــاحب

السيرك لكى يقوم باالنحناء?! .
ه لــهـذا الـعـمل عـلى  اعــتـمـد الـسـعـيــد مـنـسى فى تـقـد

وسيقى  تشكيالت حركية تتواءم مع ا

 فريق التمثيل أضاف الكثير للعرض 
وساهم فى جناحه

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) حاطاطى لها الجل ماافوت ..واعال واعال 

السداسى : 
إتمسكن حلد ما تتمكن 

وحيد :
(على سريره يحلم أنه فقد الوعى ويغمى عليه) 

اخلنزير األكبر : 
العضو احملتضر اتخرس ليه ?!

السداسى : 
باينه مات يا كبيرنا 

اخلنزير األكبر : 
أكيد بيتماوت.. بيمثل ما هو مشخصاتى 

واحد من السداسى : 
مات ياريس.. ندفنه يا كبيرنا ونخلص 

اخلنزير األكبر : 
ـوت عـلى كـيـفه ـقـدسـة وبـعـدهــا  ال مش قـبل مـا يـســمع بـقـيـة الـوصـايــا ا
ونـدفـنه وفى بطن  اخلـنـزيرة األم حـيفـضل يـعيـد ويزيـد فى الـوصايـا حلد

ما مخه يسيح ويبقى... 
السداسى : 

(يغنون ساخرين) يا مهلبية يا...
اخلنزير األكبر : 

صــفـحــة بـيــضـة.. أبــيض يــا ورد.. قـرش مــاسح وبـكــده نــطـمن إنه خالص
نسى جذوره  

السداسى: 
(الواحد بعد اآلخر)

نسى تاريخه 
نسى هويته 

حتى طعم الل اللى رضعه من أمه حينساه يا كبيرنا.
وحيد : 

(عـلى ســريـره يـحـلم أنه قــد أفـاق وفـتح عـيــنـيه ويـصـرخ) أمه يــا أصــيــلـة
األصيل مسـتحـيل حانسـى مية الـنيل الـلى رضعتـها من صـدرك احلن ..

مستحيل يا أصيلة 
اخلنزير األكبر : 

يـالال كمـلـوا علـيه.. فـحـوا فى ودانه بـخوا فى نـافـوخه حلـد ما مـخه يـبقى
مخ عصافيرى. 

وحيد : 
(على سريره يغمغم) كفتة مخاخ عصافيرى فطرتنى زيزى

السداسى: 
(وقد جتـمعـوا على جـانبى رأس وحـيد ومـعاً يـفحـون ويبخـون همـساً فى

أذنيه بأصوات  غامضة متداخلة) 
وحيد : 

) فى عــلم أنــا وال فى حــلم ?! (ثم يــلـفظ (عــلى سـريـره يــحـلم مـغــمـغـمـاً
وت األخيرة)  أنفاسه األخيره بعد حشرجة ا

السداسى : 
خالص يا كبير خلصنا عليه 

اخلنزير األكبر : 
مات ?!

السداسى : 
وشبع موت 

اخلنزير األكبر :

اخلنزير األكبر : 
وقـبل مــا يــطـلـع الـســر اإللــهى.. قــبل مـا تــتــطــلع روحه من رمــته.. قــبل مـا

وت الزم نفخوا فى  ودانه اجلوز 
السداسى : 

قدسة للخنزيرة األم  الوصايا ا
اخلنزير األكبر : 

ثكفة ...  وتبخوا فى دماغه (ساخراً) ا
السداسى: 

وصايـا اخلنـزيرة األم وصـية وصـية (ثـنائى بـعد اآلخـر يقتـربان من أذنى
دميـة وحيد احملـتضر فـوق ظهر اخلـنزيـره األم ويهمـسان له بالـوصايا) :

إن دخلت بلد احلف بإلهه 
وحيد : 

(عـلـى سـريـره يـحـلم مـعـتـرضـاً يـصرخ) عــاوزيـنى أكــفـر بـالــوحـيــد الـواحـد
األحد يا كفرة ?!
اخلنزير الثانى :

إن دخلت بلد بتعبد خنزيرة حش وارمى لها 
صوت وحيد : 

(على سريره يحلم.. يغمغم لنفسه بقرف) وريحتها ?! 
اخلنزير األكبر : 

حلــد دلــوقــتى مش ســامع صــوت الــعــضــو احملــتـضــر.. بــوادنى الزم اســمع
صـوته بيردد وراكـو الوصايـا وصية وصـية وإال روحه حـتفضل كـده ما ب
السما واألرض معلقة. هه يالال نفخ .. نبخ من تانى فى ودانه اجلوز 

اخلنزير األول : 
(يهمس فى أذن الدمية) إن دخلت بلد احلف بإلهه 

وحيد : 
(على سـريره نائم يـغمـغم بصوت مـحتضـر ضعيف) إن دخلت بـلد احلف

بإلهه 
اخلنزير الثانى : 

(يهمس فى أذن الدمية) إن دخلت بلد بتعبد اخلنزيرة .. حش وارمى لها
وحيد : 

(عـلى سـريـره يـحلم بـصـوت مـرتـفع يكـرر الـوصـية) إن دخـلت بـلـد بـتـعـبـد
اخلنزيرة هاحش وارمى لها 

اخلنزير الثالث : 
اسجد للقرد فى زمانه 

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) هاسجد للقرد فى زمانه 

اخلنزير الثالث : 
(يكمل) وجاريه مادام فى سلطانه 

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) وهاجاريه مادام فى سلطانه 

اخلنزير الرابع : 
اإليد اللى ما تقدرش تعضها بوسها 

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) اإليد اللى مااقدرش أعضها حابوسها 

اخلنزير اخلامس : 
إن كان ليك حاجه عند الكلب قول له يا سيدى 

وحيد : 
(على سريره يحلم مردداً) حاقوله يا سيدى 

اخلنزير السادس : 
طاطى لها تفوت وحتعال وتعال 

> مسرحية «سعيد فى زمن العبيد» للكاتب محمود كحيلة تصدر خالل أيام ضمن سلسلة نصوص مسرحية.
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(يقرأ) وحيد محمد األصيل. 
اخلنزير األكبر :

ــعـرفــتـنــا نـحـن الـسـبــعـة رؤوس حملــفل اخلــنـزيـرة ـذكــور أعاله أمــامـنـا و ا
ذكور ى للـخنزيرة األم نـشهد أن ا صرى التـابع  واخلاضع للمـحفل العا ا

أعاله قد اجتاز االختبار.
السداسى: 

اختبار السبع شروط السرية 
اخلنزير األكبر :

ى للخنزيرة األم  لعضوية احملفل العا
اخلنزير األول : 

ستجد بعضمة لسانه  وها نحن نشهد أن ا
وحيد : 

(على سريره يحلم مردداً بخزى) لسان نعامة بارد فطرتنى زيزى 
اخلنزير األكبر :

وافق على السبع شروط السرية شرط شرط 
السداسى : 

وافق موافقة باالجماع 
صوت وحيد : 

(على سريره يغمغم بندم) بال   – وال تلت التالتة كام 
اخلنزير األكبر : 

وبصوابع يديه ورجليه العشرين 
السداسى : 

بصم على السبع شروط السرية 
اخلنزير األكبر : 

صرى نعلن جناح العضو ولهذا نعلن نحن السبـع رؤوس حملفل اخلنزيرة ا
ذكور أعاله بامتياز  ستجد  ا ا

السداسى : 
مع مرتبة الشرف األولى 

وحيد : 
ـرارة ساخرة) مـرتبـة عدم الـشرف (على سـريره مايـزال يحـلم مغمـغماً 

األولى 
اخلنزير األكبر : 

ـذكور أعاله يكمل رحـلة جناحه على طريق ـستجد ا وعلشان مـا العضو ا
الشرف 

السداسى : 
علشان ما يبقى واحد مننا 

اخلنزير األكبر :
الزم يبقى توبه... 

السداسى :
(يكمل) من توبنا
اخلنزير األكبر :

وطينته 
السداسى : 

من طينتا 
اخلنزير األكبر:

وطبقته... 
السداسى :

طبقتنا.. الزم يفتح ويبقى انفتاحى مفتوح 
اخلنزير األكبر :

صرى  والزم يبقى له اسم سرى جديد كعضو فى كلوب اخلنزيرة ا
السداسى :

نـديل احلريرى واليسرى (بينـما يرفع كل منهم يـده اليمنى عالـياً وبها ا
ينه منديل بهـا ميدالية معلق بها مفاتيح سيارة اخلنزيرة يقولون) فى 

األمان وفى شماله مفاتيح احلياة اجلديدة.. الطبقة اجلديدة 
اخلنزير األكبر : 

وت  ذكور أعاله الزم  ستجد ا وعشان ما كل ده يحصل للعضو ا
(إظالم سريع)
نظر الثالث ا

(على السرير السفرى) 
صوت وحيد : 

(وقـد خـلع البـدلة وارتـدى بدالً مـنهـا بيـجامـة حريـرية. إنه مـستـلق على
سريره شارد الذهن  .. ومن ح آلخر يتثاءب بينما يحادث نفسه) والدة
تـانيـة ! غريـبة ! طـقوس والدة أغـرب!  شروط تـعجـيز.. إقـرارات تعـهدات
تخنق... موت.. دفن.. طقوس تلق ميت.. وبعد كده واء  واء واء ! (بعد
ا الواحد فـترة صمت يغـمغم متأمالً) لكل طبـقة اجتـماعية طـقوسهـا.. و
.. يتطـلع لطبقة أعـلى من طبقته. أصحاب مننا يبص لـفوق ويتطلع طـبقياً
تـسلل لـطبقتـهم الزم يعمـلوله طقوس الطبقـة األعلى عشـان  ما يقبـلوا ا
عبور.. عـبور طبـقى والزم يلقـنوه وصـاياهم حلد مـا يحفـظها صم وطـبعاً
األوطى الزم يـقبل شـروط ووصـايا األعـلى.. تـمام زى الـشعـوب احملـتلـة ما
ـستـعـمـر وجايـز تـدين بـدينه سـتـعـمر األجـنـبى تـتـعلم لـغـة ا بـتقـلـد احملـتل ا
حلـد ماتـنسى أصـلـها وفـصلـها (رغمـاً عنه يتـثاءب وتـدريجيـاً يغلـبه النوم

ويرتفع شخيره وبعد فترة يعاوده احللم أو لنقل الكابوس)
(إظالم بطئ)

نظر الرابع) (مع ظهور.. ا
نظر الرابع ا
      (عوده لإلضاءة الكاملة لزريبة اخلنازير)

اخلنزير األكبر : 
وت  ستجد الزم  وعشان ماكل ده يحصل العضو ا

وحيد :
ــوت أرحم مـن ريــحـــة زريــبــة (عــلى سـريــره يــغـمــغم بــاشـمــئـزاز واضح) ا

اخلنازير يا خنازير الكلوب 
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األبـعــد فى رؤيـة الــعـرض. أضف إلى ذلك
أن طـبــيـعـة الــلـغـة وجــمـعــهـا بـ الــفـصـحى

والعامية يعد نوعا من هذا التداخل.
أمـا الـسـيـنـوجرافـيـا فـقـد كـانت عـلى درجة
عـالـيـة من الـتـمـيـز صـمـمـهـا الـدكـتـور عـبد
الـناصر اجلميل وفـيها تبـدو اخللفية (فى
ـسرح) خـلفـية عريـضة هى أقـصى نهـاية ا
أقــــرب إلى لــــوحــــات الـــتــــشــــكــــيل وكــــذلك
الــســتـارة األمــامــيــة الــتى تــرتـفـع مع بــدايـة
الـعرض ثم يـعاد إنـزالهـا قبل نـهايـته. هذا
الـتشـكيل األقـرب لـلسـريالـيـة يبـدو - فيـما
لـمح الذى ال سبيل إلى قراءته أتصور - ا
- قراءة مـرجـحة لـتـأويل بـعيـنه خـاصة من
جــانب اجلـــمــهــور الـــذى قــد تــشـــتــته هــذه
تعدد من ساحة التشـكيلية وهذا الكم ا ا

األشكال واخلطوط والرسوم التشكيلية.
ـيــز هـذه الــســيـنــوجـرافــيـا إال أن أهم مــا 
ـتمـيزة - والـتى ال يقـدح فى قيـمتـها هذا ا
اجلانب الـتـشـكيـلى - ذلك االنـقـسـام الذى
يـصـنـعه مصـمم الـديـكـور بـ طـرفى دائرة
تمثل الكرة األرضية التى تنقسم بانقسام
طــــرفى الــــصــــراع ويـــتـم اســـتــــخــــدام هـــذه
الـــــقــــــطع نــــــصف الــــــدائـــــريــــــة فى أوضـــــاع
واستـخدامـات مخـتلـفة تـبرز مـقدرة فـائقة
عـلى هــذه الـتـصـمـيـمــات مـثل حتـولـهـا إلى
ـشاهـد اخلـاصـة بـالـقـرصان أشـرعـة فى ا

والبحر... إلخ.
إال أن هـــذا الــعــرض لـم يــقــدح فى قـــيــمــته
الــفـــنــيـــة الــبـــارزة خـــلل اإلضــاءة فـى بــعض
األحـيـان حيث يـتـأخـر تـركيـز الـضـوء على
ــــمـــثـــلــــ وكـــذلك كـــلــــمـــات بـــعض وجـــوه ا
األغانى للـشاعر أحـمد زيدان شـابها كـثير
من االسـتسهال نـحو قوله: "كلـنا تسامح..
كلـنـا تـصـالح.. وحِـدْة وحـدة وحـدة.. عادى
لـو شـتـمــتك.. عـادى لـو ضـربـتك.. إلخ" إال
أن كلمات األغـانى عموما جاءت على قدر
من الـــشــعـــريـــة والــتـــمــيـــز وأضـــاف إلــيـــهــا

لحن إيهاب حمدى بصمته اخلاصة. ا
أمــا اخـــتالفى مـع اخملــرج فـــيــبـــدو خــاصــة
ـــواضـع مـــعـــيــــنـــة مـن الـــعـــرض تــــبـــدأ من
مثل فى اإلعداد حيث يستـطرد بعض ا
سرحى مـقاطع نظائـرية ال تنـمى احلوار ا
كـثــيـرا مـثــلـمـا جنــد فى حـوارات احملـامـ
تعـددة وكما جنـد أيضا فى مـرافعاتـهما ا

طولة فى مشهد احملكمة. ا
وفـى زاويــــة أخــــرى جنــــد اخملــــرج يــــحــــاول
سرح كسـر احلاجز اإليـهامى بـ خشبـة ا
ـــمـــثـــلــ من واجلـــمـــهــور فـــيـــخــرج بـــعض ا
ـــســـرح ويــــســـرعـــون فى أســــفل خـــشـــبــــة ا
ــفــتــوحـة عــلى صــعــودهم درجــات الــســلم ا
ــشــهـد مــقـدمــة مــقــاعــد اجلــمـهــور وهــو ا
ــسـرح الــوحــيــد الــذى يـتــبــنى فــيه آلــيــات ا
الـبـريــخـتى.. واخــتالفى هـنــا يـكـمن فى أن
ــســرح الــعــرض كــلـه ال يــعــتــمــد تـــقــنــيــات ا
البريختى وكـانت هذه مجرد حملة صغيرة
ـاثـلـة الـلـهم ـشـاهـد  لم يـتم تـرجـيـحـهـا 
ــمـثـلــ فى بـدايــة الـعـرض إال فى حــركـة ا
وانــتـــقــالــهم مـن دور الــراوى اخلــارجى إلى

دور الشخصيات اجملانسة.
ثم نــقـطــة أخـيـرة تــسـتـحـق اإلشـادة وأعـنى
بهـا التـرجمـة التى قـام بهـا الدكـتور يـسرى
خــمــيس لــنـص "دوريــنــمــات" حــيث قــدم له

ترجمت كلتهما أكثر تميزا من األخرى.
ـمثـل ـتمـيز وألداء ا حتيـة لهـذا العـرض ا
وحتــيـة لــلـمــخـرج احملــنك ولــكل من أسـهم

فى إمتاعنا بهذا العمل الفنى الثرى.
ء

اخملرج نفسه.
ـسـتوى هـذا االلـتحـام بـ الـطرفـ عـلى ا
األعــــمـق وهــــذا االنــــقــــســــام الــــبــــارز عــــلى
ــسـتــوى الـظـاهــرى هـو مـا يــتـحـتم الــنـفـاذ ا
إلـيه من خالل الــعـرض ومن ثـم فـإن هـذا
الــتــداخل الــذى نـســتــطـيع أن نــتــلـمــسه فى
ـســتـوى األعــمق من خالل مــجـمــوعـة من ا
ــــــؤشـــــرات لــــــعل أولــــــهـــــا حــــــيـــــاديـــــة دور ا
الـقــاضى فـالـقـاضى ال يـعـلن انـحـيـازه ألى
من الطـرف ويعـلق على كل مـنهمـا بقوله
ـتلك رؤية "مـعك حق" وإذًا فالـقاضى ال 
واضـحـة وموقـفه من الـقـضـية يـبـدو هـشا
وغـــــيـــــر واضح ولـــــكـن وجـــــوده عـــــلى رأس
احملــكــمـة بــهــذا الــوصف يــجــعل الــطــرفـ
على مـسـتوى واحـد - عـلى األقل بـالنـسـبة
له - حيث ال يبدو مرجـحا لكفة أحدهما.
أضـف إلى ذلـك مــــا يــــبــــرزه الـــــنص من أن
ـثـل كل مـنــهــمـا طــرفى الــصـراع الــلــذين 
طـــبــقـــته لــيـــســا بـــريــئـــ من رمـــاد أبــاديــرا
فــكـالهــمـــا مـــســـتـــغل وكالهـــمـــا ســـعى من

األبــــواب اخلـــــلــــفــــيـــــة الجــــتـــــذاب أقــــطــــاب
السلطة وليس هناك طرف كامل البراءة.
ثم إن طـائــفـة الــكـهــنـة نــفـســهـا تــوحـد هـذا
اخلـالف فى الــــــوقـت الـــــذى تــــــعـــــمــــــقه. إن
ـا تــمــثـله مـن إشـارة إلى طــائـفــة الــكـهــنــة 
أولئك الـذين يستـثمـرون قضـايا الدين فى
خــــدمــــة أغـــــراض شــــخــــصــــيــــة أو نــــزوات
قدس. ـطلق وا خـاصة ويتحـدثون باسم ا
ـثـلـ لرجـال الـدين فى إال أنـهم يـظـلـون 
نظور األعمق يوحد معبد أباديرا ويظل ا
عبد نفسه حيث ب طرفى الصراع فى ا
يـــبـــدو فـــيه الــــطـــرفـــان كالهـــمـــا أســـوأ من
اآلخــر وهـــو مـــا جــاءت كـــلـــمــات األغـــنـــيــة
ــــتــــمــــيــــزة فـى هــــذا اجلــــزء من الــــعــــرض ا
لــلـــشـــاعــر أحـــمــد زيـــدان لـــتــعـــبــر عـــنه فى
ـا مـطــلـعـهــا "دمَّـنـا مــتـوحــد كـده طـبــعـا.. إ

مقسوم ب الكهنة".
هــكـــذا يـــكـــون اخلـالف ظـــاهـــريـــا وتـــكــون
اإلدانـة للـطرفـ هى األكثـر عمـقا ويـكون
الـتـداخل بـ طرفـى الصـراع هـو اخلـلـفـية

"قـضيـة ظل احلـمار" عـنـوان الفت للـعرض
ــــســـــرحى الــــذى تــــقــــدمـه فــــرقــــة "صالح ا
حــامــد" بــقــصــر ثــقـــافــة الــفــيــوم لــلــمــخــرج
ــتــمــيــز "عــزت زين" ويــســتــغــرق الــعــرض ا
بضعا وسبع دقيقة على وجه التقريب.
والــعــنـوان يــبــدو الفــتــا من زاويــة الــتـركــيب
اإلضافى حيث إن الدال الـلفظى "قضية"
ـــتــلـــقى لـــلـــوهـــلــة األولـى عــلى يـــفــتـح أفق ا
مـدلـوالت ذهـنـيـة تـكـسـبه كـثـيرا مـن الزخم
واجلـدية وتـؤهله الستـقبـال كلـمة "قـضية"
ا يـنـاسـبهـا. إال أن إضـافـة "ظل احلـمار"
إلى القضية يـجعل األمر أقل زخما وأكثر

إدهاشا.
عــلـى هــذا الــنــحـــو يــأتى الــعـــنــوان بــوصــفه
عــتـبـة أولى مـن عـتـبــات الـنص لــيـصـنع به
ـــــنـــــاوأة عـــــلى مــــــؤلف الـــــنـص نـــــوعـــــا مـن ا

مستوى التلقى األولى لقراءة العنوان.
ـســرحى بـدخــول الـقـاضى يــبـدأ الـعــرض ا
ـسـرح) ـسـرح (فى مــقـدمــة ا إلى خــشـبــة ا
مـعلـنـا احـتراق "أبـاديـرا" الـبلـدة الـتى تدور
فـيها األحـداث ثم يتنـاوب كل من احلمّار
وطـبيب األسـنـان فى سرد الـتـفاصـيل التى
تـظـهـرهـمـا كـطـرفى الـصـراع الـرئيـسى فى

العرض.
ـمـثـلـون الـثالثـة (الـقـاضى) هـكـذا يـنـهض ا
و(احلــــمّـــــار) و (طــــبـــــيب األســـــنــــان) بــــدور
الـــراوى فى الـــدقــائـق األولى من الـــعــرض
باشر ينتقل بعـدها األخيران إلى احلوار ا
تلقى يـنتبه فيه بينـهما على نـحو ال يكـاد ا
إلى هـذا االنتـقـال السـريع والـتحـول الذى
يـــطــــرأ عـــلـى هـــذيـن الـــصــــوتــــ من خالل
ــــــرن من صــــــوت الـــــراوى إلى الــــــتـــــحـــــول ا

. صوتيهما احملايث
فى هـذا الـسيـاق يـسـتـأجر طـبـيب األسـنان
حـــمــارًا لـــيــنـــقــله إلـى بــلــدة أخـــرى لــيـــعــالج
"ضـرس الـعـقل" لـواحـد من مـرضاه إال أن
الـشمس احلـارقـة تضـطـره إلى أن يسـتظل
بـظل احلــمـار لـيــقى نـفـسـه من الـقـيظ; إال

أن احلمار شىء وظله شىء آخر.
ــــســـرح إلى قــــســـمـــ من هـــنــــا يـــنـــقــــسم ا
رئــيـســيـ يــبــرزان طـرفى الــصـراع األول
ـثله احلمّار وطـبقات اجملتـمع الفقيرة أو
ــثل الــطـبــقــة الـغــنــيـة ــهـمــشــة والـثــانى  ا
ثلـها طبيب وأصـحاب األموال والنـفوذ و
األســـــنــــان الـــــذى يــــرفـض دفع دراخـــــمــــات

إضافية ألن احلمار وظله ال ينفصالن.
عــلـى أن هــذا االنــقــســام يــتـم تــعــمــيــقه من
ــســتـــفــيــدين خالل فــئـــة أخــرى هى فــئـــة ا
ــثــلــهـا احملــامــيـان مــحــامى احلــمّـار من و
جــهـة ومـحــامى طـبــيب األسـنــان من جـهـة
أخـرى. وهـكـذا يـصـبح ظل احلـمـار قـضـية
"أباديـرا" التى آل مـصيـرها إلى االحـتراق
ــــرأة بــــعــــد تــــدخـل جــــمــــعـــــيــــات حــــقــــوق ا
ـــرمــر وشـــركـــات الــســـيـــاحـــة وشـــركـــات ا

وغيرها لتعميق الصراع.
وفـى هــــــــذا اإلطــــــــار يــــــــبــــــــدو لـى أن هـــــــذا
ــســرح االنــقــســـام الــواضح عـــلى خــشــبـــة ا
انقـسام ظـاهرى أى أن هـذا االنقـسام هو
فى احلقيـقة انقـسام على مـستوى الـطبقة
ـعــنى األكـثــر عـمــقـا األولـى لـلــمـعــنى أمــا ا
فــيـتــداخل فـيـه الـطـرفــان وتـبــرز الـقــضـيـة
الرئـيـسيـة أو القـضـايا الـتى حـاول اخملرج
أن يــــــــــومـئ إلـــــــــــيــــــــــهــــــــــا مـن خـالل بــــــــــعـض
اإلسـقاطات السـياقية الـتى أضافها سواء
كـــــــــــانـت اإلضـــــــــــافــــــــــة مــن خـالل اجلــــــــــمـل
مثل أو والعبارات التى ترد على لسان ا
ـــــبــــاشـــــرة شــــأن مــــا من خـالل تــــدخـالته ا
ـــــرمـــــر جنـــــده فـى اإلعالن عـن شـــــركــــــة ا
ومـــشــــروعــــات أخــــرى يــــحــــتـــكــــرهــــا وكالء
وحــيـــدون كل هــذا اإلعالن يـــأتى بــصــوت

قدرة تشكيلية فائقة طرحتها السينوغرافيا
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قضية ظل احلمار
ستويات اللغوية والرؤى اجلمالية تداخل ا

 خلل اإلضاءة لم ينتقص من العرض

 اعتمد على كسر
مثل اإليهام ب ا
واجلمهور

 تداخالت
 عميقة ب

ستويات النصية ا

فتحوا كل مقفول 
الداية : 

جلل ما يدخل الفرج 
السداسى : 

طلوب منهم بفتح جميع فتحات ومداخل الزريبة) (ينفذون ا
الدايه :

(حترك إناء البخور بعد أن تغذيه بحبات البخور تكبشها من داخل كيس
مـعـلق حـول عنـقـهـا .. حتـرك إناء الـبـخـور أسفـل مؤخـرة اخلـنـزيرة األم.

تتمتم هامسة) يا فارج الفرج 
السداسى: 

(تكمل هامسة) ومعلى الدرج 
الداية : 

إنت اجلابر 
السداسى : 

جابر اخلواطر يا جابر 
الداية : 

يا فرج .. معاك مفاتيح الفرج 
السداسى : 

ابعت مفاتيح الفرج يا فرج 
الداية : 

يا ست يا كحلة 
السداسى: 

إنتعيها من دى الوحلة 
اخلنزيرة األم : 

تعسر) (ترتفع من فمها صرخات وان اخملاض ا
الدايه : 

(بنفاذ صبر) الشابة والدتها متعسرة 
زيزى الزيان : 

أكيد معمول لبسالمتها عمل معكوس 
الداية : 

وفك العكوسات يلزمه الفرج 
اخلنزير األكبر : 

قص الكبير هو مفتاح الفرج  ا
(إظالم سريع)

نظر السابع  ا
(السرير السفرى حيث ينام وحيد واإلضاءة مركزة عليه)

(واإلضاءة مركزة أيضاً على اخلنزيرة األم) 
صوت وحيد: 

(مـايـزال على سـريره يـتدحـرج ككـرة لكـيال تطـوله ضربـات مرزبـة وهمـية
ـرزبة) أل..أل.. كـتـافى .. ضـهرى.. مع ارتـفاع  صـرخـاته وتصـاعـد صوت ا
جتـتى.. أل.. أل.. إال راسى .. حرام عـليـك يا أخـينـا.. آى كفـاياك رزع فـيا
ـــرزبـــة احلـــديـــد.. آى حـــرام.. جـــتـــتى فـــخـــار اتـــدشـــدش خالص .. أى بـــا
كـفايـاك رزع فـيـا وأنا .. آى الـلى أنت عـاوزه حـاعمـله.. آى.. حـاقوله.. آى
قدسه?! حفظتها وحانفذها وصية وصية .. آى .. اخلنزيرة .. الوصايا ا
األم حـاحلف بيهـا ! آى .. حاحش وارمى لهـا .. آى القرد فى زمانه .. آى
حـــاســـجـــد له .. آى وفـى غــيـــر زمـــانـه كـــمــان .. آى حـــاســـجـــد له .. آى ..
ــتــحـنــيــة بـدم اخلــلق حــابـوســهــا .. آى وحـاحلس الــدم الــلى نـازل وإيـديه ا
يشخب من بزاز صوابعه .. آى والـكلب حاقوله ياسيدى.. آى حرام عليك
يـاســيـدى ..آى كــفـايــاك رزع فـيــا .. حـرام آى يـاســيـدى ..آى..آى..آى (مع
تـوحش صـوت الـضـربـات الـوهـمـيـة لـلـمـرزبـة الـوهـمـيـة وحـيـد مـتـكـور كـكرة
رزبة .. يدحرج نفسه بنفسه ليسقط حتت السرير محتمياً من ضربات ا

وحيد أنفاسه الهثة توشك أن تختنق) 
(إظالم سريع)

بها إلى مقدمة السيارة) 
اخلنزير األكبر : 

اخلنزيرة األم من حنكها هتبلعه فى بطنها
(يفتح فم مقدمة اخلنزيرة األم عن آخره)

(حـملـة الـنقـالة يـقـلبـون دميـة وحيـد من الـنقـالة عـبـر فم اخلنـزيرة األم
ليتدحرج إلى أعماق بطنها)

اخلنزير األكبر : 
وفى بطنها هتفضل شايلة بيه تسع تشهر بلياليهم

(إظالم بطىء)
نظر اخلامس  ا

(على السرير السفرى)
(هناك تركيز ضوئى على وحيد فوق سريره)

(وتركيز ضوئى آخر على جسد اخلنزيرة األم فى زريبة اخلنازير)
وحيد : 

(على سـريره يتـقلب وقـد انقلب حـلمه إلى كـابوس فظـيع .. تكـور جسده
ووجـهه مـدفـون تـقـريبـاً فى بـطـنه وبـأطـرافه األربـعـة يـغـطى تـكوره .. إنه
ـتـكــور كـجـنـ مـتـكــور كـجـنـ فى رحـم أمه .. من الـواضح أن اجلــسـد ا

يتعرض لضغوط قاسية)
صوت وحيد :

آى ضــلـــوعى آه ضــلـــوعى دخــلت فـى بــعــضــيـــهــا .. آى أمه خـــنــزيــرة حــرام
عـلـيكى  .. ضـلـوعى.. آى.. ضـلوع بـطـنك احلـديد بـتـتـقلص بـتـضـغط على
ضـلـوعـى الـفخـار.. حـتـدشـدشـهـا .. الـرحـمه يـامـه خـنـزيـرة.. دا انـا بـرضو
ضـناكى.. كـفـايـاكى ضـغط عـلى جـتـتى  خلـضـرة.. ضـغـتـتك.. زنـقتـك على
جـتتى وال زنقة القبـر وضغطته على مـيت جديد.. آى.. آى .. حرام  يامه

  (إظالم سريع)
نظر السادس : ا

(عودة اإلضاءة الكاملة إلى زريبة اخلنازير)
اخلنزيره األم : 

ـتـفـرج.. (وقـد اسـتـدارت بـجـسـمـهـا لـتـصـبح مـؤخـرتـهـا وذيـلـهـا جتـاه عـ ا
تعسر تنطلق من بطن اخلنزيره األم. صرخات اخملاض   ا

اخلنزير األكبر : 
(والسـداسى يحيطون باخلنزيرة األم وقـد بدا عليهم التوتر واالضطراب

لتعسر الوالدة)  
(هنـاك الداية بقـناع وجلـد خنزيرة وقـد جلست عـلى كرسى والدة مرتفع
أمــام مـؤخــرة  اخلـنــزيـرة األم وبــيـدهــا إنـاء فــخــارى يـنــطـلق مــنه دخـان

تعسرة للخنزيرة األم) البخور. تقوم كداية بطقوس الوالدة  ا
(وهـنــاك أيـضـاً زيـزى الـزيـان وقـد تــقـنـعت بـقـنـاع وجــلـد خـنـزيـرة وتـقـوم

ساعدة الداية) 
ـياه (هـنـاك إناء واسع أسـفل مؤخـرة اخلـنزيـرة ينـطلق مـنه بـخار كـثيف 

مغلية)
اخلنزيرة األم : 

تعسر ترتفع) (صرخات اخملاض ا
الداية :

اتشجعى ياشابة .. واحزقى
مزوجة بأن احلزق) (ترتفع من فم اخلنزيرة األم الصرخات ا

الداية : 
ساعدى جنينك ياحلوة واحزقى أكتر 

اخلنزيرة األم : 
تعسر)  (ترتفع منها صرخات وأن اخملاض ا

الدايه : 
(تشير لسداسى اخلنازير) فتحوا األبواب.. والشبابيك فتحوها 

زيزى : 

اضى حفل توقيع إصدار اجملموعة القصصية «صباحاً مع فنجان قهوة» للشيماء حامد. قهى «كالى كافيه» أقيم األسبوع ا  <
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سرحـية ليـست بحاجة > تـثبت أعمـال بيرانـديللو وأنـوى أن ا
إلـى أن تنهـار حتت تأثيـر صدمة مـثل هذه التـقنيـة إذا تمكن

ؤلف  من أن يحسب بدقة إحساس اجلمهور بالتنافر. ا

سرحي جريدة كل ا
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نظر الثامن ا
عودة إلى اإلضاءة الكاملة لزريبة اخلنازير

(طقوس التوليد مازالت مستمرة) 
الداية :

فرج معاه مفاتيح الفرج 
اخلنزير األكبر :

قص الكبير زى ماقبل كدة قطع لسان وحيد األصيل أبو لسان فالت  ا
زيزى :

ـقص قـص شـعـر أمـنــا الـغـولــة وحـيـدة األصــيل.. حـبـيــبـة وحـيـد  وزى مـا ا
بسالمته... 

اخلنزير األكبر :
قص الكبير حيقطع ..حيقص... ا

زيزى الزيان :
حيعكس العكوسات.. حيفك العمل 

الداية :
قص الكبير بسرعة ياخدام فرج . ا

(السـداسى كانوا قـد هرعـوا للخـارج ..وهاهم يعـودون وقد حـملوا مـقصاً
كبيـراً ضخماً ضخامه أسطورية .. ويفتحونة ويقيمونة منفرجاً مباشرة

أمام مؤخرة اخلنزيرة األم) 
اخلنزيرة األم :

تعسر) (ترتفع منها صرخات وان اخملاض ا
الداية :

الشابة والدتها صعبة وصعيبة 
اخلنزير األكبر : 

وأيه العمل يا أمنا الداية ?! 
السداسى : 

طلوب مننا يامغسالنا حتة حلمه حمره ومكفنانا جته مرمرمه  وأيه ا
الداية : 

الوالدة الصعبة الصعيبة يلزمها الصعب الصعيب 
اخلنزير األكبر :

األصعب الصعيب فى أيدينا سهل سهيل .. بس اطلبى 
الداية :

الوالدة الصعبة يلزمها عملة صعبة صعيبة
اخلنزير األكبر :

(ضاحكاً بإستخفاف) الصعبة الصعيبة فى جيوبنا 
السداسى :

 (بـسـرعـة يـخـرجون مـن صدورهم رزم مـن أوراق عمالت صـعـبـة مـتـنـوعة
بـينـما يـرددون بزهو)  الدوالرات أفـيـال أفـيـال..االسـتـرليـنى أرانب أرانب

..الفرنكات بواكى بواكى 
الداية : 

نـاخيـر وحيد قربـوا أفيـالكـوا ..ارانبـكوا ..بـواكيـكو ..قـربوهـا.. شمـموهـا 
أبن األصيل وهوه لسه فى بطن أمه اخلنزيرة

زيزى :
شمموه ..طوالى حيريل وريقه حيجرى على الدنيا

صوت وحيد :
(على سـريره السفرى مـايزال يعيش كـابوسه محاوالً الـتخلص من كفنه
بينما نسمع صرخاتهكجن من داخل بطن اخلنزيره األم) أل..أل..أل

زيزى :
 شــمــمــوه طـوالى حــيــنــزل جـرى جلـل مـايــخش دنــيه ..أنــا عــارفـاه عــجــنـاه

وخابزاه كويس 
صوت وحيد:

(من بطن اخلنزيرة األم نسمعه يصرخ) أل..أل..أل
زيزى :

 (ضاحكة) وبأيديا توى ما مأكاله لسانه
صوت وحيد : 

(عـلى سـريـره يـعـيش كـابـوسه ومن بـطن اخلـنـزيـره نـسمـع صوته) لــسـان
نعـامه بارد.. أل.. أل.. أل.. (وحيـد يتحـرك على سريـره مجسـداً باحلركه
كـلمـات كـابوسه ويـصرخ) أمه احلـقـينى.. حـاسس روحى حـاقع ..أل..واقع
فعالً فى نفق ضلمه .. أل .. بحـر أحمر.. أل.. موجه األحمر بيجرفنى ..

أل .. بيزحنى قدامه لتحت .. حتت ..أل..أل 
السداسى :

الدوالرات أفيال أفيال 
الداية :

 (تتمتم) ياسيدى يا أبو األفيال تعتع الراس
صوت وحيد:

( من داخل بطن اخلنزيرة األم يصرخ) أل..أل..أل
الداية :

كنون من الظلمات إلى النور أنزل   (تتمتم هامسة) يا أيها ا
السداسى :

 اإلسترالينى أرانب أرانب أنزل 
صوت وحيد :

 (من داخل بطن اخلنزيرة األم يصرخ) أل..أل..أل
الداية :

 أنزل .. أنزل.. أنزل
السداسى :

 الفرنكات بواكى بواكى أنزل 
وحيد :

 (من بـــطـن اخلـــنـــزيـــرة األم يـــصـــرخ) أل.. أمـه .. حــــرام عـــــلـــــيــــكى .. أل
..احلـقـيـنى ..أل (على سـريـره يتـحرك مـجسـداً بـاحلركه مـعانى ودالالت
ـوج الحـمـر الـكـلـمات ) نـقـرة الـنـار فـاشـخـة لى ..أل .. حـنـكـهـا ع اآلخـر وا
شـايــلــنى قــدامه ..الء ..بــلـد تــشــيــلـنـى ..الء..وبـلــد حتــطــنى ..الء.. ونـازل

لتحت ..أل..أل
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سرح الوطنى. فرحى بقاعة ا اضى مسرحية «السجل» لتاديوش روجوفيتش وإخراج أحمد ا > الفرقة القومية للتمثيل بالعراق قدمت األسبوع ا
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> يـدل اصطالح «فكرة خيالية» فى النقـد األدبى عادة على صورة فنية لفظية
تـضم فـكـرتـ عن طـريق إدراك عالقـة غـيـر متـوقـعـة بـيـنـهمـا. وتـوجـد الـفـكرة

سرح أيضا بشكل طبيعى داخل مجاله. اخليالية فى ا

سرحي جريدة كل ا
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إنت دايس
 على قلبى .. أيوه إنت
 ورشة للكتابة واالرجتال اعتمدت القصص 

لتكون مصدرها األساسى

فــرق أخــرى فـى ذلك مــثل فــرقــة الــورشـة
حلــسن اجلــريــتــلى  والــعــرض كــان حــالـة
فـنـيـة رائـعـة وحـالـة من الـصـفـاء الـفـنى لم
يــــعـــكـــرهــــا ســـوى طــــول بـــعض الــــلـــوحـــات
ــا أثــر ــشــاهــد;  والــتــطــويل فى بــعض ا
بــــشــــكل أو بـــــآخــــر عــــلـى اإليــــقــــاع الــــعــــام
للعرض وأثر بـالسلب على امتداد احلالة
شاهد طوال الشعورية وامتالكها لذهن ا
لل فـترة الـعـرض حيث سـبـبت الفـصل وا
ط فى بعض األحيان نتيجة التطويل أو ا
ــمــكن اخـتــصــاره وتـنــقــيـة الـذى كــان من ا
بــعـض الــلـــوحـــات من الـــزيــادات لـــســـرعــة
اإليـــقـــاع وعـــدم قـــطع اإلرســـال فى تـــدفق
احلالـة الـشعـوريـة الـعامـة لـلـجمـهـور والتى
ـنـاطق  كـمـا كانت تـتـحـقق فى كـثيـر من ا
هــنــاك إمــكــانـيــة حلــذف بــعض الــلــوحـات
ـــا كــــذلك لـــلـــوصـــول لـــنـــفس الـــهـــدف دو
الــتـأثــيـر عـلى الــعـمل كــكل  وعـمــومـا فـإن
سحراتى فى حالة جتديد فرقة مختـبر ا
ـو مع إفــراد مـسـاحـات تـزداد مـســتـمـر و
اتــــســــاعــــا لــــلــــتــــجــــريب داخـل عــــروضــــهـــا
ومـسـاحات أخـرى لالكتـشـاف .. اكتـشاف
عـنـاصـر تـمــثـيـلـيـة وغـنــائـيـة جـديـدة قـادرة
عــلى الــعـطــاء والــتـجــديــد الـذى هــو ســمـة
سـرح وتقد أشكال فنية التجريب فى ا
جـديدة وجـادة ولـذا نـرى تـمـيـز الـعـنـاصر
الـــتى شـــاركت فى الـــعـــرض ومــنـــهم إجنى
عــادل  دعــاء شـوقى  ســهـام بــنت سـنــيـة
وعــــبـــــد الـــــسالم كـــــمـــــا ورد اســـــمــــهـــــا فى
الــــبــــامــــفــــلت صــــبــــرى الــــهــــوارى عــــمــــاد
إســمـــاعــيل مــعـــتــصم شــعـــبــان  د. هــانى
. وتمـيز بـخفة ـنى حسـ عـبد الـناصر 
ظــله عــمــرو قــطــامش واســتـحـق اجلـمــيع
ـا قدمـوه من وجـبـة فـنـية الذكـر والـشـكـر 

رائعة ..  

والــتـسـول  يـلـيه مـشـهــد اعـتـرافـات لـيـلـيـة
فــيـــمــا بــيـــنــهم والـــذى  وهم يــجـــلــســون
ـسـرح بيـنـما كـصف بـالقـرب من مـقـدمة ا
يـهـبط من أعلى خـمـسـة كشـافـات منـزلـية
الـــتـــحـــكـم فى غـــلـــقـــهـــا من خـالل مـــفـــتــاح
مثـل وهذا كهـربائى فى متـناول أيـدى ا
أعطى إيحاءات بـبؤر إضاءة مركزة حتكم
ــشـــهــد وتـــفــصــلـه عــمــا يـــلــيه وعـــمــا إلى ا
ــمــثــلــ جــواره مــبــاشــرة. ورغم جــلــوس ا
ـشهد الطويل فى أماكنهم معظم فترات ا
إال أن اإلضـــاءة الــتى هـــبــطت عــلـــيــهم من
ُــعــلــقــة والــتى أصــبــحت فى الــكــشـافــات ا
مــتــنــاول أيــديــهـم وهم فى وضع اجلــلــوس
ــمــثـلــ وســرعـة عــلى اخلــشـبــة وبــراعـة ا
ــيــزا االنــتـــقــاالت قـــد صــنــعـت إيــقــاعـــا 
لـلــمـشــهـد وحــيــويـة وطــاقـة هــائـلــ وثـراء
مـسـرحــيـا وال سـيـمــا فى حلـظـات الـربط
ب األمـاكن اخملـتـلـفة داخل نـفس الـلـوحة
.. وتـــتــابع الـــلـــوحــات بـــعــد ذلك فـــنــرى ..
ــــدنى  أنــــا اســـمـى مـــحــــمـــد  الـــســــجل ا

تـعقـيدا تلك الـسخـرية الـناجتـة عن تعامل
كان وكـأنه لسي شارعاً بينما الناس مع ا
يـؤكـدون لـهـا أنه ال يـوجـد ما تـراه أصال 
فى ح أنـنـا جمـيـعا نـراه ومن هـنا تـبرز
ــســتــمــر لــنــا  فـــكــرة الــوهم والــتــضــلـــيل ا
وضــيـاع مـنـطـقــيـة ومـعـقــولـيـة األشـيـاء فى
ظل االنـــحـــرافـــات احلـــادة والالمـــعـــقـــولـــة
وحـالــة الـعـبث الــتى أصـبـحـت حتـيط بـكل

شىء من حولنا ..
ـانـيـكانـات بـالـسواد ويبـدأون فى تـغـطـية ا
على أغنية محـمد منير ( علق حلمه على
الـشـماعـة ) واسـتـغاللـها فى إضـفـاء حـالة
اإلحــــــبـــــاط الــــــتى أصــــــابــــــتـــــنــــــا واألحالم
اجملــهــضــة والـتى أصــبــحت ســوداء ولـيس
لهـا شـكل محـدد وكأن األحالم قـد ماتت
ونـحن نـكـفـنـهـا وسط الـظالم ..  وعـنـدمـا
يــتــطــرق الــعــرض لــلــســيــاســة فـى حــيــاتــنـا
يتعرض لها بوعى وخفة ظل معا; فعندما
يقرأ أحدهم مانشيتات اجلرائد إلخبارنا
ـا يـحـدث فى الـعـالم الـعـربى من حـولـنـا
من أحـــداث جــســـام ويـــتــســـاءل آخــر .. "
أين األمة الـعربـية ?! " .. فـيرد آخـر عليه
: " كل واحــد فى بـلـده .. أصل دى سـاعـة

غدا  " .. 
وهـكــذا تـسـتــمـر الــلـوحــات فى الـتــتـابع مـا
بــــ حـــكى وســـرد وعالقـــات مـــتـــشـــابـــكـــة
وأغـنـيـات مـتـمـيـزة فى بـساطـتـهـا وبـعـضـها
اآلخــر من الـتــراث مع تــغــيـيــر بــسـيط فى
اللـحن أو قـلب اللـحن تـمامـا مـثل أغنـية (
أنــــــــــا الــــــــــشــــــــــعـب .. الــــــــــشــــــــــعـب أنــــــــــا ) 
ة مثل تلك التى ومونولوجات غنائية قد
أنـــهــوا عــلــيــهـــا لــوحــاتــهم ( كـــلــنــا عــايــزين
سـعـادة .. بس إيه مـعنى الـسـعـادة ) والتى
ــــا .. غــــنــــاهــــا إســــمــــاعــــيل يــــاســــ قــــد
ـة وغنـائـها فى واستـخـدام األغانـى القـد
شـكل جـمـاعى أحـد األشكـال الـفـنـيـة التى
سـحراتى فى تـستـخـدمهـا فرقـة مـختـبـر ا
الـكــثـيــر من عــروضـهــا  وهى تـتــشـابه مع

 " إنت .. أيــوه إنـت .. عــلى فــكــرة .. إنت
دايس عـلى قـلـبى .." .. التـوقـيع : إحـــــــنا

 ..
ـســحــراتى الــكـلــمـة هــكـذا كــتب مــخــتـبــر ا
الغـريبة الـتى تشـدك إلى العرض مـباشرة
والــذى تـــقــدمه اخملــرجــة عـــبــيــر عــلى من
إنــتـــاج مـــركـــز الــهـــنـــاجـــر لــلـــفـــنـــون والــذى
ــهــرجـان تــشـارك بـه فـرقــة اخملــتــبــر فى ا
ـصـرى والـذى الــقـومى الـثــالث لـلـمـســرح ا
سـرح الصـغـير بـدار األوبرا عُـرض عـلى ا
.. والـــعـــرض يــــعـــتـــمـــد عـــلـى نـــتـــاج ورشـــة
الـكتـابة واالرجتـال التى يـقوم بـها الـفريق
ثم تـقـوم الـدرامـاتـورج عبـيـر عـلى بـاجلـمع
صادر ما ب االرجتاالت اخملـتلفة وب ا
األخــرى الـــتى تــســـتــعــ بــهـــا ســواء كــانت
نـصًـا مـسـرحيًـا أو مـجـمـوعـة قـصـصـية أو
حــتى مـجــرد كــتـابــات أو مــقـاالت أو كــتــبًـا
ــصــادر األخـرى فــلــســفــيــة وغـيــرهــا مـن ا
الـتى قد تـسـتخـدمـها كـبـنيـة نـصيـة تـعتـمد
علـيها فى نـسج العـرض فيمـا بعد .. وفى
عرض ( إنت دايس على قـلبى ) اعتمدت
اخملرجـة على مـجـموعـة قصـصيـة بعـنوان
( الــرجل الــذى والــســيــدة الــتى ) لــلـكــاتب
صـبـرى مـوسى و(فـلـسـفـة زحـام ) حملـمـد
ــعـــز .. هــذا إلى جــانب ارجتــاالت عــبــد ا
ـمثـلـ ومـانـشـيـتـات اجلـرائـد ومن هذا ا
ـزيج قامت عـبيـر على بـصيـاغة الـعرض ا
الـذى اعـتــمـد فى مـجــمـله عـلى الــبـسـاطـة
فى كل شىء ولكـنهـا مدروسـة جيـدا وقد
بذل فيها جهدًا هائالً حتى تمنحنا الثراء
ــــســـرح فى الــــشـــديــــد فى الــــرؤيـــة ... فــــا
الـبدايـة خـاو تمـامـا إال من أربع شمـاعات
البس فى الـــغــرف ن يُـــعــلق عـــلــيـــهـــا ا
ـســتـخـدمـة البس ا وعــلـيـهــمـا  تـعـلــيق ا
ـســرحى وإلى جـوارهــمـا طــوال الـعــرض ا
وُضعت أربع بـوفات صـغيـرة مقـلوبة وضع
بـداخلـهـا وإلى جوارهـا بـاقى إكسـسوارات
الـــعـــرض .. ويـــبـــدأ الـــعــرض حـــ يـــدخل
سرح وهو يعزف عازف األكورديـون إلى ا
مـثلـ جلوسـا على بيـنمـا يتـواجد بـعض ا
طــرف اخلــشــبـة وبــعــضــهـم يـجــلــســون فى
الـصفـوف األمـامـيـة بـجـوار اجلـمـهـور فهم
يخرجون منـا ومن بيننا ويبدأون فى غناء
أغـنــيـة مـعــبـرة وهى "هــنـا الــقـاهـرة" .. ثم
يــبـدأون فى ارتــداء عــاهـاتــهم فــمــنـهم من
هــو أعــمى بــنـــظــارة ســوداء وغــيــره بــقــدم
مــبـتــورة وهــكـذا وهم يــجــلـســون مــوزعـ
على اخلشبة ليقدموا لنا مشهد العاهات

 عناصر تمثيلية وغنائية متميزة

 مساحات التجريب تقود العرض

 يتنوع العرض ب السرد والغناء
 ليعكس حيويته

 اعترافات وأحالم وإحباطات تتشكل
 فى صور مسرحية موحية

ــتــرو  الــعــواجــيــز  الـبــرنــامج مــشــاهــد ا
التـلـيـفـزيـونى والفـتـاوى الـهـوائـية  ووسط
الـــبــلــد وغــيــرهــا مـن الــلــوحــات الــســريــعــة
والــتـى تــعــبـــر عن أزمــة مــا أو مـــشــكــلــة أو
مــوقف قــد مــر بــأصــحــابه أو يــعــانى مــنه
الشبـاب الذين يـعبر عنـهم العـرض بحرية
ووعـى شــــديــــديـن  وكــــانت لـــــوحــــة وسط
الــــبـــلـــد من أجـــرأ لـــوحـــات الـــعـــرض عـــلى
اإلطـالق; حـــــــــــيـث أدخــــــــــلــت اخملــــــــــرجــــــــــة
مـــانــيــكـــانــات عــلــيـــهــا مالبس كـــتــلك الــتى
نــراهــا فى الــفـاتــريــنـات فـى شـوارع وسط
ــنـاطق والـتى تـعـبـر الــبـلـد وفى مـخـتـلف ا
عن التـنـاقض الشـديد فى اجملـتمع وذوقه
الـــعـــام فـــنـــجــــد مـــانـــيـــكــــان عـــلـــيه إســـدال
ومـالبس مـحـجــبـات وآخــر عـلـيه قــمـصـان
الـــنـــوم والــــســـهـــرة  ويـــتــــصـــاعـــد احلـــدث
الــــدرامى ين تــــدخل ســــيـــدة لــــتــــســـأل عن
مــعـــقــولــيـــة وجــود مـــانــيــكـــانــات فى وسط
مـيـدان الـتـحريـر فـيـتـعـامل مـعـهـا اآلخرون
ـــــوقف áfƒ°ùM ódÉNأن هــــــذا شىء عــــــادى  ويـــــزيــــــد ا

(بتهليل) يعنى ولد ?
زيزى : 

(تؤكد مهللة) خنزير وال كل اخلنازير 
السداسى : 

(يغنون) خنزير ياخنزير جعيرك طالع فى البلد 
الدايه : 

ــا قــالــوا ده خــنــزيـر انــشــد حــيــلى وضــهــرى بــاجلــنـزيــر انــســنــد.. خــنــزيـر
ياخنزير 
وحيد : 

(عـلى سـريـره مـايـزال يـعـيش كـابـوسه يـبـدأ فى اصـدار "واءات " مـتـنـوعـة
للتعبير عن االعتراض  والرفض) واء..واء..واء

السداسى : 
خنزير ياخنزير تو طبلك ماضرب 

صوت وحيد : واء .. واء..واء 
الدايه : 

لح وتغنى) ياملح كلوبنا كتر خنازيرنا  (تبدأ فى رش ا
وحيد : 

واء ..واء..واء 
الدايه : 

لوك اجعل خنزيرنا اجلديد مبروك  ياملح ا
وحيد : 

واء..واء..واء 
اخلنزير األكبر : 

ياحنان يامنان أمال كلوبنا خنازير 
وحيد : 

واء.. واء.. واء
الدايه : 

سعدين  خنزيرنا ياجديد يجعلك من ا
السداسى : 

آم 
وحيد : 

واء.. واء.. واء
الدايه : 

الي  وحتت أمرك العبيد واخلدام با
السداسى: 

آم 
وحيد : 

واء.. واء.. واء
الدايه : 

وتكون من نصيبك بنت اخلنزير األكبر 
زيزى : 

آم يارب العا
وحيد : 

واء.. واء.. واء
السداسى : 

(يحملون الغربال وبداخله دمية الوليد وحيد ويهزونه ب أياديهم)
زيزى : 

(تقوم بتلق دمية الوليد وحيد) اسمع كالم مراتك 
الداية : 

وحسك عينك تسمع كالم امك 
وحيد : 

واء..واء..واء
زيزى : 

اسمع كالم حماك 
اخلنزير األكبر : 

وحسك عينك تسمع كالم أبوك 
وحيد : 

واء .. واء..واء 
زيزى : 

كالمى من النهاردة تسمعه ..وفى وداناتك حلق دهب تعلقه 
وحيد : 

واء ..واء..واء 
زيزى :

 إن لقيت بختك فى حجر أختك 
السداسى :

ثل الشعبى) خده واجرى  (يكمل ا
زيزى :

 أجرى ..بختك ناداك 
وحيد :

 واء ..واء..واء
زيزى : 

دار أبوك أن خربت 
السداسى : 

خد لك منه قالب 
وحيد : 

واء .. واء ..واء
زيزى : 

كل معايا واشرب وانشالله تخرب 
وحيد :

 واء.. واء.. واء
زيزى : 

أنا وأنت وبعدنا الطوفان 
صوت وحيد : 

النار ..النـار فى جتتى قايـده نار ..جتتى هـايجة هيـجان عريس مغفل فى
ليلة دخلته على دنيه غازيه 

الدايه : 
(تـمـد يـدها بـجـوانـتى من الـبالسـتـيك األحـمـر الـقـرمـزى.. تـدخـلـها فى
مـؤخـرة هـيـكل اخلـنـزيره األم بـيـنـمـا تـتـمتم) بـحق من اذن لـلــكـتـكـوت من

البيضة خرج 
صوت وحيد:

(فـى كـــــابـــــوسـه يـــــصـــــرخ) أمـه ..خالص.اإليــــــــد االخـــــــطــــــــبـــــــوط داخــــــــله
عليا..حتسحبنى لتحت أل.. أل.. أل

الدايه :
 (وقد اخـتفى ذراعها كله فى مـؤخرة اخلنزيرة األم تـكمل التعويذة) إاذن

يا رب للصبيه بالفرج 
صوت وحيد:

(من بــاطن اخلــنــزيــرة صــوتـه ضــعــيف يــغــمــغم بــإســتــسالم) آه ..األيـــد
االخطبوط عكمت  راصى.. وبتسحبنى..آه..

زيزى : 
(مهللة) القرن طش والدم طرطش 

السداسى : 
غلى من حتت مؤخرة اخلنزيرة األم ويضعون اء ا (بسـرعة يرفعون اناء ا
كسـرات الغاليه بدالً مـنه غرباالً كبـيراً به احلبـوب السبـعه واحللويـات وا

بأنواعها ويهللون) وماخالص اال اخلالص
الدايه : 

(تسـحب يدها قابضة عـلى رأس دمية وحيد األصـيل ليسقط من مؤخرة
اخلنزيـرة األم داخل  الغربال.الدمية متكورة كجـن متقنعاً بجلد وقناع
خـنــزيـر ولــيــد ..جـلــده الـعــارى ورأسه عــالق بــهـمــا ( تـنــطــلق الـزغــاريـد

والتهليل من اجلميع) 
صوت وحيد :

(مـنهـكاً وبـإستـسالم يغـمغم) الـنفـق الضـلم لـفـظنى ..بـصـقـنى ..تـفنى فى
الدنيه تفه كبيره بشكل  خنزير

اخلنزير األكبر :
حلـد دلـوقـتى مـسـمـعتـش صرخـة خـنـزيـرنـا اجلـديـد ?! يـكـونش نـزل سقط

ميت ?! 
زيزى : 

(بسرعه تقرص دمية وحيد ب فخذيها)
الوليد وحيد : 

(يفيق ويصرخ) واء..واء..واء  
وحيد األصيل : 

(على سريره يصرخ باكياً) الء ..الء ..الء 
اخلنزير األكبر : 

حسة موش باين ان كان مولود ابريق والقلة
زيزى : 

(بـسرعـة وقد مـدت يدهـا ب فـخذى دمـية وحـيد فـى الغـربال وتـسحـبها
فرحه مهلله بعد إستنكار)  قله?! فشر.. دكر وال ...

اخلنزير األكبر : 
والم يازيزى ? 

زيزى : 
م إله الفحولة الفرعونى يادادى 

السداسى:
(كـانـوا قـد خرجـوا يـعـودون اآلن وقـد حـمل كل مـنهم ابـريـقـاً ضـخـماً من
الـفخـار ومـثـبت به شـموع ومـعـد لـيكـون كـإبـريق سبـوع الـولـيد .. كـمـا هو
مـعـروف فى مـوروثنـا الـشـعبى الـذى مـازال يـحمـل ويحـافظ عـلى أصـالة
ـصاحبه جلميع مراحل وعراقة الـعادات والتقاليـد الطقوسيـة الشعبية ا

هد الى اللحد) دورة  احلياة من ا
السداسى : 

سرحى خالد أبو بكر انتهى من كتابة سيناريو فيلم «بدون رقابة». > اخملرج ا
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الداية :
 شهرك التاسع انزل 

السداسى : 
ـاليه قـرب مؤخـرة اخلنـزيرة األم ويرددون) (مايـزالون يـحركـون أوراقهم ا

أفيال..أنزل       
أرانب انزل ..بواكى انـزل صوت وحيد : (من بـطن اخلنزيره األم يصرخ)
أل..أل..أل (وحيد على سريره مايزال يتحرك مجسداً  باحلركه كابوسه) 

(إظالم سريع)
نظر التاسع : ا
السرير السفرى حيث ينام وحيد ويعيش كابوسه

(اإلضاءه مركزه على وحيد فوق سريره)
(وأيضاً مركزه على اخلنزيره األم)

صوت وحيد:
 (وحـيـد مـايزال يـتـدحرج كـكـرة حتت السـريـر مع تصـاعـد وتالحق صوت
تـكور حتت السرير يـرفع رأسه وينظر رزبـة مع صرخات وحيـد. وحيد ا ا
ــتـألم فـيــتـسـاءل مــوجـهـاً ـيــنه ويـسـاره فــتـبـدو الــدهـشـة عــلى وجـهه ا
?!عـيـونـكـو األربـعـة حـتـحـرقـنى تـسـاؤالته ألشيـاء وهـمـية) مين?! انـتـو  مــ

حوشوها بعيد عن عيونى.. آح عيونك انت  
وهوه حـمرة بـتطـق شرار حـاحترق ..عـيونـكو األربـعة والعـيون قـدر نحاس
بيغـلى نار .. حـاحترق.. آح.. آى.. نـيبـانكو قـرون جامـوس وحشى مـسنون
?! أوعاكو تـكونوا ناكـر ونكيـر?! هه ! هوه أنا .. بتـنطح دماغـى ..أنتوا مـ
ــا  حــامــوت وحــانـــدفن فى الــقــبــر ? لــسه أتــولــدت ? لـــسه دخــلت دنــيـه ? 
والــقــبـر حــيــضــغط عــلى ضــلــوعى.. وحــتــيــجــوا انـتــوا اجلــوز نــاكــر ونــكــيـر
وحتسألـونى عن دنيه لسه مدخـلتيش علـيها .. لسه مـعاشتهاش ?! (فجأة
يــصـرخ وحــيـد) آى (يــدفن رأسه ووجـهـه بـســرعـة بــ أربــعـته ..مــحـاوالً
حتاشى ضـربات وهـمـية بـالتـدحـرج ككـرة حتت الـسريـر مع تالحق صوت

رزبة على كتفى وحيد)  ا
(اظالم سريع)

نظر العاشر : ا
عودة االضاءة كاملة فى زريبة اخلنازير

(استمرار طقوس التوليد)
زيزى :

(ساخرة تضحك) وحيد األصيل تقالن ..قال ايه? مش عاوز ينزل 
صوت وحيد :

 (من باطن اخلنزيرة األم) أل.. أل.. أل
زيزى : 

(تـكـمل سـاخره) عـامل روحه مـثـقف تـقـدمى مـالـوش فى الـفـلـوس ومـلـوش
فى نوادى اإلنفتاح  
          والكلوبات

وعود أنزل  الداية : (تواصل طقوسها) يومك ا
السداسى:

 بواكى ..أرانب ..أفيال ..انزل
زيزى :

 (بقلق) ياخوفى ليكون وحيد األصيل كمان ملوش فى الـ....بعد اجلواز 
الداية : 

السما فوق راصك انزل
السداسى :

 أفيال.. أفيال.. أفيال انزل
الدايه :

 األرض مداسك انزل 
السداسى : 

أرانب ..أرانب..أرانب..انزل
صوت وحيد :

 (من باطن اخلنزيره األم) أل.. أل.. أل 
اخلنزير األكبر : 

(بـنـفـاذ صـبر) ال..صــاحـبـنـا ابن األصـيـل مـزودهـا ع األخـر ..عـرق األصل
قص الـكبـيـر نزلـوه بالـعافـية نـاقح علـيه ومـوش ناوى يـنزل بـالسـيـاسة ..بـا

..بالقيصريةخششوة دنيا
(إظالم سريع)

نظر احلادى عشر ا
السرير السفرى وعليه وحيد يعيش كابوسه

 (اإلضاءة مركزة على وحيد حتت السرير السفرى) 
 (واإلضاءة مركزة أيضاً على اخلنزيرة األم)

صوت وحيد:
ــرزبـة وإذ بـه يـســمع فــحــيح حــيـات (حتت الــســريــر هـارب مـن ضـربــات ا
وثعـاب يتـصاع تدريـجياً فـيصرخ) أح .. مسـاميـر محـمية حتـت جتتى ..
ـصير ?! آه..آى.. التعبان األقرع ابو سبع أكونش وقعت فى جهنم وبئس ا
رووص مـلــفــوف حــوالــ جــتــتى وبــيـنــهش فـى كــبـدى ..فـى قـلــبى ..آى..ال
ـــرزبه أرحم ..آى ..آه (هــاربــاً من حتت الـــســريــر مــحــاوالً الــعــودة إلى ا
الـسـريــر وبـعـد جـهـد جـهـيــد وبـعـد سـقـطـات مـتــعـدده يـنـجح  أخـيـراً فى
الـتـسـلق الى الـسـريـر مـتـكـوراً بـجـسـده عـلـيه ..أنـفـاسه الهـثـة يـوشك أن
يخـتنق ..وفـجـأة  يصـرخ من جديـد باكـياً كـطفل) أمه خـنزيـرة ..كـفـاياك
ضغـط على جتـتى .. حرام علـيكى..ضغـطتك والضغـطة القبـر .. الرحمه
.. أل.. أل كفايـاك ضغط اكـتر من كده .. حـاسس روحى باتزحـلق لتحت..

لتحت .. قربت أقع فى كهف النار .. نار ياامه نار!! 
(اظالم سريع)

نظر الثانى عشر ا
عودة اإلضاءة الكاملة لزريبة اخلنازير واستمرار طقوس التوليد

صوت وحيد :
(علـى سريره مايزال يعيش كابوسه ويصرخ) أمه..خالص وقعت فى نقرة

cyan magenta yellow black File: 12- 21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

حـــ نــقـل الـــبــانـــوهـــات الـــتى تـــمــثـل أســوار
ــســرح ـــســتـــشــفى إلـى مــقـــدمــة خـــشــبـــة ا ا
وعـــكس وضع الـــبــانــوه الـــذى يــحــمـل الفــتــة
» لتـصبح قـراءة الالفتة «مسـتشفى اجملـان
ـــقــلــوب مـن نــاحــيـــة اجلــمــهـــور والــقــراءة بــا
ـــمــثـــلــ بــالـــشــكـل الــصـــحـــيح من نـــاحــيـــة ا
ا يعنى أن سرح  الواقف وسط خشبة ا
ـستـشفى هم اجملانـ الذين داخـل أسوار ا
اجلـمـهـور وأن اجملــانـ هم الـعـقالء الـذين
حتــــــرروا وصـــــاروا خــــــارج الـــــســــــور وحـــــ
وصــــلت الــــرســـــالــــة إلى اجلــــمـــــهــــور صــــفق
ــمـثـلـون عـاصـفــًا لـذكـاء اخملــرج حـ أخـذ ا
يضحكون ويشـيرون بسخرية نحو اجلمهور
ا معناه: انـظروا ألنفسكم وألحوالكم أيها

. .. اجملان ساك ا
وفى حلظة التحية ح ظن اجلمهور أن ال
عــلـــيه ســوى أن يــصـــفق جملــمــوع الـــعــامــلــ
بــالـعــرض طــلب «مــحـمــد مــرسى» مــنـهم أن
يـسـمـعوه وقـال: (الزم تـسـمـعـونـا يـا جـمـاعة
عـشــان الــنــاس دى تـعــبت قــوى فى الــعـرض
ده.. إحنـا اشتـغلـنا فـى ظروف مـا يعـلم بيـها
ـسرح إال ربـنا) ثـم حل ربـاط عـنـقه وغـادر ا
مـنفـعًال وترك الـكلـمة لـ«مـحمد خـميس» -
ـــــكــــيــــاج شـــــخــــصــــيـــــته «عم وهــــو مــــا زال 
مـــدبـــولى» الـــعــجـــوز - وهـــو رئــيـس الــفـــريق
ـا تــكــون آخـر الــذى قــال إن هــذه الـلــيــلــة ر
لـيـلـة عـرض لـهـذا الـفريـق الذى تـرونه اآلن
وحــكـى عن الــتــعــنـت اإلدارى الــذى يالقــونه
ـــــــســــــــئــــــــولــــــــ عن مــــــــركــــــــز اإلبـــــــداع مـن ا
باألسـكنـدرية)  ورفـضهـم منـحهم مـيزانـيات
تــخـرج بــهـا عــروضـهم لــلـنـور رغـم انـتـمــائـهم
ــهم لــلـعــروض حتت اسـمه لــلـمــكـان وتــقـد
لكنهم فى كل مرة يكتبون ويجمعون األموال
من القـادرين من أعضـاء الفـريق وأن نفـقة
ــــا فـــــيــــهــــا نــــقل هـــــذا الــــعــــرض كــــامــــلــــة (
ـــكـــيــاج الـــديـــكـــورات واإلكـــســـســـوارات وا
والــتـسـجــيل بـاالســتـوديـو وتــكـالـيف الــسـفـر
واإلقامـة بـالـقاهـرة) كـانت من جـيب الـفريق
اخلـاص لـرغـبـتـهم فى الـتعـبـيـر عن أنـفـسهم
ورغــبــتـهـم فى تـمــثــيل الــفن الـســكــنـدرى فى
ـهرجان القـومى داخل مسابقـته الرسمية ا
ونـــــاشــــد «مــــحــــمــــد خــــمــــيـس» اجلــــمــــيع أن
يـساعـدوهم فى إيصـال صوتـهم للـمسـئول

وإنقاذ الفريق من التعنت والشتات.
حتـــيــة مـــنـــا لــهـــذا الــشـــبــاب الـــفــنـــان الــصـــامــد
والـصاعد الذى يتـحايل على صعـاب ما كان لها
أن تـوضع فى طــريـقه.. ونــتـمـنى أن نــشـاهـدهم

فى عروض أخرى وأخرى وأخرى و...

ـسـرح احلديـث أن يـسـتكـشـف احلدود ـكـنـه فى ا > يـبـدو أن الـكـاتب الـدرامى 
كن أن يسمح بها التـقليد; فهو أكثر حـرية فى أن يختار األسلوب الذى الـتى 

يالئم موضوعه معتمداً على تنويعة كبيرة من السوابق.

اضى كتاب «الطريق إلى الكتابة» للعراقى على دنييف حسن قدم خالله رؤية نقدية لتقنيات الكتابة. > صدر االثن ا

سرحي جريدة كل ا
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دستور يا اسيادنا
داخل العرض وخارجه.. ظروف ما يعلم بيها إال ربنا!!

مثل فرط للتليفزيون على ا  استعان العرض بفنون السينما لتقد اجلديد وضوح التأثير ا

مــــواطن أحالم حـــيــــاته مـــؤجـــلــــة الـــتـــحـــقق
ترقيته متـأخرة زواجه متوقف عند مرحلة
اخلـطوبة لـسنوات غـير قلـيلـة ملتـحق بعمل
إضافـى ال يواسـيه فى ظـروفه الـسوداء إال
خـطـيــبـته «سـامـيــة» تـزداد ظـروفه اسـودادًا
ألنه يـحب أن يـشـعـر بـآدمـيـته ويـريـد الـتـمتع
بقـيمـة كونه مـواطـناً فـيقـرر أن يرشح نـفسه
لــرئـاســة اجلـمــهـوريــة ألن الـدســتـور يـعــطـيه
هذا احلق يفر منـه اجلميع تطرده صاحبة
ــنـزل يــسـتــقـيل أو يــقـال مـن عـمــله ولـكن ا
ـجـرد مـعـرفـة اجلمـيع عن يـتـبـدل كل هذا 
طـريق مـنـدوب رئـاسـة اجلـمـهـوريـة بـترحـيب
الـسـيـد رئـيس اجلـمـهوريـة بـقـراره ومـبـاركته
لــتـرشــحه كـمــنـافس شــريف له عــلى كـرسى
الـرئـاسـة فـيـعود لـلـمـنـزل ويـرقى فى عـمله
بـل ويــنـــال درجـــة إضــافـــيـــة وتــنـــهـــال عـــلــيه
الـهــدايــا من كل صــوب ويــتـزوج وفى لــيــلـة
الــــزفـــاف حــــ اعـــتــــقـــد أن كـل شىء صـــار
جـــمــيـالً وأن األحالم تـــســـيـــر فى مـــجـــراهــا
الـــــصـــــحـــــيح يـــــعـــــتـــــقـــــلـه األمن أو بـــــاألصح
يـخــتــطـفـه ويـحــاول ضــابط أمن الــدولـة أن
يـــثــــنــــيه عن رغــــبـــتـه بـــشــــتى طـــرق اإلقــــنـــاع
والــــتــــخــــويف ويــــفــــشل الــــضــــابـط فــــيـــودع
ــســـتــشــفى اجملـــانــ وهــنــاك «مــحـــمــود» 
يـلــتـقى بـ «عم مـدبــولى» الـذى - مـازال - ال
ـكان الـذى هـو فيه واخـتلط يعـرف طبـيـعة ا
الـزمن فى رأسه ويـنـتـظـر قـدوم منـدوب من
رئـيس اجلـمـهـوريـة «جـمـال عـبـد الـنـاصـر»!!
فـيعى «محمود» أن مـصيره سيكـون كمصير
«عم مدبـولى» فيعـلن تخـليه عن رغـبته التى

ـالمس الـــــــصــــــوت الـــــــنــــــظـــــــيـف اجملــــــروح ا
لــلــوجــدان والــذى يـــلــعب بــأدمـــغــة الــشــبــاب
فــيـقــتــحم عــالم مـســرح الــهـواة مـن حـيث لم
يــقـــصـــد بــعـــد أن اقـــتــحـــهـــمــا - كـــثـــيــرًا بل
وتـسـيـدهــا - صـوت مـحـمـد مـنـيـر وزاحـمـته

سلسالت. قليًال أغانى تترات ا
.. ـسـألـة مـسألـة هـواة ومـحـتـرف ولـيـست ا
بل هى مزيـد من اإلتقـان والوعى بـإمكـانات
سرح الذى يستطيع االستغناء بأدواته فن ا
عن االسـتعانة بـأدوات فن آخر كالتـليفزيون
والــسـيــنــمـا.. فــكل فن لـه اسـتــقاللــيـته وإن
ــنع االقــتــبــاس أو االســتــعــانـة كــان ذلك ال 
بـاإلمـكـانـات الـتـعـبـيـريـة لـفن آخـر فـالـروايـة
والـقـصـة الـقـصـيرة اسـتـعـانـتـا بـإمـكـانات فن
ـونـتـاج من الـسـيـنـمـا والـسـيـنـمـا اسـتـعارت ا
تـيار الوعى منـهما ولكن يـنبغى أن يتم ذلك
من خالل خـــصــــوصـــيـــة كل فـن وإمـــكـــانـــاته
التعـبيريـة الذاتية وقـدرة الفنـان على تطويع
هذه اإلمـكانـات ثم إذا كانت احلـالة تـسمح
بـذلك أو ال تسـمح لكن أن يـصل األمر إلى
ـسـرج فى أن يـطـغى الـتـلـيــفـزيـون عـلى فن ا
عــريـــنه فــهـــذا إقالل وإنـــزال من قــيـــمــة فن
ـسـرح فـمن أراد الـتــلـيـفـزيـون فـهـو فى كل ا
ـسـرح يـذهب هـو إليه بيت لـكن من يـريـد ا
وهـذه واحـدة من خصـوصـياته وهى نـقـطة
يجب مـراعاتهـا جيـدًا وأخذها فى االعـتبار
نح ذلك سـرح هو «أبو الفنون» ال  فكون ا
سـرح موزاييك من كل تـصريحـًا ألن يكون ا

الفنون.
ـصـرى) بـطـل احلـكـايـة (مــحـمـود عــتـريس ا

دافع عـــنـــهــا كـــثـــيـــراً ويـــتـــنــازل عـن الــتـــرشح
النتـخابـات رئـاسة اجلـمهـوريـة أمام مـندوب
الــرئــاسـة الــذى جـاءه لــيـعــلــنه رفض الـســيـد
ـا  معه مـن إجراءات دون عـلمه الرئـيس 
ولـــيــفـــرج عــنه فـــيــبـــقى «مــحـــمــود عـــتــريس

ستشفى! صرى» ب أسوار ا ا
«محمد مـرسى» قيامه بإخراج العرض وأداء
دور البطـولة الرئيـسى فيه حمـله عبئـاً كبيرًا
ــثًال واعــدًا وذكـيــًا ولــكن جــهـده فى يـبــدو 

اإلخراج يحتاج إلى مزيد من التركيز.
مثـل الذين أدوا بإمتاع واستمتاع وقائمة ا
فى هذا العرض طويلة تبلغ سبعة وعشرين
اسـمًا لكـن من وسط هذه اجملمـوعة برزت
أســمــاء نــرجـو أن تــنــال حـظــاً من االهــتــمـام

والرعاية.
إسـالم صـالح.. فى دور رئــــــــيس مــــــــجـــــــلس
ـصـلـحـة احلـكـومـيـة الـتى يـعـمل اإلدارة فى ا
بــــهــــا «مـــحــــمــــود» بـــتــــركــــيـــزه وقــــدرته عــــلى
ـتــمــلــقــة الـتى الـســخــريــة من الــشـخــصــيــة ا

يؤديها.
ومصطـفى أبو سريع.. فى دور ضابط أمن
الـدولـة بـحـضـوره الـواضح وطـاقـته الـكـبـيـرة
وقـــــدرتـه عـــــلى تــــــنـــــويـع أدائه بـــــإتــــــقـــــان فى

حلظات قليلة.
ومــحــمــد خــمــيـس.. فى دور «عم مــدبــولى»
الــذى أجــاد ســـبك أحــاســـيس الــشــخـــصــيــة
وعــــبــــر عــــنـــــهــــا بــــنــــعــــومــــة أوجــــعت قــــلــــوب

اجلمهور..
ومـــحــمـــد مــرسى.. مـــخــرج وبــطـل الــعــرض
ـسـرحـيـة الـذى بــدا بـارعـًا جـدًا فى نـهــايـة ا

بـإمــكــانـيــاتــهم الــبـســيــطـة وجــهــدهم الـذاتى
جــاءوا من األســكـنــدريــة إلى الــقـاهــرة بــلـد
األضــواء رغـم عــراقـــة األســكــنـــدريــة ورغم
كـان الـذى يـنـتمـون إلـيه «مـركز أنـاقـة اسم ا
األســـكـــنـــدريـــة لـإلبـــداع» الـــتـــابع لـــصـــنـــدوق

التنمية الثقافية.
نـــعم.. بــجـــهــدهم الـــذاتى.. عــرقـــًا وإبــداعــًا
وإخالصــًا لــلـــفن ومــاًال بــذلــوه مـن جــيــبــهم
اخلـــاص لـــيــقـــدمـــوا عـــرضـــهم «دســـتـــور يــا
هـرجان ـسابـقة الـرسـميـة بـا أسـيادنـا» فى ا
الـــقــومـى الــثـــالـث لــلـــمـــســـرح عن «مـــحـــمــود
ـــصــرى» الـــذى رشح نـــفـــسه فى عـــتــريـس ا
انــــتــــخــــابــــات رئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريــــة وحــــلم
بــالــكــرسى الـــكــبــيــر لــيــنــتــهـى مع حــلــمه فى

!! مستشفى اجملان
ا كـان التـرشح حـلمـاً عسـيـر التـحقق فى ر
ـادة (76) من وقت مــا لـكـن بـعــد تــعــديل ا

كناً. الدستور أصبح ذلك 
ا كـان عـرضًا أثـار األزمـات والزوابع من ر
ـا كــان تـغــيـر قــبل لــكـنه ال يــثــيـرهــا اآلن ر
الزمن وتغير الـظروف أفقد العرض الشىء
ا نـكون الـكثـير من قـوته وجـرأة فكـرته ور
مـــحــــتــــاجــــ اآلن لــــعــــرض جـــديــــد يــــوضح
ـــنــصب ـــرشــحـــ  الـــعـــقــبـــات فى ســـبـــيل ا
رئــــاســــة اجلــــمــــهـــوريــــة ويــــســــخــــر مـن هـــذه
الـعــقـبـات لــكن تـبـقـى «دسـتـور يــا اسـيـادنـا»
ـصـرى ـسـرح ا عالمـة مـضــيـئـة فى تـاريـخ ا
ـبدع وقدرته عـلى اقتحام تـشير إلى جرأة ا
حقـول األلغـام وتعـبيـره عن قضـايا مـجتـمعه
الــبـــاحث عن مـــزيــد من احلـــريــات وتـــبــقى
أيــضــا «دســـتــور يـــا اســيـــادنــا» شــهـــادة عــلى
إصرار مجـموعـة من الفنـان الشـباب على
تـقد فن جاد يـتماس مع أوجـاع اجلمهور
ولـكنه يـلقى من بـعض القـائمـ على الـعمل
الـثـقـافى الـعــراقـيل تـلـو الـعـراقـيل يـضـعـونـهـا
أمـــام شـــبــاب الـــفـــنــانـــ ضـــد رغـــبــتـــهم فى

التعبير عن ذواتهم.
إننـا أمام عـرض لـلهـواة والشـواهـد كثـيرة..
حـالـة احلـمـاس الـتى اسـتـشـعـرهـا اجلـمـهور
ـســرح وكـذلك ــمـثــلـ عــلى خــشـبــة ا من ا
هـــنــاك بـــعض الـــســـمـــات الـــتى - مع تـــراكم
اخلــبـرات ومـزيـد من الـنــضج وتـوافـر بـعض
ــاديـة - يـسـتـطــيـعـون جتـاوزهـا اإلمـكـانـات ا
مثل: االهـتمـام الـزائد بـالكـومـيديـا.. وضوح
ا يـعرضه من ـفـرط للـتلـيفـزيـون  الـتأثـير ا
بـرامج وإعالنـات ومـسـلـسالت.. االسـتـعـانـة
بأغـان سابقـة التجـهيز ومـطابقـتها - بـالل
أحـيانًا وبلى الـذراع أحيانـاً أخرى أو لفرط
اإلعــــجــــاب بـــهــــذه األغــــانى فى حــــد ذاتــــهـــا
لــكـــونــهــا (أغـــانى حــلــوة) حلـــالــة الــعــرض-
واألغــــانى هــــنـــا - كــــلـــهــــا - لـــوجــــيه عــــزيـــز

 عرض للهواة ستتحقق له اخلبرة والنضوج
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زيزى : 
(بسـرعة تسد فمه بشفتيـها بينما حتذره قائلة) حسك عيـنك يا خنزورى

تنطق باسمك اجلديد 
وحيد : 

(بـقـلق مـذعـور) يـا ويــلى يــا سـواد لــيـلى لــو غـريـب من بـره الــكـلــوب عـرف
اسمى 
زيزى : 

اسمك يا خنزورى اجلديد سر من أسرار الكلوب 
وحيد : 

ماما خنزيرة .. احلقينى .. حيخنزرونى 
زيزى : 

تخنزر  ماتخافش .. يانينى ع ماما ياخنزيرى ا
وحيد : 

ماما اخلنزورة خايف موت ال يكونوا خنزرونى 
زيزى : 

الـية من العمالت ـطبوع عـليه األوراق ا نديل ا (ترفع من عـلى السريـر ا
الصعبة وتمده  لوحيد) منديل األمان معاك 

وحيد : 
نديل بفرحة شديدة) كارنيه األمان  (يقبض على ا

زيزى:
ـفاتـيح ميـدالية (ترفع عن الـسرير مـفاتـيح لسـيارة خـنزيرة ومـعلق مع ا
فـضيـة على هـيئـة سيارة مـاركة  اخلـنزيـرة وترفـعها وتـرقصـها أمـام عينى

وحيد)
وحيد : 

تراقـصة أمام عـينـيه بينـما يقـول بشوق فاتـيح ا (يحاول الـقبض عـلى ا
وفرحة) مفاتيح اخلنزيرة!

زيزى : 
ـفاتـيح أمام عيـنيه لـتالوعه أكثر فـأكثر) فـتح مخك (تمـعن فى ترقيص ا

تركب خنزيرة 
وحيد : 

مفاتيح اخلنزيرة قبل اخلنزيرة 
زيزى : 

إنت وشطارتك فتح مخك تركب بدال اخلنزيرة سبعة 
وحيد : 

ـفـاتـيح من بـ يــدى زيـزى .. يـبـدأ فى الـلـعب (وقـد اخـتـطف سـلـســلـة ا
بالـسلسلة كـطفل مغنياً) وسـبعة وسبيعـة فى عيون اللى ما يـصلى عليكى

يا خنزيرتى
زيزى : 

(فجأة تقلب وحيد على ظهره) ساعدنى ..أقلعك
وحيد : 

(بطفولة) تانى حاقلع ? .. وحاقيس بدلة جديدة?!
زيزى : 

تخنزر  (تنهره بحدة) تقلع علشان ما أغير لك "البامبرز" يا خنزيرى ا
(إظالم سريع)

نظر الرابع عشر ا
(غرفة وحيد العازب فى برج الزيان)

صوت وحيد:
(وحـيـد عـلى سـريـره يـهب مـفـزوعـاً من كـابـوسه الهث األنـفـاس يـنـظـر
طـبـوع مـعـقـود حول ـنديـل ا ـسك بـ يـديه ا حـوله ثم يـكـتـشف إنه 
سـلسـلـة مـفـاتيح اخلـنـزيـرة. فى ذروة احـتـقاره لـنـفـسه يـلقـى بسـلـسـلة
فاتـيح بعيداً ويبدأ فى حـديثه لنفسه باحتـقار للذات واضح) خنزير ا
مـتـخـنزر .. بـرجـليـا .. بـعقـلى .. بـروحى .. بإرادتى .. نـزلت حـضرة زار
رارة) من بـدروم لبـدروم يا قـلبى ال حتزن فى بدروم الـكلـوب (ساخـراً 
..وفى احلضـرة فضـلت أفقـر وأرقص على دقة اخلـنزيـرة حلد مـانسيت
روحـى .. تـــهت عن روحـى .. تـــهت عن تـــوحــــيـــدة األصـــيل حـــبى األول

واألخير .  
 مـعــادتش بـافـكـر فى تـوحــيـدة .. مـكـنـتش أسـتــجـرى أفـكـر فى تـوحـيـدة ..
ـا كـانت تـظـبـطـنى سـارح بـافـكـر .. كانت زيـزى الـزيـان شـيـخة   احلـضـرة 

تعلى الدقة واحلاجة زوبة أمها تزود 
خدر طـواجن احلمام اللى نـازله طالعة .. طـالعة نازلة البخور اخملـلوط 
وانا حنكى محشى حوصـلة حمامة وعمال أفقر وأرقص ..أرقص وأفقر.
ـا كـنت حــتـة أبـويــا وأمى ..نـاسى واهـلـى فى كـفـر األصــيل تـهت عـنــهم .. 
أفكـر أخطف رجلى لكفر األصـيل الشيخه زيزى كانت بـسرعه تنقلنى من
دقــة خــنــزيــرة لــدقـــة خــنــزيــرة أحــدث مــوديل .. واحلــاجــة زوبــة تــدوخــنى
بــبـخـورهــا الـسـحــرى .. من ريـحــة طـاجن لــريـحـة طــاجن حلـد مـا أدوخ ..
رارة)  أتارى اخلنزير اجلديد كـانوا بيعلفوه .. بيسمنوه أنسى..(ساخراً 
لــلــيــلــة الــكــبــيــرة وفى احلــضــرة بــيــدوخــوه.. وفى لــيــلــة وقــعت الــفــاس فى
الراس (وحيـد يتقلب على سريره وقد استغرقته أفكار عديدة مصطرعة
ثم يـواصل حــديـثه لــنـفـسه) أحالم الــبــنى آدم وكــوابــيــسه أصــدق مــافى

اإلنسان. 
ال شعـورى طفح بـاألحالم والكـوابيس عـشان مـا يحـذرنى.. رسالـة حتذير
من جـوازى من زيزى الـزيان حـتى بعـد ما الـفاس وقـعت فى الراس (يهب
من سريـره وبحماس يتجه إلى الدوالب ومن فوقه يسحب حقيبة السفر
ويفـتحها ويبدأ فى جمع مالبسه القليلة من داخل الدوالب ويضعها فى
ا فى ذلك البدلة اجلديدة والقميص والكرافتة فوضى داخل احلقيبة 
وفجـأة يخرج هدايـا زيزى من احلقيـبة بينـما يغمـغم لنفسه) ال.. هدايا
زيــزى مـايــصـحش أهــرب بـيــهـا مـايــصـحـش.. مش أصـول أهــرب بـالــبـدلـة
والقمـيص.. هدايا زيزى (ثم يـقفل احلقيبـة دون أن يخرج هدايا زيزى..
بعـدها يـغمـغم بـاستـخفاف) خالص بـقـة.. البـدلـة ماعـادتش جـديدة وال
الـقــمـيـص بـعــد مـا لــبــسـتــهم وعــرقت فــيـهم أكــثــر من مـرة (ثم رغـمـاً عـنه
نوم مـغناطيسيـاً ويلقى بنفسه على يتثـاءب وال شعورياً يعود للـسرير كا
الـسـريـر بـينـمـا يـغـمـغم) الـصـبــاح ربـاح وفى الــفـجــر أهـرب وأرجع لــكـفـر
األصيل لتـوحيدة حبى األول واألخير ( ثم يـغلبه النعاس ويرتفع شخيره

وبعد فترة يعاوده كابوس فظيع آخر)
    (تدريجياً يقترب نباح كالب الكلوب ويرتفع)

(إظالم بطئ)
نظر اخلامس عشر واألخير) (مع ظهور ا

نظر اخلامس عشر واألخير ا
سـرح يـرتـفع سـور كـلوب ـسـرحيـة. بـعـرض ظـهـر ا (نـفس مـنظـر بـدايـة ا

اخلنزيرة  
 االنفتاحى)

وحيد :
 (بـالـبدلـة اجلديـدة عـالق فى البـوابـة اإللكـترونـيـة أثنـاء دخـوله الكـلوب
ـزقون مالبسه عـبرهـا.. الكالب وحراس األمن الـسبـعة يـلتفـون حوله و
طبوع يـحاول تقريبه نديل احلـريرى ا بوحـشية بالرغم من رفع وحـيد ا
توحـشة وحراس األمن بال جـدوى وهو يصرخ) حـيلك من انـوف الكالب ا

حيلك يا كلب انت وهو .. إنتوا مش عارف أنا م ?! 
ا (هنـا ومن داخل البوابـة اإللكترونـية يتـجمع أعضـاء كلوب اخلـنزيرة 
فـيـهم احلـاج زين الـزيان والـسـداسى وزيـزى الـزيان وأمـهـا زوبـة واجلـميع
يضـحكون ساخرين هازئـ من وحيد وتتوحش ضحـكاتهم حتى تتحول

إلى نباح كالبى جماعى يطارد وحيد خارج الكلوب)
وحيد :

 (يـصيـح فى عصـبـيـة فى اجلـموع) أنا وحـيـد بـيه األصـيل.. جـوز الـهـا
زيـزى زين الــزيـان (احلـراس والـكالب تـواصل تــمـزيق مالبس بل وجـسـد

وحيد يتمزق)
 (مع ارتـفـاع وتوحش الـضـحـكات الـكـلبـيـة لـلجـمـوع داخل بـوابة الـكـلوب

تنبح وحيد وتطارده خارج بوابة الكلوب)

 (إظالم سريع)
  (النهاية) 

واء ..أل..أل..أنا ..خنزير ?! أل
زيزى :

 (تربت على دمية وحيد) خنزير خنزير بس تعيش
وحيد :

 (على سريره يصرخ فى كابوسه) أل..أل..أل
اخلنزير األكبر :

 خنزير عايش والسبع ميت 
وحيد :
 أل..أل..أل

الدايه :
 زفوة قبل مايفوق.. دوخوه 

السداسى :
(وقد رفـعوا دمية وحيد من داخل الغربال ويـقبضون على ذراعيه ليمشى

بينهم حول  
اخلـنـزيـره األم يـزفـون الـدمـيـه عـاريه تـمـامـاً بـإسـتـثـنـاء "بـامـبـرز"  يـسـتر

عورتها) 
زيزى :

 (تدق الهاون)
الدايه :

لح وتـغنى) الـصال علـيه .. الـصال علـيه .. جـانـا خنـزيـر وفرحـنا  (تـرش ا
بيه 

السداسى :
 الصال عليه .. الصال عليه 

وحيد :
 (على سريره فى كابوسه يصرخ) الء..الء..الء

الدايه :
 يارب ياربنا يكبر ويبقة خنزير زينا 

السداسى :
 توبة من توبنا .. طينته من طينتنا.. طبقته من طبقتنا  

اخلنزير األكبر :
 انفتاحى مفتوح

وحيد : 
أل..أل..أل

السداسى : 
الصال عليه .. الصال عليه 

صوت وحيد : 
الء..الء..الء (عـلى سـريــره الـسـفــرى يـتـلــوى ويـحـرك رأسه كــمن يـحـاول
الــهــرب من دائــرة  كـابــوســيه حتــاصــره فى ذروة كــابـوسه يــصــرخ بــصـوت

محتبس)الء..خنزير ..الء..احلقونى .. حيخنزرونى..أل..أل..أل
(إظالم سريع)

نظر الثالث عشر : ا
عــودة الى غــرفــة وحــيــد فى بــدروم بــرج احلــاج زين الــزيــان صــوت وحــيـد
ــيـدالـيه ـسك  :(مــسـتـلــقى عـلى ســريـره يـهب مــذعـوراً من كــابـوسه و
مــفـاتــيح اخلـنــزيـره ومــنـديل  األمــان فى يـده األخــرى مـذعــوراً يـغــمـغم
بـأنفاس الهثة) كـابوس فظيع.. عشـته طول الليل..  زى مايـكون حقيقة..
ــزوجـة بـاالحــتـقـار) فى بــطن خــنــزيــرة عــشــته (يـغــمـغم بــأسى ومـرارة 
وجـايـز حـقــيـقـة حـقـيـقـيـة فى قـاعـة (يـسـتدرك) زريـبـة الـعـضـويـة اجلـديدة
..الوالدة الـتانيـة فى كلوب اخلـنزيره عشـتها زى مـاتكون كـابوس فظيع فى
بطن خـنزيره ( وحيـد يتشـمم ثم يلـصق  انفه بكـتفة وبـأجزاء أخرى من
يل لـلقئ) اووع .. ريـحتـى دم خـنـزيره ..اووع طـول الـلـيل جـسده ويـعـاود ا
وانـا باتـولـد من بـطن خـنزيـره فى كـلـوب اخلنـزيـره .. حـلم وال عـلم ?! علم
ــهم الشــعــورى بــيـحــذرنى من جــوازة زيــزى الــزيـان والحــلم ? مش مــهم ! ا
الزم انـفــد بـجـلـدى  .. (هـربـاً من وعـيه اجلـديـد يـغـلـبه الـنـعـاس ويـرتـفع

شخيره وبعد فترة يعيش حلماً جديداً بطلته زيزى)
زيزى:

فـاتيح فى ـاستـركى.. مفـتاح ا ( تـظهـر قادمـة من باب الـغرفـة تفـتحـة با
. تـأخذ يـدهـا وعلى يـدهـا األخرى حتـمل صـينـيـة فوقـهـا طبق ارز بـالـل

طبق األرز وجتلس على حافة سرير وحيد)
زيزى :

ـلـعـقه صـغـيـره تطـعم  (عـلى حـافـة السـريـر وبـيـدهـا طـبق أرز بـالـلـ و
وحـيـد تـهـدهـده مـغـنـيـة وقـد شرد ذهـنـه تمـامـاً كـأنه نـائم) صـبـاح اخلـيـر

صبحنا .. رز بل طبخنا 
وحيد : 

(يـغمـغم مع شروده وفـمه مآلن بـاألرز يصرخ) أل..مش عـاوز اتـخـنزر .. أل
خنزير .. أل.. أل ..احلقونى .. حايخنزونى..أل ..أل ..أل 

زيزى : 
ا من النوم قمتى يا (تواصل إطعام وحيد بينما تهدهده مغنية) وفضلنا 

خنزورتى كلنا سوا وانشرحنا يامامتى
وحيد :

(وفمه مآلن) أل ..أنا..أل ..أنا إيه?!
زيزى : 

(تواصـل إطعام وحيد بيـنما تغنى) صباح اخليـر بزيادة هم هم تمنع ع
احلسادة .. هم هم

وحيد : 
(بفم مآلن) الء..خنزرونى حلد ما نسيونى اسمى األصيل ..أنا ..أنا م

!?
زيزى : 

(تكمل مغنية) واحلسادة اللى حتسد خنزورتى ملهاش حاجة عند مامتى

وحيد : 
(يـحـتـمى كـطـفل بـحضن زيـزى فـيـوشك إن يـسـقط طـبق األرز من يـدها
ويـصرخ كطـفل مستـنجداً) .. مـاما إحلـقيـنى .. خـنزرونى حلـد مانـسونى

اسمى .. أنا .. أنا ..

> فاطمة عادل وفرقتها «كان ياما كان» تقدم حفالً غنائياً يوم 25 رمضان بجزويت القاهرة.
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> قـد يوجه كاتب درامى انـتباهـنا إلى التـقليـد الذى يعمل به
. وقد أنبأنا السيد هسكيث بيسون كيف حول شو لهدف مع
أثـناء التدريب مسـرحية «أندروكليـز واألسد» من كوميديا إلى

استعراض مترف خيالى.
سرحي جريدة كل ا
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> الطبعة الثانية لرواية السورى مصطفى سعيد «أكراد.. أسياد بال جياد» تصدر خالل أيام.
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ؤلف > تـعمل كل أشكـال الدراما شـأن أى قصص خيـالى من خالل اإليهام. وا
كن تصديقه. يعتبر أن جمهوره سوف يتقبل مؤقتا شيئاً على أنه 

سرحي جريدة كل ا

8 من  سبتمبر 2008 العدد 61

قصة من حديقة احليوان
الوضع يبقى كما هو عليه

ÜÉgƒdG óÑY IQÉ°S

الـبـقـاء مع تـلك الـصـدمـات بـشـكل يـوفـر له
الــبــقــاء ولــكـن هــذا الــبــقــاء يــفــرض عــلــيه
واقــعًـا طـمس عـقـله ومـن ثم ال يـتـمـيـز عن
احلــيـــوان فى شىء حـــتى فى االســتـــمــتــاع
بــاألشــيـــاء. كــأن جنــد ســؤاال يــطــرح داخل
الــعـــرض من قــبـل كل من الـــرجل الــفـــقــيــر
والــرجل الــرأســمـــالى أو الــذى يــنــتــمى إلى
الـطبقة البـرجوازية العلـيا أال وهو "ما هو
سك أفضل شىء?!". هذا الـسؤال الذى 
بـــزمــــام أمــــر االخــــتالف بــــ االثــــنـــ ألن
اإلجـــــابـــــة عـــــلى هـــــذا الـــــســـــؤال تــــتـــــطـــــلب
بـاحلتمية تـبيان اهتمـام كل منهما ومن ثم
نصل إلى مدى رقى أو تـأخر أحدهما عن
اآلخـر تــمـامًـا كــمـا يـقــاس تـقـدم الــشـعـوب
وتــأخـرهـا عن طـريق حتــقق الـرفـاهـيـة من
عــــدمــــهــــا وهـــذان الــــرجالن مــــا هــــمـــا إال
وذجـ لطبـقت اجـتماعـيت يـحتويـهما

اجملتمع.
ـسرحى وبـهـذا جند أن مـفـردات العـرض ا
قــد وظــفت مـن أجل إظــهــار هــذا الــتــبــاين
االجتـمـاعى ب مـن يسـكن بـاألدوار العـلـيا
(وعــلى الــبــحــر) وكــلــمــا اسـتــيــقظ أو ذهب
ـنـظـره اخلالب إلى الــنـوم شـاهـد الـبـحـر 
الــذى يـــهـــد األعـــصـــاب ومـن يـــحـــيـــا بــ
مــنــاظـر تــثـيــر األعـصــاب بل ويــعـيش كــمـا
قال الـرجل الـفقـيـر فى (الـشرخ). فـيـتضح
مدى االخـتالف احلـاد بـ هـات الـفـئـت
االجـتـمـاعـيـتـ بـ من يـقـطـنـون بـاألبراج
الـعــاجــيـة ومن يــقـطــنـون بــالــصـفــيح وعـلب

الكبريت.
ولـــــقـــــد وظف اخملـــــرج تـــــكـــــنـــــيـك الـــــرقص
ــــفــــارقـــة الــــتــــعـــبــــيــــرى من خالل تــــبــــيـــان ا
االجـتـمـاعـيـة الـواضـحـة بـ الـشـخـصـيـت
ــسـاعــدة اثـنــ طــوال الـعــرض يـقــومـان
بــــــــــدور اجملــــــــــتـــــــــمـع مـن حــــــــــول هــــــــــاتـــــــــ
الـشخـصـيـتـ الـرئـيـسـيـتـ هـذا الـتـكنـيك
الذى فرض سينـوغرافيا خالية من الزخم
ـســرح كـلـهــا اليـوجـد الــديـكــورى فـخـشــبـة ا
قـاعد الـبسـيطة عـليهـا شىء سوى بـعض ا
جـدًا فـى تـنـفــيـذهـا وإكــسـسـوارات خــفـيـفـة
تـستـخـدم أثـنـاء الرقـصـات الـتعـبـيـريـة التى
تـتـخلـل احلوار الـدرامى وهى إكـسـسوارات
مـــســاعـــدة لـــلـــتـــعــبـــيـــر عن حـــالـــة الـــتــبـــاين
ــوجــودة بـ الــفـئــتـ االجــتـمــاعى احلـاد ا
ـــعــــروضـــتــــ بـــهــــذه الـــدرامــــا ومع هـــذه ا
الــصـورة الــتــشـكــيــلـيــة الــتـعــبــيـريــة تــتـداخل
اإلضـاءة الــتى اخــتـلــفت داللــتـهــا الـنــفـســيـة
لـــكـل من الــــشـــخــــصــــيــــتـــ ولــــكى يــــوضح
اخملـرج أسبـاب مـفـارقة تـلك الـشـخصـيـت
الـــلــتــ تــمـــثل كل مــنـــهــمــا عــلـى حــدة فــئــة
ـواقف اجــتـمــاعـيــة مـعـيــنـة يــرسم بـبــعض ا
الدرامـية تـسلط الـطبـقة الـرأسمـاليـة التى
تمـلك أدوات اإلنتـاج على الـعمـال الذين ال
ـلـكـون إال عــمـلـهم فــقط فـنـجـد فى أداء
تـــعـــبـــيـــرى ال يـــســـتـــغـــرق دقـــائـق شـــكالً من
أشــكــال هــذا الــتــســلط فــالــشــخص الــذى
ــلــؤه شـرخ يــقــطن عــلب الــكــبـريـت وبـيــتًــا 
ــــشى كــــاحلـــــيــــوان بل وتُــــمـــــارس عــــلــــيه
الــوحــشــيـــة من قــبل اآلخــريـن فــيــشــد من
رأسـه بــكـــربــاج وتُـــرمى له قـــطع حلم غـــيــر
نــاضـجــة ال يــطـول مــنــهـا شــيــئـا ولــكن فى
نهـاية العـرض ال جند مـوت أحد الـطرف
وهـرب اآلخــر كـمــا فى الــنص األصـلى بل
وت ما جنـد عكس ذلك جنـد أن مشهـد ا
هـو إال تـمـثـيل حـلم يـعـيـشـان فـيه حلـظـات
ــعــدم أنه كــان يـحــلم ثم يــكــتــشف الــرجل ا
وأن كل شىء مازال كما هـو ال تغيير فيه
بل ولن يــحــدث هــذا الــتــغــيــيــر فــمــحــاولـة
اســتـــفـــزاز الــرجل الـــفـــقــيـــر لــآلخـــر وأخــذ
مكـانته الـتى ال غنى عـنـها بـالنـسبـة له أمر
يـسيـر طـبـيعـيًـا بل ويـصيـر تـنـازال وامتـنـانًا
من قـبل الــرجل الـرأســمـالى لــهـذا الـفــقـيـر

لك شيئًا. الذى ال 

ومـدى التناقض بـينهما رغـم أن كالً منهما
إنــسـان ولــكن مــا نــراه أن الـرجـل الـفــقــيـر
الـكادح يـعيش فـى (حديـقة حـيوان) حـيوان
واحـد ولــيس أكـثـر من حــيـوان وهى داللـة
رمــزيــة واضـــحــة تــدل عــلـى أن حــيــاة هــذه
الــفـئــة الـكــادحـة الــتى حتــيـا وتــعـيش داخل
ـعـروف لديـنا حجـرات ال بـيوت بـالشـكل ا
هـــــذه احلــــجـــــرات تــــشـــــبه تـــــمــــامًـــــا (عــــلب
الــكـــبــريـت) كــمـــا قــال هـــو نــفـــسه. ومن ثم
وذجـ لـطـبـقـت يـعـتـبـر هـذان الرجـالن 
مـختـلفـت فى األسـلوب ولكـن يتفـقان فى
إطــــار واحــــد وهــــو اجملـــــتــــمع فـــــاجملــــتــــمع
يـشمـلـهـما مـعًـا عـلى الـرغم من تـناقـضـهـما
الـشـديـد ومن ثم يـضع لـنـا الـعـرض هـذين
الـــنــــمــــوذجــــ حتت األضــــواء كل بــــجـــوار
اآلخر فيتضح الـتباين الذى يتم التغاضى
عنه فى اجملتـمع أو فى احلياة بشكل عام
فال يـســتـوقف أى أحــد ومن ثم  عـرض
ـشكـلة وهى مـشكـلة رؤية إخـراجيـة لهـذه ا
الـفـوارق الـطـبـقـيـة وما تـخـلـقه مـن فـجوات
بــ أفـراد اجملــتـمع فــهــنـاك من يــعـيــشـون
ـوقـر فى (عـلى الـبـحـر) كـمـا نـرى الـسـيـد ا
الـــعــرض وحـــيــاتـــهم اخلــالـــيــة تـــقــريـــبًــا من
ــواطن ــعــانــاة الــتى يــحــيــاهــا ا ــشــاكل وا ا
الــكــادح الــذى تــتــكـــســر أحالمه وآمــاله مع
صـــــدمـــــات الــــواقـع فــــتـــــدفــــعـه دفــــعًـــــا إلى
الـتــرغـيب عن هـذا الـواقع حـتى يـسـتـطـيع

سرحية بالتلوين بها قام عبر عناصره ا
شاهد. حتى تظهر واضحة جلية أمام ا
فـالنص األصـلى يدور حول حـوار بسيط
يــدور بـ رجــلـ أحــدهــمـا كــان جـالــسًـا
ـــنــــتــــزه فى يـــوم عــــلى إحــــدى مـــقــــاعــــد ا
األحـــد وهـــو (بـــيـــتــــر) أمـــا الـــثـــانى وهـــو
الـــدخـــيل (جـــيــرى) فـــنـــتــعـــرف من خالل
حوارهـمـا معًـا عـلى أن األول يـحيـا حـياة
اسـتــاتـيـكــيـة فـهــو له ابـنــتـان ولـكل طــفـلـة
ــنـزل قـطــة وبـبــغـاء بـل ولـكل شىء فى ا
قــطــعــتــان وهــو نــفــسه  –أى بــيــتــر  –ال
يــغـــيــر مــا يـــفــعــلـه كل يــوم وال يــغـــيــر مــا
يـــفــعـــله فـى كل إجـــازة حـــتى مـــقـــعــده ال
يـــغـــيـــره أبـــدا وبـــهـــذا الــــنـــمط احلـــيـــاتى
ــنــعــزل ســـيــصــعب عــلــيـه بــالــتــأكــيــد أن ا
ن يــــــتــــــعـــــرف عــــــلى حــــــيــــــاة اآلخـــــريـن 
يـعـيــشـون حـولـه فى (عـلب كــبـريت) عـلى
حـد وصف (جـيـرى) نفـسه فـهـو شخص
يــحـيـا حــيـاة كــادحـة فـهــو شـخص وسط
مئـات مثـله تريـد بل كل ما تـريد هو أن
تـعــيش ال أن تـعــيش فى رفــاهـيــة ولـكن
مـجـرد الـعـيش يـحقـق لهـا كل مـا تـتـمـناه;
لــذلـك جنـد أن الــنــمــاذج الــبــشــريـة الــتى
يـحـيـا مـعـهـا (جـيـرى) هى نـفس الـنـمـاذج
الـــتـى تــعـــيـش داخل اجملـــتـــمع األمـــريـــكى
نـــفـــسه والـــتـى ال يـــعـــلم عـــنـــهـــا أحـــد أى
شىء ومــهــمــا اخــتــلــفت هــذه الــفــئــة فى

يؤكد نادى مسـرح األنفوشى التابع لفرع
هـرجان ثقـافة األسـكـندريـة على شـعـار ا
الــذى حتــدد فى (الــقــومـيــة) ومن ثم لم
ـــهــرجــان الــقــومى تــنــحــصـــر فــعــالــيــات ا
لـلـمـسـرح عـلـى عـروض الـعـاصـمـة فـقط
بـل عـــــلى كـل عـــــرض يـــــؤكـــــد عـــــلـى تـــــلك
ــتــشـعــبــة فى كل مــحــافــظـات الـقــومــيــة ا
اجلمـهـوريـة. فـقدم هـذا الـعـرض إعدادًا
لنص الكاتب األمريكى إدوارد ألبى وهو
بـعـنـوان (قـصـة حـديـقـة احلـيـوان) والـذى
كــــتــــبه عـــام 1958 حــــيث قـــدم الــــكـــاتب
األمـريـكى ألبى بـأسـلوب درامى مـخـتلف
كان جـديدا فى ذلـك الوقت وهـو تكـنيك
الـال مــعــقــول اســتــطــاع به أن يــعــبــر عن
ظـــروف مــجـــتـــمع امـــتأل بـــالـــتـــنـــاقـــضــات
ـشــاكل الـتى أنـتـجـتــهـا ظـروف الـنـظـام وا
الرأسـمالى آنـذاك فى عهـده االحتـكارى
األخـيـر وعـلى رأسـهــا الـبـطـالـة واإلنـتـاج
لـلــحـرب والــتــمـيــيـز الــعــنـصــرى وانـتــشـار
اجلرائم والـعـديد من األسـبـاب التى عن
طــــريق الــــتـــأمـل اكـــتُــــشِفَ مــــا فـــيــــهـــا من
تنـاقض داخـلى. لـكن عرضـنـا هنـا اتـخذ
تقريبًا نـفس االسم ولكن بشكل يتناسب
ومــضــمــون الــعــرض نــفــسه ومــا يــطــرحه
داخـل الـــدرامـــا فـــيـــحـــمل الـــعـــرض اسم
(قصـة من حـديقـة احليـوان) واالختالف
هــنــا واضح وجـــلى فــاسم الــعــرض هــنــا
يـنـتـقى قـصـة واحـدة من قـصص حـديـقة
احلـيـوان لـكن مـا يـدعـو هـنـا لـلـوقـفـة أن
االســــمـــ قــــد اتـــفــــقــــا عـــلـى تـــفــــرد نـــوع
احلــــيــــوان داخل احلــــديــــقـــة أى أنــــهــــمـــا
يتـحـدثان عن حـديـقة بـهـا حيـوان واحد
وهــــو مـــــعــــنى رمــــزى واضـح يــــشــــيــــر إلى
الـــطــبـــيـــعـــة الـــتى احـــتـــوت اإلنـــســـان بــ

جــوانــحــهـــا وقــد قــام بــبـــطــولــة الــعــرض
مــحـــمــد فــؤاد  –أحـــمــد عــبــد اجلــواد –
محـمد مكى  –محـمد رشدى  –وإضاءة
إبــراهـيم الـفـرن. وهــنـا فى هـذا الـعـرض
اســتــطــاع اخملــرج (أحــمــد عــبــد اجلـواد)
الذى قام بإعـداد النص بنفسه أن يقدم
ــفــارقـة لــلـمــشــاهـد رؤيــة رمــزيــة لـواقع ا
ـجـتـمعـنـا وهـذا مـا جـعله االجـتمـاعـيـة 
الــتـيـمــة األسـاســيـة داخل الــعـرض والـتى

> إن عـدداً من الكـتاب الـدرامي احلـديث حـرصوا عـلى أن يجـعلوا اجلـمهور
يـدرك أنه فى مـسـرح. ويكـشف بـيرانـديـللـو لـنا كـما رأيـنـا فى «ست شـخصـيات
تـبـحث عن مؤلـف» بشـكل حاد أنـنـا كنـا نـتقـبل تقـلـيداً زائـفـاً كوسـيلـة جتـعلـنا

نشك فى معتقداتنا ويقيننا.

كتبة البلد. اضى  > ديوان «مافيهاش كوابيس» للشاعر أشرف الشافعى نوقش األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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ويقدم حالة اإلنسان الذى  تهميشه

األســـلـــوب الـــذى حتـــيـــا بـه جتـــتـــمع عـــلى
الــتــهــمــيش االجــتــمــاعى. إلى أن يــتــطـور
هـذا احلوار فـى النـهـايـة حـتى يـصل إلى
مــــا يـــــعـــــرف بـــــاألزمـــــة أو الـــــذروة حـــــيث
يستـفز حـديث جيرى (بـيتر) نـفسه حتى
يــدفــعه لــقــتـل جــيـرى فـى الــنــهــايــة هـذا
سـالم الذى لم يفكر قط فى الشخص ا
أذى أى إنـــســان بـل حــتـى لم يـــفــكـــر فى
الـــتـــدخـل فى شـــئـــون اآلخــــرين. وهـــكـــذا
يـــدفع جـــيـــرى إلـى أن يـــحث بـــيـــتـــر عـــلى
ـــكـــان حـــتى ال يـــراه الـــهـــروب مـن هـــذا ا
أحــد وبـالـفــعل يـهــرب ويـتــحـول هـو إلى
(حـــيــــوان) بــــعـــد مــــا أخـــذ دور (جــــيـــرى)
الـذى أخذ عـلى عـاتقه مـنـذ البـداية دور
(احلـيوان) الذى يحـيا بأقفـاص صغيرة
ومـا يـدعو لـلـدهـشـة أن حديـقـة احلـيوان
نــــــفــــــســـــهــــــا ال وجــــــود لــــــهـــــا إال فـى كالم
(جيرى) فهى قـصة كان ينوى جيرى أن
يـقـصــهـا عــلى بـيــتـر ولـكـن لم يـروهـا إال

بعد مقتله وأثناء احتضاره. 
تـناول فى عـرض (قصة من أمـا اإلعداد ا
حــديـــقــة احلــيـــوان) فــيــشـــبه نــفس حـــبــكــة
الـــنص األول فـــالـــعـــرض هــنـــا يـــدور حــول
عدم رجـل يتطفل أحـدهما وهو الفـقير ا
عــلى اآلخــر وهـو الــرأســمـالـى الـذى يــحــيـا
ــعـانـاة فـنـتـعـرف حـيـاة مــرفـهـة تـخـلـو من ا
من خالل حـــوارهـــمـــا عـــلى حـــيـــاة االثـــنــ
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الشيخان..
صادرة وما وراء فكر ا

حــادثــتــان تــاريــخــيــتــان بــطالهــمــا شــيــخــان يــرتــديـان
عــمـامــتـ أحــدهــمـا فى ســوريـا الــقـرن الــتـاسع عــشـر
واآلخـر فى مـصـر الـقـرن الـعـشـريـن ارتـدى االثـنـان ثوب
الفـضيلة واألخالق فـأحرق األول مسرح خـليل القبانى

وأغلق الثانى معهدًا للتمثيل فى مصر.
شن الــشـيـخ سـعــيـد الــغـبــرا حـمــلــة شـعــواء ضـد خــلـيل
الـقـبـانى وبـعـد أن عـجز عـن تسـديـد ضـربـات انـتـقـامـية
ضده فى سـوريـا سـافر عـلى الـفـور إلى اآلسـتانـة وأثـناء
صالة اجلــمــعــة خـطـب أمـام الــســلــطــان عـبــد احلــمــيـد
ـؤمـنـ فـإن الـفـسق ـصـلـ قـائالً: "أدركــنـا يـا أمـيـر ا وا
والفـجور قـد تفشـيا فى الـشام فـهتـكت األعراض وماتت
الـفـضـيلـة ووئـد الـشرف واخـتـلـطت الـنسـاء بـالـرجال"
ـنع بــعـدهــا أصـدر الــسـلــطـان عــبــد احلـمــيـد فــرمـانًــا 
التـمثيل فى سوريـا وأغلق مسرح الـقبانى وحرص شيخ
ـسرح ولم يـكن دافـعه هو الـدفاع عن الغـبـرا على حـرق ا
ا كـان دافعه أن ما كان الديـن واألخالق أو الفضيـلة وإ
يــقـوم بـه الـقــبـانـى من اسـتــرضـاء ) –والـلــفظ الــصـريح
"رشـوة")  –أسـيــاد احملـافـظــ أو الـرجــعـيــة فـقـاســمـهم
الــربح وكـان نــصـيب شــيخ الـغــبـراء أقـل من زمالئه لـذا
ارتـدى ثوب الـفـضيـلة  –وهـو مـنهـا براء  –وطـالب برقـبة
الـقـبانى وإحـراق مـسرحه ودعـا الـصبـيـة للـسـخريـة منه
ـال  –الــذى أراده  –أو ألنه بــبــســاطــة لم يــحـصـل عـلـى ا
الــرشــوة الــتى تــرضــيه أو (تــمأل عــيــنه) فــشـن حـمــلــته

االنتقامية ضد الرجل وجناحاته.
وبـــعــدمـــا يـــزيــد عن نـــصف قـــرن من الـــزمـــان عن هــذه
عارف احلادثـة وقعت أخرى فى مصر إذ احتفلت وزارة ا
يـــوم الــســبت الــثــانـى من نــوفــمــبــر عــام  1930الــســاعــة
اخلامسـة بعد الظهر بـافتتاح معهد لـفن التمثيل بشارع
فـؤاد األول بـعـد أن شــكـلت الـوزارة جلـنـة اسـتـمـرت سـتـة
أشـهر تـدرس اقتـراح زكى طلـيمات  –الـعائـد من بعـثته –
ـعـهـد وقـد تـكونـت اللـجـنـة من أحـمـد شوقى بـافـتـتاح ا
وعبـاس الـعـقاد وخـلـيل مـطران وجـورج أبـيض وتـوفيق
دياب وأسـتاذين أجنبي من كـلية اآلداب وبالفعل بدأت
عـهـد ولـكن الـشـيخ مـحـمـود أبو ـسـائـية فـى ا الـدراسـة ا
العـين شن حملـة ال تقل ضراوة عن حملـة الغبرا الذى
نشـر فى ديسـمبر مـن العام ذاته بـاألهرام مـؤكدًا على أنه
ــألـوف عـنــدنـا وال من عــاداتـنـا اخلــلـقـيـة أن "لـيس من ا
تـهــجـر الــعــذارى خـدورهن إلـى مـعــهـد رســمى يــعـلم فن
عـهـد عارًا عـلى الـوزارة وعلى الرقص اخلـلـيع" واعتـبـر ا
ـصــريـة واسـتـمــر الـرجل فى حـمـلــته الـشـعـواء األسـرة ا

عهد فى أغسطس عام .1931 حتى أغلق ا
ترى مـا الدافع وراء هـجـمة الـشـيخ محـمود أبـو الـعيـن
الشـرسة هذه?! هل كان وراءها موقفًا شخصيًا مثل شيخ
الغـبـرا?! أم هـو اجلهل?! أم الـتـعـصب?! أم همـا مـعًا?! أم
هم جـــمـــيـــعًـــا?! ومـــا الـــدافـع وراء مـــثل هـــذه األفـــعـــال
ـنـحلـ خـلـقًا" رغم االنـتـقامـيـة الـتى يرتـكـبـها بـعض "ا
أنف الدسـتور?! أهو الفضـيلة والشفـافية وصالح الوطن
واألخالق?! أم يـكـمن وراءه مـصـالح شـخـصـيـة?! هـذا ما
يجـيب عـنه اجملـتـمع وضـميـر الـنـاس الـواقع واألحداث

السلوك واألفعال فاإلنسان كائن تاريخى.

ـسرح ومرآته السحرية ا
ـأثور فى أن الغرض كـنه معارضـة قول هاملت ا لـيس هناك من 
من الـتــمـثــيل هـو: "أن يــكـون كـمــرآة تـعــكس الـطــبـيــعـة". إال أن هـذه
الــعـبــارة بـســيـطــة لـدرجــة أنه من الـصــعب فــهـمــهـا فــمـا هــو الـنـوع
ــرايـا الـذى كـان فى عــقل هـامـلت عــنـدمـا صـاغ هـذه اخلـاص من ا

العبارة التذكيرية? 
ــؤكــد أنه لم يــكن يــقــصــد ذلك الــنــوع ذا االنــعــكــاس الــواضح من ا

سطح الذى نستخدمه لتمشيط شعرنا. وا
ثل ـرآة من هـذا الـنوع  –من شـأنـهـا تـصـويـر احلـيـاة  فـبـالـنـسـبـة 
هذه الـدقة الـشديدة  –جند أنـنا ال جنـنى أى نفـع من النـظر فـيما
ـا تعـكسه احلـياة نـفسـها . فـإذا كنت أود رؤيـة جرة تعـكسه أكـثر 
ـوضـوعة عـلى طـاولة الـكـتابـة  فإنـنى أنـظر إلـى جرة الـتبغ الـتبغ ا
ـرآة لـرؤيـتـهـا . مـبـاشـرة فــأنـا ال أضع مـرآة وراءهـا ثم أنـظــر فى ا
كـنها عكس تلك اجلرة على ولكن لنفرض أن لـدى مرآة سحرية 
نـحــو يـظـهــر لى لـيس فــقط شـكـلــهـا اخلـارجـى بل يـظـهــر لى أيـضـاً
كن أن تـتيح كـمـية الـتبـغ التى بـداخلـهـا فى هذه احلـالة األخـيـرة 

نعكسة فحصاً أكثر دقة للهدف الفعلى .  النظرة  فى الصورة ا
كنها  واآلن  البـد أن هاملت كان يـعنى مرآة سحـرية كتلك الـتى 
 – بطريقتها فى عكس احلياة  –أن جتعل احلياة أكثر وضوحاً .
ـبـرر الـوحـيـد لـوجود ولـذلك قـال جوته   Goethe ذات مرة: إن ا
األعـمــال الـفــنـيــة هـو اخــتالف تــلك األعـمــال عـمــا هـو مــوجـود فى
ـسـرح مـا نــراه فـقط فى احلـيـاة ذاتـهـا الـطـبـيـعـة . فــإذا قـدم لـنـا ا
ـسرح فـلـيس هـنـاك مـعنـى عـلى اإلطالق فى ارتـيـاده. لـزامـا عـلى ا

أن يقدم لنا أكثر من ذلك .
ـسرح أكـثر عـليه ثـيـرة لالهتـمام هـنـا أنه لكى يـرينـا ا ـفارقـة ا  وا
ــرآة الـــســـحــريـــة أن تــرفض أن يــعـــرض لــنـــا أقل أى يـــجب عـــلى ا
انــعـكــاســاً غــيـر ذى الــصــلــة وغـيــر الــضــرورى  وبـالــتــالى أن نــركـز
االنتباه على ما هـو وثيق الصلة وعلى اجلوانب األساسية للطبيعة
ـا ال يــعـنى ومن ـرآة هـى األفـضل حـيـث تـعـكـس الـقـلــيل  . هـذه ا
ا يـعنينا على غـير الضرورى  ونتيـجة لذلك فهى تعـكس الكثير 
نــحـو واضح وجــلى . فـالــصـدق فـى احلـيــاة الـفــعـلــيـة مــدفـون حتت
ارتـبـاك احلـقـائق . مـعـظـمـنـا يـبـحث عـنه عـبـثـاً  وكـأننـا نـبـحث عن
ـضـروب به إبـرة فى كــومـة قش . يـنــبـغى عـلــيـنـا فـى هـذا الـبــحث ا
ـثل أن ال نـتـوقع أو نـنــتـظـر أى فـائـدة من الـنـظـر فى صـورة كـومـة ا
ـنعكسـة عبر مـرآة عادية . ولكن تـخيل مرآة مـزودة بسحر القش ا
ـكـنـهــا أن تـعـكس األرضـيـة انـتـقــائى يـجـعـلــهـا ال تـعـكس الــقش بل 
الـتى وضـع عـلـيــهـا الـقش وتــتـخـلـل بـ أجـزاء الــكـومـة فــبـالـتــأكـيـد
رآة الـسـحـرية فى سيـكـون هـناك مـبـرر عـملـى وفَعـال حلـمل تـلك ا

مواجهة الطبيعة . 
  إن االنـتصـار احلقـيـقى والوحـيد لـلـفنـان ليس أن يـظـهر لـنا كـومة
ــدفـونــة فــيه ; أى ال يــعــكس الــقش  بل أن يــجــعــلــنــا نــرى اإلبــرة ا
ا بواطن األمـور وواقعها بهـارج احلياة ومنـظوماتهـا الظاهـرية وإ
اإلنسانى . إن الثناء عـلى مسرحية ما لدقتها فى تصوير احلقائق
ــهم لـــيس : كــيف ــكـن أن يــكــون مـــغــالــطــة نـــقــديــة . فــالـــســؤال ا
ـسـرحـيـة مـظـاهـر احلــيـاة عـلى نـحـو واضح ودقـيق ولـكن عـكـست ا

كيف ساعدت اجلمهور على فهم معنى احلياة .
 فــنـجـد مــسـرحــيـة " كــمـا تـهــواهـا" لــشـكــسـبـيــر الـتى عــرضت عـلى
ـا ـسـرح اإللــيـزابـيــثى قـد كـشــفت مـعـانى لــلـحـيــاة أكـثـر  خـشـبــة ا
رآة الـسحـرية فـليس تـكـشفه لـنا عـروض حديـثة خـاليـة من تـلك ا
هـناك أى تـأثيـر فى االنعـكاس مـا لم يكن هـناك بـعض السـحر فى

رآة . ا
وهنـاك من يضـعون  –ضمن ديـكور الـعرض  –قـاطـرة حقـيقـية
ظـان أنـهم فعـلوا مـا لم يسـتطع أى فـنان فـعله والـسؤال هو :
سرح مـا الذى يرغمـنا على أن ندفع نـقودا لرؤية قـاطرة فى ا
ــكن أن نــرى عــشــرات الــقــاطـرات فـى احملــطـة فى حــ أنــنــا 
الـرئــيــسـيــة الـكــبــيـرة دون أن نــتـكــلف أى شئ ? أعــتــقـد أنــنـا لن
ـــؤلف الـــدرامى  –بـــفــعل نـــرغـم عـــلى ذلك إال إذا كـــشف لـــنـــا ا
خـيـاله  –عن الـغــمــوض اإلنـســانى الـذى يــحـيـط بـخــفـقــان قـلب
نــابض ولــيــكن قــلـب مــهــنــدس الــقــاطــرة  ال الــقــاطــرة ذاتــهـا .
ـا فيـما سـرح وإ فـلـيس الفن فـى إيجـاد قاطـرة عـلى خشـبـة ا
ــؤلـف أن يــكـــشــفـه لــنـــا  وأعــتـــقـــد أن هــذا شىء ال اســـتــطـــاع ا
كـننا رؤيته فى احملـطة الرئيـسية الـكبيرة  إال إذا حـبانا الله

بعيون كعيون الدرامى نفسه. 
 و لـيس لـزامـا عـلى الـدرامـا أن جتـعـل احلـيـاة أكـثـر فـهـمـاً فـحـسب
ا هو ضرورى) تصل وجذب االنـتباه  (وذلك بالتخلص مـن غير ا
بل لــزامــا عــلـيــهــا أيـضــاً أن جتــعـلــنــا احملــور األسـاسى فـى اجلـانب
رآة التى يـحملها الـذى تعرضه من احليـاة. يجب أيضا أن تـكون  ا

ـكنـها أن تـركز األشـعة التى الدرامى لـلطـبيـعة مـرآة مقعـرة حيث 
ــؤكــد أن هــذا تــصــطــدم بــهــا إلى صــورة بـــؤريــة مــضــيــئــة . و من ا
ـقـعرة  –بـظـاهرته فى الـتـركـيز  –أعاد عـلى نـحو الـشكل لـلـمرآة ا
ـتـعلق بـالـغرض من إيـجـابى وبـشكل كـبـير تـصـويـر اعتـقـاد هامـلت ا
سرحيات . إن مشكلة غالبية كتاب الدراما التمثيل والغرض من ا
أنـهم يقـدمون صـوراً مبـعثرة وغـير مـتسـقة لـلحيـاة  فهم يـخبـروننا
بـأشــيـاء عــديـدة غــيـر هــامـة  بــدالً من إخــبـارنــا بـشىء واحــد هـام
بـطـرق مخـتـلـفة وعـديـدة . فمـا يـكـشفـونه لـنـا من " معـانى احلـياة "
قليل ألنـهم يعيـدون إنتاج أو تـقد الكـثير من مـظاهر احلـياة على
نـحو غـير مـكثف .. فـالتـكثيـف بفعل الـتركـيز الـبؤرى يـجعل الـفكرة

الواحدة متوهجة طوال مدة العرض على اخلشبة .
ـفـهـومـهـا الـسـابق تـعـكس فـنـاً  بـيـنـما ـرآة الـسـحـريـة   وأخـيـراً فـا

رآة العادية حياة ال حاجة النعكاسها . تعكس ا

هاملت

 مشكلة غالبية كتاب الدراما تكمن
فى أنهم يقدمون صوراً مبعثرة 

شكالت التى أنتجها النظام الرأسمالى  يطرح ا

الرقص
التعبيرى
فارقة أظهر ا

ب عا
متناقض
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 االنتصار احلقيقى للفنان فى
البحث عن اإلبرة فى كومة القش
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ـــســرحـــيــة ـــوت .. وتـــنــتـــهى ا رغــبـــته فى ا
شهد سيزيف والصخرة ..

وال يـــعـــيـب الـــنص كـــونه مـــقـــوالت فـــمـــادام
اخـتـاره اخملـرج ( حـا قـورة ) فـكـان عـلـيه
صـــنع  مـــا يـــحـــقـق مـــعـــادال مـــرئـــيـــاً لـــتـــلك
ــقــوالت وأيــضــاً يـــصــنع مــنــهــا مــا يــحــقق ا
ــــشــــاهــــدين  أمــــا أهـم مــــا مــــيًـــز إمــــتــــاع ا
( الـعــرض هـو سـيـنـوجــرافـيـا ( أحـمـد أمـ
الــتى كـونــهــا من دوائــر مـخــتــلـفــة األحــجـام
ـــســرح وقـــد كـــان أللــوانـــهـــا أثــر مأل بــهـــا ا

مبهجاً على العرض  

فى هذا الـنص لـلـمـؤلف (مصـطـفى سـعد)
يــتـــزوج الــرجل من فـــتــاة تــصــغـــره كــثــيــراً 
تـزوجها وهو يعـلم كل ظروفها االجـتماعية
 أمـهـا الـتى هـربت مع آخـر وأخـتـهـا الـتى
انزلقت إلى طريق الـرذيلة ولم يأخذ برأى
والـــــده الـــــذى عـــــارض ذلـك الـــــزواج مـــــنـــــذ
.. وطـوال الـعـرض - بـشـخـصـيـته الـبـدايـة 
ـــــريـــــضـــــة  –يـــــشـك فى مـــــاضـى زوجـــــته ا
ويحـاول انتـزاع أى اعتـراف منـها ... ولكن

كن أن تخرج قولة الصحية التى من ا ماا
كن أن نتعاطف من شخصية مـريضة ال 
مـــعــــهـــا !! .. لــــقـــد تــــورط اخملـــرج (عــــبـــده
عـرابى) بـاخـتـيـاره لـلـنـص وحـاول االجـتـهاد
ولــكن مـــاذا يــفــعل "إذا كــانـت الــقــمــاشــة ال
"  من جــانب آخـر فــقـد وفق تــعـطى شــيـئــاً
بـقـدر كــبـيـر فى مــوسـيـقى الــعـرض وأيـضـا
فى الـسـيــنـوجـرافـيـا الـتى صــمـمـهـا بـنـفـسه
ووظـفـهــا بـشــكل جـيــد وكـذلك اإلكــسـسـوار
ـتــعــدد فـيــتــحـول الــذى أحــسن اســتـغـالله ا

السرير إلى مقعدين ثم إلى تابوت ..
بـقى األداء التـمثـيـلى اللـذى كان فى حـاجة
الحـظـة األساسـية إلى تدريـب صوتى  وا
ـــــمـــــثـــــلـــــ أدوا بـــــشـــــخــــصـــــيـــــاتـــــهم ال أن ا

بشخصيات النص ..

ـــكــــتـــمـل - بـــ الــــنـــصـــوص وهـــو الــــنص ا
الــثالثـة- مـن حـيث الــبـنــاء الـدرامى  وفى
هـــذا الـــنص نـــسج (يـــاســ الـــضـــوى)عــلى
تـنـويـعـات حدوتـة نـاعـسـة وأيوب الـشـهـيرة
معتمداً على تكنيك احلكى من وجهة نظر
الـشــخـصـيــة ذاتـهـا ثم تــكـمل بـاألداء  وهـو
ـتلقى  وتستمر شكل أحدث تواصالً مع ا
ـــعــروفـــة  صـــراع بـــ اخلـــيــر احلـــدوتـــة ا
والـــشــر لـــيــأكـل الــشـــر نــفـــسه ولــيـــنــتـــصــر
اخليـر وتلك هى الـتجربـة األولى للـمخرج
(حــسن الــنــجــار) ومـــا يــعــيــبه هــنــا عــورات
الـــــــــبـــــــــدايــــــــات األولـى حــــــــيـث ســـــــــقـط فى
كالسـيكـيـة األداء وكذلك الـديـكور الـصادم
 –ماسك كبير لغول عينه حمراء فى

ـسرح  –وحتـسب له جديـة التـناول عمق ا
وحــمــاسه وحــبه لــلــمــســرح بــاإلضــافــة إلى
ــمـثــلــ يــقــفــون ألول مـرة مــجــمــوعــة من ا
ـسرح  فحسن الـنجار رهان عـلى خشبة ا
ـرحـلـة الـقـادمـة بــدمـيـاط وهـو مـجـمـوعـة ا

سرح اجلديدة .. شباب ا

كشوف باألوبرا. سرح ا نشد الصوفى محمود التهامى يقدم حفالً خاصاً يوم 23 رمضان با > ا

قصة من حديقة احليوان
الوضع يبقى كما هو عليه
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«دستور يا اسيادنا» داخل العرض وخارجه..
ظروف ما يعلم بيها إال ربنا!!

ليلة دمياطية على مسرح الشرقية عنوانها اإلخالص للهواية

سرح  شباب ا
اجلدد

 يراهنون 
ستقبل على ا

 حصاد دمياطى
للجوائز
 فى التمثيل
والتأليف

أحـمد  ماجـد خفاجى  أحـمد الغزالنى 
حـسن الديـب  وشبـاب القـطـفة األخـيرة (
حــسن الــنــجـار  أســمــاء الــبــلــتـاجـى  عـزة
اجلـزار  مــحـمــد بـلح  مــحـمــد الـســعـيـد 
خالـد عسل  مـحمـود الزناتى هيـثم مراد 
ـن ســــــــرحــــــــان ) .  عــــــــلـى الـــــــــزيــــــــنـى  أ
وجــمـــيـــعــهم شـــاركـــوا فى تــقـــد  الـــلــيـــلــة
ـسرحيـة التى قـد تكون جـيدة لـكنهـا غير ا
مــــبــــهـــــرة ومع ذلـك تــــمــــيـــــزت بــــاحلــــمــــاس

واجلدية والهواية اخلالصة.

الــنص تــألــيف الــشــاعــر( مــحــمــد الــزكى )
وهـــو ال يـــعــتـــمـــد عـــلى الـــدرامـــا بــشـــكـــلـــهــا
الــتـــقـــلــيـــدى  فــالـــبـــطل هـــو الــفـــكـــرة الــتى
حــددت لــلــمـــؤلف شــكل الــنـص فــكــتــبه من
خالل مــجــمــوعـة مـن الـلــوحــات الــقــصــيـرة
والــــتى حــــدد لـــكـل مـــنــــهـــا مــــقــــولـــة  وأربع
ـقـوالت بــشـكل آلى مع شـخــصـيـات تــردد ا
الـشخصيـة احملورية ( عاشـور) التى تشعر
ــيالد بــالال إراديــة طــوال حــيــاتــهــا مــنــذ ا
ويظل يـدور فى حـلقـة مـفـرغة ويـنـتهى إلى

الـبـدايـة الـفعـلـيـة لـلـنوادى ولـيـتـسـابق جـنود
هــــذا الـــــفن الســـــتــــعــــراض إمـــــكــــانــــيـــــاتــــهم
اإلبــداعــيـة بــحــمــاس شــديــد كــان وسـيــظل
ـتابـعـ من الـنـقاد مـثـار إعـجـاب وتقـديـر ا
هرجان واجلـمهور  وتـشارك دميـاط فى ا
ــســـابــقــة بـــثالثــة عـــروض فى االفـــتــتـــاح وا

واخلتام.
ويحصد عرض دمياط ( هموم دمياطية )
ــهــرجـــان األول تــمــثــيالً وتــألــيــفــاً جــوائــز ا
وإخـراجـاً  وتــسـتـمـر حــركـة الـنـوادى وفى
مــنــتـصف الــتـســعـيــنــيـات - وبــسـبب إغالق
ــســرح لــلــتـــجــديــدات - تــتــعــطل احلــركــة ا
ــهــمــة ومع ذلـك تــســتــمــر بــشق وتــصـــعب ا
األنفس فى ظل ظروف صـعبة  فال مكان
دة جتاوزت لـلبروفات وال مـكان للـعروض 

العشر سنوات.
ــبـــنى قـــصــر .. وهـــا هى مـع عــودة الـــروح 
ثــقــافـة دمــيــاط تــعــود احلــيــاة من جــديـد 
وتـــــضخ الـــــدمـــــاء اجلــــديـــــدة فى شـــــرايــــ
ــســـرحـــيـــة بـــواســطـــة الـــشـــبــاب احلـــركـــة ا
اخملــلص لــلـــهــوايــة ; شــبــاب الــقــطــفــة قــبل
األخـــيـــرة ( عــــبـــده عـــرابـى  حـــا قـــورة 
مــحـــمـــد الــبـــحـــرى  كــر خـــلـــيل  شــادى

عــــلـى مــــســــرح قــــصــــر ثــــقــــافــــة الــــزقــــازيق
شاهدت ليلة مسـرحية دمياطية قدم فيها
ــــســـرح بــــدمـــيــــاط ثالث جتـــارب شـــبــــاب ا
مسـرحيـة ضمن فـعـاليـات  مهـرجان إقـليم
ــــســــرح  وهى " شــــرق الــــدلــــتـــا لــــنــــوادى ا
أنـشـودة كرويـة " و " الـوهم " لنـادى مـسرح
دمياط  و " أطياف حكاية " لنادى مسرح
كــــفــــر ســـعــــد  .. وقــــبل الــــولـــوج إلـى تـــلك
ــــســــرح الـــــتــــجــــارب نــــتــــحـــــدث عن نــــادى ا
بـدمـيـاط  حيث يـزعم الـدمـايـطـة ريـادتهم
لـتلك الفكـرة (ندوات ومناقـشات وبروفات
وعــروض وورش عـــمل)ومع تــلـك احلــيــويــة

تتوالد األجيال 
تــلك احلـركـة الـتى لــهـا رواد مـؤسـسـون ..
بدأت فردية فـ "طاهر أبو فاشا " كانت له
جتارب فى األربـعيـنيـات يشـهد بـها تـلمـيذه
الـشـاعـر واإلعالمى الـكـبـيـر فـاروق شـوشة
ومن جتاربه ; مسرحية حارة الطشوشى "
الـتى أخـرجـهـا ومـثـلــهـا أبـو فـاشـا بـنـفـسه 
ونــــفـس الــــنـص أخـــــرجه عـــــبـــــد احلــــفـــــيظ

التطاوى لدمياط فى الستينيات ..
ـسـرح بـدأت والـفـكـرة األسـاســيـة لـنـوادى ا
فـــعـــلــيـــاً مع الـــكـــاتــبـــ الـــكــبـــيـــرين يـــســرى
اجلــــــنـــــدى وأبــــــو الــــــعال الــــــسـالمـــــونـى فى
الـســتـيـنــيـات ومـعــهـمــا كـان بـشــيـر الـديك ;
ورشـــــة دائـــــمـــــة مـن الـــــتـــــألـــــيف واإلخـــــراج
والتـمثـيل  ومن تـلك الـتجـارب مـسرحـية "
الــشــمس وصــحـراء اجلــلــيــد " الــتى ألــفــهـا
وأخـرجـهـا ومـثُّـلـهــا يـسـرى اجلـنـدى لـنـفـسه
... ومـن نــتـــاج تــلـك الــورشـــة كــانـت بــعض
الــنــصــوص الــتـى قــدمــاهــا فــيــمــا بــعــد فى
مــشـوارهــمـا الـتــألـيـفى  وتــسـتـمــر احلـركـة
لتصل لذروتها خالل فـترة الثمانينيات فى
وجـود مـجــدى اجلالد ومـحـمـد الــشـربـيـنى
 وأحمـد عـبد الـرازق أبـو الـعال  وتسـتـمر
بــعــدهـمــا احلــركــة مع فــوزى سـراج ورأفت

سرحان.
ومع تـــولى يـــســـرى اجلـــنـــدى إدارة مـــســرح
الــــثـــقــــافــــة اجلـــمــــاهـــيــــريـــة تــــنـــضج فــــكـــرة
ـهرجـانـات وتـتـبلـور لـتـعلـن عن مهـرجـانـها ا
األول فى ينـاير  90وحتـتضـنه قـاعـة نادى
ـسـرح بـقـصـر ثـقـافـة دمـيـاط حـيث كـانت ا

 مسرحيو دمياط يتفوقون على أنفسهم

 ≈Hõ©dG ô°UÉf

(الوهم ) (أنشودة كروية )

(أطياف حكاية)

سيحية كأول مطبوعة ورقية تهتم بأخبار الفنون الكنسية. يديا» ا > صدرت مؤخراً جريدة «ا

24
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> يـتالعب بـيرانـديلـلو بـالـشخـصيـة بطـريقـة غـاية فى األصـالة مـؤكداً بـجرأة
. إن ـسـرح. وتـوفـر لـنـا «ست شـخـصـيـات تـبـحث عن مـؤلف» مـثالً رائـعـاً حــريـة ا

سؤال بيرانديللو األساسى هو «ما هى احلقيقة?».

سرحي جريدة كل ا

8 من  سبتمبر 2008 العدد 61

لك األسد ينتصر على طرزان ا
دينة سانت  2007  وتقدم حاليا وبنجاح 
إتــيـان .. وهــنــاك نـسـخ أخـرى كــالــيـابــانــيـة

انية والصينية ... واأل
ـــســرحى يـــدور حــول الـــصــراع والــعـــرض ا
األزلى بــــ األخــــيـــار واألشــــرار .. وخالل
قـصـة مـحكـمـة تـدور فى الـغـابـة بـ سـمـبا

لك بعد موت  األمير وا
أبيه موفاسا .. وعمه سكار الذى قتل أباه
تبعة .. والتمحور ب األصـول والتقاليد ا
بــ احلـيــوانـات فى الــغــابـة .. ومــجـمــوعـة
ـلـتـفـة ـاكـرة ســيـئـة الـسـمـعـة ا احلـيـوانـات ا
حــول ســكـــار أمــثـــال الــذئــاب والـــضــبــاع ..
وتـسـتـعـرض الـقــصـة فـتـرة تـمـر بـهـا الـغـابـة
بـــحـــالـــة إعـــيـــاء شـــديـــد وفـــوضى نـــتـــيـــجـــة
ســيـطـرة هــذا الـســيئ سـكـار وأعــوانه عـلى
الــغـابــة .. ولـكن يـعــود سـمـبــا فـتـيــا قـويـا ..
لــيـــســتـــعــيـــد عــرش أبـــيه ولــيـــعــيـــد لــلـــغــابــة
ــســاعـدة مــجـمــوعـة نــضـرتــهـا وبــهــجـتــهـا 
خـيرة من احلـيوانـات أمـثال رافـيكى الـقرد
ـــقــربـــ تــيـــمــون احلــكـــيم .. وصـــديــقـــيه ا
الدودة األرضـية وبومـبا اخلـنزيـر الوحشى
.. وكــذلك الـوزيـر الـطــيب زازو وهـو بـبـغـاء
لــــطـــــيف .. وأيـــــضــــا صــــديـــــقــــة طــــفـــــولــــته
ومــحـــبــوبــته نــاال .. وهـــكــذا وبــعــد أحــداث
وت أبيه شـيقة يـتمـكن سمـبا من االنـتقـام 
رغم أنه عرف أن عـمه سـكار هـو من قـتله
متأخرا .. وجاء االنـتقام العادل رغما عنه
.. فـــلم يـــكن يـــرغب فى قـــتل عـــمه .. كــان
فقط يـريده أن يـرحل بعـيدا عن أراضـيهم

...
ــتــتــالــيـة ــســرحــيــة ا ومــا زالت الــعــروض ا
وحـتى الــعـرض الـذى نــحن بـصــدده تـخـرج
قــويـة .. وحتـمـل رؤى وأفـكـارًا مــخـتــلـفـة ..
وجتـســد شـخـصـيـاتـهــا رمـوزا .. قـد تـنـعش
ـتفـرج من خالل مـجـموعـة لـوحات خيـال ا
فـنية رائعة اجلـمال وألوان تعـبر عن الغابة
رة .. بـكل جمـالـياتـهـا ومفـاتـنهـا .. وهـذه ا
ـتفرج األمريكى أن سكار هذا قد يتخيل ا
ــــثل كـــبـــيــــر الـــقـــوم لـــديــــهم والـــذى وجب
إســــقـــاطـه وقـــد تــــزامن الــــعـــرض مع ذروة

االنتخابات األمريكية.

وتـشاركهم اللـعب وتزيد من متـعتهم .. كما
تـمـلك الـشـركــة عـدة مـحـطـات تـلـيـفـزيـونـيـة
أشهرها " ايه بى سى " و" إى اس بى ان "
.. وحــدائق والت ديــزنى لــيــست جــمــيــعــهـا
ـتحـدة .. فـهـنـاك حـديـقة داخل الـواليـات ا
والت ديزنى قى طوكـيو وأخرى فى باريس
وثـــــالـــــثـــــة فـى هـــــوجن كـــــوجن ورابـــــعـــــة حتت
اإلنـــــشــــاء وهى الـ  12ضـــــمن مــــجـــــمــــوعــــة
حــدائق والت ديــزنى وجــارى إعــدادهـا فى

مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ...
ـسـرحى .. فـقـد قدم فى وعودة لـلـعـرض ا
الـــعـــديــــد من الـــنـــسخ مــــخـــتـــلـــفـــة الـــلـــغـــات
وجـمــيـعـهـا حتت قـيـادة شـركـة والت ديـزنى
.. وقـدم ألول مرة فى  8 يـولـيـو عام 1997
ـسـرح أوفـيم ـيـنـسـوتـا  فى مـيـنـيـبـولـيس 
ــسـرح أمـســتـردام اجلـديـد وبــعـدهـا قـدم 
بـبرودواى فى نيـويورك .. الذى كـانت مهد
الـفـكـرة خالل شـهـر أكـتـوبـر .. وبـعـد جنـاح
الـعـرض قدم كـثـيرا داخل وخـارج الـواليات

تحدة األمريكية ... ا
ــسـرح لـيـسـيـوم فـقــدم الـعـرض فى لـنـدن 
عـــام  1999 عــــلى يــــد اخملــــرج هـــاريــــســـون
التــشــتــنــرج  ومــازال الــعــرض مــســتــمــرا ..
وقـدم بـتـورنــتـو بـكـنـدا.. فى الـفـتـرة مـا بـ
عـامى  1999 و .. 2004 وظـهـر الـعرض فى

عـــلى نــطــاق يـــشــمل الــعـــالم أجــمع .. وظل
صنـاع العـمل ومـبدعـوه يطـورون فـيه طبـقا
ـتـحـركة لـلـتـطـورات الـتى تـصيب الـرسـوم ا
وبـرامج احملـاكـاة اإللـكـتـرونـيـة حتـى صدور
ـــاكس الـــشـــهـــيـــرة وتــطـــورهـــا هى بــرامـج ا
األخــرى .. وخـروج الــنـسـخــة اجلـديـدة فى
أفــضل صــورة وتــصــمــيم عـام  2002  كــمـا
ذكــرنـا .. أى بـعــد ثـمــانـيــة أعـوام أخـرى ..
وهــنـا أحس مــبــدعـو هــذا الــعــمل بـالــفــخـر
والرضا .. وظلت الفـائدة الكبيرة من هذا
بـهورين ـسرحـيـ ا التـطويـر تـصب لدى ا
بـهـذه الـتـحـفة الـفـنـيـة .. وأخـذوا هم أيـضا
يطورن من أفكـارهم وقدراتهم على تقد
لــوحـات فــنــيـة مــعـبــرة .. تـعــبــر عن الـغــابـة
اإلفــريـقـيـة وحـيــويـتـهـا وجـمــالـهـا وسـحـرهـا

تحركة ... مثلما فعل مبدعو الرسوم ا
أمـا شـركــة والت ديـزنـى .. فـقـد افــتـتــحـهـا
األخــــوان والت وروى فى  6 أكــــتـــوبــــر عـــام
 .. 1924 لــــتــــصــــبح أكــــبــــر شــــركــــة إلنــــتــــاج
رئيـات فى العالم .. وحتوى الـصوتيـات وا
مـجـمـوعـة مـن االسـتـوديـوهـات تــعـد حـالـيـا
األكـــبـــر أيــــضـــا فـى هـــولـــيــــود .. وتـــمــــتـــلك
الـشـركـة  11حــديـقـة ضـخـمــة حتـتـوى عـلى
مـجـمـوعـة كـبيـرة من األلـعـاب وشـخـصـيات
والت ديــــزنـى الــــتى تــــســــتــــقــــبـل الــــزائــــرين

دينة سرح كابيتول  نسخته األسترالية 
سـيـدنى خالل الفـترة  من  19 أكـتـوبـر عام
 2003وحـتى  26 يــونـيــو عـام  .. 2005 كــمـا
ـــديــنــة مـــلــبــورن ـــســرح ريــجـــيــنت  قــدم 
بــدايـة من  28 يــولــيــو  2005 إلى  4 يــونـيه
 .. 2006  وخــرجت الــنــسـخــة الــكــوريـة إلى
الـــنــــور .. خالل الـــفــــتـــرة من  28 أكــــتــــوبـــر
ــسـرح  2006وحـتى  28 أكـتــوبـر  .. 2007 
ـديــنـة سـول اجلـنـوبـيـة .. وفى تـشـارلـوت 
هولـندا حل الـعرض بـديال لعـرض طرازان
ــدة عــامــ .. حــتى أزاحه الــذى اسـتــمــر 
ــــســـــرح فــــورتــــز من ــــلك األســـــد وذلك  ا
مــنـــتــصف عــام  2003 حـــتى  3 أغــســطس

عام ... 2006
ـلـك األسـد فى أفـريــقـيــا بـدايـة من وظــهـر ا
يولـيو عام    2007 وحتديـدا فى الثامن من
هــــذا الــــشـــــهــــر وذلك بـــــدار أوبــــرا ونــــفــــرى
بجوهـانسبـرج والتى أقامت احـتفالـية كبرى
ــنــاسـبــة مـرور عــشـر ســنــوات عـلى بــدايـة
هـذا العرض وكرمت مـجموعة الـعمل وجهة
اإلنــتــاج األولى الــتـى قــدمــته ألول مــرة عــام
 1997 واسـتمـر العـرض بنـسخـته األفريـقية

حتى 17فبراير عام ... 2008
أمــا الـــرؤيــة الــفــرنــســـيــة فــبــدأت لـــيــالــيــهــا
ـسـرح موجـادور بـاريس فى  22سـبـتـمـبر

ــــلك األســـــد هــــو الــــفــــيـــــلم رقم  32 فى وا
تــاريخ شــركــة والت ديــزنى .. وهــو أضـخم
أفالم الــشـركــة حـتى بـدايــة سـلــسـلـة أفالم
أســـطــورة نـــارنـــيـــا وهـــو من أفـالم اخلـــيــال
ـتحـركة .. وقد وليس من نـوعيـة الرسوم ا
ـــلك األســـد رقـــمــا قـــيـــاســيـــا غـــيــر حـــقق ا
ـــيـــة مـــســـبـــوق فى تـــاريخ الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــا
باستـمراره بدور الـعرض السـينمـائى ألكثر
مـن عــــامــــ فـى نــــســـــخــــتـــــيه األولـى الــــتى
أنـتــجت عـام  1994والــثـانــيــة الــتى أنــتـجت
عـام  2002 وحـقــقت الـرقم ذاته ودوبـلـجت
ألكـثر من  90 لغـة .. وحـصـلت الـنـسـخـتان
عــــــلـى جـــــــائــــــزتـى األوســـــــكــــــار فـى عـــــــامى
انتاجهما وقد ازداد العرض تميزا بأغانيه
وسيقى الشهير ألتون التى كتبها وحلنها ا
جــــون وقـــد كــــتــــبه الـــثـالثى أرين مــــيــــتـــشى
صاحب الـقـصة  وجـونـاثان روبـرتـز وليـندا
ولفيرتون وقـد شارك أرين ميتشى الكاتب
واخملـرج روجـيــر الـلـيـرز ــ الـذى شـارك فى
إخـــــراج الـــــفـــــيــــلـم ــ فى كـــــتـــــابـــــة الـــــعــــرض

سرحى ... ا
لم يـــكن الــفــيــلم يــحــمـل فى بــدايــة إنــتــاجه
ـلك األســد " ولــكــنه جــاء بـدال من اسـم " ا
اســـمـه األصـــلى " مـــلك الـــغـــابـــة " .. ولـــكن
ًـا قـدم كـثـيـرا ونـظـرا ألن هـنـاك نـصًـا قـد
أيـضا مـسـرحـيـا وسـيـنمـائـيـا .. وكـان يـقدم
كعـرض مـسـرحى وقتـهـا ويـحـمل اسم ملك
ـــلك األســـد الـــغـــابـــة ..  اخـــتــــيـــار اسم ا
لـــيـــكــون عـــنـــوان هـــذه األســـطـــورة حـــديـــثــة

الصنع ...
وقـد شــارك فى خــروج هـذا الــعـمل الــفـنى
أكـثر من  800 فنـان وفـنى .. وبذلـوا جـهدا
ــدة طــويـلــة مـن أجل إخــراج هـذا كــبــيــرا و
الـــعـــمل الـــضــخـم .. وقــد اســـتـــفـــاد صـــنــاع
سرح كثيـرا من هذا اجلهد .. واحلقيقة ا
أن مــنـــظــومـــة والت ديـــزنى تـــعــد أكـــثــر من
كـونها شركـة إنتاج .. إنهـا عالم قائم بذاته
.. يـــقـــدم فـــنـــا راقـــيـــا .. يـــحـــتـــرم عـــقـــلـــيــة
الصغير .. فيقـابله الكبير باحترام وتقدير
شـديـدين ..  اإلعــداد لـهـذا الـعـمل حـتى
اكـــتــمل خالل خــمــســة أعــوام .. مــنــذ عــام
 1989 عــنــدمــا كــتــبت الــفــكــرة وحــتى عــام
 1994 عـنـدمـا قــدم هـذا الـفـيـلم لـلـجـمـهـور
أول مـــرة كــتــجـــربــة عـــلى نــطـــاق ضــيق ثم

سرح مجموعات لوحات تعكس جمال التشكيل على ا
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 عرض مسرحى
ال يخلو  من

إيحاءات سياسية
تتزامن 

مع االنتخابات
األمريكية ويترك
شاهد خلياله  ا
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ؤلف قد وفـر لرغبتنـا الطبيعيـة ما يكفى ألن نكمل > نـضل فقط إذا لم يكن ا
ـمثل بكـلمات فـارغة إلى درجة أنه صـوراً لم تتـشكل تمـاماً أو إذا كان قـد ترك ا
ا ـا من شـخـصـيـته الـذاتـيـة. ور ـألها مـن مـخـزونه هـو ر يـتـعـ عـلـيه أن 

سرحية ذاتها. سرحى إلى خطأ فى ا ترجع اإلساءة إلى عمل الكاتب ا
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مثل يبدأ  مشوار ا
 من «جهاز اإللقاء»
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وهــذا اخلــلـط فى الــنــطق يــســمى بــالــلــحن
وخـــــــطــــــورتـه أنـه فــــــضـالً عـن عــــــدم نـــــــطق
احلـــروف بـــصـــورة صــحـــيـــحـــة فــهـــو أيـــضًــا
ـعــانى فــمن يــنــطق كــلــمــة "ضـار" يــخـلـط ا
مــثالً "دار" فــإنه يــحــول مــعــنى الــكــلـمــة من

مؤذٍ إلى منزل!
حـرفــا الـسـ والـصـاد يـخـرجـان من طـرف
الــلـــســـان مـع انــفـــراجـــة األســـنـــان الـــعـــلـــيــا
والسفلى قـليالً وهذه احلروف أيضًا جتد
من يـلـحن فى نـطـقهـا فـيـنـطق الصـاد سـيـنًا
كــمن يـــقـــول "ســديـــقى" يـــقــصـــد صـــديــقى
وهـذا اللـحن شـائع ب الـطـبقـات الـشعـبـية
والسبب هو عدم تـفخيم الصاد أيضًا أما
ــعــنى تــكــرار الــســ فــهــو حــرف تــكــرار 
حتـرك اللـسـان ألعـلى وأسـفل وهـنـاك من
يـــعـــانى مـن لـــثـــغـــة فـى نـــطق هـــذا احلـــرف
وعالجــــهــــا هــــو وضع قــــلـم حتت الــــلــــســـان
ونـطق احلرف لـتـدريب اللـسـان على تـكرار

احلرف.
حــروف الـــثـــاء والــذال والـــظــاء تـــخــرج من
طـرف الـلـسـان مع أطـراف الـثنـايـا الـعـلـوية
وهـــنـــاك أيـــضًـــا مـن يـــلـــحن فـى نـــطق هـــذه
احلروف فـينـطق الظـاء ذاالً كنـطق أحدهم
لــــلـــــظل بـ "الـــــذل" وهــــذا مـــــرجــــعـه لــــعــــدم
مـعرفـته أن اللـسان يـكون مـوقعه فى الـظاء

أعلى من موقعه فى الذال.
أمــــا حــــرف الــــقــــاف فــــيــــنــــطـق من أقــــصى
الـلـسـان بـيـنـمـا مـخـرج الـكـاف أمـام مـخـرج
ـا ذلـك هـو ســبب خـلط الــقـاف بــقـلــيل ور
الــبـــعض فى الـــنــطق بـــ هــذيـن احلــرفــ
فــيـــنــطــقـــون الــقــاف كـــافًــا مــثل قـــولــهم فى
رقـيـقـة  "ركـيـكـة" دون أن يـنـتـبـهـوا إلى أنـهم
غـيروا مـعنى الـكـلمـة من الرقـة إلى الرداءة
وهنـاك عـدة تدريـبـات لـنطق حـرف الـقاف

ومنها بيت الشعر العربى الشهير: 
ــكــان قــفــر ولـيـس قــرب قــبـر قــبــر حــرب 

حرب قبر.
وتـرديد هـذا البـيت عـدة مرات مع الـتأكـيد
عـــلى حـــرف الـــقــاف الـــذى يـــذخـــر به هــذا

البيت يجعل النطق يستقيم.

وختم د. سامى محاضرته الثانية قائال:
: غلـيظ ورفيع يـنقـسم الـصوت إلى نـوعـ
األول مرجـعه إلى غلـظة األحبـال الصـوتية
وطـولــهـا بـيــنـمـا الــثـانى مـرجــعه إلى قـصـر
األحبال الـصوتيـة ونحافـتها. وهـناك بعض
ـمثـل قـليلى اخلبـرة يخـلطـون ب طـبقة ا
الــصــوت ومـــســتــوى الــصـــوت أى ارتــفــاعه
فــحــ يــطـــلب مــنه اخملــرج تـــغــيــيــر طــبــقــة
صـوته فـإنـه يـقـوم بـتـعـلـيـة صـوته وطـبـقـات
الـصوت ثالثة: غلـيظة وتـخرج من الصدر
ومـــتـــوســـطـــة وتـــخـــرج مـن احلـــلق وعـــالـــيـــة
ــــكن أن يـــــرتــــفع وتــــخــــرج مـن الــــدمـــــاغ و

الصوت أو يخفت فى كل هذه الطبقات.
ولـكل صوت شخـصيته الـتى ال تنفصل عن
شـــــخـــــصـــــيــــة صـــــاحـــــبـه. فــــصـــــوت جنـــــيب
الريحانى مثالً وإن كان رديئًا لكنه صاحب
شــخـصــيـة مـتــمـيـزة لــذا يـحـبه الــنـاس كـذا
ـا يـكـون أجـمل من فـإن صـوت أسـمـهـان ر
صــوت أم كــلـــثــوم لــكن صـــوت أم كــلــثــوم له
شــخــصـــيــة فــريــدة كـــذا احلــال فى صــوت
عبـد احلـليم وصـوت الـقـار محـمـد رفعت
رغم وجـود أصـوات كـانت إلى جـوارهـمـا ال
تقل جمـاالً عن صوتيـهما ولـكن الشـخصية
ـميزة لصـوت كل منهمـا ساهم فى ارتفاع ا
شـعـبيـتـهمـا عـند أقـرانـهمـا سواء فـى الغـناء

أو التالوة .

عن مـــخــــارج احلـــروف الـــتى هـى خـــمـــســـة
مــــــخـــــــارج: اجلــــــوف احلــــــلـق الــــــلــــــســــــان
الـــشـــفــتـــان األنف. فـــاجلـــوف يـــخــرج مـــنه
حـرف واحد هو األلـف أما احللق فـيخرج
مـــنـه ســــتـــة أحــــرف هـى: الـــهــــمــــزة  الــــهـــاء
ويــــخـــــرجــــان من أقــــصـى احلــــلق. والــــعــــ
واحلــاء ويــخــرجــان من مــنــتــصــفه والــغـ

واخلاء يخرجان من أدناه.
أما احلروف التى تخرج من الشفت فهى
الـفاء وتـخرج من أطـراف الـثنـايا (األسـنان
الـعـلـويـة) مع بـطن الـشـفـة الـسـفـلى والـواو
وتـخـرج بـاسـتـدارة الـشـفـتـ والـبـاء تـخرج
من انــطــبــاق اجلــزء اخلــارجى لــلــشــفــتــ

يـم وتخـرج من انـطـبـاق اجلـزء الـداخلى وا
. للشفت

األنف وتخرج منه الـغنة وهى ليست حرفًا
لكنها صوت مصاحب للميم والنون. 

وأخـيرًا الـلـسان واحلـروف الـتى تخـرج منه
هى:

الالم وهو حـرف جانـبى ألن اللـسان يـكون
على اللثة بينما يخرج الهواء من جانبيه.
(ت. ط. د. ض) وتخرج هذه احلروف من

التقاء مقدمة اللسان مع اللثة.
وهــنــاك من يـــخــلط فى الــنـــطق بــ الــتــاء
والــطــاء فــيــنـــطق الــطــائــر مـــثالً (الــتــائــر)
وهذا خطأ ألن الطاء حرف مفخم يتطلب
ا عـنى حتويل الـشفـت  تـضخـيم البـوق; 
يـــــشــــبـه الــــبـــــوق لــــنـــــطق احلـــــرف بــــصــــورة
صــحــيــحــة. أيــضًــا هـــنــاك من يــخــلط بــ
الـدال والـضاد فـيـنـطق كلـمـة ضـعـيف مثال
"دعـــيف" وهـــو نـــفس اخلــطـــأ الـــســابق ألن

الضاد حرف مفخم أيضًا.

وأضــاف: من هـــذه الــشـــروط نــخـــلص إلى
الــفـــارق بــ اإللــقـــاء والــتــمــثـــيل فــإن كــان
اإللـقـاء  هـو الــنـطق بـالــكالم فـإن الـتــمـثـيل
نـطق بـالـكالم واحلـركـة واإلشـارة وإن كان
ـعنى فإن اإللقـاء يشتـرط وضوح الـلفظ وا
ــمــثل قـد الــتـمــثــيل ال يــشـتــرط ذلك ألن ا
يـــقــوم بـــتـــجـــســـيـــد شــخـــصـــيـــة تـــعــجـــز عن
التـحدث بـوضوح أو ال جتـيـد التـعبـير عـما
بــداخـلــهـا. وإن كــان اإللــقـاء يــشـتــرط عـدم
مــــــخـــــــالــــــفـــــــة قــــــواعــــــد الـــــــوقف والـــــــوصل
واإلدغــام.. فـإن الــتـمــثــيل ال يـشــتـرط ذلك
ـــــمــــــثـل هـــــو أبــــــعـــــاد ألن الــــــذى يــــــقـــــدمـه ا
الشخصية التى يـجسدها وتوقعه لسلوكها

وتصرفاتها وكالمها.
وانتقل د. سامى إلى نقطة أخرى قائالً:
نــــتـــــحــــدث اآلن عـن جــــهـــــاز الــــنـــــطق لــــدى
ـعـنى اإلنـسـان حـقـيـقـة هـو ليـس جـهـازًا با
ا هو آلة نطق أكثر منه تعارف عليه ور ا
جهازًا لكنه يـتكون من عدة أعضاء تتكامل
مـعًــا لـيـخـرج الـصـوت. هـذه األعـضـاء هى:
احلـــــجـــــاب احلـــــاجــــز الـــــرئـــــتـــــان األوتــــار

الصوتية احلنجرة احللق.
وجوهر الصـوت هو الهواء وبدونه ال يكون
هـنـاك صـوت وحـ يـدخل هـواء الـشـهـيق
إلى الــرئـتــ يـتـمــدد احلـجــاب احلـاجـز ثم
يعـود فيـنقـبض لـيطـرد الهـواء من الرئـت
فـيــخـرج الـهــواء مـارًا بـالــوتـرين الــصـوتـيـ
فــتـحـدث لــذلك ذبـذبــة. هـذه الــذبـذبـة هى
الصوت الذى يـتشكل بعد ذلك من مخارج

احلروف.
جهاز الـنطق مثل اآللـة الكاتـبة ومسـمارها
هو اللسان فـهو الذى يحدد احلرف الذى

أعــرف أن احلـــيـــرة تــأخـــذ بــعـــضـــكم حــول
عالقة اإللقاء بالـتمثيل وألريحكم أقول إن
احملـاكـاة عـمـومًـا نـوعان: مـحـاكـاة بـاحلـركة
ومــحــاكــاة بـــالــلــغــة والــنـــوع الــثــانى هــو مــا
يــنــدرج حتــته مــنــهج اإللــقــاء والــذى يـعــنى

مثل لصوته. بكيفية استخدام ا
وأضـــاف: كـــلــمـــة إلـــقـــاء مـــأخــوذة مـن كــون
مـثل يلـقى الكالم عـلى اآلخر. وقـد ظهر ا
ـاضى ـصـطـلح فـى عـشـرينـيـات الـقـرن ا ا
وخالل هــذه الــســنـوات اســتــقــرت شـروطه
ـعـنى أن الـسـتـة وأولـهـا: الــنـطق بـالـكالم 
الــتــعـــبــيــر بــاحلــركـــة أو اإلشــارة أو تــعــبــيــر
ـا يخـتص اإللقاء الوجه.. ال يـعد إلـقاء. إ
بــالـــكالم فــقط الــذى يــتــكــون من ألــفــاظ
واللـفظ عـبارة عن عـدة أصـوات إلى جوار
بـعضهـا البـعض واكتـسبت داللـة فلـفظة –
كــوب مـثال  –تـتــكـون من عـدة أصـوات هى
(ك و ب) وحـــ تـــنــطـق يــتـــبـــادر لـــلــذهن
ـشـار إلـيـه بـالـلـفظ وهـو الـوعـاء الـصـغـيـر ا
الـــذى يــســـتــخـــدم لــلـــشــرب وكـــمــا جتـــتــمع
األصــوات مــكــونــة لــفــظــا له داللــة جتــتــمع
األلفاظ أيـضًا مكـونة جمـلة لها مـعنى مثل
ذهــــبت إلى الـــســــيـــنـــمـــا بــــاألمس. كـــمـــا أن

اجلمل جتتمع أيضًا لتكون الكالم.
الــشــرط الـــثــانى والــثـــالث لإللــقـــاء الــنــطق
ـعـنى ولكى يـكون بـصورة تـوضح الـلفظ وا
الــلــفـظ واضــحًــا يــلــزمــنـــا مــعــرفــة مــخــارج
احلـــروف وهــذا مـــا ســنــعـــرض له الحــقًــا
ـعــنى واضـحًــا يـلــزمـنـا أيـضًــا وكى يـكــون ا
الـــتــــعـــرف عــــلى قـــواعــــد الـــوصـل والـــوقف

والتى تسمى بعالمات الترقيم.

انــتـقل د. عـبــد احلـلـيـم إلى شـرح عالمـات
الترقيم قائالً:

" أولى عالمـــات الــتــرقــيم هى الــفــاصــلــة "
ـلــقى عــنــدهــا وقــفـة والــتى تــعــنى وقــوف ا
قـصـيـرة ال يـحـسن الـتـنـفس عـنـدهـا وهـذا

ما يسمى بالوقف الناقص.
ـنقـوطة ";" العالمـة الثـانيـة هى الـفاصـلة ا
ـلــقى عــنــدهــا وقــفـة والــتى تــعــنى وقــوف ا
يـحـسن عـنـدهـا الـتـنـفس. وهـذا مـا يـسـمى

بالوقف الكافى.
الــعالمــة الــثــالـثــة هى الــنــقــطــة (.) وتــعـنى
ــلــقى عــنـدهــا تــوقــفًــا تـامًــا لــتــمـام تــوقف ا

معنى الكالم وتسمى بالوقف التام.
وتـابع: هـنــاك أيـضًـا قـواعـد لـلـنـطق يـنـبـغى
ـلقى منها أن الـنون الساكنة أن يـلتزم بها ا
إذا تالهـا حرف البـاء فإنها تـقلب إلى ميم
مــثل األنـبـاء فـتـنــطق "األمـبـاء" ومـثل "ذنب"

تنطق "ذمب".
كذا إذا الـتقى حـرفان قـريبـان أو من نفس
اخملــرج فـإن األول يــخـتــفى والــثـانى يــشـدد

مثل "مضطر" فإنه ينطق "مطّر".
ومــــنـــهــــا أيـــضًــــا الالم الــــشـــمــــســــيـــة والالم
الـــقـــمــريـــة فـــإن األولى ال تـــنـــطق ويـــشــدد
احلـرف الـذى يـلـيـهـا مـثل "الـشـمس" تـنـطق
"اشّـمس"  "الـضـوء" تـنـطق "اضّـوء" بخالف
الالم الـقـمــريـة فـإنـهــا تـنـطق كــمـا هى مـثل

الورد الغصن اجلمل.
مـثل الـشـرط اخلـامس لإللـقـاء أن يـلـقيـه ا
ــعـــنى أنه ال يـــتــقــمـص شــخـــصــيــة بـــذاته 
أخــرى أثــنـاء اإللــقــاء بل بــشــخــصــيـتـه هـو
ومـشـاعـره وإحسـاسه هـو دون أن يـسـتـعـير
مشاعر وأحاسـيس شخصية أخرى خالفًا

للتمثيل.
الـــشـــرط الــســـادس واألخـــيـــر لإللـــقـــاء هــو
ـلقى ال سـتمـع ذلك أن ا التـواصل مع ا
بــد أن يـؤثـر فى ســامـعـيـه ألنه يـهـدف إلى
توصـيل رسـالـة إليـهم وال بـد من وصـولـها
واضــحـــة وكـــامــلـــة. ولـــو فــقـــد جـــزء مــنـــهــا

تعطلت الرسالة.

د. سامى عبداحلليم

مـحـاضـرتـان قــيـمـتـان ألـقـاهـمـا األسـتـاذ الـدكـتـور
سـامى عـبــد احلـلـيم عـلى طـلـبــة شـعـبـة الـتـمـثـيل
بورشة "مسرحـنا" التدريبيـة.. كشف لهم خاللهما
أســــرار فـن اإللــــقــــاء.. وفــــتح أمــــامــــهم بــــوابــــاته
عـلومة ـدهشة عـلى توصـيل ا السـاحرة.. بـقدرته ا

بعد تبسيطها.
فى محاضرته األولى رحب د. سامى بالطلبة وبدأ

حديثه قائالً:

ســـيـــمـــثـــلـه الـــهـــواء اخلـــارج وحـــ يـــخـــرج
الـصـوت من فم اإلنـسـان يـنـقـله الـهـواء إلى
أذن مــــســــتـــقــــبــــله وإذا لم يــــصل الــــصـــوت

تلقيه فليس هناك جدوى منه.
فـى مــحــاضــرتـه الــثــانـــيــة واصل د. ســامى
كشف األسرار بادئًـا باحلديث حول عيوب
الــنــطق قــائالً: يــتـــعــلم اإلنــســان الــلــغــة من
محيـطه وبيـئته التى يـنشأ فـيها من خالل
ن حــوله وهم يـتــحـدثــون فـيــبـدأ سـمــاعه 
فـى نـطق الـكالم مـثـلــهم لـذا يـشب الـطـفل
فى الـصعيد مـثالً وهو يتحـدث لهجة أهله
ا ـشكـلة أن الـطفل فى مـحاكـاته  هـناك ا
يــنـــطق حــوله غـــيــر قــادر عــلـى الــفــرز فــلــو
ســمـع الــلـــفظ مـــنــطـــوقًــا بـــصـــورة خــاطـــئــة
سـيـنـطـقه كـذلك وقـد يسـتـمـر هـذا الـنطق
مـعه طوال حـيـاته. من هنـا فـإن معـاناة من
يـنـطق بـعضًـا من احلـروف بـصـورة خـاطـئة
مرجـعهـا لـسمـاعه هذا الـنـطق فى طفـولته
مثـلما أن مـشكـلة األخـرس هى فى صممه
الــذى عــاق ســمـعـه ألى كالم يـنــطق أصالً

وليس العيب فى لسان أى منهما.
ويـــضـــيف: لـــكل ذلك فـــإن دراســـة مـــخــارج
احلـروف ضــرورة كى يـسـتــوثق كل مـنـا من
نـطقه السليم لـلحروف العربـية كذا يعالج
من يــــعــــانى مـن صــــعــــوبـــة نــــطــــقه لــــبــــعض
ــثــلى األحــرف هــذا الـــعــيب. والـــطــريــقـــة ا
ـعرفة مخـرج أى حرف هو نطـقه مسبوقًا
بهـمزة مـكـسورة فـإذا أردنا مـعـرفة مـخرج
حــــرف الـــقــــاف مــــثالً فــــإنـــنــــا نــــنـــطق (إِق)

وهكذا باقى احلروف.
وتابع: فى احملـاضـرة السـابـقة اسـتـعرضـنا
آلـيــة نـطق اإلنــسـان لــلـكالم وهــنـا نــتـحـدث

كشف أسرار "اإللقاء" الستة

د. سامى عبد احلليم
لطلبة التمثيل

 فى ورشة "مسرحنا":

 جهاز النطق مثل اآللة الكاتبة ومسمارها 
هو اللسان الذى يحدد احلرف اخلارج

"عالمات الترقيم"

درجة الصوت أو التون

ـكن لـشـخـصـيـة ما أن حتـمل عالقـة مع شـخـصـيـة أخـرى حتـى ح تـقـدم عـلى أنـهـا تـشغل  <
ـسرحـية ال عـلى مسـتـوى اجتـماعى بـالضـرورة ولكن عـلى مسـتوى مـسـتوى أقل أو أرفع داخل ا

خيالى.

لحن الشاب كر عرفة يقوم حالياً بتأليف موسيقى مسرحية «فانتازيا اجلنون» إخراج حمادة فتوح. > ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

وهبة واخلديعة ا
فى حـوار ودى دار حــول سـحـور رمـضـان عـلى الـفـضـائـيـة
صـرى  أخرجـته "نورهـان البـيلى"  الـتقـيت فيه مع د. ا
ـيـة الـفـنـون األسـبق  ورئـيس هـانى مـطـاوع رئـيس أكـاد
سرحية عهد العالى للفنون ا قسم الـتمثيل واإلخراج با
حـالــيـا  ورئـيس الـبــيـتـ الـفـنــيـ لـلـمـســرح ولـلـفـنـون
ـسـرحى الــكـبــيـر صـاحب الـشـعــبـيــة األسـبق  واخملــرج ا
(شاهـد ماشافش حاجة) و(يا مـسافر وحدك) و(هاملت)
ـــســرحى والـــتــلـــيــفـــزيــونى ــمـــثل ا  وكــذلك اخملـــرج وا
ـسرحيـة ورئيس ـعهـد الفـنون ا والسـينـمائى واألسـتاذ 
هـن التـمـثيـلـيـة ورئيس الـبـيت الفـنى لـلـمسـرح ونـقـيب ا
الــهـيــئـة الــعـربــيـة لــلـمـســرح د. أشـرف زكـى  ومـصــمـمـة
ـسـرح بـكـلـيـة آداب الـسـيـنـوجـرافـيـا ورئـيـس قـسم عـلـوم ا
حــلــوان د. عـــايــدة عالم  وهى شـــخــصــيــات كـــمــا يــبــدو
وتعـرفون متـعددة األنـشطة والـفاعـليات  وذات وزن كـبير
فى مـجـال تـعلـيم الـفـنون وإنـتـاجهـا وإبـداعـها مـعـا  لذا
كـان البـد وأن يـدور احلـديث عـن هـذه اجملـاالت الـثالثـة 
ـسـرح  بـاعـتـبـاره الـبـنـيـة األولى لـكل تـمـركـزا حـول فن ا
أشـكـال الدرامـا اإلذاعيـة والـتلـيـفزيـونيـة والـسيـنـمائـية 
رئيـة والسمـعية  وتـمحورا حول وأساس فـنون الفـرجة ا
ـوهــبـة  وهـل هى مـنــحـة مـن الـســمـاء تــمـنح مـوضــوع ا
ألفراد مـعدودين عـلى األرض  جتعـلهم فـجأة مـبدع 
أم هـى قـدرات مـخـبوءة بـداخـل كل إنـسـان  يـحـتـاج دوما
نـاخ تتـفتح داخـله  ولـفرص تـتيح له إمـكانـية إبـرازها 
وأجــواء دراسـيــة تـصـقــلـهــا لـتـقــدمـهــا لـلـنــاس فى أبـهى

صورها.
مثل فى هذه الـفرص التى يتغنى بها كل فنان  خاصة ا
مـجـال الـتـمـثـيل  ويـعــلن كـلـمـا ظـهـرت أمـامه كـامـيـرات
التـليفزيون أو الصحافة أنه جاء  –يـا لرحابة السماء –
ـصـادفـة الـبحـتـة  حـيث ظهـر فـجـأة وهو لـعـالم الـفن با
يـسـيـر فى الـطريق مـخـرج شـهيـر اخـتـطفـه وحلق به فى
سـماء النجـومية  أو أنه كان  –أو كـانت بالطبع  –ذاهـبا
سـاعـدة زمـيل له مـتـقدم ـسـرحـيـة  إلى مـعـهـد الـفنـون ا
ـعـهـد  الخـتـبـارات الــقـبـول  فـغـشى نـور أعــ أسـاتـذة ا
ونـســوا زمـيــله  وأصـروا عــلى إحلــاقه رغـمــا عـنه بــقـسم
ذكور أضحى بائع التـمثيل ليصير جنما  بيـنما زميله ا

مناديل فى ميدان التحرير.
هذا الـفهم لـلقـدرات اخملبوءة بـداخل كل إنسـان  وتصور
ـثل بـالــفـطـرة  بل كل مـواطن أنه فــنـان بـالــسـلـيـقــة و
ـصـيـبة الـكـبـرى تيـقن اآلبـاء بـقـدرات أبنـائـهم الـفذة  وا
ـسئـول دفعت بـشـاعر ابن شـاعر أن يـدور عـلى مكـاتب ا
مثل فى مـواد تخصصه  معلنا حزيـنا على رسوب ابنه ا
ـتواضعة عبـقرية ابنه  وأن الـعيب ليس راجـعا لقدراته ا
 بل لوقوف األساتذة ضد عبقريته التى ال يراها غيره.
ـسـئـول كـبـير واألمر ذاتـه هو الـدافع ألب كى يـتـوسل 
رض لـكى يـلـحق ابـنه بـقـسم الـتـمـثـيل دون اخـتـبـارات  
ثل ـفـاصل  وهو مـوقف بـأن ابـنه ( ابنه بـالـتـهاب فى ا
ـــثل)  وكــذلـك احلــال مـع أب آخــر دخـل لــقـــاعــة ابن 
اختـبارات الـتـمثـيل  ليـمثـل بدال من ابـنه الذى ال يـريد
ثل وسوف يصبح جنما التـمثيل  لكن األب يعرف أنه 

حتى ولو ضد إرادته.
التـمثيل موهـبة بحـاجة الكتشـاف وصقل  والدراسة فى
ـوهـبـة ويـعـمـقـها  ـنـاخ الـذى يـفـجـر هـذه ا ـعـهـد هى ا ا
ــتــلــكه  وأال يــســلم نــفـسه ــرء مـا  بــشــرط أن يــدرك ا
لـلـواقـفـ عـلى أبـوابه من الـنـصـابـ الـذين يـضـحـكـون
عـلـيه  ويـوهـمـونه أنـهم بـعـدة تـدريـبـات سـوف يـدخـلـونه
عهد  وعندما يفشل يتهمون األساتذة بإهدار الطاقات ا

الفذة التى سيخسر الفن كثيرا بغيابهم عن الساحة.
. وبالطبع ليس هناك قانون يحمى اخملدوع

سرح الفلسطينى التراث مصدر إلهام ا
«عنتر
وعبلة»
مسرحية
للصغار..
عشقها 
الكبار
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سـرحـية لـتقـدم صـرختـها عـبر وهـنـا تتـدخل ا
أغــنــيــة مــفــادهــا أن اإلنــســان ال يــخــتــار لــونه
ــا هـــو يــولــد مــعه وأنه يــجـب الــتــعــامل مع وإ
الــنـــاس وفق ســـلـــوكـــيـــاتــهـم ولــيـس ألــوانـــهم أو
أشـكالـهم وإال كـان األمر نـوعا مـن العـنصـرية
ولــتـــوصــيل تـــلك الــرؤيـــة اإلنــســانـــيــة الـــراقــيــة
ــهـا اســتــخــدم شــحـادة أدوات ذكــيــة فى تــقــد
لألطـفـال فهـو فى الـبدايـة يـقول لألطـفال إن
مـــا يـــقـــدمه لــــيس مـــســـرحـــيــــة بل هـــو لـــعـــبـــة
مـســرحـيـة أو هـو قــصـة حتـتـاج من يــكـتـبـهـا أو

يصدرها فى كتاب.
ويــحـــرص راضى شـــحــادة عـــلى الــتـــواصل مع
جمهـوره من األطفال من خالل إشـراكهم معه
ـؤثرة التى فى الـعمل وترديـد بعض الكـلمات ا
يــراد لـــهـــا الـــرســـوخ فى أذهـــانـــهم مـــثل فـــكــرة
الــتـــعـــامل مع اآلخـــر عـــلى حـــسب ســـلـــوكــيـــاته
وليس على أساس الصفات التى ولدت معه.
ويـقـول راضى إنه اعـتـمـد أيـضـاً علـى األحلان
وسيـقية الـتى وضعها ؤثـرات والتوزيـعات ا وا
ـوسـيـقـار الـفـلـسـطـيـنى ابن الـنـاصـرة «بـشارة ا

اخلل».
وعموماً يؤكد راضى شحادة أنه يحرص أثناء
ه ألى مـسـرحيـة عـلى أمرين.. األول أن تقـد
شاهدين يقـدم رسالة تـربوية مـبطنـة حتض ا
عــلى الــتــصــرف وفق أصــول وأسس إنــســانــيـة
سـامــيـة. ويـجب أن يــتم ذلك من خالل صـورة
سرحى فنية ذات قيـمة ترقى بعنـاصر الفن ا
شاهد وذهنه وال من خالل تنشـيط حواس ا
يــغـفل الــعـنــاصـر الـتـى يـنـبــغى أن يـقــوم عـلــيـهـا
ـــــســــرحـى من نـص وشــــعـــــر وغــــنــــاء الــــعـــــمل ا
ومــــوســـيــــقـى ورقص وأقــــنـــعــــة ودمى وديــــكـــور
ــؤثــرات الــتــقــنــيـة ومــاكــيــاج وإضــاءة وســائــر ا

والفنية.
ويهـتم هو بـشكل شـخصى بـأسلـوب احلكواتى
واإلضــــحــــاك والــــكــــومــــيــــديــــا الـــعــــريــــضــــة مع
ــتــعــة الـبــصــريــة والــتــســلــيـة احملــافــظــة عــلى ا
ـسـرحى كـمـا أنه يـؤمن واحلـبـكـة فى الـعـمل ا
ـــســــرحى يـــتــــضـــمن مــــواصـــفـــات بـــأن الــــفن ا
تـختـلف عن تـلك التى يـتـضمـنهـا النص األدبى

لك أدواته التعبيرية اخلاصة. والذى 

ال يـزال الــتـراث يــشـكل مــصـدر إلــهـام لألدبـاء
فى فـلـسـطـ بشـطـريـها (األرض احملـتـلـة عام
1948 والضفـة الغـربية وقـطاع غزة) لـلتعـبير
عن الـواقع األلــيم لـلـشـعب الـفــلـسـطـيـنى الـذى
تـــعــد مـــأســاتـه بــحق أكـــبــر مـــأســاة يـــشــهـــدهــا

العالم وإن لم تكن الوحيدة من نوعها.
وبـــــســـــبـب تـــــعـــــدد جـــــوانب مـــــأســـــاة الـــــشـــــعب
الــفـــلـــســطـــيــنـى فــإنـه ال تــوجـــد صــعـــوبـــة عــلى
اإلطـالق فى تـــــطـــــويـع الـــــتـــــراث لـــــيالئـم تـــــلك

أساة. ا
ــركــز الــثــقــافى وحـالــيــاً يــعــرض عــلـى قـاعــة ا
ـديـنـة الـنـاصـرة احملـتـلـة مـنـذ عام الـفـرنـسى 
1948 مسـرحـية «عـنتـر وعبـلـة» التى تـستـلهم
الـتراث لـلـحديـث عن العـنـصريـة الـتى يـعانـيـها
الــشــعب الـفــلــسـطــيـنـى مـنــذ أصـبـح أقـلــيـة فى

أرض اآلباء واألجداد.
ـسـرحيـة مـسرح الـسـيرة الـفـلسـطـينى تـقدم ا
وهـو مسـرح أنشـأه مـبدع فـلسـطيـنى من عرب
سرح 48 «راضى شحادة» ويعود تاريخ هذا ا
ــســرح إلى عــام 1984 ومـــنــذ إنـــشــاء هـــذا ا
ـتــمـيــزة مـثل قـدم عــدداً كـبــيـراً مـن األعـمــال ا
«شـرشـوخ وتـغـريب الـعـبـيد» و«زريف» و«دادى»
و«احلكـواتى» والبـهلول.. وغـيرهـا وأحيـاناً ما
ـســرح أعــمــاله بــنـفــسه وأحــيــانـاً يــقــدم هــذا ا
ــــدرســـة يــــشــــتــــرك مـع جـــهــــات أخــــرى مــــثـل ا
اإلكـــلــــيـــركـــيــــة فى الــــنـــاصـــرة وفــــرقـــة الــــبـــعث
«الـــشـــفـــاعـــمـــريـــة» وهى فـــرقـــة مـــشـــهـــورة فى
الـوسط الـعـربى وفى كل األحـوال يـذكـر لـهذه
الـفرقـة أنـها تـنجح فـى تقـد أفضل األعـمال
بأقـل اإلمكانـيات حيث ال تـقدم لهـا احلكومة
اإلســرائـيــلــيــة دعـمــاً يــذكــر وفى مــعــظم هـذه
األعـمـال تعـتـمد الـفرقـة عـلى استـلـهام الـتراث
كـمـا يـقـول راضى شـحـادة كـعـنـصر حـى وليس
التـعامل معه كـقيمة مـتحفيـة جامدة. ولم تكن
ـــرة األولـى الـــتى يـــســـتــــلـــهم فـــيـــهـــا تـــلـك هى ا
مسـرح السيـرة قصة عـنتر وعـبلة بل سبق له
أن اســتـــلــهم مـــســرحــيــة «عـــنــتــر فـى الــســاحــة
خــيــال» والـــيــوم يــأتى راضـى شــحــادة - وهــو
ـمــثل الـوحــيـد فـيه مـؤلف ومــخـرج الـعــرض وا
مع مــجــمــوعــة من األقــنـعــة والــدمى - لــيــقـدم
ــســرحــيــة بــرؤيــة عــصــريــة تــتــفق مع الــواقع ا
الـــــفــــلـــــســــطـــــيــــنـى ويــــتـــــحـــــايل عـــــلى الـــــرقــــيب
ـــســرحـــيـــة ال تـــقـــدم عـــنـــتــر اإلســـرائـــيـــلى فـــا
كـمـحـارب شـجـاع أو عاشق البـنـة عـمه بـيـضاء
الـبــشـرة.. بل كـشــخص يـعــانى الـتــمـيــز بـسـبب
لـون بـشـرته. ورغم ذلك فـهـو يـحـترم اآلخـرين

وال يجعل ذلك سبباً للسخط على من حوله.
ـسرحـية ونـتـرك راضى شحـادة يـتحـدث عن ا
ـائــتـ فــيـقــول إنــهـا جتــاوزت لـيــلـة عــرضـهــا ا
حــتى اآلن وهى أصالً مــوجــهــة إلى األطــفـال

ب سن 4 إلى 7 سنوات.
وفى ســـبــيل ذلـك فــإنـــهــا تـــســـتــخـــدم األقــنـــعــة
ـــؤثــرات الـــصـــوتـــيـــة وغـــيــرهـــا من والــدمـى وا
ـســتـخـدمـة فى عـروض األطـفـال األسـالـيب ا
وفى بداية العـرض كان اآلباء واألمـهات وكبار
الـسن يــحـضـرون كــمـرافــقـ لألطــفـال ولـكن
مـع مــرور الـــوقـت زاد االهــتـــمـــام بـــهــا وأصـــبح
ـــســرحـــيــة عن اآلبـــاء ال يــقـــلــون اهـــتـــمــامـــاً بــا
أطفالهم ومـنهم من كان يحضر دون أطفاله
وهــذا أمـــر كــان مـــتـــوقــعـــاً بــســـبب جـــودة هــذا
العـرض وكـان هو نـفـسه يرى أن الـعرض وإن
بـدا لألطـفـال فـإنـه يـنـاسب كل األعـمـار لـكـنه
لـم يــذكـــر ذلك وآثـــر أن يـــتـــحــقـق ذلك بـــشــكل
طـبـيــعى. وعالوة عـلى ذلك فــقـد بـدأ الـعـرض

يجذب عدداً من اليهود آخرين أشادوا به.
سرحـية قصة عنترة بن شداد الذى وحتكى ا
عــرف بـــفـــروســـيــتـه وبــراعـــته فـى الــدفـــاع عن
قــبــيــلـتـه وال تـكــون هــنــاك مــشــاكل إال عــنــدمـا
يـعــشق ابـنـة عــمه الـبــيـضــاء عـبـلــة ويـرغب فى
الـزواج مـنـهـا فتـرفـضه الـقـبـيـلـة بـسـبب بـشرته

السوداء.

حتايل
فلسطينى..
على
الرقيب
اإلسرائيلى
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بـدأت النـدوة بتـرحيب خـاص من يسـرى حسـان رئيس
: كـلـنـا حتـريـر اجلـريـدة بـاألســتـاذ عـصـام الـسـيـد قـائالً
يــعــرف تـــاريخ وعــطـــاء عــصــام الـــســيـــد وإجنــازاته فى
ــسـرح وهــو الـيــوم مــوجـود مــعـنــا بـصــفــته مـبــدعـاً ال ا
سـرح الثـقافـة اجلـماهـيريـة وقد بـصـفته مـديراً عـامـاً 
ـــــوجــــــودين أن يـــــتــــــركـــــوا مـــــشـــــاكـل الـــــثـــــقـــــافـــــة دعى ا
اجلماهيرية للقاء آخر وأن يستفيدوا فى هذه الندوة
سـرحى لعـصام الـسيد ألنـها بال من جتـربة اإلخـراج ا

شك جتربة ثرية ومتميزة.

وبــدأ اخملــرج عــصــام الــســيــد كالمـه مــحــددا مــوضـوع
الــنـدوة الــذى دار حــول اإلخــراج بـوصــفه يــضم جــمـيع
ـسـرحى مـثـيـرا لـنـقـطـة ذات أهـمـية عـناصـر الـعـرض ا
وهى: مـــا الـــذى يــجـب أن يـــشــغـل اخملـــرج قــبـل بـــدايــة
الـعـمـلـيـة الـفــنـيـة قـائالً: إن سـر جنـاح الـعــمـلـيـة الـفـنـيـة

اذا? يكمن فى هذا السؤال ما الذى سأخرجه? و
فــالـعـمـلــيـة الـفــنـيـة لــيـست لـهــا مـعـادلـة 1 + 1 يــسـاوى
اثـنـ ولــيـست هـنـاك قــاعـدة ذهـبـيــة ومـثـلى لإلخـراج
ــمـكن أن تــخــرج عــرضـ لـكى نــســيــر عــلـيــهــا فــمن ا
ـكـونـات وقـد يــنـجح أحـدهـمــا ويـفـشل اآلخـر بـنـفـس ا
ومـــردود ذلك إلى الــظـــرف الــعـــام الــذى يـــهــيـــمن عــلى
اجملـتــمع فى وقت الـعـرض فـالـســيـاق الـتـاريـخى الـذى
يـسـتـقــبل هـذا الـعـرض فى ظـرف مــا قـد ال يـسـتـقـبـله

فى ظرف آخر.
ـسرحيات على الكسار التى وضرب مثاال على ذلك 
ـشاهدين بشـكل غير عادى وقال: كـانت تثير ضحك ا
ـسـرحـيـات إذا عـرضت الـيـوم بـنـفس الـشكل إن هـذه ا
لن تــلـقى هــذا الـنــجــاح وال هـذا اإلقــبـال اجلــمـاهــيـرى

الذى حققته من قبل.
إذن الــقــاعـدة الــوحـيــدة الـتى تــضـمـن لك عـمالً جــيـداً
ـــاذا? ثم تــأتى هى أن تـــســأل نــفـــسك: أخـــرج مــاذا? و

رحلة التالية لهذا السؤال وهى: كيف? ا
: أنـــا فـى اعـــتـــقـــادى أن كــــثـــيـــرا من واســـتـــطــــرد قـــائالً
ـــشــاكل الـــتى تـــواجه اخملــرج ســـبــبـــهــا عـــدم تــقـــديــره ا
ــتــلــقى لــلــمــكــان الــذى ســيـعــرض فــيـه وعــدم تــقـديــره 
ــضى إذا رغــبـت فى تــقــد جتــربــة فــنــيـة الــعــرض 
فـهــامــلت مــثالً يــنــبــغى أن أبــدأ بــالــبـحـث عـمـن يـصــلح
لـــلـــقــيـــام بـــهــذا الـــدور فـــإذا لم أجـــده وأصـــررت عــلى

إخراج العمل فقد حكمت على جتربتى بالفشل.
أو أن أعـرض عـمالً جتـريــبـيـاً يـقـوم عــلى لـغـة اجلـسـد
فى مـنـطقـة لـيـست بـهـا هـذه الـثـقـافـة الـبـصـرية أو أن
مـثلـ ال تصـلح أجـسادهم لـتقـد هذا الـعرض كل ا
هــذه األشـيــاء مــجــتــمـعــة ضــامــنـة لــفــشل هــذا الــعـمل.

أضف إلى ذلك فقر اإلمكانات.

ـاذا ثم اسـتـكـمل حـديـثه مــوضـحـا مـاذ يـعـنى بـسـؤاله: 
أخـرج هـذا العـمل فـكلـمـة (ليه) تـتـعلق بـالـرسالـة التى
أريد تبليغها فأى عرض البد وأن يحمل رسالة حتى
الـعرض الـذى ال يـحمل رسـالـة هو فى احلـقـيقـة يـقدم
ـاذا أقـدم هذه رسـالـة سـالـبـة والبـد أن أسـأل نـفـسى 
الــرســالــة فى هــذا الــتــوقــيت بــالــذات ولــهــؤالء الــنــاس
بـــالــــذات والبـــد أن أجــــيب قـــبـل الـــشــــروع فى إخـــراج
الــعــمل. ثم أحــدد إذا كــان لــدى اإلمــكــانــات الــبــشــريـة
ـاديـة والـفـنـيـة الـتى تـتـيح لى إيـصـال هـذه الـرسـالة وا
فـغيـاب أى عـنـصـر من هـذه الـعنـاصـر يـحـتم عـليك أال
تـخـرج هذا الـعـمل. وال أعـنى بـكالمى هـذا أن أمـنـعكم
من احلـلـم ولـكن عـلــيـنـا أن نــرى مـاذا فـعل الــسـابـقـون
شـكلة. ثم دعـا عصـام إلى السؤال لـلتغـلب على هـذه ا
الــذى طــرحه ســابــقــا وهــو الــتــوقـيـت الــذى تـقــدم فــيه

تلقى لهذه الرسالة. الرسالة وا
قـائالً: قــد تــكـون الــرســالـة صــادمــة ومـغــايــرة لـثــقــافـة
ــهـم هــو هل ـــشـــاهــدين وهـــذا لـــيس مـــهــمـــا ولــكـن ا ا

سأستطيع توصيل هذه الرسالة أم ال?
ـتـلقى سـرح نـلعب عـلى تـوجيه ا وبـصراحـة نـحن فى ا
وجعله ينحاز لشىء ما ولكننا ال نستطيع أن نغير من
ـســتـقـل فـكــريـا فــهـذا يــفــعـله تــيـار ــشـاهــد ا تـفــكـيــر ا
مسرحى أو حـركة مسرحـية كامـلة وليست مـسرحية

ظـهرها اجلـسدى بـعرض نـفسـها (إذا أخـذناها > إن الـشخـصيـة تكـشف عن نفـسهـا 
ـظهرها اخلـارجى) وما يراه اآلخرون فـيها. وهكـذا فإننا نـرى فى مسرحيـة تشيكوف
الـواضـحة ذات الـفصل الـواحد أوالً أن «اجلـلف» جريـجورى سـتيـبا نـوفنش سـميـرنوف

على أنه مالك أرض غشوم فى منتصف العمر. وثانياً أنه يتكلم عن نفسه.

> الفنانة أمانى البحطيطى تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «بازل 1» تأليف وإخراج د. سامح مهران وإنتاج مسرح الشباب.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

7
8 من  سبتمبر 2008 العدد 61

عصام السيد يرى أن  الكارثة سببها تقليد الغرب وتأليههم
هــذا اإلبـداع وهى الــنـقــد فـأنت تــخـرج وفــقـا لــتـفــكـيـرك
واآلخر - أى الناقد - سيتناول هذا اإلبداع بشكل آخر.

وعن كيفية اكتسـاب سمة خاصة للمخرج فى أعماله.
أجـاب بأنـه ليس هـنـاك افـتـعـال لسـمـة فـأنت تـكـتسب
ســمــة خـــاصــة بك مع مـــرور الــزمن وكـــلــمـــا تــعــرضت
ـؤثرات كـثيـرة وكلـما شـاهـدت أكثـر كلـما سـاعد ذلك
فى تـكـوين أنـفـسـنـا بشـكل أفـضل وعـنـدئـذ نـبـتـعد عن

تأثير اآلخرين.
فــعـلـيــنـا أن جنــرب ال أن نـقـلــد كـارثــتـنـا هى الــتـقــلـيـد
فأنت إذا أردت أن تقدم شيئـاً مختلفاً ليكون لك سمة
ـــرجع تــــأخـــذ عـن الـــغــــرب وكـــأن هــــذا الـــغــــرب هــــو ا
واألســاس مع أن الــغــرب بــنى ثـــقــافــته عــلى ثــقــافــات
مـــتـــعــــددة وأشـــهــــر اخملـــرجـــ فـى الـــعـــالـم أخـــذوا من
ـاذا نـنـظـر ثـقـافـات مـتـعـددة. ونـحـن لـنـا خـصـوصـيـتـنـا 
للغرب وال ننظـر لروادنا عزيز عيد كان سابق عصره
ــا فــعــله هــو وغــيــره من ــراحـل وأيـا كــان تــقــيــيــمــنــا 

الرواد فإننا تعلمنا منهم.
علينا أن نشاهد ونتعلم بشرط أن نتحرر من تأثير ما
عـلومة حتى نشاهده عـلينا أن نـقرأ كثيـرا أن نعرف ا
لـو لم نـسـتـخـدمـهـا فـال يـصح أن أقـدم هـامـلت بـشـعـر
أســـود وقـــد كــان لـــون الـــشـــعــر الـــســـائــد فـى زمــنـه هــو

األحمر. أرجوكم ال تغلقوا عقولكم.
ــســرحــيــة خــاصــة أنك مــا رأيك فى مــعــهــد الــفــنــون ا

مخرج كبير ولم تكن من خريجيه?
ـسـرحـيـة فالبـد - كى أقـول رأيـى فى مـعـهـد الـفـنــون ا
أن أدرس به ثالث أو أربـع ســــنــــوات وســـــيــــكــــون رأيــــاً
شـخصيـاً وليس عـلميـا وليس بـالضرورى ألنـنى مخرج
ـــعـــهــــد وأصـــابـــتــــنى بـــعـض الـــشـــهـــرة لـم أتـــخـــرج فـى ا
ــعــهـد وأصــابــنى بــعض الــنــجـاح لــيس مــعــنى ذلك أن ا
لـــيس له دور فـــقـــد أكـــون اســـتـــثـــنـــاء لـــلـــقـــاعـــدة وأنـــا
ـعـهـد ولـكن ظـروفاً شـخصـيـاً كـنت أتـمـنى االلـتـحـاق بـا
خــاصــة مــنــعــتـــنى وقــد تــخــرجـت فى آداب إجنــلــيــزى
فـاكـتــسـبت لــغـة اســتـطـعت أن أقــرأ بـهــا أعـمـاالً كــثـيـرة

عهد العالى للنقد الفنى. ودرست فى ا
وفى الـســبـعــيـنــيـات كـنـت ضـمن مــنـتــخب جـامــعـة عـ
شـمس وكـان مـعى يـحيى الـفـخـرانى مـحـمـود حـمـيدة
الــفــيــشــاوى ســـامى مــغــاورى أحــمــد راتب وقــد كــنــا
مـتـصورين أن لـنـا مـهمـة قـوميـة والـقافـلـة الـفنـيـة التى
كـنا نـخـرج بـهـا كـانت تـلف الـنـجـوع وتـعـرض فـيـها عـلى
مـدى يـومـ أو ثالثــة بـدايـة من أسـوان لـلــسـلـوم وكـنـا
ـسرح قضيتنا نعـرض للجنود على اجلـبهة واعتبرنا ا
ورأيـنـا فــيه قـدرة عـلى تــغـيـيـر أوضـاع اجملــتـمع فـنـحن
نــعـد اســتـثــنـاء لــلـقــاعـدة ولــسـنــا قـاعــدة فـغــالـبــيـتــنـا لم

عهد. يتخرج فى ا
> أعـدت مــسـرحــيـتك «عــ احلــيـاة» واإلعــادة لم تـلق

نفس النجاح فبأى مقاييس وافقت على إعادتها?.
ا سـرحـية من تـلقـاء نفـسى وإ - أنا لم أعـد تقـد ا
بـنــاء عـلى وجــهـة نــظـر إدارة لــذلك كـتــبت إقـرارا بـأن
ـسـرحـيـة هى نـفس الـنـسـخـة الـتى هـذه الـنـسـخـة من ا
قـــدمـت عـــام 1989 فــــكل مــــا كــــنــــا نــــحــــذر مــــنه فى
العرض بدأ يحدث بالفعل فى مجتمعنا بعد 17 عاماً
ــســرحــيــة. وقــد صــدق حــدسى وجنــحت مـن عــرض ا
اإلعــادة ألنــنــا قــدمــنــا عــرضــاً يــنــاقش الــظــرف الــعــام

للمجتمع فى ذلك الوقت.
أما فـيما يخص (اللـيبرتوار) فهو مـصطلح يعنى إعادة
العمل وهو كأى مصـطلح يثار حوله جدل فهناك من
يـرى أنه إعادة العمل كمـا هو بنفس الـشكل والديكور
وهـنــاك من يـرى أنه إعـادة لــلـنص أى أن يــقـدم الـنص
كل فـترة بـوجهـة نظـر جديـدة ومغـايرة والبـد للـيبـرتوار
أن يـكـون خــاصـعـا لـفــلـسـفـة وهى هل يــسـمح الـظـرف

التاريخى بإعادة العمل أم ال?.
وفى خــتــام الـــنــدوة أكــد عــصــام الــســيــد عــلى ضــرورة
االبـتـعــاد عن شـيـئــ وهـمـا األحــكـام الـقــيـمـيــة الـعـامـة

واإلفتاء فى ما ال نعلمه.

الـدرامــيـة وهل الـنص مـتـفق مـعى فـكـريـا أم ال? أو أن
يــكـون الــنـص به شىء يــســتــهــويـنـى أى أرى فــيه شــيــئـاً

ه. كن تقد جديدا 
أمــا عن عالقــة اخملــرج بــالـســيــنـوغــرافى فــأنـا أرى أن
قالئل فى مصـر من يسـتطـيعـون عمل الـسيـنوغـرافيا.
فـــهـــنـــاك من يـــعـــمـل ديـــكـــور فـــقط أو إضـــاءة فـــقط أو
مالبـس فـقط ولـيس هـنـاك من يـجـمع هـذه الـعـنـاصر
كما نقـول إنه قدم سينـوغرافيا حقـيقية فـهى محتاجة
دراسـات كـثـيـرة وعـلم غـزيـر إلى جـانب عـ تـشـكـيـلـية
ــــعـــتــــرضـــ عــــلى جــــائـــزة عــــالـــيـه لـــذلـك فـــأنــــا من ا
الـسيـنوغـرافيـا ألنهـا تـمنح إمـا للـديكـور أو لإلضاءة أو
لـــــلــــمـالبس وهـــــذه الـــــعـــــنـــــاصــــر مـــــنـــــفـــــردة ال تـــــقــــدم
سـيـنــوغـرافـيـا فـالـسـيـنـوغــرافـيـا هى الـصـورة الـكـامـلـة
ـتفـرج وليس سـرحى الـتى تمـلك داللـة عنـد ا لـلعـمل ا
مــجـرد ألــوان. وهــذا اخلالف الــذى نــشـأ مــؤخــراً بـ
اخملــــرج والــــســــيـــنــــوغــــرافى ظــــهــــر ألنـــنــــا فــــنــــانـــ أى
شـخـصـيـات هـيــسـتـريـة (كل واحـد عـايـز يـظـهـر) وهـذا
مـرفـوض فال يـصح أن نـقـلل من مـجـهـود أى أحـد فى
الفريق فنحن جـميعا فى مركب واحد وال يحق لواحد
ـاء» أو أنـا اللى من الـفـريق أن يقـول «ارم نـفسك فى ا
ـــســئــول وفى رأيـى أن الــعــمل هــســوق فـــاخملــرج هــو ا
الـنـاجح هـو الذى عـنـدمـا تـراه ال تـعـرف حدود أى دور

مثل. للمخرج أو السينوغرافى أو ا
وعن الـفـرق بـ الـتـجـربـة والـتـجـريب أوضح أن هـناك
فرقي التجربـة والتجريب فأى مسرحية هى جتربة
لــكن الـتــجـريب يــخـتــلف عن ذلك ولم نــصل حـتى اآلن
إلى تــــعـــــريف جــــامـع شــــامل (مــــتـــــحــــاولــــوش تــــكــــونــــوا
) األسـاس هـو جتـريـبـيـ وحـاولـوا تـكـونـوا مـسـرحـيـ
تقد عمل يوصل الـرسالة هذا العمل كنهه إيه? هذه
ا مـهمـة النـقاد فـهم الذين يـقومون ليسـت مهمـتك وإ
ـنـظــرون الـذين نــظـروا لـلــمـسـرح بــتـصـنــيف الـعــمل وا
ـسـرحــيـة أقـامـوا نـظــريـاتـهم بـعـد وصـنـفـوا األعــمـال ا

سرحيات وليس قبلها. خروج ا
واســــتـــطــــرد د. زعـــيـــمــــة قـــائالً: إنـك إذا نـــقـــدت عــــمـــلك
اإلبــداعـى ســوف تـــفــســـده ألن هــنـــاك آخـــر له دور وهــو
ـســرحـيـة ــسـرح يــشـهـد بــأن الـعــمـلـيــة ا الـنـاقــد وتـاريخ ا
والفـنية عـمومًا لـيست مبـدعًا فقط بـل هناك مرحـلة تلى

واحــدة كـــمــا يــنــبــغـى أن أضع فى حــســـابــاتى اجلــرعــة
ـشـاهد يـنـفر الـصـادمة الـتى أقـدمـها بـحـيث ال أجعل ا
منى بل أحرص على بـقائه طوال العرض حتى يخرج
ؤمن بعكس شاهـد ا شاهـد (اللى ب بـ مقتـنع وا ا

ما أقوله بدأ يعيد تفكيره من جديد).
وأكــد لــلـــحــضــور عــلى ضـــرورة أال يــكــون لــديـــنــا آلــهــة
ـعنى ( أن لـو عـندك آلـهـة بعـد شـوية تـبـقى إله) فأن
تـكـون لـديك مثل عـلـيـا نعم هـذا مـطلـوب لـكن ال تـغلق
عقـلك طوال الوقت عـلى اجتاه مـع أو شـخص مع

ترغب أن تكون مثله.
ــــبـــدع بــــاخملـــرج وضـــرب مــــثال لــــلـــتــــحـــول فى حــــيـــاة ا
اإلجنــلـــيــزى (بــيـــتــر بــروك) وهـــو من أشــهـــر مــخــرجى
ى فى الــقـرن الــعــشــرين فــقــال: إن هـذا ــســرح الــعــا ا
سـرحيـة من النـقيض إلى الـرجل انتـقل خالل حيـاته ا
الـنــقـيض من شــخص يـقـدم أعــمـاالً مـبــهـرة ومـكــلـفـة
حـتى إنه كان يـسـتعـ بـسلـفـادور دالى لعـمل ديـكورات
عـــرض إلـى إنـــســـان يــــقـــدم عــــروضه فى الــــصـــحـــراء
وديــكـوره عــبـار عن ســجـادة مــفـروشــة عــلى الـرمل فى
الـصـحراء كـما أنه يـعـرض للـجـمهـور بلـغـة تخـتلف عن
لـغته فـهـو لم يغـلق نـفسه عـلى اجتـاه معـ بل طـورها
حـــــتى أنـه تــــراجـع عن رأيه فـى أعــــمـــــال بــــريـــــخت فى

مرحلة ما. فالبد أن نفكر كيف نطور مثلنا العليا?.
ـتـعـصب الـذى ـشـاهـد ا وحـ سـئل عن ردود أفـعــال ا
إذا شــاهــد عـــرضــا به بـــعض اإلبــاحـــيــة فــإنـه يــغــضب
ويـــثــور فـــقــال: إن هـــنــاك آراء ال يـــجب أن نـــنــاقـــشــهــا
ــكن أن تــتــهــمـك بــالــزنــدقـة ــتــطــرفــة الــتى  كــاآلراء ا

واإلباحية وغيرها من هذه التهم.
ويــجب أن تــكـون لــديك مــقــايـيس مــتــعـددة ويــنــبـغى أن
ـكـان الـذى تـعرض تـتـعـرف عـلى الـثـقـافـة الـتى حتـكم ا
ــتــلـــقى يــخـــتــلف من مـــكــان إلى مـــكــان حــسب فــيه فـــا

األعراف التى حتكمه.

وطــرح أحـــد احلــضــور ســؤاالً: كــيـف تــقــرأ الــنص ومــا
حدود التعامل ب اخملرج والسينوغرافى?

فـــأجــــاب أنه يـــراعـى عـــنــــد قـــراءة الــــنص الــــتـــركــــيـــبـــة

اخملرج عصام السيد

 الغرب بنى ثقافته على ثقافات متعددة.. علينا أن نشاهد
ونتعلم بشرط التحرر من تأثير ما نشاهده

فى ندوته بورشة تدريب «مسرحنا»

سر جناح العملية الفنية

أى عرض يحمل رسالة

كيف تقرأ النص

كارثتنا التقليد
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> قـبل أن نـبـحث عن الـتـماسـك فى الشـخـصـيـة نبـحث عن الـعالقـة بـ انـطبـاع وآخـر. وكـما أن
قـول متجـاورين يسقطـان صورة كذلك تسـهم شخصيتـان فى تشكيـلها. فهـاملت ليس هاملت

بدون كلوديوس بدون جرترود أو أوفيليا. فهو يفرغ ما يعنيه فى سياق مشهد.

مثل التى ينظمها بشكل دورى. > قصر ثقافة التذوق بسيدى جابر استأنف مؤخراً برنامج ورشة تدريب ا
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مسرح ما بعد احلداثة
مسـتقر وأنه مـخلوق مـن خالل اللغـة كما
أنه غــيــر مــتــمــاثل مـع ذاته ألنه فى حــالــة

و مستمر".
ويـبـدو أنه من الـسـذاجـة أن نـسـاوى بـ مـا
ـكـن لـنــا مع بــعــد احلــداثــة والـفــانــتــازيــا و
ذلك أن نــعــزل مالمح مـــعــيــنــة من كــلــيــهــمــا
ــكــنــنــا أن نــبــتـعــد قــلــيال لــكى لــدرجــة أنه 
نــشــرح طــريـــقــة اســتــيــعـــاب مــخــتــلف أنــواع
ــنــتـج اجلــمــالى ــضـــادة داخل ا الــواقــعـــيــة ا
ـنـسـوب إلى نـزعـة مـا بـعـد احلـداثـة. فـمن ا
الحظة أن نـزعة ما بـعد احلداثة اجلـدر با
تــســـاهـم غــالـــبـــا فى تـــدمـــيـــر أو عـــلى األقل
اضـمــحالل احلــواجــز الـتى تــفــصل بــشـكل
مـــســـبـق مـــنـــتـــجــــات ثـــقـــافـــة الــــصـــفـــوة عن
مــنــتــجــات ثــقــافــة اجلــمــاهــيــر (أو الــثــقــافــة
الـشعبيـة) وهذه احلواجز ال غـنى عنها فى
رأى كثير من احمللل الثقافي لقيام نزعة
حـداثـيـة علـيـا: فـطـبـقـا لـ "أنـدريـاس هـايزن"
مــثال فى دراسـتـه "بـعــد الـتــقـســيم الـعــظـيم"
(وهـو عنـوان مـوح): إن التـقـدميـة الـضبـابـية
ــتـــســـلــســـلـــة الـــتى ســـبق عــدم لـــلـــفــواصـل ا
مـنـاقـشـتـهـا ب مـخـتـلف مـسـتـويـات اإلنـتاج
ـــا بــعــد اجلـــمــالى هـى اخلــاصــيـــة احملــددة 
احلداثة وهنـاك عدة محاوالت ناجحة من
بـعض الـفـنـانـ إلدمـاج أشـكـال من الـثـقـافـة
الــشــعـبــيــة قــد تــبـنت بــشــكل مــتــزايــد بـعض

استراتيجيات من ثقافة الصفوة.
ــعــاصــر لــفـحـص الــفـواصـل بـ ــيل ا إن ا
أخـوذة بشـكل عرفى الـواقع والفـانتـازيـا وا
ـغــزى عــلى كـمــســلــمــة لــهــا تــأثــيــرهــا ذو ا
ـعـاصـر. وكـما الحظ كل اإلنتـاج الـثـقافى ا
" و "جيـمس دونالد" و من "فيـكتـور يورجـ
"كـورا كــوبالن" فى مـقـدمـة كـتـابـهم "تـكـوين
الـفـنتـازيـا" إن الـفهم الـشـائع للـفـانتـازيـا هو
دائمـا مقـابل لـلواقـع. وبهـذا التـعـريف جند
أن الـفــانــتـازيــا واقـعــيــة سـالــبـة. ويــؤكـدون
رغم ذلك أنـه من مــــنـــظــــور عــــلم الــــنـــفس
الـتـحـلـيـلى جنـد أن الــفـانـتـازيـا هى عـنـصـر
أســـاسى لـــلــــواقع مـــثل أكــــثـــر الـــصـــور ذات
األســــاس احلــــقــــيــــقـى أو الــــتــــجــــريـــــبى فى
حـيــاتـنـا فــضال عن تـوظــيـفـهــا بـاعـتــبـارهـا

تكملة لواقع اعتباطى.
وتسليما بكل ذلك تمتد ضبابية الفواصل
الـتـقـلـيـديـة ب الـثـقـافـة الـرفـيـعـة والـثـقـافة
ـتـديـنـة وتـفـكــيك ازدواجـيـة "الـفـانـتـازيـا/ ا
ــــكــــانــــة ــــوضع وا الــــواقـع" لــــكى تــــشــــرح ا
ـــضــادة لـــلـــواقع من ـــتــمـــيـــزة لألشـــكـــال ا ا
ـــــــنــــــتـج اجلــــــمــــــالـى داخـل اجملــــــال بــــــعــــــد ا
احلـداثى. فـالــواقـعـيـة الـتـى يـجب أن تـفـهم
اآلن كـمجرد نـوع واحد ب أنـواع اخلطاب
تنـافسة لم تعـد تقدم أشكاال الـقصصى ا
دقـيقة لـلعـديد من الـفنانـ الذين يـرغبون

فى تقد جتارب احلياة احلديثة.
ويـــشــيـــر "كــريـــســتـــوفــر نـــاش" الــذى الحظ
ــضــاد" فى األدب خالل "تــمــرد الــواقــعى ا
الـعـقـود الـســابـقـة إال أن هـذا الـتـحـول عن
الواقـعية يـؤدى إلى ارتبـاط جديد بـأشكال
مـتعـددة لـلفـانتـازيـا. ويحـدد "نـاش" مكـان
بــارزين اتـخــذهـمــا مــؤلـفــو هـذه الــقـصص
وطبقا لتحـليله سوف يحاولون أن يقدموا
لنا ما فى جعبتهم من خالل كسر عالقتنا
ـتــعــارف عـلــيــهـا مـع الـعــالم أو من خالل ا
نـقـلـنـا إلـى عـوالم أخـرى مـفـتــرضـة تـمـامًـا.
وعــلـى الــرغم من أن دراســته لم تــشــر إلى
قـــصص اخلـــيـــال الــعـــلـــمى فـــإن لـــهــا دورا
تـؤديه داخل هـات الـوظـيفـتـ الـسابـقـت

ضاد للواقع. للقصص ا

مــبـــكـــرة مــثل مـــســرحـــيــة "هـــنــريـك إبــسن"
ـكتـوبـة إن جاز الـتـعبـير (هـيدا جـابـلر) وا
يـتــأثـر من الـنــزعـة الــواقـعـيــة تـعـتــمـد عـلى
تـأكـيـد يـقـول "بـينـمـا يـجـوز أال تـنـطق الـلـغة
ـكن أن تـكون بـاحلـقـيـقى فـإنـها مـع ذلك 
مـجبـرة على أن تـنطق بـاحلقـيقى إذ لـسنا
سذجًا حتى نـصدق كثيرا من كالم "هيدا"
فى جـوارهـا مع الــشـخـصـيـات األخـرى فى
ـــســـرحــيـــة مـــثل زوجـــهـــا اجلــاهـل "جــورج ا
تـسـمـان". وبـدال من ذلك جنـد أنـفـسـنـا مد
ـظـاهـر اخلـارجـية عوون أن نـبـحث حتت ا
للـوصول إلى حـقائق شـخـصيـتهـا الدرامـية
ركبة (بنـوع من القلق الفرويدى) وننطلق ا
ـسـرحـيـة "ماذا إلجـابـة الـسؤال الـهـام فى ا

تريد هيدا?".
سرح كن عزل بـضعة سـمات من ا وهـنا 
الـواقـعى مــثل االعـتـمــاد عـلى الـلــغـة كـنـسق
داللى وعـالقـتـهـا الـوثـيـقـة (حـتى ولـو كـانت
ــــا تـــدل عـــلـــيه وعـــلى عالقـــة مـــلـــتـــويـــة) 
أساس أى نوع من الدرامـا الواقعية يصوغ
ـكن تــعـارض "الـسـطح/ الـعــمق" نـفـسه (و
أن نـــســمـــيـه الـــوصــول إلـى قـــاع األشـــيــاء)
واالقـتـنــاع بـأن الـشـخـصـيــة الـدرامـيـة بـنـيـة
واحـدة مــتـحــدة (رغم أنــهـا مــركـبــة) سـوف
تـــكـــافــــأ بـــالـــتـــحـــلــــيل (حـــتى يــــكـــون كل من
االحــــتـــــواء واإليــــقــــاف هـــــمــــا نـــــتــــاج هــــذا

التحليل).
ـــســـرح بـــعــــد احلـــداثى بـــطـــرقه يـــشـــارك ا
اخملــتــلـفــة فـى هــذا االسـتــغـالل الــتـمــثــيــلى
فــعال. فــهـو يــســتـوعب لــكى يــعــكس صـورة
احلــقــيـقى عــلى الــرغم من حــدوث تــبـادل
شـديــد بـ الـوســائط فى اجملـال الــثـقـافى
بـعـد احلـداثـى تـكـون فـيه صــور احلـقـيـقى
مـحــددة بـدقـة. والـلـغـة نـسق من الـعالمـات
ـنــتـجـة بـشــكل ثـقـافى والــتى تـنـدرج حتت ا
ستـمر: توسيط اللـغة والشفرات الـتحول ا
ــعـروفــة ثـقــافـيـا يــخـلق األخـرى احملـددة وا
انقساما دائمـا ب احلقيقى وتفسيرنا له
وأنه ال شىء خارج النص كـما يقول "جاك
دريـــدا" وأن جــوهـــر الــذات مــتـــشظ وغــيــر

لــلـــشــخــصـــيــة بل أيـــضــا وبــشـــكل ســاخــر
ومـــتــنـــاقض ال يــصـــلح لـــلــمــحـــافــظـــة عــلى
غـــيــــابـــهـــا. وقــــد الحظ "أرتـــو" اســــتـــحـــالـــة
حتقـيق ذلك فـى مسـرح الـقـسـوة واعـترف
سـرح جـدًا فـإننى بقـوله "بـقـدر ما أحـب ا

لهذا السبب البسيط عدوه".
"إن هدف اللعـب الذى غايته أن يحمل إن
ـرآة ليعكس صورة الطبيعة صح التعبير ا
ويــبـــ لــلـــفــضـــيــلـــة مالمــحـــهــا فـــتــحـــتــقــر
صــورتــهـــا وتــؤكــد حلــقـــيــقــة الــشـــيــخــوخــة

وجسم الزمان شكله وضغوطه".
فى كـتـاب "فن الـشـعـر" يالحظ أرسـطو أن
الــــدرامــــا نـــــشــــأت من غـــــريــــزة احملــــاكــــاة.
ــفـاهـيم ونــظـريـته فـى احملـاكـاة هى أكــبـر ا
ـسرح نـحو التـاريخـيـة التى وجـهت مسـار ا
ـا أنـنا جنـد أنـفـسـنا فى اإليهـام. واآلن و
ـمكن ـطاف رغم ذلك فـمن ا آخر هـذا ا
أن نــعـيــد قــراءة أرســطــو ونــخــلص إلى أنه
كـــان دائــــمـــا عــــلى صــــواب فـــيــــمــــا يـــتــــعـــلق
بــالـوظــيـفــة الـتــمــثـيــلـيــة لــلـدرامــا. فـمــسـرح
ـثــال يـعـكس صـورة اإليـهـام عـلـى سـبـيل ا
ا عـالم تـكـون فـيه اللـغـة مـعـوَّالً علـيـهـا ور
ـــــكن يـــــكـــــون احلـــــقـــــيـــــقـى كـــــامن فـــــيـه و
اكـتــشــافه وتــكـون فــيه الــذات مع ذاتــهـا ال
أكـــثــر وال أقل. ولـــعل مـــســرحـــيــة حـــداثــيــة

هــو دائــمــا وبــشــكل نــهــائى "تــمـثــيل وازدواج".
كن فى الواقع الـتسليم جدًال بأن ال شىء و
أقل مـقدرة عـلى ضـمـان "احلـضـور" أكـثر من
ــنـظــور فـإن ــسـرحـى. ومن هـذا ا الــعـرض ا
ــســرح دائــمــا قــلق الــتــمـــثــيل الــذى يــطـــارد ا
ــكن قــراءته بــاعــتــبـاره مــثــاالً لــتــلك احلــالـة
الـتى انـطـبع عـلــيـهـا كالشـيه "احلـداثـة" الـذى
سواء كان جـيًدا أو سـيئا فـإنه حالة ريـاضية

وحالة عرض استبطانى.
ـســرح قــسـوة ولــعل رؤيــة "أنـطــونــ أرتــو" 
يــخـتـرق الــلـغـة لــكى يالمس احلــيـاة نـهض
جـزئيـا عـلى رغـبة عـارمـة لتـحـقـيق نوع من
ــــســــرح وهــــو احلـــــضــــور عــــلى خـــــشــــبــــة ا
سرح الـواقعى قد احلـضور الذى بـدا أن ا
وعـد بـه ولــكـنـه فـشـل فى حتــقـيــقه. وعــلى
الرغم من إمـكانـية وضع أزمـة التـمثيل فى
ــــســـرح الــــواقــــعى فى إطــــار مـــفــــاهــــيـــمى ا
بـاعتبارها أزمـة األصالة الكـامنة فى الهوة
ــمـثل والـدور ـكن تــفـاديـهــا بـ ا الــتى ال 
ــســـرح والـــتى يـــســعى الـــذى يـــؤديه عــلـى ا
الــعــرض الــواقــعى لـــتــجــاوزهــا فــإنــهــا هى
نفسـها التى تـهدد دائما بـهدم حقـيقة هذا
طلق هو بالضبط العرض. ألن احلضـور ا
ــســـتــحـــيل فى حـــقــيـــقــة الـــعــرض الــشـىء ا
ـسـرح الـواقـعى فى الـبــسـيـطـة وأن فـشل ا
حتـقــيق احلـضـور الــذى وعـد به يــنـشـأ من

حالة فصامية يصعب جتنبها.
إن مـــســرح مـــا بــعـــد احلــداثـــة هــو مـــســرح
"احلـضور الغائب الـذى ينتظـر على جانبى
ـنـاقــشـة ولــذلك الـنــشـاط الـدرامى هــذه ا
ــــــشـــــارك مـن أجل يــــــتـــــوظـف كــــــنـــــوع مـن ا
احلضـور الـذى يـتم تمـثـيـله أو إرجـائه على
سـرح. إن ما اصطـلح عليه "جاك خـشبة ا
دريـدا" بـاالخـتالف قابـل للـتـطـبـيق هـنا. إذ
ـكـانـيـة الـزمـانـيـة إن االخـتالف هـو الـهـوة ا
الـــتـى تـــكـــمن فى أى نـــشـــاط وســـيط وفى
هذه احلـالـة فـإن توسـيط الـعـرض والـفراغ
ـــــــــمــــــــــثل مـن أجـل الـــــــــلــــــــــعـب يـــــــــتـم بـــــــــ ا
والـشـخــصـيــة. إنه الـتــبـاين الــذى ال يـصـلح
فــقط خلـــلق انـــطـــبــاع بـــاحلــضـــور الـــكــامل

سرحى "ال شىء أكثر إيهـاما فى العرض ا
من إيــــهـــام "احلـــقـــيـــقى". وإذا كـــان هـــنـــاك
ـسـرح الـذى ـسـرح فـإن ا إيـهـام قـوى فى ا
هـــو حــــقـــيـــقـــة اإليــــهـــام هـــو نــــفـــسه الـــذى
يـسـتــحـوذ عـلى الـعــرض سـواء حـدث هـذا
سرح أم لم يحدث". العرض على خشبة ا
ونـاليزا"; وهى اجلزء فى مـسرحيـة "جتاوز ا
سرحى األمريكى الثالث من ثالثية الكاتب ا
"ولـيم جـيـبـسـون" عـام  1988 جنـد  "سـلـيك
ــصـنع هـنــرى" الـشــخـصــيـة الـرئــيـســيـة فى ا
الـكــائن فى مــنـطــقـة "دوج ســولــيـتــيـود" يــبـنى
بــشــكل مــواٍز بـشــرًا آلــيــ ضــخــام األجــسـام
وذوى أشكال عبثـية وأسماء مثل "الساحر" و

"مطحنة اجلثث" و "القاضى".
الحـظــة أن مـصـدر إلـهـام ومـن اجلـديـر بـا
"جـــيــبــســـون" لــشــخــصـــيــة "ســلـــيك هــنــرى"
وبشـره اآللي هـو فنـون العـرض فى فرقة
ــديـــنــة ســان ــســـرحــيـــة  " ا "مــارك بــولـــ
فـرانـسـيــسـكـو والـتى تـقـوم عـروضـهـا عـلى
"مختـبرات البـحوث اإلحيـائية الـتى تأثرت
عـروضها بصـورة من صور اخليـال العلمى

عاصر.  ا
وفى إطـــار شـــرحى احلـــالى فـــإن عــروض
S.R.L مــخــتـبــرات الــبــحــوث اإلحــيــائــيـة"
ــكن قـــراءتــهـــا بــاعـــتــبــارهـــا اســتـــجــابــات
مـتطـرفـة بـوجه خاص إلشـكـالـية "مـفـهوم
عاصـر. فمثل هذه سـرح ا احلـضور" فى ا
الـعـروض الـتى كـسـرت احلـدود الـتـقـلـيـديـة
بــ الــبــدنـى والــتــقــنى قـــد أزالت بــشــكل
مـؤثــر اجلـسم الـبــشـرى من فــراغ الـعـرض

سرحى.  ا
ويـــصـف "جـــون شـــيـــرلى" ذلك بـــقـــوله: "إن
عــروض مــخــتــبــرات الــبــحــوث اإلحــيــائــيـة"
تـضـخم من صـيـغـة تـرمـيـز اخلـيـال العـلـمى

ثل صور اخليال". سرح يحاول أن 
"آالت مــعـتــمــة قــاســيــة الـنــظــرات تــتــحـرك
وكـأنـهــا عـقـارب ضـخــمـة لـكى حتـطم آالت
أخـــرى بـــقــضـــبـــان ذات سالسل ونـــتــوءات
ــــــطـــــارق وحتـــــطــــــيـم إحـــــداهــــــا األخـــــرى 
وقـــــاذفـــــات لـــــهب وبـــــنـــــادق آلـــــيــــة تـــــطـــــلق
القـذائف. وهى أسـاليب عـسـكريـة مـبتـكرة
تــســـتـــخـــدم صـــفـــوفًـــا من الـــبـــنـــادق اآللـــيــة
ـعـدنـيـة والـرشــاشـات وتـشـتـعل أجــزاؤهـا ا
الــســوداء بـــاســتـــخــدام عـــظــام احلـــيــوانــات
احملنـطـة حتى تـعـبـر عن حركـة اضـطراب

." األمعاء فى بطن الكائن واآللة الهج
ال يـرفض مــسـرح مـا بــعـد احلــداثـة كــثـيـرا
ـــســـرح الـــواقـــعى فـــقط بل من تـــقـــالــيـــد ا
أيــضــا وفى أغــلب األحــوال يــســتــبــدل مـا
يـعــتـقـد بـشـكل شـائـع أنه تـقـلـيـد أو عـرُف
مـــســـرحى عن طـــريق اســـتــخـــدام أشـــكــال
هالمـــيـــة وغـــامــضـــة فـى الـــعــرض الـــفـــنى.
ولـكى نـقـوَّم مدى هـذا الـنـشـاط االنـتـقالى
ـفــيـد أن نـفــحص بـشـكل رغـم ذلك فـمن ا
اســتـرجـاعى مـا يـبــدو أنه الـفـشل الـذى ال
مـفـر مـنه لــلـواقـعـيـة الــدرامـيـة فى الـدرامـا
الــــغـــــربــــيــــة. إذ مـن بــــ أشــــكـــــال اإلنــــتــــاج
ـتـاحـة لـلـتأمـل فى هذه الـثـقـافى الـعـديدة ا
ـسـرح هو الـلـحظـة من تـاريـخـنا جنـد أن ا
الـــفن الــــوحـــيـــد الــــذى اســـتـــثـــمــــر مـــفـــهـــوم
ـمـثـلـ احلـضـور كـمـا يـتـجـسـد من خالل ا
ـــا يــكـــون هــذا ـــســرح. ور عـــلى خــشـــبــة ا
الـتـجـسيـد وهـذا الـعـرض احلى هـو جـوهر
ـثال إلى ـسرح الـذى يـسعى عـلى سـبيل ا ا
الــتــمـــيــز به فـــضال عن أشــكـــال الــتـــمــثــيل
) الدرامى األخرى مثل السينما.  (التقد
سرح الواقعى هو الذى إن التجسيـد فى ا
نـــرى فــــيه أكـــثــــر نـــتــــائج هـــذا االســــتـــغالل
تأثيرا على الرغم من أنه هو نفسه أيضا

"مسرح اإليهام". 
ويــــقـــول "هـــربــــرت بـــلـــو" إن مــــا هـــو عـــام فى
ـــســــرحى هـــو الــــوعى بــــالـــعـــرض الـــعــــرض ا
ـعنى ـسـرحى. وكل عرض مـسـرحى بهـذا ا ا

 وليم 

 مسرح ما بعد احلداثة يستوعب الصورة ويشكل 
أنساقاً من العالقات التى حتتاج لفك شفراتها
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ـســرحـيـة يـتــعـ أن تـركـز > الــغـرض األسـاسى لــلـمـسـرح عــلى الـدوام هـو أن ا
ـؤلف علـى استـعـداد ألن يـعـترف وحتـصـر احلـيـاة بـداخل حـدودها الـثـابـتـة. وا
ا ـؤلف  نـفعـة الـتى يحـققـها ا ـكن للـمـرء أن يفـهم ا بـهـذا - حتى الـيوم. و

اطاً». هنة «أ يطلق عليه لغة أهل ا

سرحي السكندري بقصر ثقافة األنفوشى. اضى با سرح بهيئة قصور الثقافة» التقى األسبوع ا > اخملرج عصام السيد «مدير عام ا
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سرح السكندرى (2) ذاكرة ا
ـسـرحـيـة لـدى الـكـتـاب تــبـايـنت مـنـطـلـقـات الـكــتـابـة ا
الــسـكـنـدريـ ; فـمــنـهم من تـوسل بـالـتــعـبـيـر الـنـثـرى
الـفـصـيح أو الـلـهـجـوى الـعـامى أو بـالـتـعـبـيـر الـشـعرى
الدرامى فصيحا أو لهجويا عاميا ليحقق فكرة درامية
مـستلـهمة من الـتاريخ أو التـراث يسقـطها عـلى واقعنا
ــعـيـش;  فـكــان عـنــد أحـمــد الـســمـرة شــعـريــا درامـيـا ا
فصيحا فى خدمة فكرة قومية فى استلهامه ألسطورة
فــرعــونــيــة فى (ســاق من ذهب)  أو دعــويــة مــنــاهــضـة
ـضاد  لإل سالم فى لـلـمزدكـيـة استـلهـامـا من التـاريخ ا

مسرحية (رئبال) .
ـفـكـر ـسـرحى والــنـاقـد وا أمــا مـهـدى بـنـدق الــشـاعـر ا
ــسـك الــفــكــر بــلــجم صــوره فـــمــســرحه الــشــعــرى ; 
ـتأمل الـشـعـريـة اجلـامـحـة ويـقـودها نـحـو مـضـيـفـهـا ا
الــقــادر ذهـنه عــلى اســتـضــافــتـهــا عــلى مـائــدة احلـوار
احلـافلـة بأصـناف اجلدل ; فـهو صـاحب مشـروع فكرى
ـسرح شـعرا فـيتـخذه مـنبـرا يتـحصن خـلفه يـتـوسل با
مـتـقـنـعًـا بـفـكره مـسـتـهـدفـا كـسب تأيـيـد قـراء مـنـتـجة
ـسرحية قـراءة تعدد أو قراءة إساءة لـدالالت نصوصه ا
عــبـر أشــراكه لــلـمــتـلــقى فى نـقـض خـطــاب الـتـراث أو

التاريخ الذى استلهمه فى نصوصه  وهدم أنساقه .
ــنــعم األنــصـارى فــله مــســرحــيـة أمــا الــشــاعــر عـبــد ا
(مـلـحمـة أبـو اليـزيـد) وهى تـعبـيـر شعـرى يـعيـد صورة
ــصـرى فى وجه سـطـوة مالك األرض بــطـولـة الـفالح ا
ـصـرى . وفى درامـيات شـعـر الـعامـيـة عـند فـى الريف ا
ـنـشد ) و(بـيرم مـحـمد مـكـيوى  (سالمـة حـجازى) و( ا
الـتونسى) فى محاولة لتـجديد ذكرى أعالم سكندري
مـألوا مـصـر وبالد الـعــرب  إبـداعـا شـعـريــا ومـوسـيـقـيـا
وغـنائـيا ومـسرحـيا وأقـاموا نـهضـة حقـيقـية رائدة فى
ــنـــا احلــديث. كـــذلك عـــبــر أبــو احلـــسن سالم فى عـــا
سرحى فصيحا وعامى اللهجة بليغ مسرحه بالشعر ا

شاعر والفكر واجلمالية ودرامية البيئة ..  ا
وبـالتعـبير الـنثرى الـذى ال يبتـعد عن الـلغة الـشاعرية
ـا يـتـنـاسب مع بيـئـتـها كـتب أنـور جـعـفر مـسـرحـياته 
ــســتـلــهـمــة من الــتـراث الــعــربى إسـقــاطـا الــدرامــيـة ا
ــعــيش . وقـد مــثــلت كـلــهـا  – تــنــويـريــا عـلـى الـواقع ا
ــسـتــلـهــمــة من ثـورة غــالــبـا – بــاســتـثــنــاء (مـاســار) ا
(سبارتاكوس- محرر العبيد من استعباد اإلمبراطورية
الــرومـانـيـة) حــيث يـنـحـو الــصـراع فـيـهــا نـحـو الـركـود
لـدورانه فى دائرة واحدة دون تطور . وكان تعبير السيد
حـافظ كذلك درامـيا نـثريـا شاعريـا  فيـما اسـتلهم من
عيش وإن ألبس مقدمات الـتراث وأسقط على الواقع ا
ة الـدرامية نـصوصه بـخطب درامـية على نـهج التـقد
فـى مــســرح جنــيب ســرور  – بـــاســتــثــاء أن مــقــدمــاته
مـلـتـبـسـة ومـشـوشة – وإن تـمـيـز بـعـدد من مـسـرحـيات
الـطـفل ذات الـسـمـات الـتـعـليـمـيـة . أمـا عـبـد الـلـطيف
دربالة ; صاحب الرصيد األغزر إنتاجا من حيث العدد
(أكـثر من عـشرين نصـا مسرحـيا) فـمسرحه اجـتماعى
مـن حيث مظـهره وسيـاسى من حيث البـاطن . وتشكل

أعماله مشروعا مسرحيا اجتماعيا نقديا.  

نقاد
يتبادلون
األدوار
ليكتبوا
 عن بعضهم

سرحى .. «االستنقاد» ا
ــاضــيـة إلى فـى الـلــغـة حــيــنـمــا تــضـاف األفــعـال ا
أحـرف األلف والس والـتاء  فإن مـعناهـا يصير
مـفـيـدا لـلــطـلب . فـحـ أقـول مــثال  : اسـتـعـضت
الله فى النقـد والنقاد .. فمـعنى ذلك أننى أطلب
من الـله أن يـعـوضــنى عـوض الـصــابـرين فى فـقـد

النقد والنقاد . 
قـدمـة الـقصـيـرة رأيتـهـا ضـرورية لـتـوضيح هـذه ا
ــــصـــطـــلـح الـــذى لن جتــــد له أثـــرا فى أى داللـــة ا
دائــرة مــعــارف ألنه من ابــتــداعـنــا ..  االســتــنــقـاد

سرحى . أى طلب النقد ..  ا
ـسـرح فى األيـام اخلـوالى والـتى جـعــلـتـنـا نـحب ا
ـســرح يـتــرقـبــون كل عــمل يـقــدم عـلى كــان نـقــاد ا
بدعى العمل الساحة سواء كـان للناقد عالقـة 
ـا يـسـتـحـق  مـدحـا أو قـدحا . أم ال لـيتـنـاولـوه 
وكــــان الـــنــــاقــــد يـــرى أن واجــــبه يــــحـــتـم عـــلــــيه أن
يـــتــعـــرض بـــالـــنـــقــد لـــكل مـــا تـــصـل إلـــيه يـــده مـن
نــصــوص وكـتــابــات تــنــظــيــريـة وكـل مـا تــصل إلــيه
عيناه من عـروض . فهو ال ينتظر دعوة مـن أحـد

ألداء واجبه . 
لكـننا الـيوم نتـابع فى صمت اآلثمـ مـا يجرى
على السـاحة  وال نرفع يدا  وال حتى حاجب
سرحى يتـحدد نصيبه من دهشة . فالعـرض ا
الـصــفـحــات الـتى تــكـتـب عـنه حــسـب كـثــيـر من
ـــقـــايـــيس . فـــإن كـــان الـــعـــرض فـى صـــقع من ا
األصقـاع البعـيدة عن الـقاهـرة .. والبـعيدة عن
الـقلب  تلك األدغـال التى ال يـرتادها الـنقاد 
ـتـابـعـ لـلـعـرض عـلى فـيـكـفى أن يـكـتب أحــد ا
هـامش عــمـله كـلــمـات قـد تــنـشـر وقــد ال تـنـشـر
الكى" للصحف والدوريات . فى الصفـحات "ا
أمـــــــــا إن كــــــــان الــــــــعـــــــــرض فى الـــــــــقــــــــاهــــــــرة أو
ـســاحــة األكــبـر األســكــنــدريــة  فـســوف يــجــد ا

واحلظ األوفر . 
ولـذلك صــار من الـضــرورى أن يـسـتــنـقــد الـكـاتب
ناقـدا لنصه  وأن يـستـنقد اخملـرج ناقـدا لعرضه
ـا يـقدمـه من عمل  وأن يـسـتنـقـد الـفـنان نـاقــدا 
ـوسـيقى فـنى كـالتـمـثيل أو الـديـكور أو الـغـناء أو ا

 نتابع
 فى صمت
األثم ما
يجرى وال
نرفع يداً

إلخ .. 
وقد يـقول الـبـعض : وما الـعيب فى أن تـطلب
من الــنــاقـد وتــدعــوه لــرؤيـة الــعــرض أو قـراءة
الـنص ?!! .. ال عـيب بـالتـأكـيد .. لـكن الـعيب
ـســتـنــقـد عـلى أن يــتـوقف مــا يـكـتــبه الـكــاتب ا
ــوجــهـة..!! فــإن كــانت الــدعـوة قــدر الــدعـوة ا
تـــشـــمل الـــعـــشـــاء فـــقط .. فــــهى تـــخـــتـــلف عن
الــدعــوة الـــتى تــشــمل الـــعــشــاء والــســهــرة ..!!
ــلـغــمـة وهـى بـالــتـأكــيــد تـخــتـلـف عن الـدعــوة ا

نح .  ببعض ا
 لـقــد رأيـت بــأم عــيـنـى مــســتــنـقــديـن يــقــولــون
كالما فى حـق كالم ـ ال يـجـوز أن يوصـف من
الـنـاحـيـة الـفـنـيــة ـ بـأنه (نص مـسـرحى) .. لم
يـــــقـــــله الـــــنـــــقـــــاد فـى حق شـــــكـــــســـــبـــــيـــــر أو بن
ـدعـو  إلى الـنـدوة جـونـسـون!! وعـلى الـنـاقـد ا
اء أل فمه با وإلى العشـاء وإلى السهـرة أن 
مـجـامـلة لـصـاحب الـدعـوة وصاحب الـنـفـحة .
وهـبة حتى والنـتيجـة أن البعض يـعيش وهم ا
ـــنــيــة بـــعــد عــمــــر طــويل من تـــســويــد تــدركه ا

الصفحات . 
 وأظرف ما فى االستنقاد الفنى هو تبادل

األدوار ..!!  وهــو شىء أشـبه بـلــعـبـة الـكـراسى
ــوســيــقــيــة  أنــا أكــتب عن عــرضك أو نــصك ا
الــــيـــوم  لــــتــــكــــتب أنت عـن عـــرضـى غـــدا .. !!
وعـلى قدر ما تـقول فى عـملى أقـول فى عملك
ـعـايـيـر الـفـنـيـة احلـاكـمة ..!! وفى ظـل غـيـاب ا
وفى ظل غياب النـقاد  نطالع على الصفحات
الكـى والـــــصـــــحـف الـــــســـــيـــــارة الـــــكـــــثـــــيـــــر من ا
سـرحية .. مـا أنزل الـله بها من سـتنقـدات ا ا
سلطـان .. فقط .. تأمل ما تقرأ .. وحاول أن
تـتـتـبع خـيـوط الـعالقـات .. وسـوف تـكـتـشف أن

سرحى .. صار ظاهرة .. االستنقاد ا

> مركز اإلبداع الفنى يعيد تقد مسرحية «قهوة سادة» للمخرج خالد جالل حتى نهاية شهر رمضان.
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> ال تــنــظــر إلـى تــطــور الــروايــة من أجل تــتــبع خــيــوط شــخــصــيــة مــعــيــنــة
فـالشخـصيات تـنسجم مع شـكل إيقاعى آخر كـما يحـدث عندمـا نسحب قوس
كـمان على صينية صقـلت بالرمل على نحو دقيق فيـتخذ الرمل خطوطاً غير

معروفة.
سرحي جريدة كل ا
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" تخصص جنوم التمثيل واإلخراج فى ضيافة "مهرجان ا

صبحى وعبد احلليم ومغاورى.. العودة إلى خشبة مسرح اجلامعة
عــــبـــد احلــــلــــيم الــــذى حتــــدث عن مــــفــــهـــوم
اإلبـداع بـاعـتـبـاره "اإلتـقـان الـدقـيق" إضـافـة
إلى االستعداد الفطرى واخللفية الثقافية.
ـــبـــدع فى رأى د. عـــبـــد احلـــلـــيم هـــو ذلك وا
ــوهــبــة ويـــتــقن عــمـــله ولــديه ــتــلـك ا الــذى 

هارة احلرفية. ا
وحتــــدث عـــبـــد احلـــلـــيـم عن دور اخملـــرج فى
مـثل ومـهنـدس الديـكور اسـتغـالل طاقـات ا
وسـيـقى وبـقيـة عـناصـر الـعمل والـراقص وا

سرحى. ا
سـرح بـأنه فن مركب ووصف عبـد احلـلـيم ا
ـا يصعب يـضم عناصـر ومفردات مـتعددة 
عمل اخملرج حيث يـتعامل مع مفردات فنية
مـتعـددة وأجـاب عن سؤال حـول اإلبداع هل
بدع ال بد هو فطرى أم مـكتسب مؤكدًا أن ا
وأن يـكـون لـديه االستـعـداد الـفـطرى أوالً ثم
ـهارة يـكـمله بـالدراسـة واخلـلفـية الـثـقافـية وا

احلرفية.
ـهـرجـان احــتـشـد الــطـلـبـة وفى رابع نــدوات ا
لـــــلـــــقـــــاء د. أشـــــرف زكـى الـــــذى حتـــــدث عن
سرح اجلامعى الذى عمل مشواره مبتـدئًا با
يـة الفنون بعد أن عليه بعد الـتحاقه بأكاد
وعـى بـــأهــــمـــيــــته مـن خالل أحـــاديـث زمالئه
وخصـوصًا تـوفيق عـبد احلـميـد وأشار زكى
ــسـرح اجلــامـعـى من مـواهب إلى مــا قـدمه ا
والــذى قـــد يــفــوق مــا قـــدمه مــعــهـــد الــفــنــون
ــســـرحــيـــة نــفـــسه. وأشـــاد أشــرف بـــعــرض ا
"روميو وجوليـيت" الذى قدمه طلبة اجلامعة

هرجان القومى. وفاز فى ا
زكى حتـدث أيضًـا عن الدعم الـذى يسـتحقه
ـــــادى أو إيـــــجـــــاد الـــــهــــــواة ســـــواء الـــــدعـم ا
مــســاحـــة يــقــدمــون إبــداعــاتــهم من خاللــهــا
األمــر الـذى وصــفه بـأنـه األهم كـمــا حتـدث
عن مـشـروع الـهـيـئـة الـعـربـيـة لـلـمـسـرح والـتى
ستقلة. تنتوى تقد الدعم للفرق احلرة وا
وأحـتل مـوضوع "وصـول" الـهـاوى إلى النـقـابة
جـزءاً ال يــسـتـهــان به من مــنـاقـشــات الـطــلـبـة
وهـمـومـهم وكــذلك الـظـلم الــذى تـتـعـرض له
ــــســـتـــقـــلــــة عـــنـــد تــــقـــدمـــهـــا الــــفـــرق احلـــرة ا
ـهـرجـانـات لـلـمـهـرجــان الـقـومى وغـيـره من ا
وأجـاب زكـى مـؤكـدًا أن األمـر يـخـضع لـلـجـان
مــحــايـدة مــرجــعًـا الــظــلم" الـذى تــتــعـرض له
بــعض الــعـروض إلـى عـدم اكــتــمـالــهــا أحـيــانـا

أثناء مشاهدة اللجنة لها.
وقـال زكى إن عـضـويـة الـنـقـابـة لم ولـن تـكون
ـعـهـد ألنه لن يـحـكم قـاصـرة عـلى خـريــجى ا
يومًـا باإلعالم على مـوهبة مـصرية حقـيقية
ـــوهـــوبــ عـــلى ـــا أســـمـــاه "زحف ا وأشـــاد 

هرجان القومى. جوائز ا
ـــوهــــوبـــ بــــأال يــــقـــلــــقـــوا وال وطــــالب زكـى ا
يتـعـجلـوا وأن يتـمسـكـوا بأحالمـهم ويحـاربوا

من أجلها.
ورحب زكى بـاقتـراح من أحد الطـلبـة بعرض
أعمـال الـهواة وطـلبـة اجلامـعـة النـاجحـة مثل
"رومـيو وجـولـيـيت" عـلى أحد مـسـارح الـدولة
الكبرى وأن يـفتح لها شـباكًا وقال إنه اتفق
بالفـعل مع مخرجى هـذا األعمال على ذلك

على أن تعرض بعد رمضان.

ـهـرجـان مـسـرح اسـتـكـمـاالً لــلـدور الـتـثـقـيـفى 
ـتخـصصـ الـذى أقيم عـلى مسـرح جامـعة ا
عــ شــمـس فى الــفـــتــرة من  16 وحــتى 25
ـهـرجان 4 ـاضى أقـامـت جلـنـة الـنـدوات بـا ا
نـدوات كــانت تـســاؤالت الـطــلـبــة وحـواراتـهم
هى الـبـطـل احلـقيـقـى لـها رغـم وجـود أسـماء
رنــــــانــــــة وجنــــــوم أضـــــــاءت لــــــيــــــالى ونــــــدوات

هرجان. ا
فى الندوة األولى الـتى أعقبت حفل االفتتاح
وأدارهــــا أيــــسم عــــبـــد الــــغــــفـــار مــــديـــر إدارة
الـــنــــدوات وحـــضــــرهـــا د. أحــــمــــد زكى بـــدر
رئـيس اجلامـعـة بدأ الـنـجم "مـحمـد صـبحى"
ـتـنًـا لـلـحـفـاوة االسـتـثـنـائـيـة الـتى قـوبل بـهـا
حتى قـال للـطـلبـة "لو أنى أعـرف أن كل هذا

أل قلوبكم ألتيت إليكم زحفًا". احلب 
ـسـرح اجلـامـعى ودوره صـبـحى حتــدث عن ا
فى إخــراج مــتـلـق جـيــد وذواق قــبل أن يــكـون
دوره إخـراج فـنــان مـحـتــرف وقـال إن تـعـجل
وهوب النجومية يـقتل البراءة الفنـية لدى ا

سرح اجلامعى. من شباب ا
وأضــاف: أصـــبــحـــنــا نـــخــاف جتــريـب أفــكــار
وأساليب غير تـقليدية ولذلك فقدنا القدرة
تلقى. على حتقيق عنصر "الدهشة" لدى ا
ــــقـــاطـــعــــة الـــفن طـــالب صــــبـــحـى الـــطالب 
الرخيص ووقف تـمويله من شبـاك التذاكر
ـسـرح ال يـقل دوره عن وأكـد عـلى أن فــنـان ا
ــعــلم فــكالهــمــا مــســئــول عن الــرقى بــفــكـر ا
سـرح اجلامعى وذوق اجلـمهور واعـتبـر أن ا

لتزم. هو النواة األولى للمسرح ا
وأجـاب صـبحى عـن تسـاؤالت الـطلـبـة حول
ـــســرح خالل الـــســنــوات ســر ابـــتــعــاده عن ا
ــــــاضــــــيــــــة مــــــؤكــــــدًا أن وراء ذلك حتــــــويل ا
ــــســـارح إلى جـــراجــــات وأســـواق جتـــاريـــة ا
ـوهـوب وأخـبـرهم أن مدرسـته الكـتـشـاف ا
الزالت تــســتـــقــبل دفـــعــات جــديـــدة ســنــويًــا
وكــــشـف عن نــــيــــته فى تــــنــــظــــيم مــــهــــرجـــان
لـلـمـسرح فى مـديـنة سـنـبل لـلفـنـون على أن
تـــــكــــــون اجلـــــائـــــزة األولـى تـــــمــــــويل الــــــعـــــمل

سرحى الفائز. ا
ــذاق احلـار الـذى ومن نـدوة صــبـحى ذات ا
أضـــفــته كـــلــمـــاته الالذعــة إلـى نــدوة أخــرى
ـصـرى وهـو ـســرح ا احـتـفـت بـأحـد أعالم ا
الراحل سـعد أردش والـتى بدت كـاحتـفالـية
حـب السم وذكـــــرى أردش شــــــارك فـــــيـــــهـــــا
الــفـــنــان ســامى مـــغــاورى والــفــنـــان مــتــعــدد

واهب سعيد الفرماوى. ا
حتــدث سـامى أوالً عن ذكــريــاته مع خـشــبـة
سرح ذاتها عـندما كان طالـبًا فى جامعة ا
عـ شـمـس يـحـلـم بـاقـتــحـام اجملــال الـفـنى
قـبـل أن يـقـدم فـى عـجـالــة مـســاهـمـة أردش
ـــصـــرى ويــروى ذكـــريــاته ـــســرح ا فى فن ا
مـــعـه فى األعــــمــــال الـــتـى تــــشـــاركــــا مــــتــــعـــة
جنــــاحــــهــــا وحتــــدث عن تــــفــــانى أردش فى

عمله وإخالصه له.
فى حــ قـيَّم الــفــرمــاوى الـدور الــذى لــعـبه
أردش فـى تــــرســــيخ الــــدور الــــثــــقـــــافى لــــفن
ـــســرح وأســـلـــوبه الـــبـــســـيط الـــبـــعــيـــد عن ا

الفذلكة فى اإلخراج رغم عمقه.
وأجـاب مــغـاورى والــفــرمـاوى عن تــسـاؤالت
ـسرح الـطلـبـة حـول مـساهـمـات أردش فى ا

سرح عمومًا. صرى وأحوال ا ا
ــــهــــرجــــان الــــنـــــدوة الــــثــــالـــــثــــة من نـــــدوات ا
ـنـاقـشـة مـفـهـوم اإلبـداع ومن هو خـصـصت 
بدع كان ضيـفها اخملرج الكبير د. أحمد ا

 الفنان محمد صبحى فى لقاء طالب جامعة ع شمس

صبحى يعلن عن مهرجان للهواة فى مدينة سنبل
العام القادم.. وأشرف زكى: "لن أحكم باإلعدام 

عهد" على موهوب ألنه ليس خريج ا

 أحمد عبداحلليم سامى مغاورى

أحمد عبد احلليم يكشف أسرار اإلبداع .. وأحمد
زكى بدر مع الطلبة والنجوم فى خندق اإلبداع
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مركز الهناجر للفنون
برنامج اخليمة الرمضانية

٩٫٣٠ مساءًيقــــدم
الدعوة عامة

مركز الهناجر للفنون بأرض األوبرا : ٢٧٣٥٦٨٦١

٧   رمضان
٨   رمضان
٩   رمضان
١٠ رمضان
١١ رمضان
١٢ رمضان
١٣ رمضان
١٤ رمضان
من ١٦ رمضان
حتى ٢٥ رمضان

 «ياسـر مـعــوض»
ـــــــــلـــــــــــــــــكــــــــــــــــلــــــــــــــــور فـــــــ
إشـراف «أشـرف فؤاد»
إشراف عبد الرحمن زكريا
 «محمود ياس التهامى»
 «حـس فـوزى/منى فوزى»
إشـراف مـحـمـد حـسن عـبـداحلافظ
«أحــــــــمـــــــــد سالم»
إخــراج عـزة احلـســيـنى

تخت عـــــــــــــــــربى
الطنبــورة البـورسعـيـديـة 
شقاوة تيم غناء وأستعراضات أطفال 
تفاريح عــــــرائســـــــيـــــــة
انشـــــــــاد ديــنـى
ليلة مــصـــــرية
الســـيـــرة الهـــالليــة
أغانى نوبية لفرقة اجنيليكا  
مســرحـيــة طعم الصــبــار

iô°ùj ÚØ«f

 فريق
مسرحى

يعانى 
من التعتيم
وخطط
 ال تنفذ

> يـستمد مفهوم الشخصية من القناع. فـالقناع يفرض حتكماً وثيقاً على جانب واحد من
الـواقع لـيـقـدمه بـبـسـاطـة. وهـو يـسـتغـنى أسـاسـا عن احلـاجـة إلى «الـتـمـثـيل» ألن قـنـاع

متعارض يوضعان جنبا إلى جنب يوفران مادة موقف وخطة مسرحية.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG
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سرحى محمد مرسى يبدأ قريباً بروفات مسرحية «خالتى صفية والدير» عن رواية بهاء طاهر إعداد مسرحى حلمدى زيدان. > اخملرج ا

z¿ƒeOÉb ΩGõbC’G{ ¢ù«dGƒc ≈a ≈Mô°ùŸG 'RÉW' ≥jôa
بادرة من "أبو سديرة" ودعم من "زكى"

جـــولـــة ذات طــابع خـــاص قـــادت خاللـــهــا اخملـــرجــة
ــســرح بـــقــصــر "مــنى أبـــو ســديــرة" أطـــفــال فــريـق ا
ـسـرح األمـيـر طـاز لـيـروا بـأنــفـسـهم خـبـايـا عـالم ا
ـسـرحى" وتــفـاصـيـلـه عـقب مـشـاهــدتـهم لـلــعـرض ا

األقزام قادمون".
عــقب الــعــرض شــاهــد األطـــفــال بــأعــيــنــهم "الــوجه
اآلخـر" للـمسـرح كوالـيـسه وطرق حتـريك الديـكور
ـا سمعوا عنـها وأماكن انتظار والـكواليس التى طا

. مثل ا
ـبادرة من "أبـو سـديرة" ودعم اجلـولـة التى جـاءت 
وتــشـجـيـع كـامـلــ من د. أشـرف زكى ســبـبـهــا كـمـا
تـقـول مـنى: منـذ عـام كـامـلـ همـا عـمر الـنـشاط
ــســرح يــعــانى من ــســرحـى فى الــقــصــر وفــريق ا ا
الـتـعـتـيم ومعـظم خـطط الـنـشاط الـتى وضـعـتـها لم

تنفذ.
وكــــشـــفـت مـــنى عـن أن الـــزيــــارة  الـــتــــرتـــيـب لـــهـــا
بــاالتـــفــاق مع د. أشـــرف زكى بـــعــيــدًا عـن صــنــدوق
الـتـنــمـيـة الـثـقـافـيـة الـذى يـفـتـرض أن مـركـز اإلبـداع

بقصر األمير طاز يتبعه.
ــســرح خالل اجلــولــة شـــاهــد األطــفــال كـــوالــيس ا
وأمــاكن تــخـــزين الــديــكــورات وحتــريـــكــهــا والــتــقــوا
ـخرجـة العـرض الفـنـانة عـزة لبـيب وألـقوا عـليـها
عددًا من األسئلة حول الـعرض تقنيًا وفنيا وحللوا
الـعـرض مـقسـمـ إيـاه إلى ثالثـة مـنـاظـر رئـيـسـية
ـثـلى وسـجـلـوا إعـجـابـهم بـفـريق الـعـمل خـصـوصًـا 
األقـزام. عبرت "عزة لـبيب" عن اعتـزازها بالزيارة
سرح بـقصر وإعـجابـها البـالغ بذكاء أطـفال فـريق ا

وهبة والذكاء. األمير طاز ووصفتهم با أطفال قصر األمير طاز

اء ا
 حياة

ـاضى مـسرحـية فى إطـار مـهرجـان الـوعى البـيئـى عرضت صـباح اخلـمـيس قبل ا
ـاء حيـاة" والتى أنـتجـتها شـركة مـياه الـشرب بـالتعـاون مع إدارة شرق الـتعـليـمية "ا

حافظة اإلسكندرية.
سرحـية كتـبها وأخرجـها ووضع موسـيقاها إبـراهيم شكـرى حماد موجه الـتربية ا
سرحـية باإلدارة وشـارك بالتمـثيل فيـها طلبـة مدرسة بـاكوس االبتدائـية سعاد ا

جالل هانى يوسف آية أحمد علية محسب سهيلة جمال ريهام مصطفى.
ـسـرحـيـة حـول سـلـمى الـتـى جتـلس عـلى حـافـة نـهـر الـنـيل وتـفـاجـأ تـدور أحـداث ا
بـسمـكة تبـلغـها بـرسالة مـفادهـا أن نهر الـنيل حـزين من تصـرفات البـشر فـتحمل
عـلى عـاتقـهـا مهـمـة توعـية شـقـيقـهـا وأصدقـائـها وعـدد من الـفالح بـالـطريـقة

السليمة للتعامل مع مياه النهر.

 البيت
الكبير
عادى با

عادى كـتبة ا سرح  رور خمس سنـوات على بدء نشاط فـريق ا احتفـاالً 
الـعــامـة "سـوزان مـبـارك" عـرض الـفــريق مـسـرحـيـة "الـبـيـت الـكـبـيـر" تـألـيف
ـكـتــبـة وإخــراج نـورهـان ــسـرحى بــا ــشـرف عــلى الـنــشـاط ا مــحـمــد زهـيـر ا
خالد رئـيس الفريق.وكـشف زهير أن إسنـاد العمل لنـورهان يأتى فى إطار
اسـتـراتيـجيـة اعـتمـاد الفـريق الـذى تكـون عام  2003عـلى نـفسه تـمـامًا ودون
االعتـماد على أى عـنصر من اخلـارج. "البيت الـكبيـر" تمثـيل تسنـيم محمد
رحـاب إسـمـاعـيل كــر مـطـاوع مـراد مـحـمـد عـمــرو جـمـال مـحـمـد عـبـد
الرحيم تقى هشام مر هشام مى عصام سما عز الدين بهاء الدين.

بنى سويف الشعبية استعدت لرمضان..
وبرقية شكر من مجاهد

الـكــبـرى وشــمـال الــصـعــيـد حتت
إشــــــراف إجالل هــــــاشـم رئــــــيس
اإلقليم وعبد العزيز فودة مدير

الفرع الثقافى ببنى سويف.
تقدم الفـرقة عروضها فى قصر
ثـــقـــافــــة روض الـــفـــرج ومـــســـرح
النيل ومدينة  6أكتوبر ومحكى

واقع. القلعة وغيرها من ا
مـــحـــمــد نـــادى مـــديـــر الـــفـــرقــة
يـــــة من د. أحــــمــــد تــــلـــــقى بــــرقــــ
مـــجــاهــد رئـــيس هــيـــئــة قــصــور
الــثــقـافــة يـشــكــر فـيــهــا الـفــرقـة
عــــــلـى أدائـــــــهــــــا الـــــــراقـى خالل
ـى لـلــكـرة بــطــولـة الــدورى الــعـا
الـــطــــائـــرة الــــتى أقــــيـــمـت عـــلى
صــــــــالــــــــة احتــــــــاد الــــــــشــــــــرطــــــــة
الـــــريــــاضـى. فى الـــــعـــــديـــــد من
ـهـرجـانــات الـدولـيـة وحـصـلت ا

على مراكز متقدمة.

رمـــضــان بــبــرنــامـج جــديــد حــيث
تـــــشــــارك بــــعــــروضـــــهــــا فى عــــدة
مــواقع ثــقـافــيــة بــإقـلــيم الــقــاهـرة

فــــرقـــــة بـــــنى ســـــويف لـــــلــــفـــــنــــون
الــــشــــعــــبــــيــــة بــــقــــيــــادة مــــحــــمـــد
احلـريرى استـعدت إلحيـاء ليالى

 من رقصات الفرقة

غالية التونسية وثالثى جبران.. 
على مسرح اجلنينة

ــســرح اجلـنــيــنـة ضــمن الــبــرنــامج الـرمــضــانى 
بــاألزهـر بـارك تــشـهــد الـقــاهـرة لـلــمـرة األولى
عروضاً غـنائية لـلمطـربة التونـسية غـالية بنت
ـوسـيــقى الـفـلــسـطـيـنى عـلى وثالثى جــبـران ا

وفرقة رونى باراك اإليقاعية اللبنانية.
قبل بحفل البرنامج الذى يبدأ يوم اخلميس ا

لـــفـــرقـــة «الـــطـــنـــبــــورة» يـــتـــضـــمن أيـــضـــاً حـــفالً
لــــلـــســــيـــرك الــــشـــعــــبى يــــوم اجلـــمــــعـــة وفــــرقـــة
«الـــــتــــنــــورة» يــــوم 9/18 إضــــافـــــة إلى الـــــفــــرق

الثالثة التى تزور القاهرة ألول مرة.

من اجلـائــز أن تـشــاهــد عـرضــاً يــخـلــو من إحـدى تــقــنـيــات اإلخـراج
ـسـرحـى أو تـقع عــيـنـاك عــلى مـســرحـيــة ارجتـالـيــة يـخــتـفى فــيـهـا ا
ـمـثل / الـشـخـصـية  ـؤلف  لـكن أن حتـضـر عـمالً يـستـغـنى عن ا ا
هـو مـا صـدمت إلـيـنـور فـيـوز" قـراءهـا به عـنـدمـا أعـلنـت عن انـتـهاء
دور الــشـخـصــيـة فى كـتــاب (مـوت الـشــخـصـيـة ) وهـى بـذلك حتـطم
ـمثل/ اجلمهور/ النص) سرحى األساسية (ا إحدى ركائز العمـل ا

فى دراستها التى اعتمدت على مسرح  ما بعد احلداثة .
جـرد رؤيـتهـا لـعرض  دعـهـا لبـيـفر ـؤلفـة فى مـقدمـتـهـا إنه  تقـول ا
ـوسيقى (دى مكانف) ؤلف وواضع ا مثل وا ميتا  1979 للمخـرج وا
لـفت انـتبـاههـا وأعـاد إلى ذهنـها فـنـانى نهـايات الـقرن  19وتـميزهم
بطابع فنى شمولى . ومن أعمال (مكانف) وغيره استنبطت "إلينور
فـيوز" سـمات ما بـعد حـداثيـة للغـة مقـتضبـة وتراكـيب تتالشى فـيها

احلدود الفاصلة لتوحى بـمسرحة ثقافية.
ـؤلـفـة فى كـتـابــهـا  بـآراء روالن بـارت  وحتـلـيالت الكـان اسـتـعــانت ا
وإشــارات فــوكـــو وهــجــوم جــاك دريــدا عـــلى مــيــتــافـــيــزيــقــا الــعــرض
ـسـرحى ودراسـات بـودريار ونـظـريـات الـنسـويـة جلـولـيـا كريـسـتـيـفا ا
الــتى حــطــمت الــتــراكــيـب الــذكــوريــة وانــتــشــرت فى شــتى احلــقــول
ـعـمـار احلـديث . فـتفـكـكت الـقـيم والـتـقـالـيد ـعرفـيـة وخـاصـة فن ا ا
ـية  وتـعـددت التـفـسيـرات لتـعـدها الـكاتـبـة مرحـلة انـتـقالـية األكاد
ذات نزعة تسعى للـتشكيك فى ثوابت الفـكر ..(تلك هى التصورات
ؤلفـة بعد مشاهدتـها لعرض ( الالمادى )  وغيره من التى شغلت ا
ــســرحــيــات الــتى انــتــبــهت لــهــذا الــتــحــول الــثــقــافى وأشــارت  إلى ا
سـيـطـرة الـسـلــطـة الـذكـوريـة. فـمــالت الـكـاتـبـة لــلـعـروض الـتى تـأخـذ
مادتها من الـكالسيكيـات ولم تنشـغل بفرق مسـرحية تعلـن انتماءها

ا بعد احلداثة . 
إلــيــنــور فــيــوز لـم تــنــفــصل عن الــواقع االجـــتــمــاعى فى أطــروحــتــهــا
الـنقديـة فهى تعتـبر أن مجـرد إجراء تغـيير بـسيط فى الشـخصية ـ
ـتـفـرج  ـ يـعد فـى حد ذاته ـمـثل الـذى يشـاهـده ا التـى ينـوب عـنـهـا ا
حتـوالً فى اجملـتمع كـكل فـالذات فى مـا بـعد احلـداثة مـتـشظـية  فى
وت الشخصية وللمؤلفة مقالة بنفس مناخ ثقافى جديد  يؤشـر 
الــعـنـوان ( مـوت الــشـخـصـيــة ) فـجـرت عـدة مــوضـوعـات وقـراءات

وتفرعت لتشكل لنا هذا الكتاب.
 فـى الـــبــــاب األول ( احلـــديـث بـــعــــد احلـــداثــــة ) تـــطــــرح الـــكــــاتـــبـــة
الـشخـصية فـى ثالثة فصـول وثالثة مـستـويات من الـقراءة . فاألول
الذى قدم بصيغة تاريـخية ( صعود وانهيار الـشخصية )  اعتمدت
ـؤلــفـة عــلى شــواهـد من بــعض الــعـروض طــرحت من خاللــهـا فـيـه ا
ـا مبهـما غير واضح ـتمردة عـلى كينـونتهـا بوصفـها عا الشخـصية ا

المح .    ا
ـؤلــفـة عـددًا من اآلراء حــول الـشـخـصــيـة مـنـهـا رأى واســتـعـرضت ا
أرسطو الذى عد الشـخصية مواطناً من الـدرجة الثانية  وإشارة (
بـوتشـر) إلمكـانيـة تواجـد تراجـيديـا بدون شـخصـية  باإلضـافة إلى
ــشـاهـد ـمـثل وا تـلـمــيـحـات نــقـاد الـقــرن الـتـاسع عــشـر عن عالقــة ا
وانـهـيـار النـمـوذج الـكالسـيـكى وتبـلـور اجلـوانب االنـفـعالـيـة الـذاتـية 
عرفـة الذاتية وقراءات فريـدريك شليـجل ومحاضـرات هيجل عـن ا
ـطـلـقة ثم احلـركـة األكـثـر قوة فى  1890 عـنـدمـا اعتـبـر الـرمـزيون ا
الــشـــخـــصــيـــة قـــد مـــاتت . وتـــقــســـيم "مـــوكل" فى مـــقـــاالته الـــدرامــا
الــنـــمــوذجـــيــة إلى : مـــســتـــوى حــقـــيــقى وآخـــر ال حــقـــيــقى . وإعالن
(ميـترلنك) عن سطـو الشخصيـة وأهمية تـبادل األدوار حتى فقدت
ــــســـتـــوى الـــشـــخــــصـــيــــة جـــزءاً أســـاســــيـــاً من حــــضـــورهــــا . وعـــلى ا
(األلــيـجــورى) كـمـا فـى عـرض سـتــرنـدبــرج ( إلى دمـشق )  وتــأكـيـد
مـثل والشـخـصيـة معـاً  ونفس بـريـخت على ضـرورة ظهـور وجـهى ا
األمـر فى مـسـرح بـيـرانـديـللـو الـذى جـعل شـخـصـيـاته أكـثـر وعـياً من

ثليه . 
وفى الـفصل الـثـانى ( الـنـسق فـوق الشـخـصـيـة ) تـشيـر الـكـاتـبة إلى
نـسمـات الـعصـور الوسـطى التى هـبت فى تـسعـينـيات الـقرن  19 من
خالل مسـرح األسرار احلديث ومـا فيه من تدفـقات دينيـة وصوفية
ـية ـيز تـغـير بـعـد احلـرب العـا  وتـدريجـيـاً اتـسم بأسـلـوب أدائى 
األولى الـتى كشـفت زيف األحالم اخلـيـالـية  ومع ذلـك استـمـر هذا

ـكنـها فـقط أن تـشتـت. إننـا نتـفق أن نـسمح ـعـاييـر الـتى نسـتـقيـهـا من احليـاة  > إن ا
ألنـصـاف نـاس مـثل سـيـرجـيـوس وريـنـا من «الـسالح والـرجل» أن يـكـونا حـتى رأس وذيل

حمار فى مسرحية تقوم على األداء الصامت إذا كانا معا يخدمان الغرض منها. 28
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الـنـوع فى أعـمـال الـسـريـالـيـ والـتـعـبـيـريـ مـثل مـيـتـرلـنك وبالدان
اللذان تأثرا بدراما موكل . 

وكـذلك أعـمـال سـتـرنـدبـرج ومـسـرحـيـات األخالق واألسـرار واآلالم
ـناخ وطـابـعهـا اإلجنـيـلى . وهو مـا يـنـطبق عـلى آرتـوـ تـقـريبـاًـ ودور ا
الــبـيــئى وكــأن الــشــخــصـيــات لم تــعــد تــعى مــفـهــوم الــنــسق  وبــهـذا
انــتـــزعت من الـــشــخـــصــيــات داللـــتــهـــا فى ســيـــاق الــشـــكل الــدرامى
ــتــكــرر وتـفــرعت إلـى جـانب خــيــالى ال مــعــقـول الــدائــرى الـثــابت وا
ادية التى أوضحهـا بريخت فى مسرحياته وآخر مرتبط بالصـور ا
ـؤلـفـة تـعـدهــا عـمـلـيـة حتـول بـقـدر مـا هى الـتـعـلـيـمــيـة . وإن كـانت ا
وسـيـلـة مـعـرفـيـة عن الـدرامـا بـنـوعـيـهـا ( الـتـراجـيـدى والـكـومـيدى)
وشـيئـاً فشـيئـاً  فى ستـينـات القـرن العـشرين أصـبح عدم االهـتمام
ــهـداً الخـتـفـائـهـا تـمـامـاً فى مـسـرح مـا بـعـد بـالـشـخـصـيـة جـائـزاً و
احلداثة   وبـهذا يتـضح أن النسق هـو ما يبـرز الشخـصية . وليس
كــمـا هــو مـتــصــور دائـمــا إن الـشــخـصــيــة هى الـتى تــنــتج الـفــكـر أو

النسق . 
وتـنهى الـكـاتبـة هذا الـبـاب بفـصل عن مـسرح (إبـسن ضـد التـيار )
ؤثرة فى خلق اإليهام تناولت فيه الشخصـيات الواقعية وطبيعتها ا

سرحى فى الدراما االجتماعية.  ا
ومن أعـمال إبسن تـناولت الـكاتبـة مسرحـيتى ( هيـداجبلـر ـ وسيدة
من البـحر) ضمن قـراءة ما بعـد حداثـية  موضـحة من ذلك الرؤى
الـذكـوريـة الـتى قــلـلت من شـأن الـشـخـصـيــات الـنـسـائـيـة فى أعـمـال
ـــثــالــيــة  وقــدمت ــؤلـــفــة إلى خــلــخـــلــة الــثــوابت ا إبـــسن  وســعت ا
شـخــصــيـة ( إلــيــدا ) من وجـهــة نــظــر جـنــداريــة  وعـلى الــرغم من
تـعــدد الـتــحـلـيالت الــنـسـويــة لـ (جـونــسـتـون وهــيـلـ ســيـسـو وأورلى
ؤلـفـة حتّـمل الـشـخـصـية  طـابـعـاً ازدواجـيًـا يـسمح هـولـتـان)  فـإن ا
بــقـراءتـ : مــيـتـافــيـزيــقـة وجـنــدريـة مـعــاً لـتــوحى بـإشـارات مــا بـعـد

حداثية .
ـسـرح بـعـد احلـداثة ) وفى اجلزء الـثـانى من الـكـتـاب .. بـعـنوان ( ا
ـؤلـفـة فصـالً عن اإلشارات  وهـو مـا انـشغل بـه آرتو وفـنـانو تـقدم ا
منـتصف القـرن العشرين إذ إن احلـضور الذى طرحه آرتـو ينقسم
إلى حـــضـــور احلـــدث الـــدرامـى الــســـردى  ودائـــرة الـــوعـى مـــا بــ
ـتـفرج  لـيـصـبح حضـوراً غـيـر تقـلـيـدى مع مـسرح مـا بـعد مـثل وا ا
احلـداثـة  وهـو ما سـمح بـفـقـدان قـيـمـة احلـبـكـة والـشـخـصـية فـفى
ــاء هــمـا (شــريط كــراب األخــيـر) لــبــيــكت  يــصــيــر  الــصــوت واإل
ـسرحى  وهو مـا يقربـنا من مسـرح ( القراءة والـكتابة ) حضوره ا
مثـلون بـهذا أمام اجلـمهور  أو (مـسرح النـظرية) الـذى يقوم فـيه ا
الـذى يـعـرض أراء نقـديـة لـلـمـتـفـرجـ كـمـا ظـهـر فى فـرقـة فـورمان

وفرقة إليزابيث لوكومت .
ـــؤلـــفـــة ـــســـرح الـــرعـــوى تــــتـــنـــاول ا ومن زاويـــة أخـــرى ومـن خالل ا
ـرئى بـدالً من اعـتـبـاره ـ ـنـظــر ا اإلنـسـان / الـشـخـصــيـة فى إطـار ا
اإلنسان ـ بؤرة األحداث  وكـانت البداية مع جرتـرود شتاين وغيره
كان وإشاراته للمنظر الـطبيعى الذى ينتفى من عناصره الزمان وا
ركز . فمسرح مـيترلنك توصل لوجهة  ويقدم شخصية مـنزوعة ا
ــتـاز بــفـضـائه نـظــر تـأمـلــيـة فى مــنـظــره الـطـبــيـعى اإلســتـاتــيـكى  
ــســرح الـرعــوى مــرتــكــز عـلـى عـلم الــشــاسع ولــغــته الــبـدائــيــة .. فــا

اإليكولوجليا الذى توصل لعالقة الكائن احلى بالبيئة .
ـؤلـفـة عن مـسـرح الفـتـيـات اخلـلـيـعـات  عـنـدما أرادت كـمـا تـدافع ا
ـرأة عرض جـسدهـا فى الـفنـون وحـقهـا فى اسـتخـدامه كـمحـاولة ا
لتـقويض النص الذكـورى. وهو ما يقربـنا نوعا مـا من فكرة الفصل
ـسـرح بـاعـتـبـاره مـحل تـسـوق بـعد ـؤلـفـة ا الـرابع الـتى قـدمت فـيه ا
مشاهدتـها مسرحـية ( تمارا) الـتجارية .. الـتى تعاملت مـع الثقافة
كمـنتج استهالكى من سـلع معروضة وطـعام ومالبس ومتـعة  كنتاج
راكز الـتجارية والطـابع اإلعالمى وهذا ما دفع اجلمهور انتشار ا
تـفـرج ).. لشـكل من أشـكال الـتـفاعل فـسـيولـوجـياً ( اسـتـهالك ا
ـسـافـة بـ مـكان احلـدث والـرؤيـة. من خالل ـسـرح يـلـغى ا فـهـذا ا
مـثـل  لـتـضيق الـصور االرجتـالـية واسـتـخدام اإلضـاءة وحتـريك ا

سرح والسوق . سافة ـ تدريجياً ـ ب ا ا
وأخـيراً طَّـوفت الكاتـبة فى إطاللـة سريـعة على ( احلـداثة ومـشهد

ــســرح)  لــتــوضح أن مــا بــعـد احلــداثــة قــامت عــلى الــرأســمــالــيـة ا
اضى وحتـطيمه ومنـطق االستهالك  وهـو ما يـعنى ضرورة هـدم ا
بـروح جــديـدة وســاعـدت فى ذلك نــظـريـات الــنـســويـة وغــيـرهـا من
نـظـريـات الـهـامش  واحـتـوائــهـا عـلى صـور مـزدوجـة تـسـمح بــإعـادة
ـاضى من خالل إنـشاء الـقـد مـغلـفـاً بـالصـورة اجلـديدة  تقـيـيم ا
وهــذا مـا تـصــدت له الـعـديــد من الـقـراءات عــنـد فـوكــو وجى ديـبـور
ــؤلـفـة نــقـلـة مــرئـيـة ــركـزيـة اعــتـبـرتــهـا ا ودريـدا عن فــتـرة مـا بــعـد ا

وثقافية جديدة .
 وتــخـتم "إلـيـنـور فـيــوز" كـتـابـهـا بـخـمــسـة مـقـاالت هـامـة عن عـروض
مـسـرحـية شـاهـدتـها .. وكـانت الـبـدايـة مع مسـرحـيـة ( دعـها لـبـيـفر
سـرح  وعلى طـريقة ـؤلفة نـقلـة هامـة فى تاريخ ا ميـتا ) وعدتـها ا
ؤلفـة مقـالهـا إذ عبرت ـسرحـية الـغريبـة وغيـر العـادية  قـدمت ا ا
ـقتـضبـة فى العـرض وتراكـيبه الـتجـارية والـغنـائيـة معاً  عن اللـغة ا
والــشــخــصــيــات الــتـى تـتــغــيــر أســمــاؤهــا وأدوارهــا فــجــأة  وبــنــفس
الطـريـقة قـدمت إلـينـور مـقالـهـا عن عرض "زواج فـيـجارو" وطـريـقة
عتمدة على اخملرج فى التجريب األقرب لـصور ما بعد احلداثة  ا
االزداوجية والتراوح ب عدة أنواع فنية للتأكيد على زيف العالم .
ثم يـأتى مقـالهـا ( موت الشـخصـية ) الـذى أثار جـدالً  بعد إعالنه
عن تغيـرات طرأت على مـستوى الـثقافـة والفكـر  بدءًا من أرسطو
ونـقـاد الــرومـانـسـيـة وحـتى حـدوث نـقـلـة من الـبـيـئـة الـفـيـزيـقـيـة فى
الدراما إلى ملكـات النفس الداخلـية .. فحل الوعى محل احلدث 
ـــوضــوع وبــ الــثــقــافــات وذابت احلـــدود الــفــاصــلــة بــ الــذات وا
واألجنـاس  ولم يعـد الفرد فـيه مركـز األحداث  وسـادت الفوضى
تعمدة  ويصـير أرسطو بذلك سابقاً فى تبنيه لفكرة ما اخلالقة ا

بعد احلداثة بعد ما قلل من أهمية الشخصية .
ـؤلـفـة فى مـقـالـ أخـيـرين أعـمـال "فويـس": "كونت دى ثم تنـاولت ا
مـونـت كـريــسـتــو" و"الـطــريق لـلــخـلــود وإغـواء الــقـديس أنــطـونى" من
ــسـرحــيـات مــنـظــور مــا بـعــد احلـداثــة لـتــكــشف عن مـرونــة تــنـاول ا

وانفتاحها على تعدد التفسيرات والتأويالت.
وبــهـذا تــضــمن الــكـتــاب عــدة مــقـاالت وقــراءات شــديـدة األهــمــيـة 
ـسرح التجريبى  لـتتضح قيمته التى كدراسة قدمت على هامش ا
يـة  حيث تكـاد تكـون نظـرية وفـلسـفيـة بقـدر ما هى عـملـية وأكـاد
ـسـرحـى طـوال الـقـرن تـطـرقت فــيـهـا الــكـاتـبـة لــلـمـشــهـد الـنــقـدى وا
رحـلـة انتـقالـية تـكشف عن العـشرين .. لـتشـكل إرهـاصة مـفصـليـة 

سرحية فى القرن الواحد والعشرين. صورة الساحة ا
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ـكن أن يــكـون أسـلـوبـاً ـســبـقـة عن الـشــخـصـيـة  > إن اســتـغالل مـعـلــومـاتـنـا ا
ـعـلـومـات رأسـا على مـشـروعـاً كـمـا فى مـسـرحـيـة مـخطـطـة لـكى تـقـلب هـذه ا

عقب.

سرحي جريدة كل ا

8 من  سبتمبر  2008 العدد 61

انـــتــهت أمـس عــروض مـــســرح" أيـــام األســبــوع
الـثـمـانـيـة" والتى قـدمت عـلى مـدار أربـعـة أيام
فى الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن بــالــلــغــتـ
العربية واإلجنليزية على مسرح كوك بيت.

ــســرحى الــذى أخــرجــته الــعــراقــيـة الــعــرض ا
ـــواطـــنـــهـــا الـــشـــاعـــر "أحالم عـــرب" عن نـص 
صالح حـــسن ســـبق وعـــرضت فـى مــهـــرجــان
ـغـربـيـة فى ـديـنـة اجلـديـدة ا مـسـرح الـطـفـل 
اضى بـينما عرضت فى اجلزائر فى أبريل ا
ـاضى عـقب جنـاحـهـا فى الـعـراق بـعـد يـونـيه ا

وصل. عرضها على مسرح ا

ملك كاذب وواقع سياسى مأزوم فى كوميديا سياسية عراقية 
شاركة  14 فـنانا وفنانـة من فرقة دائرة الـسينما
ـسـرح فى وزارة الـثـقـافـة العـراقـيـة بـدأت بـروفات وا
ــلـك جــيـــبه" الــتـى تــعــد ــســـرحى "جـــيب ا الــعـــرض ا

سرحيات الكوميدية جرأة. واحدة من أكثر ا
سرحية مـستوحى من أغنـية شهيرة أذيعت عـنوان ا
بــعــد فــوز الــعــراق بــكــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم الــعــام
ـاضى "جــيب الــكــأس جـيــبه" (أى اجــلب الــكـأس) ا
لـكن الـعـراقـيـ أصـبـحـوا يـوظـفـونه بـتـهـكم لـلـحـديث
شـكالت االجـتمـاعـية فى ـعـيشـيـة وا عن مـعـاناتـهم ا

البالد.
ـسـرحى الـكـاتب الـعراقـى على يـقـول مـؤلف الـعـمل ا
حس إن مـسرحـيته "تتـحدث عن ملك يـوهم شعبه
بــإجنــازاته ويــطــلق وعــوده لــلــشــعب لــكــنه فـى نــهــايـة
ـصـاحله الـشـخـصـيـة ويـكـثـر من إيـذاء األمـر يـتـفـرغ 

الناس".
كـمـا أنـهـا مـسـرحـيـة جـمـاهـيـريـة بـطـبـيـعـتـهـا وتـتـنـاول
ـواطـن الـواقع الـسـياسـى فى العـراق اآلن وهـمـوم ا
ــســـئـــولــ  دون حل الـــذين يـــعـــيــشـــون عـــلى وعـــود ا

شكالتهم ومعاناتهم اليومية".
ــســرحـــيــة تــفــضح الـــواقع الــســيــاسى ويــضــيف إن ا

وتقدم صورا سياسية لهذا الواقع االنتهازى.
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الـشــرشــنى وكــذلك فــرقـة نــادى اخلــور الـتى
قــدمت مــســرحـيــة "قــدرى غــاب عــنى ورحل"
من إخـــراج عـــلـى الـــشـــرشـــنى وفـــرقـــة مـــركـــز
شـــبــاب اجلـــمــيـــلــيـــة الــتـى قــدمت مـــســرحـــيــة
ــــلــــكــــة احلــــيـــوانــــات" مـن إخــــراج ســــمــــيـــر "
مصطـفى وفرقـة مركز شـباب الذخـيرة التى
قدمت مسرحية "شباب دوت كوم" من إعداد
وإخـراج إبـراهـيم عبـد الـرحـيم وفـرقـة مـركز
شــبـــاب ســمــيـــســمـــة الــتى قـــدمت مــســـرحــيــة
ــــوت" مـن إعــــداد وإخـــــراج فـــــهــــد "رقـــــصـــــة ا

الباكر. 
ســبق الــعــروض عــدة دورات تــدريــبــيـة ضــمن
الــدورة الـــصـــيــفـــيـــة مــنـــهـــا دورة فن الـــكــتـــابــة
ــكــيــاج وثـــالــثــة عن ــســـرحــيــة وورشــة فـن ا ا
الـديــكـور والــتـصــمـيـم إضـافــة إلى ورشـة عن
ـسـرحى تطـرقت لـلـجـانب الـنـظرى اإلخـراج ا
للمسرح وبـداياته ومدارس اإلخراج اخملتلفة
وقــــدمت تــــدريـــبـــات عــــمـــلــــيـــة عـــلـى احلـــركـــة

والتكوين. 

ــســرحــيـة ــركــز الــشـبــابى لــلــفــنــون ا اخــتــتم ا
الــتـابع لـلــهـيــئـة الـعــامـة لــلـشـبــاب بـدولــة قـطـر
ـسـرحى "إهـمال نـشـاطه الصـيـفى بـالـعرض ا
مـــســـئـــول" تـــألـــيف وتــــمـــثـــيل وإخـــراج شـــبـــاب
ركز وأشرف الـورشة الصيفـية التى نظمـها ا

عليها فنانون من قطر والعالم العربى.
سرحيـ والنقاد  حـضر العرض عـدد من ا
وألـقت نـدى أحـمــد كـلـمـة نـيــابـة عن الـشـبـاب
ـلـكون من سـرحى جـاء فيـهـا أن الشـباب  ا
ــــكـــنــــهم مـن اإلبـــداع وقــــهـــر الــــطـــاقــــات مـــا 

ستحيل. ا
الــورشـة والــدورات الـصــيـفــيـة أشــرف عـلــيـهـا
فــنـــانــون مــســـرحــيـــون مــثل غـــا الــســلـــيــطى
ـان ذيـاب. وقام بـبـطـولة وذكـريـات البـاكـر وإ
ــســرحــيــة كـل من أحــمــد الــبــاكــر وفــاطــمــة ا
الشـروقى وسـارة الـذهـبى وهـاجـر الـذهبى
وحـــــسن عــــاطـف وفــــاروق عــــادل ومــــحــــمــــد
عـادل وعـبـد الـله الـبـكـرى ومـحـمـد الـبـكرى

ال.  ومحمد ا
"إهـــمـــال مـــســــئـــول" .. دارت أحـــداثـــهـــا حـــول
عائلة كثيرة العدد تعيش عددا من التحديات

سئـولياته فى شاكل تـتفـاقم بإهمـال األب  وا
تــــوجــــيه األبــــنــــاء وتـــربــــيــــتــــهم أمــــا األم فــــهى
الــعــنـصــر الــغـائب تــمــامـا عـن تـوجــيه األبــنـاء.
فنحن أمام عدد من الشـبان والفتيات أغلبهم
راهقة يخـرجون للشارع وللمدرسة فى سن ا
ويـواجهون حـياتهم بـدون رعاية من األسرة أو
ــؤســـســات االجــتــمــاعــيــة. وهى غــيــرهــا من ا
ــقـــدمــات الـــتى كـــانت تـــنــبـئ بــحـــدوث مــا ال ا
حتـمــد عـقــبـاه وهــو مـا  فــعال عـنــدمـا جـاء
األمن يــسـأل عن االبــنـة الـتـى تـورطت مع ابن
اجلـــيـــران فـى تـــرويج اخملــــدرات. وقـــد كـــانت
الصـدمـة كـبـيـرة عـلى األب وكل أفـراد األسرة

ألن الضحية كانت ذكية وجميلة.
ـســرحـيــة قـد ــركـز الــشــبـابى لــلـفــنــون ا كـان ا
ــســرحــيــة فى شــهــد ســلــســـلــة من الــعــروض ا
إطـــار اخــتــتـــام الــنــشـــاط الــصــيـــفى لــلـــمــراكــز
واألنــديـة الــتــابــعـة لــلــهــيـئــة الــعــامـة لــلــشــبـاب
ـــــســــرحى لــــفــــرق هــــذه ــــهــــرجــــان ا وضـــــمن ا
ــراكــز وذلك فـى الــفــتــرة مــا بـ  10 و15 ا
أغسـطس. ومن بـ هـذه الـعروض مـسـرحـية
الــــــنـــــادى الـــــعــــــربى "واو راقـــــد" إخــــــراج عـــــلى

 مسرحية  « جيب الكأس جيبه»

ـسـرحـيـة الـكومـيـديـة "دار اجلـنون" عـلى خـشـبـة مـسرح عـرضت فـرقـة الـبـيادر ا
خيم الشاطئ غرب مدينة غزة. سحال  مؤسسة سعيد ا

سرحـية تناقش هموم اجملتمع الفلسطينى السياسية وقال مسئول بالفرقة إن ا
واالقتـصادية واالجتمـاعية وتضع على احملك مشـاكل هذا اجملتمع وما آلت إليه

حالة الشعب الفلسطينى من تفكك وانقسام.
ــســرحــيــ بـــفــلــســطــ وبــطل فى حــ قــال الـــفــنــان ســعــيــد عــيـــد أحــد أبــرز ا
ـسـرحـية: "دار اجلـنـون من األعـمـال الـتى يـطـلق عـلـيهـا الـتـراجـيـكـومـيـدى حيث ا

األلم إلى ذروته والضحك على الواقع أيضا يصل إلى ذروته".
وأضاف سعيد: العرض يحـدث توازنا ب احلالت ويدعو إلى االلتقاء والوحدة
ظـلم الذى نال الـتى ستـعيـد إلى النـسيج الـفلـسطـينى قـوته وتخـرجه من النـفق ا

من حرية الشعب الفلسطينى بكل أطيافه وشرائحه.
ـسرحـيـة الـكـومـيـديـة لـفـيف من الـفـنـانـ اخملـضرمـ وهم: شـارك فى بـطـولـة ا
"الـفنـان سعيـد عيـد والفنـان جواد حـرودة والفـنان زهيـر البـلبيـسى والفـنان أكرم
عــبـيــد والــفــنـان ســامى ســتــوم والـفــنــانـة مــاجــدة طــالب أمـا الــتــألــيف واإلخـراج

." فللفنان الكبير على أبو ياس
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سفر العميان من عروض ٢٠٠٦

ــســرحى ـــوسم ا عن  دائــرة الــثـــقــافــة واإلعالم فى الـــشــارقــة صــدر كــتــاب "ا
الصـيفى «2005 - 2006 - 2007" من إعداد عـلى خمـيس محـمدالـذى قال
ـان الـدكتـور سـلـطان بن مـحـمـد القـاسـمى - عـضو إن الفـكـرة انـطلـقت من إ
ــســرح ودوره كــوســيــلــة لــطــرح الــهــمـوم اجملــلس األعــلى حــاكـم الــشــارقــة - بــا
ياه الـعميـقة لسـلوك اجملتمع واستدراج األسـئلة الصـامتة الـتى تتحـرك فى ا

وخلق التفاعل من أجل التغيير. 
ـــســرحـى فى فــصـل الــصـــيف حـــيث تـــعــرض ست ـــؤلف الـــنــشـــاط ا يـــتــتـــبع ا
مسرحيات مختلفـة بواقع ستة عروض للمسرحية الواحدة وذلك فى مناطق

مختلفة من اإلمارات.
ــؤلف إن هــنــاك أربــعــة ــســرحى فى الــصــيـف يــقــول ا ــوسـم ا وعن أهــداف ا
سرحية من ساهمة فى تنشيط وتطوير احلياة ا أهداف رئيسية تتمثل فى ا
خالل عـروض مـسرحـية مـتـميـزة مـنتـقـاة حازت بـالـفعل إعـجـاب اجلمـهور فى
ـسـاهـمـة فى تـأسـيس مـوسم مـسـرحى ـسـرحـيـة وا فـعـالـيـات أيـام الــشـارقـة ا
تمـيزة لدعم سرحـية احمللـية ا مستـمر ومتـواصل ودعم وتشجـيع التجـارب ا
اســتــمـرارهــا وتــواصـلــهــا مع اجلــمـهــور واجملــتــمع احملـلـى ومـشــاركــته هــمـومه

سرحية.  تعة من خالل الفرجة ا وقضاياه ورسم البهجة وا
ــسـرحـيــة الـتى شـاركت ـؤلف كـذلـك قـراءات مـتـتــابـعـة لــكل األعـمـال ا يـقــدم ا
ــسـرحــيـة ـاضــيـة فــفى عـام  2005 قــدمت الــفـرق ا ـواسـم الـثالثــة ا خالل ا
سرحيـات «مرادية» «بحسن نية» «آه.. قلبى» «مركب شاركة  36 عرضاً  ا
الـنـار» «حـكـايـات من أزقـة» «الـعالـم الثـالث» «بـقـايـا جروح» وفـى عام2006
سرحـيات «السردال» «قـوم عنتـر» «الظمأ» «سفر الـعميان» يقدم قـراءات 
«موالى يا مـوالى» «كل الناس يدرون» وفى عام 2007 يتـابع خميس قراءاته
فى مسـرحـيـات «الـلوال» «خـبـر خـبـزتوه» «الـبـقـشـة» «انتـظـارات» «الـصرة»

«نهار ساخن».
ـسرحى الصـيفى بـتوجـهه األرشيـفى ففضـالً عن تتبع وسم ا ويتـميـز كتـاب ا
ـنـاخات احملـيـطـة بـها يـتـضـمن الـكتـاب  مـا نـشر ـسـرحيـة ورصـد ا الـعـروض ا
وسم  فى الصـحافة احملـلية كـما يشـتمل على الـلجان الـعاملـة وأسماء عن  ا
ـســرحـيـات ــكـرمــ فى كل مـوسم مــسـرحى فــضالً عن مالحق صــور لـكل ا ا

اضية.  شاركة فى السنوات ا iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tا

IóFÉe ≈∏Y iOƒ©°ùdG ìô°ùŸG Ωƒªg
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أقـــــامت إدارة مــــــهـــــرجـــــان األعـــــراس
ــيـاً الــســعـودى بــسـيــهـات حــفالً تــكـر
خـــــاصـــــاً لــــفـــــرقــــة أمـــــواج لـــــلــــفـــــنــــون
ـــا قـــدمــوه فى ــســـرحـــيــة تـــقـــديــرًا  ا
مـهـرجان األعـراس ومـا يـقـدمونه من
مـــســــرحــــيـــات اجــــتـــمــــاعــــيـــة هــــادفـــة

للمجتمع. 
وحـــضـــر الـــتـــكـــر هـــشـــام الـــربـــعـــان
ن درويش والـفــنـان مـنــتـظـر داود وأ

وجهاد احملسن على السادة.
مـــهـــدى الـــنـــاصـــر رئــــيس اجلـــمـــعـــيـــة
ـــســـرح فى تــوعـــيــة حتــدث عن دور ا

' Qƒ°üæŸG' AÉØ°ûH πØàëj âjƒµdG ≈Ñ©°T 
ــنـاسـبـة شــفـاء عـضـو ـســرح الـشـعـبـى الـكـويـتــيـة» احـتــفـالـيـة  أقـامـت فـرقـة «ا
نصور حضرها أعضاء الفرقة وعدد الفرقة اخملرج الشاب منصور حس ا
كـبــيـر من اإلعالمــيـ والــفـنـانــ وفـريق مــسـرحــيـة «أعـوان الــقـبــطـان» الـتى
عــرضــتـــهــا فــرقــة مـــســرح الــشـــبــاب وأبــطـــال مــســرحــيـــة «كــمــبـــيــو وحــوار مع
األصدقاء» وقد استهل احلفل الفنان جمال الردهان مرحبا باحلضور وقال
ؤازرة نـصور فى هذا اجلمع تقليد أصيل لدى الفرقة  إن االحتفال بشفاء ا
ـهم الذى ـانا أيـضا بـالدور ا أعـضائـها واالهـتمـام بـهم فى كل منـاسبـاتهم وإ

يقومون به جتاه الفرقة.

ــدرسـة أو اجملــتــمع وقــال إن دوره كــا
ـــســـرح هـــو الـــفن األمـــتع الـــبـــيـت فـــا
باشر مع اجلمهور لذلك الرتباطه ا
ــســـرح إذا لم يــتــنـــاول قــضــايــا فــإن ا
شــعـــبه بـــاجلــديـــة فــإن اجلـــمـــهــور لن

يتجاوب معه.
وعـقَّب الـفـنـان مــنـتـظـر داود بـالـقـول:
عــنــدمـا يــكـون هــنــاك مـســرح مـتــقـدم
فـهذا يعنى أن هـناك مدينـة متقدمة
وعنـدما تـكون هـنـاك مديـنة مـتقـدمة
فـــــهــــذا يــــعــــنـى أن هــــنــــاك مــــســــرحــــاً

متقدماً.

ــسـرحـيــة عـلى مـســرحـيـة أخــرى واالخـتـبـار > قــد ال تـنـطــبق قـاعـدة تــصـلح 
سـرحية احلـقيـقى هو مـا إذا كانت الـشخصـية تـستـطيع أن تـؤدى ما تتـطلـبه ا
سـرحية الذى يتعـمد كسر القـواعد الواقعية يـشكل مجموعة من مـنها. ونوع ا

شكالت اخلاصة. ا

سرحى لين الرملى. > مجموعة من الشباب أطلقوا مؤخراً جروباً جديداً على الفيس بوك حملبى الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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رمضان واإلبداع
ــاذا ارتــبـط شــهــر رمــضـــان فى ذهــنـى بــالــعـــمــلــيــة ال أدرى 
ـاذا تتـوهج فى داخـلى القـدرات األدبـية اإلبداعـيـة وال أدرى 
والـفـنـية فى هـذا الـشـهـر بالـذات. حـقـيقـة أن رمـضـان ارتبط
لـــديـــنـــا - خــصـــوصـــا فى الـــســـنـــوات األخـــيـــرة - بـــاإلبــداع
الـتـليـفـزيـونى وأصـبـحت الـدرامـا الـتـليـفـزيـونـيـة ال تـنـطلق
بعـنفـوانها إال مع هـذا الشـهر الكـر إال أن تفـسير ذلك فى
اعتـقادى يعود إلـى ظاهرة القـنوات الفـضائيـة التى أصبحت
ـنـا الـيـوم إضـافـة إلى ارتـبـاطـها حتـتل مـكـانـة فـائقـة فى عـا
ة وسطوة بالظاهرة االقتصادية التى توحشت اليوم مع العو
اإلعالنـات الـتــجـاريـة لـتـرويج الـسـلـع االسـتـهالكـيـة كل هـذا
ــكن أن يــكـون تــفـســيـرا مــاديـا لــهـذه الــظـاهــرة إلى جـانب
رتـبـط بـاحلـقـبة الـتـفـسـيـر الـتـاريـخى الـذى يـخـصـنـا وهـو ا
ـا يـقرب من الـفـاطمـيـة التى حـكم فـيهـا الـفاطـمـيون مـصر 
مائـتى عام حيث تمـيزت هذه احلـقبة بظـاهرة االحتـفاليات
الــشـعــبـيــة والـديـنــيـة فـى شـهــر رمـضـان وكــذلك الــطـقـوس
رتبـطة بآل البيت والـتى مازالت قائمة حتى واالحتـفاليات ا
اآلن فى شهـر رمضـان وفى أماكـنهـا الـتاريـخيـة مثل مـنطـقة
ـنسـوب إلى فاطـمة الزهـراء ومنـطقـة احلسـ سيد األزهر ا

الشهداء ومنطقة السيدة زينب أم هاشم.
ا كـان هذا يفسر ارتباط شهر رمضان بالظاهرة اإلبداعية ر
الـفـنـية بـشـكل عـام إال أنه بـالنـسـبـة لى شـخصـيـا فـإن األمر
يختلف إلى حد ما وال أجد مناصا من أن أبحث عن السبب
الـشـخـصى أو التـفـسـيـر اخلاص الـذى يـربط بـ العـمـلـيات
اإلبداعـية بداخلى وب شـهر رمضان وال سيـما أن كثيرا من
سـرحيات واألعـمال الدرامـية التى كـتبتـها أكون قـد بدأتها ا
أو على األقل فـكرت فـيها وتـبلورت لـدى عنـاصرها اإلبـداعية

فى هذا الشهر بالذات.
الـتـفـسيـر الـذى آراه مـقنـعـاً عـلى األقل بـالنـسـبـة لى أعود به
إلى حـكـايـات جــدتى ألمى فى شـهـر رمـضـان وأن حـكـايـاتـهـا
كـــلــهـــا كـــانت حــول عـــالم اجلـــان والــعـــفـــاريت واألســاطـــيــر
ـاذا كانت حتكـى لى هذه احلواديت اخملـيفة واخلرافـة ولكن 
فى هذا الشهر بالذات وليس فى بقية الشهور األخرى? أقول
ـبارك ألنـهـا كـانت تـدرك بـحـدسـهـا الـديـنى أن هـذا الـشـهـر ا
تـسـلـسل فـيه الـشــيـاطـ ويـقـيـد اجلـان وحتـبس الـعـفـاريت
وبالتـالى فإنـها بعـبقريـتهـا التلـقائيـة كانت حتـكى حكايـاتها
رعـبة دون أن يـكون لديـها خـوف أو شفقـة على طـفل مثلى ا
ــــردة من ـــســــسه خــــوف أو مس مـن هـــؤالء ا خـــشــــيــــة أن 
الشـياط أو اجلان أو العفـاريت. هذه بالفعل عـبقرية نشأت
بالـفطرة لدى امرأة عجوز تـدرك دورها التربوى العفوى رغم
أنهـا أمية ال تعـرف القراءة أو الكـتابة ولكـنها بذلك ودون أن
تـدرى حــركت كـوامن اإلبـداع داخل احلــفـيـد الـصــغـيـر الـذى
يجلس مـستـكيـنا ومبـهورا بـ يديـها يسـتمع إلى حـكايـاتها
دهـشة والـتى تـأخذه إلى عـالم اخليـال الذى هـو أساس كل ا

إبداع فنى وأدبى وعلمى.
ستـوى الشخصى فإن وإذ كانت جـدتى قد فعلت ذلـك على ا
مؤلف قـصص ألف لـيـلة ولـيـلة اجملـهـول قد فـعل ذلك أيـضا
ــسـتــوى الـعـام حــ اسـتـوحى أســاطـيـر الــهـنـد ولــكن عـلى ا
والـسـنـد والـفـرس وبـغداد والـقـاهـرة وبالد واق الـواق وغـيـرها
مـن أقطـار الـدنـيا وال أسـتـبـعد أيـضـا أنه فـعل ذلك فى شـهر
رمضـان حتى يأمن على نفسه غـدر الشياط واجلان الذين
بدع الـكبيـر طاهر ـثل ا يحـكى عنهم وأظن أنه قـد فعلـها با
أبـو فـاشـا رائــد درامـا ألف لـيــلـة ولـيـلـة حــ أعـدهـا لإلذاعـة

لتذاع فى شهر رمضان بالذات من كل عام.

نع  أحمد شوقى 
عبدالوهاب من
الغناء حلداثة سنه

ـــهـــديـــة فى يـــنـــايـــر  1927أوبـــرا قـــدمت مـــنـــيــــرة ا
"كــلـيــوبـاتــرا ومـارك أنــطـونـيــو" من اقــتـبـاس ســلـيم
نـخـلـة واشـتـرك يـونس الـقـاضى فى تـعـديل بـعض

واقف وكتابة الفصل الثالث نظما. ا
وقـام عبد الوهاب بـالبطولة أمـامها وكان قد قام
بتـلح الـفصـل الثالـث وتكمـلة الـفصل الـثانى. إذ
سبق لـسـيد درويش أن حلـن الفـصل األول وجزءًا
من الثـانى. والقت هذه األوبـرا جناحا جـماهـيريا
كــبــيــرا. وقــفــز مــرتـب عــبــد الــوهــاب فى أيــام من

ثالث جنيها شهريا إلى ثالثمائة جنيه.
وقطع عـبـد الـوهاب مـشـواراً طـويالً قـبل أن يصل
إلى هـذا النـجـاح. فـقد أحلـقه أبـوه بـكتـاب الـشيخ
ــسـجـد ســيـدى الـشــعـرانى. فـلم ـلـحق  عـاشــور ا
يـقـبل عـلى تـعـلم الـقـراءة واحلـسـاب. وأقـبل إقـباالً
روحـيـا عـلـى تـرتـيل الـقـرآن الـكـر بـصـوت جـمـيل
ـشـهـور بفـلـقـته ـا جعـل عـريف الـكـتـاب ا مـعـبـر 

يقول له: أنت فنان يا ولدى.
ساجـد لالستماع وكـان عبد الوهـاب يذهب إلى ا
إلـى مــشـــاهـــيــر الـــقـــراء. وانــســـاب صـــوت الـــشــيخ
رفعت إلى أعماقه ليـترك رواسب فنية بقيت معه
طــيــلـــة حــيــاته. كـــمــا كــان يـــرتــاد حــلـــقــات الــذكــر
ويــســـتــمـع بــشـــغف إلى أنـــاشــيـــده. وأنـــشــد مـــعــهم
وتـــطـــوح عــلـى دقــات الـــدفـــوف. إضــافـــة إلى ذلك
عـشق أغنـيات الـشيخ سالمـة حجـازى الذى بـلغت
شـهـرته اآلفـاق وكـان يـتـمـنى أن يـلـتـقى بـه لوال أن
ــنــيـــة. ثم ســمع عن الـــشــيخ الــصــفــتى عــاجــلــته ا
. وبـحـثت عـنه فــتـوجه إلى سـرادقه بـحى احلــسـ
أســرته طــوال الــلــيل حــتـى اهــتــدى إلــيه شــقــيــقه

الشيخ حسن.
والـتـقى عــبـد الـوهـاب بـالـفـنـان فـوزى اجلـزايـرلى
الــــذى أعــــجب بــــصـــــوته ودعــــاه إلـى الــــغــــنــــاء فى
ـسرح . ووضع عـلى بـاب ا مسـرحه بـحى احلـسـ
الفتة "سارعوا إلى سـماع أعجوبة الزمان الطفل
ـــعـــجــزة الـــذى يـــغــنـــيـــكم أغـــانى الـــشــيـخ سالمــة ا
حـجازى.." وأطـلق علـيه اسم: "مـحمـد البـغدادى"
حتى ال تعرف أسرته مـكانه ومرة أخرى يكتشف

الشيخ حسن مكانه.
ويقول له اجلزايرلى:

والـله حرام.. الولد مـوهوب وله مستـقبل.. سيبوه
للفن.. سيبوه يا ناس يغنى.

ويـواصـل عـبـد الــوهـاب حــديـثه مع مــحـمــد أحـمـد
عيسى (رحلة غنائـية برويها محمد عبد الوهاب
دار الــــشــــعب مــــارس  1975 فـــيــــقــــول إن أســــرته
أعـادته إلى الكـتاب لـكنه تـركه ليـغنى بـ فقرات
األسود والـنمور فى سـيرك مـتجول ضـرب خيامه
فى بــــاب الــــشــــعـــــريــــة. وســــافــــر مــــعـه فى رحالت
مـضـنـيـة لم يتـحـمـلـهـا جسـده الـضـعـيف فـعاد إلى
أســـرته مـــتــظـــاهـــرا بـــالـــتـــوبــة إلـى أن اهــتـــدى إلى

مسرح عبد الرحمن رشدى.
وتـقـول روزالـيـوسف فى مـذكـراتـهـا إن جورج أبـيض
قـدم مطـربـا نـاشـًئـا هو حـامـد مـرسى لـيـلـقى بعض
قصائد الشيخ سالمة حجازى ب فصول رواياته.
ـــــــضـى فى وأراد عـــــــبـــــــد الـــــــرحـــــــمـن رشـــــــدى أن 
مــنـافــسـتـه فـقــدم صـبــيـا ضــئــيل اجلـسم خــجـوال
ـتــاز صـوته بـحالوة ال تـخـطــئـهـا أذن واصـطـحـبه
مـعه فـى رحـلـته إلى الـصـعــيـد. وطـوال الـرحـلـة كـان
ـربــيـة ويـخـلع مـعـطـفه لـيـدثـره به إذا بـرد يـعـامـله كـا

اجلو ويشرف على نومه وغطائه وطعامه.
ـنـاسـبـة أمـا أول لـقـاء لـهـا بــعـبـد الـوهـاب فـكـان 
دنى". وت ا طـريفة. كانت الـفرقة تمـثل رواية: "ا
وكـــانـت روزالــيـــوسـف تـــقـــوم بــدور بـــنـت صـــغـــيــرة
ـثلة اسمهـا جميلة وحدث أن وتـقوم بدور أمها 
مـرضت جمـيلـة فاخـتار عبـد الرحـمن رشدى ثم
ـثل عـبـد الـوهـاب دور الـبـنت الـصـغـيرة قـرر أن 
وأن تكون روزاليـوسف أمها وفى أول دور تمثيلى
لـعـبــد الـوهـاب ألـبـســوه فـسـتـانـا رشــيـقـا ووضـعـوا
عـلى رأسه شعـرا طويال مـستـعاراً وكـانت تنـسدل
عــلـى كــتـــفــيـه ضــفـــيـــرتــان طـــويـــلــتـــان مـــربــوطـــتــان
بـشرائط المـعة. وتـذكر أنـهما فـشال معـا فى هذه
ـسـرح كـلـمـا الـلـيـلـة الرتـبــاك عـبـد الـوهـاب عـلى ا
حتـركت ضفيرتاه خـلف ظهره. لكنه أتـقن التمثيل

فيما بعد. وخاصة فن اإللقاء.
وفـى كـتــابه: "مــحــمـد عــبــد الـوهــاب" (الــعـدد 340
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ــســارح فــإن رسل بــاشــا جــاء إلىّ اآلن لــكى فى ا
يـطلب مـنى بصـفة شـخصـية التـدخل فى األمر.."
ــتــنع عن وطــلب مــنـه عــبــد الــرحــمـن رشــدى أن 
الـغـنـاء: "إنــنـا هـنـا نـحــبك كـمـا تـعـلـم وتـسـتـطـيع أن
حتــضــر فى أى وقت ولــكـن ال غــنـاء. أنـت تــعـرف
من هــــو شـــوقى بـك أو رسل بـــاشــــا. مـــعـــلــــهش يـــا

محمد.. كلها سنت تالتة وتبقى كبير..".
وجـاءت ثورة 1919وخـرجت الفـرق التـمثـيلـية كـلها
لـلمـشاركـة فى الثورة  –وكـان محـمد عبـد الوهاب
فى مــقــدمـــة فــرقــة عــبــد الــرحــمن رشــدى يــغــنى
األنـاشـيــد الـوطـنـيـة ويـهـتـف بـحـيـاة مـصـر ويـردد
شهـور: االستقالل التام.. أو الـنداء اجلماهـيرى ا

وت الزؤام. ا
ـشاركـة بتفـصيل وتـتحـدث روزاليـوسف عن هذه ا
أكثر. وتـذكر أنهـا بدأت تهتم بـالسيـاسة منذ ذلك
ـــســـارح انـــضم عـــبــد . وبـــعــد إعـــادة فـــتح ا احلـــ
الــوهـاب إلى فــرقـة عــلى الــكـســار لـكــنه لم يـرض
عــمـــا أســنــد إلـــيه. وعــنـــدمــا قـــدمت فــرقـــة ســيــد
درويش رواية: "شـهـرزاد" على مـسـرح بريـنـتانـيا –
سـينـما كـايـرو فيـما بـعد  –كـان البـطل الغـنائى هو
الــــشـــــيخ ســـــيـــــد درويش لـــــكن الـــــروايـــــة لم حتظ
بـالـنـجــاح. وأرجع أصـدقـاء الـشــيخ سـيـد ذلك إلى
صـوته الـذى لم يــقـبـله اجلــمـهـور. وطــلـبـوا مـنه أن
يـجـرب مــطـربـا من أصــحـاب األصـوات الــرقـيـقـة.
ـحـمـد عـبـد الـوهـاب لـكن الـروايـة لم فـاسـتـعـان 
يـحالـفـهـا النـجـاح. فسـافـر عـبد الـوهـاب مع فـرقة
الـــريــحــانى إلـى فــلــســطـــ ولــبــنــان وســـوريــا فــلم

حتقق الفرقة جناحا أيضا.
ــوســيــقى الــشـرقى وفى صـيف  1924قــرر نـادى ا
إقــامــة حــفــلــة غــنـائــيــة بــكــازيــنــو ســان اســتــيــفــانـو
بـــاألســــكـــنـــدريـــة وكــــان أحـــمـــد شــــوقى حـــاضـــرا
واستمع إلى محمـد عبد الوهاب فطلب أن يراه.
وخشى عبد الوهاب من مقابلته فى مبدأ األمر.
وعـــنــدمـــا ذهب إلـى مــقـــصـــورته رحب به الـــشـــاعــر
الكبـير. و التـعارف الذى دفع عـبد الوهـاب دفعات
كبـيـرة إلى األمام. وعـرف شـوقى عـلى حقـيـقته: "إنه
يــنـــبـــوع مـن األدب والــعـــلـم والـــذوق واحملــبـــة وحـــسن

اخللق واإلحساس العميق باحلياة..".
وفى عـام  1927حـقق عـبـد الـوهـاب جنـاحـا كـبـيرا
ـهديـة كـما سـبق أن ذكـرنـا ويذهب أمـام منـيـرة ا
فـتحى غا فى كتـابه: "الفن فى حياتـنا" (الكتاب
ــهــديـــة أحــست الـــذهــبى د. ت) إلـى أن مــنــيـــرة ا
. بالـغـيرة من جنـاحه وهى صـاحـبة اجملـد الـقد
وظـنت أنه تـعـمد أن يـطـفئ األحلـان الـتى وضـعـها
لــهـا حــتى يـبــرز هـو فــأخـرجـتـه من الـفــرقـة. لـكن
. لحن هذا لم ينف أنه ارتفع إلى مـصاف كبار ا
وارتبط فى أذهان النـاس بأنه العبقرى الذى جاء

بعد سيد درويش.

هدية  منيرة ا

هدية أحست  منيرة ا
بالغيرة الشديدة
 من جناحه فطردته

من الفرقة

من ســــلـــســـلـــة اقــــرأ) يـــقـــول مــــحـــمـــود عـــوض: إن
سرح ذات يوم الـشاعر أحمـد شوقى حضـر إلى ا
وسـمع عـبد الـوهـاب. وفى الـيـوم التـالى قـال عـبد
الـــرحـــمن رشـــدى حملــمـــد عـــبـــد الــوهـــاب: ".. هل
تـــعــــرف من الـــذى يــــجـــلس اآلن فـى مـــكـــتــــبى? إنه
"رسل" بــاشــا حــكــمــدار الــقــاهـرة. جــاء بــنــاء عــلى
ــنـعك من شــكـوى مـن شـوقى بك مــطــالـبًــا فـيــهـا 
الغـناء لـصغـر سنك. إنه ثـائر جدًا  –كمـا نقل إلىّ
"رسل" بـاشا  –ويعـتبـر هذا الـعـمل منـافيـا لقـواعد
األخالق ومن الضـرورى مقـاومته حـمايـة للنشء.
نع مـزاولـة الصـغار لـلغـناء وألنه ال يوجـد قانـون 
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سرحى "موسم رغم مرور ما يـقارب األسبـوع على تـقد العـرض ا
الــقـبــعــات" عـلى مــســرح روابط بــوسط الـبــلــد إال أن مـؤلــفه ومــخـرجه
مـحمد مـحروس لم يـحصل إال على %50
من تــكــلــفــته الــبـالــغــة عــشــرة آالف جــنـيه
والـتـى كـان يـفــتـرض أن تــدفـعــهـا بـالــكـامل

صرية البلجيكية". نظمة ا "ا
ــنــظــمـة الـعــرض نــتــاج لــورشــة أقــامــتــهــا ا
بــالـــتـــعــاون مع "مـــجـــمــوعـــة نــاس" وفـــرقــة
ـسـتـقـلـة وعـنه يـقـول مـحـروس: "الـبـؤرة" ا
النص مـكتـوب مـنذ عـام تـقـريبًـا وتدور
فــكـــرته األســاســيـــة حــول الــقـــهــر ومــعــان

أخرى مثل اإلنسانية وجدوى الوجود.
وذكر محروس أن "مـوسم القبعات" سوف
يـعــرض بـعــد رمــضـان فى عــدة دول حـيث
تـلقت الـفرقـة طلـبات لعـرضه فى الـسويد

وكرواتيا.
ثل مـحروس الـذى يـعـتـبـر نـفـسه "رجل مـسـرح" حـيث يـكـتب ويـخـرج و
ويـصمـم السـينـوغـرافيـا ويـعرض له فى يـنـاير الـقـادم مسـرحـية "الـناس

بسوطة بتشرب ميه معدنية". ا

ـعتاد أى الشخصية الذاتـية ليست ضرورة ماسة للكالم عنى ا > الـشخصية با
بـنـفس الـقدر الـذى يـشـكله احلـوار. وقـد ال يكـون لـهـا وجود حـقـاً حتى فى دور

رئيسى كما أظهر الكثير من األعمال الدرامية التعبيرية.

سرحي جريدة كل ا
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3
8 من  سبتمبر 2008 العدد61

> مسرحية «الليلة الرفاعية» للمؤلف أحمد عبد الكر واخملرج شريف محمود عرضت مساء أمس بحديقة الشالالت باألسكندرية.
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سرحي جريدة كل ا

8 من سبتمبر 2008 العدد61

> مسرح روابط ينظم خالل هذا األسبوع ملتقى للشعراء الشبان بإشراف الشاعر سالم الشهبانى.

> قـد نبـقى سعداء فى مـسرحيـة ضعيـفة لـوجود شخـصية ذاتـية فى ح أنه
ـؤلـف الـغشـاش سـوف يـسـتـغل كـن أن يـسـتـحـوذ عـليـنـا. فـا ـثـلـه هـذا ال  مـا 
طي حتى نكسو الظل الباهت تـداعيات من معارفنا أنفسهم أو من معـارف 

ؤلف شخصيته حلماً ودماً. الذى صاغ منه ا

د. أحمد
 مجاهد

حـ يـعـانق األثـر الـتـاريـخى فـنـون الـشـعب
ـصرى هل يـنجب إال وهـجـاً ثقـافيـاً وفنـياً ا
جــمـــيالً هـــكــذا كـــنـــا نــهـــدف ونــحـن نــضع
أحالمـنـا وخـطـطـنـا فى إحـداث نـقـلـة فـنـيـة
وثقافيـة تواكب شهر رمضـان الكر ولياليه
الـثقـافيـة الـتى ستـتنـوع ب مـحكى الـقلـعة
ـصرى وسـارية اجلـبل حيث تـشـتعل بـالفن ا
ـسرح والفـرق الشعـبية التى األصيل وفرق ا
ــصـرى إضـافـة إلى حتـمل مالمح شـعــبـنـا ا
مجموعة من األنشطة الثقافية التى جتمع
بـ كـبــار شـعــرائـنـا ومــفـكــريـنـا وعــلـمــائـنـا
وشبابهم فيهم ستتوهج األمسيات الشعرية
والــلــقــاءات الــفــكـــريــة فى واحــة الــشــعــراء
ـلتـقى الـثقـافى ومقـهى جنـيب محـفوظ وا
ومع األفـكـار الالمـعـة واإلطـالالت الـشـعـرية
الــبــازغـة ســنــسـتــقــبل ســيـرة بــنى هالل فى
ـكـانـيــة بـ الـوجـهــ الـقـبـلى تــنـوعـاتـهــا ا
والبحـرى إضافة للـمعارض والورش الـفنية
ـراسم الـتى سـتمـثل مـعـرضـاً حيـاً لـوجوه وا

كان. احلياة فى ا
إن كــتـيــبـة من الـعــامـلــ بـالـهــيـئـة الــعـامـة
صرى لقصور الثقافة ستظل مع اجلمهور ا
لـــتـــقـــدم مع كل قـــطـــاعـــات وهـــيـــئــات وزارة
الـثقـافة أينع الـثمـار الفـنيـة بدعم كـبير من
الـفـنـان فــاروق حـسـنى وزيـر الــثـقـافـة الـذى
يولى هذه التظـاهرة الفنيـة عنايته ورعايته
لـتـعيـد لألثـر التـاريـخى الرونق حـ يـعانق
صرى بتـنوعه بل ليزداد بريقاً فن الشعب ا
ـتـعــطش لـلـفن واحلق بـحـضـور اجلــمـهـور ا
واخلـير واجلـمـال وألننـا نـقدر هـذا الـشغف
الـفــنى والـثـقــافى فـقـد وضــعـنـا لـلــجـمـهـور
ــصـرى بــرنــامــجــاً يــضم كــبـار مــطــربــيــنـا ا
لـينـشدوا أجـمل األغنـيات مـصاحـبة لـلزخم
الـثـقـافى والفـنى ومـعـارض الـكتب لـتـكـتمل
الـــصــورة مــعــلــنــة عـن وهج جــديــد تــقــدمه
الـهيـئـة الـعـامـة لـقصـور الـثـقـافـة فى لـيالى

رمضان الثقافية الفنية بالقلعة.
كل عام وأنتم بخير ورمضان كر

كواليس

 محمد محروس

سارح واستئجار قاعات جديدة التهم ميزانية البيت الفنى تطوير ا
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ـــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون تــخــرج أحــمــد مــجــدى فى ا
سـرحيـة عام   2002 بتـقـديـر جيـد جـدًا وحصل ا
ــســرح.. بـدأ عــلى دبــلــومــة الـدراســات الــعــلــيــا فى ا
ـــرحـــلــة اإلعـــداديـــة حــيث ـــســـرحى فى ا مـــشــواره ا
ـدرسته واسـتـمر مـنـذ هذه الـتحق بـفـريق الـتمـثـيل 
ـــشـــاركـــة فى الـــنـــشـــاط الـــلـــحـــظـــة مـــواظـــبًــــا عـــلى ا

عهد. سرحى حتى التحاقه با ا
ـســرحـيـة شــارك أحـمـد فـى الـعـديــد من الـعــروض ا

ثالً ومخرجًا ومؤلفًا أيضًا.
فقد شارك كـممثل فى عروض "رحـمة" على مسرح
الهـنـاجـر من تـألـيف حـسـام فـيـاض واإلخـراج لـعـبد
الـــرحــــمن عـــرنــــوس و "األم احلـــبـــيــــبـــة" مع اخملـــرج

محمد أبو اخلير.
حـــصل مـــجـــدى عـــلى جـــائــزة لـإلخــراج عـن عــرضه

ناهج سرحة ا فتحى يونس.. يحلم 
فـتحى يـونس.. مدرس ريـاضيـا متـدين ملـتزم يؤمن
ــســرح ســـبــيالً إلى الــتـــعــلــيم والــتــثـــقــيف والــرقى بــا
بالـذوق ويحـلم به داخل مـدارس بلـدنا أداة لـلـتعـليم
ـهــارات الــشـخــصــيـة بــعــيـدًا عن وتـنــمــيـة اخلــيــال وا

الطرق التعليمية العقيمة.
ــســـرح اجلــامــعى بــدايـــته كــانـت ســنــة   1990 فى ا
بـعــرض (عــنـدمــا تــشـرق الــشــمس) لــلـمــؤلف حــسـام
الدين مـصطـفى ثم واصل عـروضه داخل اجلامـعة
حــــتى الــــتــــخـــرج ثـم انــــضم جملــــمــــوعـــة مـن الــــفـــرق
ـستـقلـة وقدم من خاللـها عـدداً من العـروض التى ا
عــلـــمـــته وطــورت مـن مــســـتــواه كـــان أهـــمــهـــا عــرض
(اصـحـوا يـا بشـر) تـألـيف أحـمـد مـرسى وإخراج د.
صــــالح ســــعــــد  – رحــــمـه الــــله - مع فــــرقــــة (ســــنــــا
الــشـــرق) وكـــذلك عــرض (يـــومــا ســـنـــكــون) تـــألــيف
كارم العريبى مع فرقة أحمد مرسى وإخراج أبـو ا
ـسـرحيـة ومع نفس اخملـرج والـفرقـة قدم (بشـاير) ا

هلب). عرض (كوكب عباس ا

أحمد مجدى.. مخرج بتقدير جيد جدًا

عمر محمد..
 شبع كوميديا

"أرض ال تـــــنـــــبت الـــــزهـــــور» وكـــــانـت آخـــــر أعـــــمـــــاله
اإلخراجـية قـبل سـفره هـو عرض "مـ انت فار وال
قط" وقـــد عـــرض فى مـــهـــرجــان ســـاقـــيـــة الـــصــاوى

سرحى. ا
ن يـعتـبرهم أسـاتذته مجـدى يـحمل تـقديـرًا خاصـاً 
ـســرح د. سـامى صالح الــراحل سـعـد أردش فى ا
د. ســـنـــاء شـــافع وســـامى عـــبـــد احلـــلـــيم ود. عالء

قوقة.
أحــمــد مـــجــدى ســافــر إلى الـــســعــوديــة وشــارك فى
ـسرحيـة باللـهجة كتابـة وإخراج عـدد من العروض ا

السعودية.

هشام 
عز الدين..

يحلم باالعتماد

ـــــعــــادى ــــدرسـى يــــقـــــدم فى إدارة ا ــــســـــرح ا وفـى ا
الـتـعــلـيـمـيــة الـتى يــعـمل بـهــا مـجـمـوعــة من الـعـروض
كمـخرج  مـنهـا عرض (مـاهيـتاب وحـرامى الكـتاب)
تـأليف  ياسـ الضوى وعـرض (وزير فى البالعة)

تأليف أحمد مرسى.
أمـا آخـر أعـمــاله فـكـانـت (اجلـزيـرة) تـألــيف أسـامـة
نـور الــدين وإعـداد وإخـراج مــحـمـد رجـب اخلـطـيب
ـسـرحــيـة فى مـهـرجـان وقـدمـهـا مع فــرقـة (وجـوه) ا

سرحى السادس. الساقية ا
يــتـــمــنـى فــتـــحى يـــونس أن يـــظل يــقـــدم فـــنًــا هـــادفًــا
مـحـترمًـا  يـحـارب به هـؤالء الـذين يـنـشـرون الـرذيـلة
ـنــاهج وبـفـريق ـســرحـة ا بـفــنـهم الـفــاسـد ويـحــلم 
مــســرح داخل كل مــدرســة فـى مــصــر تــعــلم أبــنــاءنــا
كــيـف يـــصـــبــحـــون مـــبـــدعـــ أيًـــا كـــان اجملـــال الــذى

سيعملون فيه.

عـمر محـمد دارس بالـسنة الـثانيـة بكلـية حقـوق ع شمس
ـدرسـة ابن ظـهـرت مـوهــبـته وحـبه لــلـمـسـرح أثـنــاء دراسـته 
. شـارك عــمـر فى عــدد من الـعـروض خــلـدون الــثـانـويــة بـنــ
ـســرحـيـة مـنــهـا "جـاءوا إلــيـنـا غـرقًــا" تـألـيف د. مــحـمـد أبـو ا
دومــة وإخــراج أحــمــد مــجــدى "كــفــر الــشـراقــوه" مـن إخـراج
جـهـاد أبــو الـعـيـنـ "كل حـاجـة لـلـبــيع" تـألـيف نـبـيل إبـراهـيم
عامـر وإخراج محـمد جمـال "الظل" من إخراج مـحمد فؤاد.
كــمـــا شــارك عـــمـــر فى عــرض «بـــكـــره» وانــتـــهى مـــؤخــرًا من
شاركة فى عرض "م انت فار وال قط" مع اخملرج أحمد ا
ـثل من مـجــدى. حــصل عـمــر مــحـمــد عـلـى جـائــزة أحـسـن 

ــركــز الـــثــقــافى الـــفــرنــسى ا
عن دوره فـى عـرض "الــظل"

من إخراج محمد فؤاد. 
ـزيد يتـمـنى عمـر أن يـقدم ا
ــــركــــبــــة حــــتى مـن األدوار ا
يـسـتـطـيع خاللـهـا أن يـصـقل
مــوهــبـتـه وأن يـصـل بـهــا إلى
الـقمة كـما يـتمنى أن يـجيد
تــــمــــثــــيل أدوار الــــشــــر الــــتى
يستطيع بها أن يقدم رسالة

مفيدة إلى اجملتمع.

ارسة اإلخراج اجته البـحرى إلى 
فـقـدم مـسـرحـيـة "سـاعـات عـصـيـبة"
ــثالً عـــلى خـــشــبــة فـــضل الـــبــقـــاء 
ـســرح فــعــاد لـيــشــارك فى "شــئـون ا
صـغــيـرة" و "أنــشــودة كـرويــة" حلـا
ـــهــاجــر" جملــدى مــجــاهــد قــورة و "ا

و"سبع سواقى" لسمير العدل.
ورغم مــعـانــاة اإلخــراج مـازال يــحـلم
الــــبـــحــــرى بــــأن يــــقـــدم مــــســــرحــــيـــة
«كاليجـوال» برؤيته اخلاصـة كمخرج

سرح. على خشبة ا

عـــلى يــــد اخملـــرج رضـــا حــــســـنى بـــدأ
ــسـرحى هــشـام عــز الــدين مـشــواره ا
ـسرحـية فى فى فـرقة غـزل دمـياط ا
أولـى مــســـرحــيـــاته "الـــوزيــر الـــعــاشق"
درسـة الثانـوية وتـبناه بـعدها وهـو با
رضـا حسـنى ورعـاه فنـيًـا وأشركه فى
العديـد من العروض مـنهـا "عالم على
ــــوت األبـــيض" بــــعـــد ذلك بــــابـــا" و "ا
انتقل هشـام إلى الثقافة اجلماهيرية
وانــضم لـــلــفــرقــة الــقـــومــيــة بــدمــيــاط
لـيـشارك فى عـروضـهـا من أهم هذه
العـروض: "أبو نـضارة" لـفوزى سراج
"كـــــاسك يـــــا وطـن" لــــســـــمــــيـــــر زاهــــر
"احلــرافــيـش" ألحــمــد عــبـــد اجلــلــيل
ــدق" لـســمـيــر الـعــدل "رحـلـة "زقـاق ا
حــنــظــلــة" و "قــوم يــا مــصـرى" لــرأفت

سرحان.
هشام صـمم الدرامـا احلركيـة لبعض
ـسرحية منـها "إطار الليل" العروض ا
ـياح "اآللة اجلهنمية" إخراج هاشم ا
لــرأفت ســرحــان كـمــا مــارس جتــربـة
اإلخـراج فـقدم "اجلـنـدرمـا" ويـشارك
هــــــــشـــــــام حــــــــالــــــــيًــــــــا فـى عـــــــرض "دم

السواقى" مع سمير العدل.
يـــحــلم هـــشـــام عــز الـــدين بـــاعــتـــمــاده
كمخـرج من خالل عرض متمـيز كما
ـركبة يحلم بـأن يؤدى جـميع األدوار ا
ــعـــقــدة نـــفــســيًـــا. فــهـــو يــعـــتــقــد أن وا
اخملـرجـ حبـسوه فـى أدوار الفـرفور
اخلـفـيف.. فـلم يـتـمـكن حـتى اآلن من

الكشف عن طاقاته التمثيلية.
äÉcôH âØY

محمد البحرى
 و"ساعات عصيبة" 

رة األولى من خـالل جمـعية سـرح فى ا دخل مـحمـد البـحرى عـالم ا
الهالل األحـمـر مـشـاركًـا فى الـعديـد من الـعـروض داخل اجلـمـعـية ثم
التحق من خـاللها بـفرقة الـشباب والـرياضة عن طـريق اخملرج "نادر
شحـاتـة" لـيتـأسس عـلى يـديه ويـشـارك معه فـى العـديـد من الـعروض
" و "اللـهم اجعـله خـير" ثم انـتقل مـنهـا "العـادلـون" و "أميـر احلشـاشـ
بعـد ذلك لـفـرق الثـقـافة اجلـمـاهـيريـة لـيشـارك فى "اآللـة اجلـهنـمـية"
لـلــمـخــرج رأفت سـرحــان ولـيـحــقق جنـاحًــا كـبــيـرًا فى دق "تــريـزيـاس"
كـاهـن جـوكـاســتـا الــشـريـر والــكـفــيف وتـألق الــبـحــرى فى أدوار الـشـر
وشــارك بـــعــد ذلك فـى "أرض ال تــنــبـت الــزهــور" و"حـــوش قــراقــوش"
وعام الطاعون" و"قوم يا مصرى" للمخرج رأفت سرحان كما شارك
فى الـقلع والـصارى و "حلـظـة صدق" وشـارك أيضًـا فى الـدنيـا رواية

هزلية "إخراج رضا حسنى.
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وسم الصيفى  7عروض منها واحد فقط جديد.. حصيلة ا

وتـطويـر اإلنـشاءات بـالـكامل وواجـهة
سرح والتجهيزات الفنية. ا

ومـن جــــانب آخــــر اعـــــتــــرف مــــدحت
ـــســـارح مـــصــــطـــفى أن زيـــادة عـــدد ا
أحـــيـــانـــا مــــا تـــشـــكـل أزمـــة حـــيث ال
تـــكــــفى أجــــهــــزة الــــصــــوت واإلضـــاءة
ـــا ــــتـــوفـــرة لـــدى الــــبـــيت الــــفـــنى  ا
يـــضــطـــرهم فـى بــعـض األحــيـــان إلى
نــقـلـهـا من مــسـرح إلى آخـر وهـو مـا

يؤثر على كفاءتها.
ويــضــيف: خـطــة الـتــطــويـر الــشـامــلـة
الــتى بــدأهــا د. أشــرف زكـى تــتــنـاول
سارح بـهدف رفع إمكانياتها جميع ا
ـــــســـــتـــــوى الــــــفـــــنى أو ســــــواء عـــــلـى ا
ــسـرح وغـرف الـبــشـرى من خــشـبـة ا
ــــقـــــدمــــة الـــــفــــنـــــانـــــ واخلــــدمـــــات ا
ــيـزانـيـة لـلـجــمـهـور مـشــيـرا إلى أن ا
الــــــســــــابــــــقــــــة اخملــــــصــــــصــــــة لإلدارة
ــسـارح كــانت الــهــنـدســيــة وتــطــويــر ا
مــلــيــون جــنــيه فــقط  رفــعــهــا هــذا
الــــــعـــــام إلى  6 ماليــــ وســــيــــتم فى
الفـتـرة القـادمـة إنـشاء مـخـزن ضخم
ديـنة  6 أكـتوبـر ليضم الـديكورات
اخلــاصـة بــكل مـسـرح وإكــسـسـوارات
ــســرحـــيــات الــتـى انــتــهى عـــرضــهــا ا
ـــكن الــــعـــثـــور عـــلـــيـــهـــا عـــنـــد حـــتى 
ــــــــــنع احلـــــــــاجـــــــــة خـــــــــاصــــــــــة وأنه 
ـــســارح طــبــقــا االحــتـــفــاظ بــهــا فى ا

دنى. لقواعد الدفاع ا

 6 عـــروض "مـــعـــادة" وعـــرض واحــد
ـــــوسم جـــــديــــــد.. هى كـل حـــــصــــــاد ا
ـســرحى الـصــيــفى الـذى انــتـهى مع ا
بــدايــة شـــهــر رمــضــان الــكــر أوائل
ـاضى والذى شهد تقد األسبوع ا
عـرض "وجـوه السـاحـر" فى أسـابـيعه
األخـــيـــرة كـــعــرض وحـــيـــد مـن إنـــتــاج
ــــــــــــــوســم إلـى جــــــــــــــانــب عـــــــــــــروض ا
"اإلســـكـــافى مـــلــكـــاً" روايح الـــنـــمــر
سندريال ما أجـملنا عالم األقزام»

وسم الشتوى. وكلها من إنتاج ا
أرجـع مـسـرحـيـون نــدرة إنـتـاج الـبـيت
ـــوسم إلى الـــتـــوسع فى الــفـــنـى فى ا
اســـــتـــــئــــجـــــار دور عـــــرض مــــســـــرحى
ـلــكـهـا جـديـدة وتــطـويــر تـلك الــتى 
الـقــطـاع بــالـفــعل الــذى الـتــهم اجلـزء

األكبر من ميزانية البيت.
قــال مــدحت مــصـــطــفى مــديــر إدارة
شروعـات الهـندسيـة بالبـيت الفنى ا
إنه عـــــــلى مـــــــدى الـــــــثالث ســـــــنــــــوات
األخـيــرة أضـفت  6 مــسـارح جــديـدة
إلـى الـــــــقــــــــطـــــــاع مــــــــنـــــــهــــــــا أربـــــــعـــــــة
بــاألســكــنــدريــة هى: كــوتــة ولــيــســيــة
احلـرية والسالم الـصغيـر لألطفال
اضى مسرح وأضـيف إليهـما العـام ا
ـغــلق بــيــرم الـتــونــسى بــالــشــاطـبـى وا
مـنذ  8 سـنـوات و اسـتــئـجـاره من
مـحــافـظـة األســكـنـدريــة عـلى أمل أن
وسم الصيفى احلالى يبدأ العـمل ا
إال إنـه أحـــــــتــــــاج إلـى الـــــــعـــــــديـــــــد من
التـجهيـزات مشـيرًا إلى االنـتهاء من
اإلنـــــشــــاءات والــــبــــنـــــيــــة األســــاســــيــــة
بـــالــكــامـل يــتــحــول إلـى مــســرح دائم
ـــــوســــــمـــــ الـــــشـــــتـــــوى يـــــعـــــمـل فى ا
والـــصـــيــفـى عــلـى حــد ســـواء إال أنه

األســاســيــة الـــتى تــســمح لـه بــالــعــمل
ــدنى واحلـريق مـؤقــتـا مــثل الــدفـاع ا
ــــســــرح و ــــقــــاعـــــد وخــــشــــبــــة ا وا
تـقسـيم الـعمل فـيه عـلى مراحل لـيتم
تـغيـيـر شـبـكـة الـكـهـربـاء والـتـكـيـيـفات
ــركــزيـــة وجتــديـــد شــبــكـــة الــصــوت ا
ــسـرح واإلضــاءة ومــيــكــنــة خــشــبــة ا
ــعــمــارى بــاإلضـــافــة إلى الــتــطـــويــر ا

سرح. بنى ا
أما عن مـسرح الـطلـيعـة الذى توقف
ــاضى فــيــقــول تــمــامــا مــنـــذ يــنــايــر ا
مــديـر اإلدارة الـهـنــدسـيـة إن مـشـروع
تطويره يتـضمن تزويد قاعاته بعازل
لـلصوت نظـرا لتأثـر عروضه بصوت
الـبـاعـة اجلـائـلـ فى مـيـدان الـعـتـبة
كما سيتم استـبدال شبكات الكهرباء

ســيـبــدأ الـعــمل فى الــعـام الــقـادم فى
الصيف فقط حل تغطيته.

شملت حركة التجديدات فى الثالثة
أعـوام األخـيـرة مسـرح مـيـامى الذى
ظل مـــغـــلـــقًــا لـــفـــتـــرة وقـــاعــة يـــوسف
ــــســــرح الــــسـالم ومــــســـرح إدريس 
سـرح الـعائم تـروبـول وا الـعـرائس وا
الـصــغـيــر وتـوقـف مـســرحى الـسالم
والــطــلــيــعــة عن الــعــمل تــمـامــا خالل

وسم بسبب التجديدات. ا
ورغم اشـــتـــراك مـــســـرح الـــسالم فى
ـهرجـان الـقـومى للـمـسرح فـعالـيـات ا
فـى دورته األخـــــــيـــــــرة فــــــإن مـــــــدحت
مــــصــــطـــــفى ذكــــر أن الـــــتــــجــــديــــدات
اخلـاصــة به لم تـنـتـه بـعـد و فـقط
االنـــتــــهــــاء من بــــعـض الـــتــــجــــهــــيـــزات

 عملية تطوير مسرح الطليعة

محروس فى انتظار «فلوس» بلجيكا

ø°ùM ΩGôe

ضـــمن فـــعـــالــيـــات حـــفل تـــأبـــ شـــهــداء
"محرقة بنى سويف" فى ذكراهم الثالثة
ـاضــيـة بـقـصـر والــتى أقـيـمت اجلــمـعـة ا
ثـــقـــافـــة بـــنى ســـويـف أعــلـن مـــســـرحـــيــو
الــفــيــوم عن تــأســيس مــهــرجــان الــفــيــوم
ــســرحى عــلى أن تــعــقــد دورته األولى ا
فـى مـــثل هـــذا الـــتـــوقـــيت الـــعـــام الـــقــادم
 2009 ويــــشــــرف عــــلــــيـه اخملــــرج عـــزت

زين.
ـسـيـرة وأعـمـال عـرض احلـفل بـانـورامـا 
شـهـداء احملرقـة وعـرض بعـدهـا اخملرج
يـــاســـر عـــطـــيـــة مــــســـرحـــيـــة "ثـــامن أيـــام
األســـبـــوع" وحــســـ مـــحـــمــود "لـــلـــمــوت

وطن".
فى حـ كـشفت مـها عـفت مقـررة جلـنة أهـالى الشـهداء عن مـساع
تـبذلها اللجـنة إلعداد حفل تأب رمـضانى ومأدبة إفطار فى نادى

هن التمثيلية. نقابة ا

عزت زين

فى الذكرى الثالثة لـ "احملرقة".. مسرحيو
الفيوم يطلقون مهرجانهم األول
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د. عايدة عالم

عايدة عالم: الئحة جديدة لـ "مسرح" حلوان.. وأحالم أخرى مشروعة
وكـشـفت د. عـايـدة عن أحالمـهـا لـلـقـسم
والـتى وصـفـتهـا بـأنـهـا "أحالم مـشـروعة"
ـشـاركـة بـعـرض أو اثـنـ فى وتـتــضـمن ا
شاركة كذلك فى ى وا سرح الـعا يوم ا
هرجان القومى والتجريبى وأن يقام ا
سـرحى حتت إشراف مهـرجان حـلـوان ا

القسم وأن يتولى هو تنظيمه.

مـهرجـان عـ شـمس للـمـتـخصـصـ بأنه
جـيد بالنسـبة لكونهـا دورته األولى مطالبة
بتنظيمه بشكل أفضل كاشفة أن مشاركة
ـهـرجـان تـأتى تـنـفـيـًذا التـفـاق الـقـسم فى ا
ــنـــعم عــلــوانى مع إدارة ســلـــفــهــا د. عــبــد ا
هـرجان فـى ح وصـفت العـرض الذى ا
ـهـرجـان بأنه شـارك به فـريق الـقسم فى ا
ـثلى "جـيـد" فقط مـرجـعة ذلك إلرهـاق 

الفريق وتوترهم.

قــــــالـت د. عــــــايــــــدة عـالم رئــــــيـس قــــــسم
ـسرح بكلـية اآلداب بجامـعة حلوان: إن ا
الئـحة الـقسم سيـعاد الـنظـر فيـها األمر
ـتـدة إلى "تـيرم" الذى قـد يـحـول مـواد 

والعكس.
وأشـــــارت د. عــــايــــدة الــــتـى تــــولت رئــــاســــة
ـفــاجئ لـيس الـقــسم مـؤخــرًا أن الـتــغـيــيـر ا
فى صـــالح الــقـــسم نـــهــائــًيـــا لــذلك ســـيــتم
ô«ª°S âaCGQ الــتـــغــيــيــر بــهــدوء وعـــلى مــراحل ووصــفت
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صـادرة على أى أسئلـة حول أصل التجربـة. فهناك تمـيز يجب أن نقوم > علينـا أن نتجنب ا
به ب الـشخـصية الـدراميـة فى مشـهد ما والـشخصـية اإلنـسانيـة التى تـبرز بـصفتـها جزءاً

من االنطباع الذى نستمده منها.

ـسرحـيـات تـتوقـع أنواعـاً مـختـلـفـة من االقتـنـاع فـنحن ال > األنـواع اخملـتلـفـة من ا
ـثـال أن الـقـديـسـة جـوون كـمـا صـورهـا شر وال يـطـلب مـنـا أن نـصـدق عـلى سـبـيل ا
ـر عند الـبوابات» كانـوا على ذلك القدر من أنتيـجون أنوى أو هكـتور جيرودو فى «

التفكير فى اللحظة األخيرة.
سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

8  من سبتمبر 2008  العدد 861  من سبتمبر 2008  العدد 61

 االنتصار
احلقيقى للفنان
ليس فى أن يرينا
كومة القش بل أن
يجعلنا نرى
دفونة اإلبرة ا
سرح ومرآته عن ا
السحرية.. اقرأ

صـ 23

 ثالث جتارب مسرحية دمياطية
سرح وأحالمهم  تعلن عن هموم شباب ا

نحو جتريب يقود اخليال صـ 9

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 16 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:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

> ضمن برنامج ليالى رمضان باجلزويت تقدم فرقة حكى مصاطب مسرحية «ضاع القرد» للمخرج رمضان خاطر يوم 24 رمضان.

سرحية فى مواكب رمضان  الظاهرة ا

ستويات اللغوية والرؤى تداخل ا
اجلمالية فى قضية ظل احلمار صـ  13

 ارجتاالت «إنت دايس على قلبى» تعلى من
قيمة القصص وتصوغ قالب البساطة صـ 12

ـلك األسـد فى أفـريـقـيـا ظـهـر ا
بــدايـــة من يـــولــيـــو عــام 2007 
وحتــديــدا فى الــثـامـن من هـذا
الـشـهر وذلـك بدار أوبـرا ونـفرى
بــجـوهــانــســبــرج والـتـى أقـامت
ناسبة مرور احـتفالية كبـرى 
عـشـر سـنـوات عـلى بـدايـة هذا
الـــعـــرض وكـــرمت مـــجـــمـــوعـــة
الــعـــمل وجــهـــة اإلنــتــاج األولى
الـــتى قــــدمـــتـه ألول مـــرة عـــام
 1997 واســـــــتـــــــمـــــــر الـــــــعــــــرض

بـنـسـخـته األفـريـقـيـة حـتى17
فبراير عام 2008. 

أمـا الـرؤيـة الــفـرنـسـيـة فـبـدأت
ـــســـرح مـــوجــادور لـــيـــالـــيـــهــا 
بـــــاريس فى  22 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر 
 2007 وتــقـدم حــالـيــا وبـنــجـاح

ـدينـة سانت إتـيان .. وهـناك
نــــسـخ أخــــرى كــــالــــيــــابــــانــــيــــة

انية والصينية ... واأل
ـسـرحى يـدور حـول والـعـرض ا
الـــصــــراع األزلى بــــ األخـــيـــار

واألشرار 

مختارات العدد 
 من كتاب  عناصر الدراما - تأليف : ج.ل ستاين
ركز ترجمة  وتقد : د. أم العيوطى - ا

القومى للمسرح 2008.

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 هل رأيت  بطالً
  فى «الزريبة» ?! إذا أردت رؤيته
 ومطالعة مالمحه  فلتقرأ  صـ 14

سرح عن موت هل يعلن نقاد ا
سرحية بعد انهيار الشخصية ا

النموذج الكالسيكى? صـ 28

 د. سامى
عبداحلليم
يكشف أسرار
اخلطوات

األولى لدخول
عالم التمثيل
ويستنطق
 رواد ورشة
مسرحنا
ليعلنوا

 عن أصواتهم 
صـ 8

> الفنان أحمد صالح يقدم حفال غنائيا باجلزويت يوم 21 سبتمبر اجلارى ضمن احتفاالت شهر رمضان.

 للفنانة جاذبية سرى نصوص مسرحية  مترجمة
لوحات العدد

من متدربة بورشة مسرحنا لوحة الغالف
إلى رئيس التحرير: عايزين ورشة تانية!!

 مسرح ما بعد
احلداثة
واستيعابه
لألنساق
اللغوية

وقدرته على
إنتاج عالم من
العالمات
يطرح علينا
أسئلة جديدة

صـ 26

عزاء واجب
أسرة حترير «مسرحنا»
تتقدم بخالص العزاء
ن فاروق إلى الناقد أ
فى وفاة السيدة والدته
تغمد الله الفقيدة
برحمته وأسكنها فسيح
جناته وألهم أسرتها
الصبر والسلوان

يــسًــا لــصــنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة عــنــدمــا كــان رئــ
ا قدمه من دعم إلقامة والثانية وهـو رئيس الهيئـة 
هـــذه الـــورشـــة وأن أشـــكـــر شـــخـــصـــكم الـــكـــر عـــلى
اهـتمامـك باالستـماع إليـنا ومـحاولة تـذليل الـصعاب
يــد أكـــبــر اســـتــفـــادة من هــذه الـــورشــة لـــنــا لـــنــســـتــفـــ
يــــدة فى مــــعــــرفــــة آرائـــنــــا جتــــاه هـــذه ورغـــبــــتك األكــــ
يـمـنـا شــهـادات اجـتـيـاز الـورشـة وحـرصـك عـلى تـسـلــ
الـورشــة بـنـفـسك (عــلـشـان تـتـصـور مــعـانـا.. لـلـذكـرى
طــــبــــعًــــا) وأن أشــــكــــر كل أســــاتــــذتـى الــــكــــرام الــــذين
ير والـكـثيـر د. مدحت الـكاشف د. أضافـوا لـنا الـكثـ
سامى عـبد احلـليم د. عالء قـوقة د. عـبد الـناصر
ـــشــرف الـــعـــام عــلى اجلــمـــيل د. مـــحـــمــد زعـــيــمـــة ا
الورشة والذى أسرنا بعلمه وهدوئه ودماثة خلقه.
مع حتياتى
أمانى عمارة 
سرح إحدى خريجات ورشة ا
ونــحـن بــدورنــا نـــشــكـــرك يــا أمــانـى عــلى مالحـــظــاتك
اجلديـرة باالهتمام وفى الورش الـقادمة سوف نحرص
على تالفى الـسلبـيات التى ظـهرت فى الورشة األولى..

وفى انتظار مشاركتك دائما.

أول جتـربة  – بـعض العثـرات كمـواعيـد احملاضرات
ــتـدربــ  كـذلك الــتى لم تـنــاسب عــدداً كـبــيـر من ا
ــا جـــعل من كـــثــرة الـــعــدد فـى بــعـض احملــاضـــرات 
ـــســتــحـــيل تــدريب كـل هــذا الــعــدد الــصـــعب بل من ا
تـدريبًـا عـمـليًـا فـتـحـولت الورشـة فى بـعض األحـيان
ل وقـــد ـل مـــنــــهـــا مـن  حملــــاضـــرات نــــظـــريــــة قـــد 
اً فى آراء زمالئى حول الـورشـة وهذا وجدت تـفـاوتـ
التـفـاوت نـابع مـن اختـالف اهـتمـامـاتـهم فـمن يـهـتم
بــــاإلخـــراج وجـــد أن عــــدد ســـاعــــات ورشـــة اإلخـــراج
قــلــيــلــة ومـن يــهــتم بــاإللـــقــاء وجــد أن عــدد ســاعــات
ورشــة اإللـقــاء قـلـيــلـة كــذلك احلـال لــورشـة حــرفـيـة

مثل والنقد والدراما والديكور... إلخ. ا
فى النهاية خـوفًا من أن أطيل عليكم (إحنا عايزين
ورشـة تـانــيـة فى أســرع وقت تـكـون أحــسن وأحـسن
تـنــظــيم دقــيق مــكــان مـجــهــز مــحــاضـرات مــكــثــفـة
ـي أساتـذة مـخـتـلـفـو االجتاهـات سـواء كـانـوا أكـاد

سـرحى مـادة عـلمـيـة متـنـوعة ـارس لـلـعـمل ا أو 
تـربط ب مـا هـو كالسـيـكى وما هـو حـديث تـتراوح
بـ النظـرى والعـملى وأنـا عارفة طـبعًـا أن طلبـاتنا

كبيرة لكن أنتوا اللى طمعتونا).
خــتــام ال يـــســعـــنى إال أن أشــكـــر د. أحــمــد مـــجــاهــد
رئـيس الـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة مـرت األولى

الـسـيـد رئـيس حتـريـر جـريـدة مـسـرحـنـا حتـيـة طـيـبـة
وبــعــد إحـــدى مــتــدربـــات ورشــة مــســـرحــنــا األولى
قسم تمثيل وإخـراج ترددت كثيرًا فى الكتابة إليك
ـسـته خالل فـترة ومـا شجـعـنى عـلى الـكتـابـة هـو ما 
الــورشــة من رغـــبــة لــدى فــريـق عــمل مــســـرحــنــا فى
ـسرحـيـة فى ـسـتـوى احلـركـة ا الـتـطـويـر واالرتـقـاء 

مصر والعالم العربى.
ورأيى نــابـع من حــبـى الــشـــديــد جلـــريــدة مـــســرحـــنــا
(والعامل فيـها) ورغبة منى فى تقـدمها وتطورها
فيـحـسب جلريـدة مسـرحنـا أنـها أقـدمت على إقـامة
هذه الورشـة وحتمـلت صعوبـة التنـسيق ب مـواعيد
ـســرحـيــة وضـغط ــعـهــد الـعــالى لـلــفـنــون ا أسـاتــذة ا

الوقت وضغط الدم من حزب أعداء النجاح.
كل هـذا يـحـسب جلــريـدتـنـا احملـبــوبـة بـاإلضـافـة إلى
الـــــلـــــقــــاءات الـــــرائـــــعـــــة مع اخملـــــرج الـــــكــــبـــــيـــــر جالل
الـــشـــرقـــاوى واخملــرج عـــصـــام الـــســـيـــد واالســـتـــمــاع
ـــســـرح آلرائـــهم وخـــبـــراتـــهـم الـــطـــويـــلـــة فى مـــجـــال ا
بـجــانب مـا وفــرته لــنـا الــورشـة من مــشـاهــدة عـرض
"رومـــيــــو وجـــولـــيــــيت واإلســـكـــافـى مـــلـــكــــا" كـــنـــمـــاذج
ــوسم الـــصــيــفى ــوجــودة بـــا ـــســرحــيـــة ا لـــلــعــروض ا

للمسرح.
كل هــذا يــحــسب لــهــا وإن صــادف الــورشـة  –ألنــهــا

أحد ضحايا بنى سويف:
سكنات  أعيش على ا
وخايف من هشاشة العظام
الـسـيـد وزيـر الثـقـافـة الـسـيـد رئـيـس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة
سـرح الـدكتـور أشـرف زكى نقـيب الـفنـان الـسيـد مديـر عـام إدارة ا

األستاذة مها عفـت رئيس جلنة أسر ضحايا ومصابى بنى سويف كل
األصدقاء كل عام وأنتم بخير.

قــام الــسـيــد الــدكــتــور أشـرف زكى
جهود والفنانة مها عفت حقيقة 
وافــــر وعـــــظـــــيم فـى رعــــايـــــة أســــر
ومــصـــابى بــنى ســـويف وأنــا واحــد
مــنـهم ومن قـلـبـى أقـدم لـهم عـظـيم
امــتــنــانى وخــالـص احــتــرامى عــلى
تـلـك الـرعــايــة الـتى أشــعــرتـنــا أنــنـا

مازلنا فى احلياة.
ــــســــتـــشــــفى  6أكــــتــــوبـــر تــــقــــدمت 
اخلاصة بـالتأمـ الصحى إلجراء
ــفــصـل فــقــرروا عــمــلـــيــة تـــغــيــيـــر ا
ـفـاصل الـتى حتــويـلى عـلى جلـنــة ا
قـــــــــررت عــــــــرضـى عــــــــلـى جلــــــــنــــــــة
مـــتـــخــصـــصـــة بــعـــد ثالثـــة شـــهــور
ســـــادتـى أنــــا اآلن أعـــــانـى كـــــثـــــيــــرا

ـمـكن أن تـقـضى عـلى وقـد تؤدى وبـاخد أدويـة ومـسـكـنـات كـثـيـرًا من ا
ـــنــاعـــة وأرجــو مـن ســيـــادتــكم إلى هــشـــاشــة فـى الــعـــظــام وتـــضــعف ا

مخاطبة مستشفى  6أكتوبر لسرعة دخولى وإجراء العملية.
نيا. رقم  2 / 11719 / 527 بنى مزار ا

ولكم الشكر
حمدى طلبة 
مخرج مسرحى
نيا بنى مزار  –ا
مـسـرحـنـا.. تـتـمـنى ســرعـة االسـتـجـابـة لـشـكـواك وسالمـتك يـا عم

. "حمدى" ورمضان كر

معاناة مخرج «جامعى»
 على أبواب قصور الثقافة

صــراحــة بـــالــطــريق الـــرســمى أنــنى ال
أصــلح حــتى أريح نـفــسى وأريــحـهم من
ــــشــــاريع الــــتى أرهق أعــــيــــنـــهم كــــثـــرة ا

بقراءتها.
نيا حس عبد اللطيف - مغاغة ا
- إمــــا أن يــــكــــون الــــعــــيـب فــــيك أو فى
ـا أنـه لـيس فى مـســئـولى الــقــصـر طــا
ــقـدمـة وكـلــهـا ألسـمـاء ال الـنـصـوص ا
خالف علـيهـا حاول اكـتشـاف «الغلط
» وال تــــخـش عــــلى «عـــــيــــونــــهم» فــــ

فنظرهم حديد!

ــا يـســعى مـســئـولـو جـمــيـعـهــا قـلت ر
الـقصر إلى الـنصوص احملـلية لـتقد
أدب األمـــة وال غــبــار عـــلــيـــهم إنه كــان
هـذا تـفـكـيـرى ولـكن هـذا الـوهم تـبـخر
ـسـتـمـر لـنـصـوص قـدمـتـهـا بـرفـضـهم ا
لــــرأفـت الــــدويــــرى ومــــحــــفــــوظ عــــبــــد
الــرحــمن ومــيــخــائــيـل رومــان ومــحــمـد

سلماوى.
ال أشك حلـــظــة فـى أن رفــضـــهم راجع
لـــعــدم اقـــتـــنــاعـــهم بـى كــمـــخـــرج ولــيس
ـاذا ال بــالــطــبع إلى الــنــصــوص ولــكـنـه 
يــعـلــنــون حــيـثــيــات الــرفض ويــقـولــونــهـا

مــنــذ الـتــحــاقى بـاجلــامــعـة اســتــهـوانى
ــســرح فـالــتــحـقت بــفــرقـة اجلــامــعـة ا
ومــن خـاللـــــــــــــهـــــــــــــا أخـــــــــــــرجـت عـــــــــــــدة
مـســرحـيـات وأثـنـاء ذلك تـعـرفت عـلى
ـن يـعــمـلــون بـقــصـور بــعض الـزمالء 
الـثـقـافـة ونـصـحـونى بـأن أتـقـدم ألحـد
ــشـــروع أقــوم بـــإخــراجه قـــصــورهـــا 
وزينوا لى أن هذا هو الطريق الوحيد
ــــمــــارســــة ــــعــــهــــد  لــــغــــيــــر خــــريــــجى ا
اإلخـراج ومن يـومهـا بـدأت مـعانـاتـها
قـدمت لـقـصـر الـثــقـافـة عـدة نـصـوص
لــبــيــكــيت وإبــسن وتــشــيــكــوف رفــضت

مطلوب «جولة مكوكية» لعصام السيد
 فى احملافظات.. وإال «هنبطل مسرح»

نــا أن اخملــرج عــصــام الــســيــد لــمــ ــاضى عـــ األســبــوع ا
دير اجلديد لإلدارة الـعامة للمسـرح بهيئة قصور «ا
سـرح الـسـكنـدرى فى لـقاء الـثـقافـة» الـتقى بـشـبـاب ا
تـــوح بــقـــصـــر ثــقـــافــة األنـــفـــوشى وذلك فى لـــقــاء مـــفــ
تــــمـع خالله إلـى شــــكــــواهـم وهــــمــــومــــهم تــــوح اســــ مــــفـــــ
ـسـرحـية داخل ـعـوقـات الـتى تـواجه عـمل الـفـرق ا وا
ـواقع الثقـافيـة التـابعة لـلهـيئة وخـاصة أزمـة تعنت ا
ـواقع مع أعـضـاء هـذه الـفـرق وخـاصة مـديـرى هذه ا
سـرح.. وبالـطـبع سعـدت كثـيـرا بخـبر شبـاب نـوادى ا
اهتمـام الفنـان عصـام السيـد بأبـناء األقالـيم وقيامه
بزيارة احملافظـات للقاءاتنا ولكن لدينا أمل أن يقوم
يــاســة وزيـارة تــكــمــال هــذه الــســ تــاذ عــصــام بــاســ األسـ
نــــدريـــة هى جـــمــــيع احملــــافـــظـــات واأل تــــكـــون األســــكـــ

احملـطـة األولى واألخـيـرة فى جـدول أعـمـاله نـتمـنى
ـسرح فى الفيـوم وقنا وأسوان الـقيام بلـقاء شباب ا

وشمال سيناء والشرقية وغيرها من احملافظات.
تـــعــقــد تـــمــام بــأمـــورنــا الـــتى تــ نــحـن فى حــاجـــة لالهــ
تـيـجـة حـتـمـا نـ وتـصل إلى طـريق مــسـدود وسـتـكـون الـ
ـسـرح ـارســة فن ا تــعـاد عن  نــا إلى االبـ هى اجتـاهـ
ثـــقـــافـــة فـى الـــوقت الـــذى يــــوت الـــ داخـل قـــصـــور وبـــ
وسـيقى معـاملة تعامل فـيه فرق الفـنون الـشعبـية وا
مختلفة وأكـثر اهتماما.. يا سـادة ارحمونا يرحمكم

الله.
الوليد محمد عمارة - شمال سيناء
- الـصـبــر طـيب يـا ولـيـد.. وكـلـنـا أمل فى أن تـكـون الـفـتـرة

القادمة أفضل حاالً.
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  فاروق حسنى يفتتح  «ليالى احملروسة» فى القلعة

زهقان طهقان
متضايق!!

العدد 61-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

ــفــكــر هـــكــذا دارت األيــام.. ومــرت األيــام وأصـــبح ا
«ريــكـو» مــصـدراً أسـتــعـ به لــلـتـعــبـيـر عـن حـالـتى
الــنــفـســيــة.. ال فض فــوه «ريـكــو».. ومــنـهم لــله من
جــعــلـوا خــيــالى «يــغـشــلق» وال يــجـد ســوى «ريــكـو»

يستند إليه.
زهـقـان طـهـقـان مـتـضـايق.. ال أدرى هل حتـدث هذا
ــفـكــر الــغـنــائى عن «الــقــرف» أم أن ذوقه الــرفـيع ا
فردة.. عموماً ال بأس من إضافتها - استبعد هذه ا
بـعـد إذنه طــبـعـاً - لـتـصـبح اجلــمـلـة هـكـذا: زهـقـان

قرفان طهقان متضايق!
ـا اعتـرض «ريـكو» لـكن ال بأس.. يـعـترض.. أكـيد ر
سيـسامـحنى بعـد أن ينفـعل عدة دقـائق أو ساعات
عـــلـى قـــيـــامى بـــتـــشـــويـه أفـــكـــاره.. نـــحن فى أيـــام

. سامح كر مفترجة.. وا
.. صـري ريـكو ال شك أحن من الـبـيروقـراطيـ ا
ــصـابـ بــعـاهـات ال ــعـقــدين نـفـســيـاً وا أحن من ا

كن الشفاء منها.
ال تشغل بالك كـثيرا بأسبـاب الزهق والقرف.. أكيد
أنت تعرفـها.. وأكيـد أنك زهقان وقرفـان مثلى.. أما
ـتـطفل وسـتـموت إذا إذا كـنت من الـنـوع «الغـلس» وا
وت لم أحدثك عن أسبابى ورغم أنـنى أتمنى لك ا

فعالً فسأحدثك عن هذه األسباب.
هـنـاك مـشـروعـات كـثـيـرة حـققـت جنـاحـاً طيـبـاً فى
بدايـتها ثم ما لـبثت أن أصابـتها يـد الدمار.. فتش
ـصرية.. فـتش عن العقد دائمـاً عن البيروقـراطية ا

النفسية.
نـحـن أسـاتـذة فـى الـفــشل.. دكـاتــرة فى الـتــدمـيـر..
يــضــيـــرنــا أن يــنــجـح أى شىء.. نــنــطـــلق بــســرعــة
الــصــاروخ لــتـدمــيــره.. نـتــفــ فى وضع الــعــراقـيل
أمـامه حـتى يـزهق الـقـائـمون عـلـيه ويـنـصـرفوا إلى

حال سبيلهم.
راجع مـشـروعـات كـثـيـرة كـانت نـاجـحـة ومبـهـرة ثم
ـــحت من الـــوجــود.. فـــتش عن فـــجــأة انـــهــارت وا
عقـدين نفسياً والفاشل األسباب لن جتد سوى ا
أصالً.. فى كل مــوقع ســتــجــد هــؤالء.. بـارعــون فى
ــؤامـرات.. فــنــانـون فى صــيــاغـة شــهـادات حــيــاكـة ا
الـوفـاة لـلـمـشـروعـات الـنـاجـحـة.. أسـاتـذة فى جـلب

الزهق.. ال تعرف تأخذ معهم «حق وال باطل».
مصر ال يعيش لها مشروع ناجح بسبب هؤالء.. فى
ـــســرح.. كل مــشـــروع مــهم ونــاجح ــســرح وغــيــر ا ا
مـصــيـره الـوأد.. الــطـرق كـثــيـرة ومـتــعـددة.. أبـرزهـا
الذبح بسـك بارد.. أبـرياء دائمـاً يظهرون وهم فى

احلقيقة قتلة محترفون.
ال تسـأل عن مـاذا أحتدث.. يـكفى أن أقـول لك إننى
زهقان طهقان قرفان متضايق.. ولن أفسر أكثر من

ذلك.. وإلى أن نلتقى فى «مسرحنا» أو غيرها!!.

  االثن 8 رمضان 1429هـ  8  سبتمبر 2008 

UMŠd‡‡‡‡‡فاروق حسنى يفتتح
«ليالى احملروسة»
بقلعة صالح الدين UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡

لك األسد ينتصر ا
على طرزان 

 «والدة طبقية متعسرة»
نص جديد 

لـ رأفت الدويرى

سامى عبداحلليم :
مثل يبدأ مشوار ا
من جهاز اإللقاء

عــيـد عــبـد احلــلـيم مــحـمــد شـكــر خـلـف عـبـد
الــقـــادر فــتـــحى عـــبــد الـــســـمــيع عـــزمى عـــبــد
الــوهــاب حــســـام جــايل مــدحـت مــنــيــر جنــاة
عــلـى فــارس خـــضــر عـــمــر طـــاهــر إبـــراهــيم
داود سـميـر سعـدى أمل جـمال هـيـثم خشـبة

وآخرين.
االحـتفـالـية الـضـخمـة الـتى تنـظـمهـا الـهيـئـة والتى
ـاضى تتضمن برنامجًا بعنوان انطلقت  السبت ا
«راوى من بـلدنـا للـسـيرة الـهاللـية» يـتقـاسـمهـا عز
الـــدين نـــصـــر الـــديـن وفـــرقـــته مع أحـــمـــد ســـيـــد
حـــــواس وفـــــرقـــــتـه إضـــــافـــــة إلـى ورش لـــــرســـــوم
األطـفـال وورش حـرف فــنـيـة تـقـلــيـديـة ومـعـرضـًا
إلصـدارات الهيـئة العـامة لقـصور الثـقافة وهـيئة
الكـتاب وصـندوق التـنمـية الـثقافـية واحتـاد كتاب
مصر واجمللس األعـلى للثقافة واجمللس األعلى

لآلثار ودار الكتب والوثائق.

ـشـاركـ فى أمـسـيـات تـضم قـائـمـة الـشـعـراء ا
ــنـجى ــلـتــقى عـمــاد غـزالـى جنـوى الـســيـد ا ا
سرحـان أحمد بـلبولـة ياسر أنـور أمل عامر
يــسـرى الــعــزب فــؤاد طــمـان عــزت الــطــيـرى
سـامح قـنـديل أحـمـد عـنتـر مـصـطـفى مـحـمد

الشهاوى حا عبد الهادى وآخرين.
وفـى واحـــة الــــشـــعــــراء تـــقــــام يـــومــــيـــاً أمــــســـيـــة
ـــشــــاركـــة أحــــد جنـــوم الـــشــــعـــر مـع عـــدد من
الـشـعـراء الشـبـان وتـتـضـمن مـشـاركـات لـنـجوم
األمــســيـات ســمــيــر عـبــد الــبـاقـى أحـمــد عــبـد
ـــعــطى حـــجــازى جـــمــال الـــقــصــاص حـــلــمى ا
ســـالم أحـــمــد فـــؤاد جنم مـــحـــمــد أبـــو دومــة
إبــراهــيم رضــوان مــحــمــد إبــراهــيم أبــو ســنـة
مـــاجــد يـــوسف أحـــمــد ســـويــلم رفـــعت سالم
وعبد الستار سليم بينما تضم قائمة الشعراء
شـاركـ عاطف عـبـد العـزيـز فوزى الـشـبـان ا
خـضر رجب الصـاوى عزة بدر نور سـليمان

 
ـقــرر أن يـفـتـتح واجلـريـدة  مــاثـلـة لـلــطـبع من ا
الـفـنـان فـاروق حـسـنـى وزيـر الـثـقـافـة فـعـالـيـات
لـيــالى احملــروســة الـتـى تـقــيــمـهــا هــيـئــة قــصـور
الــثــقـافــة هـذا الــعــام داخل قـلــعــة صالح الـدين

األيوبى
د. أحــمــد مـــجــاهــد رئــيـس الــهــيــئـــة كــشف عن
أجـنـدة حـافلـة يـتضـمـنهـا الـبـرنامج الـذى تـتوزع
فـعـالـيـاته عـلـى مـسارح مـحـكـى الـقـلـعـة وسـارية
ــلــتــقى الــثــقــافى ومــقــهى اجلــبل إضــافــة إلى ا

جنيب محفوظ وواحة الشعراء.
الــبــرنـــامج - بــحــسـب د. مــجــاهــد - يـــتــضــمن
حـفالت غـنـائـيـة لـلنـجم عـلى احلـجـار ومـحـمد
احلـلو وفـرقة أسـاتـذة الطـرب وعـروضاً لـفرق
الـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة الـــقـــادمـــة من الـــشـــرقـــيـــة
واإلســـــمـــــاعـــــيـــــلــــــيـــــة واألنـــــفـــــوشـى والـــــعـــــريش

واإلسماعيلية وكفر الشيخ.
حــفالت اإلنــشــاد الــديــنى تــتــضــمن مــشــاركـات
ألحـمــد الـكـحالوى وفــرقـته والــشـيخ الـهــلـبـاوى
نعم إضافة إلى فرقة من وفرقة عصام عـبد ا
إنـــدونــــيـــســــيــــا بـــيــــنـــمــــا تــــشـــارك فـى حـــفالت
وسيقى العربيـة الفرقة القومية بقيادة سليم ا
سـحاب وعـبـد احللـيم نـويـرة والعـربـية لـلـتراث

بقيادة فاروق البابلى.
ـسـرحى فى االحـتــفـال الـرمـضـانى الـبـرنـامـج ا
لــلـهـيـئـة يـتــضـمن عـدداً من مـســرحـيـات الـطـفل
تـقدم على مسرح سـارية اجلبل منـها مسرحية
«مـــ األقــوى?» و«الــولــد الــكــسالن» «األيــدى

غرورة» «الوردة الزرقاء». ا
وتــتـضــمن االحـتــفـالــيـة أيــضـاً مــشـاركــات فـنــيـة
لــفــرقــة أطــفـال الــصم والــبــكم االســتــعــراضــيـة
وفــرقـــة رضــا والــتـــنــورة وكـــلــثــومـــيــات «وســام

حسنى».
نــدوات مـتــعـددة حــول مـوضــوعـات ســيـنــمـائــيـة
قهى جنـيب محفوظ ومسـرحية وأدبـية تقـام 
تـمـتــزج بـفـقـرات مــوسـيـقــيـة ذات طـابع خـاص
قـهى لندواته هذا وهو الـتقليـد الذى اعتـمده ا
العام حيث يقـدم عهدى شاكر وفرقته فاصالً
مـوسـيـقـيـاً قـبل نـدوة عن «الـشـخـصـيـة الـثـانـوية
واحلـس الــــســـاخــــر عــــنــــد جنــــيـب مــــحــــفـــوظ»
يديرها محمـود حامد ويشارك فيها د. محمد

بدوى ود. حس حمودة.
بــيـنـمـا يـغـنـى الـفـنـان عـلى إســمـاعـيل قـبل نـدوة
مواهب األلعاب اإللكـترونية التى يديرها هيثم
يـونس ويـتحـدث فـيـهـا د. شريف عـبـد احلـمـيد
نعم ويعقـبها فيـلم تسجيـلى عن الشهيـد عبد ا

رياض من إخراج سامى إدريس.
تـتـضـمن قــائـمـة الـنـدوات أيــضـا عـنـاوين هـامـة
مـــنـــهــــا «حـــول فــــيـــلم حــــارة جنـــيب مــــحـــفـــوظ»
لــســـمـــيـــحــة الـــغـــنــيـــمى يـــتـــحـــدث فــيـــهـــا طــارق
الــتــلــمـــســانى ويــديــرهــا مــحــمــد عــبــد الــفــتــاح
«الـتـغــيـرات االجـتــمـاعـيـة فـى مـصـر ومـســتـقـبل
ـصريـة» يـتـحـدث فـيـها د. جالل الـشـخـصـيـة ا
أمـ ويديـرهـا سيـد الـوكيل و«مالمح الـتـحول
ـصـرى» يـتـحـدث فـيـها د. ـواطن ا فى سـلـوك ا
أحـــمـــد عـــكــاشـــة «ســـيـــاســة االقـــتـــصـــاد احلــر
ـوروث الشـعبى اإلنـتـرنت رفاهـية أم ضـرورة ا
وأثــره» إضــافــة إلى لــقــاءات ديـنــيــة مع مــفــتى
اجلــمــهـوريــة والــدكــتــور أحــمــد الـطــيب رئــيس
جـامعـة األزهر ويـشـارك الفـنـانون حـا عزت
وفــاطــمــة مــحــمــد عــلى وأحــمــد صـالـح وكـرم
مــــــراد وأحـــــمــــــد فــــــتـــــحـى ومــــــاهـــــر عــــــبــــــيـــــد

وسيقاهم فى هده الندوات.
ـلـتقى الـثـقافى يـفـتتح بـرنـامج آخر حـافل فى ا
فعالياته بلـقاء مفتوح مع الفنان فاروق حسنى
ـشاركـة أسـماء ويتـضمن 13 أمـسيـة شـعريـة 
مـن أجــيــال مــتــعــددة ولــقــاء ثــقــافى مع رئــيس
احتــاد كــتــاب مــصــر مــحــمــد ســلــمــاوى وعالء
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