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إن روايـة الـهاللـيـة فى  الـوجه الـبـحـرى لـها
أقـــطــابــهـــا مــنــهم مـن رحل ومــنـــهم من بــقى
كــالـقـابض عـلى جــمـر الـفن األصـيل وتـاريخ
شــخـوصه نـذكـر مـنـهم: سـيـد حـواس فـرج
الــســيـــد فــرج  فــتـــحى ســـلــيــمـــان مــبــروك
اجلــوهــرى عــلـى الــوهــيــدى عــبــد الــســتـار
فـــتــحـى وآخــرهـم  الــشـــاعـــر أحــمـــد ســـيــد
حـــواس الــــذى يـــقــــول إن شـــعــــراء الـــســــيـــرة
الــهاللـيــة فى الــوجه الـبــحــرى يـغــنـونــهـا فى
ــــصــــرى" (الــــربــــاعى - ــــوال ا صــــيــــغــــة "ا
اخلـماسى األعـرج - الـسبـاعى) حـتى يصل
تـداً إلى عشـرات األبيـات عبـر مجـموعة
ــتــتــالــيــة ويــردف قــائالً: إن من الــقـــوافى ا
هـاللـــيـــة بــحـــرى تـــعـــتـــمـــد فى أدائـــهـــا عـــلى
الـكـمـنـجـة والـناى ولـيس الـربـابـة. ويـذكر أن
والــده - رحـــمـــة الـــله عـــلـــيه - كـــان يـــنـــشــد
مــــســـتــــخــــدمــــا  "الــــفــــيــــوال" وهى مـن أنـــواع
الكمنجات لكنها تمتاز بأن أوتارها غليظة
سـتمع صوت الـربابة تمـاما. هكذا فـتمنح ا
تــنـــقـــضى األيــام وتـــكـــبــر شـــجــرة الـــهاللـــيــة
حـكى الـقلـعة الـذى أقـامته الـهـيئـة العـامة
لـقصـور الـثقـافة لـيواصـل اجلمـهور الـعاشق
لــلــسـيــرة الــهاللــيــة مــتـابــعــة روايــة "حـواس"
جملـــــمـــــوعـــــة مـن أهم قـــــصـص الـــــهاللـــــيـــــة
"الــفــرَّادى" بــادئــا بــالــنـاعــســة ومــواصال مع
"عــالــيــة" ومــنـــتــهــيــا بــعـــزيــزة ويــونس وهــو
مـسـلك جـمــالى يـلـقى بــأنـشـطـة الــهـيـئـة فى
أحـضـان اجلمـهـور لـيـستـعـيـد أزمنـة فـقـدها
وفـــنــونـــاً قـــادرة عــلـى اســتـــعـــادة روحـــهــا من

جديد.

لـلـعـراق ولـقـيـاه لـعـامـر اخلـفـاجى من لـقـاء
ــــفـــاتــــيح ــــمــــتـــلـك  «أبــــو زيـــد» الــــعــــارف وا
الــبـطــولــة بـزيــد الـعــجــاج الـذى دخل حــربـا
طاحنة مع «كـافر خان» وانتصـر عليه لكنه
أصـيب فـعــاجله أبـو زيــد لـيـواصل مــهـمـاته
الــــســــحــــريــــة الـــــتى تــــنــــتــــقـل به من األدوار

االعتيادية لدور البطولة.
الــشــاعــر أحــمــد ســيــد حــواس ابن شــاعــر
الـــهاللـــيـــة الــكـــبـــيـــر ســـيـــد حـــواس قــال إن
ـكان ولـهـجته الـسيـرة تـختـلف حـسب لغـة ا
وطريـقة أداء الـشاعـر وما ورثه مـن تقـاليد
أدائـيـة تـمـيـزه عن غـيـره وتـلـقـى بـبـصـمـاتـها
عـــلــــيه فــــإذا كـــان شــــعـــراء الــــصـــعــــيـــد فى
ـهم لــلـســيـرة يـبــدأون بـقـصــائـد مـدح تــقـد
الــــرســــول كــــمـــــا يــــبــــدأ الــــقـص فى بــــعض
قفول" الذى يحتاج لفك ربع ا أجزائها "با
ـتـلـقـ فـإن هاللـية شـفـراته من جـمـهـور ا
ـــنـــابع الــكـــتــابـــيــة وجه بــحـــرى تــنـــهل من ا
ـوذجــاً فى الـقـدرة عـلى االرجتـال وتـقـدم 

حسب حالة اجلمهور. 

الهاللـيـة لـيست مـفـردة بال ظالل ولـيست
مــجـمـوعــة من الـعــازفـ عـلى الــربـابـات أو
الــكـمــنــجــات يــتــابــعــون الــراوى أو الــشــاعـر
حينما يتمايل منغما الكلمات أو ح يغنى
مـشـيـرا بـقـوس أو بـيـده حـ يـواصل الـنـثر
سجوع هكـذا كان جمهور مـحكى القلعة ا
يتـابع بـشغف الـراوى «أحـمد سـيـد حواس»
وهـــو يــــقـــول مــــتـــخــــفـــيــــا وراء روايـــة والـــده
الــشـاعـر الـكــبـيـر سـيــد حـواس الـذى كـانت
تــســتــقــبــله مــعــظـم قــرى الــدلــتــا اســتــقــبـال
الـعـاشق لـلـبـطـولة فـالـسـيـرة عـلى حد زعم
رواتـهـا لـيـست كـتـابـا لـلـحـروب لـكـنـهـا كـتاب
للمعرفـة والفن واالنتقال من عتـبة جمالية
ألخــرى بل هى رحــلــة لــلـــبــحث عن الــقــيم
باد ح تـنتصر للحق واخلير والعدل وا

واجلمال.
حتلق اجلـمهـور متـابعـا أحمـد سيـد حواس
وهـو يـبدأ سـيـرته باإلنـشـاد مسـتـهال  نصه
"بالـصالة على الـنبى" عـبر لـغة مـتفـاصحة
تـتـشـبه بـالـلـغـة الـفــصـحى لـتـقـتـرب من لـغـة
الـنص الديـنى لـتـحـيل إلى قـداسة أبـطـالـها
أو لـتــؤصل لــهم من خالل نــسج مــجـمــوعـة
من الــقــصــائــد الــتى تــمــثل عــتــبــة الــدخـول

للسيرة .
آثـــر حـــواس أن يــبـــدأ بـــقـــصـــة «الـــنـــاعـــســة
ــلـك زيــد الــعــجــاج» لــيـــبــدأ من مــنــطــقــة وا
مــشــوقــة لــلــجـمــهــور الــذى البــد أن يـجــلس
لــيـسـتــمـتع بـجــمـال الـنـاعــسـة وفـروســيـتـهـا
ــثل فـهـى أجــمل نــســاء الــســيـرة ودورهــا 
عالمــة فى الـــنص وفى الـــتــاريخ الـــشــفــوى
الـــذى تــرسخ فى وجـــدان أبــنــاء اجلـــمــاعــة

الشعبية .
فى قــصـة «الـنـاعــسـة وزيـد الـعــجـاج» نـلـمح
«أبـو زيد» وهـو يـتقـنع بـقنـاع الـطبـيب فإذا
كـان أبـو زيـد قد جتـلى فى مـظـهـر الـفارس
عـلى مـدار حـلـقات الـسـيـرة مـنتـصـرا لـلحق
فإنه جتـلى فى حـلقـات أخرى كـشـاعر كـما
Éeƒ°T Oƒ©°ùe¿ظــــهــــر ذلك فى قــــصــــة دخــــول «أبــــو زيــــد»

 د. صبرى عبدالعزيز يكتب
عن الراحل حسن سليمان 
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مسرحة السيرة
الهاللية 

فى محكى القلعة ـسـرح الـذين تـرسـلـهم وضـعـونـا فـى حرج شـديـد نـقـاد إدارة ا
سرحية فى األقاليم.. فحسب تصريحات لتـقييم العروض ا
صادفة مع الزمـيل د. محمـد زعيمه فى لقـاء جمعنى به بـا
أننـا نـعـمل فى جـريدة واحـدة اسـمـهـا "مسـرحـنـا" فـإنه كلف
عددًا من هـؤالء النـقاد بالـكتابـة عن عروض الـفرق القـومية
التـى شاهدوها فى األقالـيم وكانت احلصيـلة مخزية; إذ إنه
- حـسب تصريـحاته - لم يتـلق سوى أربعـة مقاالت من أصل
أربعـة وعـشرين مـقـاالً عن أربعـة وعـشرين عـرضًـا كان يـتوقع
أن يــتــلـقــاهـا لــتـنــشـر فى "مــســرحـنــا" الـتى تــصـدر بــأمـوال
عدول!! "الغالبة فى األقاليم" حسب فتوى السيدة فاطمة ا
عدول حتب «مسرحنا» حباً جماً .. أسوق .. السـيدة فاطمة ا
لهـا خبراً سيـفرحها: نـفكر حالـياً فى إصدار مسـرحنا بشكل
يومى ونـفكر كذلك فى إصـدار طبعة أسـبوعية بـاإلجنليزية
خدمـة للـمسرحـي فى أقـاليم  إجنـلتـرا الشقـيقـة وتوابـعها
وأرجو أن يـعذرنـا قراء الـفرنـسيـة لن نسـتطـيع إصدار طـبعة

لهم قبل عام من اآلن على األقل..! 
اذا يا زميل جاءت يرجع مـرجوعنا للـزميل محمد زعـيمه.. 
احلصـيلة هزيلة ومخزيـة إلى هذا احلد? الزميل قال النقاد

لم تعجبهم العروض!! "كسبنا صالة النبى!!"
ـتلك موضـة جـديـدة فى الـنقـد.. حـجـة الـبلـيـد والـذى لم 
أدواته بـعـد.. الـعـرض لم يـعـجـبـنى ولن أكـتب عـنه.. مـا هـذا

الكالم الفارغ يا نقاد الغبرة?!
العـرض لم يعجبك.. ماشى.. لكن ما الذى لم يعجبك فيه?
ـاذا ال تشـيـر إليـهـا حتى ما هـى الكـوارث الـتى فى العـرض? 
نسـتـفيـد ويـسـتفـيـد صنـاع هـذه الـعروض?  يـا أخى بـصَّرهم
بخـطاياهم حتى يـتجاوزوها وال تـتركهم هكـذا يكررونها فى

كل عرض.. هذا إذا كان لديك ما تقوله أصالً.
مهـمة الناقد ليـست عاطفية.. العـرض أعجبه أو لم يعجبه
مـهــمــته أن يــحــلل ويــشــيــر إلى مــنــاطق اخلــلل أو مــنــاطق
اإلجادة أن يـتـعـامل مع الـعـرض أيًـا كـان مـسـتـواه بـقـوان
فروض أن أى عرض يثير العـرض وليس بقوان سيـادته.. ا
لدى الـناقـد مجـموعـة من األسئـلة ويـدفعه لـلكـتابـة مقـدمًا
قراءته له.. أمـا حـكايـة لم يـعجـبنـى هذه فـهى حجـة الـبلـيد

سئولية. للتهرب من ا
ـسـرح نقـادًا "عـلى ما تُـفـرج" يرفـعون حـرام أن ترسل إدارة ا
شعـار "العـرض لم يعـجبـنى" اختـاروا النـقاد القـادرين على
كـــتــابـــة تــقــريـــر وافٍ عن الــعـــروض الــتى شـــاهــدوهــا ألن
احلـاصل أن الناقد من هؤالء يكـتفى بوضع درجة من مائة
أل اسـتـمـارة سـاذجـة - ال أعـرف عن كل عـرض شـاهـده.. و
من اجملـــرم الــذى أعـــدهــا - عن الـــعــرض ومـــدى مالءمــته
ـكن ألى عـابر سـبيل للـمـكان.. وأشـيـاء من هذا الـقـبيل  
كن أن يـضربـها فى ثـوان أثـناء جـلوسـه على أى غـرزة.. و

أن يكتبها واقفًا! 
ــفـاجـأة الـتى تـمــوَّت من الـضـحك أن بــعض هـؤالء الـنـقـاد ا
الذين قـالوا إن الـعروض لم تعـجبهم ومن ثم لم يـستطـيعوا
اذا الكـتـابة عـنـها مـنـحوا هـذه الـعروض درجـات مـرتفـعـة.. 

منحوها هذه الدرجات مع أنها لم تعجبهم?!
أسـمـاء الـنـقـاد والـدرجات الـتى مـنـحـوهـا لـلـعروض الـتى لم
تـعــجـبـهم مـوجــودة لـدى الـزمـيـل د. مـحـمـد زعــيـمه اسـألـوه

عنها!!

 د. حسن عطية:
 الواسطة قائمة 
فى معهد الفنون
سرحية حتى قيام ا
الساعة

 يوم بيوم 
مع مهرجان 

جامعة ع شمس

 «أعداء»
 نص مسرحى
لكاتب أمريكي 

مسرحة السيرة
الهاللية 

فى محكى القلعة

مسرحة السيرة
الهاللية 

فى محكى القلعة

مسرحة السيرة
الهاللية 

فى محكى القلعة

مسرحة السيرة
الهاللية 

فى محكى القلعة

مسرحة السيرة
الهاللية 

فى محكى القلعة

 د. حسن عطية:
 الواسطة قائمة 
فى معهد الفنون
سرحية حتى قيام ا
الساعة

 د. حسن عطية:
 الواسطة قائمة 
فى معهد الفنون
سرحية حتى قيام ا
الساعة

 د. حسن عطية:
 الواسطة قائمة 
فى معهد الفنون
سرحية حتى قيام ا
الساعة

 د. حسن عطية:
 الواسطة قائمة 
فى معهد الفنون
سرحية حتى قيام ا
الساعة

 د. حسن عطية:
 الواسطة قائمة 
فى معهد الفنون
سرحية حتى قيام ا
الساعة
عهد قبول با عهد.. وداخل العدد أسماء ا قبول با عهد.. وداخل العدد أسماء ا قبول با عهد.. وداخل العدد أسماء ا قبول با عهد.. وداخل العدد أسماء ا قبول با عهد.. وداخل العدد أسماء ا قبول با .. وداخل العدد أسماء ا

 «أعداء»
 نص مسرحى
لكاتب أمريكي 

 «أعداء»
 نص مسرحى
لكاتب أمريكي 

 «أعداء»
 نص مسرحى
لكاتب أمريكي 

 «أعداء»
 نص مسرحى
لكاتب أمريكي 

 «أعداء»
 نص مسرحى
لكاتب أمريكي 

 د. صبرى عبدالعزيز يكتب
عن الراحل حسن سليمان 

 د. صبرى عبدالعزيز يكتب
عن الراحل حسن سليمان 

 د. صبرى عبدالعزيز يكتب
عن الراحل حسن سليمان 

 د. صبرى عبدالعزيز يكتب
عن الراحل حسن سليمان 

 د. صبرى عبدالعزيز يكتب
عن الراحل حسن سليمان 

 يوم بيوم 
مع مهرجان 

جامعة ع شمس

 يوم بيوم 
مع مهرجان 

جامعة ع شمس

 يوم بيوم 
مع مهرجان 

جامعة ع شمس

 يوم بيوم 
مع مهرجان 

جامعة ع شمس

 يوم بيوم 
مع مهرجان 

جامعة ع شمس

ان مازن  فوتوغرافيا : ا

 فوتوغرافيا : أحمد مصطفى
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ــتـمــركـز داخل أرســطـو لم يــكن يــسـمح له إال بــاسـتــخـدام ـيــثـولــوجى ا > احلس ا
عانى على األسماء واألفعال والقضايا. الذرائعية فى إسقاط ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

22  من سبتمبر 2008  العدد 2263 من سبتمبر 2008 العدد 63

بعد أن حتدث
اجلميع عن أزمة
سرح دعونا ا
نتحدث عن
سرح فى ا

األزمة.. استمع
إليهم فى حتقيق
محمد عبد
القادر صـ 7

هرجان ن اخلشاب يتابع عروض ا د. أ
13 تخصص صـ 12 سرح ا األول 

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

سرح القومى قرر استئناف تقد مسرحية «روميو وجولييت» للمخرج سناء شافع خالل عيد الفطر القادم. > ا

 عدد خاص عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

سرحى  هل يختلف النص ا
ب العرض التجارى وعروض الهواة.. 

اقرأ عبد الغنى داود صـ 10

فى صـ 14 يحدثنا مسلم الشبراوى عن مالحظاته
حول مسرحية «روميو وجولييت» وخالد حسونة

يكتب عن روميو وجولييت والتمرد على القوالب صـ 9

الـهاللـيـة لـيـست مـفـردة
بـال ظـالل ولــــــــــيــــــــــسـت
مـجـمـوعـة من الـعـازف
عـــــــلـى الــــــــربـــــــابـــــــات أو
الــكــمـنــجــات يــتــابــعـون
الـــــــراوى أو الـــــــشـــــــاعـــــــر
حـيـنـمـا يـتـمـايل مـنـغـما
الــكـلــمـات أو حـ يــغـنى
مـشـيـرا بــقـوس أو بـيـده
حـــــ يـــــواصل الــــنـــــثــــر
ـــســجـــوع هـــكـــذا كــان ا
جـمــهـور مـحـكى الـقـلـعـة
يـــتـــابع بـــشـــغف الــراوى
«أحــمـــد ســيــد حــواس»
وهو يـقول متـخفيا وراء
روايـــة والــــده الـــشـــاعـــر
الــكـــبــيـــر ســيـــد حــواس
الـذى كــانت تــســتــقــبـله
مـــعــــظم قــــرى الـــدلــــتـــا
اســـــتـــــقــــبـــــال الــــعـــــاشق
للبـطولة فالسيرة على
حـد زعم رواتــهـا لــيـست
كــتـابــا لـلــحـروب لــكـنــهـا
كـتــاب لـلــمــعـرفــة والـفن
واالنـــتــقـــال من عـــتـــبــة
جمالية ألخرى بل هى
رحلـة للبـحث عن القيم
ــبـاد حــ تــنــتــصـر وا
للـحق واخلـير والـعدل  .

مختارات العدد 
سرحى  من كتاب مفهوم الضوء والظالم فى العرض ا
- تأليف: جالل جميل محمد - مراجعة : د. نهاد
صرية العامة للكتاب 2002. صليحة - الهيئة ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

د. صبرى عبد العزيز يحدد مالمح
الرؤية التشكيلية عند حسن سليمان

ة صـ 26 ابن حوارى القاهرة القد

مثل أن تساعده على أن كن خلبرة ا هل 
يكون مخرجاً.. تعرّف على الطريقة

رحات صـ 22 صاحبة زوجات وندسور ا

سرح العمالى. اضى فعاليات مهرجان شبرا اخليمة لعروض ا > انتهت مساء اخلميس ا

ى «  ليوناردو دافنشى»  للفنان العا
لوحات العدد

د. زينب العسالالغالف
تكتب ألول مرة
عن تنيسى وليامز
الذى قتله

اإلدمان صـ 19

د. كمال الدين
عيد ينبه

ألهمية القراءة
بعد ورشة

مسرحنا ويتمنى
أن تعاد طباعة
الكتب األساسية

سرح  فى فن ا
اقرأ صـ 25

> إن اسـتـخـدام (أرسطـو) لـكـلـمة الـداللـة الـتى هى عالمـة وضـعـية
كن أن يكتسب وسطحية تؤسس العالقة ب الفكر والوجود وال 

عنى إذا انعزل جزء منهما عن اآلخر. منهما أية داللة 

د. حسن
عطية عميد
عهد العالى ا
للفنون
سرحية ا

يقرر:
الواسطة
قائمة حتى
قيام الساعة
تابع تفاصيل
حواره مع
مسرحنا

 صـ 5

جتربة عز الدين
نصر الدين
وأحمد حواس
فى مسرحة

السيرة الهاللية 
اقرأ صـ 6 صـ 32

مسرحنا متألقة دائماً ولكن..
 أين نصى الشعرى

كل التمنيـات الطيبة مقرونة بأعز أمانى الصحة
نى. والسعادة; وأطيب ا

والـله أسـأل أن يـوفـقـكم إلـى مـا فـيه خـيـر الـوطن
ورفـعـة وازدهـار األدب والـفن والـثـقـافـة عـامة فى
ظل جــهـودكم اخملــلـصــة الـدؤوبـة; ونــقـدكم الــبـنـاء

فيد. وا
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

حجازى غريب
السويس
شكراً يا أستاذ حـجازى على هذا اإلطراء الذى
ال نـســتـحـقه وبـالـنــسـبـة لـلـنـص نـعـدك بـنـشـره
قــريـبــاً وأرجــو أن تـعــذرنـا ألن لــديـنــا نـصــوصـاً
تلـقينـاها قبل صـدور العدد األول ومـازالت قيد
الـنـشـر نظـراً لـلـكم الـهائل من الـنـصـوص التى

نتلقاها.

النصوص لـغويا وإبداعياً حيث العناصر الثالثة
مـثل وخـاصـة كـشف أالعيب ـؤلف اخملـرج وا ا
ـــســــرح لـــعـــبـــة بــــعض األفـــراد الــــذين يـــتــــخـــذون ا
وجتـــارة لـألسف الـــشـــديــــد كـــالـــذين كـــتـب عـــنـــهم
أخــيــراً ولـــيس آخــرا فى بـــابــكم (مـــجــرد بــروفــة)
ـثل!.) فى عدد مـسرحـنا حتت عـنوان (امـسك 

الصادر فى 2007/12/31.
إن هــوايــتى األولى قــبل األدب هى فن الــتــمــثـيل;
وبـالـذات عـشـقى لـلـمـسـرح الـذى مـارسـته تـمـثـيال
وإخــراجـاً وتــألــيـفــا ونــقـدا مــنــذ عـام 1984 حـتى

التسعينيات.
وقـبـل أن أخـتــتم رسـالــتى هــذه أرجـو لــكم وأسـرة
الـتـحــريـر وعـلى األخص األسـتـاذ الـدكـتـور أحـمـد
مـــجـــاهـــد رئـــيـس مـــجـــلس اإلدارة واألخ الـــفـــاضل
األديب األسـتـاذ مـســعـود شـومـان مـديـر الـتـحـريـر

رئيس التحرير
حتــيــة من عــنـد الــله مــبــاركـة طــيــبـة وسـالم الـله

عليكم ورحمته وبركاته وبعد
أرجــــو أن تــــكــــون وأســــرة الـــتــــحــــريــــر فـى أســــعـــد

األوقات وأطيب التمنيات أما بعد.
بـــــتــــاريخ 2007/12/11 أرســــلـت لــــســـــيــــادتـــــكم مع
مخصوص نسـخة خطية من مسـرحيتى الشعرية
ذات الفصل الـواحد (الفارس) آمال نـشرها على
تألقة دوما (مسرحنا) ولقد صفحات جريـدتنا ا
ـسـرحــيـة لألخ األديب األسـتــاذ مـسـعـود سـلــمت ا

شومان مدير التحرير التنفيذى.
ا اعتزاز.  وأنا  أنتظر رأيكم الذى أعتز به أ
ـتعة غامرة وأنـا أقرأ بابكم احلكيم إننى أشعر 
والــــشـــجـــاع (مـــجـــرد بـــروفـــة) حـــيت تـــصـــحـــحـــون
ـــــســـــرحــــيـــــة فى وتـــــعــــاجلـــــون بـــــعض األخـــــطــــاء ا

أرجوكم  دققوا
فى النصوص!

السيد رئيس حترير مسرحنا
حتية طيبة وبعد

أنـا واحـد من قـراء اجلـريــدة اجلـمـيـلـة «مـسـرحــنـا» وتـعـجـبـنى
ــهــمـة لــتــكـوين ــصـادر ا مــوضـوعــاتــهـا جــداً وأعــتـبــرهــا من ا
ـســرح ولــكـن بــاحلــيــاة عــمــومـاً ألن مــعــرفــتى لــيس فــقـط بــا
ــا لـــذلك أعــتــبــر أن ــســرح يــعـــكس احلــيــاة مـن حــولــنــا.. ر ا
واد سـرحيـة التى تـنشـرها «مـسرحنـا» من أهم ا النصـوص ا
الــتى تــربــطــنى بــاجلـريــد وقــد الحــظت فى الــفــتــرة األخــيـرة
ــقـدمـة وعـدم تـمــيـزهـا.. لـذا أرجـو ضـعف بــعض الـنـصـوص ا
الـتـدقــيق فى اخـتــيـار الــنـصـوص فـى األعـداد الـقــادمـة وعـدم
الــتــســامح مـع الـنــصــوص الــضــعــيــفــة حــتى ولــو كــانت لــكــتّـاب

مشهورين..
كذلك أتمنى «التـنويع» فى أسماء النقاد الـذين يتابعون العروض
سرحيـة فقد الحـظت تكرار بـعض األسماء التى - لألسف - ا
تـابعـة ما ـا يحـرمنـا من فـرص أوسع  تكـرر نفـسهـا ومـا تكـتبه 
يـعـرض وعـلى الـرغم من سـعـادتى بـاجلـريـدة ومـا تـقـدمه بـشـكل
ـــســـرح فى عــام فـــإنـــنـى أتــمـــنـى أن تـــنــفـــتـح أكـــثــر عـــلـى حـــركــة ا

األقاليم..
ــهــرجـــانــات الــتى تــقــام خــارج فـــهــنــاك الــكــثــيـــر من الــعــروض وا
الـعـاصـمـة فـى اجلـامـعـات اإلقـلـيــمـيـة وغـيـرهــا وال أجـد مـتـابـعـة

كافية بها داخل مسرحنا.
وأخيراً أكرر حتياتى لسيادتكم وللقائم على حترير اجلريدة.
عصام عبد احملسن

مساكن إسكو - بهتيم
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سرح فى رمضان? اذا انهزم ا
الـدولــة الـذى يـقــدم خـدمــة ثـقــافـيـة
ــهم أن تـظل غـيـر هــادفـة لــلـربح.. ا
ــســارح مــفــتــوحــة حــتى لــو قــدمت ا

ة. عروضاً قد
نعم السيد محمد عبد ا
حلمية الزيتون
> مـعـك حق يـا مـحـمـد نــتـمـنى أن يـنـظـر
ـسـئـولـون إلـى هـذا األمـر بـعـ االعـتـبار ا
فى رمضان القادم ربنا يحيينا ويحييك

ــســلــسالت الــتــلــيــفــزيــونــيــة الــتى بــا
نـــزلـت عـــلــــيـــنـــا كــــالـــســـيـل وارتـــيـــاد
ـــســــارح فى ســـهــــرات رمـــضــــانـــيـــة ا

لطيفة.
ـسـرح مـازال له عـشـاقه ومـريدوه ا
سئولون عدم وال يصح أن يـخشى ا
حــضــور اجلــمــهــور إلــيه فى الــشــهـر
الـــفــضـــيل لـــيس مــهـــمـــاً أن تــمـــتــلئ
ــــــــســــــــارح عـن آخــــــــرهــــــــا وحتــــــــقق ا
إيــــرادات عــــالــــيــــة خــــاصــــة مــــســـرح

ــــســــئـــــولــــون عن أمــــرهـم عــــجــــيـب ا
سرح فى مصر فما أن يأتى شهر ا
ـسـارح رمـضـان حـتى تــغـلق مـعـظم ا
ــــســــرح رجس من أبــــوابـــهــــا وكــــأن ا
عــمل الــشـيــطـان ال يــصح أن نــقـربه

. فى الشهر الكر
سارح كنت أتـوقع أن تضـاء جميـع ا
فى هــــذا الــــشــــهـــر وتــــعــــمل بــــشــــكل
عــادى فــثــمــة مــواطــنــون يــعــشــقــون
ــــســـرح وبـــإمــــكـــانـــهـم الـــتـــضــــحـــيـــة ا

أنا سعيد باحملكى..
 بس ف األقاليم

يــقــتــصـر يــا حــسـام عــلى الــقــاهـرة
فـقـط فـهنـاك لـيـالى احملـروسـة فى
ـــنـــصـــورة ولـــيـــالى احملـــروســـة فى ا
عـن بــرامج الــفــروع ســـوهــاج فــضالً 
الــثــقــافــيــة فى كل أقــالــيم مــصـر..
عـليك أن تطمئن األقاليم فى بؤرة
اهـتـمام وزارة الـثقـافـة بصـفة عـامة
وهـــيــئــة قــصـــور الــثــقــافـــة بــصــفــة

خاصة.

حـسـنى ود. أحمـد مـجاهـد رئيس
الهيـئة وكل العـامل بـهذا اجلهاز
عـــلـى هـــذه الــــوجـــبــــة الـــثــــقـــافــــيـــة

والفنية التى قدموها لنا.
ـــــــاذا حتــــــــظى ولـــــــكـن لـى ســـــــؤال 
الــــــــقــــــــاهــــــــرة فــــــــقـط بــــــــكـل هــــــــذا
االهـتــمــام.. أيـن األقـالــيـم يــا وزيـر

الثقافة?
حسام الدين سيد على
القاهرة
االحـتفـال بشهـر رمضـان الكر لم

بــصــراحــة أهــنئ الــهــيــئــة الــعــامـة
لقصـور الثقـافة على جنـاحها فى
تـــنــظـــيم مـــحـــكى الـــقـــلــعـــة.. لـــقــد
ذهـبت أنـا وأسـرتى أكـثـر من مـرة
ــــــكـــــان الــــــرائع الـــــذى إلى هـــــذا ا
اخـتارته الـهيـئة هـذا العـام إلقامة
بارك احتفاليتها بشهر رمضان ا
واســـــتـــــمـــــتـــــعـت بـــــكل الـــــفـــــقـــــرات
والنـدوات والعروض التى قدمتها
قـصـور الـثـقـافـة وفـرقـهـا فـشـكـراً
لــلــهــيــئــة ولــوزيــر الــثــقــافــة فــاروق
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د. عصمت يحيى

ـثل العـليـا هو عـالم األفـكار ألن الـفكـرة شىء غيـر مادى > إن عـالم ا
وجود واد واألفكـار يوجد  عـالم احملسوسـات وهو خلـيط ب ا وبـ ا

وجود. وغير ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحيته اجلديدة «احلادثة اللى جرت فى سبتمبر» للكاتب أبو العال السالمونى. > د. عمرو دواره  فشل حتى اآلن فى اختيار بطل 
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سرحي جريدة كل ا

22 من سبتمبر 2008 العدد63

هرجان اخلتامى هذا العام. رشحة للمشاركة فى ا سرح بهيئة قصور الثقافة انتهت من اختيار العروض ا > إدارة نوادى ا

ـادة هى الـكـتـلـة اخلـام ـادة والــصـورة  ا  > إن كـل وجـود (جـوهـر) مـصـنـوع من ا
ـتمـيزة وحتى تـصبح هـذا الشىء أو ذاك يـجب أن تنـطبق فـيها اجلـامدة غـير ا

الصورة فالصورة هى الفكرة الناشطة النوعية".

د. أحمد
 مجاهد

أيام احملكى
هــكـذا مــرت سـريــعـاً أيـام مــحـكى الــقـلــعـة الـتى
أقـامتهـا الهيـئة فى قلـعة صالح الدين بـالتعاون
مـع تسع مـؤسـسـات تابـعـة لـوزارة الثـقـافـة فضالً
ـنـاسـبـة شـهـر رمـضان عـن احتـاد كـتـاب مـصـر 

. الكر
لـــيــست إشــادة بــالـــذات الــقــول بــأن جنــاح هــذه
الـتظـاهرة الـثقـافية والـفنـية فـاق كل التـوقعات
واحلـق أن وراء هذا الـنـجـاح دعم مـادى ومـعـنوى
كـبـير قـدمه الـفـنان فـاروق حسـنى وزيـر الـثقـافة
الـذى كان حريصاً قبل شهر رمضان الكر على
مـتـابعـة كل التـفاصـيل بـدقة شـديدة وتـذليل أى
مـكن أن تؤثـر على جنـاح وتألق هذه عـقبـة من ا
الـتـظاهـرة وكان حـريـصاً كـذلك علـى افتـتاحـها
بـــنــفــسه ومـــعه كل قــيــادات وزارة الـــثــقــافــة ثم

متابعته لفعالياتها يوماً بيوم.
لـقد أسهمت هـذه التظاهرة الـتى  التخطيط
سئول بالهيئة لـها بعناية فائقة من قـبل كل ا
 فـى إعـادة االعتـبـار لـلـثـقـافـة اجلـادة والـرفـيـعة
ــتــشـائــمـة الــتى تــقـول ـقــولـة ا وأثــبــتت كــذب ا

بانصراف الناس عن تلقى هذه الثقافة.
ـواطـنـ شــهـدت الـتـظــاهـرة إقـبـاالً كـبــيـراً من ا
الـذين كانوا ينتقلون ما ب واحة الشعراء التى
شارك فيها كبار شعراء مصر مع عدد ضخم من
شـعراء األقـاليم بـاإلضافـة إلى عدد من مـطربى
األغـنية البـديلة التى تـرقى بالذوق واإلحساس
وبــ مــقــهى جنــيب مــحــفــوظ حــيث الــنـدوات
الـفـكريـة واألدبـية الـتى شـارك فيـها كـبـار النـقاد
ـثقف وكذلك عروض السيرة الهاللية التى وا
قـدمهـا اثنـان من أشهر رواتـها فى مـصر اآلن عز
ثـالً لرواة الـوجه الـقـبلى الـدين نـصـر الـدين 
ثالً لرواة الوجه البحرى. وأحمد سيد حواس 
ــقــهـى إلى مــســـرح ســاريــة اجلـــبل حــيث ومـن ا
وسيقـية وفرق الفنـون واآلالت الشعبية الـفرق ا
واإلنـشاد الدينى وعروض األراجوز وخيال الظل

وغيرها.
لـم يقـتصـر األمـر على ذلك فـقط بل تـعداه إلى
الـــورش الـــفـــنـــيـــة ومـــعــارض اإلصـــدارات الـــتى
نـظمـتهـا الهـيئـة العامـة لقـصور الـثقـافة وهـيئة
الــكــتــاب واجملــلس األعــلى لــلــثــقــافـة واجملــلس
ــركـز الـقـومى األعــلى لـآلثـار واحتــاد الـكـتـاب وا
لـلترجمة وصندوق التنـمية الثقافية فضال عن
ورش احلـــرف الــبــيــئـــيــة وورش رســوم األطــفــال

وغيرها وغيرها.
لــقـد كــانت هـذه الــتـظــاهـرة جــامـعـة لــكل أنـواع
صـرية وجـاءت لتعـكس حالة الـفنـون والثقـافة ا
االزدهـار والـتـنوع الـثـقافى الـتى تـشـهدهـا مـصر
اآلن والـتى يـعود الـفضل األول فـيهـا إلى الفـنان
فـاروق حسنـى وزير الثـقافة الذى حـقق للـثقافة
ــصــريــة إجنـازات كــبــيــرة يـصــعب حــصــرهـا أو ا

ساحة. اإلحاطة بها فى هذه ا

كواليس سرحية 90 طالباً جنحوا فى اختبارات قبول معهد الفنون ا
فى عهد جديد أكثر إشراقاً

حـسـ عـبـد الـله إبـراهـيم سـعـيـد مـحـمـد مـحـمد
سـيــدة الــســيــد مـوسـى سـمــيــر إبــراهــيم إبــراهـيم
مـحمـد عـبد احلـلـيم العـزونى أحـمد فـؤاد حـس

محمد فتحى متولى.
ـــســرحى  قـــبــول الــطالب وفـى قــسم الــديـــكــور ا

اآلتية أسماؤهم:
مى عبد الغنى عبـد الله ندى طارق عبد احلميد
مــصــطــفـى ســيــد ســعـــيــد تــهــامـى مــحــمــود عــوض
ــعــبــود عــبــد الــغــفـار زيــنب مــحــمــد خــلــود عــبـد ا
ســـامى عـــلى عـــبــد الـــله مـــنـــة الـــله ســـعــيـــد صالح
إبـراهيم أحـمد مجـدى عبـد القـوى محـفوظ على
الـســيــد عـلى عــبـد احلــمــيـد أمــ عـادل رمــضـان
مـهـا إسمـاعـيل الـفولى أحـمـد بسـمـة إيهـاب أحـمد
عـبـد احلمـيـد عبـد الـرحمن الـسـيد عـبد الـعـظيم
سـارة سيـد تـوفيق سـيـد ياسـمـ إسمـاعـيل كامل
شـادى محـمـد إسمـاعـيل قطـامش مـحمـود حـس
عـبـد احلـمـيـد مـحـمـد عـبـد الـرءوف عـبـد احللـيم
أحمد قبيس أبو عـقرب أحمد صفا حسن معتمد
مــبــروك مــحـمــد مــجــدى مــرعى حــسـن يــاســمـ
محمـد أحمد إبـراهيم رباب الـبرنس محـمد فرج
شـادى عبـد اللـه إسمـاعيل مـصـطفى مـحـمد نـبيل
مـحمـد خالـد محـمد مـحمـد عبـد اللـطيف أحـمد
فتحى عامر محمـد محمود السيد موسى محمد

بروك. حس عبد احلميد رجاء محمد ا
ــعـهــد فى اسـتــقـبــال الـطالب اجلــدد صـبـاح وبـدأ ا
أمس األحـد تمـهيـدا لالنتـظام فى الـدراسة وإتـمام

إجراءات القبول.
طالع حوار مسرحنا مع د. حسن عطية عميدطالع حوار مسرحنا مع د. حسن عطية عميد
سرحية صـ 5 عهد العالى للفنون ا سرحية صـ ا عهد العالى للفنون ا ا

الـعـدل هـبـة الـله شـعـبـان أحـمـد نـهى أحـمـد فـؤاد
أحـمــد مـحـمــد عـلى الــسـيـد الــسـعـيــد سـارة ربـيع
عــبـــد احلــمــيــد ر عــبـــد الــســمــيع مـــحــمــد عــبــد
الــعــظــيم  إيــاد أحــمـد الــصــعــيــدى أسـمــاء صالح
مــحــمــد عـلـى مـحــمــد مــصــطــفى حــلــمى مــحــمـد
قصـود شريف أحمد محمـد أحمد مـحمد عبـد ا
مـحــمـد مـحـروس بالل مـحـمـود عـلى اجلـمل والء
محـمد مـجدى فـوزى حـسام بـخيت مـحمـد مر
مـصـطـفى صـفـى الـدين مـصـطـفـى طـاهـر جـمـعـة
رضــوى شـــريف مـــحـــمــد الـــســـيــد ريـــهـــام مــحـــمــد
مــحـمــد هــبـة عــبــد الـعــظــيم عـبــد احلــمـيــد مــنـار

ـيـة الـفـنون اعـتـمد د. عـصـمت يـحـيى رئـيس أكـاد
ـعـهد ـاضى نـتيـجـة اخـتـبـارات القـبـول بـا األربـعـاء ا
ـســرحـيــة بـأقـســامه الـثالثــة بـعـد الـعـالـى لـلـفــنـون ا

. دة أسبوع اختبارات استمرت 
سرحية» عهد العالى للفنون ا د. حسن عطية «عميد ا
ـسـرحـنـا إن امــتـحـانـات هـذا الــعـام شـهـدت قـبـوًال قــال 
عـهد و مـراعاة اخـتيار كبـيرًا من راغـبى االلتـحاق بـا

واهب احلقيقية. تميزين وأصحاب ا ا
وأضاف د. عطـية :  قبول 90 طالبـة وطالباً فى
األقـــســام الـــثـالثــة (الـــتـــمـــثـــيل واإلخـــراج والـــدرامــا
ـــعــدل 30 ـــســـرحى والـــديـــكـــور) وذلك  والـــنـــقــد ا
طـــــالـــــبــــا٠ً لـــــكـل قــــسـم وجـــــاءت أســــمـــــاء الـــــطالب

الناجح فى قسم التمثيل واإلخراج كالتالى:
محمـد رمضان مـحمود طه عـبد الفـتاح طه نورهان
محمد مـحمود على ديـنا محمـد على النـشار محمد
مـصـطــفى يـاسـر مــصـطـفى مــحـمـود عـبــد الـلـطـيف
ـان الـسـيـد الـسـيـد أحـمد مـحمـود عـبـاس الـسـيـد إ
نــاصــر سـيف الــدين رانــيــا خـلــيل اخلــطـيـب مـحــمـد
رشــدى عــبــد الـعــلــيم نــهى عــابــدين مــحــمــد الــســيـد
شيـمـاء عـبـد الـلـطـيف الـسيـد خـالـد مـحـمـد الـعوانى
محمـد سمير مـحمد كـر محمد عـبد اجلواد ندى
مـحــمـد مـحــمـود أحـمــد صالح الـدين أحــمـد أحـمـد
عـبـد احملـسن مــبـارك فـاروق مـحـمــد مـحـمـد هـاشم
أحـمــد نـصـر الــدين أحـمــد الـشـهــاوى إيـهـاب عــثـمـان
مـحمد خـالد كـمال الديـن سليم كـر أحمـد حنفى
رشـا حسن مـحمـد أم تـامر كـرم أيوب نـهى فاروق
توفيق جـولى فكتور أنـيس حنا أحـمد محمـد محمد

عطى. فهمى ميرفت سيد عبد ا
أمـا أسـمــاء الـطالب الــنـاجــحـ فى قــسم الـدرامـا

سرحى كالتالى: والنقد ا
شـيـمـاء عـبـد الـسالم عـبـد الـعـزيـز مـروة عـبد الـله
أحـمد مـحمـد سمر إبـراهيم يـونس إبراهـيم على
فــتــحى عــبــد الــعـزيــز ديــاب نــوال مــحــمــد مــخــتـار

ية  رئيس األكاد
اعتمد النتيجة

 والدراسة انتظمت أمس

¿É°ùM ∫OÉY 

وليد عبد احلميد.. انطالقة جديدة!
"كـــلـــمــــنى فى احملــــمـــول" إخـــراج إمــــيل شـــوقى
ـزيـكـاتى" إخــراج حـسن عـبـد الـسالم وفى و"ا
الـــتـــلــيـــفـــزيـــون شـــارك فى مـــســـلـــسل "حـــضــرة
احملــتـــرم الــوزيــر" لـــلــمــخـــرج ســيــد طـــنــطــاوى
و"الـوزيــر الـعــاشق"  له أيـضًــا كـمــا شـارك فى
"حـــــمـــــزة وبـــــنـــــاته اخلـــــمـــــســـــة" إخـــــراج هـــــانى

إسماعيل. 
وشـــارك ولـــيـــد فى بـــرنـــامـج "ســـلـــوكـــيـــات" فى
الــقـــنــاة الــســـادســة. ورغـم ذلك مــازال يـــشــعــر
بـطــاقـة داخـلـه لم تـر الـضــوء. ومـا زال يـنــتـظـر

الفرصة كأبناء جيله.

بـأربعـة" و"السـوس" و"رحـلة حـنظـلة" لـلمـخرج
فـــوزى ســراج ومع رضـــا حـــســنـى شــارك فى
"حـــدث فى الــســوق" و"ست احلــسن" وشــارك
فى "نـقول إيه" و"الـصـفـقـة" و"الـكالب وصلت
ــطـــار" و"فـــرح الــعـــمـــدة" مع اخملـــرج حـــلــمى ا
ســراج و"قــوم يــا مــصـــرى" لــرأفت ســرحــان.
وجنح ولــــــــيـــــــد فـى األدوار الــــــــكـــــــومــــــــيـــــــديـــــــة
جماهيـريًا ولكن اجلمهـور أعاد اكتشافه فى
ـدق" إخـراج سـمـيـر دور "عـبـاس" فى "زقـاق ا
الـــعـــدل وكـــان هـــذا الـــدور بــــدايـــة انـــطالقـــة

جديدة لوليد.
 اعـتـماده فـى اإلذاعة والـتـلـيفـزيـون وشارك
فى بـعض مــسـرحــيـات الــقـطــاع اخلـاص مــنـهـا

وليد عبـد احلميد مدرس الثانوى الذى دخل
ــــســــرح من فــــرقــــة طالئـع الــــشــــبـــاب عــــالـم ا
والـــــريــــــاضـــــة حتت  18ســـــنــــــة وشـــــارك فى
الـعــديـد من عـروضــهـا رغم صــغـر سـنه ومن
هـــذه الــعـــروض "بال نـــوافـــذ" لــلـــمــخـــرج رضــا
حـــســــنى الــــذى تـــبـــنــــاه وشـــجـــعـه فـــنـــيًــــا عـــلى
االسـتــمــرار وأحلـقه بــالـفــرقــة الـقــومـيــة فـرآه
شــوقى بـكــر وأســنـد إلــيه دورًا فى مــسـرحــيـة
"كيـلـو بامـيـة" وكانت أولى جتـاربه مع مـسرح
الـكـبــار ثم تـوالت أعـمـالـه بـعـد ذلك فـشـارك
" و "خـــشـب الــورد" فى مـــســـرحـــيـــة "اجملـــانــ
ـــــنـــــعـم و"أبـــــو نـــــضــــارة" و لـــــنـــــاصـــــر عــــبـــــد ا
ـلـيم "األوبـاش" و "كـومــبـارس ع الـبالنص" و"ا

نهلة إيهاب.. رُبع
سعاد حسنى

محمد محمد على.. فى ع العدو
ـعهـد الـعالى لـلـخـدمة االجـتـماعـيـة كان تـخـرج فى ا
ـارس الـتـمـثـيل كـمنـهج أثـنـاء دراسـته. تـعـرف على
ــسـرح عن طــريق اخملــرج أحـمــد سـوكــارنـو وقـدم ا
ـدرسى "طوق ـسرح ا أول عـرض مسـرحى له فى ا
الــنــجــاة" تــألــيف وإخــراج مـــحــمــود كــحــيــلــة. وتــبــعه

بعرض " 6فى عيون العدو" لنفس اخملرج.
ثـم تـــــــوالت عـــــــروضـه بـــــــعـــــــد ذلـك فـــــــقـــــــدم "ســــــارة
الـفــلـسـطــيـنــيـة" مع اخملــرج أحـمـد ســلـيــمـان "خـا

ــلـك" من إخــراج حـــمــادة شـــوشــة "طـــاقــة شــوف" ا
ــــصــــرى وإخـــــراج أحــــمــــد تـــــألــــيف الـــــراحل عـالء ا

سوكارنو.
شـارك مــحـمــد عـلى فـى عـدد من عــروض الـنـوادى
مــنـهـا "الــلى شـالــوا الـهـمــزة" تـألـيـف مـدحت يـوسف
وإخـراج عـادل طــلـبـة "كـلـنــا عـاوزين صـورة" إخـراج
مــحـمـد الـطــاروطى "هل كـان الــعـشـاء دسـمًــا أيـتـهـا

األخـت الــطــيـــبــة" تــألـــيف ريــاض عـــصــمت وإخــراج
محمد الشبراوى. 

"ملوك الشر" تأليف وإخراج محمد لطفى وحصل
هـذا الـعرض عـلى جـائـزة أحـسن عـرض ثم شارك
فـى "وقائع عـام الـطـاعـون" إخراج أحـمـد سـوكـارنو
"وش الــــديـب" إخــــراج هــــشـــــام إبــــراهـــــيم. وشــــارك
مـؤخـرًا فى عـرض "اإلسكـافى مـلـكًـا" تـألـيف يـسرى

اجلندى وإخراج وفيق محمود.
ويـشـارك مـحـمد عـلى حـالـيًـا فى عـرض "احلوائط"
سرح من إخراج محمد ه من خالل نـوادى ا لتقد

لطفى.

ثل أحمد عزت 
 وأشياء أخرى

نـهــلــة إيـهــاب طــالـبــة الــفـرقــة الــثـالــثــة درامـا ونــقـد
مـسـرحى بــآداب عـ شـمس. بـدأت الـتـمـثـيل مـنـذ
عــامـ وشــاركت فـى عـرض بــانــتــومــا "يال بــيــنـا
" لــــلـــمــــخـــرج "مـــصــــطـــفـى حـــذُيَّم" و "الــــشـــيخ مـــا

شعبان".
وشـــاركت أيـــضًــــا بـــالـــعـــمـل كـ "دوبالج" مع اخملـــرج
"سعـيـد سـلـيمـان" فى مـسـلسـل "نيـكـوالس" وعَـملت

باإلذاعة والتليفزيون.
نهـلة تـطلب من الـله أن يـوفقـها فى مـجال الـتمـثيل
ــثــلـة عــظــيــمـة وتــطــمح إلى أن تــكــون مــخـرجــة و
يُــعـجَـب بـهــا اجلــمــهــور خــاصــة وهى دارســة درامـا
ونقـد مسـرحى و"عيـب تعـمل حاجـة أى كالم" على

حد قولها.
"نهلة" متأثرة جدًا بالفنانة الراحلة "سعاد حسنى"

وتأمل أن تكون مثلها أو حتى رُبعها.
وتــرى "نـــهــلــة" أن احلــجــاب لم يــؤثـــر عــلى عــمــلــهــا
سرح مطلقًا ولكنه أثر على عملها بالتليفزيون. با
"عـلى جـنـاح الــتـبـريـزى وتـابـعه قـفـة" رائـعـة الـكـاتب
«ألــفـــريــد فــرج» وإخـــراج "مــحـــمــود جــمـــال» والــتى
تـخـصـص ـسـرح ا هـرجـان األول  عرضت فـى ا

كـان آخــر مــشــاركـات نــهــلـة وقــد قــامت فــيه بـدور
"شهرزاد".

سرحى "مـحمود نهـلة استـفادت جدًا من اخملـرج ا
جمـال" الذى ستـشارك مـعه بعد رمـضان فى عمل

جديد لم يتم االتفاق على اسمه بعد.
ø°ùM ΩGôe

أحــمـد عـزت " 19سـنـة" طــالب بـالـفــرقـة الـثـالــثـة بـآداب عـ
سـرحى يحب الغنـاء ويجيد شـمس يدرس الدراما والـنقد ا
ـــثل من مــهــرجــان الــكــتــابــة وحــاصل عـــلى جــائــزة أحــسن 
ـســرح اجلــامـعى عـن دوره فى عـرض "الــشــوط" من إعـداده ا
وتـألـيف نبـيل بـدران كـما حـصل أحـمد عـلى اجلـائـزة الثـالـثة

"تأليف" عن مسرحيته "وطنى حبيبى".
ــســرحى مــنــهــا شــارك أحــمــد فى عــدد مـن ورش الــتــدريب ا

ورشة اخملرج الكبير سمير العصفورى.
أحـمد كـان يحلـم بأن يصـبح مغـنيًـا مشـهورًا وصـار يحلم اآلن
بـأن يـحـقق الـنـجومـيـة فى الـتـألـيف والتـمـثـيل واإلخـراج أيـضًا
(لم ال?). شـارك أحمد عـزت مؤخـرًا كممـثل فى عرض "على
جـنــاح الـتــبـريــزى وتــابـعه قــفــة" لـلــكـاتـب ألـفــريـد فــرج إعـداد
شـارك فـى مـهـرجان وإخـراج مـحـمـود جـمـال وهـو الـعـرض ا
ـسرحى بـآداب ع ـتخـصصـ عن قـسم الدرامـا والنـقد ا ا

شمس.
أحـــــــــمـــــــــد يــــــــتـــــــــمـــــــــنى
شاركة فى مهرجان ا
اإلنتـاج الذاتى القادم
بــعــرض من إخــراجه
كما يـتمنى االستمرار
فى احلــــيـــاة الـــفــــنـــيـــة
يًا ـثالً ومـغـنـ كاتـبًـا و
ومـــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــرجًـــــــــــــــــــــا

ووو.........

äÉcôH âØY

ø°ùM óªëe

ياسر حشيش.. حلمه
«أحمد زكى»

ـــمــثـل "يــاســر حـــشــيش"  37ســـنــة أخـــصـــائى تــركـــيب أســـنــان ا
ــثل بـدأ مـشـواره الـفـنـى مـنـذ سـبع سـنــوات ودخل الـتـمـثـيل و
ُـخرج "عمـرو البـحر" الذى أشـركه معه فى عروض عن طريق ا
." تلون مسرحية كثيرة منها "جلسة سرية" و "نص وش" و "ا
ــعــهــد ــيــة ولم يــدخل ا يــاســر لـم يــدرس الــتــمــثــيل فى األكـــاد
ـسـرحـيــة ولـكـنه شـارك فى الـعـديـد من ورش الـعــالى لـلـفـنـون ا
مثل" وآخر هـذه الورش هى "ورشة الفن الـتمثيل فى "إعـداد ا
الــعـبـثـى عن الـواقــعـيـة الــنـفــسـيـة لــسـتـانــسالفـســكى" مع اخملـرج
"مــحـــمــد حــمــدى" و"مــحــمــد مـــحــروس" وشــارك فى نــتــاج هــذه
الـورشة مـسـرحيـة "موسم الـقُبـعات" من تـأليف وإخـراج "محـمد

محروس".
يـــاســر يـــقــول إنـه اســتـــفــاد اســـتــفـــادة قـــصــوى من هـــذه الــورش
ــثال عــظـيــمًــا ومـشــهــورًا مـثل ـســرحــيـة وطــمــوحه أن يــكـون  ا
الــفـنـان الــراحل "أحـمــد زكى" فـهــو مـتـأثــر به كـثــيـرًا ويــتـمـنى أن

يـــــكــــــون مـــــثــــــله أو حــــــتى
"رُبعه".

شــارك يــاســر بــالــتــمـثــيل
فى الـــعــــديـــد من األفالم
الـروائـيـة الـقـصـيـرة مـنـها
"لـــيـــلـــة وفــــاء" لـــلـــمـــخـــرج

"وليد السارى".
وســـوف يــــشـــارك يـــاســـر
فى مـسـرحيـة "الـبارونى"
مـع اخملـــــــــــرج "عـــــــــــمــــــــــرو
الــبــحـر" الــتى لم يــتــحـدد

زمن عرضها بعد.
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 عبدالرحمن الشافعى

الشافعى وجتربته فى «اجلمعية
العربية للمأثورات الشعبية»
ـــــســـــرحـى عـــــبـــــد الــــــرحـــــمن اخملــــــرج ا
ـــســــرحـــيـــة فى الــــشـــافـــعى وجتــــربـــته ا
ــأثــور الــشــعــبى فى أعــمــاله تــوظـــيف ا
كــان ضــيــفــا عـــلى نــدوة أقــيــمت أمس
األحـــــد ضـــــمـن بـــــرنـــــامج احـــــتـــــفـــــاالت
صـرية لـلمـأثورات الـشعـبية اجلمـعيـة ا
بـــشـــهـــر رمـــضـــان. الــــشـــافـــعى قـــال إنه
يــــشــــارك ضــــمـن بــــرنــــامـج احــــتــــفــــاالت
اجلـمــعـيـة بـثالث لـيــال يـتـحـدث خاللـهـا
عن ذكــريــاتـه مع الــفــنــانــ الــشــعــبــيـ

ه لنـمـاذج من االحتـفاالت بـجانب تـقـد
ـــوالـــد. اخملـــرج عـــبــد الـــشـــعـــبـــيـــة فـى ا
الـــرحـــمـن الـــشــــافـــعى قــــدم لـــلــــمـــســـرح
ـــصـــرى عـــدداً من األعـــمـــال الـــهـــامــة ا
آخــــرهـــــا مــــســــرحـــــيــــة «سـت احلــــسن»
لــلـــكـــاتب أبـــو الـــعال الـــسالمـــونى الـــتى
اضـى من إنـتـاج فـرقة عـرضت الـعـام ا

السامر.

بريخت واللعب فى الدماغ.. جديد فصول

د. هدى وصفى

فى شـــعـــر صالح عـــبـــد الـــصـــبـــور بــ
سرحية الشعرية" القصيد الدرامى وا
قـدمهـا مدحت اجلـيار . وكذلك تـناول
سرح ما عروضاً لبعض الـكتب منها "ا
بــعــد الــدرامى" لــهــانــز – تـــيــز لــيــمــان
ــصـــرى فى الــقـــرن الــتــاسع ـــســرح ا "ا
عـشـر" لــفـيــلـيب ســاد جـروف "بــسـتـان

سرح" لفريدة النقاش. ا
أمـا باب شـخصـيـة العـدد فقـدم دراسة
تـــــوثـــــيـــــقــــيـــــة عـن أحـــــد رواد الـــــدرامــــا
ـــعــــاصــــرة وهــــو "بــــرتــــولـــد بــــريــــخت" ا
عاصرة. وتأثيره فى الدراما العربية ا
تـصـدر اجملـلـة بـصـفـة فـصـلـيـة ويرأس
مـجـلس إدارتــهـا د. نـاصـر األنـصـارى
أما رئاسة التحرير د. هدى وصفى.

ـصــريــة الـعــامــة لـلــكــتـاب عن الــهـيــئــة ا
صــدر الـــعــدد 73 من مـــجـــلـــة فـــصــول
لــلـنــقـد األدبى. يـرصــد الـعـدد الــتـحـول
ـــــســــرحــــيــــة  فى آلــــيـــــات الــــعــــروض ا
ويـــــــــنـــــــــاقـش أيــــــــضـــــــــا فـى بـــــــــاب "نص
وقــــراءتــــان" حتــــلـــيـل وقـــراءة لــــلــــعـــرض
ــســرحى "الــلــعب فى الــدمــاغ".  كــمــا ا
يــحـــتــوى عــلى الــكـــثــيــر من الــدراســات
والــتــرجــمــات الــتى تــلــقى الــضـوء عــلى
ـسرحية منها "دراسة حول تغيرات ا ا
الـدرامـا الـبـولنـديـة ومـا بـعدهـا" قـدمـها
هناء عـبد الفـتاح  "قراءة تـفكيـكية فى
إشــــكــــالـــيــــة عالقــــة األنــــا بـــاآلخــــر فى
ــســرح األمـــريــكى الــنــســوى األســود" ا
قام بها محمد السعيد القن  "الدراما

 فرقة توشكى للفنون الشعبية

اختـتمت فرقـة «توشكى لـلفنـون الشعـبية» فـعاليات
حـافـظة أسـوان وقدم مـهرجـان القـراءة لـلجـمـيع 
أفـرادهـا عـلى مـسرح قـصـر ثـقـافة كـوم أمـبـو عدداً
ـستـوحاة من الـبـيئـة النـوبيـة منـها من الـتـابلـوهات ا

«الصياد الغزل النوبى أسمر شيرى تو».
الــفــرقـة الــتى يــديـرهــا يس دهب ويــدربــهـا مــحــمـد
شـريف ويـصـمم اسـتـعـراضاتـهـا أحـمـد صـالح سبق
ـركــز األول لــثــمــانى ســنـوات لــهــا احلــصــول عـلـى ا
ـسـابقـة الـتى تـقـيـمـها الـهـيـئـة الـعـامة مـتـتـالـيـة فى ا
لـقـصـور الـثقـافـة بـيـنـما حـصل عـدد من أعـضـائـها

على جوائز كبرى فى مهرجانات محلية ودولية.
تـــتــكــون الـــفــرقــة من 35 راقـــصــاً وراقــصـــة نــوبــيى
ــطـرب ــطــرب مـحــمــد حــســ وا األصل ومــعــهم ا
عـــادل عــــراب وعـــيـــسى حــــقـــا عـــازف الــــطـــنـــبـــورة

الشهير.
≈fGƒ°SC’G ≈fÉg

فرقة توشكى للفنون الشعبية تختتم «القراءة للجميع»
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> األشياء تـتحول ألنهـا تتضمن نـفيها اخلـاص فالنفى هـو احملول واألشياء
ـكان تـلك كـتلـة من خالل ا ال تتـحـول إذا لم تكن مـوجـودة وهكـذا الـضـوء 
الـذى يـحدده عن طـريق الـلون والـشكـل ويتـحول إلى نـوع من خالل داللـيته

ومعانيها.

هن التمثيلية تنظم خالل عيد الفطر القادم رحلة ترفيهية ألعضائها إلى تايالند. > نقابة ا

سرحي جريدة كل ا
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فرقة سيد درويش 
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 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

رمضان واإلبداع (3)
قلـنا إن رمـضان يـعتـبر مـصدرا لإللـهام واإلبـداع سواء
ـســتـوى الــعـام واآلن ــسـتــوى الـشــخــصى أو ا عـلى ا
نـتـعـرض ألهم إبـداع حديث حتـقق فى رمـضـان والذى
سـوف يــظل صـداه مــسـتــمـراً إلى مــا شـاء الــله. هـذا
ـؤزر الذى حتقق فى الـعاشر من اإلبـداع هو االنتـصار ا

رمضان منذ خمس وثالث عاماً.
ـفــسـدون فى ــغـرضــون وا ولـألسف الـشــديـد حــاول ا
األرض من أدعـيـاء الدين وكـهـنة اإلسالم الـسـياسى أن
صـرى هـذا اإلجناز الـعـسكـرى الذى يسـلـبوا الـشـعب ا
حـقـقه جــنـودنـا الـبـواسل حـيـنـمـا كـتـبـوا فى كـتـبـهم
ـشـبـوهـة ومـجالتـهم ومـنـشـوراتـهم أن مـا حتـقق من ا
الئكة الذين انتصار هو بفضل جيش غير منظور من ا
ـنـيع. لـقد حـاربـوا واقتـحـمـوا الـقنـاة وخط بـارلـيف ا
ـا حتـقـيـقـاً ألهـداف فـعـلـوا ذلك لـيس لـوجه الـله وإ
سـيـاسيـة يـريـدون الـوصـول إليـهـا عـلى حـسـاب هؤالء
اجلنـود البواسـل أو يريدون أن يـركبـوا موجة االنـتصار
ويظهـرون فى الصورة ويـصبحـون كهنـة هذه االدعاءات
ة وسدنتها واالجتار بها بعد أن كانوا يتشفون فى هز
جـنــودنــا فى نـكــسـة 5 يــونـيه إلـى احلـد الــذى جـعل
كبـيرهم أو أحـد كبـرائهم يـصلى ركـعتى شـكر لـله على

ة. ؤ ة ا هذه الهز
غرضـون الذين فى قلوبهم مرض لقد استكـثر هؤالء ا
أن يـنسب النصر إلى صانـعيه من جنودنا األبطال وأن
ا بـذلوه من جـهد يحـرموهم شـرف حـصولـهم علـيه 
وعرق وأرق ودماء ونـسى هؤالء «الـدهاقـنة» أن جـنودنا
بــدأوا حـربـهم فى مـنـتـصف الـظـهـيـرة وهم صـائـمـون
قـانـتـون بعـد أن ظـلـوا قـابعـ فى خـنـادقـهم فى احلر
والبرد يـقاتلـون العدو خالل سـنوات حرب االسـتنزاف
وكان أكثرهم يـقضى أطول مدة جتنيد وصلت إلى أكثر
من سـت سنـوات فى انـتـظـار هذا الـيـوم اجملـيـد. هؤالء
ـغـرضـون الـذين أرادوا أن يـنـسبـوا هـذا اإلبـداع لـغـير ا
غرضة نسوا أننا لسنا فى جنودنا بادعاءاتهم الدينية ا
ـعـجـزات وأن هـؤالء اجلـنـود حـقـقوا عـصـر الـنـبـوة وا
ا بـذلوه طوال ست سنوات من بالفعل هـذا االنتصار 
جـهـد عـبـقـرى مــخـلص لـوجه الـله والـوطن وأن هـذا
اجلـهـد هـو وحـده الـذى حـقق الـنـصـر تـأكـيـدا لـقـوله
تـعـالى (إن الـله ال يـضـيع أجـر من أحـسن عـمال) ح
حقق هؤالء األبـطال أحسن األعمال وأشرفها ومن ثم
الئكة الذين سجدوا آلدم لم يضع الله أجرهم بل إن ا
إال إبلـيس هم بـالـتـأكـيـد الذيـن باركـوا هـذا االنـتـصار
وسـجدوا لـله شـكـرا عـلى هـذا اجلـزاء الـذى لم يـضعه
ا كان ذلك الله عـلى جنودنا الـذين أحسنـوا عمالً ور
غرضـون وكبيرهم تـكفيرا عن هـذا اإلثم الذى ارتكـبه ا
ــة جـــنــودنــا حــ ســـجــدوا لـــله شــكـــرا عــلى هـــز
واسـتشهادهم والـشماتة الـتى أبدوها لألمهـات الثكلى
واألزواج واألخـــوات واألبــنـــاء الـــذين فـــقـــدوا هــؤالء

الشهداء... ال سامحهم الله.

ـسرح ويـعـد الـفنـان الـعبـقـرى "سيـد درويش" عـلم من أعالم ا
ـوسيقى الغـنائى وفن األوبـريت كما يـعد رائـد التجـديد فى ا
الـعـربيـة وقـد اشـتهـر بـتـقد األغـانى اجلـمـاعيـة واألنـاشـيد
احلـمـاسـيـة وكـذلـك األغـانى الـتى تـعـبــر عن مـخـتـلف فـئـات
ـوسـيقـيـ فقـد قام ـؤرخ ا الـشـعب وطبـقـا إلحصـائيـات ا
بـتقد  26 أوبريت ومـسرحيـة غنائيـة تضمنت  260 حلنا

مختلفا.
بـدأت انـطالقـته الفـنـيـة حـيـنـما اسـتـمع إلـيه الـفـنـانان "سـلـيم
ـدينـة األسكنـدرية مسـقط رأسه وعرضا وأم عـطا الله" 
ـسـرحيـة والـسـفر مـعـها فى عـليـه االنضـمـام إلى فرقـتـهـما ا
رحـلتها إلى الشام وذلك فى مطلع عام 1909 وهناك تعرف
ـوسيـقـيـ الذين ـوصلى" وغـيـره من ا عـلى الـشـيخ "عثـمـان ا
وسيـقى الشرقية استـفاد منهم كثـيرا حيث أحاط بـأسرار ا
وسـيـقى الـعربـيـة. وقد انـتـقل عام1917 وتـعـمق فى أصـول ا
إلـى مديـنة الـقاهـرة سـعيـا وراء الشـهـرة وقام بـتقـد أحلانه
سـرحـيـة حيـنـذاك وفى مـقدمـتـهـا فرق: لـلـعديـد من الـفـرق ا
عـمـر وصـفى جـورج أبيض جنـيب الـريـحانى عـلى الـكـسار

هدية. إخوان عكاشة منيرة ا
كان الـدافع األول لتـأسيس هـذه الفرقـة هو مـحاولـة استـثمار
ذلك الـنـجـاح الكـبـيـر الـذى حتـقق ألوبـريت "العـشـرة الـطـيـبة"
الـذى قــام بـإنـتـاجه "جنـيب الـريـحـانى" عـام 1920 واعـتـمـد
عبرة بالـدرجة األولى فى جناحه على تلك األحلـان الرائعة وا

التى قام بوضعها الفنان "سيد درويش".
قدمت الـفرقـة فى أول عروضـها أوبـريت "شهـرزاد" وقد قام
سرحيـة الفرنسـية "الدوقة" الفنـان عزيز عيـد باقتبـاسه من ا
كـمـا قـام بـإخـراجه وشـارك الـشـاعـر الـكـبـيـر بيـرم الـتـونـسى
بكـتابـة أزجالـها كـما قام "سـيد درويـش" بوضع خـمسـة عشر

حلنا لها. 
ـنشـود ولم يحـالف الفـرقة لم يحـقق هذا األوبـريت النـجاح ا

التوفيق فاضطر الفنان سيد درويش إلى حل الفرقة.
ـوسـيـقــار سـيـد درويش بـتـكــوين فـرقـة أخـرى وقـدمت قـام ا
عــرضـهــا اجلـديــد بـعــنـوان "الــبـاروكــة" وذلك بـدار "الــتـمــثـيل
العـربى" وأوبريت "الباروكة" من اقتـباس األديب محمود مراد
مثل عبد العزيز عن مسرحـية فرنسية وقام بكتابة أزجالها ا
أحمـد وباإلخراج الـفنـان عزيـز عيد وبـوضع األحلان الـفنان
سـيـد درويش الـذى قـدم ثالثـة عـشـر حلـنـا تـمـيـزت بـالـنـضج
فهوم الفـنى وحسن الصياغـة والتوزيع وبالتالـى اقتربت من ا
ـايستـرو اإليطالى الصـحيح لفن األوبـريت خاصـة وقد كان ا
"كــاسـيــو" هـو الــذى يـقــوم بـالــتـوزيع األوركــسـتــرالي لألحلـان

وبقيادة األوركسترا بعروض الفرقة.
قـامت الـفرقـة بـإعـادة تقـد أوبـريت "الـعشـرة الـطيـبـة" الذى
قام بـاقتباسه األديب مـحمد تـيمور عن مسـرحية "ذى الـلحية

الزرقاء".

اشـترك فى تـمـثـيل األوبـريتـات الـتى قـدمـتهـا الـفـرقـة بالـتـمـثيل
: سـيـد درويش حـسـ ريـاض عـمـر والـغـنـاء كل من الــفـنـانـ
وصفى مـنسى فهمى عـبد العزيـز أحمد حيـاة صبرى حامد
مرسى حـسن القـصبـجى مـحمـود رضا إحـسان كـامل نظـلة

غربى. مزراحى محمد على هالل محمد ا
ـبدع سـيـد درويش مـرحـلـة التـطـور احلـقـيقى تـشـكل أحلـان ا
ـوســيـقى الـشـرقـيـة حــيث  تـطـويع الـنـغم لــفن الـتـلـحـ وا
ـوسيـقى الغربـية (فـاستـخدم على الشـرقى لقواعـد وأصول ا
ـثـال األسـلــوب الـبـولـيــفـونى) كـمـا  الــتـركـيـز عـلى سـبــيل ا
هـارات التطـريب وكان "سيد قدرات الـتعبيـر قبل االهتـمام 
ـسـرحـيـة كـامـلـة ودراسـة جـمـيع درويش" يـصـر عـلى قــراءة ا
شـخصـيـاتهـا ثم يقـوم بتـقـد األحلان الـتى تنـاسب طـبيـعتـها

سرحية.  واقف اخملتلفة با وتتناسب أيضا مع ا
ـوسيـقار تـنـوعت القـوالب الـغنـائيـة فى األوبـريتـات التى قـام ا
ــوشح ــوســيــقى واألحلــان لــهــا بـ ا ســيــد درويش بــوضع ا
ونولوج والديالوج.   والدور والطقطوقة واألناشيد الوطنية وا
ـهـا قـمة لألسف لم تـسـتـمـر هذه الـفـرقـة طـويال بـرغم تقـد
ـسرح الـغـنـائى وليس ذلك ـبدع "سـيـد درويش" فى ا إنتـاج  ا
فـحـسب بل وأنـضج األوبــريـتـات الـعـربـيـة تــلـحـيـنـا حـتى ذلك
. ويـرجع البعض عـدم جناح الفـرقة وعدم قـدرتها على احل
االستـمرار إلى إصرار "سيد درويش" على القيام ببطولة هذه
ـوهـبة األوبـريـتات تـمـثـيال وغنـاء ولألسف فـقـد كان يـفـتـقد 
ومهـارات التـمثـيل كمـا أن صوته لم يـكن رخيـما جـذابا كـتلك
األصوات الـتى تف اجلمهور العاشق للطرب فى ذلك الوقت

ثال).  هدية على سبيل ا (كسالمة حجازى ومنيرة ا
وإن كـنت أرى أن مـن أهم أسـبـاب فــشل الـفــرقـة هـو افــتـقـاد
وهبـة القـيادة وبالـتالى فـقد افتـقدت الـفرقة "سيـد درويش" 
لـلـقـيادة احلـازمـة وذلك بـخالف ارتفـاع تـكـلفـة اإلنـتـاج وعدم
مــقــدرة "ســيـــد درويش" عــلى الــتــخــلص من عــادة اإلســراف

والتبذير.
وسـيقـية أن الـفنـان سيد راجع الفـنيـة وا هذا وتـذكر بعـض ا
درويش قد شـارك بالغناء فى بعض األوبريتات مضطرا وقد
ـثـال عـنـدمـا اعــتـذر الـفـنـان حـامـد حـدث ذلك عـلى سـبـيـل ا
ـا استدعى مرسى عن الـقيام بـدور البطـولة لـيلة االفـتتاح 
أن يـقــوم "سـيـد درويـش" بـأداء دوره وهـو الــدور الـذى اخـتـار
ألدائه بـعــد ذلك أحــد أفـراد فــريق الـكــورس بـالــفـرقــة وهـو

الفنان محمد عبد الوهاب الذى ذاع صيته فيما بعد. 

قام 
بتأسيسها
عام1921
وسيقار  ا
سيد درويش
باالشتراك 
مع

 عزيز عيد -
وعمرو صفى

عـلى مـسـرح فنـدق «الـراديـسـون ساس»
بــالـعــاصــمــة األردنـيــة عــمــان تــتـواصل
ل» فى سرحية اللبنانية «ال  عروض ا
اسـتمـرار لتـقـليـد «الـعرض الـرمـضانى»
الـــذى رســخـــته الــفـــرقــة عــلـى امــتــداد

اضية. األعوام الثالثة ا
أشـــار عـــدد من أعـــضــاء الـــفـــريق فى
مـــؤتــمـــر صــحــفـى عــقــدوه فـى بــدايــة
ـتـعـة ـوسم» إلى أشـكـال الـفـرجـة وا «ا
سرح فى شهر رمضان التى يحـملها ا
والــــتـى تــــتـالئم مع طـــــقــــوس وعــــادت
الشهـر الكر الفت النظر إلى تشابه
هـذه الــعــادات والـتــقــالـيــد بــ لـبــنـان

واألردن.
سـرحيـة عبـاس شاه وأبدى جنـوم ا

وعـــادل كــــرم وروال شـــامــــيـــة ونــــعـــيم
حالوة سـعــادتـهم بـعـرض مــسـرحـيـتـهم
فى األردن نظرا لـلجاذبيـة التى تربطهم
بـاجلـمهـور األردنى عـلى مـدى الـسـنـت

. اضيت ا
ـسـرحـية نـاصـر الـفـقيه: وقال مـخـرج ا

سرحية عبارة عن مجموعة من إن ا
االسكـتـشات مـتـضمـنة أغـنـيات سـاخرة
ــعـاصـرة وألم الـواقع حتــول الـقـضـايـا ا
إلى ضــــــحــــــكـــــات مــــــشـــــيــــــراً إلى أن
ــسـرحــيـة فـى نـقــدهـا الـشــخــصـيــات ا
السياسى واالجتماعى وتشخيص بعض
ـا الـفــنــانــ والـكــومــيــديـ الــعــرب إ
تهدف إلى حتويل الواقع من مأساة إلى
كــومــيـديــا وإلى الـتــرويح والــتـوعــيـة فى

ذات الوقت .
وأكـد أن اسـتــضـافـة الـفــنـدق لـفـرقـة «ال
ل» لـلـسـنة الـثـالـثة عـلى الـتـوالى يعـتـبر
تكملـة للنجاحات التى حققها الفريق فى
سـرحـيـة حتمل األردن مـشـيـراً إلى أن ا
فى إحدى فـقراتـها حتـية خـاصة لألردن
الـــذى هــــو مــــحط تــــقــــديــــر واحــــتـــرام

اللبناني .
وقـال إن األردن يـعـد أول مــحـطـة لـهـذا
ـسـرحـيـة فى الـفــريق حـيث سـتـعـرض ا
كنـدا ودبى وأبى ظبى والسويـد وفرنسا

قبل . انيا فى العام ا وأ

ية الفنون وصدر مع العدد كتاب خاص عن الراحل د. سامى صالح. عاصر التى تصدرها أكاد اضى العدد اجلديد من مجلة الفن ا > صدر األسبوع ا
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اء يـسقط بـطبيـعته إلى أسفل > إذا كـان اجلسم ثـقيال مركـبا من الـتراب وا
أما إذا كـان خفيفا مركـبا من عنصر كالـهواء أو النار فإنه بطـبيعته يتجه إلى

األعلى.

سرحي جريدة كل ا
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ثلة لطفلة حجب جائزة أفضل عرض متكامل.. وجائزة أفضل 
زفة بالشموع فى ختام «مسابقة الدمام للعروض القصيرة»

أفضل تـقنـية مسـرحيـة وسيـنوغرافـيا لـعرض (عـندما
يتمرد) لفرقة أمواج.

أفـضـل نص مـسـرحى (بــغض الـنـظــر) حملـمـد احلالل
من فرقة رؤى.

ــثل ثــالـث حلــسن الــعــبـد الــعــلى (الــصــمت أفــضل 
زعج) لفرقة مواهب. ا

ـثل ثـان مـشـارى الـضيف (مـجـانـ الـعـيادة) أفـضل 
لفرقة أجيال.

ثل أول الطفلة نورة الدوسرى (شهد) لفرقة أفضل 
رموش.

ـعـتـز العـبـد الـله (شـهد) جـائزتـا الـتـمـيز فـى اإلخراج 
وعقيل اخلميس (عندما يتمرد).

جـائـزة أفـضل إخـراج مـاهـر الـغـا من فـرقـة مـواهب
زعج). (الصمت ا

أفضل عرض مـواز ( اخلادم) لفرقة شباب الفنون من
الرياض.

وحــجــبت جــائــزة أفــضل عــرض مــتــكــامل وقــيــمــتــهـا
( 5000 ريال).

ـاضى فعالـيات الدورة الـسادسة اختتـمت األسبوع ا
لـ«مـسابـقة الـدمام لـلعـروض القصـيرة».. وبـدأ حفل
اخلتام بـ«زفة شموع» للمكرم األربعة وهم د. عبد
الــله عـــبــد احملــسـن عــبــد الـــله احملــجـم إبــراهــيم
احلساوى ومـهدى اجلصاص تـتالت بعـدها فقرات

ليلة اخلتام.
ـسـابــقـة راشـد الـورثـان مـرحـبـاً حتـدث أوال مـديـر ا
ـا شـهـدته ـسـابـقـة مـشـيـداً  ـكـرمــ وضـيـوف ا بـا
سابقة من عروض مثلت عدداً ال يستهان به ليالى ا
سرحية وأثارت النقاشات األخوية - دارس ا من ا

حسب تعبيره - خالل الندوات.
ـكرمـ التى ألـقاهـا احملجم  تـكر عـقب كلـمة ا
ـنـفذة وهى أعـضـاء جلـنـة حتكـيم الـنـصـوص غيـر ا
سـتحـدثة فى مـسابـقة هـذا العـام بغرض اإلضـافة ا
ـسـرحيـة وقد حـصل على رفع مـستـوى النـصوص ا
جــائـزة هـذا الــفـرع نص «خــارج الـســيـطــرة» حملـمـد
ــركـز الـثــانى نص «هـجـرة احلالل بـيـنــمـا جـاء فى ا

النوارس البرية» لعباس احلايك.
سـابقـة التى شـارك فيـها13 عـرضاً وجـاءت نتـائج ا

مسرحياً كالتالى:

مسرحيو اجلزائر يصفون أوضاعهم بـ«الكارثة»
ويطالبون بـ«قرارات فوقية» لإلنقاذ
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ل».. اسكتشات واقعية «ال 
ساخرة من لبنان إلى األردن

جنمات فرقة «مسك» الكويتية..
مع «جنوم الفريج»

مسك وشـوق وشهد.. عضـوات فرقة مسك الـكويتية انـضممن إلى أسرة
سـرحى االسـتعـراضى «جنـوم الـفريج» الـتى تـقرر عـرضـها فى الـعـرض ا
هـرجانات البـحرين أول أيـام عيد الـفطـر قبل أن تـشارك فى عـدد من ا

ناسبات الثقافية فى الكويت وقطر والسعودية واإلمارات وعمان. وا
تـلـعب مـسـك وشوق وهـمـا شـقـيـقـتـان وابـنـة خـالـتـهـمـا شـهد أدوارا ثـالثة
محكـمات فى برنامج الكتشاف وصناعـة جنوم الغناء على غرار البرنامج

ى». الشهير «ستار أكاد

مخرجة كويتية وجنمة بحرينية
 فى مسرحية للطفل اخلليجى

من إخراج الـكـويتـيـة «أحالم حسن» تـعـرض فى قطـر خالل عـيدى
الفـطر واألضـحى مسـرحيـة األطفـال «أبطال الـفريـج» تأليـف وليد
الطاعن وبـطولة البـحرينية هـيفاء حسـ ومشاركة لـنجوم الكويت

خالد أم وناصر محمد وعبد الله الزيد وخالد البريكى.
ـسـرحيـة تـعد اجلـزء الثـانى من مـسـرحيـة «دانة واحلـكـيم» التى ا
ـاضى تنـتمى إلى الـطـابع اخللـيجى الـقد سـبق عـرضهـا العـام ا
ـنــطـقــة من الـوطن ــوسـيــقى لـهــذه ا وتـبــرز جـمــالـيــات الـتـراث ا

العربى.

عـبـر مــسـرحــيـون بــارزون فى اجلـزائـر
عـن تـذمرهـم إزاء الـوضع الـذى يـعيـشه
ـــــســـــرحـى والـــــذى وصـــــفــــوه الـــــفن ا
بـالـكـارثى مــرجـعـ ذلك لـغـيـاب قـرار
سيـاسى يقضى بإعادة االعتبار للقطاع

سرح خصوصاً. الثقافى عموماً وا
وقال رضـوان محمدى مدير مؤسسة فنون
ـــســرح وثـــقــافـــة خالل تـــكـــر قــدمـــاء ا
سـرح الهواء اضى  اجلزائـرى األسبـوع ا
ـسـرح فى اجلـزائر يـتـطلب الـطـلق «إنـقاذ ا
قــرارات فـوقــيــة داعــمـة جلــهــود الــبـعض
تـسـمح بـالـتـوصل إلى حـلـول نـاجـعـة بـشأن
وضـع ثقـافى يـعـيش ظروفـا صـعـبة فى ظل
ـادية غـياب تـسـييـر فـعـال وجيـد لـلمـوارد ا

التى يدعم بها القطاع».
واعــتـبـر مـحــمـدى أن اجلـانب الــتـكـويـنى
سـألة تردى  للفـنان يـقدم حالً مـبدئيـاً 

ـؤسسـة التى الوضع ومـؤكداً أيـضا أن ا
يتـرأسها تسعى إلى توسيع فكرة التكوين
ـســرح لـصـالح الـتـالمـيـذ والـطالب فى ا
سرحية دارس لـبعث فيهم الروح ا فى ا

وتقريبهم أكثر من الفن.
ـسـرحى ومن جـهــته انـتـقــد الـكـاتـب ا
نتهجة فى مخلـوف بوكروح السياسـة ا
ـسـرحى تــسـيـيـر الـقـطــاع الـثـقـافى وا
مـــرجـــعـــاً تـــردى األوضــــاع إلى نـــقص
اخلــبــرة وعــدم الـتــكــوين إضــافـة إلى
ــســـئــول تـــداخل الـــصالحـــيــات بـــ ا
والــفـنــان عـلى حــد قـولـه مـضــيـفـاً أن
ــســرح مــتــأثــران بـعــوامل الــثــقــافــة وا
احملـــيط والــــتـــغـــيـــرات الــــســـيـــاســـيـــة
واالقتـصادية فى الـبالد حيث إن هذه
الــعــوامـل ال تــتــمــاشى - حــســبه - مع

تطلبات الفنية والثقافية. ا

الطفلة أثناء التكر

ـشاركة فى 5 أعمـال تليـفزيونـية فى رمضان اعتـذر الفنـان األردنى زهير الـنوبانى عن ا
سرحى "شـفناكم... شوفونا" الذى تشاركه بطولته هذا العـام من أجل التحضير للعمل ا

الفنانة أمل الدباس.
سرحـية تمثل التـجربة الرمـضانية األولى لى باألردن  وشـجعنى كثيرا وقال النـوبانى "ا
ـسرح السـاخر النـاقد ولديـها القدرة على خوضـها أمل التى تـتمتع بـخبرة طـويلة فى ا

على جتسيد جميع الشخصيات اخملتلفة التى يحتاجها العمل.
سـرحيـة تطرح قـضايا تـمس النـاس فى مختـلف شئون حـياتهم وأشار النـوبانى إلى أن ا
وتـعـبـر عن هـمـوم معـيـشـتـهم ويـومـياتـهم ومن هـذه الـقـضـايـا: تبـدل أحـوال الـنـواب بـعد
ـقعـد الـنيـابى واختالف هـذه األحـوال عن أيام الـترشـيح واحلـملـة االنتـخابـية فـوزهم با
وحــوادث الـسـيـر وأخالقــيـات الـسـائق احملــلى وارتـفـاع األسـعــار بـشـكل عـام فى األردن
ـسـتـشـفـيـات احلـكـومـيـة وازدحـامـها فـضال عـن الصـراع بـ حـمـاس وفـتح ومـشـكالت ا

راجع وقلة اخلدمات فيها. رضى وا با

النوبانى 
مع أمل  الدباس
 فى «شفناكم...

شوفونا»

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 خمسة مشاهد مسرحية
حتكى عن ليلة زفاف 

اضى يلعب باحلاضر ويضيَّعه?!" ليه الناس تسيب ا "
ســؤال بـسـيط لـكـنه يـشـيـر إلى واحــد من أهم األسـبـاب الـتى تـؤرق حـيـاتـنـا

االجتماعية وترمى بها فى بحور الفشل والضياع.
هـذا هو السـؤال الذى يطـرحه علـينا الـراحل د. مدحت أبـو بكر من خالل
ـسـرحى (لـيـلـة من عـمـرى). د. أبــو بـكـر واحـد من الـذين اشـتـغـلـوا نــصه ا
جـموعة من سرحى وأثـرى احليـاة الثـقافيـة فى مصـر  بالـبحث والـنقـد ا
الـكـتب الهـامـة منـهـا: "اخلطـايـا العـشـر فى مسـرح الـهواة" و "فن االشـتـباك
شاهدين" و "الرومانسية والدراما النفسية" مثلـ وا السيكودرامى ب ا
سـرحية كان وبالـتوازى مع كونه بـاحثًا ونـاقدًا قدم العـديد من النـصوص ا
آخــرهــا نص (لــيــلــة مـن عـمــرى) الــذى نــشــر بــعــد وفــاته ضــمـن إصـدارات

اجمللس األعلى للثقافة.
(ليلة من عـمرى) كومـيديا غـنائية اسـتعراضـية من خمسـة مشاهـد سريعة
ومـتدفـقـة كمـجـرى مـائى رائق ال تشـوبه أيـة عـوائق حتكـى عن ليـلـة زفاف
ــشــاهــد األربع عــروســ بــدءًا من مــشــهــد تـمــهــيــدى داخل الــكــوشــة ثم ا
ــتـبـقـيــة داخل حـجـرة الــنـوم ومن خالل احلــوار بـ الـعـروســ يـتـذكـران ا
ـاضى الـتى تــسـبـبت فى إحـداث مـشـكالت وعـرقـلت الـعـديـد من أحـداث ا

طلوب إجنازه فى ليلة العمر. ا
يـأخـذ احلـوار شـكل (هـات وخـد) فـطـلـقـة من الـعـريس تـقـابـلـهـا طـلـقـة من
الـعروس بـإيـقاع سـريع ومـتـدفق ال يقـطـعه إال مـجمـوعـة من األحـداث التى
تزيـد األمر متعـة وسخونة مـثل اتصال تلـيفونى من أستـاذ العروسة ومـثلها
األعــلى الــذى يـغــيــر مــنه الـعــريس أو دخــول أم الــعــروسـة لـالطـمــئــنـان أو
دخـول اخلـادمـة الـلـعـوب الـتى يـعـجب بـهـا الـعـريس لـتـقـد الـعـشـاء كـذلك
ـؤلف بـإدخـالـهم فى احلـالة مـجـمـوعـة الـعازفـ والـراقـصـ الـذين يـقـوم ا

شهد. سرحية أو إخراجهم حسب أحداث ا ا
ؤلف فى تـمكنه من الـتنقل من حالـة الرومانـسية ب تظـهر كذلك مـهارة ا
العروس إلى حالة الشجار ثم العودة مرة أخرى إلى الرومانسية بسهولة

> إن أكـثر احلواس عند (هيجل) قابلة للتفاعل مع العقل (تعقال) هما البصر والسمع
مــسـتـبـعـدا حـواس الـشم والـذوق والـلـمس ألنـهـا ال تـتـعـامل إال مع مـا هـو مـادى. ولـذة

مادتها ال تتعلق باجلمال الذى يؤول إليه الفن. 28
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سرحي جريدة كل ا

سرح الطليعة قريباً. سرحى عاصم رأفت مشغول حالياً فى بروفات مسرحية «خيانة» لهارولد بنتر ويتم عرضها  > اخملرج ا
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«ليلة من عمرى»
كوميديا غنائية استعراضية
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ـسرحـية وانـسيـابيـة دون أن يـشعـر القـار بأى تـوتر أو قـلق أثنـاء قراءة ا
ـسـرحيـة جوًا من بل عـلى الـعكس فـإن هـذا التـنقل الـرشـيق يضـفى على ا

الكوميديا اجلميلة.
ـــــؤلـف داخل كـل مـــــشـــــهـــــد مـــــســـــاحـــــة لـألداء احلـــــركى أو كـــــذلك تـــــرك ا
االستعراضـات يريد من خاللها إظـهار وتأكيـد معنى ما أو كيـفما يتراءى
ـسـاحات من لـلـمـخرج الـذى سـيـتـصـدى لـهذا الـعـمل أن يـتـعـامل مع هـذه ا

األداء احلركى.
ـؤلف كتب هذا النص على طريقة النص أما عن احلوار فنقول أوالً  إن ا
ــسـرحـيـة وفى ـن من الـصـفــحـة احلـركـة ا الــسـيـنـمــائى فى الـنـصف األ

النصف األيسر من الصفحة احلوار واألشعار.
أمـا لـغـة احلوار نـفـسهـا فـكانـت كالـطـلقـات جـمل بسـيـطـة وقصـيـرة لكـنـها
ـطـلـوب وكـانت هـنـاك أجـزاء من احلـوار ـعـنـى ا تـصل بك وبـسـرعـة إلى ا

مكتوبة بلغة غنائية بسيطة.
ــســـرحــيــة أمـــا عن األغـــانى واألشــعـــار فــقـــد كــانت مـــعــبـــرة عن أحـــداث ا
تعة بعضـها رومانسى حالم واآلخر كوميدى ساخر وكلها بلغة بطريقة 

بسيطة وسهلة.
فى الــنـهــايــة أؤكــد من خالل هــذا الــنص عــلى شــيــئــ هــامــ األول هـو
سرحى الـغنائـى واالهتمـام به وبحث طرق تـطويره ضـرورة توافر الـنص ا
وتـنمـيـته فى وقت تـندر فـيه مـثل هـذه النـصـوص أمـا األمر الـثـانى والذى
ـؤلف دون أيـة تعـقـيـدات درامـيـة أو حوارات يـؤكده هـذا الـنص هـو قـدرة ا
ـتــعــنـا ويــثــرى وجـدانــنـا وإحــســاسـنــا بــطـريــقــة سـهــلـة فـلــســفـيــة عـلـى أن 

ومباشرة عن طريق نصه األدبى.

خمس مسرحيات قصيرة لسّالم

الكتاب: واحد ماشى (ومسرحيات تانية)
ؤلف: محمود سالم ا
الناشر: دار أكتب

"واحـد مــاشى ومـسـرحـيــات تـانـيـة" عــنـوان الـكـتـاب
ـســرحى الــذى صــدر مــؤخــرًا لـلــشــاعــر والــكـاتـب ا

الشاب محمود سالم عن دار نشر "أكتب".
يحتـوى الكتاب خـمس مسرحـيات قصيـرة صاغها
ــؤلـف فى أشــكــال وقــوالب مـــخــتــلــفــة هى "واحــد ا
مـاشى كـوابـيس حــيـاته هـو وهـو هـوجـة وأخـيـرًا

بالد احلرب".
الكـتاب يحـمل إهداء إلى "شـهداء بـنى سويف اللى
لـــســــة فى الــــقــــلب.. بــــاألخص ثالثـى بـــورســــعــــيـــد:

." محسن ياسم ياس
"واحـــد مـــاشى" الـــنـص األول فى الـــكـــتـــاب يـــعـــكس
جتـــربــة مــريـــرة من الــواقـع وظــواهــره خـــاصــة فى
إعالئه لـــبــعض الـــقــيم الــتـــافــهـــة والــســاقـــطــة عــلى

حساب القيم األصيلة واحلقيقية.
ــونــودرامــا" أمــا "كــوابــيـس حــيــاته" وهى مـن نــوع "ا
فـتتنـاول مشكالت الـشبـاب كالبـطالة وعـدم القدرة
ـة ـارسـة احلق فـى احلـيـاة الـكـر عــلى الـزواج و
والـضـغــوط الـتى تــمـارس عـلــيـهم من اجملــتـمع فال
يــجـدون مـلــجـأ لــهم سـوى الـهــروب إلى الـداخل أو

االستسالم لسلطة اآلخرين.
وفى إطار فـلـسفى يـتـناول الـنص الـثالث "هـو وهو"
ـــثــقـف وانـــقــســـام ذاته عـــلى مـــســألـــة ازدواجـــيـــة ا
نــفــســهــا; وذلك من خالل صــراع بــ كــاتب وذاته
ويتصـاعد احلوار بـينهـما أو الصراع إلـى أن ينتهى
وتـه فى النـهايـة لعـدم قدرة وتـهمـا (معًـا) -   -

الشخصية على التصالح مع الذات.
وفى لـوحــات سـريـعــة وخـاطـفــة ومـتالحــقـة جتـسـد
مــســـرحــيـــة (هــوجـه) من خالل ثالث شـــخــصـــيــات
مأزومة تناقـضات الواقع الذى يعيشونه واألحالم
ـسـروقــة وسـعى هـذه الـشـخـصـيـات الـضـائـعـة أو ا

نحو استعادة هذه األحالم.
ؤلف كـتـابه بـنص لألطفـال عـنوانه "بالد ويخـتـتم ا

عيون جمال عمر الصابرة

اسم الكتاب: عيون
صابرة

ؤلف: جمال عمر ا
صرية الناشر: الهيئة ا

العامة للكتاب.

ـقــهـورة صــابـر ـصــريــة ا عبء بـنــاء الــشـخــصـيــة ا
الـفالح الـبـسـيط الـذى عـشق زيـنب الـفـتـاة الـقـروية
ـــشـــرق والـــواقع اجلـــمـــيـــلـــة الـــتى تـــمـــثل له الـــغـــد ا
احلـزين فـقــد حـال دون ارتـبــاطه بـزواجـهــا الـفـقـر
ـدقع وهـو يـرى أنــهـا أغـلى من كل شىء فـيـذهب ا
إلى اجلـيـش لـيرتـدى الـبـدلـة الـكـاكى الـتى يـرى من
خاللـها كرامة الـوطن.. وتستأثـر شخصية عم ورد
عـادلة الصعبـة ب اإلنسان الذى ـساحة حتقق ا
فـقـد أرضه وداره عـندمـا سـلـبـتـا مـنه عـنـوة بـعد أن

قال كلمة احلق..

محمود احللوانى

دارس احلب" ويـحكى عن رحـلـة تنـظمـها إحـدى ا
لـلــمــتــفـوقــ من تالمــيــذهــا وتـلــمــيــذاتـهــا إلى بالد
احلب وفى الرحـلة تتـكشف لألطفـال حقيـقة هذه
البالد الـتى انتـشر فـيهـا الفـساد وسـادت الكـراهية
بسبب ظلم حكامـها فيسعى األطفال إلى استعادة
احلب الـذى هـجـر هـذه الـبالد. وبـالـفـعل يـنـجـحـون

فى ذلك.

ـوضـوعـات فى ـادى ويـدخل ا > الــضـوء مـحـصـور فى مـعـنى الــعـالم ا
جـميع أوجهـها الكيـفية مـتفردا فى إبراز األجـسام األشياء من خالل

القطبية التى يقف عندها الشكل األكثر بروزا.

سرحي جريدة كل ا
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عهد  باحملافظات من خالل التعاون مع الثقافة اجلماهيرية. سرحية قرر حتريك عروض طالب ا عهد العالى للفنون ا > ا

د. حسن عطية: الواسطة قائمة حتى قيام الساعة..
 وال سلطة لنا على ضمائر األساتذة

قدم مشروعاً لهيكلة الدراسات احلرة.. ويرحب بعودة النجوم للمعهد

استنـفاد مرات الـرسوب والبد وأن تـكون هنـاك معايـير فنـية أكثـر مرونة
عايير التعليمية اجلامدة وهذه عهد بعيداً عن ا فى التعامل مع طالب ا
عهـد للعودة مرة فرصة لكى أدعـو كل من لم يستطع اسـتكمال دراسـته با
ـعــهـد والـتــعـامل مع هـذه أخــرى وسـيـتم دراســة األمـر من خالل مــجـلس ا

رونة. احلاالت 
ــصـرى ــسـرح ا ــســرحـيــة عـلـى خـارطــة ا ـعــهـد وفــرقه ا > وأين طـالب ا

? والعربى أيضاً
- جــارى اآلن الــبــدء فى تــفــعــيـل خــطــ أســاســيــ أولــهــمــا مع د. هــانى
ـيـة الــسـابق ورئـيس قـسم الـتـمـثـيل احلـالى إلعـدد مـطـاوع رئـيس األكـاد
عرض مسـرحى يشارك فيـه كل الطالب ليكـون نواة إلعادة تـكوين فرقة
ـعـهد وهى بـدايـة عمـلـية إنـتـاج عمل بـشـكل فعـلى بـهدف الـوقـوف على ا
عهـد واخلط الثانى ينفذه كن أن يقدمه طالب ا ـا  سـتوى احلقيقى  ا
ــعــهــد» الــذى يــقـــوم بــإعــداد احــتــفــالــيــة اخملــرج أحــمــد الــســيــد «خـــريج ا
هـا فى مـسـرحـيـة تعـتـمـد عـلى أعـمـال الـفـنـان الـراحل سـعـد أردش لـتـقـد
افـتـتـاح مـهـرجـان زكى طـلـيـمـات لـلـمـسـرح الـعـربى خـالل ديـسـمـبـر الـقادم
عهد وأنا كتكر ألردش ويـشارك بالتـمثيل فى الـعرض عدد من أبنـاء ا
حـريص هـنـا على الـبـدء بالـعـمل ولـيس العـكس ونـأمل فى إعالن تـأسيس
شـاركة يـة وبالـتـالى ا الفـرقـة خالل االحتـفال بـالـيوبـيل الذهـبى لألكـاد

سرحية وتدعيم احلركة بأعمال جادة. فى احلياة ا
ـسـرح الـقومى > كـنا نـرى عـروضـا مـسرحـيـة كـبـيرة تـقـدم عـلى خـشبـة ا

عهد ما السبب فى اختفاء هذه الظاهرة..? ويشارك بها طالب ا
- حـدث هذا فى الـفتـرة األخـيرة فى بـعض األعـمال مـثل رومـيو وجـوليت
ـسـرح الـقومى و لـلـمـخـرج د. سـناء شـافع الـتى تـقـدم حـالـيـا من إنـتـاج ا
عـهـد بـشكل كـامل وحـدث أيـضاً فـى مسـرحـية االستـعـانـة فيـهـا بـطالب ا
«الـشبكـة» للـمخرج الـراحل سعـد أردش وأتفق مـعك فى أن هذا األمر ال
عهد من أمول ألنه كـان يعتمد على قيام أساتذة ا يحدث اآلن بالشكل ا
اخملــرجـ مـثـل سـعـد أردش وجالل الــشـرقـاوى وعــبـد الـرحــيم الـزرقـانى
بـتقـد أعمال مـسرحـية بـشكل مسـتمـر وكان من الـطبيـعى أن يسـتعـينوا
ـا نـســتـطـيع الــتـعــاون مع الـبـيـت الـفـنى ـعــهـد فى أعــمـالـهـم ور بـطالب ا
لــلـمــسـرح مــسـتــقـبال فى إعــادة هـذا الــتـقــلـيــد وخـاصــة فى األعـمــال الـتى
ـؤســسـات الــثـقــافـيـة تـنــتـجــهـا فــرقه الـكــبـرى إضــافـة إلى الــتـنــسـيق مـع ا
اخملـتـلفـة لـتدريـب الطالب فى مـجـاالت النـقـد واإلخـراج والسـيـنوغـرافـيا
وخاصة الهيـئة العامة لـقصور الثقافـة التى تمتلك عـدداً كبيراً من الفرق
ــنـــتــشــرة فى كـل مــحــافـــظــات مــصـــر وجــارى اآلن اإلعــداد ـــســرحــيـــة ا ا
ــعــهــد وخــريــجـيـه بـالــصــور والــســيـرة إلصــدار كـتــيب خــاص لــكل طالب ا

عهد. الذاتية ليكون مفتاحا للتعارف ب مؤسسات اإلنتاج وا
> وما هـو اجلديد عـلى أجندة د. حـسن عطيـة خالل عامه األول كعـميد

سرحية? عهد الفنون ا
-أحاول هذا العـام التأسيس إلقامـة مؤتمر عـلمى سنوى للـمعهد على أن
عـهد الفـنون الـشعـبية ـؤتمر األول قـريبـا مثـلما أقـمت وأنا عـميـد  يعـقد ا
ـؤتـمــر الـعـلـمى األول واألخــيـر لـلـمـعــهـد وذلك لـتـحـقــيق عـدة طـمـوحـات ا
ـعهد; أهمها إعادة النظر فى اللوائح التى تدير هذه تتعلق بآلية العمل با
ـؤســسـة الــعـلــمـيــة مـنــذ سـنــوات طـويــلـة مع االهــتـمــام بـإعــداد دراسـات ا
ـستوى الـعلمى ألعـضاء هيـئة التدريـس وبالتالى وأبحاث علـمية تـرتقى با
ـنـاهج عـلـمـيـة تـتـيح لـلـمـعـهـد ـعـهـد مع دراسـة كـيــفـيـة الـتـأسـيس  طالب ا
سرح العربى ا تتسع الدائرة إلى ا صرى ور سـرح ا التأثير فى حركة ا

بشكل عام وهو دور هام البد من السعى نحو حتقيقه.
> انتشـرت خالل السنوات األخيرة ظاهرة افتتـاح أقسام للمسرح بكليات
سرح اآلداب والتـربية الـنوعية بـشكل مـلفت دون أى تأثـير على حـركة ا

ما هو تعليقك?
ـسـرح أمـر جـيـد ولـكن عـمـلـيـا هـو لـيس - نـظـريـًا افـتـتـاح أقـسـام لـدراسـة ا
كــذلك ألنـنــا ال نـســتـطـيـع أن نـنــشئ أقـســامـاً لــلـمـســرح دون امـتالك أدوات
ؤهل لتحمل عبء التدريس التأسيس لهذه األقسام بداية من األساتذة ا
ـنــيـا الــتى افـتــتـحت قــسـمـًا بــهـذه األقـســام حـتى ال تــتـكــرر مـأســاة جـامـعــة ا
للـمسرح بـكلـية اآلداب بـها قبل 7 سـنوات ولم تنـتظم الـدراسة به حتى اآلن
لعـدم توافر أعـضاء هيئـة التدريس واألقـسام األخرى باجلـامعات اخملـتلفة
تـعـانى مـن األزمـة ذاتـهــا فـإذا عــلـمـنــا أن هـنـاك أزمــة فى أسـاتــذة الـتــمـثـيل
اجـستيـر والدكـتوراه فى مـصر كـلها ؤهـل من احلـاصلـ على درجـتى ا ا
ـمثـل ال يسـعى كثـيراً إلى اسـتكـمـال دراساته الـعلـيا إال إذا كـان معـيدًا ألن ا
ـسـرح بـإحـدى الـكـليـات; وهـو مـا دفـع كـلـية ـعـهـد أو  تـعـيـيـنه بـأقـسـام ا بـا
ـسـرحى فقط اآلداب بجـامـعـة عـ شـمس الفتـتـاح قـسم لـلـدراما والـنـقـد ا
دون التخصصات األخرى وذلك لوعى القائم عليها بندرة وجود أساتذة
تمـثـيل وهى ظـاهـرة تؤكـد االفـتـقاد إلـى التـخـطـيط الواعـى ولهـفـة مـجالس
يـة الـفنـون وامتالك مـا ليس لـهم قدرة اجلامـعات والـكـليـات للـتشـبه بأكـاد

على دعم استمراره بشكل الئق.

ـسـرحـيـ فى مـصـر ـتـلك د. حـسن عـطـيـة رصـيــداً من الـثـقـة لـدى ا
والوطن الـعربى حتول إلى ترحيب بالغ باختياره عـميداً للمعهد العالى
عهد وحل سرحية وآماالً تعلقت على شخصه فى النهوض با للفنون ا

زمنة.. أزماته ا
فى حواره مع «مـسرحنا» كشف د. عطية عن رؤية واضحة ألزمات وهموم
ى ورغبة صادقة فى جتـاوزها وفى السطور سرحى واألكـاد شـهدين ا ا

التالية مفاتيح تلك الرؤية.
ـعـهـد بـأنـهم غـيـر مـؤهـلـ > كـثـيـراً مــا تـتـهم جـهـات اإلنـتـاج خـريـجى ا
بالـشكل الذى يحتاج إليه سوق العمل وهو ما خلق عدة أزمات مع نقابة
مـثلـ التى تـدافع عنـهم باعـتبـارهم من أعضـائهـا فهل  هـذا العام ا

? قبول وضع معايير جديدة الختيار ا
- لألسـف مؤسـسات اإلنـتـاج الدرامى لـها مـعـاييـرها اخلـاصـة فى اختـيار
ـوهبـة احلـقـيـقـيـة ولذلك من تـقـدمـهم لـلسـوق دون الـنـظـر إلى اخلـبـرة وا
هن الـتمثـيلـية الـتى ترفض عـمل غيـر األعضاء نشـأت األزمة مع نـقابـة ا
دون احلصـول عـلى تـصريح حـمـاية لـلـمـهنـة مـثل أى نـقابـة مـهنـيـة أخرى
سـرحية مـؤسسة تعـليميـة حكومـية وهو غيـر مسئول عن ومعهد الـفنون ا
تـشـغـيل الـطالب ولـكـن من اجلـائـز أن نـفـتح لـهم قـنـوات تـسـاعـدهم عـلى
تــقــد مــوهـبــتــهم بــشـكل الئـق وإذا كـانـت جـهــات اإلنــتـاج حــريــصــة عـلى
عهد تقد أعمال جادة ومحتـرمة فالبد من االستفادة من خبرة أبناء ا

أما إذا كانت ال تريد فهى حرة وهذا شأنها.
ـعــهــد هـذا الــعــام كــان حـريــصــا عــلى عـدم الــتــقــيـد بــشــروط اجملــامـيع وا
ن لم تـتـعـد أعـمـارهم 28 سـنـة لـلـتـقـدم والـتـقـديـرات مع إتـاحـة الـفـرصـة 
للمعـهد وكانت الـنتيـجة طيـبة ومبشـرة وخاصة أن الـتعلـيم لم يعد قادراً
عــلى تــخــريج طـالـب جـيــد تــتـنــاسب قــدراته درجــاته الــتى حــصل عـلــيــهـا
ـا حـصل على ـعـنى أن احلصـول على 99 % ال يـعـنى تفـوق الـطالب ور
وهـبة احلـقيقـية ال عالقـة لهـا بالـتفوق هـذا اجملمـوع بطـرق ال نعلـمهـا وا
ـعهد فى الـتعـليم الـعام أو حـتى اجلامـعى ومن هـنا فـاختـبارات الـقبـول با
هى األسـاس الـذى يـكـشف امـتالك الـطــالب لـلـمـوهـبـة من عـدمه ودورنـا
ـوهــبـة وتـعــمـيـقــهـا خالل سـنـوات هـنـا كـمــؤسـسـة تــعـلـيـمــيـة تـطــويـر هـذه ا

الدراسة.
ـعهـد ولكن ـوهبـة للـقبـول با > تـتحـدث عن «مـعايـير االخـتيـار» وشرط ا
االتهـامات ال تزال تؤكد أن «الـواسطة» هى األقوى وأنهـا وراء تمرير عدد
تقدم عهد.. وهذا العام تضم صفوف ا من أبنـاء النجوم لاللتحاق با

جنلى طلعت زكريا وناصر سيف وآخرين?
لك آلـية - «الـواسطـة قائـمـة حتى تـقوم الـساعـة» ألننـا ال نسـتطـيع وال 
تـمـكـنـنــا من اخـتـراق ضـمـائـر األســاتـذة ومـعـرفـة نـوايــاهم ومع من يـقـفـون
وأسبـاب االختيار وهذا ال يعنى أنـنا نساند أبناء الـنجوم جملرد انتسابهم
ألسر فـنية ورغم ذلك كـشفت نتـائج القبـول هذا العـام عن استبـعاد أكثر
من مــتـقـدم يــنـتـمــون ألسـر فــنـيـة مع الــعـلم أنــنى لـست ضــد هـؤالء ألنـنى
ن أعـــرف أن من يــعــيش فـى مــنــاخ فــنى أحـــيــانــاً يــكــون مـــؤهالً أفــضل 
يعيش خارج هذا اإلطار ليس ألنه «واسطة» ولكنه تربى داخل بيئة فنية
ـتـابـعـة ــؤكـد أنـهـا تـوفـر له مـســاحـة من االتـصـال بـالـوسـط الـفـنى وا من ا

احلياتية الدقيقة لتفاصيل هذا العالم.
ـعهـد منـذ أعـوام قلـيلـة يواجه > مـشـروع الدراسـات احلرة الـذى يتـبـناه ا
ـهن مـشــكالت تـهــدد بـاسـتــمـراره وخـاصــة مع تـعــنت مـسـئــولى نـقــابـة ا
الـتـمثـيـليـة فى مـنح خريـجـيه تصـريح عـمل.. فـهل تنـتـهى األزمة خالل

قبلة? الفترة ا
ـــعــهــد قـــدمت مــشـــروعــاً إلعــادة الـــنــظــر فى - فـى آخــر اجــتـــمــاع جملــلس ا
الــدراســـات احلــرة ونــظــامــهــا الــدراسى يــعــتـــمــد عــلى إنــشــاء ثالثــة أقــســام
ــعـهـد (لـلــتـمـثــيل واإلخـراج والــدرامـا والـنــقـد والـديــكـور) مـوازيــة ألقـسـام ا
النظامـية وهو ما يـستدعى تغيـير الئحة الـدراسات احلرة ومن جانب آخر
هن التمـثيليـة لوضع بروتوكول مع اتفقت مبـدئيا مع د. أشرف زكى نـقيب ا
ـنح بـنــاء عـلــيه احلـاصل عــلى شـهـادة الــدراسـات احلــرة تـصـريح الـنــقـابــة 
سـنـويـًا يـؤهـله لـلـعـمل وبـالـتبـعـيـة احلـصـول عـلى عـضـويـة مـنـتـسـبـة فى حـالة

نتسبة باحتاد الكتاب. إثبات اجلدارة على غرار العضوية ا
> هل يعنى هذا إعادة النظر فى شروط القبول بنظام الدراسات احلرة?
ــعـايـيـر الـتى ـتـقـدم فى الــدراسـات احلـرة بـنـفس ا - سـيــتم الـتـعـامل مـع ا
نـتظـم لـضمـان اختـيار مـواهب متـميـزة وحقـيقـية تطـبق على الـطالب ا
حــتى ال يــتــحــول األمــر إلى مــجــرد بــاب خــلــفى لــلــحــصــول عــلى تــصــريح

النقابة.
ـعهـد الذين > أال ترى أن ظـاهرة قـرارات الـفصل لـعدد كـبيـر من طالب ا
أصبحـوا جنومـاً فيـما بـعد مـثل: أحمد رزق ومـنة شـلبى ومـحمـود عبد

غنى وغيرهم حتتاج إلى إعادة نظر? ا
ـوهــوب فـعالً ــتــمـيــز وا ـعــهـد وخــاصـة ا - أنـا ضــد فـصل الــطـالـب من ا
فالـطـالب الذى تـأتـيه فرصـة بـطـولة فـيـلم سيـنـمائى يـعـجزه عن االنـتـظام
ـدة عـام كـامل مـثال البـد من الـتـعامـل معـه بشـىء من الـرأفة بـالـدراسـة 
ـــعــهـــد و فــصـــلـــهم جملــرد ومن اخلـــســارة وجـــود جنــوم كـــانـــوا طالبــا بـــا

عهد مؤسسة تعليمية ونحن ا
غير مسئول

 عن «تشغيل الطالب»

 د. هانى مطاوع
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ـصـريــة وفى ثالثـة فـصـول كـتب جـمـال بـالـعـامـيـة ا
مــســرحــيــته أو بــاألحــرى رسم لــوحــته الــتــاريــخــيـة
بـشــكل تــسـجــيــلى لــفـتــرة من أحــلك الـفــتــرات الـتى
مــــرت عـــلـى مـــصــــر (صـــابــــرة) أو الــــوطن الــــعـــربى
ـــة 1967 الـــتـى جتـــرعــــنـــا كـــأس الـــكــــبـــيــــر.. هـــز
مرارتهـا حتى الـثمالـة - كمـا تشيـر النـبذة اخللـفية

للمسرحية..
ـؤلف أحـداثه فـى قـريـة بـحــر الـبـقـر وهى جـســد ا
مــجـرد قـريـة رمــزيـة تـمــثل صـراع الـقـوى الــغـاشـمـة
(الـعمدة ورجاله) مع أولـئك األبطال الـذين حتملوا

.. ومزيد وهوب أرفض فصل ا
رونة فى التعامل  مع الطلبة من ا
 الذين جنحوا  فى السوق

سعد أردش

 لغة احلوار بسيطة
وسهلة واجلمل قصيرة 
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> الـشـمس كـل والضـوء جـزء وعـنـد أرسـطـو "ال يـسـتـطـيع اإلنـسان أن
ا أن الـشمس إلـه فهى جـوهر "وال وجـود لصورة يـفكـر بدون صـور" و

اجلوهر بالنسبة لآللهة".

يالد» لهارولد بنتر التى يقدمها مسرح الشباب من إعداده. تابعة بروفات مسرحية «حفل عيد ا سرحى متولى حامد يقوم حالياً  > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحية فى مواكب  الظاهرة ا
رؤية هالل رمضان(2)
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 تدفق حركى
جماعى
ينبىء 
عن بذور
الظاهرة
سرحية ا
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ــادة احلـيـة) كـمـا يـتـداخل الـكـلى فى > إن الــصـورة مـتـداخـلـة فى الـهـيـولى (ا
ـكن فصل الـضوء ـكن فـصلـها فال  ـمكن تـميـيزهـا ولكن ال  اجلـزئى ومن ا

عن الشمس إذ ال يوجد شىء بال صورة.

سرحي جريدة كل ا

22  من  سبتمبر 2008 العدد 63

> صدرت مؤخراًَ مسرحية «متاعب صيفية» للكاتب سليمان اخلليفى بعد عرضها من إخراج صقر الرشود بالكويت.

عز الدين نصر الدين..
 وجتربة فريدة فى «مسرحة» السيرة الهاللية
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استخدم تقنيات سرد متعددة

سرحى. تلقى فى احلدث ا إلى كسر اإليهام وإشراك ا
سرح اخملـتلفة يعمد واستمراراً لالستفـادة من تقنيات ا
عــز الـــدين فى الـــلــيــلـــة اخلــامـــســة والــتـى وافــقت ذكــرى
انـتــصــار الـعــاشـر مـن رمـضــان إلى «تــوزيع األدوار» عـلى
فــرقــته الــتى شــاركــته احلــكى لــتــتــحــول الــطــبــلــة فـى يـد
الـــفــــنـــان «عــــزت نـــصــــر الـــديـن» إلى رمح يــــقـــاتـل به فى
صــفـــوف اجلــيش الـــذى قــاده أبــو زيـــد بــيـــنــمــا تـــتــحــول
الــربــابـة ســيــفـاً فى يــد الــعـازف «فــاوى أحــمـد مــحــمـود»
يـــؤازر به عـــز الـــدين فى «مـــعـــركـــة الـــســرد» الـــتى حـــمى

وطيسها.
تـغـلف أجـواء النـصـر الـذى حـقـقه أبـو زيـد قـائـداً جليش
لك عـامر اخلفـاجى الليـلة السادسـة من ليالـى السيرة ا
مع عـــز الـــدين نـــصـــر الـــديـن وفـــيــهـــا يـــكـــشـف أبـــو زيــد
ـتـسـاءلـة واإلشـارات ذات الـداللـة عن حـقـيـقـة لألعـ ا
أصـله ونـسـبه قـبل أن يـغـادر الـعـراق لـيـصل بـعـد مـتـاهـة
قـصـيرة إلى «ديـر» لـيـواجـهـوا خمـسـمـائـة راهب يـرأسهم
اجلـد «إلـيـاس بن داوود» ويـدخل أبو  زيـد «مـعـركة» من
نـوع آخر حـيث يـطرح اجلـد عـليه أربـعـة وعشـرين سؤاالً
يــهـــلك هــو ومـن مــعه إن لم يـــجب عــنـــهــا ويــتـــرك نــصــر
الـدين جـمــهـوره فى حـالــة «تـرقب» مـنــتـظـرين مــا تـخـبـئه

أقدار الرحلة ألبو زيد وصحبه.
تـبدأ الليلـة السابعـة واألخيرة من أقصى نـقاط التشويق
وحتت عــنــوان «أبــو زيــد فى غــزة» تــبــدأ أحــداث الــلــيــلـة
اخلـتامـية والـتى يجـيب أبو زيـد خاللهـا عن أسئـلة اجلد
فى داللـة عـلى ثـقـافـته الـواسـعـة وعـلـمه الـغـزيـر ولـتـكون
إجـابـته عـلى الـسـؤال األخـيـر سـبـباً فـى إسالم الـرهـبان
لـينتقل بـعد ذلك إلى غزة ضـيفاً هـو وصحبه على بالط
مـلكهـا «زين الدين» ومن الـبالط إلى السـجن االنفرادى
يـنتـقل أبو زيـد بينـما يـنتقل صـحبه إلى سـجن آخر إثر

حتذير تلقاه زين الدين من عمه الصحصاح.
ويسدل عز الدين نـصر الدين ستار اخلتام على جتربته
عـقب أيـام حافـلـة علـى وعد  بـتـكرار الـلـقاء مع «جـمـهور

قبل. ا فى رمضان ا القاهرة».. ر

ـأثـورات فى مــشـاركـة ذات طــابع مـتـمــيـز رعى «أطــلس ا
الـشـعبـيـة» جتـربـة جـديدة لـشـاعـر الـسيـرة الـهاللـيـة «عز
الــدين نـصــر الـدين» وفــرقـته فـى أداء الـســيـرة الـهـاللـيـة
بــصــيـــغــة جــديــدة ذات طــابع مـــســرحى وذلك فى إطــار
احـتـفـالـية رمـضـان الـتى أقـامـتهـا الـهـيـئـة العـامـة لـقـصور

حكى القلعة. الثقافة 
عــز الـدين قــدم جتـربــته اجلـديــدة ضـمن بــرنـامج «راوى
من بـلدنـا» على مـدار سـتة أيـام بدأت فى 6 وانـتهت فى
12 رمــضــان اجلــارى مـــانــحــا كل يــوم اســـمــاً وعــنــوانــاً
ــقـهى الــثــقـافى ـســرحى فى ا مــعـيــداً تــشـكــيل فــضـائـه ا
الـواقع خلف مـبـنى احتاد كـتاب مـصـر كمـا أعاد تـرتيب
ـوسيقـية الـتى شاركـته - أيضاً - وضـعيـة أفراد فـرقته ا

ة. اء وترديداً وكأنها اجلوقة اليونانية القد األداء إ
ــسـرحـة» الـتـى قـام بـهـا نــصـر الـدين اجــتـذبت عـمــلـيـة «ا
لـلـدرامـا الشـعـبـيـة فى الـسـيرة األشـهـر جـمـاهـيـر احملكى
الـذين تـابعـوا لـيـالـيه بـانـتـظـام وتـزايـد عـددهم يـومـاً بـعد
يـوم مـحـافــظـ عـلى «تـقـالـيـد الـسـمـاع» قـدر حـفـاظ عـز
الــدين عــلى آلــيــة وطـــقــوس أداء الــســيــرة الــتى خــصص
الـلــيــلـة األولى الطـالع جـمــهــوره عـلــيــهـا مــؤهالً ألبــطـال
لـؤه اخلـشوع من خالل السـيـرة مضـفـياً جـواً قدسـيـاً 
اإلنـشـاد الديـنى والتـضرع إلى الـله الذى اسـتغـرق دقائق

طويلة من عمر الليلة األولى.
وفـى الــلــيــلــة الــثــانــيــة الــتى عــنــونــهــا عــز الــدين بـ«ابــقــوا
نـادونى وقولـوا يا مـسعود» قـدم مفـتتح «التـغريـبة» رواياً
بـدايـات رحـلـة أبـو زيـد وأبـنــاء شـقـيـقـته األمـراء الـثالثـة
وتـنـكـرهم فى هـيـئـة شـعـراء ربـاب واسـتـخـدامـهم أسـماء

بديلة أثناء رحلتهم االستكشافية صوب تونس.
وخصص عز الدين الليلة الثالثة والتى اختار لها عنواناً
ـرحتـلـ األربـعة «يـا شـاعـر سالمـك عـجـبـنى» حلـكـايـة ا
مـع سلـطان الـعراق عـامر اخلـفاجى الـذى عاد من رحـلة
صـيده لـينـزل الشعـراء األربعـة ضيوفـاً على قـصره وقد
ــنــزل من رفــضــوا تــنــاول الــطـــعــام من يــد ابــنــتـه خلــلــو ا

الرجال.
» يـسرد فـى اللـيـلـة الرابـعـة «واخـدين بـالكم يـا مـسـتمـعـ
عـز الدين احلوار بـ سلطـان العراق ووالـده الذى جاءه
مــــحـــذراً من جــــيش «الــــيــــهـــود األعــــادى» والـــذى يــــقـــوده
ـغــرور والـغــطــريف بن شـاه» والــلـذان أرسال األخــوان «ا
يـطالـبان بـاستسـالم بغـداد محذريـن من اجتـياحـها وهو
الـتهـديد الـذى يتلـقاه «اخلـفاجى» باسـتهـانة وفى روايته
لـــهـــذا اجلـــزء يـــحـــرص عـــز الـــديـن عـــلى تـــكـــرار جـــمـــلـــة
» كتـكـنيـك مسـرحى يـهدف «واخـدين بالـكم يـا مـستـمـعـ

جمهور احملكى عاش ستة أيام مع نصر الدين
وفرقته.. الذين حتولوا من «رواية» السيرة
قهى الثقافى إلى جتسيدها فى فضاء ا

عز الدين نصر الدين 

إيه األخبار..?

رشديد. سيد خطاب عالء قوقةسهير ا

> قـــــــبل افــــــتـــــــتــــــاحـه بــــــأيــــــام
اعـــتـــذرت الــــفـــنــــانـــة ســــهـــيـــر
ـــــــــرشــــــــدى عـن بــــــــطــــــــولــــــــة ا
مسرحـية «منـ أجيب ناس»
لــنــجـــيب ســرور والـــتى تــقــدم
حــالــيــاً عــلـى خــشــبــة مــســرح
الــــبـــــالــــون من إخــــراج حــــسن
ســــعــــد وتــــمـت االســــتــــعــــانــــة
بـالـفـنـانــة نـهـال عـنـبــر لـلـقـيـام
بـــــالــــــدور رفـــــضـت ســـــهــــــيـــــر
اإلفــــــــــصـــــــــاح عـن أســــــــــبـــــــــاب
اعـتـذارهـا لـكـنـهـا اسـتـبـعـدت
أن يـــــكــــــون االخــــــتالف عــــــلى
أجرها هو السبب كما تردد.

> الـفـنـان عالء قـوقـة يـشـارك
حــالـيـاً فى بـروفـات مـسـرحـيـة
«حتـت الــــتــــهــــديــــد» لـــــلــــكــــاتب
مـحمـد أبـو الـعال الـسالمونى
إخـراج مــحـمــد مـتــولى وإنـتـاج
مركـز الهنـاجر للـفنون تـمهيدا
ـــشــاركــتـــهــا ضــمن فـــعــالــيــات

هرجان التجريبى القادم. ا
كــــان مــــتــــولى قــــد قـــدم نــــفس
الــــعـــرض من إخــــراجه أيـــضـــا
ـاضى ولـكن من إنـتـاج الـعــام ا
فـرقـة الـســامـر الـتـابـعـة لـهـيـئـة
قــصـــور الــثــقـــافــة من بـــطــولــة
ســـــــعــــــــيـــــــد صــــــــديـق ورحـــــــاب

الغراوى.

> فى إطـار خــطـته لــتـطـويــر الـعـمل
ـــركــــز الـــقــــومى لــــلــــمـــســــرح قـــام بــــا
ـركز الدكـتور سـامح مهـران رئيس ا
باختيار الـدكتور سيد خطاب لتولى
مـــهــــام اإلدارة الــــعــــامــــة لــــلــــبــــحـــوث
ـركز وهى اإلدارة التى ـسرحيـة با ا

ظلت شاغرة لسنوات.
ـــعــهــد د. ســـيــد خـــطــاب مـــدرس بــا
ــســرحــيــة قــسم الــعــالى لــلــفـــنــون ا
ــســرحى وعــمل بــاإلخـراج الــنــقـد ا
ــــســــرحى لــــســـنــــوات قــــبل ســــفـــره ا
إليطـاليا لـنيل درجـة الدكتـوراة كما
شارك كنـاقد مسرحى فى عدد من
سـرحية الـتى نظمـتها هرجـانات ا ا

الهيئة العامة لقصور الثقافة.

٠ فـــمن اجلـــائــز أن الـــدولــة قـــد شــاركت
هى األخـرى فى تـطــور هـذا الـسـيـنـاريـو
كــــمـــا أن دخـــول الــــطـــوائف الــــصـــوفـــيـــة
ومـشاركتها بـطبولها وأذكـارها ومدائحها
ولباسهـا وأعالمها طور هو اآلخر شكل
ــنــطــوق من هــذا االحــتــفــال عن طــريق ا
ـسمـوع من إيـقاعـات الطـبول األذكـار وا
ثـم دخـول طوائـف احلـرفـيـ وانهـمـاكـهم
فـى تـــــدفــــــقــــــهم احلــــــركى فـى مــــــهـــــنــــــهم
وحــرفــهم ال شك طــور هــذا االحــتــفـال
وذلـك بتـشخـيص كل حـرفة أمـام جمـهور
ـوكب مـن خالل نـداءاتـهـم وأصـواتـهم ا
بـل وأصـوات األدوات الـتى يـسـتــعـمـلـونـهـا
أثــنـــاء الـــدق عــلـــيــهـــا كـــصــوت (ســـنــدان)

احلداد وأصوات الباعة وخالفه.
هـــذا الـــســـيـــنـــاريـــو كـــانت فـــكـــرته األولى
االســــتـــكـــشــــاف والـــفـــتــــوى (عـــنـــد رجـــال
الـدين) ثم اإلعالن وتوصـيل النبـأ (عند
رجـــال الــدولـــة) ثم رد الـــفــعـل الــشـــعــبى
ــتــلــقـى وهــو الــفــئــات عـــنــد اجلــمــهـــور ا
ـوكب) من الـشـعـبـيــة الـتى تـشـارك (فى ا
ادية أو الروحية. نفعة ا تعة أو ا أجل ا
هــذا الــســيــنــاريــو وإن فــرض نــفــسه أوالً
ـشـاركـة الـشـعـبــيـة فـيه بـاإلضـافـة فــإن ا
ـــســـئــولـــ ســاهـــمت فى إلـى مــشـــاركــة ا
ــنـاســبـة ومن ـا يــلــيق بـهــذه ا تـطــويــره 
ــــســـــئـــــول عن ــــمـــــكـن هــــنـــــا حتـــــديـــــد ا ا
االحــتـــفــال والـــتــخـــطــيط لـه وأمــا الــذى
ـشـاركـ الـذيـن ذكروا يـنـفـذ فـهم بـقـيـة ا

آنفاً.
ــــمـــــكن أن يـــــحــــدث وعـــــلى هـــــذا فــــمـن ا
التدفق احلـركى اجلمعى والفردى - من
شارك - فى إطار ما حدده هذا قبل ا
ـان بــتــنـفــيـذه (الـســيــنـاريــو) ودرجــة اإل
ــكن أن نــطـلق ومن هــنـا قــد يـنــبــثق مـا 
ــــــســــــرح أو الــــــظــــــاهـــــرة عــــــلــــــيـه بــــــذور ا

سرحية. ا
راجع ا

ـكـتـبة - حـسن عـبـد الـوهـاب رمضـان ا
الــــثــــقـــــافــــيــــة عــــدد 8 وزارة الــــثــــقــــافــــة
واإلرشـاد الـقــومى دار الـقـلـم الـقـاهـرة

ص 16.
- جــمــال الـــدين أبى احملــاسـن الــنــجــوم
ـــــؤســــســــة الـــــزاهــــرة اجلـــــزء الــــثـــــانى ا
ـصـرية لـلـطبـاعـة والنـشـر القـاهر ص ا

.17
- مـــحــمــد بن عـــبــد الــله الـــطــنــجى (ابن
بـطوطـة) رحـلـة ابن بطـوطـة دار الـكتب

.29 اللبنانية لبنان ص 28
- مــحـمــد بن أحــمـد بن إيــاس احلــنـفى
بـدائع الـزهور فى وقـائع الـدهور الـهيـئة
ــصـــريـــة الــعـــامـــة لــلـــكـــتــاب الـــقـــاهــرة ا

1984 ج4 ص 397.
ـــصـــريــ - إدوارد ولـــيـم لـــ عـــادات ا
احملـدثــ وتـقـالــيـدهم مــكـتـبــة مـدبـولى

.489 القاهرة ص 488
- عـــــبـــــد الـــــرحـــــمن عـــــرنـــــوس رســـــالــــة
مــــاجــــســــتــــيــــر بـــــعــــنــــوان «االرجتــــال وفن
ــــعـــهــــد الـــعــــالى لــــلـــفــــنـــون الـــتــــمـــثــــيل» ا
ـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة 1990 ص 106-105. ا

حـــيث يـــركـــبـــون خـــيـــولـــهم فى طـــابـــورين
منتظم يـليهم أفراد الشرطة يسيرون
فـى طابورين أيضـا فى خطوات منـتظمة
وسيقى يليهم شيوخ موقعة على أنغام ا
البــســهم ومــريــدو الــطـــرق الــصــوفــيـــة 
طـعمـة بالشـرائط والعـمامات الـبيـضاء ا
ـسكـون فى أيـديهم األعالم اخلـضراء 
والــبـيـارق الــتى تـدل عـلــيـهم. ويــلـيـهم فى
وكب طابور مـن العربات (الكارو) التى ا
جتـرها اخلـيـول والبـغـال وهذه الـعـربات
تــمــثـل احلــرف اخملــتـــلــفــة فـــنــرى عــربــة
عـــلـــيـــهـــا (كـــنـــفـــانى) أمـــامه فـــرن يـــصـــنع
بـواسـطته الـكـنـافـة والقـطـائف كـمـا نرى
عـربة أخـرى عـلـيهـا جنـار يـقوم بـصـنـاعة
قــطـــعــة أثــاث خــشــبـــيــة أمــام الــنــاس ثم
عـربة أخـرى علـيـها صـانع األحـذية يـقوم
بـصناعة حـذاء وباألحرى يقـوم بصناعة
(بُــلـــغــة) حــيـث يــشــتـــهــر مــركـــز فــاقــوس
بـصـنـاعـة (الـبـلغ) ثم تـلـيـهـا عـربـة أخرى
عـلـيـهـا احلـداد الـذى يـسـتـخـدم الـسـندان
ـطرقـة فى تـطـويع قطـعـة من احلـديد وا
وتـشكـيلـهـا ثم تأتى عـربـة اخليـاط الذى
يـجلس إلى مـاكيـنة اخليـاطة مـنهـمكا فى
خـيـاطة جـلبـاب بلـدى ثم يلى ذلك عـربة
اخلــبــازيـن الــذين يــعــجــنــون الــعــجــ ثم
يـــقـــومـــون بـــخـــبــــزه داخل فـــرن صـــغـــيـــرة
مــــوضـــوعــــة فــــوق الــــعــــربـــة وبــــعــــد ذلك
يـوزعون اخلبـز الذى ينضج عـلى جمهور
ـــشـــاهـــدين. (ويـــشـــارك اجلـــمـــهـــور فى ا
ـــعـــتـــقــد أن الـــفـــعل االحـــتـــفـــالـى). ومن ا
ا مشاركة أصـحاب احلرف والبائع إ
ـناسـبة لإلعالن عن هـو استـغالل هذه ا
بـــضــاعـــتـــهم مـن خالل مـــبــدأ الـــنـــفـــعـــيــة

والبهجة.
إن سـيــنـاريـو مــوكب الـرؤيـة هــذا يـفـرض
نــــفـــسه من خـالل نـــقـــطــــة انـــطالق وهى
ثـــبـــوت رؤيـــة هالل رمـــضـــان وإذا كـــانت
بـدايـة هـذا الـسـيـناريـو قـد انـطـلـقت مـنذ
ـــســـتـــوى الـــديـــنـى وهــو الـــبـــدايـــة عـــلى ا
اإلعالن بـبـدايـة شـهـر الـصـوم وشـعـائـره
فــإن مــشــاركــة الـــدولــة فى االحــتــفــال به
منـذ القـدم وحتى فـترات تـطوره - على
مـاليك ومن قـلدهم أيـدى الـفاطـميـ وا

ظل الثورة».
وبــتــاريخ 22 أبــريـل ســنــة 1955 نــشــرت

الصحف برنامج االحتفال كاآلتى:
وكب التقليدى ا

ويـــشــــمل مــــوكب الـــرؤيــــة فى الــــقـــاهـــرة
ـوكب الـرسـمى الـتقـلـيـدى الـذى سـيـبدأ ا
من مــحـــافــظــة الـــقــاهــرة وتــشـــتــرك فــيه
ــصـــانع والـــشـــركــات عـــربـــات أعــدتـــهـــا ا
واحملـال الـتجـارية تـمثل مـختـلف احلرف
هن فى مصر.. ويسير موكب احلرف وا
- من مـــكـــان الـــتــــجـــمع وهـــو اجلـــمـــعـــيـــة
ــــصــــريـــة - فـى مــــنـــتــــصف الــــزراعـــيــــة ا
الـسـاعـة الـثالـثـة بـعـد ظـهـر الـيـوم. ويـبدأ
ـــــوكب الـــــرســـــمـى من احملـــــافـــــظـــــة فى ا

منتصف الساعة السادسة.
وسيقى فرق الكشافة وا

ــــوكـب الــــرســــمى فــــرق وتــــشـــــتــــرك فى ا
ــوســـيـــقى الـــكــشـــافـــة األهـــلـــيـــة وفـــرق ا
دارس وعـربات تـمثـل نهـضة الـكلـيات وا
ــصـريــة واحملـال ـصــانع ا الــصــنـاعــيــة وا
ــصـانع الــتـجــاريـة وألول مــرة تــشـتــرك ا
احلربـية فى إبراز إنـتاجـها وأعمـالها فى
وكب. عربات من تصميمها تسير فى ا
موكب الرؤية فى محافظة الشرقية

ولـم يــكن مــوكب الـــرؤيــة فى ذلك الــوقت
قاصرا على الـقاهرة فقط فقد شاهده
الـــــبــــــاحث أعـــــوام 1964 1965 1966
ـــحــافــظــة الــشــرقــيــة ــركــز فــاقــوس 
حـيث نشأ البـاحث وكثيرا مـا كان يسير
فـى مــوكب الــرؤيــة بــصـــحــبــة أقــرانه من
ـوكب قـد توقف األطـفـال. بـيد أن هـذا ا
فى مــركـز فــاقـوس بــعـد نــكـسـة 5 يـونــيـو

.1967
ــــوكـب كـــالــــتــــالى: بــــعــــد صالة وصــــفـــة ا
ـــوكب أمــام مــركــز الــعــصــر... يـــتــجــمع ا
فـــاقـــوس (قــسم الـــشـــرطــة) فـى انــتـــظــار
إشارة الـبدء الـتى حتـما سـوف تصل إلى
ركز تلـيفونيا من القاهرة معلنة مأمور ا
ظــهــور هالل رمــضــان عــنـدئــذ يــتــحـرك
مــوكب الــرؤيــة عــلى هــذا الــنــحــو: فــرقـة
مــوسـيــقى الــشــرطــة الــنــحـاســيــة تــتــقـدم
بـهجة وكب تـعزف األحلـان اخملتلـفة ا ا
ـأمـور يــتـبـعـهم خـيــالـة الـشـرطـة بــقـيـادة ا

اجلــــنـــود واحملـــتــــشـــدون فـــرقــــا عـــديـــدة
ويــعـود فــريق مــنــهم إلى الــقـلــعــة بـيــنــمـا
تـــــطـــــوف الــــفـــــرق األخـــــرى فـى أحـــــيــــاء
ــديـنــة تـهــتف: «يــا أتـبـاع مـخــتـلــفـة فى ا
أفـــضل خـــلـق الـــله: صـــومـــوا صـــومـــوا».
وإذا لـم يــروا الـــقــمـــر فى تـــلك الـــلــيـــلــة
ـنـادى: «بـكرة شـعـبـان مـافيش يـصـرخ ا

صيام... مافيش صيام».
موكب الرؤية فى العصر احلديث

واسـتمرت حفـالت الرؤية يشـترك فيها
الـشـعب بــطـوائـفه حــيـنـمـا انــتـقل إثـبـات
الــهالل إلى احملــكــمــة الــشــرعــيــة فــقـد
كـــان يـــحـــتــفـل بــهـــا احـــتـــفــاال عـــظـــيـــمــا
«فــيــخــرج مــوكب الــرؤيــة من مــحــافــظـة
مــصـر إلى احملـكـمــة الـشـرعـيــة تـتـقـدمه
ــوســيــقى واجلــنـود والــتــجــار ومــشـايخ ا
احلــرف بـطـبــولـهم حـتى إذا ثــبـتت رؤيـة
الــــهـالل تــــطــــلـق الــــصــــواريخ واأللــــعــــاب
نارات دافع وتضاء ا النارية وتطلق ا
ــــــر مــــــوكـب الــــــرؤيــــــة فـى أنــــــحــــــاء ثـم 
الـــقــاهـــرة مــعـــلــنـــا الــصـــيــام. واشـــتــراك
ـوكب . وفى مــشـايخ احلـرف فى هـذا ا
ـواكـب الـكــبـيــرة األخــرى كـانت تــتــمـثل ا
فيه التجـارات والصناعات على عربات
يـتبارى أصـحابهـا كل فى إظهار جتارته
أو صـــنــاعــته فـــهى من قــبـــيل الــدعــايــة
والــدعــابــة وفــيــهــا مــا يــثــيــر اإلعــجــاب
وفـيـهـا ما يـثـيـر الـضـحك وكـان الـشعب
ـــشـــاهـــدة هــذه عن بـــكـــرة أبــيـه يـــخــرج 
ــواكب حــتى بــدايـة الــقــرن الــعــشـرين ا
كـــان يــقـــام مــوكب الـــرؤيــة طـــبــقـــا لــهــذا
الـنــظـام مع الـتــبـسـيط ثم تــقـلص  هـذا
االحـتـفال تـدريـجـيـاً إلى أن أعـادت إليه
بهجـته حكومة ثورة 1952 باعـتباره من
الــعــادات والــتـقــالــيــد الـقــومــيــة الـواجب
ـــهـــا وصـــورهـــا فـى نـــفــوس غـــرس مـــعـــا
األطــفــال لـتــتـعــلق بــهـا أذهــانــهم وتـثــيـر
فـيـهم عـوامل الـشـغف بـتـقـاليـد بالدهم
فـــــــقــــــد أصـــــــدرت األوامـــــــر فـى أواخــــــر
شــــعــــبــــان ســــنـــة 1374 هـ أبــــريـل ســــنـــة
وكب الـرؤية 1955م أن يـعاد االحـتفـا 
ــة عـــلى نـــسق يــجـــمع بـــ ســنــة الــقـــد
الـقد والتـطور الذى أدركـته مصر فى

ـــــؤرخ ابن إيـــــاس فى ســـــنــــة صف لـــــنــــا ا
(920هـ - 1514) مـــــــــوكـب رؤيـــــــــة هالل
رمــضــان أثــنـاء حــكم الــســلــطـان قــنــصـوه
الــغـــورى فــيـــقـــول: «وأمــا فى لـــيــلـــة رؤيــة
ـدرسة الـهالل حضـر الـقضـاة األربـعة بـا
ــنــصــوريـة وحــضــر الــزيــنى بــركـات بن ا
مــــوسى احملــــتـــسـب فـــلــــمـــا ثــــبــــتت رؤيـــة
الــــهـالل وانـــفـض اجملــــلس ركب الــــزيــــنى
بـــركـــات بن مـــوسى مـن هــنـــاك فـــتالقـــيه
ــشــاعل الـــفــوانــيس األكــرة واجملـــانــيق وا
ــــوقــــودة فـــــلم يـــــحص ذلك والــــشــــمـــــوع ا
لـــــكـــــثــــرتـه ووقـــــدوا له الـــــشـــــمـــــوع عـــــلى
الـدكـاكـ وعـلـقـوا له الـتـنـانـيـر واألحـمال
ـوقودة بـالـقـناديل من األمـشـاطـي إلى ا
ســـــوق مـــــرجـــــوش إلـى اخلـــــشـــــابـــــ إلى
سـويـقة الـل إلى عـنـد بيـته فارجتت له
الـــقـــاهـــرة فى تـــلـك الـــلـــيـــلـــة وكـــانت من
ـشــهـودة وأطــلـقــوا له مــجـامـر الــلـيــالى ا
بـالبخـور بطول الطـريق وكان ذلك يعادل

واكب السلطانية». ا
موكب الرؤية فى القرن التاسع عشر

صر
ـســتـشــرق اإلجنـلــيـزى إدوارد يــطـالــعـنــاا
وليـم ل الذى زار مـصر فـى الفـترة ما
ب (1833 - 1835) بوصف تـفصيلى
ــــوكب رؤيــــة هـالل رمـــضــــان فــــيــــقـــول:
«تــعــرف الــلــيــلـة الــتـى يــتــوقع فــيــهــا بـدء
شهـر «رمضان» بـليـلة «الرؤيـة» ويتوجه
فـى فــتــرة بــعــد ظــهــر الــيــوم الــســابق أو
قــــــبـال الـــــعــــــديــــــد من األشــــــخــــــاص إلى
الــصــحــراء حـــيث الــهــواء الـــنــقى لــرؤيــة
هـالل الـقــمـر ويــبــدأ الـصــوم فى الــيـوم
الـــتـــالى بــعـــد رؤيـــة الــهالل... ويـــنـــطــلق
احملــــتــــسب وشــــيـــوخ بــــعض الــــتــــجـــارات
اخملــــتــــلــــفــــة (اخلــــبــــازون والــــطــــحــــانـــون
واجلــزارون وبـــائــعـــو الــلـــحم والـــزيــاتــون
واخلـــضــرجـــيـــون) ولـــفــيـف من أعـــضــاء
ــــزيـــكــــاتـــيـــ هـــذه الــــتـــجــــارات وفـــرق ا
والــــفـــقـــراء يــــرأســـهم اجلــــنـــود فى هـــذه
الليلة فى موكب من القلعة إلى محكمة
الـــــــقـــــــاضى ويـــــــنـــــــظـــــــرون عـــــــودة أحــــــد
األشـخاص الـذى ذهب لـرؤية أو شـهادة
مسـلم آخر رأى الـقمـر هالال. ويحـتشد
ــرون بــهـا. الــنــاس فى الــشــوارع الــتى 
ــــوكب وجــــرت الــــعــــادة أن تــــنــــظـم إلى ا
ــغـطــاة أســرجـتــهـا طـائــفــة من اجلــيـاد ا
بــــــشـــــكـل مـــــزركـش بـــــيــــــد أن الـــــعـــــرض
العسكرى للطبقة الفقيرة قد حل محل
ـدنــيـة الـتى تــشـهـدهـا األبــهـة الـديــنـيـة ا
هـذه الـلـيـلـة. وبـات يـقـتـصـر مـوكب لـيـلة
الــــرؤيـــة الــــيــــوم عـــلـى مـــشــــاة الـــنــــظـــام.
ـشـاعل كـل مـجـمـوعة ويـتـقـدم حـامـلـوا ا
من اجلـنود كـمـا يسـيـرون خلـفـهم إلنارة
الـــطــريق لـــهم عــنـــد عــودتــهـم ويــتــبـــعــهم
الـــــشــــيـخ وبــــعض أعـــــضــــاء الـــــتــــجــــارات
األخــرى مع الـــعــديــد من الـــفــقــراء وهم
يــهـتــفــون عــنـد مــرورهم: «بــركــة بــركـة!
بـارك الله عـليك يـا رسول الـله السالم
عـليه». وتنـقضى عامة بـضع دقائق بعد
مــــرور فـــرقـــتــــ أو ثالث فـــرق ويــــخـــتم
ـوكب. وبـعد أن احملـتـسب ومـسـاعـدوه ا
يـــصل اخلـــبــر الـــيـــقــ بـــأنه تـــمت رؤيــة
الــقــمـر إلـى مـحــكــمــة الــقــاضى يــنـقــسم
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> الـضوء ال ينحرف عن مساره إن لم يصطـدم بجسم فينعكس من القا منه
ويـنفذ من الـشفاف مع امـتصاص فى كـلتا احلـالت ولـكن بدرجات مـتفاوتة

ويظهر اجلمال من خالله.

نعم يستعد حاليا إلعادة تقد مسرحية «طفل الرمال» التى قدمها من قبل لفرقة مسرح الطليعة فى التسعينيات. > اخملرج ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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حافظة 6 أكتوبر خالل شهر رمضان اجلارى. > فرع ثقافة 6 أكتوبر برئاسة د. طلعت شاه نظم عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية 
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> إن أول مـظـهـر من مظـاهـر الـشعـور اجلـمالى رواء احلـاجـة واسـتعـادة احلـياة
تـوازها واسـتئـناف االنسـجام الـداخلى واجلمـال يالئم ب الـوسائل والـغايات

وعليه يقوم جمال احلركات وهذا ما يتجلى بوضوح فى حركة الشمس.

سرحي جريدة كل ا
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الرؤية الفكرية فى تشكيل الفراغ 
سرحى  عند حسن سليمان ا

ــصــريــة يــوم اجلــمــعـة 15 فــقــدت احلــيــاة الــثــقــافـيــة ا
ـصرى ـاضى أحـد كبـار حـركـة الـتشـكـيل ا أغـسـطس ا

عاصر. ا
ففى الـفتـرة التى تـلت قيـام ثورة  1952 كان اسـتمرار
االستعانة بالرسام اإليطالي العامل بدار األوبرا
ــســرح الـقــومى بــعـد أن ــصــريـة قــائــمًـا إلـى أن بـدأ ا ا
تولى إدارته عام  1956 الكاتب "أحمد حمروش" وهو

أحد الضباط األحرار.
فــبـــدأ بــتــوجـــيه الــدعــوة إلـى الــفــنــانـــ الــتــشــكـــيــلــيــ
ــيــدان وكـان ــصـريــ من أجل أن يــقــتـحــمــوا هـذا ا ا

"حسن سليمان" أحد الذين لبوا النداء. 
إن ثـــورة يـــولـــيـــو  1952ومـــا أحـــدثـــتـه من تـــغـــيـــيـــر فى
ـصـرى تعـد بـدايـة مرحـلـة هـامـة من مراحل اجملـتـمع ا

صرى. سرح ا تطور ا
ـسرحى شـكل من أشـكال الـوعى االجتـماعى فـالفن ا
وألـصق الــفــنـون بــاحلــيـاة والــطــريق لـتــغــيـيــر اجملــتـمع
ـسـرح ألنه جـدل يـتــحـقق فى أشـخـاص ـر بــا حـتـمـا 
ـكان بل تـتحرك ا أن احليـاة ال تقف فى ا وأفعـال و
وتتـطور دائـما وبـاستـمرار حـدوث الصـراع ب الـقوى
االجـتمـاعـية اخملـتلـفة تـبرز الـتـناقـضات والـصدق يـنبع
من طبـيعـة الفن ذاته كـشكل لـلمـعرفـة ولهـذا فإن أحد
ـعاييـر فى تقـييم اإلنـتاج الفـنى هو مـدى الصدق فى ا
عـكس الواقع ودائـما تـكشف الـهزات االجـتمـاعية فى

حياة اجملتمع الباطن القبيح للنظام االجتماعى.
إن "جنــيـب مــحــفــوظ" 1911 - 2006 يــشـــكل ظــاهــرة
فـريــدة فى تــاريخ الــروايــة الــعـربــيــة فــقـد كــان مــفــكـرًا

ملتزمًا بقضايا وهموم الوطن.
وقـد تصـدى إلخراج هـذا العـمل اخملرج "عـبد الـرحيم
ــعــهـد الــزرقـانى"  1913- 1984 الــذى أ دراســته بــا
الـعالى لفن التـمثيل ضـمن الدفعة األولى  1947 وبدأ

سرحى فى اخلمسينيات. ارسة اإلخراج ا فى 
لـقـد تـتـلـمـذ عـلـى يـد أسـتـاذه "زكى طـلـيـمـات" – 1897

.1982
وتــــتــــسم مــــعـــظـم الــــنـــصــــوص الــــتى قــــام بـــإخــــراجــــهـــا
بـالــواقـعـيــة وكـان يـحــرص عـلى الـدقــة فى الـتــفـاصـيل
للبـيئة واحلـركة وكان يـحترم الـنص الدرامى ويرى أن
دور اخملرج هـو الـتفـسـيـر وإبراز مـعـانى النص دون أى

إخالل باإلضافة أو اخلروج عليه.
لـــقــد أخـــرج "عـــبـــد الـــرحــيـم الـــزرقــانـى" أكــثـــر من 50
مــســـرحــيــة  1951 - 1984 مــعــظـــمــهــا لـــفــرق الــدولــة
ولـلـفـرق اجلــامـعـيـة والــثـقـافـة اجلـمــاهـيـريـة ومن أبـرز
ــســرح ــســـرحــيــات الــتى أخــرجــهــا فـى تــلك الــفــتــرة  ا
الدولة القومى "بداية ونهاية"  1960عن رواية الكاتب
الــكــبـيــر "جنــيب مــحــفـوظ" وإعــداد مــســرحى لــلــكـاتب

"أنور فتح الله" والتى كتبها عام1949 .
ــرحــلـة الــواقــعـيــة إلبــداعـات وهـذه الــروايــة تـعــد من ا
جنــيب مـحـفــوظ الـتى جتـمـعــهـا تـيـمــة الـفـقـر وأن رأس
ال هو الفاعل واحملرك للعالقات ب الشخصيات. ا
ويـسـيــطـر عــلـيـهــا الـهالك مــنـذ الــبـدايـة حــتى الـنــهـايـة
ــوظف ـوت) ونــتــيــجــة لــوفــاة رب األسـرة ا (احلــيــاة وا
الـــبــســـيـط وصــمـــود الـــزوجـــة األرمـــلـــة أمــام عـــواصف
احلـيــاة بــبــيع أثــاث الــبـيت ولــكن يــســقط األبــنــاء أمـام
ضــغـوط احلــيـاة فــنـرى األبــنـاء يــسـقـطــون فى الــهـاويـة

على النحو التالى.
- حــسـن (بــلـــطــجى فـــاســد فــشـل فى دراســته بـــســبب

التدليل من األب)
- حــســ (مـــخــلص لألســـرة ويــحــاول إســـنــاد األســرة
ـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة وضــــحى بـــنـــفـــسه بـــالـــعـــمل بـــعــــد ا

وطموحاته).
- حـسـن (أنـانى وطـمـوحه أكـبـر من إمـكـانـيـاته وثـائر
على الفقر بصـرف النظر عن قدرات األسرة ويلتحق
ـدرسة احلـربـيـة وال يهـمه من أين تـأتى مـصـروفات بـا

الدراسة من إخوته).
- نــفـــيـــســة (تـــســقـط حتت وطــأة احلـــرمـــان والــفـــقــر
ال وتـضـحى بنـفـسـها وتـعـمل خيـاطـة لـلحـارة لـتوفـيـر ا

" إلكمال تعليمه). ألخيها "حسن

جنحوا فى تصميم ستائر الباليه.
أمـا جتــربــة "حــسن ســلــيـمــان" فــمن وجــهــة نــظـرى أنه
جنح فى حتقـيق احلـالة من خالل الـثالثة أبـعاد وذلك
بـــالــصـــدق فى الــبـــيــئـــة وهــذا حـــقق الـــنــجـــاح فى خــلق
ــسـرحى ــنــظــر ا وإبــداع اجلـو الــعــام لــهــذه األسـرة فــا
ـسـرحـيـة ولـهـذا عـامل أسـاسى فى فـهم الـشــخـصـيـة ا
التزم بالنقل االختيارى من واقع البيئة أن الصدق فى
ناظـر لفصول اديـة فى ا طابـقة ا البـيئة والـتمسك بـا
ـسـرحـيـة اخلـمـسـة واالعـتـمـاد علـى الـتفـاصـيل داخل ا
ـسـرح ولـإلضـاءة دور كـبـيــر فى اإليـهـام فـراغ خـشــبـة ا
بـالـواقع فـقـد اسـتـطــاع أن يـنـقل أحـاسـيـسه والـصـراع
بـــ الــقـــوة والـــضـــعف تـــلك الـــعالقـــة اجلـــدلــيـــة داخل
ــســرحى واســتــخــدام الــتــشــكـيـل الــصـنــدوقى الـفــراغ ا

للمناظر بدال من الستائر حقق له النجاح.
فـــأحـــداث "بـــدايـــة ونـــهــــايـــة" تـــدور فى إحـــدى حـــوارى
ــســرح تــمـثل الــقـاهــرة عـام  1936 إن الــواقــعـيــة فى ا
شاكـلها االجتماعية والعائلية بصدق احلياة اليومية 
ـمـثلـون أدوارهم بـحـركـة طـبـيـعـيـة وبـلـغة وفـيـهـا يـؤدى ا
احلـيــاة الـيــومـيــة فى مـنــاظـر مــنـتــقـاة بــسـيــطـة تــعـكس

كانية للطبقة الكادحة. البيئة ا
إن األســرة فـى هــذا الـــعــرض تـــعــيش فـى بــدروم أحــد
ــنــازل بـعــد مــوت األب ألن هــذا الـبــدروم أرخص من ا
الشقـة التى كـانوا يـعيـشون فـيهـا فى األدوار العـليا فى

حياة األب.
ـنظـر الرئـيسى لألحـداث فى الصـالة داخل الـبدروم ا
ـبة كـان هى و ونرى مـاكـينـة خـياطـة نـفيـسـة تتـصـدر ا

اجلاز على احلائط.
تواضع احملدود لم إن هذه األسرة البسيـطة بدخلها ا
تــسـتــطع ادخــار أى جـزء مـن دخـلــهــا لـضــربــات الـزمن

والقدر.
فــبــعـد مــوت األب تــتـوالى بــعــنف االنــهـيــارات وتــسـحق
الكل ولم تسـتطع صالبـة األم التصدى لـهذا التـحطيم
واالنــهــيــار لألســرة لــضــيـق ذات الــيــد فــيــنــهــار الــبــنــاء

األسرى.
ساء ويتحدث الناقد "كامل  يوسف" فى جريدة ا

  1960/2/24 فيقول عن هذا العرض:

ـناظر "حسن سـليمان" وجرأته فى (أعـجبنى مصمم ا
ـنـظـور. فلـقـد أفـلـحت انـتـقـاء األلـوان واعـتـماده عـلـى ا
مــنــاظـره فـى أن تـعــطــيـنــا صــورة حـيــة مــعـبــرة لــلـحــيـاة

سرحية). الضائعة التى يحياها أبطال ا
ـسـرحـيـة اخلـمـسـة ب ـشـاهـد فى فـصـول ا وتـتـتـابع ا
احلـارة والبـيت (والبـدروم) والكـرخانـة فى وش البـركة
(كـــلــــوت بـك) فى تــــلك الــــفــــتـــرة  1936 قـــبـل احلـــرب

ية الثانية. العا
إنهـا قطـاع مزدحم بـالتـفاصيـل استـخدم فيـه األرضية
ـسرح (األزبكية) وهذا أعطى حرية الدوارة خلشبة ا
ـكان ـنظـر واحملـافـظة عـلى اإليـهام بـا لتـحـقـيق تعـدد ا
ـــتـــلــقـى عن طـــريق صـــدق الـــبـــيـــئــة بـــهـــدف انـــدمـــاج ا
ويـتحدث الـناقـد الكبـير د. محـمد مـندور عن األصول
ــســرح الــعـدد الــدرامــيــة وتــطــورهــا وذلك فى مــجــلــة ا

السابع  1964 فيقول:
ــسـرح فى جــوهــره فن حــركـة وال أدل عــلى ذلك (إن ا
من أن لــفـظـة "درامــا" اإلغـريــقـيــة األصل مـشــتـقـة هى
ـسرحـية نـفسـها مـن أصل يعـنى احلـركة فـإذا فقـدت ا
مـيزة احلـركة فـقدت طـابعـها األسـاسى وخـاصيـتهـا ا
ـسـرحيـة مـسبـبة كـما أنه ال بـد أن تـكون احلـركة فى ا

ومبررة ولكل حركة مقدماتها وبواعثها.
إن احلـيـاة والـطـبـيـعــة كـلـهـا خـاضـعـة لــقـانـون الـسـبـبـيـة
ـطلق فال بد لـكل نتيـجة من مقـدمة والبد لكل العام ا
ـا سـبب من مــسـبب وال بـد لــكل تـصــرف من بـاعث و
سرح مـرآة أو مجـهرًا للـحيـاة فال بد أن يـنعكس كـان ا
ـسـيـطـر عـلى احلـيـاة فـيه هـو اآلخـر قـانـون الـسـبـبـيـة ا
ــنــاظــره مــتــدفق اإليــقـاع كـلــهــا) لــذلك جــاء الــعــرض 
ـــنــاخ الـــلــونـى عن طــريق ــشـــاهــد وحتـــقــيق ا بـــتــتـــابع ا
ـنـاظر والـتلـوين بـاإلضاءة األمـر الذى الرمـاديات فى ا

حقق احلالة النفسية للمناخ العام.
ـسـرح فـراغا ذا أبـعـاد ثالثـة لـذلك ـا كـانت خـشـبـة ا و
تـوفرت لـلفـنان "حـسن سلـيـمان" فـرصة كـبيـرة لإلبداع
ـــا يـــتـــيـــحه فى األســـطـح واألضـــواء والـــظالل أكـــبـــر 

مسطح لوحاته ذات البعدين.
تلقى وجاءت مناظـره بعناصـرها التشكـيلية تـخاطب ا

عنى الداخلى. عاكسة ا
ـنــاظـر فى هــذا الـعــرض جـاء نــتـيـجــة عـمق إن جنــاح ا
وفهم واضح للمواقف الدرامية فاجلدران عند "حسن
ســلـيـمـان" انـعـكـاس لـلـحـنــ لألمـاكن الـتى عـاش فـيـهـا

والتصق بها.
إن الفنان التشكيـلى "حسن سليمان" يتميز بشكل عام
فى أعـمــاله اإلبـداعــيـة بـتـجــاوز الـظل والـنــور والـشـكل
واخلط بـالرمـادية والـضـبابـية الـتى إن دلت على شىء
فـــهـى نـــوع من الــــتـــمـــرد واجلـــدل بـــ الــــضـــوء والـــظل

وعالقة الفنان باإلنسان وبالطبيعة.
ـوضـوع اإلنـسانى فى فـأعمـاله الـتـشـكـيلـيـة دفـاع عن ا
ــطـــحـــونــة وهـــذا هـــو الـــتــداخل احلـــيـــاة والـــطــبـــقـــات ا
الوجدانى بينه وب روايـات "جنيب محفوظ" الواقعية

تهالكة. بشخصياتها ا
ويـتحـدث الناقـد الكـبيـر "فؤاد دواره" عن هـذا العرض

سرحى  "1965ص  167فيقول: فى كتابه "النقد ا
ـســرحــيـة جنــحت إلى "احلق الــذى ال جــدال فـيـه أن ا
حـد بــعـيـد فى سـرد األحـداث وتـصـويـر األجـواء ورسم

معظم الشخصيات بأمانة.
يــهـــنــأ عـــلـــيــهـــا كل من "أنـــور فـــتح الــلـه" الــذى أعـــدهــا
لـلــمـســرح بــأمـانــة واقـتــدار "وعـبــد الـرحــيم الــزرقـانى"
الــذى أخــرجــهــا بـــحــذق وفــهم وفن صـــادق فــقــدم لــنــا
ـسـرح القـومى عمال مـسرحـيا باالشـتراك مع أبـطال ا
سرح الـقومى فى سنواته ـتازًا لعله أروع مـا قدمه ا

األخيرة).
صرى فى سرحيـة ثانى جتربة للمسرح ا كانت هذه ا
إعـداد الروايـات لنـجـيب محـفوظ لـلـمسـرح بعـد "زقاق

دق" للمسرح احلر 1958. ا
بدع "حسن سليمان". رحم الله فناننا ا
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بعد أن حتدث اجلميع 
سرح دعونا نتحدث عن: عن أزمة ا

 أبوالعال السالمونى

 يسرى اجلندى

 بهيج إسماعيل

سرح.. فى األزمة! ا

من خـارج ذواتهم; ألن سـبيـكـتهم من الـقوة بـحيث
ال تؤثر فيها إحباطات اجملتمع حولهم.

ـشكلة أن ردود فـعل الناس صارت ويـتابع بهيج: ا
مــتـبــلــدة ألن اجملـتــمــعـات إذا خــلت من الــدهــشـة
ــــيت والــــواقع احلــــالى حتــــولت إلى مــــا يــــشــــبه ا
ـية حول الناس إلـى مشاهدين على بـأحداثه العا
ا بلد ردود فيلم ال يخـصهم وال عالقة لهم به 
أفعالـهم وكل هذا من شـأنه التـأثير عـلى الكاتب
ألنه بـعه حسـاس جـداً يرصـد األحداث الـدقيـقة
بـيـنـمـا اجلـمـهـور أصـبح ال حتـركـه سـوى األحداث
الــضــخــمـة فــأين ســيــحــدث الــتالقى بــ الــكـاتب
ومـتـلـقـيه لـقد ازدهـر كـتـاب االشـتـراكيـة فى وقت
قـصـيـر ألن اخلط الـدرامى - االشـتـراكـيـة - كـان
واضــحــاً بــيــنـــهم وبــ الــنــاس لـــذا فــقــد تالقــوا
بينـما مصـر اآلن فى مرحلـة التحـول غير الواعى
من االشـتراكية إلى رأسمـالية غير حـقيقية - فى
حـالة تـوهان وبـالتـالى فإن الـكاتب اآلن لن يـكتب
ـدح هـذه الـرأسـمـالـية سـوى انـتـقـادات فـهـو لن 
الـــــــتـى حـــــــولــــــــهـــــــا الــــــــبـــــــعـض بـــــــســــــــوء فـــــــهـم إلى
«لـــصـــوصـــمـــالـــيـــة» وحـــولـــهـــا الـــبـــعض اآلخـــر إلى
اقتراض من الـبنوك لـبناء أبـراج سكنـية والكاتب
بطبعه مع الفقراء ومع العدل وهذه القيم صارت
مــحـــنــطــة والــعــدل أصـــبح نــســبــيـــاً لــذا فــقــد تــاه
الكاتب كما تاه من قبل اجملتمع اللهم إال الكتاب
أصـحاب الـرؤية الـواضحـة فى أذهانـهم والتـفاؤل

ستقبل. با
أحـمـد عـوض يـقول: األزمـات لـيـست حـافزًا لـكـنـها
تـصـيـبـنـا بـاإلحـبــاط لـقـد غـطى الـفـسـاد كل شىء
فـعـلى أى شىء سـتتـحـدث? وبـافـتـراض أنك كـتبت
ـمثل الذى سـيجسـد لك ما كـتبته? فى ظل فأين ا
نتج احملـموم جتاه النجوم حتى يضمنوا تدافع ا
رواجـًا لــعـروضـهم الـتى تـصـل تـكـلـفـتـهـا لـ 2 مـلـيـون
جــنــيه ولن يــقـــبــلــوا اجملــازفــة بــاالســتــعــانــة بــوجــوه
جـديـدة بـينـمـا الـنـجوم احلـالـيـ قـد استـنـفـذوا ما
لديـهم ولـيس الـوضع فى مـسرح الـدولـة بـاألفضل
فــقـــد تــوجــهت مـــنــذ أربع ســـنــوات بــأحـــد أعــمــالى
لـلمـسرح الـكومـيـدى وذقت عذابـاً لم أذقه من قبل
ن ـمــثـلـ  ولم يـخــرج الـعـمل فـى الـنـهـايــة حـتى ا
خـاطبتـهم بشـأن العمـل فى مسرح الـدولة اتـهمونى
باجلنون بالطبع التلـيفزيون والسينما بالنسبة لهم

سرح. أجدى من ا

ــنــاقـشــة مــا اصــطـلـح عـلى لــســنــا مـعــنــيــ هـنــا 
سـرح» كالم كثـير الكـته األلسن تـسمـيته بـ«أزمـة ا
عن تلك األزمة التى يبدو أنـها ستظل ملتصقة ال

سرح فحسب بل بكل شىء فى حياتنا. با
ـسرح سـرح» ولـنـتسـاءل عن «ا دعونـا من «أزمـة ا
فى األزمــة» نـعم األزمـة أو األزمـات الـتى يـعـانـيـهـا
ــــعــــيــــشــــة واقــــعــــنــــا وتـالحــــقه كـل يــــوم من غالء ا
والـبطـالـة والـفـسـاد اإلدارى واألخالقى مـن غرق
الــعــبــارة واحــتـراق الــبــشــر وســقــوط اجلـبـل فـوق
الـنـاس وبـلطـجـة بـعض رجـال األعـمـال.. و.. وما
ـــســـرح وسـط طـــوفـــان ــــكن أن يـــفــــعـــلـه ا الـــذى 

األزمات التى يبدو أنها لن تنتهى?!
الكاتب كرم النجار يقول: أى واقع يستفز الكاتب
ان يصبح دافـعاً.. وحافزاً له للكتابة لدرجة اإل
ـــشـــكـــلـــة أن األزمـــات أصـــبـــحـت لـــصـــيـــقــة لـــكن ا
صرى وكل ما يحدث حولنا ليس إال بالوجدان ا
ظـواهـر ألزمة واحـدة تـتلـخص فى إدارة ال تـعرف
مـــاذا تــــفـــعل وعـــقـل مـــصـــرى فـــقـــد قــــدرته عـــلى
ــســتــقــبل ووجــدان مــصــرى أصــبح اســتــشــراف ا
يــــتــــصــــالح بــــشــــكل غــــريب مـع األزمـــات ويــــنــــسى

ر بها. بسهولة كل كارثة 
وفى رأى الـنـجـار: فإن هـنـاك فـرقـا بـ أن تـكتب
عن ظــاهـرة أو تــكــتب عن أســبـاب الــظــاهـرة ألن
دور الفن ليس أن يؤرخ للحـدث مكتفياً بتسجيله
فــذلك مــكـــانه أشــرطــة اإلعالم ووجــدان الــنــاس
وهـنـاك الــكـثـيـر من األعــمـال كـتـبت عـن اسـتـهـتـار
رجــال األعـــمــال ولــكن مـــا يــنــبــغـى أن يــكــتب هــو
الــزواج بــ رجــال األعــمــال والــســلــطـة لــكن دور
الـفن هـو الـبـحث عن األسـبـاب احلـقـيـقـيـة لألزمة

التى نحترق بنتائجها.
ــســرحى يـســرى اجلــنـدى وحـسب كـالم الـكــاتب ا
ـثل حـافـزاً لـلـكـتابـة ألنه فـإن مـا يـحـدث حـولـنـا 
ــصـرى مــرتــبط بــحـالــة تــدهــور عــام فى الــواقع ا
تـتـصـاعـد يـومـاً بـعـد يـوم وتـبعـث عـلى الـقلـق لدى
ـهـمـوم به. ـجـتـمـعه ا ـا يـحـدث  ـراقب  الـفـنـان ا
حـقــيـقـة فـإن مـا يـحـدث بــاعث عـلى األلم لـكـنه ال
يــجب أن يــكــون بــاعــثــاً عــلى اإلحــبــاط وهــذه هى
العبرة التى ينبغى على الكاتب أن يستوعبها ألن
أى إحــبـــاط يـــبـــلـــغه صـــاحب الـــقـــلم يـــؤدى به إلى

الشلل والتوقف عن أداء وظيفته.
إن الكاتـب بتركـيبـته الداخـليـة التى يـقبع داخـلها
كـما يقـول الكـاتب بهـيج إسماعـيل ناقـد حساس
جتاه أى أخطاء يـراها حوله وحيث يرى اجملتمع
غـيـر ســلـيم يـتـكــون لـديه حـافـز أن يــكـتب وتـصـبح
األزمات من حوله مادة للـكتابة ألن الكاتب داخله
رغــبـــة فى إصالح اجملــتـــمع وإصالح الــعـــالم كــله
ــوجــودة حـــالــيــاً من ــشــكـــلــة أن الــنـــمــاذج ا لـــكن ا
الـكــتــاب إمـا مــنـشــدو زفــة أو مـحــايـدون أو كــتـاب
تسـلية وهذه النمـاذج تنشد السالمـة باختياراتها
ويصبح جل تلك وتأمن من تصنيـفها كمعارض 
ـال حتى لو اضطر اهـتمامها هـو احلصول على ا
لـسرقة كتابـات اآلخرين ألن الكتابـة تتحول لديه
من موقف ورأى إلى ترويج سلعة وقبض ثمنها.
ـتـتـابـعـة حـالـيـاً أبـرزت ويـضـيف بـهـيج: األحـداث ا
االنـــفـــراجـــة الـــرهـــيـــبـــة فى اجملـــتـــمع والـــتـــنـــاقض
الــشـــاسع بــ حــادثــة دبى وانـــهــيــار األحــجــار فى
الدويقـة خيـر تمثـيل لواقع اجملتـمع احلالى الذى
توسطة وحتول إلى طبقت فقط تآكلت طبقته ا
غنية وفقـيرة شاءت األحداث أن تتزامن حادثتان
تمسـان كل طبقة مـنهمـا فى مسلسل أكـثر درامية

سلسالت التى تعرض فى رمضان. من كل ا
ــســرحى أبــو الــعال الــسالمــونـى يــقـول: الــكــاتب ا
ـسـرح مـعـنـى حـالـيـاً بـتـقــد آخـر مـا وصل إلـيه ا
ـسرح من صـيـحات حـديـثة بـيـنمـا الـعروض فن ا
ـشاكل من التى تـنـاقش قضـايا اجملـتـمع تواجه بـا

رقـابة إداريـة ودينـية وفـنيـة... ويشن الـسالمونى
سـرح واصفاً إيـاها بالـهلوعة هجومـاً على إدارة ا
ن غـيـر الـقـادرة عـلى اتـخـاذ الـقـرار دون الـرجـوع 
ـسرح تـبـحث حالـياً عن هم أعـلى ويقـول: إدارة ا
العـروض اآلمنـة التى ال تـسبب مشـاكل وال تواجه
ـديـرون ـا يـخـاف ا قـضـايــا حـقـيـقـيـة وال أدرى 

وهم فنانون فى األصل.
سـرحى أحمد عوض فـيتساءل: وأين أمـا الكاتب ا
ـسرح نفسه?? لقد انقرض سرح? بل أين ا كتاب ا
ـــســـرح ـــســـرح لــــديـــنـــا وأصـــبـح مـــا نـــقـــدمـه فى ا ا
اخلـاص «شــبه مــسـرح» ولــيس مــسـرحــًا حـقــيـقــيـًا
وهــنـاك 4 مــسـارح خــاصـة مــغـلــقـة بــعـد أن حــولـهـا
أصــحــابـــهــا إلى مـــكــاتب ومـــســرح الـــفــردوس كــان
مــؤجـرًا ألحـد األشـخـاص الــذى حـوله إلى مـخـزن
حـتى مـسـرح الـدولـة لم يـعـد يـقـدم شـيـئـاً ذا قـيـمـة.
ـــاً قــال أحـــدهم: «أعـــطـــنى مـــســرحـــاً وخـــبــزًا قـــد
ـسرح من أعطـيك شعـباً عـظـيمـا» والقـول حق; فا
ـمـكن أن يـغـيـر مـفـاهـيم ويـزرع قـيـمـًا رائـعـة ولـكن ا
حـ يكـون هناك مـسرح وحـ يكـون الفن مـرعيًا
لـــكن الــقـــائــمـــ عــلى أمـــر الــفـن حــالــيـــًا يــرون فى

الفنان (عياًال) يقدمون شيئًا نتفرج عليه.
هل تصنع األزمات فنا

يـنـفى كـرم الـنـجـار أن تــنـتج األزمـات احلـالـيـة فـنـاً
ألن اجملتمع يعانى من تشرذم بخالف احلال أيام
ــشـــروع الــقـــومى فـى الــســـتــيـــنــيـــات الـــذى جــمع ا
ـصــرى حــوله كـمــا لم يــحــدث من قـبل الــشـعـب ا
ــكــنــاً اآلن بــعــد أن تـضــاربت لــكن ذلـك لم يــعـد 
ـقــراطــيـة زاد من ــصـالـح كـمــا أن هــامش الــد ا
تــــشـــرذم اجملــــتــــمع حــــيـث إن األشـــيــــاء بــــدت فى
شكـلها مـباحة لكـننا فى احلـقيقة نـتصارع عـليها
يــســرى اجلــنــدى يــقـول: األزمــات ال تــمــثـل شــيــئـاً
ـشـروع الـقـومى - أى يـلـتف الـنـاس حـولـه لـكـنه ا
مـشروع قومى - هو الـذى يضمن االلـتفاف حيث
يــكــون هــدف اجلــمـــيع هــو الــنــهـــوض والــتــحــديث
وهـــذا لـــيس مــــوجـــوداً اآلن وهـــنــــاك حـــاجـــة إلى
ـقــراطــيـة تـغــيــيـر حــقــيـقى وإرســاء لــقـواعــد الــد

الصحيحة وبدون ذلك لن ننتج شيئاً.
الـكـاتب بـهـيج إسـمـاعـيل يـقـول: هـذه األزمـات قـد
تـكـون دافـعــاً لـلـكـاتب ولــكـنـهـا قـد تـمــثل مـعـوقـاً له
حـ تصـيبه بـاإلحـباط يـحدث ذلك حـ ال يرى
أمـامه أفقاً لـلمـستـقبل وأنه مهـما حتـدث ال يجد
ـا يـقـول وأنه فى وادٍ أذنـاً صاغـيـة أو أى مـردود 
واجملـــتـــمع فى آخـــر إال الـــكــتـــاب الـــكــبـــار فـــإنــهم
يـستـمدون طـاقتهـم اإلبداعيـة من دواخلـهم وليس

 اإلنهيار الصخرى فى الدويقة
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لـذلك حــدث الــلــقــاء الـفــكــرى والــتـشــكــيــلى بــ إبـداع
"جنـيب مـحـفـوظ" وإبـداع "حـسـن سـلـيـمـان" والـتـشـكـيل
فى الرؤية اإلخراجية للمخرج عبد الرحيم الزرقانى.
إنــنــا نــرى فى أعــمــال "حــسن ســلــيــمــان" الــتــشــكــيــلــيــة
ـرأة ضــحــيـة شـخــصــيـات "جنــيب مــحــفـوظ" خــاصــة ا
اجملــــتـــمـع "الـــبــــائـــعــــات فى األســـواق  –اخلـــادمـــات –

الغساالت  –اخلياطات.... إلخ).
إن أعــمـاله الـتــصـويـريـة تــتـمـيــز بـالـثـراء والــتـنـوع وذلك
الرتــبـــاطـــهــا وانـــتـــمــائـــهـــا الــصـــادق لـــلــحـــوارى واألزقــة
ـة إن الـضـبـابـيـة والـرمـاديـة تـسـيـطـر بـالـقـاهـرة الـقـد
على جو أعـماله التشـكيليـة احلزينة. واسـتخدام النور
والــظل بــخــصــوصـيــة فــنــيـة وتــقــنــيـة خــاصــة واخــتـزال
شــديـد لــلــخــطــوط واأللــوان. واإلحـســاس بــأن مــظــهـر
الـــعــالم اخلـــارجى الـــســطــحـى يــخـــفى حــقـــيــقـــة أعــمق

بهم. لموس وا مغايرة إلى ما وراء ا
تلك احلـالة من الـعزلـة والقـلق التى سـيطـرت على حـياته
ونــتج عـنــهـا رؤيــته الــتـأمــلـيــة وجـدرانه الــنــفـســيـة. أنه ابن
ـة التى عـشقهـا برماديـاتها حـوارى ودروب القاهـرة القد
الـصــامـتـة الــرطـبـة والــضـبـابــيـة الـتـى امـتـصــتـهـا اجلـدران
سـيطـر علـيهـا الغـبار واأللـوان اجملنـزرة البـاهتة الـعتـيقـة ا
الـــظالل وســـيـــطـــرة الـــصـــمت وانـــتـــظـــار الـــفـــرج واحلـــلم

. احملبط بالعدل واحلرية للفقراء والكادح
ـمتد إنهـا حالـة للشـكل الساكن لـيؤكد به فـكرة الزمن ا
إن الــفـــنــان الــراحل "حــسن ســلـــيــمــان" تــخــرج فى كــلــيــة
الــفـنـون اجلـمـيـلـة بـالـقــاهـرة قـسم الـتـصـويـر عـام 1951
رسم األقصر عامى 1953 – 52 وحصل على منـحة 
يالنو  –إيطاليا  1966شارك ية بريرا  ودرس بأكاد
عـارض اجلمـاعيـة فى مصـر واخلارج فى الـعديـد من ا
له العـديد من الكتابات الـنقدية التشكـيلية له دور كبير

فى إثراء احلياة الفنية والفكرية واألدبية.
صـورين التشـكيلي لقد مارس الـعديد من الفـنان ا
سرحية ناظر ومالبس العروض ا ي التصـميم  العا
الـتى قـدمت علـى مسـارح أوربـا وأمـريكـا وقـد أبـدعوا
ـسـرحـى بـأسـلـوبـهم فـى الـتـصـويـر وكـانت فى الـفـراغ ا
مـشــكـلـتــهم األسـاسـيــة قـلــة خـبـرتــهم بـتـقــنـيـات خــشـبـة
ــســرح وهـذا مــرجــعه أن الــلــوحــة ذات بـعــدين لــذلك ا

حسن سليمان فى مرسمه

ة برماديتها  ابن حوارى القاهرة القد
الرطبة وضبابية جدرانها العتيقة
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توفيق فودة

> عــنــدمـا يــكــثـر تــنـوع اإلدراكــات تــكـون الــصـورة أكــثــر وضـوحــا وكـلــمــا قـلت
ـعلق صـورة شىء (الشـمس) جسم ثـال ا اإلدراكـات تـكون الـصورة مـخفـية فـا
مــوجـود خـارج جــمـيع الـقــوى اإلدراكـيـة مــجـردة من مـادتــهـا جتـريــدا نـاقـصـا

كتجريد صورتها اخليالية عنها.

> د. أحمد سخسوخ يقوم حاليا بإعداد كتاب خاص عن الراحل سعد أردش يتضمن سيرته الذاتية ورصداً ألهم أعماله.

سرحي جريدة كل ا
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قيمة الكتاب بعد دورة "مسرحنا"
الـوســطى طـول الـكـتـاب أربــعـة أمـتـار ومـطـوى إلى
تــســعــة وثالثــ جـزءًا. أيـن نـحـن الـيــوم بــ نــعــمـة

عاصر?  الكتاب ا
إيطاليا  هى البلـد الذى انطلق منه عصر النهضة
ى. مــنـذ الــقـرن 15 ـســرح الــعـا األوربى وعـصــر ا
ـيالدى ومـديـنة فـيـرنـزا اإليطـالـيـة مصـدر إشـعاع ا
ـســرح أيـضــا. مـركــز نــسْخْ الـكــتـاب الـكــتـاب كــمــا ا
لـــصـــاحـــبه اإليـــطـــالـى ف. دا بــســـتـــيـــثـى أول مــوزع
لـلـكــتـاب فى فـيـرنـزا. عـام 1440 م بـرزت مـؤسـسـة
 Averulinus- codexأصدرت مطبوعات عُرفت
Aldina تـبــعــتـهــا مـؤســسـة  Inkunabulum.  بـاسم
فى فــيـــنــيـــســيــا بـــإصــدار الـــكــتـــاب رخــيص الـــثــمن
التـسـاع االنـتشـار (الـبـداية األولى
ــــصــــرى مـــــكــــتــــبــــة لــــلــــمــــشـــــروع ا

األسرة). 
يـــدخل مــصـــطــلح الــثـــقــافــة داخل
عــــــلم الــــــقــــــيم والــــــعـــــلـم يـــــشــــــمل
األخالق الــــدين عــــلم اجلــــمـــال.
ظـــــهــــر الــــعــــلـم أول مــــا ظــــهــــر فى
ــواطــنـة وحتــديــدا فى فــلــســفــة ا
ـــــتــــاب هـ. لــــوتــــز م. أعـــــمــــال الــــكُ

شيلر ن. هارتمان.
أدخل الــعـلــمــاء الـثـالثـة مــصــطـلح
(الـــــثـــــقـــــافـــــة) داخل رحـــــاب عـــــلم
ــصـــطـــلح الـــقــيـم. وهـــنــا أصـــبـح ا

حامال لقيمة فنية جديدة.
ـتــحـدة رقم 41 نصّ قــرار األ ا
لـــــــــعــــــــام  1987عــــــــلـى أن عـــــــــقــــــــد
ـاضى الـتــسـعــيـنــيــات من الـقــرن ا
هــو لــلـمــشــروعــات الــثــقــافـيــة فى
الــــــعـــــالـم بـــــإشــــــراف مـــــنــــــظـــــمـــــة

اليونسكو.
إن الـــثـــقــــافـــة جــــزء جـــوهــــرى فى حـــيــــاة كل فـــرد
مـراعــاة الـبُــعــد الـثــقــافى فى أيــة تـنــمــيـة تــشــجـيع
ـتاحف لتـقد خدمـات ثقافـية وإعالمية إنشاء ا
هني وأصحـاب النشاطات الـثقافية على إدمـاج ا
بدع ستويات تعضـيد وحماية الفنان وا كل ا
الــعــامــلــ بــاخلــبــرة فى مــجــاالت الــفــنــون إنــشــاء
تعددة. وأظن أن راكز الثقـافية ذات األغراض ا ا
ــــــوســـــيــــــقى ـــــســــــرحى وا الــــــكـــــتــــــاب الــــــفـــــنـى وا
والـسيـنـمـائى هـو مـنـاط القـول فى حتـقـيق أمـنـيات

تحدة. هيئة األ ا
خالصة وحصيلة

ـسـرح (اإللـقـاء بـعـد جنـاح الـدورة عـمـلــيـا فى فـنـون ا
ـــنــاهــجه الــتـــمــثــيـل بــأنــواعـه ومــشــتــقـــاته اإلخــراج 
ـتـعـددة) أجــد أن من تـكـمـلـة خـارطـة الـطـريق الـذى ا
اختطته جريدة "مسرحنا" أن األمر يحتاج إلى اآلتى:
ـهم من الـكــتب الـفـنـيـة : حـصـر دقـيق لـلــهـام وا أوالً
ـيـة الـتى صـدرت مـنـذ االنــفـتـاح عـلى الـثـقـافـة الـعـا
ـاضى.. فتـرة االزدهار بـدءًا من ستـينـيات الـقرن ا

الثقافى التاريخى.
ثـانــيـا: إعــادة طـبع مــا تـراه الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريـة
. ـسـرحـيـ ــسـتـقـبل من هـوُاتــهـا ا نــافـعًـا ألجـيـال ا
وذلك باالتفاق أو التعاون مع الهيئة العامة للكتاب
عــلى إصـــدار هــذه الــكـــتب فى ســـلــســلـــة (الــقــراءة
لـلجـمـيع). ثم تزويـد مـراكز وبـيـوت الثـقـافة فى كل
أنـحاء اجلـماهـيريـة بثالث نـسخ على األقل إتـاحة

سرح. سرحى للقراءة فى عالم ا للشباب ا
ثــالــثًــا: احلـصــول عــلى الــســلــســلــة الــتى يــصــدرهـا
ــهـرجـان الـدولـى لـلـمـســرح الـتـجـريــبى وإرسـالـهـا ا

راكز والبيوت الثقافية لالستفادة منها. إلى ا
ـقـاالت الــتى يـكـتــبـهـا رابــعـا: جتـمــيع الـدراســات وا
وتــنــشــرهــا الــصــحف أيًــا كــان انــتــمـاؤهــا احلــزبى
واخـــتــيــار مــا تـــراه الــثــقــافـــة اجلــمــاهــيـــريــة نــافــعــا
سرح باجلمهورية ليظلوا ومناسبا ألعضاء فرق ا

عاش. على اتصال بالواقع ا
هـذا هــو بـعض مـا جـاء فى خـاطــرى بـالـنـسـبـة إلى
ـسـرحى خـاصـة ضـرورة تـعـمــيم الـكـتـاب الـفـنى وا
ـاسة لـطالبى فى الـدراسات ـستُ احلاجـة ا وقـد 
اجـستـير والـدكتوراه العـليـا الذين يـعُدون درجـتى ا
ـكتـبـات العـامة – فى جـامـعات إقـلـيمـية إذ تـخـلو ا
إن وجـدت  –كـمـا تـفـتـقـر مـكـتـبـات هـذه اجلـامـعـات

سرحية التخصصية. إلى الكتب ا

طـبـيـعـى أال نُـنـكـر قـيــمـة الـكـتـاب بــصـفـة عـامـة ثم
أهــمـــيــة الــكـــتــاب الـــفــنى بـــعــد الـــدورة خــاصــة. إن
اجلـهــود اخملـلــصـة الــتى قـدمــتـهــا دورة "مـســرحـنـا"
ألول مــرة لـــتــتــمـــثل فى احملــاضـــرين األجالء وفى
ــنـــظـــمــ لـــهــذه الـــدورة وأخـــيــرا فى الـــدارســ ا

الذين أتوْا من مختلف أماكن اجلمهورية.
وحـتى تتبلور الـنتائج الفعـلية ألهداف هذه الدورة
فالبـد من رسم سـيـاسـة تـنـمـويـة تـسـتـهـدف تـوفـيـر
ـسـرحى لـلـمشـتـركـ فى الدورة الـكـتـاب الفـنى وا
بـل ولــزمالئــهـم الــذين لم تـــســمح لــهـم بــاحلــضــور
ـسـرحـيــ فى مـخـتـلف وهم اآلخـرون من الـهــواة ا

األقاليم.
من نــــافــــلــــة الــــقــــول أال تــــكــــون
هــــنــــاك عالقــــة ثــــقـــافــــيــــة بـــ
ــــــســـــرح والــــــكـــــتــــــاب أو بـــــ ا

الثـقافة اجلـماهـيرية والـكتاب.
ولــعـل أبـرز تــيــارين يــصــيــبــهــمـا
اإلبــداع ويــتــجــلى فــيــهــمــا هــمـا
الــــعــــلـــــوم والــــفــــنـــــون. إذ هــــمــــا
يـسيران تـطورا جنـبًا إلى جنب
فى اتصال مستمر فجذورهما
مـــشـــتـــركـــة. وبــــتـــحـــلـــيل أىٍ من
الــتـيــارين فــإنه تــبــرز األهـداف
التى تُـشيـر عنـد كل منـهما إلى
نـشـر وانــتـشـار ضـوء وإسـهـاب
فى ضـــــــوء مُــــــشـع ســــــواء كــــــان
اإلبـداع فى الـشــعـر أو الـدرامـا
ــــــــــــــــــســــــــــــــــــرح أو اآلداب أو أو ا
ـوســيـقى كـمــا فى الـصــنـاعـة ا
أو الــطـب أو الــطـــبــيــعـــيــات فى
الـعـلـوم. وفى احلـالـتـ تـخـتـلط

نـزعات وتتواجد رغـبات وهوى وكلهـا تندفع بقوى
الـعــلـمــيـة فى اجتــاه االبـتــكـار. وحــيـنـئــذ تـبــرز عـلى
ـتـمـيزة الـسـطح واضـحـة اخلـصـائص األساسـيـة وا
لـلنـشاط احلـقـلى فى نزاهـة وجتـمّد غـيـر متـحفظ

كنقطة بداية نحو التميز أو العبقرية.
ــسـرح فــإن األعــمـال الــفــنـيــة ال تُــبـرز وفى حــالــة ا
الــواقع أو احلـــقــيــقـــة فــقط ألن أفـــكــار الـــفــنــان –
ـسـرحى  –تُــبـرز احلـقـيــقـة الـفــنـيـة أمـام وخـاصـة ا
بـدع نـفـسه لكن أعـينـنـا كمـا تُـبـرزها أمـام عـيـنى ا
ـعنى لـيس العالم بـطريقـته اإلبداعـية اخلـاصة.. 
كـما يراه هـو ولكن الـعالم كـما ينـعكس عـلى نفسه
ومــجـمــوع مـشــاعـره وأحــاسـيــسه فى وضع الــرضـا
سرَّة واالبتهـاج. وفى هذه احلالة ال يكفى فقط وا
ـــبـــدع مُــطـــالب االنـــتـــبــاه أو قُـــدرة الـــتـــذكّــر لـــكن ا
ُــسـبــبـات ـوتــيــفـات واألســبـاب وا بـالــبــحث عن ا
ـــتـــشـــابــكـــة فـى الــعـــمل وعن كُـــتــلـــة مـن اخلــيـــوط ا
الـفنى.. وما أكثرهـا. ويشير سيـجموند فرويد إلى
أن تــقـدم الـعـمـلـيـة اإلبـداعـيــة يـسـيـر فى مـرحـلـتـ
: األولى ويبرز فيـها التفكير تفـكيريت مختـلفت
األحالم الـتـصــورات الـتـخـيالت أحـالم الـيـقـظـة
االسـتـغـراق فى التـفـكـير احلـالم األفـكـار اخليـالـية
غـير العمليـة. وتُسوّر كل هذه العـناصر مسحة من

الشُواش الكامل الهيولى. 
ـرحـلـة أو الـرحـلـة الـثـانـيـة: فـهى عـنـاصـر من أمـا ا
ـنــطق نــوع آخـر يــتــمــيــز بــالــتـحــلــيل اســتــعــمــال ا
تــكـــيــيف احلــقــائق وفـــقــا لألوضــاع والــظــروف ثم

التوجيه.
ــبــدع الــســيــطــرة عــلى وســاعــتــهــا يــكــون بــإمــكـان ا
ألـوف حتقـيقا لـسرعة ـألوف ليـوجهه إلى غـير ا ا

سار من التقليدى إلى اإلبداع. ا
إن كل الـعـنـاصـر الـفـنيـة والـعـلـمـيـة الـسـابق اإلشارة
ــكـن أن تـتـم أو تــنــطـلـق فى مــســاراتــهـا إلــيــهـا ال 
ـــضـــامـــ الـــكـــتـــاب الـــفـــنى اخملـــتـــلـــفـــة إال بـــســـبق 
مـضــمـونًـا وفـلـسـفـة وفَـهْـمًـا ثم تـطـبـيـقـا فى الـنـوع
اذا كـل هذا التفسير عن اإلبداع? سرحى. لكن  ا
أال نــعــتــبــر جــمــيــعــا أن الــعـــمل الــثــقــافى هــو عــمل
إبداعى? وما هى الثـقافة إذن إذا لم تكن إال فنون
ــســرح والـســيـنــمـا. اآلداب والـدرامــا والــتـشــكـيل وا
ـوذجا مـنـهجـيا إذن نحن نـرى أن مسـيـرة اإلبداع 

للعامل فى مجاالت الثقافة اخملتلفة.
الكتاب.. الكتاب ثم الكتاب

تعلمـنا جميـعا من الكتب الـفنية الـتى درسناها فى
اخلارج. وبقدر قلـيل منا من ترجم أو ألّف الكتاب
سرحى. والـكتب التى ألـفها أو ترجـمها لـلمسرح ا
د. مـــحــمــد مــنــدور د. رشــاد رشــدى د. إبــراهــيم

حمادة د. نبيل األلـفى أحمد حمروش د. أحمد
عــتـمــان أحـمــد زكى د. أبــو احلـسن سالم ســعـد
أردش د. مـــحـــمـــد عـــنـــانـى د. ســـمـــيـــر ســـرحــان
ــســتــويــات وغــيــرهم كــثــيـــرون هى الــتى ارتــفــعت 
سـرحى مع مؤلفات وترجمات اإلنتاج واإلخراج ا
كـاتب هــذه الـســطـور فـى تـواضع جم. الــكـتــاب هـو
مـجـمـوع كـلـمـات وأفـكـار وإرهـاصـات أفـكـار كـلـهـا
. وكــذلك ــســـرح األوربى مــنـــذ الــقـــد نـــهــضت بـــا
ــســرح. وكل صــورة من ــشــاركــة لـــفن ا بــالــفــنــون ا
صـور الـكتـاب حتـمل بـاقة أدبـيـة أو علـمـية أو فـنـية

أو معرفية. وإال فلماذا يكتب الكاتب كتابه?
وبـــعــيـــدا عن تــاريـــخــيـه فن الــكـــتــاب نـــشــيــر  – فى
عجالة  – إلى مـنفعته. يـعود فضل ظهـور الطباعة
ــــانى يـــوهــــان جـــوتـــنـــبـــرج  1400- إلـى الـــطـــابع األ
نفـصلة ما ب عـدنية ا 1468بـاختراعه احلروف ا

عامى 1436 و1438 م.
تـــاريخ الــكـــتــاب ذاتـه ســبق تـــاريخ الــطـــبــاعـــة كــمــا
ـة جاءت سـبـقت الكـتـابة الـكـتاب. الـكـتابـات الـقد
بــصــور احلــيـوان والــطــيـور واإلنــســان عــلى جـدران
ــغـــارات. حــضــارة مـــازوبــوتـــومــيــا هى الــكـــهــوف وا
حــضــارة الــكــتــاب األول حــيث عــرف الــســومــريــون
ـسماريـة على الـط والصـلصال حـروف الكتـابة ا
قـبل  3000 سـنــة ق. م (مــلــحـمــة جــلـجــامش). فى
اآللـف الـــثـــانـــيــــة ق. م تـــأتى حـــضــــارة وادى الـــنـــيل
بـــالــكـــتـــابـــة عــلـى ورق الــبـــردى. كـــتب اإلغـــريق فى
الــقـرن الــثـامن ق. م عــلى لــوحـات من الــشـمع. فى
الـقـرن اخلـامس ق. م كـان بـائـعـو الـكـتب يـعـرضـون
بـيع الـكـتاب مـن ورق البـردى فى أسـواق الـعـاصـمة
أثـيـنـا. عام  105مـيالديـة اكـتـشف الـصـيـنى إتـسـاى
لـونـا الـورق وصـنـاعـته. عام   1390تُـصبُ الـكـلـمات
ــة هـو بـالــبــرونـز لــلــطـبــاعــة. أغـرب الــكــتب الـقــد
(مـــخـــطــــوط درســـدن) أحــــد أقـــدم كــــتب أمــــريـــكـــا

 أتمنى أن تعاد
طباعة الكتب
األساسية
سرح  فى فن ا

 الكتاب ساهم
 فى ارتفاع

مستويات اإلنتاج
سرحى واإلخراج ا
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طرب والفنان الشاب خالد محروس يشارك حاليا فى إحياء عدد من حفالت ليالى رمضان بهيئة قصور الثقافة. > ا

ادتها" ويضيف - أيضًا - > أكـد "أفالطون" أن "الصورة لن تنفعل إال 
أن "الــصـورة الــتى يـنــتـزعــهـا احلس واخلــيـال والــعـقل مـن احملـسـوس

عقول. تخيل ا ا

توفيق فودة.. أن تعيش وكأنك تعزف
مشوار عمر  تقوده األوتار للمسرح

ــــمــــنــــوع " و"حتت اجلــــلــــد" حملــــمــــد ا
الشربينى.

وقــــدم "كــــاسك يــــا وطن" لــــلــــمــــخــــرج
سمير زاهـر و"الصندوق" و"الكلمات
ـــتــقــاطــعــة" إخـــراج نــاصــر الــعــزبى ا
و"حـــلم فــصــيـح" إخــراج أحــمـــد عــبــد
اجلــــلـــــيل و"ســــمـــــر وكــــهـف الــــذهب"
إخــراج مــحـمــد الــدســوقى. و"الــدنــيـا
روايــة هـــزلــيــة" و"حـــدث فى الــســوق"
لرضا حسنى و"سبع سواقى" و"زقاق
دق" لسـمير الـعدل و" زمار احلى" ا
ــــلـــــيم بــــأربــــعـــــة" لــــفــــوزى ســــراج و"ا
ـــــــهـــــــاجـــــــر" جملـــــــدى مـــــــجـــــــاهــــــد و"ا
و"الـقــرداتى" حملـمــد الـســرى و"كـيــلـو

بامية" لشوقى بكر.
وحـــصـل تــــوفــــيق عــــلى الــــعــــديــــد من
اجلــوائـز كــأفـضل مــوسـيــقى وأفـضل
أحلــــان فى مــــهــــرجــــانـــات الــــثــــقــــافـــة

اجلماهيرية منها:
"عـــرض اآللــــة اجلـــهــــنـــمــــيــــة" لـــرأفت
ســـرحـــان. "كـــوكب الـــفــئـــران" لـــفــوزى
ـدق" لـسـمـيـر الـعدل. سـراج. "زقـاق ا

"كاسك يا وطن" لسمير زاهر.
ومن أهـم الـــــشـــــعـــــراء الـــــذين تـــــغـــــنى
بـكـلـمـاتـهم; طه شـطـا وأسـعـد بـيـصار
وســمـــيــر الــفـــيل ومــحـــروس الــصــيــاد

والنبوى سالمة وغيرهم.

قـام تــوفـيق بـتـلـحــ أوبـريـتـات الـعـيـد
الــقـومى لــلـمــحـافــظـة عــلى مـدار 25
ــوســـيـــقى عــامًـــا كـــمـــا كـــون فـــرقـــة ا
العـربية بـقصـر الثقـافة بعـد أساتذته
عـلــوى راغب وأحــمــد صـيــام وأحــمـد
ـيـاح وخـالـد زاهر مـتـولى ومـحـسن ا
ــنــهج جــديــد وحـاول كــون الــفـرقــة 
الـتـحـديث فى تـقـد أغـانـى الـتراث.
واكــــــتــــــشف الــــــعــــــديــــــد مـن الــــــوجـــــوه
واألصـوات الــشــابــة وقــدمـهــا لــقــصـر
الــثـــقـــافــة ومـــازال يـــحـــلم أال يـــتــوقف
العمل ويؤكـد أن الثقافة اجلماهيرية
بـــعـــروضــهـــا وأنـــشــطـــتـــهـــا قــربـــته من
اجلــمــاهــيـــر. ويــتــمــنى أن يــرى فــريق
كـــــورال األطــــفــــال الــــذى كـــــونه ودربه

النور.

وقــــام بــــتــــلــــحــــ "مــــآذن احملــــروســـة"
كــلــمـات الــنــبــوى سالمــة ومـســرحــيـة

"اجلدعان" للمخرج حلمى سراج.
وحلن أيــــضًـــا مـــســــرحـــيــــات "قـــوم يـــا
مــــصـــــرى" أشــــعـــــار مـــــجــــدى اجلالد
ومـــــســـــرحــــيـــــة "اغـــــتـــــصـــــاب" و"اآللــــة
اجلهـنمـية" و"صـحصـيل فى البـحيرة"
ـلــــة نــــحــــلم" لــــلــــمــــخــــرج رأفت و"الــــلــــيـــ

سرحان.
وعـــــروض "مـالعــــــيب أفــــــنــــــديــــــنـــــا" و
"الــــــــســـــــوس" و"كـــــــواكـب الـــــــفـــــــئـــــــران"
و"كـــــومـــــبــــــارس ع الـــــبـالنص" و"حــــــلم
يـــــوسـف" و"الـــــدخـــــول فـى الـــــلـــــعـــــبـــــة"
و"األوبــــــــاش" و"فـــــــــارس فـى قــــــــصــــــــر

السلطان" إخراج فوزى سراج.
كــمـا قـام بـتـقــد عـروض "الـلـعب فى

مـــاهــــر ثم حلن أشــــعـــار مـــســـرحـــيـــة
"الــكــنــز فـى الــبــدروم" بــطــولــة حــسن
نعم األسمر وألح عـليه ناصر عبد ا
ـــانًـــا مـــنه بـــالـــبـــقـــاء فـى الـــقـــاهـــرة إ
ميزة وحاولت معه ليلى وسيقـاه ا
جـمــال الــتى كــانت تــؤكـد دائــمًــا أنــهـا
غــــــنـت مـن أحلــــــان تــــــوفـــــــيق أفـــــــضل
أغــــانـــيـــهــــا لـــكن ظــــروفه الـــعــــائـــلـــيـــة
ومـســئـولــيـته نــحـو أســرته حـالت دون

حتقيق انطالقه فى العاصمة.

عـاد تـوفيـق لدمـيـاط لـيـضـيف مـذاقًا
خـاصًا بـأحلانه وموسـيقـاه إلى جميع
عــروض الــثــقــافــة اجلـمــاهــيــريــة بــهـا

له أعـطيت بـعـدًا آخـر لـنص احلـكيم
" ثم نفذ مـوسيقى عـرض "اخملطط
ياح. لسعد أردش للملحن محسن ا
والتـقطـته الفـرقة الـقومـية بـعد ذلك
فـنفـذ أحلان حـمادة شـطا فى عرض
اليــكـة" "الـرجل الــذى ضــحك عـلى ا
ثم "الـنــاس الـلى فى الـسـمــا الـثـامـنـة"
لـلمـخرج حلـمى سراج ثم جـاء ناصر
ــــنــــعـم إلى دمــــيــــاط فــــأخـــرج عــــبـــد ا
" و"خــــشب الــــورد" عــــرض "اجملــــانــــ
وأعـــــجـــــبــــتـه أحلــــان تـــــوفــــيـق وحــــاول
ـوســيـقــيـة فى االسـتــفـادة من رؤيــته ا
مـــعـــظـم أعـــمــــاله فـــاصــــطـــحــــبه إلى
القاهرة لـيقوم بتلـح أشعار عرضه
"حتت الــبــرنــيـطــة قــرد" عــلى مــسـرح
لـونـا بـارك مـع تيـسـيـر فـهـمـى وأحـمد

ــتـلئ نــشـأ تــوفـيق فــودة فى بـيت 
يـقــيــة وعـنــدمــا بـلغ ـوســ بــاآلالت ا
اخلـــامــــســـة مـن عـــمــــره كـــان أخـــوة
ــــــدرســـــة يـــــد " الــــــطــــــالب  "الــــــســــــ
وسيقى يستضيف علمـ قسم ا ا
كل زمالئه للـتدريب داخل حـجرته
جذبت أصـوات اآلالت أذن الـطفل
تـوفيـق ودفعـته إلى دخول احلـجرة
ــــــســــــحــــــورة الــــــتـى حتـــــوى اآلالت ا
اإليــقــاعـيــة رغـم حتـذيــرات أخــيه
وأمــام إحلـاحـه وافق الــفـريـق عـلى
دخـــوله مــــعـــهـم كـــمـــســــتـــمـع نـــصف
يــــرت بــــعــــدهــــا ســــاعــــة فـــــقط تــــغــــ
ياته حـيث اكـتشـف أخوه األكـبر حـ
أبــــو الــــنــــجـــــا تــــمــــســــكـه بــــالــــعــــزف
واصـــطـــحـــبه إلى قـــصـــر الـــثـــقـــافــة
يــــــاط بــــــشــــــرط أن يـــــتــــــعــــــلم بـــــدمــــــ
يـــقى صـــيـــفًـــا ويـــجـــتـــهـــد فى ـــوســـ ا

دراسته شتاءً.

فـى الــقــصـر تــتــلــمــذ تــوفــيق عــلـى يـد
ـلحـنـ أحمـد صـيام ومـحـمد شـطا ا
ووفــيق بــيــصــار وعــلـوى راغـب تـعــلق
بــالـبــيــانــو لــكن تــوفـيـق لم يــقـنـع بـكل
ـــــعـــــهـــــد هـــــذا ومـن أجـــــله الــــــتـــــحـق 
ـــــدرســـــة "دافـــــنـــــشـى" اخلـــــاص ثم 
ــوســيـــقى ومــعــهــد ــعــلــمـــ قــسم ا ا
ــــوســــيــــقـى الــــعــــربــــيـــــة بــــالــــقــــاهــــرة ا
"بــالــدراســات احلــرة" قــسم أصــوات
وحــصـل عـــلى الـــعـــديــد مـن الــدورات

التدريبية.
كـــون تـــوفــــيق مع أصــــدقـــائه حـــمـــدى
األمـــ وإبــــراهـــيم أبــــاظـــة ومــــحـــمـــد
العـشرى وفـتحـى البـحيـرى أول باند
فـى دمـــــيــــــاط وعـــــزفـــــوا فـى قـــــصـــــر
الـثقافـة وخارجه بتـشجيع من مـحمد
ـنــعم الـذى كـان مـديـرًا لـقـصـر عـبـد ا

ثقافة دمياط فترة طويلة.

وعـلـى يـد اخملــرج رضـا حــسـنى دخل
ـــســرح مـــلــحـــنًــا تـــوفــيـق فــودة عـــالم ا
ألشعـار مـسـرحيـة "أوالدنـا فى لـندن"
ــســـرحـــيـــة. وبــكى ـــصــنـع ا لـــفــرقـــة ا
اجلـــمـــهـــور لـــلـــحن أغـــنـــيـــة "نـــتـــوه فى
الـضـبـاب" بــصـوت الـفـنــان نـاصـر أبـو
عـــطـــايـــا وعـــنـــدمـــا  عــرضـــهـــا فى
مــسـرح ســيــد درويـش بــاألســكــنــدريـة
أوقف اجلــمــهــور الــعــرض وطــلب من
تـوفـيـق إعـادة األغـنــيـة وكـان مــحـمـد
تـوفيق يـرأس اللجـنة فحـياه وقال له:
"الزم تـســتــمـر" وحــصل تــوفــيق عـلى
جـــــائــــزة أفــــضـل أحلــــان وكــــان هــــذا

سرح. سببًا الستمراره فى عالم ا
بـــعــــد ذلك حلن عــــرض "الـــســــلـــطـــان
احلـائر" لـلمـخرج رضـا حسـنى وقال

 من ورشة مسرحنا

"الزم تستمر".. قالها محمد توفيق 
فكانت بداية ألعوام من العطاء

وسيقاه..  سرح الدمياطى"  طور "ا
وحلمه اآلن أن يرى فريق "كورال األطفال" النور

اقترن اسم الفنان توفيق

سرح الدمياطى فودة با

ليصبح واحدًا من أبرز

لحن الوحيد عالماته فهو ا

الذى يُصر على العزف

"اليف" فى كل عروضه

مثل واجلمهور معًا ليمتع ا

وسيقى احلية كما يقول فا

تعالج "نتوءات العرض"

مثلون. عندما يخفق ا
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بداية الرحلة

سنة أولى مسرح

استمرار توفيق

للحلم بقية

د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

سرحى  حيرة النص ا
ب (أشرف وشريف)

ســعـدت كــثــيــراً بـدعــوة الــصـديـق الـدكــتــور أشـرف زكى
ـســرحـيـة لــلـكــتـاب بـاإلســراع بـالــتـقـدم بــنـصـوصــهم ا
اجلـديدة وقـلت لنـفسى أعـرض علـيه مسـرحيـتى التى
أعــددتـهـا عـن روايـة الـروائى إبــراهـيم عــبـد اجملـيـد (ال
أحـد ينام فى األسكنـدرية) وبخاصة أنهـا مجازة رقابيا
ومـجازة مـن جلنـة النـصوص بـقطـاع الفـنون الـشعـبية
عــلى أيــام الــفـنــان الـقــديــر عـبــد الــرحـمن الــشــافـعى
وتـمنـيت أال ينـالها سـوء احلظ الذى أصـابها بـالسـكتة
األرشـيـفـيـة بركـوب أو هـبـوط د. حمـدى اجلـابـرى على
كـرسى رئاسة البـيت الفنى للـفنون الشـعبية الذى زعم
ـثلـيها أن جلـنة الـقراءة رفـضتـها وعـاد وزعم أن عدد 
ا بـأن (بالـوظة) هى أنـسب وأجدع كـبـير!! القـتنـاعه ر

وأمتع عرض يقدمه مسرح البالون!!
ولـكن (يـا فرحـة مـا تمت) فـقـد قدمت لـلـدكتـور أشرف
سـرحـيـة ثم سلـمـته مـرة أخـرى للـفـنـان شريف نـص ا
ــسـرح الــقـومـى وأبـلــغـنى عــبــد الـلــطـيف مــديــر عـام ا
الـدكتور هانى أبو احلـسن بأنه قرأه وأعجب به غير أنه
يــتــوسم عــرضه بــاألســكــنــدريـة بــإنــتــاج مــشـتــرك مع
احملــافـظـة - وال أدرى أى مـحـافــظـة..?! كـان ذلك مـنـذ
عـام وال أدرى هل سينـتج أم ال.. ولقد خـشيت أن أتصل
بـالـدكـتور أشـرف أو بـالـفنـان شـريف خـشيـة أن يـأتـينى
الــرد الـذى أزعج زمـيـلــة لى بـقـسم الـلــغـة اإلجنـلـيـزيـة
بـجامـعة األسكـندريـة التى خدعـها عـنوان مكـتب بريد
سـريـع وعاجـل وضع الفـتة «إرجـنـت» فظـنت أنـه مكـتب
ـكتب لـتـوصيـل الرسـائل والـطرود الـعاجـلـة فحـادثت ا
هـاتفيا أو أنها سـمعت فور رفعها لـلسماعة صوتاً أجش
ـا ألن يــصـرخ (الـسالم عـلـيــكم) فـتـجـاوزت عن الـرد ر
ا خـيب ثـقـافـتـهـا إجنـلـيـزيـة تـعـودت عـلى (هـالـو) ور
ـا ظـنـت بـأن اتـصـالـهـا كان الـصـوت أفـق تـوقـعـاتـها ور
ـكــتب (إرجـنت) بــرقم آخـر لــيس هـو الــرقم اخلـاص 
لـلرسائل العـاجلة فسـألت: (هل أنت إرجنت?) فجاءها
الـرد جافا خشنا خشونـة لفحة حر صحراوية (إن شاء
الـله) فـكـررت الـسـؤال (هل أنت إرجـنت) فـكـان الرد (إن
شــاء الـله) فــتـسـاءلت بــعـصـبـيــة (أنت إرجـنت وال مش
إرجــــنت) فـــكــــان اجلـــواب (إن شـــاء الــــله) فـــصــــفـــقت
الـسـمـاعة فى أذن صـاحب الـردود اآللـية. وألن زمـيـلتى
قــررت أال تـرسل بـرسـالــتـهـا ألنـهـا لم جتــد مـكـتـبـا من
ــكــاتب اخملــتــصــة بــالــرسـائـل الــسـريــعــة والــعــاجــلـة ا
(إرجــنت) بــحق ألن الــقـائــمــ عـلــيـهــا ال يــتـحــدثـون
اإلجنــلـيـزيــة وال يـحـفــظـون سـوى (إن شــاء الـله) وهـو
تــعــبــيـر قــريب من فــيــلم (سالمــة فى خــيـر) لــنــجـيب
الــريـحــانى (جـمـيل.. مــا شـاء الــله.. الـله يـزيــد) لـقـد
شـغـول بـهمـوم أكـبر خـفت أن أتـصل بـالـدكتـور أشـرف ا
ن لـه فى الــكــتــابــة بـــكــثــيــر من تــذكـــر دعــوته األولى 
ـسـرحى فأسـمع فى الـهاتف (إن شـاء الله) والـتـأليف ا
وخـشـيت أن تكـون «يـافطـة إرجـنت » غيـر مـرفوعـة على
ـســرح الــقــومى أو عــلى األقل تــكـون مــســرح عــريق كــا
«يـافطـة إرجنـت» مقـصوداً بـها الـكتـاب الكـبار األموت..
وأظـن أن لدينا فى هذا الـعصر كتابـا كبارا. وقد فرحت
ا طـلب الـنص الـفنـان توفـيق عـبد احلـمـيد من أيـضـا 
األســتـاذ اخملـرج جـمــال يـاقـوت وسـارعـت بـإرسـاله إلـيه
لـعلـه يكون واسـطة بـ النص والـبيـت الفنـى للـمسرح

ويظفر بإنتاج (إرجنت).
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> د. أشرف زكى رئيس الهيئة العربية للمسرح يعلن خالل أيام التفاصيل الكاملة ألول مهرجان للمسرح العربى تنظمه الهيئة خالل يناير القادم.

«دستور يا اسيادنا»
ب العرض التجارى والهواة
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سرحي جريدة كل ا

صـ 11 صـ 10

«كش ملك» اختزال العالم 
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مثل واإلدراك احلسى فى مفهوم ابن سينا(2)  تدريب ا
ســــتــــانــــسالفـــــســــكى عـن عالقــــة الــــذاكــــرة
مثل بصفته إنسانًا االنفعالية بتـصرفات ا
ثـالً ثانـيًـا وذلك حيـنـما أوالً ثم بصـفـته 
تـعرض الـذاكرة احلـسيـة للـممـثل عن مدى
اخــتالفــهــا فى احلـواس اخلــمس واعــتــبـر
أن حـــاســــة اإلبــــصــــار هى أكــــثــــر احلـــواس
قــابــلــيــة لالنــطــبــاعــات واعــتــبــر أيــضًـا أن
حـــــاســــة الـــــســــمـع مــــرهـــــفــــة إلـى الــــدرجــــة
الـــقـــصــوى وأن الـــذاكـــرة الـــســـمــعـــيـــة لـــهــا
أهـــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة لـــلــمــوســيــقــيــ عــلى
اســتـــعـــادة األصــوات كـــمـــا أن لــلـــمـــمــثـــلــ
ـــــــرئــــــيــــــات ــــــقـــــــدرة عــــــلـى اســــــتـــــــعــــــادة ا ا
ــســمـــوعــات كـــمــا أن اســـتــعـــادة حــاســة وا
التذوق لها أهميتها بالنسبة للممثل بحيث
ـتـفرج جتـعـله قـادرًا علـى أن يسـيل لـعـاب ا
فى تعامله مع تلك احلاسة وكذلك احلال
مع حـــاســــة الـــلـــمس وكـــذا حـــاســـة الـــشم.
وأخيرًا علق سـتانسالفسكى على دور تلك
ــــــــكـن أن يــــــــكـــــــون دورًا احلــــــــواس بــــــــأنـه 

مساعدًا للذاكرة االنفعالية.
وبـغض الـنـظـر عن اخـتالف تـرتـيب أهـمـية
تـــلك احلــواس عـــنــد كل مـــنــهــمـــا - حــسب
وجـــهـــة نـــظــره  –فـــقـــد رتـــبــهـــا ابـن ســـيـــنــا
بـالنسـبة لإلنـسان ورتـبها سـتانـسالفسكى
حسب أهمـيتـها بـالنـسبة لـلمـمثل وبـالطبع
ــمـكن ــمـثل هــو إنـســان وعـلـى هـذا من ا ا
أن نــسـتــفــيـد بــتـفــسـيــر ابن ســيـنــا فى هـذا

اجملال.
ــقــارنـة وبــغض الــنــظــر عن الــتــشــكك فى ا
فـــإن الـــذى يـــعـــنـــيـــنـــا هـــو عـالقـــة احلــواس
بـالـذاكـرة االنفـعـالـية عـنـد ستـانـسالفـسكى
وإن كـان دورهـا مــسـاعـدًا وعالقـة جتـربـة
احلـواس الـظـاهرة بـاحلـواس الـبـاطـنـة فإن
صح أن جتــــربـــــة احلــــواس الــــظـــــاهــــرة مع
ـادى تـسـتقـبـلـهـا احلواس الـبـاطـنة ـثيـر ا ا
ـثـيـر اجملـردة ولـيس لـتـسـتـعـيـدهـا بـصـورة ا
ــــكن الــــقـــول: إن ـــاديــــة; فــــإنه  صـــورتـه ا
احلـــواس الـــبـــاطـــنـــة عـــنــــد ابن ســـيـــنـــا هى
ــــســــتــــقـــــبل اجلــــيــــد لــــتــــجــــارب احلــــواس ا
الــظـــاهــرة وهـى الــعـــاكس األمــ لـــصــورة
ـــثــيــر اجملــرد فى حــالــة االســتــعــادة ومن ا
اجلــائـز أن تــكـون مــكـانًــا حلــفظ الـتــجـارب
ـثـيـرات فى احلواس الـتى تـتراكـم من أثر ا
الــــظـــــاهــــرة ومن ثـم قــــد تـــــقــــوم احلــــواس
الـبـاطـنة  –إن صح هـذا التـفـسـير  –بـدور
مت يــطـــلق عــلـــيه الــذاكـــرة االنــفــعـــالــيــة –
بـالرغم من اعتـبار ستـانسالفسكى أن دور
احلـواس عــامل مـسـاعـد لـتـحـريك الـذاكـرة

االنفعالية من وجهة نظره.
ـــــعـــــروف أن الــــــعـــــقل الـــــبــــــاطن عـــــنـــــد فـــــا
سـتـانــسالفـســكى هـو احلــيـز الــذى تـتـراكم
فــيه الــتــجـارب الــتى قــد تــكـون لــهــا عالقـة
بتـجارب احلـواس اخلمس مع مـثيـراتها ثم
تــســكن تــلك الــتــجــارب فى الــعــقل الــبـاطن
حلــ اسـتـعــادتـهــا. بـرغم أنه فــرق بـ مـا
يــطــلق عــلــيـه الــذاكــرة احلــســيــة والــذاكـرة
االنـــفــعـــالــيـــة وقـــال إن الــذاكـــرة احلــســـيــة
تـرتـبط بـتـجـارب حـواسـنـا اخلـمس. ويـفـهم
أن الـذاكــرة االنـفـعـالـيـة هـى تـذكـر الـنـاجتـة
عـن رد الــفــعل الـــنــاجت عن تــعـــامل أعــضــاء
احلواس اخلـمس مع مثـيراتـها وعـلى هذا
ـمــكن أن تـكــون الـذاكـرة االنــفـعــالـيـة: من ا
ــــشــــاعــــر واالنــــفــــعـــاالت هى اســــتــــرجـــاع ا
الــــنــــاجتــــة عن جتــــارب أعــــضــــاء احلــــواس
اخلـمس مع مــثـيـراتــهـا لــتـتـراكم فـى الـعـقل
البـاطن لـتسـتـدعى فى الوقت الالزم وفى
هذا قـرر ستـانـسالفسـكى أننـا ال نـستـطيع
اســتـــخــدام عــقــلــنــا الـــبــاطن إال عن طــريق

عقلنا الواعى.

حلـــدوث اإلحـــســاس الـــبـــاطن ألنه يـــحــدث
تــخـيـل صـور احملــســوسـات ونــتــذكــرهـا فى
غــيـاب احملـسـوســات نـفـســهـا وبـدون وجـود
أى مـؤثـر خارجى. ويـبدو ذلك فى األحالم
حـــيـــنــمـــا يـــكـــون عــمـل احلــواس الـــظـــاهــرة
مـعــطالً فـيـكــون عـمل الـتــخـيل نــشـطًـا. لـذا
يخـتلف اإلحـساس الـظاهـر عن اإلحساس
الـــبــــاطن من خالل االخــــتالف اجلـــوهـــرى
بــ طــبـيــعــة انــفــعـالــهــمــا ولــكن هــنـاك من
يـقول: إن هذه االخـتالفات ظاهـرية فقط
وأن نظرية ابن سينا هى فى حقيقة األمر
نــــظــــريـــــة واحــــدة وأن نــــظـــــريــــة احلــــواس
الـــبـــاطـــنـــة لـــيـــست فـى حـــقـــيـــقـــة األمــر إال

امتدادًا منطقيًا حلواس الظاهرة.

فتـحتى األنف وتتـصل بهـما أعـصاب الشم
خ. ويـتم ـراكــز احلـسـيــة فى ا اآلتــيـة من ا
السمع عن طريق األذن أما حاسة البصر
فـتــكـون عن طــريق عــضـو حــاسـة اإلبــصـار
. ويفـسر د. عثمان جناتى منهج وهو الع
ابن ســيـنـا بـأنه يــبـرز بـدراسـة الــبـسـيط ثم
ـــــــركـب ثم الـــــــتــــــــدرج مـــــــنـه إلى دراســــــــة ا
يـستـطرد مـفسـرًا اإلحسـاس الظاهـر بأنه:
هـــــو إدراك صــــورة احملــــســـــوس اخلــــارجى
نـــــتـــــيــــجـــــة انـــــفــــعـــــال يـــــقع عـــــلـى احلى من

احملسوس.
ويـرى ابـن سـيـنـا أن هــنـاك مـا يـطــلق عـلـيه
احلــواس الــبــاطــنــة  وهـى خــمس كــاآلتى:
ــصـــورة أو اخلــيــال ـــشــتـــرك وا احلس ا
تفكرة) والـوهم ثم احلافظة ـتخيلـة أو ا (ا
ــــتـــــذكــــرة). ويـــــقــــرر أن أو (الــــذاكـــــرة أو ا
ــــصــــورة مـــــجــــرد حــــفظ صــــور وظـــــيــــفــــة ا
احملـــســوســـات دون أن يــكــون لـــهــا أى فــعل
فــيــهــا ولــكــنــنــا نــســتــعــيــد هــذه الــصــور فى
مــنــاسـبــات مــخــتــلـفــة وجنــمع بــعــضــهـا إلى
بــعض ونـفــصل بـعــضــهـا عن بــعض فـتــكـون
صــورًا خـيـالــيـة غــيـر مــوجـودة فى اخلـارج
كـمــا يـحــدث فى أحالم الــنـوم. فــفـيــنـا إذن
ـهـمـة وتـسـمى فى قـوة أخـرى تـقـوم بـهــذه ا
احلـيـوان مـتـخــيـلـة (مـخــيـلـة) وفى اإلنـسـان
عرفة احلسية "متفكرة" "مفـكرة" وليست ا
قاصرة على إدراك احملسوسات وحفظها
ـــعـــانى غـــيــر بل هـــنـــاك نـــوع آخــر يـــدرك ا
ـــوجـــودة فـى احملـــســـوســـات احملـــســـوســــة ا
اجلــزئــيــة "مـــثل إدراك الــشــاة الــعــداوة فى
ـــعـــانى الـــذئب" فـال بـــد من وجــــود هـــذه ا
اجلـزئــيـة هـذه الـدقـة احلـسـيـة هى الـوهم
أو الـوهمية كـما أن فينـا قوة حتفظ صور
احملـــســوســـات فــكـــذلك فــيـــنــا قـــوة حتــفظ
تذكرة وهى ـعانى وتسـمى احلافظـة أو ا ا

غير اخليال.
إذن هــنــاك قــوتــان حــافــظــتــان: إحــداهــمــا
مـــخـــصـــصـــة حلــــفظ صـــور احملـــســـوســـات
ــدرجـة بـاحلـواس.. واألخــرى مـخـصـصـة ا
ـــعـــانـى اجلـــزئـــيـــة الـــتى يـــدركـــهـــا حلـــفظ ا

الوهم.
ويـشــيـر ابن ســيـنــا إلى أن هــنـاك اخــتالفًـا
بــــ اإلحــــســــاس اخلـــارجـى عــــنــــد عــــضـــو
ـثـار) وتأثـيـره فيه أى أن ـثـير وا احلس (ا
ــؤثــر اخلــارجى شــرط ضــرورى حلــدوث ا
اإلحــســاس الــظــاهــر. لــكن األمــر يــخــتــلف

وتــلـخـيص مـا ســبق: أن احلـواس الـظـاهـرة
ــؤثـــرات خــارجـــيــة أمـــا احلــواس تـــنــفـــعل 
الـبــاطـنـة فال تـنـفـعـل مـبـاشـرة عن مـؤثـرات
خــارجــيـــة. فــاحلــواس الـــظــاهــرة ال تــدرك
صـــــور احملـــــســـــوســــات إال عـــــنـــــد حـــــضــــور
احملسـوسـات ذاتهـا. بـيـنمـا تـدرك احلواس
الـــبـــاطـــنـــة احملـــســـوســـات حـــتى ولـــو كـــانت
غـــائــــبـــة. ألن صــــور احملـــســــوســـات تــــكـــون
حينئذ مخزونة عندها. فموضوع احلواس
الــــظــــاهـــــرة هى صــــورة احملــــســــوس غــــيــــر
مـجردة أما البـاطنة فـهى صورة احملسوس
ادة ـادة وال يـشـتـرط وجـود ا مـجـردة من ا

إلدراكها.
ويـــبــدو مـن تــفــســـيــر ابـن ســيـــنــا لـــلــحــواس
الـظـاهـرة أنـهـا تـمـيــز بـالـتـجـربـة عن طـريق
ـــادى (أى ـــثـــيـــر ا تـــعـــامـل كل حـــاســـة مع ا
ــؤثـــر فى احلـــاســة) فـــيــحـــدث رد الـــفــعل ا
اللحظى من عضو احلاسة سلبا أو إيجابًا
ــادى.. ــثــيــر ا أى قــبــوالً أو رفــضًــا لــهــذا ا
لح أو السكر) وتعامل عضو ومثال ذلك (ا
التذوق معهما وكذا ما يحدث من أعضاء
احلــواس ومـثــيــراتـهــا وحــيــنـمــا يــحـدث رد
الـفعل من اجلائـز أن هذا االنفـعال الناجت
مـن رد الــــفــــعل الــــلــــحـــــظى فى أى حــــاســــة
ــقـابـلــة لـكل تــسـتــقـبــله احلـواس الــبـاطــنـة ا
ـكن أن تـسـتـقبل حـاسـة ظاهـرة. كـمـا قد 
ـثـيـر اجملـردة وحتـتفظ كل حـاسة صـورة ا
كل حاسـة (قيـاسـا على تـفسـيـر ابن سيـنا)
ــثــيـــر ومن اجلــائــز أيـــضًــا أنــهــا بــصـــورة ا
حتـتفظ باحلالـة االنفعاليـة التى نتجت من
ثـير رد الـفعل الـلحـظى النـاجت من تعـامل ا
مع عــضــو احلــاســة الــظــاهــرة وعـلـى هـذا
قـــد حتــــتـــفظ احلــــواس الـــبـــاطــــنـــة بـــصـــور
ــثـــيــرات اجملــردة واحلـــالــة االنــفـــعــالــيــة ا
ــثــيــرات فى ــثــيـــر أو ا الــنــاجتـــة من ذاك ا
احلـــواس. وإن صح هـــذا الـــتــفـــســـيـــر فــإنه
ــكن الــقــول إنه بــالــرغم من تــفــسـيــر ابن
ــثـيــر بــاحلـواس الــظــاهـرة ســيــنـا لــعالقــة ا
وعالقــة صــورته بــاحلــواس الــبــاطــنـة فــإنه
ـكـن أن يـكـون قـد قـصـد بـهـا عالقـة تـلك
احلـــواس بــأفـــعــال اإلنــســـان عــامـــة وعــلى
ـكن أن نـطـبـقـهـا هـذا وقـيـاسـا عـلـى ذلك 
ــمــثل بــصــفــته إنــســانـاً ومـن ثم قـد عــلى ا
تــكـــون هــنـــاك عالقـــة من بـــعــيـــد أو قــريب
بــعـالقـة احلــواس الــظــاهــرة والــبــاطـنــة فى
ـــــــا فـــــــســـــــره تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر ابـن ســـــــيـــــــنـــــــا 

كن اختيار أحد األمثلة التى تمثل التيار
ــــثل نـــظـــريـــة خـــاصـــة الـــفـــلـــســـفى الـــذى 
بـــتــــفـــســــيـــر أجــــهـــزة اإلنـــســــان الـــداخــــلـــيـــة
وعالقــتـهـا بــأجـهــزته اخلـارجــيـة وبــالـتـالى
ــمــكـن أن يــسـتــفــاد مـن تــفـســيــر تــلك من ا
مثل وحـرفيته بـصفته العالقة فى تـعبيـر ا
إنـسانـا ومن اجلائـز أن يكـون مثـالنـا الذى
نستع به فى تـفسير تلك العالقة هو أبو
عـلى احلـسـ بن عـبـد الـله بن احلـسن بن
ولود عام 370هـ . حسب على بن سيـنا ا
روايــة ابن الــقــفـطـى وابن خــلــكــان أو عـام
 375هـ حــسـب روايــة ابن ابى أصـــيــبــعــة.
وكــان أبـــوه من بــلخ وأمه مـن أفــشــنــة وهى
قرية قريبة من بخارى ثم انتقل ابن سينا
مع أســرته وتـعــلم الـقــرآن واألدب وهـو فى
سن الـــعــاشــرة ودرس الـــعــلــوم الـــطــبــيـــعــيــة
ـــنــــطق واإللــــهــــيـــة والــــطب وأعــــاد قــــراءة ا

وجميع فروع الفلسفة.
تفسيرات ابن سينا لعالقة النفس بالبدن
يــذهب ابن سـيـنـا إلى وجــود عالقـة وثـيـقـة
ب الـعمليات النـفسية والعمـليات البدنية
ويـــرى أن احلــــواس مـــحـــتــــاجـــة إلى اآلالت

اجلسدانية كما ورد سابقًا.
ــشــتــرك مــوجــود ويــرى أيــضًـــا أن احلس ا
فى مـقدمـة الـدمـاغ وأن االنـفـعـال احلسى
يـنـتـقل خالل األعـصاب احلـسـيـة بـواسـطة
جسم بخارى لـطيف يسمى "الروح" يتدفق
فـى األعــصـــاب وهـــو يــحـــمل إلى أعـــضــاء
احلـس الــــقـــــوى احلــــاســـــة ويــــنـــــقل مـــــنــــهــــا
الــتــأثـيــرات احلـســيـة عــلى الــدمـاغ وتــنـقل
ـراكـز الــروح أيـضًـا األوامـر احلـركــيـة من ا

الدماغية إلى أعضاء احلركة.
ــكن مالحــظـة وجــود عالقـة ـا تــقـدم  و
بـــــ الــــــنـــــفـس واجلـــــســــــد ثم بــــــ الـــــروح
رئية للجسد واحلركة التى هى الصورة ا
الحظ أيضًـا أن العمـليـات النفـسية ومن ا
تــــتم عن طــــريق اإلدراك وأن اإلدراك يــــتم
عن طريق الـذهن من خالل إثارة احلواس

اخلمس حينما يدرك الذهن مثيراتها.
وتـــــضــــيـف بـــــعض األبـــــحـــــاث أنه بـــــتـــــقــــدم
الـفــسـيــولـوجــيـا فى الــعـصـر احلــديث أخـذ
عــلـمـاء الــفـســيـولـوجــيـا يــفـسـرون االنــفـعـال
الـعــصـبى "أو الـنـبــضـات الـعـصــبـيـة" - كـمـا
يـسـميـهـا عـلمـاء الـفسـيـولوجـيـا اآلن - على
أنه سـيالن كــهـربى أو نــبـضـات كــهـربــائـيـة
ر الـتيار مـتتالـية تـمر فى األعـصاب كمـا 

الكهربائى فى السلك.
ويـقـر أحـد األبــحـاث بـأنه بــالـرغم من قـلـة
مـعلـومـات أرسـطـو وابن سـيـنا الـتـشـريـحـية
الـفـسيـولـوجـية إضـافـة إلى قلـة وسـائلـهـما
الحــظــة والــبــحث الــتــجــريــبـى فــقـد فى ا
اسـتـطـاعــا اإلشـارة إلى حـقـيـقـة عـلـمـيـة لم
يـكتـشـفهـا الـعلـمـاء إال فى العـصـر احلديث
حـينـما تـقدم عـلم التـشـريح والفـسيـولوجـيا
وتـــفـــورت وســائـل الــبـــحث فى اخملـــتـــبــرات

العلمية احلديثة.
وقـد أشــار أن اإلحـسـاس الــظـاهــر يـرتـبط
بــاحلـواس اخلـمس ورتـبــهـا كـاآلتى: حـاسـة
الــــلــــمس وتـــتـم عن طــــريق عــــضـــو حــــاســـة
الــــلــــمس وهــــو اجلـــلــــد والــــلـــحـم اخلـــارجى
ــنــتــشـرة احملــيــطــان بــالــبــدن واألعــصــاب ا

فيهما.
ويــتم الــتــذوق من خالل تــلك احلــاســة عن
طــريق عــضــو حــاســة "الــتــذوق"  –فى رأى
ابـن ســــيـــــنــــا  –فـى نـــــهـــــايـــــات األعـــــصــــاب
ـنـتـشـرة فى طبـقـة الـلـسان الـظـاهـرة أما ا
حـاسة الـشم فـتـتم عن طريق عـضـو الشم
وهـو الزائـدتـان احلـلـميـتـان وتـمـتد إلـيـهـما

أعصاب الشم اآلتية من مقدمة الدماغ.
ويــنـــفــذ الـــريح إلى هـــاتـــ الــزائـــدتــ من
وجودة أسفلهما من أعلى صفـاة ا ثقوب ا

 العقل الباطن عند
ستانسالفسكى
 هو حيز لتراكم
احلواس

عبدالرحمن عرنوس
يكتب عن:

 احلواس 
تقودنا لدراسة
أعمق للشخصيات

وأفعالها
"روميو وجولييت ".. والتمرد على القوالب

عـلـيـهـا ولكـنـهـا آلـيـات خـاصة بـالـقـائـمـ علـى العـمل والـقـائـمـ به فـاخملرج
ـجهـودات رائعـة  خلروج هذه مـثلون ومـن معـهم ومن وراءهم قد قـاموا  وا
ـبـذول ومـدى الـتـجـربـة إلى الـنـور. ووضح مـن خالل الـعـرض مـدى اجلـهـد ا
ـــمــثــلـــون فــنــجــد هـــنــالك الـــعــديــد من الــتــدريــبـــات الــشــاقـــة الــتى بـــذلــهــا ا
ـمـثـلـون بـأنـفسـهم االسـتـعـراضـات واجلـمل احلـركـيـة الـصـعبـة الـتى يـؤديـهـا ا
ثلها لفترات طويلة وكذلك قيامهم ودون عناء وكأنهم اعتادوا أن يقوموا 
ـوسيـقية بـأيديـهم ال على آالت ولـكن بعصى بالعـزف وإحداث اإليـقاعات ا
ـوسـيـقـيـون وأكـواب مـعـدنـيـة ومالعق وجـراكن من الـبالسـتـيك وكم يـدرك ا
أنفـسهم صـعوبـة ذلك األمر وكـم هو يـحتاج جملـهود شـاق حتى يـخرج الـلحن
مـثـل والـنـغم واإليقـاع مـتوافـقـا وخـصوصـا فى ظل وجـود عـدد كبـيـر من ا
فى وضع حــركـــة وهم يــعـــزفــون بــشـــكل جــمـــاعى وكل مــنـــهم ُيــمـــسك بــخط
ــطــلــوب .. ال بـــد من االعــتــراف أن مــوســيـــقى كى يــصـــنــعــوا مـــعــا الــلــحـن ا
مجـموعة الـهواة تلك من خالل مـسرحية "رومـيو وجولـييت" قد تـفوقوا على
ـسرح أنـفسـهم وعـلى احملـتـرف من أقـرانـهم فى نـفس اجملـال وأثبـتـوا أن ا
اجلـامعى مـا زال قادرا عـلى الـتفـريخ والـعطـاء وأنه مـوجود وأنه قـادر على
وهبـة واجلهد واإلخالص ـية ليـثبت لـلجمـيع أن ا التمـيز بعـيدا عن األكاد
األســاس الــصــحــيـح لــلــنــجـــاح وبــهــذه األشــيــاء فـــقط تــمــتــلـك الــقــدرة عــلى
االستـمراريـة والتـقدم وتـقد اجلـديد دائمـا. وقد قـدم لنـا العـرض اجلديد
فالقى قبول اجلميع بدءا من جلنة التحكيم الذين صفقوا جميعهم للعرض
نحه كلمات اإلطراء والتشجيع التى ووقف بعضهم مع اخملرج بعد الـعرض 
ا قـام به من مـجهـود رائع بـحق هو ومن مـعه فـاستـحقـوا جـميـعا يـستـحـقهـا 
ـمثل كر يحيى وريهام الدسوقى روميو أن نذكرهم ونتذكرهم بدءا من ا
ـهرج ومـنتـاجيو مـحمـد سراج الـدين وزوجته شـيمـاء إبراهيم وجولـييت  وا
وأفـراد الــعـائـلـة مــحـمـد فـؤاد  رأفت ســعـيـد  أحـمـد مــصـطـفى وكـذلك آل
كابوليت ولـيد محمد  سمـر جابر  محمـد إبراهيم  محمـود عبد العزيز 
مصطـفى شفـيق  معتـز سيف الـدين  ومرورا بـالديكـور حملمـد أبو احلسن
ـوســيـقى الــرائع لـولــيـد سـيف  ـمــيـزة لـهــالـة زهــوى  والـتـألــيف ا واألزيـاء ا
وتـلـحـ أغـنـيـة ( عـاد الـصـفــاء لـنـجم الـسـمـاء .. عـاد الـسالم لألقـربـاء .. )
نـفذ سامح عبد السالم  واالستعراضات كانت شادى عبد السالم  واخملرج ا
تعنا ن اسـتطاع أن  ـتميز نفسه محـمد الصغير . شـكرا فى النهاية  للمخرج ا

ويقدم لنا وجبة مسرحية جيدة سوف نتذكرها سنوات طويلة ..

حلــظــات كــثــيــرة .. فـالــديــكــور بــســيط ودال فى الــوقت ذاته فــفــرع شــجـرة
يحمـله شخص هـو الدال على وجـود الشـجرة بأكـملهـا وقرص بـرتقالى من
ــكــان وســتــارة الــورق فى يــد أحــدهـم لــهــو دلــيل عـــلى بــزوغ الــشــمـس فى ا
صغـيرة يحملها شخصـان تستطيع جولييت أن تقف بـينهما وكأنها تقف فى
البس زاهية شرفـتها الـشهيـرة ويتطـلع إليهـا روميو من األسفـل .. وجاءت ا
ـسـتــطـاع لـصـنع شــكل مـسـرحى ثـرى بـألـوانـهـا وقــريـبـة من الـعـصــر بـقـدر ا
وهـناك قـد غطى الـكوالـيس بستـارة كبـيرة ورديـة اللـون مطبـوع علـيهـا قلوب
صغيـرة وقد فرش عـلى األرض مثلـها كذلك وهـياكل صغـيرة تشـبه البلـكونة
سرح فهـم متواجدون مـثلون مـا يحدث علـى ا وإطارات يـتابع من خاللـها ا
مـعـظم فتـرات الـروايـة على اخلـشـبـة وكأنـنـا فى مـسرح فـرجـة شـعبـيـة يـتابع
ـلكون القدرة على التدخل مثلون احلدث كمـا نتابعه نحن  ولكنهم  معـنا ا
فى احلــدث وقــتـمــا يـشــاءون وحـســبـمــا هــو مـقــرر لـهم ومــتـفـق عـلــيه وعـلى
هرجـ فى سيـرك احلياة وجوههم بـعض مسـاحيق وكـأنهم مجـموعـة من ا
ثلون بعضها ويصورون أخرى ويرقصون فى يؤدون بعض مشاهد متتالـية 
ـتـنـوع والـتــجـريـبى فى عـنـاصـره اخملـتـلـفـة ـسـرحى ا ثـالـثـة  ولـهــذا الـشـكل ا
آليات أساسـية يتـطلبهـا ليحـدث .. ليست قـوان بالطـبع فالعـمل كله تمرد

(إيد هـون ـ أكواب معدنية ـ جـركن مياه بالستيك ـ بعـض العصى اخلشبية ـ
هـيــاكل خـشــبـيـة  ـ ســتـائــر رخـيـصــة الـثــمن ـ ثـمــار أشـجـار ـ مـالبس زاهـيـة ـ
ــكــونـات الــتـى اسـتــخــدمــهــا اخملــرج الــشــاب مــحــمـد ــثــلــون ) هــذه هى ا و
الـصـغـيــر لـعـمـل عـرض مـســرحى مـتـمــيـز.. وهـو عــرض (رومـيـو وجــولـيـيت)
ـهـرجان تألـيف ويـلـيام شـكـسبـيـر والذى قـدمـته جـامعـة عـ شـمس ضمن ا
ـسـرح اجلامـعى على صـرى وكمـا عـودنا دائـما ا القـومى الـثالث لـلمـسـرح ا
تقـد كل ما هو جديد واإلطاحـة بالقوالب اجلامـدة بعيدا  وإثراء احلركة
ـلــكـهـا ـســرحـيــة عن طـريق اســتـغالل الــطـاقــات الـبــشـريــة الـهــائـلــة الـتـى  ا
ـتـمـيـز مـحـمـد الـصـغـيـر ـسـرح فـقـد قـام اخملـرج ا وتـفـجـيـرهـا عـلى خـشـبـة ا
مثلـ الطلبة الـهواة وأقام ورشته اخلاصة ـتازة من ا بتجمـيع مجموعة 
واهب التى وجدت كثفة - والطاقات وا وبعد بضعة أشهر من الـتدريبات ا
لـهــا مـسـاحـات من احلــريـة والـتـحــرك - خـرج لـنـا اخملـرج ومــعه هـذا الـعـمل
درسة الرومانـسية متـمردة على الكالسيـكية  وكما الرائع .. وكما جـاءت ا
ــدارس احلــديــثـة وتــمــردت عــلى مــا قـبــلــهــا من مــدارس مـســرحــيـة ولـدت ا
وصـنـعت لـنــفـسـهـا أشــكـاال مـســرحـيـة جـديــدة فـإنـنـا جنــد فى كل عـصـر من
يـتـمـرد علـى القـوانـ والـقـوالب الـثـابتـة اجلـامـدة وكم من صـرخـات الـتـمرد
التى سمـعناهـا خالل هذا الـعرض  بدأت مـنذ كلـمة اخملـرج التى كتـبها فى
البـامفلت والـتى استقـاها من شكـسبيـر .. "فى نفسك يكـمن دافع للعب دور
عـقولة أن تـصبح مـهرجا هـرج .. هو دافع كـبحـته فى مخيـلتك خلـشيـتك ا ا
ــســرح قــد .. لــكــنـك اآلن أرخــيت له الــعــنــان فــبــتــشــجـــيــعك وقــاحــته عــلى ا
ــهـرج فـى حـيــاتك اخلــاصــة " .. وهـكــذا نــرى فــكـر تـنــجــرف فى لــعب دور ا
اخملـرج مـنـذ الـبدايـة وحـتـى قـبل بـدايـة الـعـرض الذى مـا إن بـدأ حـتى أدرك
اجلميع أننـا أمام عمل مسـرحى مختلف فـليس هذا هو الـنص الكالسيكى
ـسـرحـيـة الـذى كـتـبه شـكـسـبــيـر ولـكـنـهـا رؤيـة جـديـدة لـلـنص فـنـجـد خالل ا
ا ـنـغمـة (الـريـستـاتـيف) وا ـغـناة وا شـاهـد وهى تـتتـابع عـبر احلـوارات ا ا
واألداء احلركـى واالستعـراضات والـتمـثيل .. كـل هذه الـتنـويعات صـنعـت لنا
عرضـا مختـلفا كل االخـتالف وجديدًا فـاالعتمـاد كما هـو احلال فى معظم
تميزة عـلى الطاقات البـشرية القادرة دومـا على صياغة عروض اجلامعـة ا
واقـعـهـا والـتـعـبـيـر عـنه وصـنع مـسـتـحـيـلـهـا اخلـاص من خالل وجـهـة نـظـرهـا
ـتــمــردة عـلى الــعـالـم والـقــوانـ .. حــيث جنــد رؤيـة اخملــرج عـبــر الـديــكـور ا
سرحية وقد ـسرحى وغيرها من العـناصر ا نظر ا وحاالت الـتشخيص وا
ــدرســة ــســـرحــيــة اخملــتــلــفـــة وال ســيــمــا ا ــدارس ا مــزج فـــيــهــا وزاوج بــ ا
الـتـعـبـيـريـة والـرمـزيـة ولم يـحـرم نـفـسه من الـنـهل من اإلطـار الـبـريـخـتى فى

نغمة  غناة وا تتابع احلوارات ا
ا واألداء احلركى واالستعراضات وا

ساهم فى إثراء العرض

سرحية دارس ا  اخملرج زاوج ب ا
خاصة التعبيرية والرمزية
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ويـــرى بــعض اخملــرجـــ أن الــوظــيـــفــة الــرئـــيــســيــة
لـلــدرامـاتــورج هى دوره الـكــبـيـر فـى تـكـيــيف الـنص
ـــســـرحى لــرؤيـــة اخملـــرج فى الــعـــرض من خالل ا
ــا يـتــمـاشى مع ـســرحى  إعــادة صـيــاغـة الــنص ا
ه عـبـر ـزمع تـقـد ـتــطـلـبـات الـعـمـلـيـة لـلـعـرض ا ا
ـسـرحـة والتـقـد والـتـأخـير احلـذف واإلضـافـة وا
وتأويل األحداث والشخصـيات وابتكار شخصيات
ـكـنـها أن جـديدة وتـقـد سـيـنـوغـرافـيا مـبـتـكـرة 
ـسـرحى. لكن هـذه النـظـرة يعـيبـها تُـثرى الـعرض ا
أنـهـا تـضع األمـر كــله بـ يـدى اخملـرج دون الـنـظـر
. مثل سرحيـة وإمكانياتها خاصة ا إلى الفرقة ا
ـســرح الـتـى سـتــقـدم عــلـيه أو إمـكــانـيــات خــشـبــة ا
ـــســرحـــيــة وغـــيــر ذلك مـن مــوســـيــقـــيــ وفـــنــيى ا

البس....إلخ. كياج وا اإلضاءة والديكور وا
مـن هـــذا الـــعــــرض الـــتـــاريــــخى يــــتـــأكـــد لــــديـــنـــا أن
الدراماتورج كوظيـفة نشأ من خالل احتياج الفرق
ـسـرحــيـة ذات الـورش الــتـدريـبــيـة وذات األفـكـار ا
ـــــهـــــا من خالل اخلـــــاصـــــة  والــــتـى حتــــاول تـــــقــــد
نـصـوص يـعـاد الــنـظـر فـيـهـا كى تالئم أسـلـوب تـلك

الفرق وأفكارها وإمكانياتها.
الـــــفــــرق ذات الـــــورش إذن هى اجلـــــوهــــر األصـــــيل
ـــســــرحى  والـــتـــمــــرين والـــبـــحث لـــشــــغل احلـــلم ا
وعـــــمــــــلــــــيــــــة حتــــــويل نـص أو تــــــدريب إلـى عـــــرض
مـسرحى هى عمـلية جـدل مسـتمر وعـمليـة إنبات
نص فى تربـة مسرحـية ورعايـته حتى يـؤتى ثماره
وواجـب الــدرامــاتـــورج هــو رعــايـــة هــذا الـــنــبت من
الـنـاحـيـة الدرامـيـة. وتـلك الـرعـاية حتـتـاج مـعـايـشة
حلـظة بـلـحـظـة لإلمـسـاك بـأكثـر الـلـحـظـات تـألـقا
سرحى وبـاستبعاد أى نـبتة غريبـة تدخل احلقل ا
لـهـذا يتـعـ عـلى الـدراماتـورج أن يـكـون واحدا من
تـلك الـفــرقـة يـعــايـشـهم مــعـايـشــة كـامـلـة يــعـرفـهم
مــعــرفــة شــخــصــيـة يــحــضــر تــدريــبــاتــهم ويــعـرف
سرح التى عرفة خشبة ا إمكاناتهم يعرف تـمام ا
ســيـــقـــدم عــلـــيــهـــا عـــمــلـه ويــعـــرف إمــكـــانـــات تــلك
اخلـشـبـة ومسـاحـتـها وإمـكـانـات الديـكـور واإلضاءة
وسـيـقى واإلخـراج وغـيـر ذلك. ثم هـو بـعد ذلك وا
وقــبـــلـه يــحـــضـــر بـــروفـــات الـــعــرض حـــتـى يــضـــيف
ويحـذف حـسبـمـا يتـراءى له حـتى يـصل إلى النص

الئم لكل تلك الظروف. الدرامى ا
ـــعـــنى آخـــر لــو أن درامـــاتـــورجـــيــا قـــرر أن يـــقــدم
"فـرافير" يوسف إدريس عـلى مسرح جامـعة طنطا
ومن خالل مـعايشـته لفرقـتهـا سيقـدم نصا مـغايرا
سرح عن ذلك النص الذى سيـقدمه مثال لفرقة ا
الـقـومى. أقـول مــغـايـرا وال أعـنى بـذلك أنه أقل أو
أبـسط ولــكن أكـثـر مـنــاسـبـة إلمـكـانــيـات كل فـرقـة
ادية والنفسية والقدرات التمثيلية واإلخراجية. ا
لــذلك فــإنـــنى أتــعــجب بــشــدة حــ أجــد مــخــرجــا
يــســتــحــضــر درامــاتــورجــيــا من خــارج الــفــرقــة لم
يـعـايـشــهـا ولم يـتـدرب مـعـهــا حـتى يـحـول نـصـا إلى
مـسرحـية تـقـدمهـا تلك الـفـرقة!! وأسـأل نفـسى ما
الفـرق بـ هذا الـدراماتـورج وبـ ما كـان يـقوم به
أسالفـنـا فى بـدايـات الـقـرن العـشـرين من تـمـصـير

ية?!. وتعريب للنصوص العا
الــدرامـــاتـــورج أو اخلـــبـــيـــر الـــدرامى هـــو جـــزء من
سرحية وهو عضو هام من أعضائها  الفرقة ا
وهو عنـصر هام خـاصة للـفرق التى حتـاول تقد
مـســرح مـغـايــر وعـالم مــغـايـر ورؤى مــخـتـلــفـة. لـكن
ــشــاكــلــنـا الـدرامــاتــورج لــيس هــو احلل الــســحـرى 
ــنـاخ ـســرحــيـة بـل هـو جــزء من هــذا احلل ألن ا ا
ـسـرحى اجلـيـد الـذى يـسـتـطـيع تـقـد فـرق ذات ا
مـسـتـوى راق وورش تـدريـبـيـة ذات مـسـتـوى مـتـمـيـز
وثـــقـــافـــة مـــســـرحـــيـــة لـــدى الـــعـــامـــلـــ فى احلـــقل
ناخ الذى يستطيع سرحى ولدى اجلمهـور هو ا ا
فـيه الدراماتوج أن يـقول كلمـته لكن فى غير ذلك
من مـناخ سـيـتحـول األمر إلى مـوضـة تفـرغ الـكلـمة

من معناها.  
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والــكــلــيــبـات كــمــا جلــأ إلى مــجــمـوعــة من
األغــنــيــات اجلـــادة أشــعــار: عــلى سالمــة
أحلــان وغـنــاء: وجــيه عــزيـز وشــاركت فى
الــغـــنــاء جــيـــهــان مـــغــاورى. وإلى الـــتــعـــبــيــر
ــمــثـلــ الـذين يــقـرب احلــركى جملـمــوعـة ا
ــــثــــلــــة ــــثـال و عــــددهم مـن الــــثـالثــــ 
تــصـمــيم: شــريف عــبــاس وإلى الـلــقــطـات
ـعـروضـة عـلى الـشـاشـة لـتـكـشف أالعـيب ا
ــواطــنـ أجــهـزة اخملــابــرات فـى تـوريـط ا

واســتـعــان بــديـكــور تـصــمـيـم: مـحــمـد عــبـد
الـعــال واقـعى وبـســيط وسـهل تـغــيـيـره بـ
مــــواقـع األحــــداث فى مـــــرونــــة يــــخــــلــــو من
الـــتــــفــــاصــــيل واإلكــــســـســــوار - كـى يـــتــــسع
سرحى لـهذه اجملـموعـة الكـبيرة الـفضـاء ا
ــمـــثــلــ - حــيث  تـــصــمــيم إضــاءة من ا
عــمــلـيــة ومــنــضــبــطـة وإن كــانت أقــرب إلى
ـــــكــــتب احلـــــكــــومى أو اإلنــــارة كــــمـــــا فى ا
مـــســتــشـــفى اجملـــانــ والـــتى فى الـــلــوحــة
االفـــتـــتـــاحـــيـــة الـــتى تـــضم تـــقـــريـــبـــا أغـــلب
شـخــصـيـات الــعـرض فى أحــد الـشـوارع أو
ــشـــهــد الـــذى تــاهـت فــيه األســواق وهـــو ا
ـمـثالت ـمـثــلـ وا الـكـلــمـات عـلى ألــسـنـة ا
ــضـــغــونـــهــا.. فــيـــمــا عـــدا غــنــاء وكــأنـــهم 
ـــتــســول (مـــحــمــد الـــعــمــروسى) ومــواويل ا
الذى جاء ليغـنى فقط كنوع من احللية أو
الــزيـــنــة بــاإلضـــافــة إلى قـــصــائــد زجـــلــيــة
انـتــقـاديــة وهـجــائـيــة.. فـقـد حــشى اخملـرج
عرضه بـالكـثير مـن التوابل كـى يخفف من
خطـابـيته ومـبـاشرتـه وكى يجـعـله جادا فى
نـقده لـألوضاع الـسـياسـيـة واالجـتمـاعـية..
ــنـــشـــور فى الــلـــوحــة لــذا الـــتـــزم بــالـــنص ا
األخـيرة لـيصـبح األمر مـجرد (فـضفـضة)
أو نـكتـة فارغة نـضحك مـنهـا وننـساها أو
ـصمص شفاهـنا أسفا على قـصة مؤثرة 
نــهـايـتـهـا احلــزيـنـة والـيـائـســة والـتى تـشـيـر

إلى الالجدوى.
ــاط - ورغم تـــعـــدد الـــشـــخـــصـــيـــات أو األ
انفـرد اخملـرج محـمد مـرسى بـدور الـبطـولة
ـطـلـقـة - مـســتـعـرضـا إمـكـانـيـاته احلـركـيـة ا
والـصــوتــيـة فى األداء الــهـزلى - ذلك األداء
ـمثالت مـثـل وا الذى انـعكس عـلى بـقيـة ا
وعلى رأسهم خطيبته التى بدت بال مالمح
وتـتـشــابه مع بـقـيــة الـشـخــصـيـات الـنــسـائـيـة
والـتى ال تـختـلف عـنهـا سـوى فى إجادة أداء
ـر الـســبـاب والــشـتــائم كـمـا أدوار الــردح و
بــــدا انــــعــــكـــاس ذلـك األداء واضــــحــــا عــــنـــد
(مـــــصـــــطـــــفى أبـــــو ســـــريـع) فى أدائـه لــــدور
ضـابط أمن الـدولــة. وال بـأس من خـلق جـو
ـفـردات والـلـكـنة اإلسـكـنـدرية فى احلـوار وا
لـيـتـبـارى اجلـمــيع فى مـحـاولـة اإلضـحـاك..
بـدايــة من (أمـانى مــحـمـد) فــتـاة الـســلـسـلـة
) واحملامى والشـاويش النـائم (محـمد كـر
(مــحـمــود الـبــنـا) و(أمــنـيــة حـسن) ســامـيـة
و(إيـهـاب الـرفـاعى ومـحـمـد عـبـد الـعـزيـز)
و(بـوسى مــرسى) بـائــعـة الـتــرمس و(هـديـر
مــحــمــد) بــائــعــة الــبــطــاطـا و(مــنـى أحــمـد)
نـاديـة و( آسر عـبـد الوهـاب) فى دور سـيد
ــنــتــحــر (مــحــمــد عــبــد الــعـال) كــابــوكى وا
ــنـــتــحــرة واجلـــرســون (شـــهــاب أشـــرف) وا
(مى مــدحت) والـعــجــوز (أحــمـد عــســكـر)
ومحـمـد عبـد الـهـادى وعبـيـر على وإسالم
ــــان حـــســــنى ومــــحـــمــــود عـــبـــد صالح وإ
الـعــزيـز وإبــراهـيـم مـرسى ومــروة الـســيـد
وأحــمـــد طـــارق ومــحـــمــود عـالم ومــحـــمــد
ــثــلــون تــدربــوا عــلى األداء خــمــيس وهـم 
الــــهــــزلى االرجتــــالى فـى عــــروض الــــفــــرقـــة
الـثالثـة الـسابـقـة اخملـتومـة بـخـا مخـرجـها

محمد مرسى.
ونــتـســاءل: هل سـتــظل الــفـجــوة بـ مــركـز
اإلســكــنـــدريــة لإلبــداع وهـــذه الــفــرقــة أم
سـتـعـيـد الــفـرقـة الـنـظــر فى األعـمـال الـتى

ستقدمها فيما بعد?!

لـقــضـيـة حـريـة الــرأى واإلبـداع وتـرسـيـخـاً
ــقـراطـيـة وبـنـود الـدسـتـور تـلك ـبـدأ الـد
التى تمـيعت قـضيتـهم وأصبحت مـوضوعا
لـــلــــهـــزل واالســــتـــخــــفـــاف وتــــفــــريـــغــــهـــا من
سرحية مـضمونها احلـقيقى بل وتنقـلب ا
إلى مجرد اإلضحـاك الهزلى - لتضيع كل
.. ـــبــاد الــقـــضــايـــا وإلى اجلـــحــيـم بــكل ا
ونـتــســاءل مـرة أخــرى: أم كـان ذلك مــجـرد
حــمـلـة دعـائـيــة لـتـأيـيـد الـنــظـام والـتـكـريس
لــشـعـاراته .. أم كـان ذلك مــجـرد مـظـاهـرة
جتــــاريــــة الجــــتــــذاب اجلــــمــــهــــور لــــشــــبـــاك
الــتــذاكــر? أتــصــور أن الــهــدفــ األخـيــرين

هما األقرب إلى الصواب.
فـــــــمــــــاذا فـــــــعل شـــــــبــــــاب مـــــــركــــــز اإلبــــــداع
ـنـشـور عـام 2004 بـاإلسـكـنـدريـة بـالـنص ا
هـــذا الـــشــبـــاب الـــذى يـــشـــكــو ويـــعـــانى من
ــــســــئــــولـــــ فى مــــركــــز اإلبــــداع إهـــــمــــال ا
بـــاإلســـكــنـــدريـــة والـــذى تـــأســسـت فــرقـــته
وقـدمت أربـعـة عروض مـنـذ تـأسـيـسـها لم
يـصرف مـركـز اإلسـكنـدريـة لإلبـداع ملـيـما
واحـدا عــلى أى عــرض من نـاحــيـة اإلنــتـاج
أو االنـــــتـــــقـــــال أو اإلقــــــامـــــة وأن الـــــفـــــريق
يــصـرف عــلى عـروضـه - الـتى كــانت كـلــهـا
بـــاسم مــركـــز اإلســكــنــدريـــة لإلبــداع - من
جــيــبه اخلــاص!? حــذف الــعــرض اجلــديـد
ــنـــشـــور الــلـــوحــة الـــثــالـــثــة فى من الـــنص ا
اجلـزء الثـانى واخلـاصة بـأحـداث الكـباريه

والـــراقـــصـــة جتـــنـــبــــا لالبـــتـــذال كـــذلك 
حـذف الـلوحـة الـتى دارت فى مكـتب مـدير
مـكتب الـرئـيس.. ليـنـتهـى العـرض بـاللـوحة
صرى) األخيـرة ح يـتم إيداع (مـحمـود ا
مـستشفى اجملـان كى يرشح نـفسه هناك
رئـيسـا لـهم وهـذه الصـيـغـة اجلديـدة لـهذه
الهـزلـية أكـسبـت العـرض نوعـا من اجلـدية
ــمـثــلــ جــمـيــعــاً فى هـوة - رغـم سـقــوط ا
األداء الـكاريكـاتورى الذى يـقف على حافة
اإلســــــــفـــــــاف - رغـم مــــــــحـــــــاوالت اخملـــــــرج
ـبـاشرة الـتـخفـيف من اجلـمل اخلـطـابيـة ا
والسـعى إلى تـقد لـقـطات آنـيـة بأسـلوب
ـسخ.. الــتـقــلـيــد الـســاخـر (الـبــيـرلــسك) وا
كـــمــا فى لــقــطــات كــرة الــقــدم واإلعالنــات

يـسـتـكـمل مـشـاريـعه الـضـخـمـة الـتـى بـدأها
فى خدمة الوطن.

 "مـحمود" يكـتشف أن أجهـزة الدولة كانت
تـــــــــخــــــــــادعه وأن الــــــــــرئـــــــــيـس ال عــــــــــلـم له
ـمـارسـات األجـهـزة وجتـاوزاتـهـا لـلـضـغط
عــــلـــيـه كى يـــقــــدم تـــنــــازله عـن الـــتــــرشـــيح
فــيـــخــطف الـــتــنــازل ويـــبــتــلـــعه فــيـــودعــونه
مـــســـتـــشــفى األمـــراض الـــعـــقــلـــيـــة مــتـــهـــمــا
بـــاجلـــنـــون وهـــنـــا يـــبـــادر كل الـــذيـن كـــانــوا
يـعـادونه خـوفـا أو يـتمـلـقـونه ظـنـا مـنهم أن
الـسـلطـة تـريد ذلك. وفـجـأة - ودون سابق
إنــــذار - يـــبــــدون اســــتـــعــــدادهم لــــتــــرشـــيح

نصب. أنفسهم لنفس ا
ـسـرحــيـة قـد تــبـدو جـيـدة - وفـكـرة هــذه ا
ـؤلف - فقد حتول لـكنها تـقتل على يدى ا
النص من مناقشة جـدلية إمكانية توظيف

ماذا يـتبقى من مـوضوع مـسرحيـة «دستور
يــا اســيــادنــا» الـــتى يــقــدمـــهــا مــركــز إبــداع
اإلسكـندرية من تـأليف مـحمـود الطوخى
ـهرجان وإخـراج محمـد موسى فى إطار ا
الــقــومى لــلـمــســرح والــتى أثــارت يــومــا مـا
ضــجــة إعالمــيــة جــوفــاء حــ صــدر قـرار
ـنــعـهـا من الــعـرض فى مــسـرح الـفن من
إخراج جالل الشرقاوى ألسباب رقابية أو
أيـة أسـبـاب أخـرى يـسعـى إليـهـا مـخـرجـها
وافقة ومـؤلفها مـحمود الطوخى ثـم يتم ا
عـــلــــيـــهــــا بـــعـــد أن تــــضـــامـن ضـــد مـــنــــعـــهـــا
ثقفون وأعُيد عرضها وإذا سرحيون وا ا
ـوافقة نع وا بـالعـرض يتحـول بعـد حركـة ا
هـذه ليـصبح مـوضوعه الـرئيـسى هو فـكرة
ــنع والـرقــابـة واخلـوض فى مــوضـوعـات ا
ـنوعة ويعاقب مـن يتجرأ على يـقال إنها 
احلـديث فـيـهــا وذلك من خالل شـخـصـيـة
ـــــوظف الـــــبـــــســـــيط اإلنـــــســــان الـــــعـــــادى وا
ــصــرى) الــذى يـعــانى (مــحــمــود عــتــريس ا
شـظف العـيش هو وخـطيـبته الـفقـيرة وما
يـالقــونه من مــشــاكل احلــيــاة الــيــومــيــة من
غالء وبـطالـة وفـسـاد ولـلـخروج مـن أزمته
يــتــخــذ «مــحــمــود عــتــريس» قــرارًا يــعــتــبـره
اآلخــرون جـــنــونــا وانــتــحـــارا وهــو تــرشــيح
ـنـصـب رئـيس اجلـمــهـوريــة بـعـد أن نـفـسـه 
قــرأ مع خــطـيــبــته عن فــتح بـاب الــتــرشـيح
ـنصب فى الـصحف لـعله يـستـطيع لـهذا ا
ـــشــاكـــله ومـــشــاكل الـــنــاس أن يــجـــد حال 
لـــــكـــــنه بـــــســـــبـب هـــــذا الـــــقـــــرار يـــــتـــــعــــرض
لالضــطــهــاد فــتــتـركـه خــطــيـبــتـه وتــطـرده
ـــنـــزل الــــذى يـــقــــيم فـــيـه مـــنـــذ صــــاحـــبــــة ا
مــيالده ويــطــارد فى عــمــله حــتى يــضــطـر
لـتـقـد اســتـقـالــته من وظـيـفــته ويـنـكل به
اجلـــمـــيـع إلى أن يـــأتى مـــنـــدوب الـــرئـــاســـة
لــــــيــــــبــــــلغ اجلــــــمــــــيـع أن الــــــرئـــــيـس يــــــرحب
بـترشـيحه.. فـيتـحول اجلمـيع إلى مـحاباته
واســـــــتــــــرضـــــــائه وتـــــــقــــــدم إلــــــيـه األمــــــوال
ـسـاعـدات من كـل مـكـان إلى أن يـلـتـقى وا
بـسكـرتـير الـرئـيس ويقـنـعه بأن يـتـنازل عن
ترشـيـحه نفـسه لـكن كى يـتيح لـلـرئيس أن

ا ـكن أن يـتحـول اجلوهـر الذى هـو ضـوء إلى ظالم فى داللة مـعنـاه. و > ال 
أن غـايـة الـفن الـتـشـبـيه ومـثـلـهـا (غـايـة الـطـبـيـعـة فى خـلق مـوجـودات كـامـلة
درك بالـعقل فهى الـصورة مـكتمـلة البـناء والطـبيعـة تعـنى الشىء وجوهـره ا

ثال الكامل). ترادف الصورة الثابتة وا

اريونيت» إخراج حسن القمبشاوى. > مسرح قصر ثقافة الفيوم يشهد حالياً تقد مسرحية «عرائس ا

سرحي جريدة كل ا
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ـتاح إلى منـاقشة قراطـية) ا (هامش الـد
أخــرى حــول مـــدى إمــكــانــيــة أن يــرشح أى
ـنـصب الرئـاسـة احلـساس مواطن نـفـسه 
وإلـى مــــظـــــاهــــرة إعالمـــــيــــة لـالســــتـــــفــــتــــاء
والــــتــــبـــارى والــــتـــنــــافس فـى حب الــــرئـــيس
واإلعــــــــجـــــــاب بـه واإلشـــــــادة بــــــــشـــــــخــــــــصه
وبــــــــــــــإجنــــــــــــــازاتـه إذ مـن خــالل (هـــــــــــــامـش
ـــقـــراطـــيـــة) هـــذا يــــتم تـــمـــريـــر أشـــد الـــد
الـسـيـاسـات قـهـرا وأكـثـرهـا قـمـعـا وانـتـهـاكاً
ـقراطية احلـقيقية حلـقوق اإلنسان والد
ــــــــا يـــــــــســـــــــمـى بـــــــــهـــــــــامش فـال جـــــــــدوى 
ــقــراطــيـــة!!.. بل ومــا أتــعــســنــا بــهــذا الــد
الــــهـــــامش ونـــــتـــــســــاءل بـــــعـــــد مــــرور تـــــلك
ـسـرحـيـة ألول الـسـنـوات من عـرض هـذه ا
ــــــنـع واإلبــــــاحــــــة مــــــرة 1995  هل كـــــــان ا
ـــســرحـــيــة حـــقــا مـــكــتـــســبــا بــعـــرض تــلك ا

سرحية جيدة لكنها  فكرة ا
 قتلت على يد مؤلفها

ــارســة هـذه الــدرامــاتــورج مــعــتــبــرا أن من حــقـه 
الـــوظـــيـــفـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا داخـــلـــة فى صـــلب فـــعـــله
اإلخـراجى خـاصـة فــيـمـا يـتـعـلـق بـفـضـاءات الـنص
الـدرامـيــة وعالقــتـهــا بـالــعـنــاصـر الــسـيــنـوغــرافـيـة
فـتطور مفـهوم اخلبير الـدرامى (الدراماتورج) إلى
اصطالح (اخملـرج / الدرامـاتورج) وبـذلك انتـقلت
ؤلف / اإلشكـالـية األولى من جـديـد من ثـنائـيـة (ا
اخملـرج) إلى ثـنائـيـة (اخملرج / الـدرامـاتورج) ومع
اعــتـــمــاد الــصـــيغ االرجتــالـــيــة فى إنــتـــاج الــعــروض
ـؤلف نـهـائـيـا وتمت ـسـرحـيـة احلـديثـة ذاب دور ا ا
االســتـــعـــاضــة عـــنه بـ (الـــدرامــاتـــورج) الــذى يـــقــوم
ـسرحى بـصـيـغـة من صـيغ الـتـواصل مع الـتـمـرين ا
بـــــكـــــتــــابـــــة الـــــنص األدبـى انــــطـالقـــــا من األفـــــعــــال
ـمــثــلـون عــلى خـشــبـة ــارسـهــا ا االرجتـالــيـة الــتى 

سرح. ا
وكـلــمـة الـدرامــاتـورج  تـعـنـى ( صـانع الـدرامـا) أو (
اخلـبـيـر الـدرامى) وقـد  اسـتخـدام هـذه الـكـلـمة
ـعنى احلـديث لهـا عـند تـعيـ ج. ى. ليـسنج فى با
انى  بهامبورج عام  1767وكان سرح القـومى األ ا
تــعــيــيــنه فى الــبــدايــة من أجـل كــتــابــة مــســرحــيـات
لـلــفــرقــة ولــيـكــون نــاقــد عــروض دائـمــا لــهــا. وكـان
ـزاوجـة ب الـسـبب الـرئـيـسى لـهـذه احملـاولـة هـو ا
ـمـارسـة فـلـيـسـنج لم يـكـن فقـط كـاتـبا الـنـظـرية وا
مـسـرحــيـا بل كــان أيـضــا مـفـكــرا مـســرحـيـا وكــاتـبـا
تــنـويـريـا مـحـنـكـا.  وانــتـشـرت وظـيـفـة الـدرامـاتـورج
بـعــد ذلك فى أوروبـا. ولــقـد اســتــنـبط بــريـخت من
خالل خــبــرته فــكــرته اخلــاصــة عن الــدرامــاتـورج
وطبق ذلك عـلى فرقـة برلـ منـذ عام  1949حتى
ـهـام عـام   1956 وقـدم بــريـخت نـظــرته اخلـاصــة 
الــدرامـــاتــورج والـــتى كـــانت أســـاســا تـــعــتـــمـــد عــلى
ـمـارسـة ـسـرح  حـضـور الـدرامــاتـورج إلى خـشـبـة ا
ـسرح عـلى أن يـكون الـفعل الـنـقـدى فى صنـاعـة ا
ـلـحمى ـسرح ا هـذا الدرامـاتـورج متـخـصصـا فى ا
ـــســـرح ولــــديه الـــقــــدرة عـــلى كــــتـــابـــة وفى تـــاريـخ ا
ــسـرحــيــات وكـذلـك نـقــد الــبـروفــات والــعـروض ا
وعـلـيه أن يـوضح الـسـمـات الـسيـاسـيـة والـتـاريـخـية
واجلـماليـة والشكـلية لـلمـسرحيـة. أى أنه يريد من
الـــدرامـــاتــــورج أن يـــكـــون بـــاحــــثـــا ونـــاقــــدا وكـــاتـــبـــا

مسرحيا ومنظرا فى الوقت نفسه.

ـسرحـية فى " محـاولة من الـقائـمـ على احلـياة ا
ظــهــرت ـــســرحـــيــة , فى مـــصــر تـــنــشـــيط احلـــالــة ا
دعـــوات تــــنــــادى  بــــإحــــيــــاء دور الـــدرامــــاتــــورج فى
ــصـــرى. وهى دعـــوة تـــســتـــحق الـــوقــوف ــســـرح ا ا
صـرى بحاجة ـسرح ا أمامهـا وبحثـها وهل حقا ا

سرحية? لوجود هذه الوظيفة ا
فى الـبــدايـة يــجب أن نــعـرف من هــو الـدرامــاتـورج
ؤلف والنص وما وظيفته ومـا العالقة بينه وب ا
وبـــيـــنه وبـــ اخملــرج والـــعـــرض? وهل هـــو ضــرورة
ـسـرحى? أم أنه مـوضة تـأتـيـنـا من الـغرب لـلـعـمل ا

ونحن مجرد مقلدين?
ـؤلف واخملرج شـخـصا سـرح الـيونـانى كـان ا فى ا
ــسـرحـيـة تـعــتـمـد عـلى واحـدا وكـانـت الـنـصـوص ا
قـصص معـروفـة لـلجـمـاهيـر وقـدمت من قـبل على
ــــســـرح مـــثل أوديـب وإلـــكـــتـــرا. ومــــعـــنى هـــذا أن ا
ؤلف اخملـرج قرر إعـادة تقـد نص قد بـشكل ا
ـا قــدم من قــبل وهـذا هــو اجلـزء الــهـام مـخــالف 
فى عـمل الدرامـاتورج. وحـتى نهـاية الـقرن الـسابع
ــــســــرح عــــشـــــر لم تـــــكن تـــــقــــدم عـــــلى خـــــشــــبـــــة ا
ـؤلفـ قـد غـادروا احليـاة وكـان هذا مـسرحـيـات 
ـؤلف مع صاحب الفرقـة ومديرها يـقومون بعمل ا
ـــعــروف اآلن. لـــكـن وظــيـــفـــة اخملـــرج قــد اخملـــرج ا
ـسرحيـة تقـد أعمال نـشأت مع محـاولة الـفرق ا
ريـبـرتـوار مع بـدايات الـقـرن الـتـاسع عشـر بـالـعودة
إلى األعمال التى أجنـزت فى عصور سالفة. وألن
ـؤلف غـيـر مـوجـود عـلى قـيـد احلـيـاة فكـان يـجب ا
االســتــعــانــة بــشــخص آخــر يــقــوم بــتــفــســيــر الــنص
واإلشــراف عـــلى الـــعــرض وهـــنـــا نــشـــأت وظــيـــفــة
ـــســرحى والــذى اخملــرج كـــســيّــد مـــطــلق لــلـــعــمل ا
ـــســـرح ولـــيس من يــســـتـــوعب مـــواد الـــعـــرض من ا
احلـيـاة الـعمـلـيـة والذى يـقـوم بلـصق مـواد الـعرض
ـــة لـــلـــريـــبـــرتـــوار ـــوضـــوعـــات الـــقــــد هـــذه عــــلى ا
ــــســـرح اإلنــــســــانى. وهــــكــــذا بــــدأ اخملـــرج يــــغــــزو ا
ـسرحى ويـفرض نـفـسه كـمـفسـر مـشـهدى لـلـعـمل ا
فى مـرحـلـة أولـى وكصـاحـب رؤيـة أخـرى للـتـألـيف
ــسـرحى ـســرحى فى مــرحــلـة ثــانــيـة.( ويــعــتـبــر ا ا
ـــســرح الــفـــرنــسـى أنــدريه أنـــطـــوان  الــذى أسس ا
احلر فى باريس عام  1878أول مخرج فى أوروبا)
 ثم انتقل اخملرجون إلى فرض أنفسهم كمفسرين
ـــســـرحـــيــة مـع وجــود وأصـــحـــاب رؤيــا لـألعــمـــال ا

مؤلف معاصرين أحياء.
 

ـــســرحى إذن فـى أحــضـــان الــعــرض بــدأ الـــنص ا
وكان العرض والنص نـسيجاً واحداً ال تستطيع أن
ؤلف ومعد العرض تفصل حلمته عن سداه ألن ا
كــانــا فى الــغـــالب شــخــصــا واحـــداً يــفــســر الــنص

بالعرض ويؤكد رؤيته.
ــســـرحى يــكــتب وفى الــوقـت ذاته لم يــكـن الــنص ا
من أجل بالغة لـفظـية أو ليـوضع ب دفـتى كتاب
يــقـرؤه من يــريـد وهــو مـتــكئ عـلـى أريـكــته بل كـان
ــــســــرحى يــــضـع نــــصب عــــيــــنــــيه شــــروط الــــنـص ا
ـــســرحى مـــنــذ الـــلــحـــظــة األولـى. يــضع الــعـــرض ا
مـثل سـرح فى االعتـبار وإمـكانيـاتهـا  ا خشبـة ا

ــكـيـاج  البس وا المـحــهم وقـدراتـهـم الـفـنــيـة ا
اإلكـســسـوار والــديــكـور اإلضــاءة  ثم األمـر األهم
ـسـرحى ومـا ــكـان ا أال وهــو الـرؤيـة فـضال ً عن ا
يــكـتـنــفه من تـقــالـيـد الــتـلـقى اجلــمـعى وتــأثـيـره فى

التلقى الفردى.
بـــعـــد أن اســتـــقـــر األمـــر لـــلــمـــخـــرج بـــدأت الـــفــرق
ــة ــســرحــيــة فى مــحــاولــة تــقــد نــصــوص قــد ا
برؤية جديدة تناسـبها وتناسب مجتمعها ,ومن هنا
ظـهرت احلـاجـة لـلـدرامـاتـورج فاسـتـحـدثت وظـيـفة
ـؤلف مـسـرحـيــة جـديـدة تـمـثل حـلــقـة وسـطـاً بـ ا
واخملـرج وأطـلـقـوا عـلـيه مـصـطـلح (الـدرامـاتـورج =
اخلــبــيـر الــدرامى). وعــلى الــرغم من إقــرار أغـلب
ــسـارح الــغـربــيــة لـهــذه الـوظــيـفــة واعــتـمــادهـا مع ا
بــدايـــات الــقــرن الــعــشـــرين إال أنــهــا لـم تــســلم من
ـسارح الـتـغـيـرات مع مـرور الـزمن فـمع احـتـفـاظ ا
ــســرحى ــيــة بــهــذه الــوظــيـــفــة بــدأ اخملــرج ا الــعـــا
ـعاصـر وانـطالقا من الـرؤى الـتجـريـبيـة اجلـديدة ا
ــسـرحى يــسـطــو عـلى وظــيـفـة لــصـنــاعـة الــعـرض ا

سرحى ناخ ا الدراماتورج وا
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سرحى   اخملرج ا
بدأ فى السطو 
على وظيفة

الدراماتورج ليمارس
آلياتها

 فى لعبة اإلخراج

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

حياتنا كده
ـرء ال يـنـزل الـنـهـر مـرتـ فـهـمـا مـعا - ـا إن ا قـيل قـد
اإلنسـان والنـهر - يـتجـددان كل حلظـة ويتغـيران مع كل
ـبـدع أى ـكـن الـنـظـر إلى ا تـقــدم فى الـزمن ولـهـذا ال 
مبـدع باعتباره شـخصا واحدا وإلبداعه الـفنى باعتباره
وجـودا مـتكـامال غـير أن ثـمة خـيـطاً خـفـياً كـامـناً بـعقل
ـبـدع يـبـدأ منـذ أن يـسـتقـر عـلى رؤيـة له تـوجه إبداعه ا
وتؤثـر فى طرق تعبيره وهى رؤية فـكرية تتكون مع تكون
اإلدراك الـصـحـيح بـاجملـتـمع والزمـن اللـذين يـعـيـشـهـما
ــبــدع وتـــتــطـــور بــتـــطــور الــوعـى جتــاه هــذا اجملـــتــمع ا
ومــتـغــيــراته دون أن حتــدث انــقالبــا كــامال عــلى أســسه
الـنـظـريـة حـيث أن الـتـطـور يـعـنى الـتـقـدم لألمـام بـذات
األهـداف واالنقالب يـعنـى أن ثمـة أخطـاء قـد وقعت فى
عمـليـة التأسـيس النـظرى تـتعـلق ارتفـاعا بـانحراف فى
ـؤسس وتـرتـبط هـبوطـا بـأهـداف نفـعـيـة جتعل الـوعى ا
يكيافلية ديدنها وليست صلحة هى غاية االنقالب وا ا
مـجــرد إفــاقـة من وعى أيــديـولــوجى أو اســتـعــادة لـوعى

مفتقد.
كن لنا أن ننظـر ألول نص درامى يكتبه كاتب ما لهـذا 
ؤسسة ا لكونه اللبنة ا ليس بـاعتباره باكورة أعماله وإ
ـثال ـمـتد لـعقـود طـويلـة فعـلى سـبيل ا لـصـرح إبداعه ا
غماطيس) عـروفة بـ (ا كتب "نـعمان عاشور" مـسرحيته ا
ـا يــشـيــر إلى اهـتـمــام الـكــاتب بـرصـد أواخـر  1950 
وضع مجـتمعه الـراهن ويضع اليـد منذ الـبدء على هذا
الـدور الـذى سـيـلعـبه "نـعـمان" وجـيـله فى اجملـتـمع عقب
قـيـام ثورة يـولـيو فـمـواكـبة نـعـمان وجـيـله حلركـة الـثورة
مـنـذ تـفـجـرها  كـان فى الـبـدايـة من قـبـيل الـتـعـبـير عن
قوالت حكومة الثورة حركـة اجملتمع الثائر ال التدش 
ثـقف تـابعـاً للـعـسكـرى بقـدر ما وتـوجـهاتـها فـلم يـكن ا
كــــان راصـــدا لألوضــــاع وطـــارحـــا لـألفـــكـــار ومــــحـــركـــا
للمـشاعر ومتوافقا كلية أو جزئية مع أفعال العسكري
ـغـيــرة لـبــنـيـة اجملــتـمع فــلم تـأت الـثــورة من فـراغ ولم ا
تـتـحـرك فى خـواء ثـقـافى بقـدر مـا انـطـلـقت من حراك
ثـقـافى قــائم شـكل وعى الـضــبـاط الـقـائــمـ بـاحلـركـة
ـبـاركــة فـالـتـقـت األفـكـار وتـدفـق الـنـهـر نــحـو أهـدافه ا
وانخرط اجلميع فى عملية بناء يوتوبيا احلرية والعدل

فقود. ا
من هـنا كـان البـد وأن يـحمـل نص "نعـمـان" األول عـنوان
(حيـاتنا كده) والذى انتـهى منه وقدمه للفـرقة القومية
ـتـوائم مـع األبـنـية فـتـحـفـظت عـلى بـنـائه الـفـنى غـيـر ا
ـسرح الكالسـيكـية الـتى اشتـهـرت بهـا  فقـدمه لفـرقة (ا
احلر) الـتى تـكونت عـقب قـيام ثـورة يـوليـو من خـريجى
عـهد العالى لفن التـمثيل العربى لـتقد رؤية جديدة ا
للـمسرح تعـتمد فى األسـاس على تقد هـموم اجملتمع
بأسـلوب واقعى وبـلغة احلـياة اليـومية وعـرضته باالسم
ـغـمـاطـيس) فـى أكـتـوبر الـتـجـارى الـذى عـرف به وهـو (ا

عام  1955 من إخراج "إبراهيم سكر".
يحـمل العنوان األول للنص داللة الرصد حلياة اجملتمع
ـصـرى فـى زمن مـعـ  وإن وشى بـطـريـقـة سـلـبـيـة إلى ا
داللة "هـكذا هى حياتنا" فال داع لتغييره تماشيا مع ما
كـان يـردده "جنـيـب الـريـحـانى" بـقـوله "هى الـدنـيـا كـده"
ـسرحـية الـدرامية وهى داللة تـتنـاقض مع مسـار حركة ا
ـا يـعـنى أنه إذا كـانت "حـيـاتـنا ومـواقف شـخـصـيـاتـهـا 
كــده" فـالبــد من أن نــعــمل عــلى تــغــيــيــرهــا وهى داللــة
إيـجـابـيــة تـتـفق مع مـجـمل أعــمـال الـكـاتب وتـتـسق مع
رؤيته الـكلية للعالم وتتوافق مع حتمسه الشبابى وحلم
جيـله فى تغـييـر حيـاة مجـتمـعه والذى عـبر عنـه عنوان
سرحية الثانية (مصر اجلديدة) والتى عرفت تاريخيا ا
باسـم (النـاس الـلى حتت)  بـعـد أن حتـفظ عـلى اسـمـها
النـاقد د. مـحمـد منـدور حتى ال يـثيـر التـباسـا تاريـخيا
ـعروف بـ (مـصر اجلديـدة ومصر مع نص "فـرح أنطون" ا

 الدراماتورج ليس
حالً سحرياً

سرحية شاكلنا ا
لكنه جزء من احلل
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ـكان والزمان ليس سوى مظهر ذاتى" أى وزعة فى ا ادية ا > مـجموع األشياء ا
وضوعـية "فالطـبيعة شـكل إيجابى هو أنـها فى حد ذاتـها احلقيـقة الواقعـية ا

كان وتنتقل إلى النقيض حسب ديالكتيك هو الزمان. ا

سرحي جريدة كل ا
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مــشـــاهـــد عــديـــدة مــنـــهــا هـــروبه فى ســـلــة
ـــشــهـــد الــذى كــان ــتـــســخــة وا لــلــمـالبس ا
يـــــرتــــــدى فـــــيـه قـــــرون الــــــوعل. وحــــــرصت
الصحف البريطانية كلها تقريبا على نشر
ــشــاهـد هــذه الــصــورة بــاعــتــبــارهــا أكــثــر ا

سرحية. تميزاً فى ا
ــــمـــــثـــــلى واتـــــفق االثـــــنـــــان عــــلـى اإلشـــــادة 
الـشــخــصـيــات الــثـانــويــة الـذيـن تـألــقــوا مـثل
آنـدرو هافيل والذى قـام بشخـصية «فورد»
الـــذى يــشـك فى وجـــود عالقـــة بــ زوجـــته
وبـ البـطل العـجوز ويـرتدى بـاروكة شـقراء
ليـضـبـطـهـا متـلـبـسـة وهـناك أيـضـا سـيـريـنا
إيفانـز وزميلـتها سـارة وودورد اللتـان أجادتا
دوريـهـمـا وسـاعـدتـا عــلى تـفـجـيـر ضـحـكـات
ــتــفــرجــ ويــخص بــالــذكــر سـارة وودورد ا
الــتى قــامت بــدور زوجــة فـورد وجنــحت فى
انتـزاع ضـحكـات اجلمـهـور بصـوتـها األجش

تجهمة. ومالمحها ا
وهنـاك فيـلـيب بيـرد الذى قـام بـدور الطـبيب
الــفـرنــسى الــدكـتــور «كــو» ونــطق اإلجنـلــيــزيـة
بــلـــكــنـــة فــرنــســـيــة جـــعــلت كـــثــيـــرين يــظـــنــونه
فرنـسيـًا وال ينـسى مـارلو اإلشـادة بالـطريـقة
مـثلون بـحيث يفهم الصادقـة التى نطق بـها ا
شـاهـدون كل مـا يقـال وبـاألزيـاء الـتى كانت ا
شاهدين مع رائـعة التصـميم بحيث أعـادت ا

الديكور إلى عصر شكسبير.
ويـلـخـص مـارلـو رأيـه فى كـلـمــات بـســيـطـة
ـســرحـيــة عـبــارة عن عــمل كـومــيـدى بــأن ا
راقٍ.. فــــــجــــــر الــــــضـــــحــــــكــــــات من قــــــلـــــوب

شاهدين. ا
ـسـرحـية ويـرى تـشـارلـز سـبـنسـر أن هـذه ا
ــمــتــازة عـــوضت مــســرحــيــة الــكــومــيـــديــة ا
أخـــرى عــرضت لــنـــفس الــفـــرقــة فى نــفس
ـــفــتـــوح فـى ريــجـــنت ـــســـرح ا الـــوقت فى ا
بـــارك وهى مـــســـرحــيـــة «الـــلـــيـــلــة الـــثـــانـــيــة

عشرة».
ورغم أنها كانت نصاً كوميدياً بشكل يفوق
«زوجـات مــرحـات» إال أنـهــا لم تـأت كـذلك
فـى الـعــرض.. وبـيــنـمــا حتــالـفت الــعـنــاصـر
اخملـتلفـة من أجل جناح مسـرحية «زوجات
مــــرحــــات» فــــإن هــــذا الــــتــــحــــالـف لم يــــكن
مــوجــودا فى مـــســرحــيــة «الـــلــيــلــة الـــثــانــيــة
عــــشــــرة» والــــتى تــــدور حــــول إحــــدى فــــرق

«اجلاز».
فـــــاخملـــــرج «إدوارد ديك» رغم تـــــمـــــكـــــنه لم
يقـدم أفضل ما عـنده والـنجم «الكـوميدى»
تـيم وودورد فــقـد حـضــوره الـكــومـيـدى ولم
ــشـاهـدين.. يــنـجح فى انــتـزاع ضـحــكـات ا
وال ضــحـكــات ســبـنــســر شــخـصــيــاً.. ولـوال
الـــنـــجـــمـــة الـــنـــاشـــئــــة نـــاتـــالى ديـــو فى دور
«فـــــيـــــوال» وكـــــلـــــيف لـى فى دور «فـــــيـــــست
ـشـاهد الـكـوميـديـة الصـامـتة الـبدين» - وا
التى أداها - وجـانى دى فى دور «أوليفيا»

النهار العمل.

عادلة بامتياز. هذه ا
فى البداية يقدم لـنا مارلو خلفية عن هذا
سـرحى فيرى دهـشته من أن هذا الـعمل ا
الــعـمل لـم يـلق اهــتـمـامــاً كـافــيـا من الــنـقـاد
ســـــواء كــــنص مــــســــرحـى لــــرائــــد الــــشــــعــــر
اإلجنـــــلـــــيــــزى أو حـــــتى عـــــنـــــدمــــا عـــــرضت
كــمـســرحــيــة فى مـرات ســابــقــة. هـذا رغم
أنــهــا جتــربــة مـتــفــردة فى بــعض جــوانــبــهـا
ــسـرحــيــة الـكــومـيــديـة لــشـكــسـبــيــر فـهى ا
الــوحــيـــدة الــتى كــتــبـــهــا شــكــســـبــيــر وتــدور
أحـداثـهـا فى إجنـلـتـرا ديـكـور أبـطـالـهـا من
نـفس الـطبـقـة الـتى ينـتـمى إلـيـها وهى فى
الـوقت نـفـسه جتـربة مـتـفـردة اعـتـمـد فـيـها
شكـسبـيـر على الـنـثر فى اجلـزء األكـبر من
أحداثها. هذا رغم بـساطة بنائها الدرامى
والذى يـعتمـد على شـخص ضعـيف بسيط
كـــبـــيـــر فى الـــسـن لـــيــعـــرض لـــلـــعـــديـــد من
ـواقف احملـرجة بـسـبب غروره ومـحـاولته ا
إقـــــامـــــة عـالقــــات مـع زوجـــــات أشـــــخــــاص

ــشــاهــد من ــســرحــيــة جــذبت اهــتــمــام ا
الــدقـيـقـة األولى وحـتـى األخـيـرة وتـعـاونت
مـعه مصممة الـديكور جانـيت بيرد خاصة
فى مــشــهــد احلــديــقــة الــســريــة واجلــســور
ــتــعــرجــة الـتـى نـفــذت كــأفــضل مــا يــكـون ا

وقامت بدورها فى العمل.
ويــنـــتــقل الــنــاقــدان بــعــد ذلك إلى اإلشــادة
بــكـــريـــســتـــوفـــر بــنـــيـــامــ الـــذى قـــام بــدور
الـبـطــولـة وهـو شـخــصه فـالــسـفـاف والـذى
كـان يـقـوم بـدوره رغم مـعانـاته من آالم فى
الــركــبـــة كــانت جتـــعــله ال يــشـــارك إال بــعــد
ـــســــكــــنـــات ورغم تــــعـــاطـى كـــمــــيـــات مـن ا
ـسـكنـات لن حتـذيـر األطـبـاء له بـأن هـذه ا
جتعـله قادرًا عـلى التـركيز فـى دوره ولكنه
ــسـكــنـات ـرض وا حتــدى نـفــسه وحتــدى ا
وظـــهــر فى حـــالــة رائـــعــة عـــكــسـت األبــعــاد
ـرح الذى لم الـنـفسـيـة لـلشـخـصيـة ومـنهـا ا
يــفــارقه طــوال الــعـمل رغـم أن اآلالم كـانت
تــعــاوده أحــيــانــاً وكــان مــوفــقــاً لـلــغــايــة فى

أثـــريـــاء ورغـم ذلك فـــهـــو ال يــــفـــقـــد روحه
ـسـرحـية ـرحـة الـتى تـالزمه مـنـذ بـدايـة ا ا
وحــتى نــهـــايــتــهـــا فى الــتــعـــامل مع زوجــات

متهمات بخيانة أزواجهن.
ويـقــول تــشــارلــز سـبــنــســر نــاقـد صــحــيــفـة
الـــديـــلـى تـــلــيـــجـــراف إن هـــذا الـــوتـــر ســـبق
لـــشـــكــســـبـــيــر أن عـــزف عـــلـــيه فى أعـــمــال
أخـرى مـثل شـخـصـيـة الـكـابـ «مال ورجن»
فـى مـــســــرحـــيــــة «حــــيـــاة ســــعــــيـــدة» بل إن
المح الــنـفـسـيـة تـتــفق إلى حـد كـبـيـر بـ ا
هم أن الشخصـيت وال بأس فى ذلك.. ا
ـتفـرج عـمالً يـعـبر عن شـخـصـية يـشـاهـد ا

ذلك الشاعر وتنفجر منه الضحكات.
وهـذا مـا حـدث بـالـفـعل وكـان الـفـضل فى
سرحيـة وفى مقدمة ذلك لـتعاون طاقـم ا
هــــؤالء بـــــالــــطـــــبع اخملــــرج «كـــــريــــســـــتــــوفــــر
ــثل كــومــيـدى الســكــومـسـت» وهـو أصالً 
تــألق فى عـدد مـن مـســرحـيــات شـكــسـبــيـر
الـــكــومـــيـــديـــة وســـاعـــده ذلك فـى اخلــروج
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مـهــمـة شـاقــة وعـسـيــرة بـكل تـأكــيـد أن يـتم
إنتاج عمل كـوميدى كتبه قبل حوالى 500
ســـــنــــة شــــاعــــر اإلجنــــلـــــيــــزيــــة األول "ولــــيم
شـكسـبيـر» إلى عـرض مسـرحى من العـقد

األول من القرن احلادى والعشرين.
ـطلـوب بشـكل أساسى فى هـذا العرض فا
أن يـعــبــر عن روح الــعـصــر الــذى كـتـب فـيه
وفي نـفس الوقت ينـبغى أال يصـيب متفرج
ـــــلل من الــــقـــــرن احلــــادى والـــــعــــشــــريـن بــــا
متـابعته. وقـبل هذا وذاك بـالطـبع عليه أن
وجودة فى ـرح والفكـاهة ا يـحتفظ بروح ا

العمل األصلى.
ورغم أنهما غالبـاً ما يختلفان فإن تشارلز
ســبـنـسـر نــاقـد صـحــيـفـة الـديــلى تـيـجـراف
الــبــريــطــانــيــة.. وزمــيــله ســام مــارلــو نــاقــد
ــز اتــفــقــا عــلـى أن عـرض صــحــيــفــة الــتـا
رحـات» الـذى تـعرضه «زوجـات ونـدسـور ا
ـسرحـيـة البـريـطانـية حـالـيا فـرقـة جلـوب ا
على مـسرحـها اخلـاص فى لنـدن قد حقق

كوميديا دافئة.. تنتزع الضحكات من القلوب

اديـة وتطورا ذاتيا ـعرفة ا > لـقد عالج هيـجل الفن بوصـفه شكال من أشكال ا
ـثل األعـلى. لــلـمـفـهــوم والـذى نـشـأت فــيه الـصـفــة الـتـأمـلــيـة/ الـديـنــيـة أو ا

ومحتواه هو الفكرة التى تصاغ فى شكل محسوس.

سرحي جريدة كل ا
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تتالية ألبطالها. > مسرحية بازل 1 للمخرج سامح مهران تواجه حالياً عدة أزمات تهدد بتوقف بروفاتها بسبب االعتذارات ا

«كش ملك» اختزال العالم 
فى رقعة شطرجن
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بتلقائـية خاصة وأن البطـولة جماعية
ـمثلـ استـطاعوا الـعزف على إال أن ا
إيـقـاع واحــد وهم: مـر مـحــمـد نـصـر
الــدين أمــيـرة يــوسـف طه حــمــدنـالــله

والسيد سعيد.

كــمــا اسـتــطــاع مـحــمــد خـمــيس مــخـرج
الــعـرض احلــفـاظ عــلى إيــقـاع الــعـرض
ــكـــررة أحــيــانــا ولــكــنه دون بــاحلــركــة ا
رتــابـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلى قـــوام الـــعــرض
وتـمـاسكه واحملـافـظـة على اإليـقـاع فلم
حتـــدث هــــنـــات بــــالـــعــــرض فــــقط كـــان
هـنـاك ســقـوط صـنـعــته كـتــابـة الـعـرض
ـشـكالت األربع الـتى ـسـرحى فـهـذه ا ا
ـمـثلـون لم تـؤثر عـلى حواس عـرضـها ا
تلقى ولكونها مشكالت صنعت جيالً ا
هـــشـــاً فـــكــان عـــلـــيـــهـــا أن تـــكـــون أكـــثــر
ـا  طرحه فى الـعرض مـصداقـية 
فـكـان اإليـقـاع اجلـيــد لـلـعـرض وتـكـامل
الــــعــــنــــاصــــر فــــيــــهــــا أكــــثـــــر بالغــــة من
ــطـــروحــة فى شــكل الــقـــصص األربع ا
مـأسـاوى إال أن الـعـرض قـدم مـخـرجاً
جــيـداً اســتــطــاع الــتـعــامل مـع مـفــرداته
إلى حـد كـبـيـر وإن كـنت أرى أنـه أيـضاً
لم يــــســــتــــطـع اســــتــــغالل الــــكــــثــــيــــر من
مــفــردات الــســيــنــوغــرافــيــا الــتى مألت

سرح. ا
وأخـيـراً قـال العـرض كـلـمـته بأن عـلـيـنا
أن نُـسقـط كل األقنـعة بـأنـفسـنا ونـتجه

إلصالح ذواتنا بأنفسنا.

للـمـمـثلـ فـجـاء الديـكـور شـبكـة كـبـيرة
ــســرح يــتــتـدلـى مــنــهــا أقــنــعـة بـأعــلـى ا
نـصفـهـا أبيض ونـصـفـها أسـود وتـتدلى
مــنــهــا أيــضـا كف كــبــيــرة بــيــضـاء وفى
ــســرحى الــعــديـد مـن الـقــطع الــفــراغ ا
الــتـى  اســتــخـــدامــهـــا أثــنـــاء الــعــرض
كـــســــلم وبـــرفــــان ومـــكــــعـــبـــات بــــيـــضـــاء
وسـوداء فــأثــرت هــذه الـســيــنـوغــرافــيـا
ــــتـــمـــيــــزة لـــكل الـــعــــرض مع اإلضـــاءة ا

مشهد على حدة.
ـوسيـقى كـمـا اسـتـعـان خـمـيس أيـضـا 
الـســيـد سـعــيـد الـتى صــاحـبت الـعـرض
بـاإلضـافـة إلى الــتـعـبـيـر احلـركى الـذى
صــمــمه بــدقــة ولــيــاقــة عــالــيــة تــمــرس
ـها  ـمثـلـون واستـطـاعـوا تقـد عـليـهـا ا

الـثانـوى الـتى نشـأت فى بيت من ورق
ـــمـــلــة أبــوهـــا مـــوظف راض بـــحـــيـــاته ا
وأمـهـا مـسـتكـيـنـة ألوامر زوجـهـا نـشأوا
فى الــــبـــيت عـــلـى الـــضـــرب مـن أبـــيـــهم
والـسب أمـام اجلــيـران وتــعـلن رفــضـهـا
لـــلـــخــضـــوع وتـــريـــد أن تــصـــبح قـــطـــعــة
أخرى غير الـعسكرى.. وأن تكون فيالً

ألنه أقوى.
اللوحة الرابعة: لعسكرى آخر يريد أن
يــــصـــبـح وزيـــراً ويــــتــــخـــلـى عن مــــبـــادئه
لـيـصـبح أفــضل هـذا الـشــاب اجملـتـهـد
األول عـــلى زمالئه لـــكـــنه بـال واســـطــة
تــثــبت أقــدامه.. فال يــســتــطــيع الــعــمل
كــــمـــحـــام ويـــقــــبل الـــعـــمـل بـــجـــوار بـــاب
احملكمـة ثم يرى أستـاذه ومثله األعلى

يـبـدأ الـعـرض بـلـوحــة تـعـبـيـريـة راقـصـة
يـقـدمـهـا لـنـا أربــعـة شـخـوص هم فـريق
ـــســـرح عــلى الـــتـــمــثـــيل عـــلى خـــشـــبــة ا
مـوسـيقى أغـنـيـة وحيـدة داخل الـعرض
تــدفـــعــهم لـالنــتـــقــام والـــقــتـل ثم يــعـــلــو
ـــثل صـــوت احلـــاضـــر الـــغــائـب الــذى 
ضــــــمـــــيــــــرهـم احلى فـى حـــــوار ســــــريع
يـــتـــســـاءلـــون عن مـــاهــيـــة وجـــودهم فى
الدنيا وعن سبب مآسيهم ومشكالتهم
ويـجــيــبــهم الــصــوت بـأنــهم بــســلــبــيــتـهم

شكالت وصنعوها. خلقوا هذه ا
ثم يــبـــدأ الـــعــرض بـــعــد انـــتـــهــاء فـــكــرة
الـعــرض الـتى طــرحــهـا عــلى اجلـمــهـور
الـــصـــوت الـــضـــمـــيـــر فى أربـع لـــوحــات
متتالية يتحدث فيها في كل قطعة عن
سـبب حتولهـا إلى السلـبية الـتى جعلت

منها فى النهاية قطعة شطرجن.
الـــلــوحـــة األولى: تـــســـرد فــيـــهـــا الـــبــنت
قصـتهـا حيث نـشأت فى أسـرة فقـيرة
أصـــغــر أخــوتـــهــا حتــلم بـــالــعــروســة وال
تـــعـــرف شـــيــئـــاً عن اجلـــنس اآلخـــر ثم
عـــنــدمــا أتــمـت دراســتــهــا فـى الــدبــلــوم
زوجــــوهــــا لـــرجـل كــــبــــيــــر فى الــــسن ال
يحترم كيانـها ويعاملها كخادمة فماتت
أحالمـــهـــا وأصــبـــحت مـــجــرد «قـــطـــعــة
عــــســــكــــرى» وحتــــلـم أن تــــصــــبح بــــقــــوة

الطابية.
واللوحة الثانية: للعسكرى الذى يتمنى
أن يـــصــبح حـــصــانـــاً قــويـــاً ويــدافع عن
حقه فى احلـياة واحلـلم واحلب سارداً
قــــصـــــته حــــول اخلــــجـل الــــذى أفــــقــــده
حـبــيـبــته ودفـعه إلى أصــدقـاء اإلرهـاب
فحاولـوا دفعه لقتل رجل سكير إال أنه
وجد نفـسه يطلق الرصاص على طفل
صـغـيـر فــصـار مـجـرد قـطـعـة عـسـكـرى

فى يدهم بدون إرادة.
الــلــوحـة الــثــالـثــة: تــرويــهـا عــلــيـنــا فــتـاة

يـحــضــر احملـكــمــة لـيــدافع عن الــكــيـان
الـــصـــهـــيـــونى مـــتـــمـــثـالً فى خـــائن قـــتل
ــدن وبـــذلك تـــنــهــار األطـــفــال ودمـــر ا

قيمه ومبادؤه.

أربع لــوحــات أو مـحــاوالت يــتــضــمــنــهـا
سـرحى قام بـتألـيفـها اخملرج شـهد ا ا
محـمد خمـيس ليؤكد أنـنا جمـيعا قطع

شطرجن واالنتصار فنيا لألقوى.
اسـتعـان اخملـرج بالـعـديـد من العـنـاصر
فـــقـــدم حـــســـام نـــاجـى ســـيـــنـــوغـــرافـــيــا
الــعـــرض الـــتى ســـاعـــدت عـــلى تـــأكـــيــد
الـــــفــــكـــــرة وإعــــطـــــاء إحــــســـــاس أعــــمق

 علينا أن
نسقط كل
األقنعة
بأنفسنا
ونتجه
إلصالح
ذواتنا

سرحى شهد ا ا

إيقاع اللعبة

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ثـالى حتس أو تـتخـيل والصـورة اخليـاليـة تكون ـفهـوم ا > إن الـصورة اجلـزئيـة حسب ا
نـفصل مـنها خلل أجـزاء بعضـها متصل بـبعض أو منفـصل عن بعضهـا اآلخر وب ا

يقبل الزيادة والنقصان.

سرحى أشرف أبو جليل للعمل كموجه عام للمسرح بحلوان. > أصدر عادل حس مدير مديرية حلوان قراراً  بندب الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا

 ájó©ŸG

21
22 من  سبتمبر 2008 العدد 63

غزوة سويدية ..
للدنيا األمريكية

سـرح الغربى اإلجنـليزية عـن فك االشتباك منـذ أن أعلنت شـركة ا
بــيـنـهـا وبـ اخملــرج األمـريـكى الـكــبـيـر أيـان مـاكــمالن بـعـد خالفـات
مــاديـــة كــبـــيــرة امـــتــدت لـــعــدة أشـــهــر وذلك حـــســبـــمــا أعـــلــنت إدارة
ـخرج سويـدى شاب جديـد وهو باتريك الشـركة.. وأنها اسـتعانت 
مــيـــســون لــيــحل مــحــلـه فى قــيــادة الــنــســـخــة اجلــديــدة من الــعــرض
ـوسيقى "بـيلى إليوت Billy Elliot الذى كـتبه عام 2001 سرحى ا ا
ى اإلجنـلـيزى ألـتـون جـون..واألنظـار تـتجه ـطـرب العـا ـوسـيقى وا ا
نـحو هذا الـشاب ومسـرح الشركـة بفـرعها بـشيكـاغو والذى سـيقدم
ــهـارة تــتــعـدى عــمـره عـلـى خـشــبــته الـعــرض.. واســتـطــاع مــيـســون 
وخبـرته القليـلة وباعتـماده بشكل رئـيسى على الـطفل الرائع فوكس
جــاكـسـون كـ أن يـؤكـد ثـقـة الـشـركـة الــكـبـيـرة فـيه.. وأنـهـا غـامـرت
بسمعتها واسـمها العمالق مغامرة محـسوبة.. كانت بيلى إليوت قد
قـدمت من قبل عدة مرات سـابقة.. وحققت جنـاحاً كبيـرا بإجنلترا

وأمريكا...
وعلى خشـبة مسرح مديـنة سانتا بـاربرا الكبيـر بكاليفـورنيا بجنوب
ـتـحـدة األمـريـكـيـة.. يـقـدم وبـنـجـاح كـبـيـر ـ وحـسـبـمـا أكـد الـواليـات ا
كـبـار الـنـقـاد وتــصـويت اجلـمـاهـيـر عـلى مـوقع الـواليـة لـهـا ـ اخملـرج
الـسـويـدى كــريج هـيـنـرشـســ بـالـتـعـاون مـع اخملـرج األمـريـكى جـون
ـوسـيـقى الـشـهـيـر "بازاز" " فـوجـان الـنـسخـة اجلـديـدة من الـعـرض ا
طـربة الـكبـيرة دال  "Pazzazz والـذى يؤدى األدوار الـرئيـسـية فـيه ا

كـــريـــســتـــ ويــشـــاركــهـــا جنــوم مـــســرح شـــيــكـــاغـــو جــيـــمى ســنـــايــدر
والكـوميديان آدم ويـلى وجوشوا كـنكل ومعهم فـرقة القـرن العشرين

االستعراضية...
وكـأن تــلك هى الــهــجــمـة والــغــزوة اجلـديــدة من مــخــرجى ومــبـدعى
ـــــســـــرح والـــــفـن األمـــــريـــــكـى.. وتـــــســـــتـــــمـــــر الـــــســـــويــــــد إلى دنـــــيــــــا ا

عركة..??!!... ا

مأساة 
إليا إليش.. 

ــسـرح مــسـرح إخلــوم بـالــعــاصـمــة األزوبـاكــسـتــانــيـة .. ذلك ا
الــذى يـعـود تـاريخ افــتـتـاحه لـعـام  .. 1976حـيث  افـتـتـاحه
بــتــقـــد عــرض "زفــاف بــيـــتى بــورجــيـس" لــلــكــاتـب الــشــهــيــر

برتولد بريخت …
سرح هـذه األيام رائعة الكاتب الروسى اخملضرم يقدم هذا ا
ـــســـرحـــيـــة مـــيـــخـــائـــيل أجـــاروف Mikhail  U garov وهى ا
The Death of Ilya Ilich الــتــراجـــيــديــة وفــاة إلـــيــا أولــيش
تطـورة بقسم الدراما والـتى حولها اخملرج صـاحب الدراسة ا
بـكمـبريـدج بإجنـلتـرا بوريس جـافيروف Boris Gafurov إلى
ـــمــثــلــ الــذين كــومــيــديـــا ســوداء بــفــضل بــراعـــة مــجــمــوعــة ا
اخـتــارهم بــوريس ومـنــهم مـاريــا كالس والــتى تـذكــر اجلـمــهـور
أسـمـا وشكال وأداء بـاألسـطـورة مـاريا كالس .. وهـنـاك أيـضا
ـــمـــثل الـــروسى  يـــان تــيـــرســـ وقــد حـــقق الـــعـــرض األرقــام ا
سرح القـياسية للمشاهـدة .. بالعدد الكامل للقـاعة الكبيرة 
وخالل أكـــثــر من إخلـــوم والـــتى تـــسع خــمـــســـة أالف مــتـــفـــرج 
أسبـوع وهذا غير معـتاد بأوزبكستـان .. وقد حضر الكاتب
حـيث كـان الـنـمـســاوى يـوهـان كـروفـيت إحـدى لــيـالى الـعـرض 
فى زيـارة الفتتـاح معـرض لآلثار الـفنيـة النـادرة على شرفه ..

وحتدث عن العرض جمللة ليبوف فقال :
" أسـعـدنى أنى  قـرأت هـذا الـنص من قـبل .. وأقـنـعـنى كـثـيرا
مــا رأيت .. حـيـث روت خـشــبــة مـســرح إخلــوم .. مـأســاة إلــيـا
إلـيش والـتى كـانت ضـحـيـة اجلهل والـتـعـصب .. وكـان الـعرض
عـتادة .. ورغم ذلك فـقـد نقـلوا بـعـيداً عن الـصبـغـة احلزيـنـة ا
لــنـا اإلحـسـاس بـبـراعـة .. أقـدم حتـيـة خـاصـة لـبـطـلـة الـعـرض
فـهـى فـتـاة مـعـبـرة ولـهـا مـسـتـقـبل بـاهـر .. وهـذا الـعـرض دلـيل
عـلى أن هــنـاك مـســارح فى دول مـتـفــرقـة بـعــيـدة عن األضـواء
ــسـارح الــكـبـرى ـكـنــهـا أن تــقـدم مـســرحـا مــتـطـورا يــنـافس ا
بـالــدول الـعـريـقـة مــسـرحـيـا .. ولـلــعـلم فـأوزبـكـســتـان دولـة لـهـا

ن يعى ..!!!.."... تاريخ فنى جيد وهذه رسالة 

 مغامرة محسوبة للطفل
الرائع فوكس جاكسون ك

 مسرح بعيد عن األضواء
لكنه ينافس بتطوره
 أعرق الدول

أبيك برودواى .. يفضح
احلكومة األمريكية بالعراق
أراد مـسـرح أبـيك أحـد مــسـارح بـرودواى الـكـبـرى الــقـيـام بـجـزء من
دوره نــحـــو اجملــتــمـع األمــريــكـى بــالــداخـل .. واجملــتــمـــعــات األخــرى
بـاخلـارج.. فـاسـتـعـان بـروايـة الـبـاحـثـة والـنـاشـطـة جـوديث تـومـاسون
وهى بعـنـوان "قـصر الـنـهـاية" والـعـمل مبـنى عـلى أحـداث حـقيـقـية..
ـعـارك الـضـاريـة بـالـعراق والـتى تـواصل فـيـهـا الـبحـث عن ضحـايـا ا
ومن اجلــانى ومن اجملــنـى عــلــيه.. وتــشــيــر نــتــائـج الــبــحث بــأصــابع
االتـهـام إلى البـيت األبـيض واحلـكـومة األمـريـكـية واحلـكـومـات التى
شـــاركــــته فى غــــزوه.. وهى تـــتــــعـــرض إلى مــــجـــمـــوعــــة من اجلـــنـــود
األمـريــكـيــ والـبــريـطـانــيـ بــاإلضـافــة إلى مـراســلـة أوربــيـة.. وقـد
تـذوقـوا الـعــذاب بـكـافـة ألـوانه .. بــعـدمـا ألـقت بـهـم حـكـومـاتـهم إلى
اجلـحيم علـى حد تعـبيـر الكاتـبة.. وقـد اختار هـذه الروايـة وأعدها
مع جـوديث صديقهـا اخملرج الكـبير واحلاصل عـلى جائزة تونى من
ـسرح األمـريـكى حالـيا قبل دانـيال تـوبول وهو أحـد أهم مخـرجى ا
وأكـــثــرهـم جتــدداً وصــاحـب جــرأة غـــيــر عــاديـــة أســهـــمت فى تـــعــلق

ا يقدم . غالبية اجلماهير به و
تمثلة فى هيثر رافو ـزيج من الشباب واخلبرة وا واستعان توبول 
عاناة وتـرى الم والالتينى ركو سـيستو وغـيرهم .. وجسد الـعرض ا
هارة كما عبـر عن جشع احلكومة األمريكـية وأطماعها جتاه دول
ثل خطراً كبيرا على الشعب األمريكى قبل غيره العالم .. والذى 
نكوب .. وقد .. وأظهرت قدرا من الـتعاطف مع الشعب الـعراقى ا

صرحت جوديث بعد الليلة األولى واالستقبال الرائع للعرض :
" إنـنى اآلن أعيـش حلـمـاً.. فـقـد قـدمت ما اسـتـطـعت من مـعـلـومات
وفكر ورؤية.. كـما كنت أود أن تصل إلى شعـبنا احلبيب .. وكم أود
ثـلهم لـو يفـيقـون من غـفوتـهم .. ويتـحـرون الدقـة عنـد اختـيـار من 

!!..

 عرض يجسد جشع وأطماع
أمريكا ويتعاطف مع العراق

≈ZGôŸG ∫ÉªL

> د. حس اجلندى مدير صندوق التنمية الثقافية وافق على قيام جميع القنوات التليفزيونية بتصوير حفالت رمضان مجانا دون حتصيل رسوم.

12
 äÉbO 3 

تـخيل الـذى أمامـها > عـمـليـة اإلدراك تقـبل الزيـادة أو الـنقـصان لـلمـوضـوع ا
ا تتخيل فى حيز" عروض. فالصورة اخليالية "إ ذلـك الذى يحمله اجلسم ا
أى فى مكان بينما الصورة اجلزئية "تتخيل فى مالء وخالء فتكون الفضاء".

سرحي جريدة كل ا

22 من  سبتمبر 2008 العدد 63

محمد
صبحى:  

الدور األساسى
للمسرح

اجلامعى 
هو  إعداد
تذوق لفن ا
سرح اجلاد ا

تخصص 2-1 سرح ا هرجان األول  ا

الالفت أن
فكرة هذا
هرجان ال ا
تأتى من أحد
األقسام
تخصصة ا
سرح فى ا

تصدرت
جامعة

اإلسكندرية
قائمة
شارك ا

عهد تالها ا
العالى للفنون

سرحية  ا

الــنـص والــعــرض لــعــدم حتـــمل طــاقــة الــتـــجــربــة تــعــدد الــرؤى
ـضام  ورغم ذلك فإن الـعرض يكشف عن مـوهبت فى وا
مـجـال األداء الـتـمــثـيـلى  فـقـد قـدم "مــحـمـد إكـرام" شـخـصـيـة
ـقـهـور بـصـورة مقـنـعـة إلى حـد كـبـيـر  وحـرص على ـواطن ا ا
ـا يـتـوافق ومـراحـلـهـا تـنـويـع الـصـورة اخلـارجـيـة لـلـشـخـصــيـة 
ـتتـابعـة  باإلضافـة إلى جتسـيد مـعانـاتهـا الداخـلية الـعمـرية ا
بدرجة عالية من الصدق الفنى  كذلك جنح "رفيق القاضى"
فى إبـراز الـسـمـات الـكـاريـكـاتـوريـة لـلـشـخـصـيات الـتـى أداها 
واتــــــسم أداؤه بــــــاحلــــــيـــــويــــــة وخـــــفــــــة الـــــظـل .. وقـــــد حــــــاولت
ـــمـــثـــلــ  ــاً مـــغـــلـــقــاً عـــلى ا الـــســيـــنـــوغـــرافــيـــا أن تـــخـــلق عـــا
فـحــصــرتـهــمـا فـى نـصف دائــرة من احلــبـال الــتى تــتــجـمع فى
ـســرح  وبـ اخلـيـوط - ــنـتـصـف وتـمـتـد إلـى أركـان ا أعـلى ا
الـتى بـدت وكـأنـهـا أشـعة اإلله رع  –تنـاثـرت قطع اإلكـسـسوار
مـثالن على مـدار العـرض  وقد البس التى يـستـخدمـهـا ا وا
ــســرحــيـة إلـى حـد كــبــيــر فى الــتــعــبـيــر عن جنــحت الــصــورة ا
ــضــامـــ الــتى أرادت اخملـــرجــة أن تــطـــرحــهــا  وال شك أن ا
ــزيــد من تــعــدد الــتــجــارب اإلخــراجــيــة ســـتــكــسب اخملــرجــة ا

اخلبرة وتقيلها من عثرات التجارب األولى .
ـــســرح بـــجــامـــعــة حـــلــوان الـــيــوم الـــثــالـث : قــدم قـــسم عـــلــوم ا
ــاعــز" تــألـــيف: "أوجــوبــتى" ــة فى جـــزيــرة ا مــســرحــيـــة "جــر
ـــســرحـــيــة وإخـــراج: "فــريـــد الــنـــقـــراشى" . ويــبـــدو أن لـــهــذه ا
سـحــرهـا اخلــاص الـذى دفـع إلى مـعــاجلـتــهــا سـيــنـمــائـيــاً عـدة
مــرات  بــاإلضــافــة إلى أن مــعــظم مــهــرجــانــات مــشــروعــات 

ومــثـلـمـا كــان الـنص مـرتــبـكـاً  جــاءت الـرؤيـة اإلخـراجــيـة عـلى
نــفس الـقـدر من االرتــبـاك  فـكـثــيـراً مـا كـانـت اخملـرجـة تـقـدم
سـرحية الفـرضيـة ثم تقـوم بهـدمهـا  فعلى مـستـوى الصـورة ا
البس  وفى لوحة نرى فى البداية شـخص يرتديان نفس ا
صـامـتـة يـقـوم أحـدهـمـا بـتـقـلـيـد حركـة اآلخـر وكـأنه مـرآة له 
ا أوحى بأننا أمام شخـصية انقسمت على ذاتها  ثم تُهدم
ثل الـشـخصـية هذه الـفـرضيـة عـندمـا نكـتـشف أن أحدهـمـا 
عارضة احملورية (عايش) فى ح تمثل األخرى قوى القهر ا
ـدرس واحملقق واإلرهابى ... إلرادة الـبطل  فهـو الضابط وا
إلخ . فــضالً عـن ذلك  فــقـد فــوجــئــنـا فـى مـنــتــصف الــعـرض
تقريـباً بـتدخل اخملرجـة التى تـوقف العـرض وتعطى تـعلـيمات
ـسـرح داخل لـلـمـمــثـلـ بـاعـتــبـار أن الـعـرض يـقــدم فى إطـار ا
ــســـرح  ويـــتــكـــرر هــذا الـــتــدخل عـــدة مــرات  وفـى كل مــرة ا
مـثالن على تعـليمات اخملـرجة التى تـمارس علـيهما يعـترض ا
ـــا تـــطـــرحـه األحـــداث من قـــهــــر تـــتـــعـــرض له قـــهـــراً مـــوازيــــاً 
سرح الشـخصـية احملـورية  عـلى أن اإلخراج يـهدم فـرضيـة ا
ــنــطق أنــهـا ــســرحــيــة  ــســرح حــ تــنـتــهـى أحـداث ا داخل ا
حتـدث (هنا) و(اآلن) ولـيس فى إطار إعادة إنـتاج احلدث من
ـــمــثـــلـــ . ورغم أن الـــعـــرض يـــحـــمل مـــعـــظم أخـــطــاء خالل ا
ـؤلف أن يعـرض عدداً كبـيراً من الـتجـربة األولى حـ حاول ا
الـقـضـايـا الـتى تـكـفى منـاقـشـة واحـدة مـنـها لـتـقـد مـسـرحـية
قـائمـة بـذاتهـا  وحـ حاولت اخملـرجـة أن توظف الـعـديد من
ـتعارضة  فساد االرتباك على مستوى التقنيات واألساليب ا

ــــصــــرى ــــســـــرح ا فـى مــــهــــرجـــــان  هــــو األول مـن نــــوعه فـى ا
ـــســـرح ـــهـــرجـــان األول  اســـتـــضــــافت جـــامـــعـــة عـــ شــــمس ا
ـتخصـص فى الـفترة من  16إلى  25 أغـسطس  2008 ا
ـهـرجـان من ومن الالفت لـلـنــظـر أال تـأتى فـكـرة إقــامـة هـذا ا
ــــســــرح كـــان جلــــامــــعـــة ــــتــــخـــصــــصــــة فى ا أحــــد األقــــســـام ا
شاركة حيث شاركت بثالثة األسكندرية النصـيب األكبر من ا
ــســرحــيــة بــعــرضـ  ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا عــروض  ثم ا
ــســرح بــجــامــعــة حــلــوان وقــسم وشــارك كل من قــسم عــلــوم ا
الدراما والـنقد بجـامعة عـ شمس بعرض واحـد  باإلضافة
إلى مــشـاركـة فــرقـة عــ الـشـمـس الـتـابــعـة لــسـاقـيــة الـصـاوى
بـعـرض واحـد  وكان عـرض االفـتـتـاح لكـلـيـة احلـقوق بـجـامـعة
ـســرحـيـة  أقــيـمت عــ شـمس . وبــاإلضـافــة إلى الـعــروض ا
خــمـس نــدوات عــامــة  وأعــقــبـت الــعــروض نــدوات حتــلــيــلــيــة

هرجان يوماً بيوم . ناقشتها  وسنصحبكم إلى وقائع ا
الـــيــوم األول : اقــتـــصــر حـــفل االفــتــتـــاح عــلى كـــلــمــات قـــصــيــرة
لألسـتـاذ الـدكـتـور أحـمـد زكى بـدر رئـيس جـامـعـة عـ شـمس 
واألسـتـاذ الـدكـتـور عاطـف العـوام نـائب رئـيس اجلـامـعـة لـشـئون
الــتــعــلــيم والــطالب  وأخــيــرًا الــدكــتــور تــامــر راضى مــســتــشـار
هرجـان  ثم كان اللقاء مع الفنان اللـجنة الفنية الـعليا ورئيس ا
سرح اجلامعى فى إثراء محمد صبحى الذى حتدث عن دور ا
ـصرى بالـعروض اجلادة والفـنان الـرواد  واعتبر أن سرح ا ا
ـتذوق ـتـفـرج ا الـدور األسـاسى لـلـمـسـرح اجلـامـعى هـو إعـداد ا
سرح اجلـاد  الرافض للفـن الهابط  ثم حتدث عن دور لـفن ا
كن أن يـقوم بدور الفنـان ومسـئوليـته جتاه اجملـتمع  فـالفنـان 
الـصيدلى الذى يقـدم الدواء ألمراض اجملتمع  أو يـكون كتاجر
اخملــدرات الـذى يـبـيع الـسـمـوم لـيـدمـر أجـيـاالً بـأكـمـلـهـا  وأشـار
ـقـاطعـة الـبـضـائع األجـنـبـية من ـاضى حـمـلـة  إلى أنه قـاد فى ا
عادية  ثم تـوقف بعد أن اكتـشف أن عدو الداخل أكثر الـدول ا
قـاطعـة الـفن الفـاسد ـقـاومة  فـكرس جـهـده  خـطـورة وأولى با
الـذى يــراه أشـد تــدمــيـرًا من أى خــطـر خــارجى . وفى تــعـقــيـبه
على تسـاؤل أحد الـطالب عن أسباب تـوقفه عن تقـد أعمال
مــســرحــيــة أجــاب بــأن الـــســبب فى ذلك يـــعــود إلى تــقــلص دور
ـــتــفـــرج بــعـــد أن حتــول مــعـــظــمـــهــا إلى الــعـــرض الــتى حتـــتــرم ا
(مـوالت) و(جـراجــات)  وأنه قـبـل الـتـحــدى بـإقــامـة دور عـرض
كبـرى فى مديـنة سنـبل بالصـحراء  وأنه على ثـقة بأن جـمهوره
ـســافـة ـســرح اجلــاد سـيــأتى إلـيـه مـهــمـا كــانت ا ــتـذوق لــفن ا ا
بعـيدة ألنه يحترم جمـهوره وعلى ثقة من احـترام جمهوره وثقته
نتج فيما يـقدمه  أما عن السيـنما  فقـد أصبح يتحكم فـيها ا
تـلكه من دور العـرض السيـنمائى الـتى أصبحت من خالل ما 
حكرًا على عدد محدود يتحكم فى السوق ويفرض عليه نوعية

األفالم التى يرغب فى ترويجها .
وبـعـد انــتـهــاء الـنـدوة كــان عـرض االفــتـتـاح "رومــيـو وجــولـيـيت"
لـفـريق كـلـيـة احلـقـوق بـجـامـعـة عـ شـمس من إخـراج مـحـمـد
الـصـغــيـر  وهـو الـعـرض الـفـائـز بـجـائــزة الـتـمـثـيل الـكـبـرى فى
ــهـرجـان الـقـومـى لـلـمـسـرح فى دورته اجلـامـعـة وشـارك فى ا
األخيرة وحصل على عدة جوائز وقد حظى العرض بالعديد
ا تـابعات الـنقديـة آخرها ما نـشر بجـريدة "مسـرحنا"  من ا

يغنينا عن التعرض للتجربة بالنقد والتحليل .
ـقـرر عــرض مـسـرحـيــة "اسـكـوريـال" الــيـوم الـثـانـى : كـان من ا
ـعـهـد عن ــسـرحـيـة وكـاد اعــتـذار ا لـلـمــعـهـد الـعـالـى لـلـفـنـون ا
نـظـمة فـى ورطة حـقـيقـيـة لوال تـقـد العـرض يـضع الـلجـنـة ا
عـهد التـدخل احلـاسم لألستـاذ الدكـتور حـسن عطـية عـميـد ا
بــــتــــقـــد عــــرض بــــديل بــــاسم "اإلعــــصــــار" تـــألــــيف مــــحــــمـــد
سـرحية الـشرقـاوى وإخراج سعـاد القـاضى . وتدور أحـداث ا
حــول دورة حــيــاة "عـــايش ســعــيــد" وهــو اسـم مــنــاقض تــمــامــاً
للـحياة البائسـة التى يحياها "عايش"  والـتى تبدأ منذ مولده
فى أسرة فـقيـرة يتـعرض عائـلهـا للـمالحقة األمـنيـة  وتسـتمر
ـر بــتـجـربـة ــدرسـة ثم اجلـامـعــة  وهـنـاك  دورة الــقـهـر فى ا
حب محبط تنتهى برفض أسـرة الفتاة ارتباطها بشاب عاطل
ــتـطــرفــة الـتى  وأخــيــراً يـقع "عــايش" فــريــسـة لــلــمـنــظـمــات ا
جتــنــده فـى عــمل إرهــابى  فــيــلــقـى الــقــبض عــلــيه ويــتــعــرض
السـتجـواب أجـهـزة أمن الدولـة  وخالل االسـتـجواب يـتـعرض
الـــكــاتب لـــعــدد مـن الــقـــضــايـــا مــثل حـق األبــنـــاء فــيـــمــا خـــلــفه
األسالف من أمـجـاد  وبــأسـلـوب تـعــسـفى يـربـط الـكـاتب بـ
ـــقــــاومـــة الــــوطـــنــــيـــة (أحــــمـــد عــــرابى وأدهم عـــايش ورمــــوز ا
الشـرقاوى ومـصـطفى كـامل ... إلخ) دون أن تـكـون هنـاك أية
شـاهد بجدارة عايش بأن يـحتل مكانة واحد مقـدمات تقنع ا
سـرحـية بـإعـدام "عايش" من هـذه الرمـوز . وتـنتـهى أحـداث ا
جـزاء مـا قـام به من عـمـل إرهـابى  ورغم هـذه الـنـهـايـة  فإن
الــكـــاتب أراد أن يــتــرك بـــصــيــصـــاً من األمل  فــيـــتــحــدث عن
"حــورس" وهـو رمــز األمل فـى مـســتــقــبل جــديــد .. ولــعل هـذه
اإلضـــافــة زادت مـن ارتــبـــاك الـــعــمـل ألنــهـــا أتت مـن خــارجه 

اعز» ة فى جزيرة ا  مشهد من عرض «جر

 مشهد من عرض «احلضيض»
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> إن اإلحـساس باحملـسوسات يـقود إلى الـوجود اجلوهـر. فالضـوء جوهر صورة
الـشمس له عارض هو الظالم الذى يتمثل فى بعض األحاي صفات اجلوهر

ويتحول إلى جوهر ويتعرف من خالله على الشكل.

سرحي جريدة كل ا

22 من  سبتمبر 2008 العدد 63

> مركز إبداع الطفل التابع لصندوق التنمية الثقافية نظم مساء السبت أمسية شعرية بعنوان «كرنفال رمضان».

فيلم سينمائى. ولكن اجلمهور
لم يشعر بالشاشة!

≈ZGôŸG ∫ÉªL

شغل مسرح 

الـــــكــــوالـــــيـس.. وامــــتـــــدت ســـــيـــــطـــــرته إلى
اجلمـهـور فى الصـالـة أيـضا.. وتـعـاون معه
مـصمـم واإلضـاءة والـديكـور الـذيـن أشرف
بنـفـسه على عـمـلهـم بالـكـامل.. حتى وضح
عـــلــيه اإلعـــيــاء أثـــنــاء أدائه لـــدوره واخــتــار
ـــســاعــدين الـــشــبــاب ســانــدور اثـــنــ من ا
ـنــطـلق أرون أوزى والـذى ـعــاونـته وهـمــا ا
قـطع آالف األمـيال من مـديـنته إلى مـديـنة
ســانـــدور لــيــعــمل مــعه ويـــتــعــلم مــنه .. ولم
يــقـتــنع سـانــدور بـذلـك بـســهـولــة.. بل عـلى
عـكس ذلك.. فـقـد أرهق أرون كـثـيـرا حتى
اقــتـــنع بــوجـــهــة نـــظــره.. والـــثــانـــيــة الـــفــتــاة
الـنشـطـة تـونـدى هـابـر والتى كـان يـعـتـبـرها

ابنته التى لم ينجبها ...
واســـتـــمــــر الـــعـــرض عــــدة أشـــهـــر.. إلى أن
تــوقف فـى يــنــايــر  2007 وذلك لــلـــمــرض
ــسـتــشـفى.. الــذى ألم بـســانــدور ودخـوله ا
ثـم رحـيــله فى مــارس وكــأنه أراد أن يــخـتم
ـيـزة.. رغم اتــهـام الـنـقـاد حـيـاته بـنــهـايـة 
لـلـعـرض بأنه عـجل بـنـهايـة سـانـدور الفـنـية
واحلـــيــــاتــــيــــة.. وأصــــاب احلــــزن الـــعــــمــــيق
مــيــكــولــيك .. ولم يــســتــطع ألول مــرة مــنـذ
خــمـــســة عــشـــر عــامــاً أن يـــحــتـــفل بــذكــرى

كسنجى السنوية...
ولـــــكـــــنه اســـــتـــــطـــــاع أن يـــــجـــــتـــــاز األزمــــة..
ــوقـف.. وأراد هــذا الــعـام أن ويــســتــوعب ا
يـــــحــــــيى ذكــــــرى أقـــــرب اثــــــنـــــ إلـى روحه
وعــــقــــلـه.. فــــواتــــته الــــفــــكــــرة.. واســــتــــعــــان
ـسـاعـدى سـانـدور لـتــنـفـيـذهـا..  فـقـامـوا
بــعـــمل جـــرىء ومــخـــتــلـف وصــعب واحـــتــاج
لـتقـنـيـة عـالـيـة ليـخـرج بـهـذه اجلـودة.. وهو
ـــــــســــــرحـــــــيــــــة مـن خالل جـــــــمع أحـــــــداث ا
مـجمـوعة الفـيديـوهات اخلـاصة بـها والتى
صـورت بواسطة كامـيرات أجهزة الـتليفون
ـجـمـوعـة الـعـمل أثـنـاء احملـمـول اخلـاصـة 
كـساج ـونتـاج وا عـمل البـروفات.. وعـمل ا
الالزمــ ..مـن ثم وضــعـــهــا عـــلى شــرائط
سينما خاصـة وقد اختيرت بعناية إلخراج
الــصــورة بــشــكل مــبــهــر.. أكــد الــبــعض أنه
فـاق الـصـورة الـسـيــنـمـائـيـة ألفـضل األفالم
األمــريـكــيــة.. ولم تـوقف الــتــكـلــفـة الــعـالــيـة
مــســاعـى مــيــكـــولــيك.. الــذى قـــام بــإعــداد
شــاشــة ســـيــنـــمــا عـــمالقــة بـــطــول وعــرض
ـسـرح.. لـيـقـدم الـعـرض جلـمـهـور خـلـفـيـة ا

سرح فى شكل فيلم سينمائى... ا
واســتــقــبل اجلــمـــهــور أيــضــا هــذا الــعــرض
مـرحبـا.. وأكـدوا من خالل اجلـزء اخلاص
من الـــتــذكـــرة واخملــصص بـــالــتـــعــلـــيق عــلى
ــــــــــســــــــــرح وذكــــــــــر أرائــــــــــهـم الــــــــــعــــــــــرض وا
ومالحـــــــظـــــــاتـــــــهـم.. أنـــــــهم لـم يـــــــشـــــــعــــــروا
بـالــشـاشــة.. وأحـســوا بــسـانــدور كـأنه حلم
ــسـرح ودم أمــامـهـم.. وطـالــبــوا مـســئــولى ا
بـإعـادة هـذه الـتـجـربـة.. كـمـا حـيـوا بـحرارة
وفاء ميكـوليك ألصدقائه وأساتذته.. رغم
سرح وهى ـيزات ا أنـها تفـتقد إلى أهم 
ـــــمـــــثـــــلـــــ ـــــبـــــاشــــــر بـــــ ا االحــــــتـــــكـــــاك ا
واجلـــمــهـــور.. وقــد حـــضــر الـــعــرض واحــد
ن انـتـقـدوا هـذه الـتـجـربـة رغـم تـقـديره
بذول فـيها وهو الناقد النمساوى للجهد ا

توبيك فوليسبير الذى قال:
" لـم أكن أتـخـيل أن أشــاهـد سـانــدور أكـثـر
إبـــداعـــا وتـــألـــقـــا بـــعــــد رحـــيـــله.. فى هـــذه
االحـتـفـاليـة الـشـرقيـة غـيـر العـاديـة .. وقد
ـعلم الـكـبيـر بـروك بأن أكد ذلك مـا قـاله ا
ــــمــــثل بــــســــجــــيــــته أبــــدع مــــا يــــخــــرج مـن ا
وتـلــقـائــيـته .. يــخـرج أثــنـاء الــبـروفـات وراء

الكواليس "...  

ثلى اجملر فى الـعقدين األخيرين وبقدر
ـــديــنــته ولــبالده وإخـالصه لــلــغــته عــشــقه 
األصـلـيـة وإجـادتـهـا بــشـكل كـبـيـر فـقـد كـان
ــانـيـة يــجـيــد اإلجنـلــيـزيــة والـفــرنـســيـة واأل
واإليـطاليـة.. وسمح له ذلك بـجانب صوته
ـشـاركـة فى الـعـديـد من األعـمال ـمـيـز بـا ا
الـسـيــنـمــائـيــة داخل وخـارج اجملــر بـجـانب
ــســـرح وإثــرائه له.. تـــألــقه عـــلى خــشـــبــة ا
ووصــفه الــنــقــاد بــاحملــنك تــارة واخملــضـرم

سرح كذلك... تارة أخرى وثعلب ا
واســــتــــقــــبل اجلــــمــــهـــور عــــرض "اخلــــلــــيـــة"
استقباال رائـعا.. واستطاع ساندور بجانب
قنع الـذى عبر فيه ببساطة أدائه السهل ا
عن حـالـة الــضـيـاع الـتى يـشـعـر بـهـا الـبـطل
فى خريف عـمره أن يـحكم سـيطـرته على
كل كـــبـــيـــرة وصــغـــيـــرة من اخلـــشــبـــة وإلى

أجـاد خـلط الـدرامـا بـاألحـداث الـسـيـاسـيـة
بشكل جيـد من خالل أحداث شبه واقعية
ـتـشــعـبـة ومن وســاعـده فى ذلك عالقــاته ا
أهم مـا كــتب أيـضــا روايـتـا "لــوغـاريــتـمـات"
و"حــالــة من الـغــضب" وقــد حتــولت مــعـظم
الــروايـــات - ومـــجــمـــوعـــهــا إحـــدى عـــشــرة
روايـة - إلى أعـمـال مـسـرحـية وسـيـنـمـائـية
داخل اجملــر وخـــارجـــهــا ومـــثـــلــمـــا اكـــتــسب
شهـرة واسعة كـسياسـى أثناء حـياته.. بات
أكــثــر شـــهــرة كــروائـى بــعــد رحـــيــله.. وكــان
مـــيــكــولـــيك واحــداً من أقـــرب أصــدقــائه..
وازداد ارتــــبــــاط كل مــــنـــهــــمــــا بـــاآلخــــر فى
الــشــهــور األخــيــر قــبــيـل رحــيل كــســنــجى..
حـتى أنه أهــداه روايـته األخــيـرة "إلى أخى

الصغير ميكوليك".
أمــا ســـانــدور ســـزكـــاكــسى فـــهـــو أحــد أهم

من األجـــــــيـــــــال الـــــــتى عـــــــايـــــــشـت احلــــــرب
ـا لـديه ح جلـزء  والالحـقـة لــهـا.. وقـد أ
من حــقـــائق فى آخـــر مــا كــتـب فى روايــتى
"ساعات اخلطـر" و"الصيف األخير".. وما
ــــؤامــــرة مــــا أن يــــزيــــد شــــكــــوك تــــعــــرضه 
األجــزاء الـتى انـتــهى من كـتــابـتــهـا فى هـذا
الـتــقــريـر قــد اخـتــفت.. وقــد بـحــثت عـنــهـا
الشرطة وكذلك أصـدقاء كسنجى ومحبوه
ولم يــــــصــــــلــــــوا لــــــشـىء.. وإن عــــــثــــــر أحـــــد
ـقـربـ عــلى بـعض أقـاصـيص أصــدقـائه ا
األوراق مـنــذ ثالثـة ســنــوات تـقــريـبــا والـتى
ســـجل عـــلـــيــــهـــا بـــعض األســـمـــاء واألمـــاكن
والــتـــواريخ والـــتى يـــقــوم بـــعض الـــبــاحـــثــ
ـــا بـــدراســـتـــهـــا حـــتى هـــذه الـــلـــحـــظـــة.. ر
يـسـتـطــيـعـون حل الـقـضـيـة وتـقـد اجلـانى
إلى الــعــدالــة.. وكـــســنــجى روائى ســيــاسى

اعـتـاد اجملـرى الشـاب "مـيـكـولـيك أجـنيس"
ـــســرح أحــد فـــنــانـى ومــســـئـــولى اإلنـــتــاج 
اجملر الـوطـنى  ومـجـمـوعـة من األصـدقاء
واحملــبــ االحــتــفــال بــشـكـل خــــاص جـــدا
ـعــروف "ديـنس بـذكـرى الـكـــاتـب اجملـرى ا
كـــســنـــجـى" الــذى رحـل شــابـــا بـــعـــد بــلـــوغه
الــثــامــنـــة والــثالثــ بــعـــدة أشــهــر ضــحــيــة
حــادث مــروع.. فــكـان أجــنــيس وأصــدقـاؤه
وعـودة كل عام يـجتـمعـون فى هذه الـليـلة ا
لـيـتـذكر كـل منـهم مـوقـفـا خاصـا بـيـنه وب
ديـــنس.. وبـــعـــد هــذا الـــســـمـــر.. يــطـــفـــئــون
ـغـفـرة.. ويكـتب كل الـشـمـوع ويدعـون له بـا
مــنــهم كــلــمــة لــديــنس بــدفــتــر خــاص بــهـذه
ــنــاســبــة.. حــتـى كــانت الــذكــرى الــرابــعــة ا
عــــشــــر عــــام  2005 والـــــتى قــــرر فـــــيــــهــــا
ـقبل بذكرى أجـنيس أن يحتـفل فى العام ا

دينس بشكل مختلف ...
كــانت فـكــرة أجـنــيس أن الــفـرصــة الـتى لم
تـكن مـتــاحـة أمـامه من قــبل  لـتـنــفـيـذ أحـد
ـكـنة.. ـسـرحـيـة.. بـاتـت  أعـمـال ديـنس ا
فـأراد أن يــفـاجئ اجلـمــهـور اجملـرى احملب
ـسـرح الــوطـنى خـاصـة لـديــنس وجـمـهــور ا
بــتــقــد أحــد أعـــمــاله الــتى تـــقــدم لــلــمــرة
ـسرح.. وعـندها األولى على خـشبـة هذا ا
اسـتــعـان بـأســتـاذه وأحـد أبـنــاء جـيل ديـنس
ـــمـــثـل واخملـــرج الـــقـــديـــر "ســـانـــدور وهـــو ا
ســزكــاكــسى" والــذى قـــبل تــولى الــعــمل من
ـشـاركـة فى الـنــاحـيـة اإلخـراجـيـة رافــضـا ا
الـتمثـيل بهـا.. وزاد رفضه بـعد اخـتيـارهما
لـــروايــــة "اخلـــلــــيــــة" والـــتى كــــتــــبـــهــــا ديـــنس
عــــــام 1983 كـــــــثــــــانـى روايـــــــة له وهـى فى
أحـداثها تـعتمـد على الشـخصيـة الرئيـسية
بـــشـــكل كـــبــيـــر وحتـــتـــاج مــجـــهـــود جـــســدى
ضخم.. وهى أيضا منهكة نفسيا وعصبيا
بـقـدر رهـيب.. وظـروف سـانـدور الـصـحـية
واالجــتــمـاعــيــة ال تـنــاسب مــتــطـلــبــات هـذه
الشـخـصيـة اجملـهـدة .. ولكن وبـعـد إصرار
كــبــيـر اســتـطــاع أجـنــيس أن يــقـنع ســانـدور
بــــأهـــــمــــيـــــة وقـــــيــــمـــــة قــــيـــــامه بـــــأداء هــــذه
الشخصية وأنه الوحيد القادر على ذلك.
مـيــكـولـيك أجــنـيس مـنـتـج نـشـيط وصـاحب
ـسـارح الـوطـنـيـة اجملـرية رصـيـد رائع فى ا
والـهــنـغـاريـة الـتـى تـقـدم الـعــروض بـالـلـغـات
ـانية وقليال اإلجنليزية أثناء الهنغارية واأل
اجلــــوالت اخلــــارجـــــيــــة.. وقـــــد أحــــدث مع
سرح مـجموعة نـشطة أخرى من مـنتجى ا
الــوطــنى طــفــرة كــبــيــرة به.. واســتــطــاع أن
ـــــــالـى الـالزم مـن خالل يـــــــجــــــــد الــــــــدعـم ا
مــجــمــوعــة من الــرعــاة شــريــطــة أال يــؤثــر
ذلك عـلى اســتــقاللـيــة فـكــر وإبـداع فــنـانى
ــــــســـــــرح .. وكــــــان ذلـك مـن أهم عـــــــوامل ا
رحلة الـتطور أيضـا وقد أطلق على هـذه ا
"طــفـــرة الــعــودة " حــيث شـــبه الــنــقــاد هــذه
رحلة االزدهار الذهبية للمسرح رحلة  ا
الــــوطــــنى فـى مـــنــــتــــصـف الـــقــــرن الــــتــــاسع

عشر...
أمــا الـراحـل ديـنس كــســنـجـى فـهــو الــكـاتب
ـعروف.. الـذى دعاه والنـاشط السـياسى ا
ـان حلـضور احـتفـالـية كـبـيرة هـناك.. الـبر
ولـم يــحــضـــر.. وفى الــيــوم الـــتــالى وجــدت
الـــشــرطـــة جــثـــته بــأحـــد الــشـــوارع.. حــيث
صـــدمــته ســـيــارة.. ودارت الــشـــكــوك حــول
كــــــونـه صـــــــدم وقـــــــتل عـــــــمـــــــدا وكـــــــان ذلك
عـــام 1991 وعـــمـــره 38 ســــنـــة وبــــضـــعـــة
أشــهـــر.. فـــقــد كـــان كــســـنــجـى خــبـــيــراً فى
ح قبل وفاته بأنه القانون الـدولى.. وقد أ
يـعــد لـدراســة ومـذكــرة خـاصــة يـدين فــيـهـا
ـتـحـدة واالحتـاد الـسوفـيـتى فى الـواليـات ا
ــــــيــــــة الـــــثــــــانــــــيـــــة أحــــــداث احلــــــرب الـــــعــــــا
اليـ ومـسـئـولــيـتـهــمـا عن إبـادة وتــشـويه ا

 لقطات
 عن طريق
احملمول
تستعيد
نفسها أمام
اجلمهور
أحتفالية
مجرية
مبهرة  لكنها
تفتقد
مقومات
سرح ا

ثـلهم أفالطـون وأرسطـو قد تـعامـلوا مع الـضوء > يـبـدو أن الكـتاب اإلغـريق 
تلك كـمثـال فى أعمـالهم الـدراميـة فهو عـمود الـعرض ألنه مـرتبط بـاإلله و
دالالت وإشارات ومعانى تقود العقل إلى تكوين صور مرتبطة باألفكار اجملردة.

وسيقية األندلسية واجلزائرية ببيت الهراوى. قطوعات ا نعم سعيد قدمت هذا األسبوع مجموعة من ا > فرقة يوركا بقيادة الفنان عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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قاومة با

ـسرحـيـة عـلى الـتجـريـد الـشـديد إلى وقـد اعـتـمدت الـصـورة ا
ــســرحى  حــد اإلخـالل بــجــمــالــيــات الــتــشــكــيـل فى الــفــراغ ا
ـسرح ـستـويات الـتى لم  يوضـع غيـرهاعـلى خشـبة ا فـحتى ا
ــسـرحــيــة عـلى لم تــســتـغـل بـالــقـدر الــكــافى لـتــنــويع الــصـورة ا
مــــــســـــتــــــوى إشـــــغــــــال الــــــفـــــراغ الــــــرأسـى  فـــــضـالً عن فــــــقـــــر
اإلكــســـســوارات إلى ذلـك احلــد الــذى وصـل إلى الــتـــعــامل مع
ـــســـرحـــيـــة بـــالـــرؤيــة البـس ا قـــطع وهـــمـــيـــة  وقـــد أضـــرت ا
كان الفـلسفـية التى اعتـمدت على خـلخلة عـنصرى الـزمان وا
ـتـناقـضـة  فإذا كـانت رويـة العـرض تـعتـمـد على ومقـابالتـها ا
الــربط الــداللـى بــ هــذه الــتـــنــاقــضــات  فـــإن حــيــاد الــرؤيــة
البس  –بل األداء التمثيلى البصرية عـلى مستوى الديكور وا
ن فـــيــهم من شـــخــصــيــات ــعــاصـــر لــكــافـــة الــشــخــصـــيــات  ا
تاريـخية  –كل ذلك لم يتـرجم بصـرياً من خالل الـتضـاد على

سرحية . مستوى الصورة ا
عـلى أن أهم ما مـيز الـعرض هـو عنـصـر األداء التـمثـيلى  فـقد
جنح "مــحـمــد حـمــادة" فى تـنــويع األداء بــ الـشــخـصــيـات ذات
رجـعيـة  فطـرح صورة مـقنـعة لـكل شخـصيـة على حـدة  كما ا
حافظ فى ذات الـوقت علـى اخلط الرئـيسى الـذى يـجمع بـينـها
ـنـطق "دون جـوان"  كـمـا ـنـاقض  جـمــيـعـًا بـاعـتـبـارهـا الـطـرح ا
ـا تتـطلبه تميـز "عصـام نور" فى أدائه لـشخصـية "سـجاناريل" 
من خــفـة الـظل وعــمق الـتـصــويـر  فـالـشــخـصـيـة تــمـثل اجلـانب
ـا يقترفه عـنى آخر هى ضمـيره الرافض  ضاد لـسيده  أو  ا
مـن آثــام  وقــد حــافظ "عــصــام" عــلى ذلك اخلط الــدقــيـق بـ
كـون الشـخـصيـة تابـعة ومـطيـعـة لسـيدهـا ومعـارضة له فى ذات
الـوقت . وجــاء أداء "أحـمـد غـريب" و"سـارة ســالم" لـشـخـصـيـتى
الــزوج والـزوجـة أداًء تـلـقـائـيـًا ومـعـبــرًا عن عـمق الـسـخـريـة الـتى
ـعـاصر فـكـرة اخلـطـيـئـة واخلالص  كـما يـتنـاول بـهـا اإلنـسـان ا
استطـاع "محـمد لطـفى" أن ينـتقل بـ الشخـصيـات التى أداها
أداًء كـومــيـديــًا يـكـشـف عن مـوهــبـة سـيــكـون لــهـا شـأن كــبـيـر إذا
اســتـطــاع أن يــسـتــكــمل أدواته  خــاصـة فــيــمـا يــتـعــلق بــالــعـنــايـة
ــخـارج احلــروف واحلــفــاظ عــلــيــالــتـركــيــز  واســتــطــاع "عــبـد
الــرحــمن جــمــعــة" أن يــجـســد شــخــصــيــة الــطــفل ُمــقــربــاً إيــاهـا
لشخصية "دون جوان"  فبـدت الشخصية وكأنها صورة الطفل
ا كـانه "دون جوان" (لو كان) يعيش بيننا اآلن العصرى الذى ر
. وطرح "وليد عزت" شخصيـة مغتربة لم يفصح عنها الكاتب 
وهى شـــخـــصـــيـــة نـــاقـــمــة عـــلـى كل شىء  ال تـــكف عـن تــوجـــيه
الـســبـاب لــكل مــا يـقع أمــام أعـيــنـهــا من أحــداث . واسـتــطـاعت
ـرحلـتـ الرئـيـسيـت لـشـخصـية ـان رمضـان" الـتعـبـير عن ا "إ
"دونـا ألــيــفـيــرا"  فــاتـسم أداؤهــا بــالـهــدوء والــوقـار فـى مـرحــلـة
الرهبنة  ثم بالعنف واجلموح فى مرحلة الغواية  وأخيرًا قدم
"كـر الكشـير" صورة مـعاصرة لـشخـصية "دون جـوان"  فنجح
تفرج ا دفع ا فى جتسيد عذابات الشخـصية وجموحها  
إلى الـتـعـاطف مع الـشـخـصــيـة فى بـعض األحـيـان ورفـضـهـا فى

أحيان أخرى .
وتبـقى مالحظـة خاصـة باسـتخـدام الشاشـة السـينـمائـية التى
ا يبـرر قسوته مـع النساء عرضت خيـانة والدة "دون جـوان" 
 فقـد جاءت اللقطات السـينمائية مقحـمة عليالعرض وخارج
نـسيجه  بل إن شخصـنة مأساة "دون جوان" عـلى هذا النحو
أضـر بــالـرؤيــة الـفــلـســفـيــة لـلــعـرض حــ حـصــرهـا فـى عـقـدة

نفسية يعانيها البطل .

ـسـرحـيـ  وأشـار إلـى أن الـقـيـمـة الـكـبـرى لـفن احلـالى من ا
سـعـد أردش هى اهتـمـامه بـقضـايـا الوطن وتـفـاعله مـعـها . ثم
بـــدأت مــداخالت اجلـــمــهـــور  فــدارت تـــســاؤالتـــهم حــول أهم
إسـهـامـات "سـعـد أردش" وخـصـائص فـنه  فـأجـاب "مـغـاورى"
مـثل وبكـلمة بأن أهم هـذه اخلصائص تـتمـثل فى االهتـمام بـا
ـمــثل ــؤلف  فــجـمــيع عــنــاصــر الــعــرض يـوظــفــهــا خلــدمــة ا ا
ـؤلف الـتى كـان يـحـتـرمـهـا إلى أقـصى حد . ولـتـوصـيل كـلـمة ا
وفى تــســاؤل حـول سُــبل احلــفــاظ عـلى ذكــرى الــرواد  أجـاب
بـأن الـقيـمـة الـفنـيـة الـتى يتـركـهـا هؤالء الـرواد هى الـتى تـبقى
ذاكــرتــهم حــيـة  ثـم حتـدث كــاتب هــذه الــســطـور عن الــقــيــمـة
ا ينبغى اإلنسانية للرائد الـكبير  ودوره مع تالميذه كنموذج 
ى  وأن القـيم الـتى تركـها فى أن يكـون علـيه األسـتاذ األكـاد
نـفــوس تالمــذته ســتـتــوارث جــيالً بـعــد جــيل . وأخـيــراً اخــتـتم
الـنــدوة "د. سـيـد خـطـاب" الــذى أكـد أن أعـمـال "سـعـد أردش"
تـسـتـحق أن يـتم تــنـاولـهـا عـلـمـيـاً من خالل الـعـديـد من رسـائل

اجستير والدكتوراه . ا
سـرحى "دون جـوان لو كـان" الذى وبعـد النـدوة كـان العـرض ا
كـــــتــــبه "عـــــز درويش" عن نـص "مــــولــــيـــــيــــر" وأخــــرجـه "ســــامح
ـسـرحيـة بـآداب األسـكـنـدرية . احلـضرى" لـقـسم الـدراسـات ا
عد ويقدم الـعرض تنـاوالً عصرياً لـنص "موليـير" . ورغم أن ا
واخملـرج حـافـظــا عـلى مـعـظـم أحـداث الـنص األصـلى  إال أن
تـركيـزهمـا انصب عـلى إبراز الـعـالم الداخـلى لشـخصـية "دون
جــوان" ومــا تــعــانــيـه من عــذابــات  ومن خـالل هــذا الــتــركــيــز
طـرحــا جــدالً عــمـيــقــاً لــفــكـرة اخلــطــيــئــة واخلالص وتـرددات

عاصر . الفكرة فى اجملتمع احمللى ا
فى الـبـدايـة يـظــهـر "دون جـوان" عـلى هـيـئـة تـمـثـال  ثم يـخـرج
خــــادمه "ســــجـــانــــاريل" من الــــصـــالــــة بـــاحـــثــــاً عن ســــيـــده بـــ
نا ا يوحى بـأن "دون جوان" يعيش بيـننا فى عا ـتفرج   ا
ـعاصـر وقـد تـأكـدت هذه الـداللـة حـينـمـا أصـر اخملـرج على ا
أن تـرتــدى كــافــة الــشــخــصــيــات مالبس عــصــريــة . وقــد جـاء
ــســرح  فــاألحــداث كــلــهــا ــســرح داخل ا الــعــرض فى إطـــار ا
تُـــروى من خالل زوج وزوجـــة يـــقـــرآن كـــتــابـــاً عـن "دون جــوان"
ويـتــدخالن فى األحـداث لــيـعـلــقـا عـلــيـهـا بــ احلـ واآلخـر 
وقد ظـهـر هذا الـثـنائى  –ومعـهـمـا ابنـهـمـا الـطفل  –فى أكـثر
من بـيـئــة مـحـلــيـة (صـعــيـديـة  خــلـيـجــيـة  سـكــنـدريـة ... إلخ)
ورغم سخريـة تعـليقـاتهـما إال أنهـا لم تخل من عـمق التـصوير
ـا ــعـيش  ـصــورة والـواقع ا والــربط الـداللى بــ األحـداث ا

سرحية.    عارضة ا ارتفع بالعرض إلى مستوى ا
ــونـولـوج داخــلى يـعـبــر فـيه "دون جـوان" عن وتـبـدأ األحـداث 
عـذاباتـه وعدم قـدرته عـلى االعـترف عـلى نـفـسه  ثم تـمضى
ـقــابـلـة ـعــد  األحــداث مـوازيــة لـلــنص األصـلى  وإن تــدخل ا
أفــكـار "دون جــوان" بــأفــكــار عـدد مـن الـشــخــصــيـات الــديــنــيـة
والتاريـخيـة واألسطوريـة (أوزوريس أرسطو  الـقس  فرويد
ـــداخالت لــتـــشــريح ـــعــد عـــلى هــذه ا ... إلـخ) وقــد اعــتـــمــد ا
فـــكـــرتـه الـــرئـــيـــســـيـــة عن اخلـــطــــيـــئـــة واخلالص  ولـــعل هـــذه
ـداخـالت تـمــثل اإلضـافــة الـرئــيـســيـة عــلى الــنص األصـلى . ا
وتـنـتـهى األحـداث بـاغـتـيـال "دون جـوان" . وقـد حـرص اخملـرج
عـلى أن يبدو هذا االغتيـال رمزياً داللياً أكـثر من كونه واقعياً
ـســرح وتـلـتف  إذ تـظــهـر جــمـيع الــشـخـصــيـات عــلى خـشـبــة ا
حول "دون جـوان" الذى يـسـقط صريـعـاً بفـعـله الذاتى دون أن
ـا يـوحى بـأن سـقـوطه لم يـأت نـتـيـجـة لـفعل تـمتـد إلـيه يـد  
خـارجـى بـقــدر مــا كــان نـتــاجــاً لــصـراع داخــلى حــيــنــمـا تــفــقـد

النفس قدرتها عليالتعرف على ذاتها .

ــتــخـــصــصــة ال تـــكــاد تــخـــلــو من إحــدى الــتــخـــرج بــاألقــســـام ا
ـتـلـقى مـعـاجلــاته . وال شك أن تـقـد نص مـســرحى يـعـرف ا
أحــداثه مـســبـقــاً يــشـكل عــبـئــاً عــلى أى مـخــرج ال يـطــرح رؤيـة
جديـدة لنص مـعروف  ويـبـدو أن "فريـد النـقراشى" كـان على
شكلة  فـقدم رؤية جديدة تمـاماً تعتمد على وعى تام بـتلك ا
ـسـرحـيـة الـتى تـمثـلت فى أسلـوب تـعـبـيـرى يـبـدأ من الصـورة ا
رجانـية يقبع اعز وكـأنها كهف من الـشعب ا تصوير جـزيرة ا
ـوضـوعى الذى فى أعـمـاق احملـيط بعـيـداً تـمـامـاً عن الـعـالم ا
ـكان لـيس كمـا هو فى الـواقع ولكـن كما نعـيشه  فـقد صور ا
تـــنــعـــكس صــورته داخـل شــخــصـــيــات الـــنــســوة الـــثالث الالتى
تــعــانــ من الــعــزلــة والــشـعــور بــالــوحــشــة : األم "أجــاثـا" الــتى
فـقــدت زوجـهـا  واألخت "بــيـا" الـتى تــعـانى الـظــمـأ إلى وجـود
رجل فـى حـيـاتـهــا  وأخـيـراً االبـنــة "سـيـلــفـيـا" الـتـى لم تـتـعـرف
عـلى الـعالـم بعـد  فـتصـطـدم بقـسـوته وشذوذه . وقـد انـعكس
الــعــالم الـداخــلى لــلــشـخــصــيـات عــلى كــافـة عــنــاصـر الــصـورة
نـزل من نـفس الـنسـيج الـشاذ لـلـحوائط وال ـرئـية  فـأثـاث ا ا
ثال غير ائدة عـلى سبيل ا يحـافظ على النسب الطبـيعية فا
مــســتـويــة وتـنــحـدر من أســفل إلى أعــلى  والـبــئـر  –كـمــوتـيف
ـمــثالت يـحــركـونه مـن مـوضــعه  فـهــو لـيس رئــيـسى – نــرى ا
بـــئـــراً واقـــعـــيـــاً بــقـــدر مـــا هـــو تـــعـــبــيـــر داللى عـن الـــرغــبـــة فى
اسـتــحـضــار الـرجل الــغـائب  وكــذلك قـطع اإلكــسـســوار تـبـدو
البس صـمـمت لـتـعـبـر عـن الـتـحوالت غـيـر طـبـيـعـيـة  وحـتى ا
ا تـعبر عـن الواقع  فبـينـما نرى الـنسوة فى الداخلـية أكـثر 
الـبــدايـة يــرتـدين الــسـواد  نـراهن فــجـأة فى مـالبس زاهـيـة–

هن . بل سافرة  –بعد أن اقتحم الرجل عا
ويبـدأ الـعـرض بلـوحـة تـعبـيـريـة صامـتـة تـفصح فـيـهـا كل امرأة
ـشتـرك ب الـنسـوة الثالث عن أزمـتهـا الداخـليـة  والقـاسم ا
هــو الـشـعــور بـالـوحــدة والـرغــبـة فى االنـعــتـاق من هــذا الـعـالم
ـوحش  وما إن يـقتحم الـرجل (أندرو) حـياتـهن حتى تـتبدل ا
تـمـامـاً  وال جتـدى مـحـاوالت "بـيـا" أن تـغـلق الـبـاب خـلف هـذا
الــرجل الــذى رافق أخــاهــا فى الــسـجن  –أو هــكــذا يــدعى –
ــتــلـقى مــنـذ الــلــحـظــة األولى عــنـدمــا يـشــاهـد "بــيـا" ويُــصـدم ا
تـصــرخ هـلـعـاً فـى مـواجـهـة "أنـدرو"  فــصـراخـهـا لـيـس تـعـبـيـراً
مـوضـوعيـاً عن لقـاء واقعـى بقـدر ما هـو تعـبـير عن هـواجسـها
ـغـلق  وبـنفس الـطـريـقة ـهن ا الـداخـلـية من اقـتـحـام رجل لـعا
يأتـى لقـاء "أنـدرو" "بأجـاثـا" و"سيـلـفـيا"  حـيث تـعلـو صـرخات
النـسوة  بـينـما يبـالغ "أندرو" فى حـركات الـيد غيـر الطـبيـعية
تـعـبيـراً عن رغبـته فى الـسيـطـرة على الـنسـوة  وهـو ما يـنجح
فـيه بــالـفـعل  وتــتـجـلـى سـيـطــرته فى تـلك الــلـوحـة الــتى يـقـوم
نـزل ويضع كـرسـياً عـاليـاً فوق فـيـها بـتعـديل أوضاع األثـاث بـا
ـنــظـر ـائــدة تــعـبــيــراً عن تـســيــده لـهــذا الــعـالم  ويــتــكـشـف ا ا
سرحى عن خلـفية تتـجلى فيها وجـوه آدمية متـحجرة نحتت ا
وحش قد انتـزع إنسانية من فى الـصخر  وكأن هذا الـعالم ا
عايـشه ليتـحول إلى صخـر متحجـر . ومن اللوحـات التعـبيرية
ذات الــداللـة  تــلك الــلـوحــة الـتـى تـنــفـتح فــيــهـا حــقـيــبـة ســفـر
ائية "أندرو" ويجلس فيها وإلى جـواره "سيلفيا" وفى حركة إ
يبدآن فى التجديف  وكأن "أندرو" يريد أن يرحتل "بسيلفيا"

ه اجلديد . ويبحر بها إلى عالم آخر  هو عا
وتمضى األحـداث لتـكتـمل سيـطرة "أندرو" مـعتـمدًا عـلى سطوة
اجلـسد والـعطش اجلـنسى الـذى تعـانـيه النـسوة  وعـبثـاً تذهب
ـسـيـطـر على محـاولـة "سـيـلـفيـا" الغـتـيـاله بـعد أن أصـبح اإلله ا
ـهن  وفى مشهد  –لعله أضـعف مشاهد العرض  –تكشف عا
"سـيـلفـيا" ألمـها عن الـعالقـة اآلثمـة ب "أنـدرو" وخـالتـها "بـيا" 
ائيًا خلف السلويت وهو ترجمة حرفية شهد إ ويتم جتسيد ا
سـرحيـة بعـزم أجاثا ا تـقصه الـفتـاة . وأخيـرًا تنـتهى أحـداث ا
عـلـى الـتـخـلص من "أنــدرو" رغم أنـهـا تـقـع هى أيـضـًا فى شـرك
غــوايـته  فــتـطــلب مــنه أن يـهــبط الـبــئـر  وتــمـتــنع عن مــد حـبل
الصعود إليه  فيموت بـعد مقاومة شديدة  ولكن شبحه يظهر
فى أعـلى اخلـلـفـيـة وهـو يضـحك فى مـجـون تـعـبـيـراً عن امـتداد

حضوره الداللى بعد أن غاب بجسده .
وإذا كــان اخملـرج قــد حـافظ عــلى الـتــعـبــيـريــة نـهــجـاً وأســلـوبـاً
خالل ثـلثى العـرض تقـريباً  فـإنه انتحـى منحى واقـعياً خالل
ا أضـعف من األثـر الـعام لـلـعرض  خـاصة الـثلث األخـيـر  
وأنه جلــأ إلى أســلــوب الــتــشـويـق الـبــولــيــسى  وأنــهى عــرضه

نهاية أقرب إلى نهايات أفالم الرعب .
نـاقشة دور الـيوم الرابع : شـهد اليـوم الرابع نـدوة مخصـصة 
صرى  وكان ضيفا سرح ا الرائد الكبيـر "سعد أردش" فى ا
الـنــدوة الـفـنــان "سـامى مــغـاورى" وفـنــان الـكـاريــكـاتـيــر "سـعـيـد
الـفـرمـاوى" . حـيث تـنـاول األول دور "سـعـد أردش" فـى نـهـضة
ــســرح اجلــيب الــذى ســاهم فى ـصــرى وتــأســيــسه  ــســرح ا ا
سـرح الـغربى صـرى عـلى أحدث اجتـاهـات ا ـسـرح ا تـعرف ا
فـى ذلك الــوقت  وكـــشف عن مــفــاجـــأة حــ ذكــر أنه شــارك
بـالــتـمــثـيـل فى مـســرحـيــة قــطـاع خــاص لـســعـد أردش رغم أن
األخـيـر اتــخـذ مـوقــفـاً مـعــاديـاً لـلـمــسـرح اخلـاص  ولــكـنه كـان
ـسرح ـشـاهـد حـتى فـيـمـا قدمـه فى ا دائـماً مـا يـحـتـرم عـقل ا
اخلـاص . ثم حتــدث الـفــنـان "ســعـيــد الـفــرمـاوى" عن الــعـصـر
ــســرح الــســتـــيــنــيــات  ولــكــنه أكـــد ثــقــته فى اجلــيل الــذهــبى 

توندى هابردينى كسنجى 
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انــفـجــرت الـقـنــبـلـة بــعـد عـشــر سـنـوات من
سـرحى األمـريـكى الـشـهـير مـوت الـكـاتب ا

تنيسى وليامز.
لــقــد مــات ولــيــامــز فى ظــروف مــأســاويـة
حـ انـدفع غطـاء زجـاجة اخلـمـر فى فمه

أثناء فتحها.
وأكــد تـــقـــريــر األطـــبــاء آنـــذاك أن الــرجل
مــات ضــحـيــة حـبه لــلــخـمــر لـكن داكــنـز -
شقيق الكاتب الـراحل - فجر القنبلة التى
أحــــــدثـت أصــــــداء واســـــعــــــة فـى األوســـــاط
ــيـة.. وهى أن الـثــقــافـيــة األمـريــكـيــة والــعـا
ـت بـســبب االخـتــنـاق نــتـيــجـة شــقــيـقه لم 
النـدفـاع غــطـاء الــزجـاجــة فى حـلــقه أثـنـاء
فتحها فالـغطاء - كما أكد الدكتور مايكل
مــ فى مــذكــراته الــتى نــشــرت مــؤخـراً -
وجـــد فى فم تــنـــيــسى ولــيـــامــز ولــيس فى
ـا يــرجح أنه  وضــعه فى فـمه ـرىء  ا
بــعـد خـنــقه بـوســادة.. أى أن مـوت ولــيـامـز

كان اغتياالً وليس طبيعياً.
وبالطبع فقد تـلقف داكنز ما كتبه الطبيب
ـــــســــرحى الــــذى تــــولـى فــــحص الـــــكــــاتب ا
الـراحـل عـقب وفـاته وفــجـر الـقـنــبـلـة الـتى

أحدثت أصداء واسعة.. ال تزال!.

ولــد تــنــيــسـى ولــيــامــز فى 1914 وقـد ظل
أعــزب إلى وفـــاته أو اغـــتــيـــاله إن صــحت

مقولة الطبيب األمريكى.
كـان اسـمه تـومـاس النـير ثم أصـبح االسم
- لسبب غير معلوم - تنيسى وليامز قيل
إن الـسـبب هـو والدته فى واليـة «تـنـيـسى»
لـــــكـــــنه - فـى تـــــقـــــديـــــرى - تـــــأويل صـــــعب

التصديق!..
وكـان أبوه بائعـاً فى محل لتـجارة األحذية
كـــمـــا كــــانت أمه ابــــنـــة قـــســــيس له مــــيـــوله
األدبيـة ولعـله هو الـذى أورث حفـيده حب

األدب.
وقــد شــهـــد ولــيــامـــز - أثــنــاء تـــدريــسه فى
جــــامــــعــــة مـــــيــــســــورى - عــــرضـــــاً طالبــــيــــاً
ـــــســــرحـــــيـــــة إبـــــسن «األشـــــبـــــاح» وتـــــركت
ً حـتى إنه ـســرحـيـة فى نـفـسه أثـراً رائـعـا ا
سرحى. قرر أن يخلص فحسب لإلبداع ا
وظل بــجــامــعـة مــيــســورى حــوالى الــعــامـ
(1931-1933) ثـم أجلـــــأته الــــــظـــــروف إلى
هـجرها وااللتحاق بـوظيفة كتـابية صغيرة
فى مــتــجـر األحــذيــة الـذى كــان يــعـمـل فـيه

أبوه.
كانت تـلك الـفـترة - رغم قـسـوتهـا - بـداية
ــــســــرحــــيــــة األولى كــــتب إبــــداع جتــــاربه ا
ـسودات ومزق الكـثير كذلك الـكثير من ا
ـســودات قــلـيــلـة لــيـعــيـد فــلم يــحـتــفظ إال 

ستقبل. قراءتها وتنقيحها فى ا
ــيــة ونــتـــيــجــة لـألزمــة االقـــتــصــاديـــة الــعـــا
اســـتـــغـــنـى مــتـــجـــر األحـــذيـــة عـن خـــدمــات
ـــهن ولـــيـــامـــز فـــتـــنـــقل بـــ الـــعـــديـــد من ا
الــــصــــغـــيــــرة لـــيــــكــــفل لــــنـــفــــسه وألســــرته

ضرورات احلياة.
سرح وكما يقول جـون جاسنر فى كتابه «ا
فى مـفتـرق الطـرق» فإنه رأى أن ضرورات
احليـاة كانـت تلـزمه بـقبـول أى عمـل مهـما
كـان تافـهاً أو صـغيـراً لكى يـضمن الـوجبة
التالـية!. عـمل «بالسير» فى دار لـلسيـنما
ثم عـهــدت به شــركـة مــتـرو جــولـدن مــايـر
هـــــو ومــــــجـــــمــــــوعـــــة مـن زمالئـه لـــــدراســـــة
ثل السيناريو السينمائى وكتب سيناريو 
ـــــســــرحــــيـــــته الــــشـــــهــــيــــرة الــــنـــــواة األولى 

لم أجــد غـيــر الـتــحــيـة والــتـقــديـر إلى اإلدارة
ــسـرحي "جــولـيـيت ـسـرحــيـة في الــعـرض ا ا
ــعــروف "بــرومــيــو وجــولــيــيت" من ورومــيــو" ا
إخــراج اخملــرج الــكــبــيــر ســنــاء شــافع وهــذا
يـــرجع لــلــمـــجــهــود الـــكــبــيــر الـــذي بــذلــوه في
العـرض وكـثرة تـواجـدهم بـاألحمـال أكـثر من
أبطال العرض أنـفسهم.. جاء ديكور العرض
فــقـيــر اإلمـكــانـيـات والــتـكــويـنــات ولم يـكن به
.. ويــذكـــرني بـــالــديـــكــورات جــديـــد وال قـــد
ـتواضـعـة.. ولو أن تـواضـعة في الـعـروض ا ا
هــــذا الــــديــــكـــور وهــــذا الــــعـــرض عُــــرض في
الـثقافة اجلمـاهيرية أو الـنوادي لكان األخوة
الـنقاد اجلزارون رفـعوا له األسلحـة البيضاء
واحلــــمــــراء واخلـــــضــــراء ويــــكـــــون الــــعــــرض

أضحية سمينة لهم.
واحلمـد لله أني قـد شاهدت الـعرض مـجانًا
ضــمن أعـضــاء ورشـة "مـســرحـنــا".. وأقـنـعت
نفسي بـأنني سـوف أشاهد عـرضًا مسـرحيًا
بـحق.. احـتراف يـعـني دعـايـة كبـيـرة مـخرج
كـــــبــــيــــر مــــصــــمـم ديــــكــــور.. دهب يــــاقــــوت

مرجان.. أحمدك يا رب.
ولـــكــني صــدمت بــعــد أن شــاهــدت األربــعــ
ـــثالً.. قـــد جــــاء الـــعـــرض ضـــعـــيـــفـــاً.. ولم
ـعـروف.. عن نـشـاهـد الـنص الـشـكـسـبـيـري ا
رومــيــو احملب جلــولـيــيت ومـن كـثــرة حــبــهــمـا

بــالــفـشـل.. لم يـحــدث الــتـجــانس بــيــنه وبـ
احلبيبة من حيث الطول واألداء والعُمر. 
ـربـيـة. أو الـتي أدهـشـتـني في هـذا اإلطـار ا
قـــــــامـت بـــــــهــــــــذا الـــــــدور هــــــــدى.. أقـــــــنــــــــعت
احلــاضـــرين بــأنـــهــا فــعـالً مــربــيـــة ضــعـــيــفــة
خــفـــيــفــة الـــدم.. وشــد انــتــبـــاهي أيــضًــا دور
مثلـ كالذي قام بدور أبى جولييت بعض ا
وابـن عـم رومــــــيــــــو وصـــــــديــــــقـه والــــــقـــــــديس
الـطيب.. ويحـسب على أبطـال العرض عدم
وضــوح كـــلــمــاتــهـم في أحــيــان كـــثــيــرة وكــأن
اللـغة الفـصيحـة عبء علـيهم.. وال أعلم هل
ـمـثل?.. اإلضـاءة هـذا من عـمل اخملـرج أم ا
الــــــشيء الــــــذي يــــــشـــــفـع لـــــشــــــافع فـي هـــــذا
الـعرض فـكانـت هادئـة ومنـاسـبة لـلـمشـاهد
ـــــوســــيـــــقى ــــتـــــفـــــرج.. وأيــــضًـــــا ا ولم تـــــؤذ ا

اخلالصة.
في الـــنــهــايــة أجــد أن "جـــولــيــيت ورومــيــو"..
"رومـيـو وجـولـيـيت" سـابـقًـا بـعـد تـتـويج بـطـلة
العـرض بـطـلة بـال منـازع في هـذا الـعرض..
إنه  عــرض عـــادي جــدًا كــعــروض الـــثــقــافــة

اجلماهيرية الفقيرة ماديًا.
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> هـنـاك ثالث مـلكـات تـشتـرك فى حتـديـد اجلوهـر والـعارض
فـى مسـار إنارة الـنـفس اإلنسـانـية وإعـادتهـا إلى الـصواب هى

عرفة. وضوعات ا العقل والرؤية واحلس تبعا 

سرحي جريدة كل ا

22 من  سبتمبر 2008 العدد 63

> الفنان النمساوى ألفونس هايدر يقدم خالل أكتوبر القادم على مسرح شتادهلله بفيينا دور فرعون مصر.

سرحية برافو اإلدارة ا

…hGôÑ°ûdG º∏°ùoe

يــفـاجــئــا بـأن الــعـائــلـتــ من أكــبـر الــعـائالت
ـديـنـة.. وهـنـا حتدث عـداء لـبـعـضـهـمـا في ا
ــأســاة بــعــد قــتل قــريـب جــولــيــيت لــقــريب ا
روميـو وقتل روميـو هذا الـقاتل ويـحكم على
رومـــيــو بـــالـــنـــفي.. ولـــكن الـــقــديـس الــطـــيب
يـزوجــهــمــا ســرًا.. وتــطـلب عــائــلــة جــولــيـيت
مــنـــهــا زواجــهـــا بــأحــد الـــوجــهـــاء فال يــجــد
الـقس غـيـر حـيــلـة هي شـرب جـولـيـيت أحـد
الـسوائل وتغيب عـن الوعي ليومـ هما يوم
زواجـهــا والـيـوم الــذي يـلـيه ويــرسل لـرومـيـو
ــنــفــاه يــعــرّفه هــذه احلــيــلــة ولــكن بــرســالــة 
ـوتــهـا الــرسـالــة ال تـصل.. ويــعــرف رومـيــو 
فــيـــســارع إلــيـــهــا وهـي مــيــتـــة فــيـــجــد الــزوج
ـرتقب فـيحدث الـتقـاتل فيـقتل رومـيو هذا ا
الـــوجـــيه ويـــشـــرب الـــسـم لـــيـــمـــوت فـــتـــفـــيق
جــولــيــيت لــتــجـده قــد مــات فــتــقــتل نــفــســهـا
بــخـــنــجــر فـــتــمـــوت.  وال أعــلم ســـبــبًـــا لــهــذا

احلــــــاكي أو الـــــــراوي.. في داخـل الــــــعــــــرض
ـتـداخـلـة عن سـيـاق أيـضًـا بـعض اإلفـيـهـات ا
الــعـرض لــشــخـصــيــة اخلــادم الـذي يــتــحـدث
بــلـــغــة غــيــر لــغــة الــعـــرض وهي لــغــة عــامــيــة
دارجـة جدًا.. هل لـكسـر حـالة الـكتـابة?.. ال
أعــــلم.. وال أعــــلـم ســـبـب هــــذا الــــدور غــــيـــر
الـشكـسـبـيري.. أمـا عن الـتـمثـيل فـحدث وال
.. أجد من حرج ولـكن لـكي نـكـون منـصـفـ
عـنــواني.. أن فـعالً بـطــلـة الــعـرض بـحق هي
جـولــيـيت الــشـهـيــرة بـر أحـمــد.. فـقـد جـاء
أداؤهــا صــادقــاً ومـــعــبــراً بــرشــاقــتــهــا وعــدم
تــكــلــفــهــا.. فــاقــتــنــعت وأقــنــعت.. لــكـن عــمـر
قـابل جاء جولـييت  16 عامًـا تقـريبًـا. في ا
مثل البطـل صفوت الغندور الذي قام أداء ا
بدور روميو باهتاً للغاية.. ثقيالً على خشبة
ـسـرح.. . وكـان تـعـبـيـره في أغـلب األحـيان ا
ال يـتـغـيـر إال فـي مـشـاهـد قـلــيـلـة جـدًا حـاول
فـــــيـــــهـــــا الـــــتـــــقـــــرب مـن الـــــدور.. ولـــــكن بـــــاء

حياة قاسية

جولييت وروميو.. 

 ديكور
فقير

اإلمكانيات
والتكوينات

مالحظات حول مشاهدة مسرحية (روميو و جولييت)
ــثل هــذه الـشــخـصــيـات ذات مـحــســوبـة عــلى مـخــرج الــعـرض الــذي أعـطى 
ية األدوار الثانوية أو قـليلة الظـهور في رواية (شكسبـير) وفي السينـما العا
واحملـلـيـة الــتي عـاجلت هـذه الــقـصـة أعـطــاهـا أكـثــر من حـجـمـهــا وأعـطـاهـا
ـوت ـسـرح كـمـا يـعـاب عـلـيـهـا عـدم الـتـأثـر واالنـفـعـال  مـسـاحـةٍ أوسع عـلى ا
ابـنـتـهـا احلقـيـقـية والـتي هي في عـمـر (جـولـييت) عـنـدمـا تـذكرت ابـنـتـها في
مشـهد إخبار والدة جولـييت بتقدم عريس لـها هو (الكونت باريس) وحديث

رّبية جلولييت (أنها في مثل عمر ابنتها...إلخ). ا
 5– كـمــا يــعــاب إدخـال الــعــامــيـة فـي كالم اخلــادم (بـيــتــر) والــذي قـام به
" هـشـام عادل والـذي لم يـكن لـهـذا داع عـلى اإلطالق حـتى ال يـسقط "ر

سرحية وإيقاعها الفصيح.. ا
 6– أيـضًــا دور أحـمــد عـثــمـان (الـراوي) والــذي لم يــجـعـلــنـا نــحس بـدوره
كـراو أو كـاسـر إيـهـام حيث جـعـله اخملـرج يـشـارك الـفـنـان في أدائـهم ولم
يفصل بـينه وبـينهم بـينـما الراوي في الـرواية وفي تـناولهـا أنه كان يروي
لألجـيــال الـتي جـاءت فـي الـزمن الـتــالي حلـدوث تــلك الـقـصــة واكـتـمــالـهـا
ومـرور وقت عـلى مـوت (رومـيو وجـولـيـيت) وتـداولـها عـلى ألـسـنـة األجـيال
ـديـنـة يـروي تـلك الـقـصـة من بـدايـتـها إلى من الـنـاس فوقف فـي مجـلس ا
ـوعــظـة حلـدث هـام جـدًا حـدث في نـهـايـتـهـا عــبـر لـيـال وأيـام لـلــتـسـلـيـة وا
بلدتهم اجلمـيلة (فيرونـا) جعلها مشـهورة ب البلـدان بسبب تلك الرواية
كمـا أنه جـعـله يـلـبس زيًـا مـخـتلـفًـا عن زي بـاقي أهـالي (فـيـرونـا) وكان من
ــلـبس حــيث إنه يــقـتــرب في الـزمن وفي ـفــتـرض ارتــداؤه نـفـس الـزي وا ا

كان من (فيرونا) وأهلها. ا
 7– أمـا دور (مـركـشيـو) فـقـد أداه صـاحبه بـحـرفـيـة كبـيـرة وإحـساس واع
ـسـرح حلــدود وقـدرات الـشـخــصـيـة وكـان أداؤه  رائــعًـا في حـركــاته عـلى ا

وعدم خروجه عن حدود دوره .

نـفــسـهــا به هـذه مــشـاهـد قــويـة جـًدا فـي االنـفـعــال واحلـركـة قــد تـصل إلى
. التأثير في اجلمهور إلى حد البكاء على هذين العاشق

 3– كما أنـني أعيب عـلى أحمـد هزاع الـقائم بدور (بـنفـوليـو) أنه تناسى دوره
كـصــديق (رومـيـو) وبـالـتـالي جــعـله هـذا الـتـنـاسي وفــهم دوره كـمـا تـنـاوله (ولـيم
سرح يـة واحمللـية مـنهـا وا شـكسـبيـر) وكمـا أراد له وكمـا تنـاولته الـسيـنمـا العـا
وجـعـله يسـتـعرض نـفسـه أكثـر من الالزم وكـان يتـرك حديـثه مع (رومـيو) ومع
ـسـرح ثم يـواجه اجلــمـهـور بـكالمه األصـدقــاء كـمـا هـو مـرســوم له ويـتـجـول بــا
ـسرح وكأن حديـثه موجه لعـامة الناس ويكـثر من وقوفه عـلى مقدمة خـشبة ا
ولـيس ألصـدقـائه... وفي هـذا اسـتـخفـاف بـدور (رومـيـو) وقلـلّ من حجم دور

سرحية. البطولة لصفوت الغندور في معظم مدة عرض ا
  4 – كــذلك بـالــنـســبـة لــلـدور الـذي قــامت به هــدى عـبــد الـعــزيـز وهـو دور
ـربّيـة) فعـلى الـرغم من أنهـا كانت تـبدع في اسـتعـراض إمكـانيـات صوتـها (ا
وقـدرتـهــا عـلى الــتـحــكم فـيـه وفي األلـفــاظ والـكــلـمــات مع احلـركــة إّال أنـهـا
افـتـقــدت إلى إحـسـاس حــنـان األمـومـة والــتي كـان يـجـب أن تـتـمـتـع به كـلـمـا
تقابلت مع (جولييت) التي تولتهـا بالتربية والرعاية منذ الطفولة مثل ابنتها
تمـاًما واستـبدلت ذلك احلنان وحـركاته وانفعـاالته باستـعراض نفسـها أكثر
ــسـرح حــتى أنــهـا طــغت عــلى شــخـصــيـات من الالزم أيــًضـا عــلى خــشــبـة ا
الليـدي كابولـيت والليـدي مونتـاجو بل عـلى شخصـية (أم جولـييت) وقاربت
في مــســاحــة دورهــا دور ر أحــمــد (جــولـــيــيت) وفي هــذا أيــًضــا ســقــطــة

والـعـرض بـصفـة عـامـة تـشـوبه بـعض الـعـيـوب في األداء اإلخـراجي جتـعـله
كن تناول ذلك في النقاط التالية: عرضًا غير مكتمل العناصر و

مثل : بالنسبة ألداء ا أوالً
 1– تـالحظ مـحـاولـة الـفـنـان صـفـوت الـغـنـدور وهـو يـقـوم بـدور (رومـيـو) كـثرة
انـحــنـاءاته بــكـتــفــيه وجـســمه لـلــتــقـلــيل من فــارق الـطــول بـيــنه وبـ ر أحــمـد
(جـولـيـيت) وأعـتـقـد أنه فـعل ذلك يـسـبب كـثـرة االنـتـقـادات في الـصـحف نـحو
هذه الـنقـطة وقـد أدى ذلك إلى ضياع روح الـكبـرياء والـعظمـة والثـقة بـالنفس
التي تـتـمتع بـها شـخـصيـة (رومـيو) في كل األعـمـال الفـنيـة الـتي تنـاولـتهـا سواء
ثابة دوجنوان فيرونا وأرى أن يعود هذا سرح وأنه  ية أو ا في السينما العا
الفنان إلى انتصاب قامته حتى لو زاد طوله عن حده وأن يؤدي دوره بكل ثقة
وعزة نـفس دون االلتفـات إلى ما ُيقـال عنه. كمـا أنه يعيـبه قلة انـفعاالته وعدم
إظهارهـا سواء االنفعـاالت في احلب وخاصة في مشـهد تقابـله مع (جولييت)

ألول مرة في احلفلة أو انفعاالت احلزن..
 2– أمـا بـالـنـسـبـة لـلـفـنانـة ر أحـمـد وهي الـقـائـمـة بـدور (جـولـيـيت) فـإنـها
حـاولت قـدر استـطـاعـتـهـا أداء دورهـا ولكـن يعـيـبـهـا أنـها حـاولت تـغـطـيـة قـلة
خبـرتها ودرايـتها بفن الـتمثيل بـاألداء الراقص لفن الـباليه الذي جتـيده كما
كــان يـــنــقــصـــهــا االنــفــعـــال احلــسي والـــداخــلي أو حــتـى حــركــات أعـــضــائــهــا
اخلـارجيـة الظـاهرة لـنا خـاصة في مـشهـد تنـاولهـا للـعقـار السم فـلم تقـنعـنا
ـسموم ـوت فلم تـتأوه وتـعاني آالم تمـزيق السم لـبطن ا بأنـها مـقبـلة على ا
أو تــردد (جـولـيـيت) في تـنـاوله كـمــا هـو مـوجـود في الـروايـة األصـلـيـة وهـذا
ــمــهـدة حلــادثـة عــيب عــلى اخملـرج الــذي أكل الــكالم هــذا والـعــبــارات تـلك ا

ـمكن الـتركـيز علـيهـا ألنه مشـهد قوي إذا  تنـاولهـا للـسم والتي كان من ا
ـهـمة والـقويـة فيه استـغالله بـحرفـية اخملـرج الواعي بـنـقاط عـمله خـاصًة ا
ــسـرحي أو الــفـني ــشـاهــد الـقــويـة في الــعـمل ا وذات الـتــأثـيــر االنـفــعـالي وا
عــمــوًمــا ومـشــهــد تـنــاول الــسم وتــردد (جـولــيــيت) في الــتــنـاول وكــذلك في
ـشهـد األخيـر لتـناولـها اخلـنجـر من (روميـو) وهو مـيت في مقـبرتـها وطعن ا

ارس انحناءاته  روميو 
وجولييت تدارى قلة خبرتها

ـاهـيات وحـدة واحـدة أى كلـيـة أى أنهـا تـدرك اجلواهـر بـينـمـا يدركـها > الـرؤيـة تدرك ا
احلـس مفـصلـة واحدة بـعد األخـرى على اعـتبـار أنهـا عوارض أى لـها صـفات والـضوء

باعتباره جوهرا والظلمة عارضا ألن لها وجودا خارجيا.

. عرض السادس للخط العربى ويضم مجموعة ألعمال كبار اخلطاط > مركز طلعت حرب الثقافى يشهد حاليا إقامة ا

سرحي جريدة كل ا
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يواجه حساباً عسيراً.
ـسرحـية الـطريف أن ولـيامـز يـرجع فشل ا
إلى مـاريــا هـوبــكـنــز ألن الــتـعــديالت الـتى
أشــارت بـهــا كـانت كــلـهــا جـنــسـيـة بـل إنـهـا
قامت بأداء دور البطلة وكان دوراً جنسياً

صريحاً.
ــــهـم أن اجلــــمــــهــــور ثــــار عــــلى الــــعــــرض ا
فــاضــطـــرت فــرقــة «اجلـــلــيـــد» إلى إيــقــاف
ـــســرحـــيـــة وإن أعـــلـــنت أنـــهـــا - رغم كل ا
شىء - سـعـدت بتـقـد كـاتب مـسرحى له

مستقبل هو: تنيسى وليامز.

ومـــــا بـــــ خـــــمس ســـــنـــــوات من 1940 إلى
1945 كـان تـنـيـسى ولـيـامـز يـنـتـزع فـرصـته
كلـما مشى خـطوة ظل بـعدها مـحلك سر
ـشى خـطـوات لـيـفـاجـأ بـأن وأحـيـانـاً كـان 
عــلـــيه الــعـــودة إلى الــوراء خـــطــوات أقل أو

رحلة تالية. أكثر استعداداً 
ثـم ظـــــهـــــرت مـــــســـــرحـــــيـــــته «احلـــــيـــــوانـــــات
الـزجـاجـيـة» الـتى وضـعت اسم تـنـيـسى فى
ــــســــرح وتـــرجــــمت إلى مــــقـــدمــــة كــــتـــاب ا
الـــــعـــــربــــــيـــــة بـــــاسـم «هـــــويـــــة احلـــــيـــــوانـــــات
الـزجاجيـة» وهى فى ثالثة فصـول يرويها
سرحية توم وجنفيلد - اسم أحد أبطال ا
- عـن أمـه أمــــــانــــــدا وشـــــــقــــــيــــــقـــــــته لــــــورا
ــوغــلــة فـى اإلحــبــاط فــاألم وحــيـــاتــهــمـــا ا
تـــبــذل جـــهــدهـــا إلســـعــاد أفـــراد أســرتـــهــا
وبـــالـــذات ابـــنـــتـــهـــا الـــعـــرجـــاء «لـــورا» الـــتى
حاولت تـنـاسى مـأساة عـرجـها بـاحلـياة مع

مجموعة من احليوانات الزجاجية.
ــسـرحـيــة تـوم عـلى أن وحتـرض األم راوى ا
يـــحـــاول اســتـــدراج أحـــد أصـــدقـــائه لـــزيــارة
ــا يـــعـــجب بــشـــقــيـــقـــته ويــتـــقــدم بـــيــتـــهم ر
خلــطـبــتـهــا ويـفـلـح االبن فى تـنــفـيــذ مـطـلب
أمه ويـأتى الــضـيف الــذى تـتـبــ فـيه لـورا
أنه كـان زميالً لهـا فى اجلامعـة وأنها كانت
تـخصه بـود أو تتـمنى - بـالفـعل - أن تنـشأ
بـيـنهـمـا عالقـة حب ومـا تـكـاد الـفـتـاة تـغادر
عـالم حـيـوانـاتـهـا الـزجـاجـيـة حـتى يـخـبـرها
الضيف فى بسـاطة أنه خاطب فتاة أخرى
وتــصـطـدم تــرتـيــبـات األم بـالـالشىء وتـعـود
ــهــا اخلــاص مـع حــيــوانــاتــهـا االبــنــة إلى عــا
الــزجــاجـيــة بــيــنــمــا يـرفـض تـوم أن يــواصل
احلـــيـــاة مع أمه فى عـــالم غـــيــر حـــقـــيــقى..

عالم من األحالم.
ـــســــرحـــيــــة هى الـــفــــاصل بـــ كـــانـت هـــذه ا
ولــيــامـز الــذى يــجـتــهــد فى انــتـزاع الــفــرصـة
وولــيــامــز الــذى حـصل عــلى مــكــانــته كــامــلـة
وحـصل بها على جـائزة رابطة نـقاد نيويورك
ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــ عـــن ــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــرحــ ــــــ ا
 عـــام 1944-1945  أمــا الـــرمــز الـــذى تــومئ
ـــعــانـــاة الــتـى كــانت ــســـرحــيـــة فــهـــو ا إلــيـه ا
حتــيـــاهـــا الــطـــبــقـــة الـــوســطـى إبــان ســـنــوات
الـــكـــســاد االقـــتـــصـــادى والـــتى كـــانت نـــذيــرًا
يـة الثانية فـاألزمة االقتصادية بـاحلرب العا
خــانــقــة والـنــاس يــحــلــمــون بــالــسالم بــذلك
اخلـطيب الذى ترجوه أمـاندا البنتـها.. فلما
نتظـر» تب أنه ليس هو من تنتظره جاء «ا
األخـت الــعـرجــاء وتــعــود لــورا إلى عــزلــتــهـا
الزجـاجيـة بـينـمـا يبـدأ األخ فى الـبحث عن
بـــــــــصــــــــيـص جـــــــــديـــــــــد لـألمـل وسـط ظالم

األزمات التى كانت جتتاح العالم آنذاك!.

األمـــريــكــيـــة وهــو مــا وضـح - بــقــوة - فى
مسرحياته اخملتلفة.

لــكن ولـيــامـز أقـدم عــلى اخلـطــأ الـذى كـاد
ا حـياته كلهـا عندما يكلـفه مستقـبله ور
ظـلـمة.. فـقد عـرف الطـريق إلى األركـان ا
أصــيب بــانــهــيــار عــصــبـى ظل يالزمه إلى
حـــــــوالى 1936 وســـــــاعـــــــدتـه إرادتـه عـــــــلى
الـشفـاء من مرضه فـالتـحق بجـامعـة أيوا
ـنتظمة عن وفـيها تلـقى أولى محاضراته ا

سرحى. فن التأليف ا

مـارس ولــيــامــز كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيـرة
والشعر لكنه كان على ثقة من أن موهبته
ــــســـرح وأنـه يـــجب أن احلـــقــــيـــقــــيـــة هى ا
يـخضع لهـا كل موهبـته فضالً عن أسباب
أخرى يوضـحها فى تـعليـقه على مـسرحية
الئـكـة» يقـول: «لم أشك قط أن «مـعـركـة ا
هـنـاك ماليـ من الـبــشـر الـذين نـسـتـطـيع
ـسـرح أن نــلـتـقى بــهم عن طـريـق خـشـبــة ا
فنحن نقتـرب من بعضنا البعض فى تؤدة
وفـى تــعــاطـف وإن كــان ثــمـــة مــشـــكــلــة أو
صـعـوبة فى الـتـفـاهم بـ البـشـر فـمرجع
ــسـرحـى ولـيس ذلك إلى قــصــور الـكــاتب ا
إلـى ضـخــامــة اجلـمــاهــيــر فـإذا مــا تــوافـر
للكاتب احلب إلخوانه من البشر واألمانة
لـتــأديـة الـرسـالـة فالبـد له أن يـحـقق هـذا

التفاهم.
وفـى عــام 1940 أطـــلع ولــيــامـــز األســتــاذين
جـاسـنـر وتـيـريـزا هـلـبـيـرن عـلى مـسـرحـيـته
الــطـويـلــة «مـعــركـة اجلـلــيـد» فــأعـجـبــا بـهـا
ــهـــا عــلى مـــســرح «اجلـــلــيــد» وقــررا تــقـــد
ونــــصح مــــديـــر اجلــــلــــيـــد لــــورنس الجنــــنـــر
بــــــإجـــــراء تــــــعــــــديالت فـى بــــــعض مــــــواقف
ــســرحـــيــة وفى حـــوارهــا. لــكن جـــمــهــور ا
ا سرحـية باسـتياء  مدينـة بوسطن قـابل ا
تـتضـمنه من مـواقف جنـسيـة صريـحة قد
يـغض الطرف عنـها إذا كانت لكـاتب كبير
أمــا الــكــاتب الــنــاشـئ فـإنـه - بــالــتــأكــيـد -

«احلـيـوانـات الـزجـاجـيــة» ولـتـفـاهـة الـفـكـرة
وضعف البناء الـدرامى فقد فصل وليامز
لـــيـــعـــود إلـى الـــشـــارع وإلى الــــضـــيـــاع من

جديد.

ـســرحـيـات األولى أجـمع الــنـقـاد عــلى أن ا
ـــســـرحـــيـــاته لـــولـــيـــامـــز كـــانت إرهـــاصـــا 

الكبيرة التالية.
فـمـســرحـيــة «يـا صــغـيـرى مــونى.. ال تـبك»
ـــســـرحــيـــتـــيه الـــطـــويـــلـــتــ هى اإلرهـــاص 
الئـــــــكـــــــة» و«احلـــــــيـــــــوانـــــــات «مـــــــعـــــــركــــــــة ا
الــزجــاجــيــة» ومـســرحــيــته الــقــصــيـرة «27
عـــربـــة مــــحـــمـــلـــة بــــالـــقـــطن» حتــــمل نـــفس
مـوضوع مسـرحيـته الطـويلة «عـربة اسـمها
الـرغــبـة» والــشـخــصـيــات تـتــكـرر كــلـهـا أو
أجــزاء من مالمـــحــهــا ونـــفــســيـــاتــهــا ذلك
ألنـهـا - فى احلـقـيـقـة - تـعـبـيـر عن تـعـرفه
باشر إلى احلـياة فى قاع اجملتمع جنوب ا

تحدة. الواليات ا
وكان أثـنـاء دراسـته فى جـامعـات مـيـسورى
وواشنطن وأيوا يـضطر إلى االنقطاع عن
الدراسة ليعـمل فى وظائف صغيرة تعينه
عـلى تـلـبـيـة مـطــالب الـعـيش حـتى إنه قـبل
وظـيــفـة عـامل مـصـعـد كــهـربـائى فى فـنـدق
كتب بنيو أورليانز وعـمل كاتباً للبرقيات 
هـنــدسى فى مـديــنـة جـاكـســون فـيل بـواليـة
فــلــوريــدا ثم وظــيــفــة «جــرسـون» فـى أحـد
الــكــازيـــنــوهــات ثم مـــنــشــدا لـألشــعــار فى
نـــادى قـــريـــة «جـــريـــنـــتش» الـــلـــيـــلـى بـــواليــة
نيويورك وأعمال أخرى كثيرة ال شأن لها
وال مـسـتقـبل جملـرد أن يـعيـنه راتـبـهـا على

تدبير ثمن الوجبة التالية.
مع ذلك فـقــد أفـاد ولـيــامـز من تــقـلـبه فى
ــهـن الـصــغــيــرة أو احلــقــيـرة حــيث تــلك ا
تــعـرف إلى نــوعـيــات مـتــبـايــنـة من الــبـشـر:
قــواديـن ومــومـــســات وســـكــارى وشـــحــاذين
... إلخ.. أفـاده الــتـعـرف وعـمــال وحـرفـيــ
إلى ذلـك الــــعـــــالم الـــــســـــفــــلـى فى احلـــــيــــاة

تنيسى وليامز..
 هل قتله اإلدمان? (1)
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 مارس الشعر
والقصة

القصيرة لكنه
كان على ثقة
فى موهبته
سرحية ا

 أجلأته 
ظروفه

االقتصادية
 إلى االلتحاق
بوظيفة كتابية

مسرحيات مصغرة

موهبته احلقيقية

احليوانات الزجاجية

ΩÓ°S Oƒªëe

تدربـ بورشـتها تـقدم «مـسرحـنا» فى هذه الـزاوية آراء بـعض ا
ورؤيـتهم لـبعض الـعروض الـتى شاهـدوها .. إنـها مـحاولة أولى
ـسـرح تنم عن قـدرة شابـة عـلى قراءة الـعرض..  لـلـدخول لـعالم ا

هى آراء حتتاج بالطبع إلى الـتطوير لكننَّا نقدمهم على صفحات
«مـسرحـنا»  إسـهـاماً مـنا فى تـرسيـخهـم علـنا نـرى من بيـنهم من

يقود احلركة الفنية أو النقدية فيما بعد..
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نيث بويس و هتشنس هبجود
تأليف

نـيـث بـويس (  11872 - 1951) وهــتــشــنس هــبــجـود( 1869- 1944) 
كـاتــبـان أمـريــكـيـان و مـســرحـيـة "أعـداء" 1921 هى مـسـرحــيـة سـاخـرة
ـسـرحـية الذعـة تـألـيف مـشـتـرك بـ نـيث وزوجـهـا هـتـشـنس. تـتـنـاول ا
الـزواج احلـديث غـيـر التـقـلـيـدى. بـنيت مـسـرحـيـة أعـداء علـى جزء من

محادثة ب الزوج وقد سميت الشخصيتان نيث وهتشنس.
تـزوجت نـيث بـويس من هـتـشـنس عـام 1899 وكـونا مـع سوزان جـالسبل
سرحيـة. من أهم أعمالها ثلى بـروفنستـون ا وجورج كرام كوك فـرقة 
مــــســــرحـــيــــة "الــــرائـــد" 1903 و"حــــمــــاقـــة اآلخــــرين" 1904  و"ربـــيع
أبدى" 1906 و"الفرقة" 1908 و"االبنان" 1917 و"ليلة شتاء" 1927.
من أعــمــال هـــبــجــود مــنــفــردا "الــســـيــرة الــذاتــيــة لــلص"  1903 و"روح

رأة الفوضوية" 1909. العامل"  1907 و"ا

عبد السالم إبراهيم
ترجمة

نظر ا
حجرة اجللوس

الشخصيات
هو - هى

الوقت
بعد العشاء

وأنت أكـثـر جـمـاال من ذى قـبل  أقـرأ ذلك فى عـيون اآلخـرين  وكـنت لك
رافق. أيضا معلمك ا

هى: 
نعم مرافق السائح.

هو:
ا عرفت امرأة . لو لم أعان منك 

هى: 
لو لم أعرفك ما كنت عانيت من رجل قط .

هو: 
لم تعرفينى قط .

هى: 
يـا حــسـرتـاه  نـعم ! (بـإحـساس) عـرفـتك كـشـىء جـمـيل جـدا   رائع جـدا
حساس  أكثر تفاهـما من أى شخص عرفته  مشاعرك فياضة  مازلت

نظور  لكن من مسافة.. بعيدة جدا . أراك من هذا ا
هو: 

(بخوف) مسافة ?
هى: 

أال تشعر كم نحن بعيدان ?
هو: 

شـعـرت بـذلك  كمـا تـعـرف  –كـثيـرا وكـثـيرا  –وهـو أنك كـنت تـدفـعـيـننى
كثيرا وكثيرا بـعيدا  وكنت كثيرا تبحث عن شخص  –شخص آخر. لكن

رة األولى التى تعترف بأحاسيسك تلك . هذه هى ا
هى: 

نعم  لم أكن أريـد أن أفـصح عمـا يـجيش بـقلـبى . لـكن اآلن أرى أن األمر
قد اسـتفحل كمـا لو كنا علـى شاطئ متـقابل يـتباعدان.. يـفصالنا أكثر

وأكثر.
هو: 

لقد اخترت طريقك  وأنا اخترت طريقى وتوجد بيننا فجوة .
هى: 

اآلن تفهم ما أعنى ...
هى: 

نعم  إننا يجب أن ننفصل- إننا منفصالن -  ومازلت أحبك .
هو: 

ا يكونان متحـاب ومازاال غير قادرين على أن يعيشا معا  إنه زوجان ر
شىء مؤلم لك ولى .

هى: 
كل منا يؤذى اآلخر كثيرا جدا .

هو: 
كل منا دمر اآلخر  نحن عدوان (صمت).

هى: 

إذا كانت فلسفتك صحيحـة فهو سجال آخر لالنفصال  إذا كانت حياتنا
مـعـا قـد اكـتـمـلت فـلـيمـش كل مـنا فـى طريـقه ونـحـاول أن نـفـعل شـيـئـا آخر

منفصل .
هى: 

ا سـيـكـون من األفضل . لـكن بـدون طالق فـهذا شىء مـنـطـقى تمـامـا ! ر
مألوف.

هو: 
شىء مألـوف تقريـبا مـثل موقـفك التـقلـيدى جتـاه األزواج أال وهو أنهم ال
يتمتعون بروح الدعابة على االطالق  – إن زوجى غبى تماما مثلما تقول
الـكـاتـبـات الــفـرنـسـيـات . الـطالق لم يـعـد شـيــئـا مـألـوفـا أكـثـر من اخلـيـانـة

احلقيقية.
هى: 

ـوضـوعـان يـحـدثـان كل يـوم  لـكن ال أجـد سـبـبـا لـلـطالق إال إذا كـان كال ا
أحد الزوجـ راغبا فى الـزواج مرة أخرى . أنـا لن أطلقك . لـكن الرجال
ـكن أن يـنــجـبـوا أطـفـاال ولـذلـك هم مـنـغـمـســون دومـا فى وهم كـبـيـر. إذا

أردت أن تتزوج مرة أخرى فلتطلقنى .
هو:

كالـعادة تـريدين أن تظـهرينى كـوحش  أنا ال أقبل فـلسفـتك  األطفال هم
ثـمار احلب وليـسوا سـببا له  كـما أن احلب يـجب أن يستـمر . وإذا حدث
ووجدت العالقـات الناجحـة فليس بـالضرورة أن يكـون زواجا مرة أخرى 
أو أنــهــا رغــبــة مــدفــونــة لـإلجنــاب تــلك الــتى حتــركــنى – لــكــنــهــا الــرغــبــة
ــوت بـدون ـمــيــز والــذى لم يــشــبع أبــدا - ا الــداخـلــيــة لــذلك االنــســجــام ا

حتقيق ذلك هو فشل أولئك الذين ينتمون للبشرية.
هى: 

ـستحيـل الذى يغريـنا وهو الذى لكن هـذا هو الوهم الـكبير تـماما . ذلك ا
سـوف يقودك وأتـوقع أنك إذا تركـتنى فسـتلقـى نفسك فى أحـضان امرأة

أخرى .
هو: 

وهم ! بـالـضـبط هـو مـا تـســمـيه وهـمـا . هـنـاك فـقط جنـد احلـقـيـقـة . أنـا
ـزق تـمامـا الـوهم أم احلقـيـقة . أيـهـما تـكـون : أفضل احلـقـيقـة  لـكنى
رأة األخرى مستحيلة . أخاف أن تكون متأخرة جدا  وأخشى أن تكون ا

هى:
(بـحزن) " ال أفـهم تلك الـرغبة الـعارمـة فى أن أصدق االنـسجـام العارم" !
(يومئ بـإشـارة غـضب  وتـسـتمـر هى فى الـكالم سـريـعا) كـنت أقـتـبس من
ـا أن ال فائـدة من األمر – ال  ال  –أنت أكـثر ـفـضل  لكن  فـيلـسوفك ا
جـاذبـيـة من ذى قـبل  وهـذا يـوضح جـحـودك لى ألنـنى مـتـأكـدة أنـنى كـنت
ــثـابــة مــعـلــمك الــذى تـقــتــدى به . سـتــجــد امـرأة أخــرى تــهـيم بك دائـمــا 
ِ مـديرة رة اق وتـواسيك عـلى كل معـاناتك مـعى  لكن تـوخ احلذر تـلك ا

منزل ماهرة .
هو: 

> الطمى واحد والشجر ألوان عنوان الليلة الغنائية التى تقدمها فرقة الطمى على مسرح روابط يومى 26 و27 سبتمبر اجلارى.
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عـمار الـذى يجـرى فيه الـعرض ـنار) ال يـقتـصر عـلى ا ـسرحى (ا > الـفـضاء ا
شاهد تد إلى العقل وانعكاساته الفـكرية فى إعادة خلق الصور أمام ا ـا  وإ

قدس وهنا يتعلق األمر بفضاء خيالى. التى كانت أصال فى الكتاب ا

سرحي جريدة كل ا
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ــديـدة مـعـا  هل أنــا ال أفـهم ذلك  –كــيف وصـلـنــا لـذلك - بـعـد حــيـاتـنـا ا
نسـيت كل ذلك ? كم كـنـا رفيـقـ رائـع ? كم كـنـا نضع احلـيـاة ب يـديـنا

اضى جنتره . بسعادة  كم لعبنا معا ! على األقل لدينا ا
هو: 

اضى مرير  ألن احلاضر مر . ا
هى: 

اضى . لقد أخطأت فى حق ا
هو: 

اضـى يقيـمه احلـاضر دائمـا  كمـا قال دانـتى "عنـدما تـعيش فى جـحيم ا
مستعر فال تكن شقيا بتذكر سابق سعادتك" .

هى: 
زوج دانـتى كان رجال وشـاعرا ولـذلك كان نـاقمـا على احلـياة .(صـمت 
ـا شـاعر) مـاضيـنـا كـان رائـعا بـالـنـسبـة لى وسـيـظل هـكذا  –بـالـرغم  بـا

يحدث- مزهر ونابض باحلياة  وتام !
هو: 

ترينها هكذا ألن حياتنا معا كانت بالنسبة لك حدثا .
هى: 

ـزيـد مـن تـرفـهـا  ال أطـلب ال  ألنـنى أتــقـبل احلـيـاة كـمــا هى  ال أطـلب ا
مــنـهــا أن يــكـون أى شــخص أو أى عالقــة  يــجب أن تـكــون كــامـلــة . لــكـنك
ـا تعطـيه لك. لديك السم وهـو الرغبـة الشديدة طمـوح ولن تكون قـانعا 

فى نفسك للكمال .
هو:

ال  لـيـست لـلـكـمــال ولـكـنـهـا لـلـوئــام . وهـذا لـيس مـسـتــحـيال . الـكـثـيـر من
النـاس ينعمون بها مع أنـهم غير متحاب مثـلنا . ال يوجد عمل فنى كامل
ـستخدمة إذا كان الكل  الوحدة ال واد ا  ال جدوى من روعة األجزاء وا

وجود لها .
هى:

هـــذا بـــالــضـــبط مـــا أعـــنــيه . لـــقـــد أردت أن تــعـــاجلـــنى وتــعـــالج عـالقــتـــنــا
كـصـلـصـال وتـشـكلـهـا كـالـنـمـوذج الذى رأيـته فى خـيـالك . كـنت دومـا فـنـانا

حساسا. لكن احلياة ليست مادة بالستيكية فهى التى تشكلنا.
هو:

ادة التى لن تتشكل  أنت مـحقة فأنا لدى غـرور الفنان الذى يتـجه إلى ا
أنـا يـجب أن أتـركك . وأشـبـع حاجـتـى لالحتـاد  بـالزواج مـن امـرأة أخرى

غيرك .
هى:

ــا تـعـانى نـعم  لـكــنك ال تـســتـطـيع أن تــفـعل ذلك بــالـبـحـث عن امـرأة فـر
عاناة للتحرر منه. نفس الوهم وا

هو:
إذن كيف أستطيع أن أشبع حاجتى اخلفية?

هى:
هذا بينك وب ربك الذى ال أعرف شيئا عنه .

هو: 
لـو كنت قد أفنيت وقـتى فى مكان ما فى دراسة الـدين  فى العمل بنفس
التركيز الذى أمـضيته معك إللقاء رداء التدين عليك  –ماكنا نحتاج ذلك

االنفصال .
هى:

وكنا قد تنعمنا بالسعادة معا !
هو: 

نعم كمغيرين .
هى : 

ــعـقــول لــزوجـ عــاقــلـ أن يــكــونـا مــعـا  بــالـضــبط  الــسـبــيل الــوحـيــد ا
والشـىء الرائع أيـضـا هو أن نـعـيش معـا خلـمسـة عـشر عـاما ولـم يتـسرب
ــلـل ألى مــنــا ! وأن يـــظل كل مـــنــا أروع شـــخص فى الـــعــالم لـــآلخــر ! كم ا
لل إلى نـفسى منك  زوجان يسـتطـيعـان أن يقـوال ذلك ? أنا لم يـتسـرب ا

أليس كذلك يا ديكون ?
هو: 

لـقـد أرهــقـتـنى  أصـبـتـنى بـبالء وأصـبــتـنى بـاجلـنـون.. وعـذبـتـنى ! تـسـرب
الـــســـأم إلــيك مـــنى ? ال أبـــدا يـــا لك من شـــيـــطــانـــة ســـاحــرة. (يــتــحـرك

جتاهها)
هى:

أنـا دائـمـا أهــيم بـروح الـشـاعـر الـتـى تـسـكـنك بـالــرغم من أنك كـنت دائـمـا
تدين ! تدفعنى للجنون أيها ا

هو: 
ــوجـــودة داخــلك  الــغـــامــضــة  الـــفــاتــنــة ــرأة ا كــنت دائـــمــا أهــيم بـــروح ا

والهائمة التى ال أستطيع أن أحتويها !
هى: 

أال تنس التدين للحظة وتأتى معى ?
هو: 

نعم يا حبيبتى فأنت بالرغم من هذا واحدة من مخلوقات الله!
هى: 

مـخـلـصـة حـتـى الـنـهـايـة ! فـلـتـكن الـهـدنـة إذن  أتـوافق ? (تـفـتح ذراعـيـها)
هدنة مسلحة ?

هو: 
(يحضنها) نعم للحظة ! (تضحك)

 ستار 
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(تتمـدد هى على مـقعـد مستـطيل تـدخن سيجـارة وتقـرأ كتابـا . يجلس
ـصبـاح عـلى يسـاره  تـوجد أوراق مـبعـثـرة أمامه  فى ـنضـدة وا هـو إلى ا
ـصباح ويقـللها .يحـدث حفيفا يده قلم  يـنظر إليـها  يزيد من إضاءة ا

فى مخطوطته . يشخر بنفاذ صبر. تستمر هى فى القراءة).
هو : 

لقد نفد صبرى!
هى:

(بهدوء) على ماذا ?
هو: 

أوه  الشىء (تقـلب الصـفحة  تـستمـر فى القـراءة بشغف) هذا مـصباح
شيطانى!

هى: 
صباح? ما العيب فى ا

هو: 
لقـد طلبت مـنك ألف مـرة أن حتافظـى على تـرتيب الـبيت . نـظام  بعض
وقد يصدر دائما صباح الفتيل لم يقص  ا النظام! ليس هناك وقود بـا
دخــانـا! ومـازلت تـتــعـجـبـ أنــنى ال أعـمل ! كـيـف يـتـسـنى لـى الـعـمل بـدون

إضاءة?
هى: 

ــصـبــاح لي فى حــالـة جــيـدة. من ـصـبـاح) يـبــدو هـذا ا (تـنـظـر فـاحـصـة ا
ـــوقــــد فال يـــصــــدر دخـــانـــا . الـــواضح أن بـه وقـــوداً وإال ال يـــضـىء. أمـــا ا

وبخصوص الفتيل فقد شذبته بنفسى اليوم.
هو: 

آه  هذا يعلل تلك األعطال.
هى: 

رة القادمة قم أنت بتلك األعمال. حسنا ياعزيزى  ا
هو: 

ـاذا ال تــدربـ ـتــكــررة !  (بـقـلق) لـكن وقــتــنـا ال يــحــتـمل تــلك األعــطــال ا
تريسا كما طلبت منك مرارا وتكرارا?

هى : 
ا يستغرق وقتى كله.. ألف سنة كى أدرب تريسا . ر

هو : 
أوه  أعــرف! كل مــا حتــتــاجــ إلــيه هــو الــتـمــدد فى الــفــراش وتــتــنــاولـ
ــتـقـنــة الـتى اإلفـطــار وتـدخـنــ الـســجـائــر. وتـنـســجـ أعــمـالك األدبــيـة ا
ينـغمس أبطالك فى اللذة فى طيـاتها . وتتكلم بـطالقة عندما تخرج
لـلـعــشـاء والتـنـبـسـ بـبـنت شـفـة فى الـبـيت! ال عـجب أاليـكـون لـديك وقت

لتدريب تريسا!
هى: 

هل هناك شىء مثير فى الورق?
هو: 

بالتأكيد لديك طريقة ساذجة لقول تعليق برىء.
هى: 

(منهمكة فى كتابها) أنا آسفة.
هو: 

ال  أنت لست آسفة فالتعليق السابق يبرهن على ذلك.
هى: 

(بذهول) يبرهن على ماذا?
هو: 

يبرهن على أنك امرأة قاسية وغير اجتماعية!
هى: 

أنت منفعل مرة أخرى.
هو : 

ومن ذا الـذى ال يـنـفـعل  حيث يـعـيش مع قـاسـيـة  تنـفـخـ فى الـنـار حتى
تزيد اشتعاال?

هى: 
أرجو أن تقرأ أوراقك بهدوء وتدعنى وشأنى.

هو: 
ـاذا تـعـيــشـ مـعى مــنـذ خـمـســة عـشـر عـامــا إذا كـنت تـتــمـنـ أن أتـركك

وشأنك?
هى: 

(تتنهد) لقد تمنيت كثيرا أن تصفو.
هو:

ــشــكالت األســريـة  أن أصــفــو تــقــصــدين.. بــأن أتـوقـف عن إزعــاجك بــا
شـكالت  األطـفـال أن أكبت رغـبـتى فى أن أكـون مـعك  أتوقف عن أن

أكون محورا الهتماماتك.
هى : 

ــضى مـــســاء فى سالم ال ـ لـــقــد قــصـــدت أن يــكــون شـــيــئــا لـــطــيــفـــا أن 
فحـسب. لكن (تـضع الكتـاب جانبا) أرى أنك تـريد أن تـتشـاجر - إذن ما

الذى سنتشاجر عليه? اختر موضوعك يا عزيزى.
هو: 

ساء صاف! عندما تكون بصحبة هانك ال تتوق 
هى: 

كيف يتسنى لك أن تعرف ذلك اآلن!
هو: 

أوه لـقـد رأيــتك مـعه ومع آخــرين وأعـرف الـفـرق. فــحـيـنــمـا تـكــونـ مـعـهم
فـأنـت مـخـتـلــفـة وتـبــدين اهـتـمــامـا . وحتـتــفـظـ بــانـطـوائك لى. (يـسـكت)

بالطبع أعرف السبب.
هى: 

ـثال يـكره اجتـمـاعيـة معك أكـثر من أى شـخص آخر . هـانك على سـبيل ا
ضـى السـاعات مـعـا ننـظـر إلى البـحر- كل الثـرثـرة أكثـر مـنى . هو وأنـا 
مــنـا مــسـتــغـرق فى أفــكـاره- دون أن نــنـطـق بـكــلـمــة . مـا الــذى يـكــون أكـثـر

سالما من ذلك ?
هو: 

(بسخط) ال أعتقد أنه سلمى  لكنه يجب أن يكون رائعا!
هى: 

ـكن أن إنه مـدهش . أتــمـنى أن تـكـون كــذلك . كم من أمـسـيـات جــمـيـلـة 
نقضيها معا!

هو: 
رارة) معظم أمسياتنا يسودها الصمت... إال إذا كنا نتشاجر! )

هى:
نــعم  إذا لم نـــتــكــلم . هـى كــذلك ألنك عـــبــوس . لم تــتـــذوق الــصــمت وال

تعرف حقيقة الهدوء .
هو: 

هذا صـحيح - مـعك -  نادرا مـا أكـون هادئـا.. ألنك نادرا مـا تعـبرين عن
مـايــجــيش بك.. ســأكــون أكــثــر هــدوءا إذا كــنت أنت أكــثــر تـفــاعال مــعى..

أكثر تفاعال إذا كنت بالفعل هكذا.
هى: 

! هـو نـفـسه مـنـذ خـمـسة (مـستـغـرقة فى الـتـفكـير) نـفس الـشـجار الـقـد
عـشـر عـاما ! كل ذلك بـسـبب أنك كـما أنت وأنـا كـمـا أنا ! أعـتـقد أن ذلك

األمر سيدوم لألبد سألتزم دوما بالصمت  وأنت...
هو: 

أعـتــقـد أنــنى سـأسـتــمـر فى الــكالم - لـكن حــقـيـقــة ال يـهم - الــسـكـوت أو
الكالم: إذا استلـزم األمر السكـوت فلنصمت وإذا اسـتلزم الكالم فـلنتكلم

سألة ! إذا كان هناك موضوع مشترك.. تلك هى ا

ــصـبـاح وهـلم هـنـاك ســبب واحـد أال وهـو "أنـهـم" ال يـتـحـدثــون عن فـتـيل ا
جرا . إنهم يتحدثون عن أشياء مهمة.

هو:
بعض الناس يطلقون عليها أشياء تافهة!

هى: 
حسنا. على أى حال أشياء أكثر أهمية.

هو: 
نـــعم أعـــرف أنك تـــعـــتـــقـــدين أن تـــلك األشـــيـــاء أكـــثـــر أهـــمــيـــة مـن األســرة

واألطفال والزوج.
هى:

أوه ب الفينة والفينة  فقط للتغيير. أنت حتب التغيير أحيانا.
هو: 

نـعم أحـيـانا لـكـنى أكـون مـنـفـعال ومـثـارا وعـنيـفـا حـيـنـمـا أكـون معـك . فلم
تكن السجائر والغزل هما اللذان يستفزانى فقط .

هى : 
حسنا  أنت شخص سريع االهتياج فأنت تستفز بدون سبب .

هو: 
هل البيت والزوجة واألطفال ال يدعون لالهتياج مطلقا ?

هى: 
هناك أشياء أخرى لكنك  يـا ديكون مثل الطائر احلكيم الذى اليكمن فى

عشه بل يحلق بعيدا لكنه يعود دوما لبيته ولصوابه.
هو: 

يا لك من سـاخرة رخـيصـة لقـد اعتدت عـلى إهـانة وردزورث . لقـد عنى
ما قاله.

هى: 
كان رجال طيـبا... لـكن لنعـد لشـجارنـا األصلى ! أنت مخـطئ تمـاما . أنا

اضي بساقية الصاوى. > مسرحية عفريت لكل مواطن للكاتب لين الرملى واخملرج محمد خليف عرضت يومى اخلميس واجلمعة ا
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> اجلـوهر عند (ديكارت) يعنى ما هو موجود بذاته (الضوء) وال يحتاج لوجود
آخـر يـكون مـحمـوال علـيه. فـتصـور اإلنسـان للـجـوهر لـيس سوى شىء مـوجود

لوجود ال يحتاج إال لذاته للوجود.

سرحي جريدة كل ا

22 من سبتمبر 2008 العدد63
> إن الـشىء القـريب قد يـبدو وكـأنه ذاته بوجـود الضوء واالعـتمـاد على شـدته ونصوعه
وكـثــافـته وقـيـمـته ولـكن من هـذا الـوجه أو ذاك قـد يـكـون هـنـاك تـغـيـيـر ال فى الـرؤيـة

البصرية فحسب بل فى الظواهر اللمسية وحتى الصوتية.

كشوف باألوبرا مساء السبت القادم. سرح ا > الفنان سيد الرفاعى وفرقته يقدمون حفالً غنائياً با

سرحي جريدة كل ا
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هى: 
هـل تــعـــتــقـــد حــقـــيــقـــة أنه لـــيس لــديـــنــا مـــوضــوع مـــشــتـــرك ? كالنـــا يــحب

دوستويفسكى ونفضل البراندى على الشمبانيا.
هو: 

أذواقنـا وعيوبنا متجـانسة على نحو الفت للـنظر . لكن أرواحنا ال تتالقى
.

هى: 
اذا تتالقى ? كل روح تهيم وحيدة . أرواحنا ? 

هو: 
نـعم  لـكـنـهـا ال تبـغى الـتالقى . تـرغب الـروح فى أن جتـد روحـا أخرى كى
تـنـصـهـر فـيـها وبـالـتـالى تـنـتـهى وحدتـهـا . هـذا األمل الـذى تـتـعلـق به الروح
لـتـنـهى وحـدتـها بـه باالنـدمـاج هـو احلب. إنه جـوهـر احلب كـمـا أنه جـوهر

الدين .
هى : 

ديكون إنك تزداد تدينا كل يوم . ستدفعنى للشراب .
هو: 

(بغضب) تلك الرغبة ستكمل القائمة .
هى: 

ا تـقوله فعـيوبنا ا نـكون أكثـر جتانسا  بـالرغم  حسنا  أعـتقد أنـنا ر
لم تتطابق تماما . لقد سبقتنى فى الشراب .

هو: 
ا أحلق بك أيضا... نعم  وأنت سبقتنى فى أشياء أخرى . لكن ر

هى: 
ـاضى مـثال  لكن أشك ـا .. تـكرس وقـتك كـله لهـا كـما فـعلت الـشـتاء ا ر

فى أننى أصل إلى رقمك القياسى فى الشراب.
هو: 

رارة) لن أصل إلى رقمك القياسى فى خيانات الروح. )
هى: 

حسن  هل تتوقع أن تكون روحى مخلصة عندما تصر على الطرق عليها
بقوة ?

هو: 
ال  ال أتــــوقـع ذلك مـــــنك ! أنـــــا عـــــلى وشك أن أتـــــخـــــلى عـن األمل فى أن
ــشــكـالت الــزوجــيــة واألطــفــال أو لــعالقــتــنــا تــســتــجــيــبـى إمــا آلرائى عن ا
اخلاصـة. يبدو أنك تبغ القـليل جدا من األشياء بينـما أبغى أنا الكثير .
لقد  ضقت ذرعا من إصرارك . كم غضبت وسخطت على انطوائك. كنا

غبي إذ لم ننفصل منذ وقت طويل .
هى: 

مرة أخرى  كيف تكرر نفسك يا عزيزى !
هو: 

نـعم أنـا ضـعيف جـدا . فـبدال مـن أن أقومك أفـضل تـقـو أحبـبـتك  لكن
رة أعنى ذلك ! تلك ا

هى: 
ال أصدق ما تقوله أنت ال تعنى ما تقوله .

هو:
رة فعالقـتك بهانك تـوتر أعصابى  إنـها خيـانة روحية أعنى تـماما تـلك ا

صـابـيح وأشـيـاء أخرى وأنت بـبـسـاطة ـاذا تـدعى أنك تـثيـر الـقـلق عـلى ا
غيور? هذا هو الزيف بعينه . كنت أتمنى أن أجد رجال منصفا . لكن ما
أردته أنت هــو أن تــراقـبــنى وتــتـحــكم فىَ  بــيـنــمــا أنت حـر تــمــامـا فى أن

كنة . تسلى نفسك بأى طريقة 
هو: 

لم تـتــسـرب الــغـيــرة إلى قــلـبى بــدون سـبب  وأنـت  أنت تـعــتـرضــ عـلى
اقــتـرابي مـنك ثم تـتـوقـعـ مـنـى أال أكـون غـيـورا من خـيـانـاتك الـروحـيـة 
شاعر جتاهى لقد فاض بى الـكيل  إنها مشكالت عندما تـفقدين كل ا

جوهرية ويجب أن ننفصل على الفور !
هى: 

أوه  حـسـن.. إذا كـنت مـصـرا عـلى ذلك  لـكن تـذكـر أنك أنت تـقـرر ذلك
فـــلم أقـل إنـــنى أريـــد االنــــفـــصـــال عـــنك .. وإذا رغــــبت فى ذلـك فـــلم أكن

متواجدة هنا آلن.
هو: 

ال  ألنـنى وهــبــتك كل شىء . وقــد تـنــعــمت بـحــبى . أمــا أنت فــأرهـقــتـنى
ودمرتـنى . لم أصبح على ما يرام بـسببك  جعلتنـى أعمل بكد أكثر منك
لدرجة أننى لـم أذق طعم احلياة احلـقيقى . لقـد استعبدتـنى . وطريقتك
فى احليـاة هى انعـزال بارد . تـريدين االسـتمـرار فى ارتداء قـناع الـقسوة
. إنـك الـشـيـطان الـذى لـم يـقـصـد حـقـيـقة األذى  ولـكـنـه الـشـيـطـان الذى

يسخر من الرغبات وال يشبع - هيا ننفصل - فأنت عدوى الوحيد !
هى: 

حسنا  أنت تعرف أننا تعلمنا أن نحب أعداءنا !
هو:

وضـوع . الـناس الـذين نحـبـهم هم أولئك لـقد قـلت كل مـا لدى فى هـذا ا
الذين يؤذوننا  هم أعداؤنا  إال إذا عادوا يحبوننا من جديد .

هى: 
إن أعداء اإلنسان هم أولئك الـذين يعيشون معه حتت سقف واحد  نعم
وخــصـوصــا إذا كــانــوا يــكـنــون لك حــبــا  ومــقــابل حــبك لى اضــطــهــدتـنى
ـد خمسـة عشر عامـا . كنت دوما وضايـقتنى وحـولت حياتـى إلى جحيم 
تــعــارضـــنى  أضــعت وقــتى وأفـــنــيت قــوتى. ومــنــعـــتــنى من إجنــاز أعــمــال
عظـيمة خلـير البشـرية . لقـد حطمت روحى التى تـتوق للـسكون والسالم

بشكواك الدائمة .
هو: 

إنه أمر مريع (بسخط) شكوى دائمة .
هى: 

نـعم بـالضـبط لكن كـمـا تعـرف يا عـزيزى أنـا أكـثر مـنك حكـمة وأدرك أن
كل ذلك ضرورى. الرجال والنسـاء هم أعداء طبيعيون مثل القط والكلب
وأكـثــر من ذلك  فـهم مــجـبــرون عـلى الــعـيش ســويـا لــفـتـرة مــا . وإال فـلن
يـســتــمــر هـذا الــســبــاق الـرائع . بــاإلضــافــة إلى ذلك كى يــنــجـبــوا أطــفـاال
ـتعـارضـة تمـامـا يجب أسويـاء فـإن أولـئك اآلباء واألمـهـات ذوى الطـبـائع ا
تنافرة هى التى أن يعيشوا معا . إن اصطدام واشتعال والتقاء الطبائع ا
تنـجب أطفاال أسوياء. حسنا لـقد فعلنا ما هو مـقدر لنا وأجنبنا األطفال
 وهم مـتـمـيـزون . لكن حـقـيـقـة أن نتـوقع أيـضـا أن نـعـيش مـعا فى سالم
نال ! اء أو كالبحر واليابسة فهو شىء بعيد ا ألننا مختلف  كالنار وا

هو: 

حقيقيـة . عندما كنت تـهتم به فقـدت كل اهتماماتك بـالبيت وباألطفال
وبى. من حقى أن أعلن االنفصال.

هى:
أوه  هــذا هـراء ! لـم أنـفــصل عــنك عــنــدمـا كــنت تــطــارد األرمــلـة الــشــتـاء
ـاضى  تـقضـى السـاعـات مـعهـا كل يـوم  تـتـناول الـعـشـاء مـعهـا وتـتـركنى ا

رأة الوحيدة التى فهمتك . وحيدة . وتقول لى إنها ا
هو: 

لم أطارد األرملة أو أى امرأة أخرى غيرك فهن الالتى يطاردننى .
هى: 

أوه  بـالـطـبع أنـتـم هـكـذا يا بـنـى آدم مـنـذ بدء اخلـلـيـقـة لـيس ألحـد مـنـكم
القـدرة الكافـية ليبـحث عن التفـاحة بنـفسه ! " يطـاردنك" - لكنك لم تكن

جترى سريعا ?
هو: 

ــاذا أجـــرى ســريـــعــا  إذا وقــعـت إحــداهن فـى غــرامى فال مـــانع لــدى ? و
أعتـقـد أنـنى أظـهـرت مـهـارة فائـقـة فى مـطـاردتك ! لم يـزيـدوا عـلى دسـتة
ــرأة ــهــارة . هــذا حــقــيــقى فــا من الــرجــال أولــئك الــذيـن أظــهــروا نــفس ا
األخرى تفهمنى وتـتعاطف معى  كلهن يفعلن ذلك إال أنت . لم أكن قادرا
ـا يـدعــو لألسف أنك بـارعـة فى عـلى أن أكــون خـائـنـا بـشــكل جـوهـرى و

هذا اجملال .
هى: 

ـا أعجـبت باآلخريـن  لكنى لم أحـلم بالـزواج بشخص ال أعـتقد ذلك  ر
غيـرك..ال  وال أعـتـقد أن أحـدا مـنهم قـد فـهـمنى أيـضـا . وكنت حـريـصة

على أال يفعلوا ذلك .
هو: 

بــاألمس فــقط قـلـت إن هـانك يــفـهــمك أكــثـر مــنى . قــلت إنـنـى كـنت رجال
طاهرا جدا ولو كنت رجال ال أطاق فلن تترددى فى إخبارى بذلك !

هى: 
كـالـعادة  أخـطـأت االقتـبـاس منى . مـا قـلته أن هـانك وأنـا كنـا مـتشـابـه
عمدان تدعو إلى الله فى البرية ! وأنت رجل غريب تقى  مثل يوحنا ا

هو: 
األتقياء ال يفعلون ما أفعله !

هى: 
أوه  أال يفعلون?

هو: 
حــسن.. أعـرف أنـنـى أثـيم كـأى رجل . ســتـعـرفــ ذلك إذا أحـبـبــتـنى . أنـا

فاسد كهانك تماما.
هى: 

ــا تــكـون أســوأ مــنه . لـكن ال يــدعى هـانـك بـأن يــكـون تــقــيـا  وبــالــتـالى ر
أعتقـد أنك يجب أن تراجع نفـسك إما أن تكـون تقيا أو أن تـكون فاسدا 

وال يفترض أن تكون االثن معا .
هو: 

فى الــواقع أجـــمع بــ االثــنــ مــثل اآلخــريـن . أنــا لــست مــنــافــقــا  أحب
الفـضيلة كما أحب الـرذيلة . لكن ال أحب أن أغمض عيـنى عندما تكون

على عالقة بشخص ما  عندما تخلص لآلخر وليس لى .
هى:
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(تتمـدد هى على مـقعـد مستـطيل تـدخن سيجـارة وتقـرأ كتابـا . يجلس
ـصبـاح عـلى يسـاره  تـوجد أوراق مـبعـثـرة أمامه  فى ـنضـدة وا هـو إلى ا
ـصباح ويقـللها .يحـدث حفيفا يده قلم  يـنظر إليـها  يزيد من إضاءة ا

فى مخطوطته . يشخر بنفاذ صبر. تستمر هى فى القراءة).
هو : 

لقد نفد صبرى!
هى:

(بهدوء) على ماذا ?
هو: 

أوه  الشىء (تقـلب الصـفحة  تـستمـر فى القـراءة بشغف) هذا مـصباح
شيطانى!

هى: 
صباح? ما العيب فى ا

هو: 
لقـد طلبت مـنك ألف مـرة أن حتافظـى على تـرتيب الـبيت . نـظام  بعض
وقد يصدر دائما صباح الفتيل لم يقص  ا النظام! ليس هناك وقود بـا
دخــانـا! ومـازلت تـتــعـجـبـ أنــنى ال أعـمل ! كـيـف يـتـسـنى لـى الـعـمل بـدون

إضاءة?
هى: 

ــصـبــاح لي فى حــالـة جــيـدة. من ـصـبـاح) يـبــدو هـذا ا (تـنـظـر فـاحـصـة ا
ـــوقــــد فال يـــصــــدر دخـــانـــا . الـــواضح أن بـه وقـــوداً وإال ال يـــضـىء. أمـــا ا

وبخصوص الفتيل فقد شذبته بنفسى اليوم.
هو: 

آه  هذا يعلل تلك األعطال.
هى: 

رة القادمة قم أنت بتلك األعمال. حسنا ياعزيزى  ا
هو: 

ـاذا ال تــدربـ ـتــكــررة !  (بـقـلق) لـكن وقــتــنـا ال يــحــتـمل تــلك األعــطــال ا
تريسا كما طلبت منك مرارا وتكرارا?

هى : 
ا يستغرق وقتى كله.. ألف سنة كى أدرب تريسا . ر

هو : 
أوه  أعــرف! كل مــا حتــتــاجــ إلــيه هــو الــتـمــدد فى الــفــراش وتــتــنــاولـ
ــتـقـنــة الـتى اإلفـطــار وتـدخـنــ الـســجـائــر. وتـنـســجـ أعــمـالك األدبــيـة ا
ينـغمس أبطالك فى اللذة فى طيـاتها . وتتكلم بـطالقة عندما تخرج
لـلـعــشـاء والتـنـبـسـ بـبـنت شـفـة فى الـبـيت! ال عـجب أاليـكـون لـديك وقت

لتدريب تريسا!
هى: 

هل هناك شىء مثير فى الورق?
هو: 

بالتأكيد لديك طريقة ساذجة لقول تعليق برىء.
هى: 

(منهمكة فى كتابها) أنا آسفة.
هو: 

ال  أنت لست آسفة فالتعليق السابق يبرهن على ذلك.
هى: 

(بذهول) يبرهن على ماذا?
هو: 

يبرهن على أنك امرأة قاسية وغير اجتماعية!
هى: 

أنت منفعل مرة أخرى.
هو : 

ومن ذا الـذى ال يـنـفـعل  حيث يـعـيش مع قـاسـيـة  تنـفـخـ فى الـنـار حتى
تزيد اشتعاال?

هى: 
أرجو أن تقرأ أوراقك بهدوء وتدعنى وشأنى.

هو: 
ـاذا تـعـيــشـ مـعى مــنـذ خـمـســة عـشـر عـامــا إذا كـنت تـتــمـنـ أن أتـركك

وشأنك?
هى: 

(تتنهد) لقد تمنيت كثيرا أن تصفو.
هو:

ــشــكالت األســريـة  أن أصــفــو تــقــصــدين.. بــأن أتـوقـف عن إزعــاجك بــا
شـكالت  األطـفـال أن أكبت رغـبـتى فى أن أكـون مـعك  أتوقف عن أن

أكون محورا الهتماماتك.
هى : 

ــضى مـــســاء فى سالم ال ـ لـــقــد قــصـــدت أن يــكــون شـــيــئــا لـــطــيــفـــا أن 
فحـسب. لكن (تـضع الكتـاب جانبا) أرى أنك تـريد أن تـتشـاجر - إذن ما

الذى سنتشاجر عليه? اختر موضوعك يا عزيزى.
هو: 

ساء صاف! عندما تكون بصحبة هانك ال تتوق 
هى: 

كيف يتسنى لك أن تعرف ذلك اآلن!
هو: 

أوه لـقـد رأيــتك مـعه ومع آخــرين وأعـرف الـفـرق. فــحـيـنــمـا تـكــونـ مـعـهم
فـأنـت مـخـتـلــفـة وتـبــدين اهـتـمــامـا . وحتـتــفـظـ بــانـطـوائك لى. (يـسـكت)

بالطبع أعرف السبب.
هى: 

ـثال يـكره اجتـمـاعيـة معك أكـثر من أى شـخص آخر . هـانك على سـبيل ا
ضـى السـاعات مـعـا ننـظـر إلى البـحر- كل الثـرثـرة أكثـر مـنى . هو وأنـا 
مــنـا مــسـتــغـرق فى أفــكـاره- دون أن نــنـطـق بـكــلـمــة . مـا الــذى يـكــون أكـثـر

سالما من ذلك ?
هو: 

(بسخط) ال أعتقد أنه سلمى  لكنه يجب أن يكون رائعا!
هى: 

ـكن أن إنه مـدهش . أتــمـنى أن تـكـون كــذلك . كم من أمـسـيـات جــمـيـلـة 
نقضيها معا!

هو: 
رارة) معظم أمسياتنا يسودها الصمت... إال إذا كنا نتشاجر! )

هى:
نــعم  إذا لم نـــتــكــلم . هـى كــذلك ألنك عـــبــوس . لم تــتـــذوق الــصــمت وال

تعرف حقيقة الهدوء .
هو: 

هذا صـحيح - مـعك -  نادرا مـا أكـون هادئـا.. ألنك نادرا مـا تعـبرين عن
مـايــجــيش بك.. ســأكــون أكــثــر هــدوءا إذا كــنت أنت أكــثــر تـفــاعال مــعى..

أكثر تفاعال إذا كنت بالفعل هكذا.
هى: 

! هـو نـفـسه مـنـذ خـمـسة (مـستـغـرقة فى الـتـفكـير) نـفس الـشـجار الـقـد
عـشـر عـاما ! كل ذلك بـسـبب أنك كـما أنت وأنـا كـمـا أنا ! أعـتـقد أن ذلك

األمر سيدوم لألبد سألتزم دوما بالصمت  وأنت...
هو: 

أعـتــقـد أنــنى سـأسـتــمـر فى الــكالم - لـكن حــقـيـقــة ال يـهم - الــسـكـوت أو
الكالم: إذا استلـزم األمر السكـوت فلنصمت وإذا اسـتلزم الكالم فـلنتكلم

سألة ! إذا كان هناك موضوع مشترك.. تلك هى ا

ــصـبـاح وهـلم هـنـاك ســبب واحـد أال وهـو "أنـهـم" ال يـتـحـدثــون عن فـتـيل ا
جرا . إنهم يتحدثون عن أشياء مهمة.

هو:
بعض الناس يطلقون عليها أشياء تافهة!

هى: 
حسنا. على أى حال أشياء أكثر أهمية.

هو: 
نـــعم أعـــرف أنك تـــعـــتـــقـــدين أن تـــلك األشـــيـــاء أكـــثـــر أهـــمــيـــة مـن األســرة

واألطفال والزوج.
هى:

أوه ب الفينة والفينة  فقط للتغيير. أنت حتب التغيير أحيانا.
هو: 

نـعم أحـيـانا لـكـنى أكـون مـنـفـعال ومـثـارا وعـنيـفـا حـيـنـمـا أكـون معـك . فلم
تكن السجائر والغزل هما اللذان يستفزانى فقط .

هى : 
حسنا  أنت شخص سريع االهتياج فأنت تستفز بدون سبب .

هو: 
هل البيت والزوجة واألطفال ال يدعون لالهتياج مطلقا ?

هى: 
هناك أشياء أخرى لكنك  يـا ديكون مثل الطائر احلكيم الذى اليكمن فى

عشه بل يحلق بعيدا لكنه يعود دوما لبيته ولصوابه.
هو: 

يا لك من سـاخرة رخـيصـة لقـد اعتدت عـلى إهـانة وردزورث . لقـد عنى
ما قاله.

هى: 
كان رجال طيـبا... لـكن لنعـد لشـجارنـا األصلى ! أنت مخـطئ تمـاما . أنا

اضي بساقية الصاوى. > مسرحية عفريت لكل مواطن للكاتب لين الرملى واخملرج محمد خليف عرضت يومى اخلميس واجلمعة ا
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> اجلـوهر عند (ديكارت) يعنى ما هو موجود بذاته (الضوء) وال يحتاج لوجود
آخـر يـكون مـحمـوال علـيه. فـتصـور اإلنسـان للـجـوهر لـيس سوى شىء مـوجود

لوجود ال يحتاج إال لذاته للوجود.

سرحي جريدة كل ا
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> إن الـشىء القـريب قد يـبدو وكـأنه ذاته بوجـود الضوء واالعـتمـاد على شـدته ونصوعه
وكـثــافـته وقـيـمـته ولـكن من هـذا الـوجه أو ذاك قـد يـكـون هـنـاك تـغـيـيـر ال فى الـرؤيـة

البصرية فحسب بل فى الظواهر اللمسية وحتى الصوتية.

كشوف باألوبرا مساء السبت القادم. سرح ا > الفنان سيد الرفاعى وفرقته يقدمون حفالً غنائياً با
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هى: 
هـل تــعـــتــقـــد حــقـــيــقـــة أنه لـــيس لــديـــنــا مـــوضــوع مـــشــتـــرك ? كالنـــا يــحب

دوستويفسكى ونفضل البراندى على الشمبانيا.
هو: 

أذواقنـا وعيوبنا متجـانسة على نحو الفت للـنظر . لكن أرواحنا ال تتالقى
.

هى: 
اذا تتالقى ? كل روح تهيم وحيدة . أرواحنا ? 

هو: 
نـعم  لـكـنـهـا ال تبـغى الـتالقى . تـرغب الـروح فى أن جتـد روحـا أخرى كى
تـنـصـهـر فـيـها وبـالـتـالى تـنـتـهى وحدتـهـا . هـذا األمل الـذى تـتـعلـق به الروح
لـتـنـهى وحـدتـها بـه باالنـدمـاج هـو احلب. إنه جـوهـر احلب كـمـا أنه جـوهر

الدين .
هى : 

ديكون إنك تزداد تدينا كل يوم . ستدفعنى للشراب .
هو: 

(بغضب) تلك الرغبة ستكمل القائمة .
هى: 

ا تـقوله فعـيوبنا ا نـكون أكثـر جتانسا  بـالرغم  حسنا  أعـتقد أنـنا ر
لم تتطابق تماما . لقد سبقتنى فى الشراب .

هو: 
ا أحلق بك أيضا... نعم  وأنت سبقتنى فى أشياء أخرى . لكن ر

هى: 
ـاضى مـثال  لكن أشك ـا .. تـكرس وقـتك كـله لهـا كـما فـعلت الـشـتاء ا ر

فى أننى أصل إلى رقمك القياسى فى الشراب.
هو: 

رارة) لن أصل إلى رقمك القياسى فى خيانات الروح. )
هى: 

حسن  هل تتوقع أن تكون روحى مخلصة عندما تصر على الطرق عليها
بقوة ?

هو: 
ال  ال أتــــوقـع ذلك مـــــنك ! أنـــــا عـــــلى وشك أن أتـــــخـــــلى عـن األمل فى أن
ــشــكـالت الــزوجــيــة واألطــفــال أو لــعالقــتــنــا تــســتــجــيــبـى إمــا آلرائى عن ا
اخلاصـة. يبدو أنك تبغ القـليل جدا من األشياء بينـما أبغى أنا الكثير .
لقد  ضقت ذرعا من إصرارك . كم غضبت وسخطت على انطوائك. كنا

غبي إذ لم ننفصل منذ وقت طويل .
هى: 

مرة أخرى  كيف تكرر نفسك يا عزيزى !
هو: 

نـعم أنـا ضـعيف جـدا . فـبدال مـن أن أقومك أفـضل تـقـو أحبـبـتك  لكن
رة أعنى ذلك ! تلك ا

هى: 
ال أصدق ما تقوله أنت ال تعنى ما تقوله .

هو:
رة فعالقـتك بهانك تـوتر أعصابى  إنـها خيـانة روحية أعنى تـماما تـلك ا

صـابـيح وأشـيـاء أخرى وأنت بـبـسـاطة ـاذا تـدعى أنك تـثيـر الـقـلق عـلى ا
غيور? هذا هو الزيف بعينه . كنت أتمنى أن أجد رجال منصفا . لكن ما
أردته أنت هــو أن تــراقـبــنى وتــتـحــكم فىَ  بــيـنــمــا أنت حـر تــمــامـا فى أن

كنة . تسلى نفسك بأى طريقة 
هو: 

لم تـتــسـرب الــغـيــرة إلى قــلـبى بــدون سـبب  وأنـت  أنت تـعــتـرضــ عـلى
اقــتـرابي مـنك ثم تـتـوقـعـ مـنـى أال أكـون غـيـورا من خـيـانـاتك الـروحـيـة 
شاعر جتاهى لقد فاض بى الـكيل  إنها مشكالت عندما تـفقدين كل ا

جوهرية ويجب أن ننفصل على الفور !
هى: 

أوه  حـسـن.. إذا كـنت مـصـرا عـلى ذلك  لـكن تـذكـر أنك أنت تـقـرر ذلك
فـــلم أقـل إنـــنى أريـــد االنــــفـــصـــال عـــنك .. وإذا رغــــبت فى ذلـك فـــلم أكن

متواجدة هنا آلن.
هو: 

ال  ألنـنى وهــبــتك كل شىء . وقــد تـنــعــمت بـحــبى . أمــا أنت فــأرهـقــتـنى
ودمرتـنى . لم أصبح على ما يرام بـسببك  جعلتنـى أعمل بكد أكثر منك
لدرجة أننى لـم أذق طعم احلياة احلـقيقى . لقـد استعبدتـنى . وطريقتك
فى احليـاة هى انعـزال بارد . تـريدين االسـتمـرار فى ارتداء قـناع الـقسوة
. إنـك الـشـيـطان الـذى لـم يـقـصـد حـقـيـقة األذى  ولـكـنـه الـشـيـطـان الذى

يسخر من الرغبات وال يشبع - هيا ننفصل - فأنت عدوى الوحيد !
هى: 

حسنا  أنت تعرف أننا تعلمنا أن نحب أعداءنا !
هو:

وضـوع . الـناس الـذين نحـبـهم هم أولئك لـقد قـلت كل مـا لدى فى هـذا ا
الذين يؤذوننا  هم أعداؤنا  إال إذا عادوا يحبوننا من جديد .

هى: 
إن أعداء اإلنسان هم أولئك الـذين يعيشون معه حتت سقف واحد  نعم
وخــصـوصــا إذا كــانــوا يــكـنــون لك حــبــا  ومــقــابل حــبك لى اضــطــهــدتـنى
ـد خمسـة عشر عامـا . كنت دوما وضايـقتنى وحـولت حياتـى إلى جحيم 
تــعــارضـــنى  أضــعت وقــتى وأفـــنــيت قــوتى. ومــنــعـــتــنى من إجنــاز أعــمــال
عظـيمة خلـير البشـرية . لقـد حطمت روحى التى تـتوق للـسكون والسالم

بشكواك الدائمة .
هو: 

إنه أمر مريع (بسخط) شكوى دائمة .
هى: 

نـعم بـالضـبط لكن كـمـا تعـرف يا عـزيزى أنـا أكـثر مـنك حكـمة وأدرك أن
كل ذلك ضرورى. الرجال والنسـاء هم أعداء طبيعيون مثل القط والكلب
وأكـثــر من ذلك  فـهم مــجـبــرون عـلى الــعـيش ســويـا لــفـتـرة مــا . وإال فـلن
يـســتــمــر هـذا الــســبــاق الـرائع . بــاإلضــافــة إلى ذلك كى يــنــجـبــوا أطــفـاال
ـتعـارضـة تمـامـا يجب أسويـاء فـإن أولـئك اآلباء واألمـهـات ذوى الطـبـائع ا
تنافرة هى التى أن يعيشوا معا . إن اصطدام واشتعال والتقاء الطبائع ا
تنـجب أطفاال أسوياء. حسنا لـقد فعلنا ما هو مـقدر لنا وأجنبنا األطفال
 وهم مـتـمـيـزون . لكن حـقـيـقـة أن نتـوقع أيـضـا أن نـعـيش مـعا فى سالم
نال ! اء أو كالبحر واليابسة فهو شىء بعيد ا ألننا مختلف  كالنار وا

هو: 

حقيقيـة . عندما كنت تـهتم به فقـدت كل اهتماماتك بـالبيت وباألطفال
وبى. من حقى أن أعلن االنفصال.

هى:
أوه  هــذا هـراء ! لـم أنـفــصل عــنك عــنــدمـا كــنت تــطــارد األرمــلـة الــشــتـاء
ـاضى  تـقضـى السـاعـات مـعهـا كل يـوم  تـتـناول الـعـشـاء مـعهـا وتـتـركنى ا

رأة الوحيدة التى فهمتك . وحيدة . وتقول لى إنها ا
هو: 

لم أطارد األرملة أو أى امرأة أخرى غيرك فهن الالتى يطاردننى .
هى: 

أوه  بـالـطـبع أنـتـم هـكـذا يا بـنـى آدم مـنـذ بدء اخلـلـيـقـة لـيس ألحـد مـنـكم
القـدرة الكافـية ليبـحث عن التفـاحة بنـفسه ! " يطـاردنك" - لكنك لم تكن

جترى سريعا ?
هو: 

ــاذا أجـــرى ســريـــعــا  إذا وقــعـت إحــداهن فـى غــرامى فال مـــانع لــدى ? و
أعتـقـد أنـنى أظـهـرت مـهـارة فائـقـة فى مـطـاردتك ! لم يـزيـدوا عـلى دسـتة
ــرأة ــهــارة . هــذا حــقــيــقى فــا من الــرجــال أولــئك الــذيـن أظــهــروا نــفس ا
األخرى تفهمنى وتـتعاطف معى  كلهن يفعلن ذلك إال أنت . لم أكن قادرا
ـا يـدعــو لألسف أنك بـارعـة فى عـلى أن أكــون خـائـنـا بـشــكل جـوهـرى و

هذا اجملال .
هى: 

ـا أعجـبت باآلخريـن  لكنى لم أحـلم بالـزواج بشخص ال أعـتقد ذلك  ر
غيـرك..ال  وال أعـتـقد أن أحـدا مـنهم قـد فـهـمنى أيـضـا . وكنت حـريـصة

على أال يفعلوا ذلك .
هو: 

بــاألمس فــقط قـلـت إن هـانك يــفـهــمك أكــثـر مــنى . قــلت إنـنـى كـنت رجال
طاهرا جدا ولو كنت رجال ال أطاق فلن تترددى فى إخبارى بذلك !

هى: 
كـالـعادة  أخـطـأت االقتـبـاس منى . مـا قـلته أن هـانك وأنـا كنـا مـتشـابـه
عمدان تدعو إلى الله فى البرية ! وأنت رجل غريب تقى  مثل يوحنا ا

هو: 
األتقياء ال يفعلون ما أفعله !

هى: 
أوه  أال يفعلون?

هو: 
حــسن.. أعـرف أنـنـى أثـيم كـأى رجل . ســتـعـرفــ ذلك إذا أحـبـبــتـنى . أنـا

فاسد كهانك تماما.
هى: 

ــا تــكـون أســوأ مــنه . لـكن ال يــدعى هـانـك بـأن يــكـون تــقــيـا  وبــالــتـالى ر
أعتقـد أنك يجب أن تراجع نفـسك إما أن تكـون تقيا أو أن تـكون فاسدا 

وال يفترض أن تكون االثن معا .
هو: 

فى الــواقع أجـــمع بــ االثــنــ مــثل اآلخــريـن . أنــا لــست مــنــافــقــا  أحب
الفـضيلة كما أحب الـرذيلة . لكن ال أحب أن أغمض عيـنى عندما تكون

على عالقة بشخص ما  عندما تخلص لآلخر وليس لى .
هى:
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نيث بويس و هتشنس هبجود
تأليف

نـيـث بـويس (  11872 - 1951) وهــتــشــنس هــبــجـود( 1869- 1944) 
كـاتــبـان أمـريــكـيـان و مـســرحـيـة "أعـداء" 1921 هى مـسـرحــيـة سـاخـرة
ـسـرحـية الذعـة تـألـيف مـشـتـرك بـ نـيث وزوجـهـا هـتـشـنس. تـتـنـاول ا
الـزواج احلـديث غـيـر التـقـلـيـدى. بـنيت مـسـرحـيـة أعـداء علـى جزء من

محادثة ب الزوج وقد سميت الشخصيتان نيث وهتشنس.
تـزوجت نـيث بـويس من هـتـشـنس عـام 1899 وكـونا مـع سوزان جـالسبل
سرحيـة. من أهم أعمالها ثلى بـروفنستـون ا وجورج كرام كوك فـرقة 
مــــســــرحـــيــــة "الــــرائـــد" 1903 و"حــــمــــاقـــة اآلخــــرين" 1904  و"ربـــيع
أبدى" 1906 و"الفرقة" 1908 و"االبنان" 1917 و"ليلة شتاء" 1927.
من أعــمــال هـــبــجــود مــنــفــردا "الــســـيــرة الــذاتــيــة لــلص"  1903 و"روح

رأة الفوضوية" 1909. العامل"  1907 و"ا

عبد السالم إبراهيم
ترجمة

نظر ا
حجرة اجللوس

الشخصيات
هو - هى

الوقت
بعد العشاء

وأنت أكـثـر جـمـاال من ذى قـبل  أقـرأ ذلك فى عـيون اآلخـرين  وكـنت لك
رافق. أيضا معلمك ا

هى: 
نعم مرافق السائح.

هو:
ا عرفت امرأة . لو لم أعان منك 

هى: 
لو لم أعرفك ما كنت عانيت من رجل قط .

هو: 
لم تعرفينى قط .

هى: 
يـا حــسـرتـاه  نـعم ! (بـإحـساس) عـرفـتك كـشـىء جـمـيل جـدا   رائع جـدا
حساس  أكثر تفاهـما من أى شخص عرفته  مشاعرك فياضة  مازلت

نظور  لكن من مسافة.. بعيدة جدا . أراك من هذا ا
هو: 

(بخوف) مسافة ?
هى: 

أال تشعر كم نحن بعيدان ?
هو: 

شـعـرت بـذلك  كمـا تـعـرف  –كـثيـرا وكـثـيرا  –وهـو أنك كـنت تـدفـعـيـننى
كثيرا وكثيرا بـعيدا  وكنت كثيرا تبحث عن شخص  –شخص آخر. لكن

رة األولى التى تعترف بأحاسيسك تلك . هذه هى ا
هى: 

نعم  لم أكن أريـد أن أفـصح عمـا يـجيش بـقلـبى . لـكن اآلن أرى أن األمر
قد اسـتفحل كمـا لو كنا علـى شاطئ متـقابل يـتباعدان.. يـفصالنا أكثر

وأكثر.
هو: 

لقد اخترت طريقك  وأنا اخترت طريقى وتوجد بيننا فجوة .
هى: 

اآلن تفهم ما أعنى ...
هى: 

نعم  إننا يجب أن ننفصل- إننا منفصالن -  ومازلت أحبك .
هو: 

ا يكونان متحـاب ومازاال غير قادرين على أن يعيشا معا  إنه زوجان ر
شىء مؤلم لك ولى .

هى: 
كل منا يؤذى اآلخر كثيرا جدا .

هو: 
كل منا دمر اآلخر  نحن عدوان (صمت).

هى: 

إذا كانت فلسفتك صحيحـة فهو سجال آخر لالنفصال  إذا كانت حياتنا
مـعـا قـد اكـتـمـلت فـلـيمـش كل مـنا فـى طريـقه ونـحـاول أن نـفـعل شـيـئـا آخر

منفصل .
هى: 

ا سـيـكـون من األفضل . لـكن بـدون طالق فـهذا شىء مـنـطـقى تمـامـا ! ر
مألوف.

هو: 
شىء مألـوف تقريـبا مـثل موقـفك التـقلـيدى جتـاه األزواج أال وهو أنهم ال
يتمتعون بروح الدعابة على االطالق  – إن زوجى غبى تماما مثلما تقول
الـكـاتـبـات الــفـرنـسـيـات . الـطالق لم يـعـد شـيــئـا مـألـوفـا أكـثـر من اخلـيـانـة

احلقيقية.
هى: 

ـوضـوعـان يـحـدثـان كل يـوم  لـكن ال أجـد سـبـبـا لـلـطالق إال إذا كـان كال ا
أحد الزوجـ راغبا فى الـزواج مرة أخرى . أنـا لن أطلقك . لـكن الرجال
ـكن أن يـنــجـبـوا أطـفـاال ولـذلـك هم مـنـغـمـســون دومـا فى وهم كـبـيـر. إذا

أردت أن تتزوج مرة أخرى فلتطلقنى .
هو:

كالـعادة تـريدين أن تظـهرينى كـوحش  أنا ال أقبل فـلسفـتك  األطفال هم
ثـمار احلب وليـسوا سـببا له  كـما أن احلب يـجب أن يستـمر . وإذا حدث
ووجدت العالقـات الناجحـة فليس بـالضرورة أن يكـون زواجا مرة أخرى 
أو أنــهــا رغــبــة مــدفــونــة لـإلجنــاب تــلك الــتى حتــركــنى – لــكــنــهــا الــرغــبــة
ــوت بـدون ـمــيــز والــذى لم يــشــبع أبــدا - ا الــداخـلــيــة لــذلك االنــســجــام ا

حتقيق ذلك هو فشل أولئك الذين ينتمون للبشرية.
هى: 

ـستحيـل الذى يغريـنا وهو الذى لكن هـذا هو الوهم الـكبير تـماما . ذلك ا
سـوف يقودك وأتـوقع أنك إذا تركـتنى فسـتلقـى نفسك فى أحـضان امرأة

أخرى .
هو: 

وهم ! بـالـضـبط هـو مـا تـســمـيه وهـمـا . هـنـاك فـقط جنـد احلـقـيـقـة . أنـا
ـزق تـمامـا الـوهم أم احلقـيـقة . أيـهـما تـكـون : أفضل احلـقـيقـة  لـكنى
رأة األخرى مستحيلة . أخاف أن تكون متأخرة جدا  وأخشى أن تكون ا

هى:
(بـحزن) " ال أفـهم تلك الـرغبة الـعارمـة فى أن أصدق االنـسجـام العارم" !
(يومئ بـإشـارة غـضب  وتـسـتمـر هى فى الـكالم سـريـعا) كـنت أقـتـبس من
ـا أن ال فائـدة من األمر – ال  ال  –أنت أكـثر ـفـضل  لكن  فـيلـسوفك ا
جـاذبـيـة من ذى قـبل  وهـذا يـوضح جـحـودك لى ألنـنى مـتـأكـدة أنـنى كـنت
ــثـابــة مــعـلــمك الــذى تـقــتــدى به . سـتــجــد امـرأة أخــرى تــهـيم بك دائـمــا 
ِ مـديرة رة اق وتـواسيك عـلى كل معـاناتك مـعى  لكن تـوخ احلذر تـلك ا

منزل ماهرة .
هو: 

> الطمى واحد والشجر ألوان عنوان الليلة الغنائية التى تقدمها فرقة الطمى على مسرح روابط يومى 26 و27 سبتمبر اجلارى.
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عـمار الـذى يجـرى فيه الـعرض ـنار) ال يـقتـصر عـلى ا ـسرحى (ا > الـفـضاء ا
شاهد تد إلى العقل وانعكاساته الفـكرية فى إعادة خلق الصور أمام ا ـا  وإ

قدس وهنا يتعلق األمر بفضاء خيالى. التى كانت أصال فى الكتاب ا

سرحي جريدة كل ا

22 من سبتمبر 2008 العدد63

ــديـدة مـعـا  هل أنــا ال أفـهم ذلك  –كــيف وصـلـنــا لـذلك - بـعـد حــيـاتـنـا ا
نسـيت كل ذلك ? كم كـنـا رفيـقـ رائـع ? كم كـنـا نضع احلـيـاة ب يـديـنا

اضى جنتره . بسعادة  كم لعبنا معا ! على األقل لدينا ا
هو: 

اضى مرير  ألن احلاضر مر . ا
هى: 

اضى . لقد أخطأت فى حق ا
هو: 

اضـى يقيـمه احلـاضر دائمـا  كمـا قال دانـتى "عنـدما تـعيش فى جـحيم ا
مستعر فال تكن شقيا بتذكر سابق سعادتك" .

هى: 
زوج دانـتى كان رجال وشـاعرا ولـذلك كان نـاقمـا على احلـياة .(صـمت 
ـا شـاعر) مـاضيـنـا كـان رائـعا بـالـنـسبـة لى وسـيـظل هـكذا  –بـالـرغم  بـا

يحدث- مزهر ونابض باحلياة  وتام !
هو: 

ترينها هكذا ألن حياتنا معا كانت بالنسبة لك حدثا .
هى: 

ـزيـد مـن تـرفـهـا  ال أطـلب ال  ألنـنى أتــقـبل احلـيـاة كـمــا هى  ال أطـلب ا
مــنـهــا أن يــكـون أى شــخص أو أى عالقــة  يــجب أن تـكــون كــامـلــة . لــكـنك
ـا تعطـيه لك. لديك السم وهـو الرغبـة الشديدة طمـوح ولن تكون قـانعا 

فى نفسك للكمال .
هو:

ال  لـيـست لـلـكـمــال ولـكـنـهـا لـلـوئــام . وهـذا لـيس مـسـتــحـيال . الـكـثـيـر من
النـاس ينعمون بها مع أنـهم غير متحاب مثـلنا . ال يوجد عمل فنى كامل
ـستخدمة إذا كان الكل  الوحدة ال واد ا  ال جدوى من روعة األجزاء وا

وجود لها .
هى:

هـــذا بـــالــضـــبط مـــا أعـــنــيه . لـــقـــد أردت أن تــعـــاجلـــنى وتــعـــالج عـالقــتـــنــا
كـصـلـصـال وتـشـكلـهـا كـالـنـمـوذج الذى رأيـته فى خـيـالك . كـنت دومـا فـنـانا

حساسا. لكن احلياة ليست مادة بالستيكية فهى التى تشكلنا.
هو:

ادة التى لن تتشكل  أنت مـحقة فأنا لدى غـرور الفنان الذى يتـجه إلى ا
أنـا يـجب أن أتـركك . وأشـبـع حاجـتـى لالحتـاد  بـالزواج مـن امـرأة أخرى

غيرك .
هى:

ــا تـعـانى نـعم  لـكــنك ال تـســتـطـيع أن تــفـعل ذلك بــالـبـحـث عن امـرأة فـر
عاناة للتحرر منه. نفس الوهم وا

هو:
إذن كيف أستطيع أن أشبع حاجتى اخلفية?

هى:
هذا بينك وب ربك الذى ال أعرف شيئا عنه .

هو: 
لـو كنت قد أفنيت وقـتى فى مكان ما فى دراسة الـدين  فى العمل بنفس
التركيز الذى أمـضيته معك إللقاء رداء التدين عليك  –ماكنا نحتاج ذلك

االنفصال .
هى:

وكنا قد تنعمنا بالسعادة معا !
هو: 

نعم كمغيرين .
هى : 

ــعـقــول لــزوجـ عــاقــلـ أن يــكــونـا مــعـا  بــالـضــبط  الــسـبــيل الــوحـيــد ا
والشـىء الرائع أيـضـا هو أن نـعـيش معـا خلـمسـة عـشر عـاما ولـم يتـسرب
ــلـل ألى مــنــا ! وأن يـــظل كل مـــنــا أروع شـــخص فى الـــعــالم لـــآلخــر ! كم ا
لل إلى نـفسى منك  زوجان يسـتطـيعـان أن يقـوال ذلك ? أنا لم يـتسـرب ا

أليس كذلك يا ديكون ?
هو: 

لـقـد أرهــقـتـنى  أصـبـتـنى بـبالء وأصـبــتـنى بـاجلـنـون.. وعـذبـتـنى ! تـسـرب
الـــســـأم إلــيك مـــنى ? ال أبـــدا يـــا لك من شـــيـــطــانـــة ســـاحــرة. (يــتــحـرك

جتاهها)
هى:

أنـا دائـمـا أهــيم بـروح الـشـاعـر الـتـى تـسـكـنك بـالــرغم من أنك كـنت دائـمـا
تدين ! تدفعنى للجنون أيها ا

هو: 
ــوجـــودة داخــلك  الــغـــامــضــة  الـــفــاتــنــة ــرأة ا كــنت دائـــمــا أهــيم بـــروح ا

والهائمة التى ال أستطيع أن أحتويها !
هى: 

أال تنس التدين للحظة وتأتى معى ?
هو: 

نعم يا حبيبتى فأنت بالرغم من هذا واحدة من مخلوقات الله!
هى: 

مـخـلـصـة حـتـى الـنـهـايـة ! فـلـتـكن الـهـدنـة إذن  أتـوافق ? (تـفـتح ذراعـيـها)
هدنة مسلحة ?

هو: 
(يحضنها) نعم للحظة ! (تضحك)

 ستار 

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

انــفـجــرت الـقـنــبـلـة بــعـد عـشــر سـنـوات من
سـرحى األمـريـكى الـشـهـير مـوت الـكـاتب ا

تنيسى وليامز.
لــقــد مــات ولــيــامــز فى ظــروف مــأســاويـة
حـ انـدفع غطـاء زجـاجة اخلـمـر فى فمه

أثناء فتحها.
وأكــد تـــقـــريــر األطـــبــاء آنـــذاك أن الــرجل
مــات ضــحـيــة حـبه لــلــخـمــر لـكن داكــنـز -
شقيق الكاتب الـراحل - فجر القنبلة التى
أحــــــدثـت أصــــــداء واســـــعــــــة فـى األوســـــاط
ــيـة.. وهى أن الـثــقــافـيــة األمـريــكـيــة والــعـا
ـت بـســبب االخـتــنـاق نــتـيــجـة شــقــيـقه لم 
النـدفـاع غــطـاء الــزجـاجــة فى حـلــقه أثـنـاء
فتحها فالـغطاء - كما أكد الدكتور مايكل
مــ فى مــذكــراته الــتى نــشــرت مــؤخـراً -
وجـــد فى فم تــنـــيــسى ولــيـــامــز ولــيس فى
ـا يــرجح أنه  وضــعه فى فـمه ـرىء  ا
بــعـد خـنــقه بـوســادة.. أى أن مـوت ولــيـامـز

كان اغتياالً وليس طبيعياً.
وبالطبع فقد تـلقف داكنز ما كتبه الطبيب
ـــــســــرحى الــــذى تــــولـى فــــحص الـــــكــــاتب ا
الـراحـل عـقب وفـاته وفــجـر الـقـنــبـلـة الـتى

أحدثت أصداء واسعة.. ال تزال!.

ولــد تــنــيــسـى ولــيــامــز فى 1914 وقـد ظل
أعــزب إلى وفـــاته أو اغـــتــيـــاله إن صــحت

مقولة الطبيب األمريكى.
كـان اسـمه تـومـاس النـير ثم أصـبح االسم
- لسبب غير معلوم - تنيسى وليامز قيل
إن الـسـبب هـو والدته فى واليـة «تـنـيـسى»
لـــــكـــــنه - فـى تـــــقـــــديـــــرى - تـــــأويل صـــــعب

التصديق!..
وكـان أبوه بائعـاً فى محل لتـجارة األحذية
كـــمـــا كــــانت أمه ابــــنـــة قـــســــيس له مــــيـــوله
األدبيـة ولعـله هو الـذى أورث حفـيده حب

األدب.
وقــد شــهـــد ولــيــامـــز - أثــنــاء تـــدريــسه فى
جــــامــــعــــة مـــــيــــســــورى - عــــرضـــــاً طالبــــيــــاً
ـــــســــرحـــــيـــــة إبـــــسن «األشـــــبـــــاح» وتـــــركت
ً حـتى إنه ـســرحـيـة فى نـفـسه أثـراً رائـعـا ا
سرحى. قرر أن يخلص فحسب لإلبداع ا
وظل بــجــامــعـة مــيــســورى حــوالى الــعــامـ
(1931-1933) ثـم أجلـــــأته الــــــظـــــروف إلى
هـجرها وااللتحاق بـوظيفة كتـابية صغيرة
فى مــتــجـر األحــذيــة الـذى كــان يــعـمـل فـيه

أبوه.
كانت تـلك الـفـترة - رغم قـسـوتهـا - بـداية
ــــســــرحــــيــــة األولى كــــتب إبــــداع جتــــاربه ا
ـسودات ومزق الكـثير كذلك الـكثير من ا
ـســودات قــلـيــلـة لــيـعــيـد فــلم يــحـتــفظ إال 

ستقبل. قراءتها وتنقيحها فى ا
ــيــة ونــتـــيــجــة لـألزمــة االقـــتــصــاديـــة الــعـــا
اســـتـــغـــنـى مــتـــجـــر األحـــذيـــة عـن خـــدمــات
ـــهن ولـــيـــامـــز فـــتـــنـــقل بـــ الـــعـــديـــد من ا
الــــصــــغـــيــــرة لـــيــــكــــفل لــــنـــفــــسه وألســــرته

ضرورات احلياة.
سرح وكما يقول جـون جاسنر فى كتابه «ا
فى مـفتـرق الطـرق» فإنه رأى أن ضرورات
احليـاة كانـت تلـزمه بـقبـول أى عمـل مهـما
كـان تافـهاً أو صـغيـراً لكى يـضمن الـوجبة
التالـية!. عـمل «بالسير» فى دار لـلسيـنما
ثم عـهــدت به شــركـة مــتـرو جــولـدن مــايـر
هـــــو ومــــــجـــــمــــــوعـــــة مـن زمالئـه لـــــدراســـــة
ثل السيناريو السينمائى وكتب سيناريو 
ـــــســــرحــــيـــــته الــــشـــــهــــيــــرة الــــنـــــواة األولى 

لم أجــد غـيــر الـتــحــيـة والــتـقــديـر إلى اإلدارة
ــسـرحي "جــولـيـيت ـسـرحــيـة في الــعـرض ا ا
ــعــروف "بــرومــيــو وجــولــيــيت" من ورومــيــو" ا
إخــراج اخملــرج الــكــبــيــر ســنــاء شــافع وهــذا
يـــرجع لــلــمـــجــهــود الـــكــبــيــر الـــذي بــذلــوه في
العـرض وكـثرة تـواجـدهم بـاألحمـال أكـثر من
أبطال العرض أنـفسهم.. جاء ديكور العرض
فــقـيــر اإلمـكــانـيـات والــتـكــويـنــات ولم يـكن به
.. ويــذكـــرني بـــالــديـــكــورات جــديـــد وال قـــد
ـتواضـعـة.. ولو أن تـواضـعة في الـعـروض ا ا
هــــذا الــــديــــكـــور وهــــذا الــــعـــرض عُــــرض في
الـثقافة اجلمـاهيرية أو الـنوادي لكان األخوة
الـنقاد اجلزارون رفـعوا له األسلحـة البيضاء
واحلــــمــــراء واخلـــــضــــراء ويــــكـــــون الــــعــــرض

أضحية سمينة لهم.
واحلمـد لله أني قـد شاهدت الـعرض مـجانًا
ضــمن أعـضــاء ورشـة "مـســرحـنــا".. وأقـنـعت
نفسي بـأنني سـوف أشاهد عـرضًا مسـرحيًا
بـحق.. احـتراف يـعـني دعـايـة كبـيـرة مـخرج
كـــــبــــيــــر مــــصــــمـم ديــــكــــور.. دهب يــــاقــــوت

مرجان.. أحمدك يا رب.
ولـــكــني صــدمت بــعــد أن شــاهــدت األربــعــ
ـــثالً.. قـــد جــــاء الـــعـــرض ضـــعـــيـــفـــاً.. ولم
ـعـروف.. عن نـشـاهـد الـنص الـشـكـسـبـيـري ا
رومــيــو احملب جلــولـيــيت ومـن كـثــرة حــبــهــمـا

بــالــفـشـل.. لم يـحــدث الــتـجــانس بــيــنه وبـ
احلبيبة من حيث الطول واألداء والعُمر. 
ـربـيـة. أو الـتي أدهـشـتـني في هـذا اإلطـار ا
قـــــــامـت بـــــــهــــــــذا الـــــــدور هــــــــدى.. أقـــــــنــــــــعت
احلــاضـــرين بــأنـــهــا فــعـالً مــربــيـــة ضــعـــيــفــة
خــفـــيــفــة الـــدم.. وشــد انــتــبـــاهي أيــضًــا دور
مثلـ كالذي قام بدور أبى جولييت بعض ا
وابـن عـم رومــــــيــــــو وصـــــــديــــــقـه والــــــقـــــــديس
الـطيب.. ويحـسب على أبطـال العرض عدم
وضــوح كـــلــمــاتــهـم في أحــيــان كـــثــيــرة وكــأن
اللـغة الفـصيحـة عبء علـيهم.. وال أعلم هل
ـمـثل?.. اإلضـاءة هـذا من عـمل اخملـرج أم ا
الــــــشيء الــــــذي يــــــشـــــفـع لـــــشــــــافع فـي هـــــذا
الـعرض فـكانـت هادئـة ومنـاسـبة لـلـمشـاهد
ـــــوســــيـــــقى ــــتـــــفـــــرج.. وأيــــضًـــــا ا ولم تـــــؤذ ا

اخلالصة.
في الـــنــهــايــة أجــد أن "جـــولــيــيت ورومــيــو"..
"رومـيـو وجـولـيـيت" سـابـقًـا بـعـد تـتـويج بـطـلة
العـرض بـطـلة بـال منـازع في هـذا الـعرض..
إنه  عــرض عـــادي جــدًا كــعــروض الـــثــقــافــة

اجلماهيرية الفقيرة ماديًا.
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> هـنـاك ثالث مـلكـات تـشتـرك فى حتـديـد اجلوهـر والـعارض
فـى مسـار إنارة الـنـفس اإلنسـانـية وإعـادتهـا إلى الـصواب هى

عرفة. وضوعات ا العقل والرؤية واحلس تبعا 

سرحي جريدة كل ا

22 من  سبتمبر 2008 العدد 63

> الفنان النمساوى ألفونس هايدر يقدم خالل أكتوبر القادم على مسرح شتادهلله بفيينا دور فرعون مصر.

سرحية برافو اإلدارة ا

…hGôÑ°ûdG º∏°ùoe

يــفـاجــئــا بـأن الــعـائــلـتــ من أكــبـر الــعـائالت
ـديـنـة.. وهـنـا حتدث عـداء لـبـعـضـهـمـا في ا
ــأســاة بــعــد قــتل قــريـب جــولــيــيت لــقــريب ا
روميـو وقتل روميـو هذا الـقاتل ويـحكم على
رومـــيــو بـــالـــنـــفي.. ولـــكن الـــقــديـس الــطـــيب
يـزوجــهــمــا ســرًا.. وتــطـلب عــائــلــة جــولــيـيت
مــنـــهــا زواجــهـــا بــأحــد الـــوجــهـــاء فال يــجــد
الـقس غـيـر حـيــلـة هي شـرب جـولـيـيت أحـد
الـسوائل وتغيب عـن الوعي ليومـ هما يوم
زواجـهــا والـيـوم الــذي يـلـيه ويــرسل لـرومـيـو
ــنــفــاه يــعــرّفه هــذه احلــيــلــة ولــكن بــرســالــة 
ـوتــهـا الــرسـالــة ال تـصل.. ويــعــرف رومـيــو 
فــيـــســارع إلــيـــهــا وهـي مــيــتـــة فــيـــجــد الــزوج
ـرتقب فـيحدث الـتقـاتل فيـقتل رومـيو هذا ا
الـــوجـــيه ويـــشـــرب الـــسـم لـــيـــمـــوت فـــتـــفـــيق
جــولــيــيت لــتــجـده قــد مــات فــتــقــتل نــفــســهـا
بــخـــنــجــر فـــتــمـــوت.  وال أعــلم ســـبــبًـــا لــهــذا

احلــــــاكي أو الـــــــراوي.. في داخـل الــــــعــــــرض
ـتـداخـلـة عن سـيـاق أيـضًـا بـعض اإلفـيـهـات ا
الــعـرض لــشــخـصــيــة اخلــادم الـذي يــتــحـدث
بــلـــغــة غــيــر لــغــة الــعـــرض وهي لــغــة عــامــيــة
دارجـة جدًا.. هل لـكسـر حـالة الـكتـابة?.. ال
أعــــلم.. وال أعــــلـم ســـبـب هــــذا الــــدور غــــيـــر
الـشكـسـبـيري.. أمـا عن الـتـمثـيل فـحدث وال
.. أجد من حرج ولـكن لـكي نـكـون منـصـفـ
عـنــواني.. أن فـعالً بـطــلـة الــعـرض بـحق هي
جـولــيـيت الــشـهـيــرة بـر أحـمــد.. فـقـد جـاء
أداؤهــا صــادقــاً ومـــعــبــراً بــرشــاقــتــهــا وعــدم
تــكــلــفــهــا.. فــاقــتــنــعت وأقــنــعت.. لــكـن عــمـر
قـابل جاء جولـييت  16 عامًـا تقـريبًـا. في ا
مثل البطـل صفوت الغندور الذي قام أداء ا
بدور روميو باهتاً للغاية.. ثقيالً على خشبة
ـسـرح.. . وكـان تـعـبـيـره في أغـلب األحـيان ا
ال يـتـغـيـر إال فـي مـشـاهـد قـلــيـلـة جـدًا حـاول
فـــــيـــــهـــــا الـــــتـــــقـــــرب مـن الـــــدور.. ولـــــكن بـــــاء

حياة قاسية

جولييت وروميو.. 

 ديكور
فقير

اإلمكانيات
والتكوينات

مالحظات حول مشاهدة مسرحية (روميو و جولييت)
ــثل هــذه الـشــخـصــيـات ذات مـحــســوبـة عــلى مـخــرج الــعـرض الــذي أعـطى 
ية األدوار الثانوية أو قـليلة الظـهور في رواية (شكسبـير) وفي السينـما العا
واحملـلـيـة الــتي عـاجلت هـذه الــقـصـة أعـطــاهـا أكـثــر من حـجـمـهــا وأعـطـاهـا
ـوت ـسـرح كـمـا يـعـاب عـلـيـهـا عـدم الـتـأثـر واالنـفـعـال  مـسـاحـةٍ أوسع عـلى ا
ابـنـتـهـا احلقـيـقـية والـتي هي في عـمـر (جـولـييت) عـنـدمـا تـذكرت ابـنـتـها في
مشـهد إخبار والدة جولـييت بتقدم عريس لـها هو (الكونت باريس) وحديث

رّبية جلولييت (أنها في مثل عمر ابنتها...إلخ). ا
 5– كـمــا يــعــاب إدخـال الــعــامــيـة فـي كالم اخلــادم (بـيــتــر) والــذي قـام به
" هـشـام عادل والـذي لم يـكن لـهـذا داع عـلى اإلطالق حـتى ال يـسقط "ر

سرحية وإيقاعها الفصيح.. ا
 6– أيـضًــا دور أحـمــد عـثــمـان (الـراوي) والــذي لم يــجـعـلــنـا نــحس بـدوره
كـراو أو كـاسـر إيـهـام حيث جـعـله اخملـرج يـشـارك الـفـنـان في أدائـهم ولم
يفصل بـينه وبـينهم بـينـما الراوي في الـرواية وفي تـناولهـا أنه كان يروي
لألجـيــال الـتي جـاءت فـي الـزمن الـتــالي حلـدوث تــلك الـقـصــة واكـتـمــالـهـا
ومـرور وقت عـلى مـوت (رومـيو وجـولـيـيت) وتـداولـها عـلى ألـسـنـة األجـيال
ـديـنـة يـروي تـلك الـقـصـة من بـدايـتـها إلى من الـنـاس فوقف فـي مجـلس ا
ـوعــظـة حلـدث هـام جـدًا حـدث في نـهـايـتـهـا عــبـر لـيـال وأيـام لـلــتـسـلـيـة وا
بلدتهم اجلمـيلة (فيرونـا) جعلها مشـهورة ب البلـدان بسبب تلك الرواية
كمـا أنه جـعـله يـلـبس زيًـا مـخـتلـفًـا عن زي بـاقي أهـالي (فـيـرونـا) وكان من
ــلـبس حــيث إنه يــقـتــرب في الـزمن وفي ـفــتـرض ارتــداؤه نـفـس الـزي وا ا

كان من (فيرونا) وأهلها. ا
 7– أمـا دور (مـركـشيـو) فـقـد أداه صـاحبه بـحـرفـيـة كبـيـرة وإحـساس واع
ـسـرح حلــدود وقـدرات الـشـخــصـيـة وكـان أداؤه  رائــعًـا في حـركــاته عـلى ا

وعدم خروجه عن حدود دوره .

نـفــسـهــا به هـذه مــشـاهـد قــويـة جـًدا فـي االنـفـعــال واحلـركـة قــد تـصل إلى
. التأثير في اجلمهور إلى حد البكاء على هذين العاشق

 3– كما أنـني أعيب عـلى أحمـد هزاع الـقائم بدور (بـنفـوليـو) أنه تناسى دوره
كـصــديق (رومـيـو) وبـالـتـالي جــعـله هـذا الـتـنـاسي وفــهم دوره كـمـا تـنـاوله (ولـيم
سرح يـة واحمللـية مـنهـا وا شـكسـبيـر) وكمـا أراد له وكمـا تنـاولته الـسيـنمـا العـا
وجـعـله يسـتـعرض نـفسـه أكثـر من الالزم وكـان يتـرك حديـثه مع (رومـيو) ومع
ـسـرح ثم يـواجه اجلــمـهـور بـكالمه األصـدقــاء كـمـا هـو مـرســوم له ويـتـجـول بــا
ـسرح وكأن حديـثه موجه لعـامة الناس ويكـثر من وقوفه عـلى مقدمة خـشبة ا
ولـيس ألصـدقـائه... وفي هـذا اسـتـخفـاف بـدور (رومـيـو) وقلـلّ من حجم دور

سرحية. البطولة لصفوت الغندور في معظم مدة عرض ا
  4 – كــذلك بـالــنـســبـة لــلـدور الـذي قــامت به هــدى عـبــد الـعــزيـز وهـو دور
ـربّيـة) فعـلى الـرغم من أنهـا كانت تـبدع في اسـتعـراض إمكـانيـات صوتـها (ا
وقـدرتـهــا عـلى الــتـحــكم فـيـه وفي األلـفــاظ والـكــلـمــات مع احلـركــة إّال أنـهـا
افـتـقــدت إلى إحـسـاس حــنـان األمـومـة والــتي كـان يـجـب أن تـتـمـتـع به كـلـمـا
تقابلت مع (جولييت) التي تولتهـا بالتربية والرعاية منذ الطفولة مثل ابنتها
تمـاًما واستـبدلت ذلك احلنان وحـركاته وانفعـاالته باستـعراض نفسـها أكثر
ــسـرح حــتى أنــهـا طــغت عــلى شــخـصــيـات من الالزم أيــًضـا عــلى خــشــبـة ا
الليـدي كابولـيت والليـدي مونتـاجو بل عـلى شخصـية (أم جولـييت) وقاربت
في مــســاحــة دورهــا دور ر أحــمــد (جــولـــيــيت) وفي هــذا أيــًضــا ســقــطــة

والـعـرض بـصفـة عـامـة تـشـوبه بـعض الـعـيـوب في األداء اإلخـراجي جتـعـله
كن تناول ذلك في النقاط التالية: عرضًا غير مكتمل العناصر و

مثل : بالنسبة ألداء ا أوالً
 1– تـالحظ مـحـاولـة الـفـنـان صـفـوت الـغـنـدور وهـو يـقـوم بـدور (رومـيـو) كـثرة
انـحــنـاءاته بــكـتــفــيه وجـســمه لـلــتــقـلــيل من فــارق الـطــول بـيــنه وبـ ر أحــمـد
(جـولـيـيت) وأعـتـقـد أنه فـعل ذلك يـسـبب كـثـرة االنـتـقـادات في الـصـحف نـحو
هذه الـنقـطة وقـد أدى ذلك إلى ضياع روح الـكبـرياء والـعظمـة والثـقة بـالنفس
التي تـتـمتع بـها شـخـصيـة (رومـيو) في كل األعـمـال الفـنيـة الـتي تنـاولـتهـا سواء
ثابة دوجنوان فيرونا وأرى أن يعود هذا سرح وأنه  ية أو ا في السينما العا
الفنان إلى انتصاب قامته حتى لو زاد طوله عن حده وأن يؤدي دوره بكل ثقة
وعزة نـفس دون االلتفـات إلى ما ُيقـال عنه. كمـا أنه يعيـبه قلة انـفعاالته وعدم
إظهارهـا سواء االنفعـاالت في احلب وخاصة في مشـهد تقابـله مع (جولييت)

ألول مرة في احلفلة أو انفعاالت احلزن..
 2– أمـا بـالـنـسـبـة لـلـفـنانـة ر أحـمـد وهي الـقـائـمـة بـدور (جـولـيـيت) فـإنـها
حـاولت قـدر استـطـاعـتـهـا أداء دورهـا ولكـن يعـيـبـهـا أنـها حـاولت تـغـطـيـة قـلة
خبـرتها ودرايـتها بفن الـتمثيل بـاألداء الراقص لفن الـباليه الذي جتـيده كما
كــان يـــنــقــصـــهــا االنــفــعـــال احلــسي والـــداخــلي أو حــتـى حــركــات أعـــضــائــهــا
اخلـارجيـة الظـاهرة لـنا خـاصة في مـشهـد تنـاولهـا للـعقـار السم فـلم تقـنعـنا
ـسموم ـوت فلم تـتأوه وتـعاني آالم تمـزيق السم لـبطن ا بأنـها مـقبـلة على ا
أو تــردد (جـولـيـيت) في تـنـاوله كـمــا هـو مـوجـود في الـروايـة األصـلـيـة وهـذا
ــمــهـدة حلــادثـة عــيب عــلى اخملـرج الــذي أكل الــكالم هــذا والـعــبــارات تـلك ا

ـمكن الـتركـيز علـيهـا ألنه مشـهد قوي إذا  تنـاولهـا للـسم والتي كان من ا
ـهـمة والـقويـة فيه استـغالله بـحرفـية اخملـرج الواعي بـنـقاط عـمله خـاصًة ا
ــسـرحي أو الــفـني ــشـاهــد الـقــويـة في الــعـمل ا وذات الـتــأثـيــر االنـفــعـالي وا
عــمــوًمــا ومـشــهــد تـنــاول الــسم وتــردد (جـولــيــيت) في الــتــنـاول وكــذلك في
ـشهـد األخيـر لتـناولـها اخلـنجـر من (روميـو) وهو مـيت في مقـبرتـها وطعن ا

ارس انحناءاته  روميو 
وجولييت تدارى قلة خبرتها

ـاهـيات وحـدة واحـدة أى كلـيـة أى أنهـا تـدرك اجلواهـر بـينـمـا يدركـها > الـرؤيـة تدرك ا
احلـس مفـصلـة واحدة بـعد األخـرى على اعـتبـار أنهـا عوارض أى لـها صـفات والـضوء

باعتباره جوهرا والظلمة عارضا ألن لها وجودا خارجيا.

. عرض السادس للخط العربى ويضم مجموعة ألعمال كبار اخلطاط > مركز طلعت حرب الثقافى يشهد حاليا إقامة ا

سرحي جريدة كل ا
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يواجه حساباً عسيراً.
ـسرحـية الـطريف أن ولـيامـز يـرجع فشل ا
إلى مـاريــا هـوبــكـنــز ألن الــتـعــديالت الـتى
أشــارت بـهــا كـانت كــلـهــا جـنــسـيـة بـل إنـهـا
قامت بأداء دور البطلة وكان دوراً جنسياً

صريحاً.
ــــهـم أن اجلــــمــــهــــور ثــــار عــــلى الــــعــــرض ا
فــاضــطـــرت فــرقــة «اجلـــلــيـــد» إلى إيــقــاف
ـــســرحـــيـــة وإن أعـــلـــنت أنـــهـــا - رغم كل ا
شىء - سـعـدت بتـقـد كـاتب مـسرحى له

مستقبل هو: تنيسى وليامز.

ومـــــا بـــــ خـــــمس ســـــنـــــوات من 1940 إلى
1945 كـان تـنـيـسى ولـيـامـز يـنـتـزع فـرصـته
كلـما مشى خـطوة ظل بـعدها مـحلك سر
ـشى خـطـوات لـيـفـاجـأ بـأن وأحـيـانـاً كـان 
عــلـــيه الــعـــودة إلى الــوراء خـــطــوات أقل أو

رحلة تالية. أكثر استعداداً 
ثـم ظـــــهـــــرت مـــــســـــرحـــــيـــــته «احلـــــيـــــوانـــــات
الـزجـاجـيـة» الـتى وضـعت اسم تـنـيـسى فى
ــــســــرح وتـــرجــــمت إلى مــــقـــدمــــة كــــتـــاب ا
الـــــعـــــربــــــيـــــة بـــــاسـم «هـــــويـــــة احلـــــيـــــوانـــــات
الـزجاجيـة» وهى فى ثالثة فصـول يرويها
سرحية توم وجنفيلد - اسم أحد أبطال ا
- عـن أمـه أمــــــانــــــدا وشـــــــقــــــيــــــقـــــــته لــــــورا
ــوغــلــة فـى اإلحــبــاط فــاألم وحــيـــاتــهــمـــا ا
تـــبــذل جـــهــدهـــا إلســـعــاد أفـــراد أســرتـــهــا
وبـــالـــذات ابـــنـــتـــهـــا الـــعـــرجـــاء «لـــورا» الـــتى
حاولت تـنـاسى مـأساة عـرجـها بـاحلـياة مع

مجموعة من احليوانات الزجاجية.
ــسـرحـيــة تـوم عـلى أن وحتـرض األم راوى ا
يـــحـــاول اســتـــدراج أحـــد أصـــدقـــائه لـــزيــارة
ــا يـــعـــجب بــشـــقــيـــقـــته ويــتـــقــدم بـــيــتـــهم ر
خلــطـبــتـهــا ويـفـلـح االبن فى تـنــفـيــذ مـطـلب
أمه ويـأتى الــضـيف الــذى تـتـبــ فـيه لـورا
أنه كـان زميالً لهـا فى اجلامعـة وأنها كانت
تـخصه بـود أو تتـمنى - بـالفـعل - أن تنـشأ
بـيـنهـمـا عالقـة حب ومـا تـكـاد الـفـتـاة تـغادر
عـالم حـيـوانـاتـهـا الـزجـاجـيـة حـتى يـخـبـرها
الضيف فى بسـاطة أنه خاطب فتاة أخرى
وتــصـطـدم تــرتـيــبـات األم بـالـالشىء وتـعـود
ــهــا اخلــاص مـع حــيــوانــاتــهـا االبــنــة إلى عــا
الــزجــاجـيــة بــيــنــمــا يـرفـض تـوم أن يــواصل
احلـــيـــاة مع أمه فى عـــالم غـــيــر حـــقـــيــقى..

عالم من األحالم.
ـــســــرحـــيــــة هى الـــفــــاصل بـــ كـــانـت هـــذه ا
ولــيــامـز الــذى يــجـتــهــد فى انــتـزاع الــفــرصـة
وولــيــامــز الــذى حـصل عــلى مــكــانــته كــامــلـة
وحـصل بها على جـائزة رابطة نـقاد نيويورك
ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــ عـــن ــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــرحــ ــــــ ا
 عـــام 1944-1945  أمــا الـــرمــز الـــذى تــومئ
ـــعــانـــاة الــتـى كــانت ــســـرحــيـــة فــهـــو ا إلــيـه ا
حتــيـــاهـــا الــطـــبــقـــة الـــوســطـى إبــان ســـنــوات
الـــكـــســاد االقـــتـــصـــادى والـــتى كـــانت نـــذيــرًا
يـة الثانية فـاألزمة االقتصادية بـاحلرب العا
خــانــقــة والـنــاس يــحــلــمــون بــالــسالم بــذلك
اخلـطيب الذى ترجوه أمـاندا البنتـها.. فلما
نتظـر» تب أنه ليس هو من تنتظره جاء «ا
األخـت الــعـرجــاء وتــعــود لــورا إلى عــزلــتــهـا
الزجـاجيـة بـينـمـا يبـدأ األخ فى الـبحث عن
بـــــــــصــــــــيـص جـــــــــديـــــــــد لـألمـل وسـط ظالم

األزمات التى كانت جتتاح العالم آنذاك!.

األمـــريــكــيـــة وهــو مــا وضـح - بــقــوة - فى
مسرحياته اخملتلفة.

لــكن ولـيــامـز أقـدم عــلى اخلـطــأ الـذى كـاد
ا حـياته كلهـا عندما يكلـفه مستقـبله ور
ظـلـمة.. فـقد عـرف الطـريق إلى األركـان ا
أصــيب بــانــهــيــار عــصــبـى ظل يالزمه إلى
حـــــــوالى 1936 وســـــــاعـــــــدتـه إرادتـه عـــــــلى
الـشفـاء من مرضه فـالتـحق بجـامعـة أيوا
ـنتظمة عن وفـيها تلـقى أولى محاضراته ا

سرحى. فن التأليف ا

مـارس ولــيــامــز كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيـرة
والشعر لكنه كان على ثقة من أن موهبته
ــــســـرح وأنـه يـــجب أن احلـــقــــيـــقــــيـــة هى ا
يـخضع لهـا كل موهبـته فضالً عن أسباب
أخرى يوضـحها فى تـعليـقه على مـسرحية
الئـكـة» يقـول: «لم أشك قط أن «مـعـركـة ا
هـنـاك ماليـ من الـبــشـر الـذين نـسـتـطـيع
ـسـرح أن نــلـتـقى بــهم عن طـريـق خـشـبــة ا
فنحن نقتـرب من بعضنا البعض فى تؤدة
وفـى تــعــاطـف وإن كــان ثــمـــة مــشـــكــلــة أو
صـعـوبة فى الـتـفـاهم بـ البـشـر فـمرجع
ــسـرحـى ولـيس ذلك إلى قــصــور الـكــاتب ا
إلـى ضـخــامــة اجلـمــاهــيــر فـإذا مــا تــوافـر
للكاتب احلب إلخوانه من البشر واألمانة
لـتــأديـة الـرسـالـة فالبـد له أن يـحـقق هـذا

التفاهم.
وفـى عــام 1940 أطـــلع ولــيــامـــز األســتــاذين
جـاسـنـر وتـيـريـزا هـلـبـيـرن عـلى مـسـرحـيـته
الــطـويـلــة «مـعــركـة اجلـلــيـد» فــأعـجـبــا بـهـا
ــهـــا عــلى مـــســرح «اجلـــلــيــد» وقــررا تــقـــد
ونــــصح مــــديـــر اجلــــلــــيـــد لــــورنس الجنــــنـــر
بــــــإجـــــراء تــــــعــــــديالت فـى بــــــعض مــــــواقف
ــســرحـــيــة وفى حـــوارهــا. لــكن جـــمــهــور ا
ا سرحـية باسـتياء  مدينـة بوسطن قـابل ا
تـتضـمنه من مـواقف جنـسيـة صريـحة قد
يـغض الطرف عنـها إذا كانت لكـاتب كبير
أمــا الــكــاتب الــنــاشـئ فـإنـه - بــالــتــأكــيـد -

«احلـيـوانـات الـزجـاجـيــة» ولـتـفـاهـة الـفـكـرة
وضعف البناء الـدرامى فقد فصل وليامز
لـــيـــعـــود إلـى الـــشـــارع وإلى الــــضـــيـــاع من

جديد.

ـســرحـيـات األولى أجـمع الــنـقـاد عــلى أن ا
ـــســـرحـــيـــاته لـــولـــيـــامـــز كـــانت إرهـــاصـــا 

الكبيرة التالية.
فـمـســرحـيــة «يـا صــغـيـرى مــونى.. ال تـبك»
ـــســـرحــيـــتـــيه الـــطـــويـــلـــتــ هى اإلرهـــاص 
الئـــــــكـــــــة» و«احلـــــــيـــــــوانـــــــات «مـــــــعـــــــركــــــــة ا
الــزجــاجــيــة» ومـســرحــيــته الــقــصــيـرة «27
عـــربـــة مــــحـــمـــلـــة بــــالـــقـــطن» حتــــمل نـــفس
مـوضوع مسـرحيـته الطـويلة «عـربة اسـمها
الـرغــبـة» والــشـخــصـيــات تـتــكـرر كــلـهـا أو
أجــزاء من مالمـــحــهــا ونـــفــســيـــاتــهــا ذلك
ألنـهـا - فى احلـقـيـقـة - تـعـبـيـر عن تـعـرفه
باشر إلى احلـياة فى قاع اجملتمع جنوب ا

تحدة. الواليات ا
وكان أثـنـاء دراسـته فى جـامعـات مـيـسورى
وواشنطن وأيوا يـضطر إلى االنقطاع عن
الدراسة ليعـمل فى وظائف صغيرة تعينه
عـلى تـلـبـيـة مـطــالب الـعـيش حـتى إنه قـبل
وظـيــفـة عـامل مـصـعـد كــهـربـائى فى فـنـدق
كتب بنيو أورليانز وعـمل كاتباً للبرقيات 
هـنــدسى فى مـديــنـة جـاكـســون فـيل بـواليـة
فــلــوريــدا ثم وظــيــفــة «جــرسـون» فـى أحـد
الــكــازيـــنــوهــات ثم مـــنــشــدا لـألشــعــار فى
نـــادى قـــريـــة «جـــريـــنـــتش» الـــلـــيـــلـى بـــواليــة
نيويورك وأعمال أخرى كثيرة ال شأن لها
وال مـسـتقـبل جملـرد أن يـعيـنه راتـبـهـا على

تدبير ثمن الوجبة التالية.
مع ذلك فـقــد أفـاد ولـيــامـز من تــقـلـبه فى
ــهـن الـصــغــيــرة أو احلــقــيـرة حــيث تــلك ا
تــعـرف إلى نــوعـيــات مـتــبـايــنـة من الــبـشـر:
قــواديـن ومــومـــســات وســـكــارى وشـــحــاذين
... إلخ.. أفـاده الــتـعـرف وعـمــال وحـرفـيــ
إلى ذلـك الــــعـــــالم الـــــســـــفــــلـى فى احلـــــيــــاة

تنيسى وليامز..
 هل قتله اإلدمان? (1)

∫É°ù©dG ÖæjR .O

 مارس الشعر
والقصة

القصيرة لكنه
كان على ثقة
فى موهبته
سرحية ا

 أجلأته 
ظروفه

االقتصادية
 إلى االلتحاق
بوظيفة كتابية

مسرحيات مصغرة

موهبته احلقيقية

احليوانات الزجاجية

ΩÓ°S Oƒªëe

تدربـ بورشـتها تـقدم «مـسرحـنا» فى هذه الـزاوية آراء بـعض ا
ورؤيـتهم لـبعض الـعروض الـتى شاهـدوها .. إنـها مـحاولة أولى
ـسـرح تنم عن قـدرة شابـة عـلى قراءة الـعرض..  لـلـدخول لـعالم ا

هى آراء حتتاج بالطبع إلى الـتطوير لكننَّا نقدمهم على صفحات
«مـسرحـنا»  إسـهـاماً مـنا فى تـرسيـخهـم علـنا نـرى من بيـنهم من

يقود احلركة الفنية أو النقدية فيما بعد..
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> إن اإلحـساس باحملـسوسات يـقود إلى الـوجود اجلوهـر. فالضـوء جوهر صورة
الـشمس له عارض هو الظالم الذى يتمثل فى بعض األحاي صفات اجلوهر

ويتحول إلى جوهر ويتعرف من خالله على الشكل.

سرحي جريدة كل ا

22 من  سبتمبر 2008 العدد 63

> مركز إبداع الطفل التابع لصندوق التنمية الثقافية نظم مساء السبت أمسية شعرية بعنوان «كرنفال رمضان».

فيلم سينمائى. ولكن اجلمهور
لم يشعر بالشاشة!

≈ZGôŸG ∫ÉªL

شغل مسرح 

الـــــكــــوالـــــيـس.. وامــــتـــــدت ســـــيـــــطـــــرته إلى
اجلمـهـور فى الصـالـة أيـضا.. وتـعـاون معه
مـصمـم واإلضـاءة والـديكـور الـذيـن أشرف
بنـفـسه على عـمـلهـم بالـكـامل.. حتى وضح
عـــلــيه اإلعـــيــاء أثـــنــاء أدائه لـــدوره واخــتــار
ـــســاعــدين الـــشــبــاب ســانــدور اثـــنــ من ا
ـنــطـلق أرون أوزى والـذى ـعــاونـته وهـمــا ا
قـطع آالف األمـيال من مـديـنته إلى مـديـنة
ســانـــدور لــيــعــمل مــعه ويـــتــعــلم مــنه .. ولم
يــقـتــنع سـانــدور بـذلـك بـســهـولــة.. بل عـلى
عـكس ذلك.. فـقـد أرهق أرون كـثـيـرا حتى
اقــتـــنع بــوجـــهــة نـــظــره.. والـــثــانـــيــة الـــفــتــاة
الـنشـطـة تـونـدى هـابـر والتى كـان يـعـتـبـرها

ابنته التى لم ينجبها ...
واســـتـــمــــر الـــعـــرض عــــدة أشـــهـــر.. إلى أن
تــوقف فـى يــنــايــر  2007 وذلك لــلـــمــرض
ــسـتــشـفى.. الــذى ألم بـســانــدور ودخـوله ا
ثـم رحـيــله فى مــارس وكــأنه أراد أن يــخـتم
ـيـزة.. رغم اتــهـام الـنـقـاد حـيـاته بـنــهـايـة 
لـلـعـرض بأنه عـجل بـنـهايـة سـانـدور الفـنـية
واحلـــيــــاتــــيــــة.. وأصــــاب احلــــزن الـــعــــمــــيق
مــيــكــولــيك .. ولم يــســتــطع ألول مــرة مــنـذ
خــمـــســة عــشـــر عــامــاً أن يـــحــتـــفل بــذكــرى

كسنجى السنوية...
ولـــــكـــــنه اســـــتـــــطـــــاع أن يـــــجـــــتـــــاز األزمــــة..
ــوقـف.. وأراد هــذا الــعـام أن ويــســتــوعب ا
يـــــحــــــيى ذكــــــرى أقـــــرب اثــــــنـــــ إلـى روحه
وعــــقــــلـه.. فــــواتــــته الــــفــــكــــرة.. واســــتــــعــــان
ـسـاعـدى سـانـدور لـتــنـفـيـذهـا..  فـقـامـوا
بــعـــمل جـــرىء ومــخـــتــلـف وصــعب واحـــتــاج
لـتقـنـيـة عـالـيـة ليـخـرج بـهـذه اجلـودة.. وهو
ـــــــســــــرحـــــــيــــــة مـن خالل جـــــــمع أحـــــــداث ا
مـجمـوعة الفـيديـوهات اخلـاصة بـها والتى
صـورت بواسطة كامـيرات أجهزة الـتليفون
ـجـمـوعـة الـعـمل أثـنـاء احملـمـول اخلـاصـة 
كـساج ـونتـاج وا عـمل البـروفات.. وعـمل ا
الالزمــ ..مـن ثم وضــعـــهــا عـــلى شــرائط
سينما خاصـة وقد اختيرت بعناية إلخراج
الــصــورة بــشــكل مــبــهــر.. أكــد الــبــعض أنه
فـاق الـصـورة الـسـيــنـمـائـيـة ألفـضل األفالم
األمــريـكــيــة.. ولم تـوقف الــتــكـلــفـة الــعـالــيـة
مــســاعـى مــيــكـــولــيك.. الــذى قـــام بــإعــداد
شــاشــة ســـيــنـــمــا عـــمالقــة بـــطــول وعــرض
ـسـرح.. لـيـقـدم الـعـرض جلـمـهـور خـلـفـيـة ا

سرح فى شكل فيلم سينمائى... ا
واســتــقــبل اجلــمـــهــور أيــضــا هــذا الــعــرض
مـرحبـا.. وأكـدوا من خالل اجلـزء اخلاص
من الـــتــذكـــرة واخملــصص بـــالــتـــعــلـــيق عــلى
ــــــــــســــــــــرح وذكــــــــــر أرائــــــــــهـم الــــــــــعــــــــــرض وا
ومالحـــــــظـــــــاتـــــــهـم.. أنـــــــهم لـم يـــــــشـــــــعــــــروا
بـالــشـاشــة.. وأحـســوا بــسـانــدور كـأنه حلم
ــسـرح ودم أمــامـهـم.. وطـالــبــوا مـســئــولى ا
بـإعـادة هـذه الـتـجـربـة.. كـمـا حـيـوا بـحرارة
وفاء ميكـوليك ألصدقائه وأساتذته.. رغم
سرح وهى ـيزات ا أنـها تفـتقد إلى أهم 
ـــــمـــــثـــــلـــــ ـــــبـــــاشــــــر بـــــ ا االحــــــتـــــكـــــاك ا
واجلـــمــهـــور.. وقــد حـــضــر الـــعــرض واحــد
ن انـتـقـدوا هـذه الـتـجـربـة رغـم تـقـديره
بذول فـيها وهو الناقد النمساوى للجهد ا

توبيك فوليسبير الذى قال:
" لـم أكن أتـخـيل أن أشــاهـد سـانــدور أكـثـر
إبـــداعـــا وتـــألـــقـــا بـــعــــد رحـــيـــله.. فى هـــذه
االحـتـفـاليـة الـشـرقيـة غـيـر العـاديـة .. وقد
ـعلم الـكـبيـر بـروك بأن أكد ذلك مـا قـاله ا
ــــمــــثل بــــســــجــــيــــته أبــــدع مــــا يــــخــــرج مـن ا
وتـلــقـائــيـته .. يــخـرج أثــنـاء الــبـروفـات وراء

الكواليس "...  

ثلى اجملر فى الـعقدين األخيرين وبقدر
ـــديــنــته ولــبالده وإخـالصه لــلــغــته عــشــقه 
األصـلـيـة وإجـادتـهـا بــشـكل كـبـيـر فـقـد كـان
ــانـيـة يــجـيــد اإلجنـلــيـزيــة والـفــرنـســيـة واأل
واإليـطاليـة.. وسمح له ذلك بـجانب صوته
ـشـاركـة فى الـعـديـد من األعـمال ـمـيـز بـا ا
الـسـيــنـمــائـيــة داخل وخـارج اجملــر بـجـانب
ــســـرح وإثــرائه له.. تـــألــقه عـــلى خــشـــبــة ا
ووصــفه الــنــقــاد بــاحملــنك تــارة واخملــضـرم

سرح كذلك... تارة أخرى وثعلب ا
واســــتــــقــــبل اجلــــمــــهـــور عــــرض "اخلــــلــــيـــة"
استقباال رائـعا.. واستطاع ساندور بجانب
قنع الـذى عبر فيه ببساطة أدائه السهل ا
عن حـالـة الــضـيـاع الـتى يـشـعـر بـهـا الـبـطل
فى خريف عـمره أن يـحكم سـيطـرته على
كل كـــبـــيـــرة وصــغـــيـــرة من اخلـــشــبـــة وإلى

أجـاد خـلط الـدرامـا بـاألحـداث الـسـيـاسـيـة
بشكل جيـد من خالل أحداث شبه واقعية
ـتـشــعـبـة ومن وســاعـده فى ذلك عالقــاته ا
أهم مـا كــتب أيـضــا روايـتـا "لــوغـاريــتـمـات"
و"حــالــة من الـغــضب" وقــد حتــولت مــعـظم
الــروايـــات - ومـــجــمـــوعـــهــا إحـــدى عـــشــرة
روايـة - إلى أعـمـال مـسـرحـية وسـيـنـمـائـية
داخل اجملــر وخـــارجـــهــا ومـــثـــلــمـــا اكـــتــسب
شهـرة واسعة كـسياسـى أثناء حـياته.. بات
أكــثــر شـــهــرة كــروائـى بــعــد رحـــيــله.. وكــان
مـــيــكــولـــيك واحــداً من أقـــرب أصــدقــائه..
وازداد ارتــــبــــاط كل مــــنـــهــــمــــا بـــاآلخــــر فى
الــشــهــور األخــيــر قــبــيـل رحــيل كــســنــجى..
حـتى أنه أهــداه روايـته األخــيـرة "إلى أخى

الصغير ميكوليك".
أمــا ســـانــدور ســـزكـــاكــسى فـــهـــو أحــد أهم

من األجـــــــيـــــــال الـــــــتى عـــــــايـــــــشـت احلــــــرب
ـا لـديه ح جلـزء  والالحـقـة لــهـا.. وقـد أ
من حــقـــائق فى آخـــر مــا كــتـب فى روايــتى
"ساعات اخلطـر" و"الصيف األخير".. وما
ــــؤامــــرة مــــا أن يــــزيــــد شــــكــــوك تــــعــــرضه 
األجــزاء الـتى انـتــهى من كـتــابـتــهـا فى هـذا
الـتــقــريـر قــد اخـتــفت.. وقــد بـحــثت عـنــهـا
الشرطة وكذلك أصـدقاء كسنجى ومحبوه
ولم يــــــصــــــلــــــوا لــــــشـىء.. وإن عــــــثــــــر أحـــــد
ـقـربـ عــلى بـعض أقـاصـيص أصــدقـائه ا
األوراق مـنــذ ثالثـة ســنــوات تـقــريـبــا والـتى
ســـجل عـــلـــيــــهـــا بـــعض األســـمـــاء واألمـــاكن
والــتـــواريخ والـــتى يـــقــوم بـــعض الـــبــاحـــثــ
ـــا بـــدراســـتـــهـــا حـــتى هـــذه الـــلـــحـــظـــة.. ر
يـسـتـطــيـعـون حل الـقـضـيـة وتـقـد اجلـانى
إلى الــعــدالــة.. وكـــســنــجى روائى ســيــاسى

اعـتـاد اجملـرى الشـاب "مـيـكـولـيك أجـنيس"
ـــســرح أحــد فـــنــانـى ومــســـئـــولى اإلنـــتــاج 
اجملر الـوطـنى  ومـجـمـوعـة من األصـدقاء
واحملــبــ االحــتــفــال بــشـكـل خــــاص جـــدا
ـعــروف "ديـنس بـذكـرى الـكـــاتـب اجملـرى ا
كـــســنـــجـى" الــذى رحـل شــابـــا بـــعـــد بــلـــوغه
الــثــامــنـــة والــثالثــ بــعـــدة أشــهــر ضــحــيــة
حــادث مــروع.. فــكـان أجــنــيس وأصــدقـاؤه
وعـودة كل عام يـجتـمعـون فى هذه الـليـلة ا
لـيـتـذكر كـل منـهم مـوقـفـا خاصـا بـيـنه وب
ديـــنس.. وبـــعـــد هــذا الـــســـمـــر.. يــطـــفـــئــون
ـغـفـرة.. ويكـتب كل الـشـمـوع ويدعـون له بـا
مــنــهم كــلــمــة لــديــنس بــدفــتــر خــاص بــهـذه
ــنــاســبــة.. حــتـى كــانت الــذكــرى الــرابــعــة ا
عــــشــــر عــــام  2005 والـــــتى قــــرر فـــــيــــهــــا
ـقبل بذكرى أجـنيس أن يحتـفل فى العام ا

دينس بشكل مختلف ...
كــانت فـكــرة أجـنــيس أن الــفـرصــة الـتى لم
تـكن مـتــاحـة أمـامه من قــبل  لـتـنــفـيـذ أحـد
ـكـنة.. ـسـرحـيـة.. بـاتـت  أعـمـال ديـنس ا
فـأراد أن يــفـاجئ اجلـمــهـور اجملـرى احملب
ـسـرح الــوطـنى خـاصـة لـديــنس وجـمـهــور ا
بــتــقــد أحــد أعـــمــاله الــتى تـــقــدم لــلــمــرة
ـسرح.. وعـندها األولى على خـشبـة هذا ا
اسـتــعـان بـأســتـاذه وأحـد أبـنــاء جـيل ديـنس
ـــمـــثـل واخملـــرج الـــقـــديـــر "ســـانـــدور وهـــو ا
ســزكــاكــسى" والــذى قـــبل تــولى الــعــمل من
ـشـاركـة فى الـنــاحـيـة اإلخـراجـيـة رافــضـا ا
الـتمثـيل بهـا.. وزاد رفضه بـعد اخـتيـارهما
لـــروايــــة "اخلـــلــــيــــة" والـــتى كــــتــــبـــهــــا ديـــنس
عــــــام 1983 كـــــــثــــــانـى روايـــــــة له وهـى فى
أحـداثها تـعتمـد على الشـخصيـة الرئيـسية
بـــشـــكل كـــبــيـــر وحتـــتـــاج مــجـــهـــود جـــســدى
ضخم.. وهى أيضا منهكة نفسيا وعصبيا
بـقـدر رهـيب.. وظـروف سـانـدور الـصـحـية
واالجــتــمـاعــيــة ال تـنــاسب مــتــطـلــبــات هـذه
الشـخـصيـة اجملـهـدة .. ولكن وبـعـد إصرار
كــبــيـر اســتـطــاع أجـنــيس أن يــقـنع ســانـدور
بــــأهـــــمــــيـــــة وقـــــيــــمـــــة قــــيـــــامه بـــــأداء هــــذه
الشخصية وأنه الوحيد القادر على ذلك.
مـيــكـولـيك أجــنـيس مـنـتـج نـشـيط وصـاحب
ـسـارح الـوطـنـيـة اجملـرية رصـيـد رائع فى ا
والـهــنـغـاريـة الـتـى تـقـدم الـعــروض بـالـلـغـات
ـانية وقليال اإلجنليزية أثناء الهنغارية واأل
اجلــــوالت اخلــــارجـــــيــــة.. وقـــــد أحــــدث مع
سرح مـجموعة نـشطة أخرى من مـنتجى ا
الــوطــنى طــفــرة كــبــيــرة به.. واســتــطــاع أن
ـــــــالـى الـالزم مـن خالل يـــــــجــــــــد الــــــــدعـم ا
مــجــمــوعــة من الــرعــاة شــريــطــة أال يــؤثــر
ذلك عـلى اســتــقاللـيــة فـكــر وإبـداع فــنـانى
ــــــســـــــرح .. وكــــــان ذلـك مـن أهم عـــــــوامل ا
رحلة الـتطور أيضـا وقد أطلق على هـذه ا
"طــفـــرة الــعــودة " حــيث شـــبه الــنــقــاد هــذه
رحلة االزدهار الذهبية للمسرح رحلة  ا
الــــوطــــنى فـى مـــنــــتــــصـف الـــقــــرن الــــتــــاسع

عشر...
أمــا الـراحـل ديـنس كــســنـجـى فـهــو الــكـاتب
ـعروف.. الـذى دعاه والنـاشط السـياسى ا
ـان حلـضور احـتفـالـية كـبـيرة هـناك.. الـبر
ولـم يــحــضـــر.. وفى الــيــوم الـــتــالى وجــدت
الـــشــرطـــة جــثـــته بــأحـــد الــشـــوارع.. حــيث
صـــدمــته ســـيــارة.. ودارت الــشـــكــوك حــول
كــــــونـه صـــــــدم وقـــــــتل عـــــــمـــــــدا وكـــــــان ذلك
عـــام 1991 وعـــمـــره 38 ســــنـــة وبــــضـــعـــة
أشــهـــر.. فـــقــد كـــان كــســـنــجـى خــبـــيــراً فى
ح قبل وفاته بأنه القانون الـدولى.. وقد أ
يـعــد لـدراســة ومـذكــرة خـاصــة يـدين فــيـهـا
ـتـحـدة واالحتـاد الـسوفـيـتى فى الـواليـات ا
ــــــيــــــة الـــــثــــــانــــــيـــــة أحــــــداث احلــــــرب الـــــعــــــا
اليـ ومـسـئـولــيـتـهــمـا عن إبـادة وتــشـويه ا

 لقطات
 عن طريق
احملمول
تستعيد
نفسها أمام
اجلمهور
أحتفالية
مجرية
مبهرة  لكنها
تفتقد
مقومات
سرح ا

ثـلهم أفالطـون وأرسطـو قد تـعامـلوا مع الـضوء > يـبـدو أن الكـتاب اإلغـريق 
تلك كـمثـال فى أعمـالهم الـدراميـة فهو عـمود الـعرض ألنه مـرتبط بـاإلله و
دالالت وإشارات ومعانى تقود العقل إلى تكوين صور مرتبطة باألفكار اجملردة.

وسيقية األندلسية واجلزائرية ببيت الهراوى. قطوعات ا نعم سعيد قدمت هذا األسبوع مجموعة من ا > فرقة يوركا بقيادة الفنان عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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تقد نص
مسرحى
يعرفه
تلقى ا

يشكل  عبئًا
على اخملرج

سرح ا
اجلامعى أفاد
احلركة
سرحية ا
بالعديد من
النجوم
والعروض
اجلادة

سرح ا
الهابط أكثر

فتكًا
باجملتمع
وأولى

قاومة با

ـسرحـيـة عـلى الـتجـريـد الـشـديد إلى وقـد اعـتـمدت الـصـورة ا
ــســرحى  حــد اإلخـالل بــجــمــالــيــات الــتــشــكــيـل فى الــفــراغ ا
ـسرح ـستـويات الـتى لم  يوضـع غيـرهاعـلى خشـبة ا فـحتى ا
ــسـرحــيــة عـلى لم تــســتـغـل بـالــقـدر الــكــافى لـتــنــويع الــصـورة ا
مــــــســـــتــــــوى إشـــــغــــــال الــــــفـــــراغ الــــــرأسـى  فـــــضـالً عن فــــــقـــــر
اإلكــســـســوارات إلى ذلـك احلــد الــذى وصـل إلى الــتـــعــامل مع
ـــســـرحـــيـــة بـــالـــرؤيــة البـس ا قـــطع وهـــمـــيـــة  وقـــد أضـــرت ا
كان الفـلسفـية التى اعتـمدت على خـلخلة عـنصرى الـزمان وا
ـتـناقـضـة  فإذا كـانت رويـة العـرض تـعتـمـد على ومقـابالتـها ا
الــربط الــداللـى بــ هــذه الــتـــنــاقــضــات  فـــإن حــيــاد الــرؤيــة
البس  –بل األداء التمثيلى البصرية عـلى مستوى الديكور وا
ن فـــيــهم من شـــخــصــيــات ــعــاصـــر لــكــافـــة الــشــخــصـــيــات  ا
تاريـخية  –كل ذلك لم يتـرجم بصـرياً من خالل الـتضـاد على

سرحية . مستوى الصورة ا
عـلى أن أهم ما مـيز الـعرض هـو عنـصـر األداء التـمثـيلى  فـقد
جنح "مــحـمــد حـمــادة" فى تـنــويع األداء بــ الـشــخـصــيـات ذات
رجـعيـة  فطـرح صورة مـقنـعة لـكل شخـصيـة على حـدة  كما ا
حافظ فى ذات الـوقت علـى اخلط الرئـيسى الـذى يـجمع بـينـها
ـنـطق "دون جـوان"  كـمـا ـنـاقض  جـمــيـعـًا بـاعـتـبـارهـا الـطـرح ا
ـا تتـطلبه تميـز "عصـام نور" فى أدائه لـشخصـية "سـجاناريل" 
من خــفـة الـظل وعــمق الـتـصــويـر  فـالـشــخـصـيـة تــمـثل اجلـانب
ـا يقترفه عـنى آخر هى ضمـيره الرافض  ضاد لـسيده  أو  ا
مـن آثــام  وقــد حــافظ "عــصــام" عــلى ذلك اخلط الــدقــيـق بـ
كـون الشـخـصيـة تابـعة ومـطيـعـة لسـيدهـا ومعـارضة له فى ذات
الـوقت . وجــاء أداء "أحـمـد غـريب" و"سـارة ســالم" لـشـخـصـيـتى
الــزوج والـزوجـة أداًء تـلـقـائـيـًا ومـعـبــرًا عن عـمق الـسـخـريـة الـتى
ـعـاصر فـكـرة اخلـطـيـئـة واخلالص  كـما يـتنـاول بـهـا اإلنـسـان ا
استطـاع "محـمد لطـفى" أن ينـتقل بـ الشخـصيـات التى أداها
أداًء كـومــيـديــًا يـكـشـف عن مـوهــبـة سـيــكـون لــهـا شـأن كــبـيـر إذا
اســتـطــاع أن يــسـتــكــمل أدواته  خــاصـة فــيــمـا يــتـعــلق بــالــعـنــايـة
ــخـارج احلــروف واحلــفــاظ عــلــيــالــتـركــيــز  واســتــطــاع "عــبـد
الــرحــمن جــمــعــة" أن يــجـســد شــخــصــيــة الــطــفل ُمــقــربــاً إيــاهـا
لشخصية "دون جوان"  فبـدت الشخصية وكأنها صورة الطفل
ا كـانه "دون جوان" (لو كان) يعيش بيننا اآلن العصرى الذى ر
. وطرح "وليد عزت" شخصيـة مغتربة لم يفصح عنها الكاتب 
وهى شـــخـــصـــيـــة نـــاقـــمــة عـــلـى كل شىء  ال تـــكف عـن تــوجـــيه
الـســبـاب لــكل مــا يـقع أمــام أعـيــنـهــا من أحــداث . واسـتــطـاعت
ـرحلـتـ الرئـيـسيـت لـشـخصـية ـان رمضـان" الـتعـبـير عن ا "إ
"دونـا ألــيــفـيــرا"  فــاتـسم أداؤهــا بــالـهــدوء والــوقـار فـى مـرحــلـة
الرهبنة  ثم بالعنف واجلموح فى مرحلة الغواية  وأخيرًا قدم
"كـر الكشـير" صورة مـعاصرة لـشخـصية "دون جـوان"  فنجح
تفرج ا دفع ا فى جتسيد عذابات الشخـصية وجموحها  
إلى الـتـعـاطف مع الـشـخـصــيـة فى بـعض األحـيـان ورفـضـهـا فى

أحيان أخرى .
وتبـقى مالحظـة خاصـة باسـتخـدام الشاشـة السـينـمائـية التى
ا يبـرر قسوته مـع النساء عرضت خيـانة والدة "دون جـوان" 
 فقـد جاءت اللقطات السـينمائية مقحـمة عليالعرض وخارج
نـسيجه  بل إن شخصـنة مأساة "دون جوان" عـلى هذا النحو
أضـر بــالـرؤيــة الـفــلـســفـيــة لـلــعـرض حــ حـصــرهـا فـى عـقـدة

نفسية يعانيها البطل .

ـسـرحـيـ  وأشـار إلـى أن الـقـيـمـة الـكـبـرى لـفن احلـالى من ا
سـعـد أردش هى اهتـمـامه بـقضـايـا الوطن وتـفـاعله مـعـها . ثم
بـــدأت مــداخالت اجلـــمــهـــور  فــدارت تـــســاؤالتـــهم حــول أهم
إسـهـامـات "سـعـد أردش" وخـصـائص فـنه  فـأجـاب "مـغـاورى"
مـثل وبكـلمة بأن أهم هـذه اخلصائص تـتمـثل فى االهتـمام بـا
ـمــثل ــؤلف  فــجـمــيع عــنــاصــر الــعــرض يـوظــفــهــا خلــدمــة ا ا
ـؤلف الـتى كـان يـحـتـرمـهـا إلى أقـصى حد . ولـتـوصـيل كـلـمة ا
وفى تــســاؤل حـول سُــبل احلــفــاظ عـلى ذكــرى الــرواد  أجـاب
بـأن الـقيـمـة الـفنـيـة الـتى يتـركـهـا هؤالء الـرواد هى الـتى تـبقى
ذاكــرتــهم حــيـة  ثـم حتـدث كــاتب هــذه الــســطـور عن الــقــيــمـة
ا ينبغى اإلنسانية للرائد الـكبير  ودوره مع تالميذه كنموذج 
ى  وأن القـيم الـتى تركـها فى أن يكـون علـيه األسـتاذ األكـاد
نـفــوس تالمــذته ســتـتــوارث جــيالً بـعــد جــيل . وأخـيــراً اخــتـتم
الـنــدوة "د. سـيـد خـطـاب" الــذى أكـد أن أعـمـال "سـعـد أردش"
تـسـتـحق أن يـتم تــنـاولـهـا عـلـمـيـاً من خالل الـعـديـد من رسـائل

اجستير والدكتوراه . ا
سـرحى "دون جـوان لو كـان" الذى وبعـد النـدوة كـان العـرض ا
كـــــتــــبه "عـــــز درويش" عن نـص "مــــولــــيـــــيــــر" وأخــــرجـه "ســــامح
ـسـرحيـة بـآداب األسـكـنـدرية . احلـضرى" لـقـسم الـدراسـات ا
عد ويقدم الـعرض تنـاوالً عصرياً لـنص "موليـير" . ورغم أن ا
واخملـرج حـافـظــا عـلى مـعـظـم أحـداث الـنص األصـلى  إال أن
تـركيـزهمـا انصب عـلى إبراز الـعـالم الداخـلى لشـخصـية "دون
جــوان" ومــا تــعــانــيـه من عــذابــات  ومن خـالل هــذا الــتــركــيــز
طـرحــا جــدالً عــمـيــقــاً لــفــكـرة اخلــطــيــئــة واخلالص وتـرددات

عاصر . الفكرة فى اجملتمع احمللى ا
فى الـبـدايـة يـظــهـر "دون جـوان" عـلى هـيـئـة تـمـثـال  ثم يـخـرج
خــــادمه "ســــجـــانــــاريل" من الــــصـــالــــة بـــاحـــثــــاً عن ســــيـــده بـــ
نا ا يوحى بـأن "دون جوان" يعيش بيـننا فى عا ـتفرج   ا
ـعاصـر وقـد تـأكـدت هذه الـداللـة حـينـمـا أصـر اخملـرج على ا
أن تـرتــدى كــافــة الــشــخــصــيــات مالبس عــصــريــة . وقــد جـاء
ــســرح  فــاألحــداث كــلــهــا ــســرح داخل ا الــعــرض فى إطـــار ا
تُـــروى من خالل زوج وزوجـــة يـــقـــرآن كـــتــابـــاً عـن "دون جــوان"
ويـتــدخالن فى األحـداث لــيـعـلــقـا عـلــيـهـا بــ احلـ واآلخـر 
وقد ظـهـر هذا الـثـنائى  –ومعـهـمـا ابنـهـمـا الـطفل  –فى أكـثر
من بـيـئــة مـحـلــيـة (صـعــيـديـة  خــلـيـجــيـة  سـكــنـدريـة ... إلخ)
ورغم سخريـة تعـليقـاتهـما إال أنهـا لم تخل من عـمق التـصوير
ـا ــعـيش  ـصــورة والـواقع ا والــربط الـداللى بــ األحـداث ا

سرحية.    عارضة ا ارتفع بالعرض إلى مستوى ا
ــونـولـوج داخــلى يـعـبــر فـيه "دون جـوان" عن وتـبـدأ األحـداث 
عـذاباتـه وعدم قـدرته عـلى االعـترف عـلى نـفـسه  ثم تـمضى
ـقــابـلـة ـعــد  األحــداث مـوازيــة لـلــنص األصـلى  وإن تــدخل ا
أفــكـار "دون جــوان" بــأفــكــار عـدد مـن الـشــخــصــيـات الــديــنــيـة
والتاريـخيـة واألسطوريـة (أوزوريس أرسطو  الـقس  فرويد
ـــداخالت لــتـــشــريح ـــعــد عـــلى هــذه ا ... إلـخ) وقــد اعــتـــمــد ا
فـــكـــرتـه الـــرئـــيـــســـيـــة عن اخلـــطــــيـــئـــة واخلالص  ولـــعل هـــذه
ـداخـالت تـمــثل اإلضـافــة الـرئــيـســيـة عــلى الــنص األصـلى . ا
وتـنـتـهى األحـداث بـاغـتـيـال "دون جـوان" . وقـد حـرص اخملـرج
عـلى أن يبدو هذا االغتيـال رمزياً داللياً أكـثر من كونه واقعياً
ـســرح وتـلـتف  إذ تـظــهـر جــمـيع الــشـخـصــيـات عــلى خـشـبــة ا
حول "دون جـوان" الذى يـسـقط صريـعـاً بفـعـله الذاتى دون أن
ـا يـوحى بـأن سـقـوطه لم يـأت نـتـيـجـة لـفعل تـمتـد إلـيه يـد  
خـارجـى بـقــدر مــا كــان نـتــاجــاً لــصـراع داخــلى حــيــنــمـا تــفــقـد

النفس قدرتها عليالتعرف على ذاتها .

ــتــخـــصــصــة ال تـــكــاد تــخـــلــو من إحــدى الــتــخـــرج بــاألقــســـام ا
ـتـلـقى مـعـاجلــاته . وال شك أن تـقـد نص مـســرحى يـعـرف ا
أحــداثه مـســبـقــاً يــشـكل عــبـئــاً عــلى أى مـخــرج ال يـطــرح رؤيـة
جديـدة لنص مـعروف  ويـبـدو أن "فريـد النـقراشى" كـان على
شكلة  فـقدم رؤية جديدة تمـاماً تعتمد على وعى تام بـتلك ا
ـسـرحـيـة الـتى تـمثـلت فى أسلـوب تـعـبـيـرى يـبـدأ من الصـورة ا
رجانـية يقبع اعز وكـأنها كهف من الـشعب ا تصوير جـزيرة ا
ـوضـوعى الذى فى أعـمـاق احملـيط بعـيـداً تـمـامـاً عن الـعـالم ا
ـكان لـيس كمـا هو فى الـواقع ولكـن كما نعـيشه  فـقد صور ا
تـــنــعـــكس صــورته داخـل شــخــصـــيــات الـــنــســوة الـــثالث الالتى
تــعــانــ من الــعــزلــة والــشـعــور بــالــوحــشــة : األم "أجــاثـا" الــتى
فـقــدت زوجـهـا  واألخت "بــيـا" الـتى تــعـانى الـظــمـأ إلى وجـود
رجل فـى حـيـاتـهــا  وأخـيـراً االبـنــة "سـيـلــفـيـا" الـتـى لم تـتـعـرف
عـلى الـعالـم بعـد  فـتصـطـدم بقـسـوته وشذوذه . وقـد انـعكس
الــعــالم الـداخــلى لــلــشـخــصــيـات عــلى كــافـة عــنــاصـر الــصـورة
نـزل من نـفس الـنسـيج الـشاذ لـلـحوائط وال ـرئـية  فـأثـاث ا ا
ثال غير ائدة عـلى سبيل ا يحـافظ على النسب الطبـيعية فا
مــســتـويــة وتـنــحـدر من أســفل إلى أعــلى  والـبــئـر  –كـمــوتـيف
ـمــثالت يـحــركـونه مـن مـوضــعه  فـهــو لـيس رئــيـسى – نــرى ا
بـــئـــراً واقـــعـــيـــاً بــقـــدر مـــا هـــو تـــعـــبــيـــر داللى عـن الـــرغــبـــة فى
اسـتــحـضــار الـرجل الــغـائب  وكــذلك قـطع اإلكــسـســوار تـبـدو
البس صـمـمت لـتـعـبـر عـن الـتـحوالت غـيـر طـبـيـعـيـة  وحـتى ا
ا تـعبر عـن الواقع  فبـينـما نرى الـنسوة فى الداخلـية أكـثر 
الـبــدايـة يــرتـدين الــسـواد  نـراهن فــجـأة فى مـالبس زاهـيـة–

هن . بل سافرة  –بعد أن اقتحم الرجل عا
ويبـدأ الـعـرض بلـوحـة تـعبـيـريـة صامـتـة تـفصح فـيـهـا كل امرأة
ـشتـرك ب الـنسـوة الثالث عن أزمـتهـا الداخـليـة  والقـاسم ا
هــو الـشـعــور بـالـوحــدة والـرغــبـة فى االنـعــتـاق من هــذا الـعـالم
ـوحش  وما إن يـقتحم الـرجل (أندرو) حـياتـهن حتى تـتبدل ا
تـمـامـاً  وال جتـدى مـحـاوالت "بـيـا" أن تـغـلق الـبـاب خـلف هـذا
الــرجل الــذى رافق أخــاهــا فى الــسـجن  –أو هــكــذا يــدعى –
ــتــلـقى مــنـذ الــلــحـظــة األولى عــنـدمــا يـشــاهـد "بــيـا" ويُــصـدم ا
تـصــرخ هـلـعـاً فـى مـواجـهـة "أنـدرو"  فــصـراخـهـا لـيـس تـعـبـيـراً
مـوضـوعيـاً عن لقـاء واقعـى بقـدر ما هـو تعـبـير عن هـواجسـها
ـغـلق  وبـنفس الـطـريـقة ـهن ا الـداخـلـية من اقـتـحـام رجل لـعا
يأتـى لقـاء "أنـدرو" "بأجـاثـا" و"سيـلـفـيا"  حـيث تـعلـو صـرخات
النـسوة  بـينـما يبـالغ "أندرو" فى حـركات الـيد غيـر الطـبيـعية
تـعـبيـراً عن رغبـته فى الـسيـطـرة على الـنسـوة  وهـو ما يـنجح
فـيه بــالـفـعل  وتــتـجـلـى سـيـطــرته فى تـلك الــلـوحـة الــتى يـقـوم
نـزل ويضع كـرسـياً عـاليـاً فوق فـيـها بـتعـديل أوضاع األثـاث بـا
ـنــظـر ـائــدة تــعـبــيــراً عن تـســيــده لـهــذا الــعـالم  ويــتــكـشـف ا ا
سرحى عن خلـفية تتـجلى فيها وجـوه آدمية متـحجرة نحتت ا
وحش قد انتـزع إنسانية من فى الـصخر  وكأن هذا الـعالم ا
عايـشه ليتـحول إلى صخـر متحجـر . ومن اللوحـات التعـبيرية
ذات الــداللـة  تــلك الــلـوحــة الـتـى تـنــفـتح فــيــهـا حــقـيــبـة ســفـر
ائية "أندرو" ويجلس فيها وإلى جـواره "سيلفيا" وفى حركة إ
يبدآن فى التجديف  وكأن "أندرو" يريد أن يرحتل "بسيلفيا"

ه اجلديد . ويبحر بها إلى عالم آخر  هو عا
وتمضى األحـداث لتـكتـمل سيـطرة "أندرو" مـعتـمدًا عـلى سطوة
اجلـسد والـعطش اجلـنسى الـذى تعـانـيه النـسوة  وعـبثـاً تذهب
ـسـيـطـر على محـاولـة "سـيـلـفيـا" الغـتـيـاله بـعد أن أصـبح اإلله ا
ـهن  وفى مشهد  –لعله أضـعف مشاهد العرض  –تكشف عا
"سـيـلفـيا" ألمـها عن الـعالقـة اآلثمـة ب "أنـدرو" وخـالتـها "بـيا" 
ائيًا خلف السلويت وهو ترجمة حرفية شهد إ ويتم جتسيد ا
سـرحيـة بعـزم أجاثا ا تـقصه الـفتـاة . وأخيـرًا تنـتهى أحـداث ا
عـلـى الـتـخـلص من "أنــدرو" رغم أنـهـا تـقـع هى أيـضـًا فى شـرك
غــوايـته  فــتـطــلب مــنه أن يـهــبط الـبــئـر  وتــمـتــنع عن مــد حـبل
الصعود إليه  فيموت بـعد مقاومة شديدة  ولكن شبحه يظهر
فى أعـلى اخلـلـفـيـة وهـو يضـحك فى مـجـون تـعـبـيـراً عن امـتداد

حضوره الداللى بعد أن غاب بجسده .
وإذا كــان اخملـرج قــد حـافظ عــلى الـتــعـبــيـريــة نـهــجـاً وأســلـوبـاً
خالل ثـلثى العـرض تقـريباً  فـإنه انتحـى منحى واقـعياً خالل
ا أضـعف من األثـر الـعام لـلـعرض  خـاصة الـثلث األخـيـر  
وأنه جلــأ إلى أســلــوب الــتــشـويـق الـبــولــيــسى  وأنــهى عــرضه

نهاية أقرب إلى نهايات أفالم الرعب .
نـاقشة دور الـيوم الرابع : شـهد اليـوم الرابع نـدوة مخصـصة 
صرى  وكان ضيفا سرح ا الرائد الكبيـر "سعد أردش" فى ا
الـنــدوة الـفـنــان "سـامى مــغـاورى" وفـنــان الـكـاريــكـاتـيــر "سـعـيـد
الـفـرمـاوى" . حـيث تـنـاول األول دور "سـعـد أردش" فـى نـهـضة
ــســرح اجلــيب الــذى ســاهم فى ـصــرى وتــأســيــسه  ــســرح ا ا
سـرح الـغربى صـرى عـلى أحدث اجتـاهـات ا ـسـرح ا تـعرف ا
فـى ذلك الــوقت  وكـــشف عن مــفــاجـــأة حــ ذكــر أنه شــارك
بـالــتـمــثـيـل فى مـســرحـيــة قــطـاع خــاص لـســعـد أردش رغم أن
األخـيـر اتــخـذ مـوقــفـاً مـعــاديـاً لـلـمــسـرح اخلـاص  ولــكـنه كـان
ـسرح ـشـاهـد حـتى فـيـمـا قدمـه فى ا دائـماً مـا يـحـتـرم عـقل ا
اخلـاص . ثم حتــدث الـفــنـان "ســعـيــد الـفــرمـاوى" عن الــعـصـر
ــســرح الــســتـــيــنــيــات  ولــكــنه أكـــد ثــقــته فى اجلــيل الــذهــبى 

توندى هابردينى كسنجى 
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ثـالى حتس أو تـتخـيل والصـورة اخليـاليـة تكون ـفهـوم ا > إن الـصورة اجلـزئيـة حسب ا
نـفصل مـنها خلل أجـزاء بعضـها متصل بـبعض أو منفـصل عن بعضهـا اآلخر وب ا

يقبل الزيادة والنقصان.

سرحى أشرف أبو جليل للعمل كموجه عام للمسرح بحلوان. > أصدر عادل حس مدير مديرية حلوان قراراً  بندب الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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غزوة سويدية ..
للدنيا األمريكية

سـرح الغربى اإلجنـليزية عـن فك االشتباك منـذ أن أعلنت شـركة ا
بــيـنـهـا وبـ اخملــرج األمـريـكى الـكــبـيـر أيـان مـاكــمالن بـعـد خالفـات
مــاديـــة كــبـــيــرة امـــتــدت لـــعــدة أشـــهــر وذلك حـــســبـــمــا أعـــلــنت إدارة
ـخرج سويـدى شاب جديـد وهو باتريك الشـركة.. وأنها اسـتعانت 
مــيـــســون لــيــحل مــحــلـه فى قــيــادة الــنــســـخــة اجلــديــدة من الــعــرض
ـوسيقى "بـيلى إليوت Billy Elliot الذى كـتبه عام 2001 سرحى ا ا
ى اإلجنـلـيزى ألـتـون جـون..واألنظـار تـتجه ـطـرب العـا ـوسـيقى وا ا
نـحو هذا الـشاب ومسـرح الشركـة بفـرعها بـشيكـاغو والذى سـيقدم
ــهـارة تــتــعـدى عــمـره عـلـى خـشــبــته الـعــرض.. واســتـطــاع مــيـســون 
وخبـرته القليـلة وباعتـماده بشكل رئـيسى على الـطفل الرائع فوكس
جــاكـسـون كـ أن يـؤكـد ثـقـة الـشـركـة الــكـبـيـرة فـيه.. وأنـهـا غـامـرت
بسمعتها واسـمها العمالق مغامرة محـسوبة.. كانت بيلى إليوت قد
قـدمت من قبل عدة مرات سـابقة.. وحققت جنـاحاً كبيـرا بإجنلترا

وأمريكا...
وعلى خشـبة مسرح مديـنة سانتا بـاربرا الكبيـر بكاليفـورنيا بجنوب
ـتـحـدة األمـريـكـيـة.. يـقـدم وبـنـجـاح كـبـيـر ـ وحـسـبـمـا أكـد الـواليـات ا
كـبـار الـنـقـاد وتــصـويت اجلـمـاهـيـر عـلى مـوقع الـواليـة لـهـا ـ اخملـرج
الـسـويـدى كــريج هـيـنـرشـســ بـالـتـعـاون مـع اخملـرج األمـريـكى جـون
ـوسـيـقى الـشـهـيـر "بازاز" " فـوجـان الـنـسخـة اجلـديـدة من الـعـرض ا
طـربة الـكبـيرة دال  "Pazzazz والـذى يؤدى األدوار الـرئيـسـية فـيه ا

كـــريـــســتـــ ويــشـــاركــهـــا جنــوم مـــســرح شـــيــكـــاغـــو جــيـــمى ســنـــايــدر
والكـوميديان آدم ويـلى وجوشوا كـنكل ومعهم فـرقة القـرن العشرين

االستعراضية...
وكـأن تــلك هى الــهــجــمـة والــغــزوة اجلـديــدة من مــخــرجى ومــبـدعى
ـــــســـــرح والـــــفـن األمـــــريـــــكـى.. وتـــــســـــتـــــمـــــر الـــــســـــويــــــد إلى دنـــــيــــــا ا

عركة..??!!... ا

مأساة 
إليا إليش.. 

ــسـرح مــسـرح إخلــوم بـالــعــاصـمــة األزوبـاكــسـتــانــيـة .. ذلك ا
الــذى يـعـود تـاريخ افــتـتـاحه لـعـام  .. 1976حـيث  افـتـتـاحه
بــتــقـــد عــرض "زفــاف بــيـــتى بــورجــيـس" لــلــكــاتـب الــشــهــيــر

برتولد بريخت …
سرح هـذه األيام رائعة الكاتب الروسى اخملضرم يقدم هذا ا
ـــســـرحـــيـــة مـــيـــخـــائـــيل أجـــاروف Mikhail  U garov وهى ا
The Death of Ilya Ilich الــتــراجـــيــديــة وفــاة إلـــيــا أولــيش
تطـورة بقسم الدراما والـتى حولها اخملرج صـاحب الدراسة ا
بـكمـبريـدج بإجنـلتـرا بوريس جـافيروف Boris Gafurov إلى
ـــمــثــلــ الــذين كــومــيــديـــا ســوداء بــفــضل بــراعـــة مــجــمــوعــة ا
اخـتــارهم بــوريس ومـنــهم مـاريــا كالس والــتى تـذكــر اجلـمــهـور
أسـمـا وشكال وأداء بـاألسـطـورة مـاريا كالس .. وهـنـاك أيـضا
ـــمـــثل الـــروسى  يـــان تــيـــرســـ وقــد حـــقق الـــعـــرض األرقــام ا
سرح القـياسية للمشاهـدة .. بالعدد الكامل للقـاعة الكبيرة 
وخالل أكـــثــر من إخلـــوم والـــتى تـــسع خــمـــســـة أالف مــتـــفـــرج 
أسبـوع وهذا غير معـتاد بأوزبكستـان .. وقد حضر الكاتب
حـيث كـان الـنـمـســاوى يـوهـان كـروفـيت إحـدى لــيـالى الـعـرض 
فى زيـارة الفتتـاح معـرض لآلثار الـفنيـة النـادرة على شرفه ..

وحتدث عن العرض جمللة ليبوف فقال :
" أسـعـدنى أنى  قـرأت هـذا الـنص من قـبل .. وأقـنـعـنى كـثـيرا
مــا رأيت .. حـيـث روت خـشــبــة مـســرح إخلــوم .. مـأســاة إلــيـا
إلـيش والـتى كـانت ضـحـيـة اجلهل والـتـعـصب .. وكـان الـعرض
عـتادة .. ورغم ذلك فـقـد نقـلوا بـعـيداً عن الـصبـغـة احلزيـنـة ا
لــنـا اإلحـسـاس بـبـراعـة .. أقـدم حتـيـة خـاصـة لـبـطـلـة الـعـرض
فـهـى فـتـاة مـعـبـرة ولـهـا مـسـتـقـبل بـاهـر .. وهـذا الـعـرض دلـيل
عـلى أن هــنـاك مـســارح فى دول مـتـفــرقـة بـعــيـدة عن األضـواء
ــسـارح الــكـبـرى ـكـنــهـا أن تــقـدم مـســرحـا مــتـطـورا يــنـافس ا
بـالــدول الـعـريـقـة مــسـرحـيـا .. ولـلــعـلم فـأوزبـكـســتـان دولـة لـهـا

ن يعى ..!!!.."... تاريخ فنى جيد وهذه رسالة 

 مغامرة محسوبة للطفل
الرائع فوكس جاكسون ك

 مسرح بعيد عن األضواء
لكنه ينافس بتطوره
 أعرق الدول

أبيك برودواى .. يفضح
احلكومة األمريكية بالعراق
أراد مـسـرح أبـيك أحـد مــسـارح بـرودواى الـكـبـرى الــقـيـام بـجـزء من
دوره نــحـــو اجملــتــمـع األمــريــكـى بــالــداخـل .. واجملــتــمـــعــات األخــرى
بـاخلـارج.. فـاسـتـعـان بـروايـة الـبـاحـثـة والـنـاشـطـة جـوديث تـومـاسون
وهى بعـنـوان "قـصر الـنـهـاية" والـعـمل مبـنى عـلى أحـداث حـقيـقـية..
ـعـارك الـضـاريـة بـالـعراق والـتى تـواصل فـيـهـا الـبحـث عن ضحـايـا ا
ومن اجلــانى ومن اجملــنـى عــلــيه.. وتــشــيــر نــتــائـج الــبــحث بــأصــابع
االتـهـام إلى البـيت األبـيض واحلـكـومة األمـريـكـية واحلـكـومـات التى
شـــاركــــته فى غــــزوه.. وهى تـــتــــعـــرض إلى مــــجـــمـــوعــــة من اجلـــنـــود
األمـريــكـيــ والـبــريـطـانــيـ بــاإلضـافــة إلى مـراســلـة أوربــيـة.. وقـد
تـذوقـوا الـعــذاب بـكـافـة ألـوانه .. بــعـدمـا ألـقت بـهـم حـكـومـاتـهم إلى
اجلـحيم علـى حد تعـبيـر الكاتـبة.. وقـد اختار هـذه الروايـة وأعدها
مع جـوديث صديقهـا اخملرج الكـبير واحلاصل عـلى جائزة تونى من
ـسرح األمـريـكى حالـيا قبل دانـيال تـوبول وهو أحـد أهم مخـرجى ا
وأكـــثــرهـم جتــدداً وصــاحـب جــرأة غـــيــر عــاديـــة أســهـــمت فى تـــعــلق

ا يقدم . غالبية اجلماهير به و
تمثلة فى هيثر رافو ـزيج من الشباب واخلبرة وا واستعان توبول 
عاناة وتـرى الم والالتينى ركو سـيستو وغـيرهم .. وجسد الـعرض ا
هارة كما عبـر عن جشع احلكومة األمريكـية وأطماعها جتاه دول
ثل خطراً كبيرا على الشعب األمريكى قبل غيره العالم .. والذى 
نكوب .. وقد .. وأظهرت قدرا من الـتعاطف مع الشعب الـعراقى ا

صرحت جوديث بعد الليلة األولى واالستقبال الرائع للعرض :
" إنـنى اآلن أعيـش حلـمـاً.. فـقـد قـدمت ما اسـتـطـعت من مـعـلـومات
وفكر ورؤية.. كـما كنت أود أن تصل إلى شعـبنا احلبيب .. وكم أود
ثـلهم لـو يفـيقـون من غـفوتـهم .. ويتـحـرون الدقـة عنـد اختـيـار من 

!!..

 عرض يجسد جشع وأطماع
أمريكا ويتعاطف مع العراق

≈ZGôŸG ∫ÉªL

> د. حس اجلندى مدير صندوق التنمية الثقافية وافق على قيام جميع القنوات التليفزيونية بتصوير حفالت رمضان مجانا دون حتصيل رسوم.
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تـخيل الـذى أمامـها > عـمـليـة اإلدراك تقـبل الزيـادة أو الـنقـصان لـلمـوضـوع ا
ا تتخيل فى حيز" عروض. فالصورة اخليالية "إ ذلـك الذى يحمله اجلسم ا
أى فى مكان بينما الصورة اجلزئية "تتخيل فى مالء وخالء فتكون الفضاء".

سرحي جريدة كل ا

22 من  سبتمبر 2008 العدد 63

محمد
صبحى:  

الدور األساسى
للمسرح

اجلامعى 
هو  إعداد
تذوق لفن ا
سرح اجلاد ا

تخصص 2-1 سرح ا هرجان األول  ا

الالفت أن
فكرة هذا
هرجان ال ا
تأتى من أحد
األقسام
تخصصة ا
سرح فى ا

تصدرت
جامعة

اإلسكندرية
قائمة
شارك ا

عهد تالها ا
العالى للفنون

سرحية  ا

الــنـص والــعــرض لــعــدم حتـــمل طــاقــة الــتـــجــربــة تــعــدد الــرؤى
ـضام  ورغم ذلك فإن الـعرض يكشف عن مـوهبت فى وا
مـجـال األداء الـتـمــثـيـلى  فـقـد قـدم "مــحـمـد إكـرام" شـخـصـيـة
ـقـهـور بـصـورة مقـنـعـة إلى حـد كـبـيـر  وحـرص على ـواطن ا ا
ـا يـتـوافق ومـراحـلـهـا تـنـويـع الـصـورة اخلـارجـيـة لـلـشـخـصــيـة 
ـتتـابعـة  باإلضافـة إلى جتسـيد مـعانـاتهـا الداخـلية الـعمـرية ا
بدرجة عالية من الصدق الفنى  كذلك جنح "رفيق القاضى"
فى إبـراز الـسـمـات الـكـاريـكـاتـوريـة لـلـشـخـصـيات الـتـى أداها 
واتــــــسم أداؤه بــــــاحلــــــيـــــويــــــة وخـــــفــــــة الـــــظـل .. وقـــــد حــــــاولت
ـــمـــثـــلــ  ــاً مـــغـــلـــقــاً عـــلى ا الـــســيـــنـــوغـــرافــيـــا أن تـــخـــلق عـــا
فـحــصــرتـهــمـا فـى نـصف دائــرة من احلــبـال الــتى تــتــجـمع فى
ـســرح  وبـ اخلـيـوط - ــنـتـصـف وتـمـتـد إلـى أركـان ا أعـلى ا
الـتى بـدت وكـأنـهـا أشـعة اإلله رع  –تنـاثـرت قطع اإلكـسـسوار
مـثالن على مـدار العـرض  وقد البس التى يـستـخدمـهـا ا وا
ــســرحــيـة إلـى حـد كــبــيــر فى الــتــعــبـيــر عن جنــحت الــصــورة ا
ــضــامـــ الــتى أرادت اخملـــرجــة أن تــطـــرحــهــا  وال شك أن ا
ــزيــد من تــعــدد الــتــجــارب اإلخــراجــيــة ســـتــكــسب اخملــرجــة ا

اخلبرة وتقيلها من عثرات التجارب األولى .
ـــســرح بـــجــامـــعــة حـــلــوان الـــيــوم الـــثــالـث : قــدم قـــسم عـــلــوم ا
ــاعــز" تــألـــيف: "أوجــوبــتى" ــة فى جـــزيــرة ا مــســرحــيـــة "جــر
ـــســرحـــيــة وإخـــراج: "فــريـــد الــنـــقـــراشى" . ويــبـــدو أن لـــهــذه ا
سـحــرهـا اخلــاص الـذى دفـع إلى مـعــاجلـتــهــا سـيــنـمــائـيــاً عـدة
مــرات  بــاإلضــافــة إلى أن مــعــظم مــهــرجــانــات مــشــروعــات 

ومــثـلـمـا كــان الـنص مـرتــبـكـاً  جــاءت الـرؤيـة اإلخـراجــيـة عـلى
نــفس الـقـدر من االرتــبـاك  فـكـثــيـراً مـا كـانـت اخملـرجـة تـقـدم
سـرحية الفـرضيـة ثم تقـوم بهـدمهـا  فعلى مـستـوى الصـورة ا
البس  وفى لوحة نرى فى البداية شـخص يرتديان نفس ا
صـامـتـة يـقـوم أحـدهـمـا بـتـقـلـيـد حركـة اآلخـر وكـأنه مـرآة له 
ا أوحى بأننا أمام شخـصية انقسمت على ذاتها  ثم تُهدم
ثل الـشـخصـية هذه الـفـرضيـة عـندمـا نكـتـشف أن أحدهـمـا 
عارضة احملورية (عايش) فى ح تمثل األخرى قوى القهر ا
ـدرس واحملقق واإلرهابى ... إلرادة الـبطل  فهـو الضابط وا
إلخ . فــضالً عـن ذلك  فــقـد فــوجــئــنـا فـى مـنــتــصف الــعـرض
تقريـباً بـتدخل اخملرجـة التى تـوقف العـرض وتعطى تـعلـيمات
ـسـرح داخل لـلـمـمــثـلـ بـاعـتــبـار أن الـعـرض يـقــدم فى إطـار ا
ــســـرح  ويـــتــكـــرر هــذا الـــتــدخل عـــدة مــرات  وفـى كل مــرة ا
مـثالن على تعـليمات اخملـرجة التى تـمارس علـيهما يعـترض ا
ـــا تـــطـــرحـه األحـــداث من قـــهــــر تـــتـــعـــرض له قـــهـــراً مـــوازيــــاً 
سرح الشـخصـية احملـورية  عـلى أن اإلخراج يـهدم فـرضيـة ا
ــنــطق أنــهـا ــســرحــيــة  ــســرح حــ تــنـتــهـى أحـداث ا داخل ا
حتـدث (هنا) و(اآلن) ولـيس فى إطار إعادة إنـتاج احلدث من
ـــمــثـــلـــ . ورغم أن الـــعـــرض يـــحـــمل مـــعـــظم أخـــطــاء خالل ا
ـؤلف أن يعـرض عدداً كبـيراً من الـتجـربة األولى حـ حاول ا
الـقـضـايـا الـتى تـكـفى منـاقـشـة واحـدة مـنـها لـتـقـد مـسـرحـية
قـائمـة بـذاتهـا  وحـ حاولت اخملـرجـة أن توظف الـعـديد من
ـتعارضة  فساد االرتباك على مستوى التقنيات واألساليب ا

ــــصــــرى ــــســـــرح ا فـى مــــهــــرجـــــان  هــــو األول مـن نــــوعه فـى ا
ـــســـرح ـــهـــرجـــان األول  اســـتـــضــــافت جـــامـــعـــة عـــ شــــمس ا
ـتخصـص فى الـفترة من  16إلى  25 أغـسطس  2008 ا
ـهـرجـان من ومن الالفت لـلـنــظـر أال تـأتى فـكـرة إقــامـة هـذا ا
ــــســــرح كـــان جلــــامــــعـــة ــــتــــخـــصــــصــــة فى ا أحــــد األقــــســـام ا
شاركة حيث شاركت بثالثة األسكندرية النصـيب األكبر من ا
ــســرحــيــة بــعــرضـ  ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا عــروض  ثم ا
ــســرح بــجــامــعــة حــلــوان وقــسم وشــارك كل من قــسم عــلــوم ا
الدراما والـنقد بجـامعة عـ شمس بعرض واحـد  باإلضافة
إلى مــشـاركـة فــرقـة عــ الـشـمـس الـتـابــعـة لــسـاقـيــة الـصـاوى
بـعـرض واحـد  وكان عـرض االفـتـتـاح لكـلـيـة احلـقوق بـجـامـعة
ـســرحـيـة  أقــيـمت عــ شـمس . وبــاإلضـافــة إلى الـعــروض ا
خــمـس نــدوات عــامــة  وأعــقــبـت الــعــروض نــدوات حتــلــيــلــيــة

هرجان يوماً بيوم . ناقشتها  وسنصحبكم إلى وقائع ا
الـــيــوم األول : اقــتـــصــر حـــفل االفــتــتـــاح عــلى كـــلــمــات قـــصــيــرة
لألسـتـاذ الـدكـتـور أحـمـد زكى بـدر رئـيس جـامـعـة عـ شـمس 
واألسـتـاذ الـدكـتـور عاطـف العـوام نـائب رئـيس اجلـامـعـة لـشـئون
الــتــعــلــيم والــطالب  وأخــيــرًا الــدكــتــور تــامــر راضى مــســتــشـار
هرجـان  ثم كان اللقاء مع الفنان اللـجنة الفنية الـعليا ورئيس ا
سرح اجلامعى فى إثراء محمد صبحى الذى حتدث عن دور ا
ـصرى بالـعروض اجلادة والفـنان الـرواد  واعتبر أن سرح ا ا
ـتذوق ـتـفـرج ا الـدور األسـاسى لـلـمـسـرح اجلـامـعى هـو إعـداد ا
سرح اجلـاد  الرافض للفـن الهابط  ثم حتدث عن دور لـفن ا
كن أن يـقوم بدور الفنـان ومسـئوليـته جتاه اجملـتمع  فـالفنـان 
الـصيدلى الذى يقـدم الدواء ألمراض اجملتمع  أو يـكون كتاجر
اخملــدرات الـذى يـبـيع الـسـمـوم لـيـدمـر أجـيـاالً بـأكـمـلـهـا  وأشـار
ـقـاطعـة الـبـضـائع األجـنـبـية من ـاضى حـمـلـة  إلى أنه قـاد فى ا
عادية  ثم تـوقف بعد أن اكتـشف أن عدو الداخل أكثر الـدول ا
قـاطعـة الـفن الفـاسد ـقـاومة  فـكرس جـهـده  خـطـورة وأولى با
الـذى يــراه أشـد تــدمــيـرًا من أى خــطـر خــارجى . وفى تــعـقــيـبه
على تسـاؤل أحد الـطالب عن أسباب تـوقفه عن تقـد أعمال
مــســرحــيــة أجــاب بــأن الـــســبب فى ذلك يـــعــود إلى تــقــلص دور
ـــتــفـــرج بــعـــد أن حتــول مــعـــظــمـــهــا إلى الــعـــرض الــتى حتـــتــرم ا
(مـوالت) و(جـراجــات)  وأنه قـبـل الـتـحــدى بـإقــامـة دور عـرض
كبـرى فى مديـنة سنـبل بالصـحراء  وأنه على ثـقة بأن جـمهوره
ـســافـة ـســرح اجلــاد سـيــأتى إلـيـه مـهــمـا كــانت ا ــتـذوق لــفن ا ا
بعـيدة ألنه يحترم جمـهوره وعلى ثقة من احـترام جمهوره وثقته
نتج فيما يـقدمه  أما عن السيـنما  فقـد أصبح يتحكم فـيها ا
تـلكه من دور العـرض السيـنمائى الـتى أصبحت من خالل ما 
حكرًا على عدد محدود يتحكم فى السوق ويفرض عليه نوعية

األفالم التى يرغب فى ترويجها .
وبـعـد انــتـهــاء الـنـدوة كــان عـرض االفــتـتـاح "رومــيـو وجــولـيـيت"
لـفـريق كـلـيـة احلـقـوق بـجـامـعـة عـ شـمس من إخـراج مـحـمـد
الـصـغــيـر  وهـو الـعـرض الـفـائـز بـجـائــزة الـتـمـثـيل الـكـبـرى فى
ــهـرجـان الـقـومـى لـلـمـسـرح فى دورته اجلـامـعـة وشـارك فى ا
األخيرة وحصل على عدة جوائز وقد حظى العرض بالعديد
ا تـابعات الـنقديـة آخرها ما نـشر بجـريدة "مسـرحنا"  من ا

يغنينا عن التعرض للتجربة بالنقد والتحليل .
ـقـرر عــرض مـسـرحـيــة "اسـكـوريـال" الــيـوم الـثـانـى : كـان من ا
ـعـهـد عن ــسـرحـيـة وكـاد اعــتـذار ا لـلـمــعـهـد الـعـالـى لـلـفـنـون ا
نـظـمة فـى ورطة حـقـيقـيـة لوال تـقـد العـرض يـضع الـلجـنـة ا
عـهد التـدخل احلـاسم لألستـاذ الدكـتور حـسن عطـية عـميـد ا
بــــتــــقـــد عــــرض بــــديل بــــاسم "اإلعــــصــــار" تـــألــــيف مــــحــــمـــد
سـرحية الـشرقـاوى وإخراج سعـاد القـاضى . وتدور أحـداث ا
حــول دورة حــيــاة "عـــايش ســعــيــد" وهــو اسـم مــنــاقض تــمــامــاً
للـحياة البائسـة التى يحياها "عايش"  والـتى تبدأ منذ مولده
فى أسرة فـقيـرة يتـعرض عائـلهـا للـمالحقة األمـنيـة  وتسـتمر
ـر بــتـجـربـة ــدرسـة ثم اجلـامـعــة  وهـنـاك  دورة الــقـهـر فى ا
حب محبط تنتهى برفض أسـرة الفتاة ارتباطها بشاب عاطل
ــتـطــرفــة الـتى  وأخــيــراً يـقع "عــايش" فــريــسـة لــلــمـنــظـمــات ا
جتــنــده فـى عــمل إرهــابى  فــيــلــقـى الــقــبض عــلــيه ويــتــعــرض
السـتجـواب أجـهـزة أمن الدولـة  وخالل االسـتـجواب يـتـعرض
الـــكــاتب لـــعــدد مـن الــقـــضــايـــا مــثل حـق األبــنـــاء فــيـــمــا خـــلــفه
األسالف من أمـجـاد  وبــأسـلـوب تـعــسـفى يـربـط الـكـاتب بـ
ـــقــــاومـــة الــــوطـــنــــيـــة (أحــــمـــد عــــرابى وأدهم عـــايش ورمــــوز ا
الشـرقاوى ومـصـطفى كـامل ... إلخ) دون أن تـكـون هنـاك أية
شـاهد بجدارة عايش بأن يـحتل مكانة واحد مقـدمات تقنع ا
سـرحـية بـإعـدام "عايش" من هـذه الرمـوز . وتـنتـهى أحـداث ا
جـزاء مـا قـام به من عـمـل إرهـابى  ورغم هـذه الـنـهـايـة  فإن
الــكـــاتب أراد أن يــتــرك بـــصــيــصـــاً من األمل  فــيـــتــحــدث عن
"حــورس" وهـو رمــز األمل فـى مـســتــقــبل جــديــد .. ولــعل هـذه
اإلضـــافــة زادت مـن ارتــبـــاك الـــعــمـل ألنــهـــا أتت مـن خــارجه 
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مــشـــاهـــد عــديـــدة مــنـــهــا هـــروبه فى ســـلــة
ـــشــهـــد الــذى كــان ــتـــســخــة وا لــلــمـالبس ا
يـــــرتــــــدى فـــــيـه قـــــرون الــــــوعل. وحــــــرصت
الصحف البريطانية كلها تقريبا على نشر
ــشــاهـد هــذه الــصــورة بــاعــتــبــارهــا أكــثــر ا

سرحية. تميزاً فى ا
ــــمـــــثـــــلى واتـــــفق االثـــــنـــــان عــــلـى اإلشـــــادة 
الـشــخــصـيــات الــثـانــويــة الـذيـن تـألــقــوا مـثل
آنـدرو هافيل والذى قـام بشخـصية «فورد»
الـــذى يــشـك فى وجـــود عالقـــة بــ زوجـــته
وبـ البـطل العـجوز ويـرتدى بـاروكة شـقراء
ليـضـبـطـهـا متـلـبـسـة وهـناك أيـضـا سـيـريـنا
إيفانـز وزميلـتها سـارة وودورد اللتـان أجادتا
دوريـهـمـا وسـاعـدتـا عــلى تـفـجـيـر ضـحـكـات
ــتــفــرجــ ويــخص بــالــذكــر سـارة وودورد ا
الــتى قــامت بــدور زوجــة فـورد وجنــحت فى
انتـزاع ضـحكـات اجلمـهـور بصـوتـها األجش

تجهمة. ومالمحها ا
وهنـاك فيـلـيب بيـرد الذى قـام بـدور الطـبيب
الــفـرنــسى الــدكـتــور «كــو» ونــطق اإلجنـلــيــزيـة
بــلـــكــنـــة فــرنــســـيــة جـــعــلت كـــثــيـــرين يــظـــنــونه
فرنـسيـًا وال ينـسى مـارلو اإلشـادة بالـطريـقة
مـثلون بـحيث يفهم الصادقـة التى نطق بـها ا
شـاهـدون كل مـا يقـال وبـاألزيـاء الـتى كانت ا
شاهدين مع رائـعة التصـميم بحيث أعـادت ا

الديكور إلى عصر شكسبير.
ويـلـخـص مـارلـو رأيـه فى كـلـمــات بـســيـطـة
ـســرحـيــة عـبــارة عن عــمل كـومــيـدى بــأن ا
راقٍ.. فــــــجــــــر الــــــضـــــحــــــكــــــات من قــــــلـــــوب

شاهدين. ا
ـسـرحـية ويـرى تـشـارلـز سـبـنسـر أن هـذه ا
ــمــتــازة عـــوضت مــســرحــيــة الــكــومــيـــديــة ا
أخـــرى عــرضت لــنـــفس الــفـــرقــة فى نــفس
ـــفــتـــوح فـى ريــجـــنت ـــســـرح ا الـــوقت فى ا
بـــارك وهى مـــســـرحــيـــة «الـــلـــيـــلــة الـــثـــانـــيــة

عشرة».
ورغم أنها كانت نصاً كوميدياً بشكل يفوق
«زوجـات مــرحـات» إال أنـهــا لم تـأت كـذلك
فـى الـعــرض.. وبـيــنـمــا حتــالـفت الــعـنــاصـر
اخملـتلفـة من أجل جناح مسـرحية «زوجات
مــــرحــــات» فــــإن هــــذا الــــتــــحــــالـف لم يــــكن
مــوجــودا فى مـــســرحــيــة «الـــلــيــلــة الـــثــانــيــة
عــــشــــرة» والــــتى تــــدور حــــول إحــــدى فــــرق

«اجلاز».
فـــــاخملـــــرج «إدوارد ديك» رغم تـــــمـــــكـــــنه لم
يقـدم أفضل ما عـنده والـنجم «الكـوميدى»
تـيم وودورد فــقـد حـضــوره الـكــومـيـدى ولم
ــشـاهـدين.. يــنـجح فى انــتـزاع ضـحــكـات ا
وال ضــحـكــات ســبـنــســر شــخـصــيــاً.. ولـوال
الـــنـــجـــمـــة الـــنـــاشـــئــــة نـــاتـــالى ديـــو فى دور
«فـــــيـــــوال» وكـــــلـــــيف لـى فى دور «فـــــيـــــست
ـشـاهد الـكـوميـديـة الصـامـتة الـبدين» - وا
التى أداها - وجـانى دى فى دور «أوليفيا»

النهار العمل.

عادلة بامتياز. هذه ا
فى البداية يقدم لـنا مارلو خلفية عن هذا
سـرحى فيرى دهـشته من أن هذا الـعمل ا
الــعـمل لـم يـلق اهــتـمـامــاً كـافــيـا من الــنـقـاد
ســـــواء كــــنص مــــســــرحـى لــــرائــــد الــــشــــعــــر
اإلجنـــــلـــــيــــزى أو حـــــتى عـــــنـــــدمــــا عـــــرضت
كــمـســرحــيــة فى مـرات ســابــقــة. هـذا رغم
أنــهــا جتــربــة مـتــفــردة فى بــعض جــوانــبــهـا
ــسـرحــيــة الـكــومـيــديـة لــشـكــسـبــيــر فـهى ا
الــوحــيـــدة الــتى كــتــبـــهــا شــكــســـبــيــر وتــدور
أحـداثـهـا فى إجنـلـتـرا ديـكـور أبـطـالـهـا من
نـفس الـطبـقـة الـتى ينـتـمى إلـيـها وهى فى
الـوقت نـفـسه جتـربة مـتـفـردة اعـتـمـد فـيـها
شكـسبـيـر على الـنـثر فى اجلـزء األكـبر من
أحداثها. هذا رغم بـساطة بنائها الدرامى
والذى يـعتمـد على شـخص ضعـيف بسيط
كـــبـــيـــر فى الـــسـن لـــيــعـــرض لـــلـــعـــديـــد من
ـواقف احملـرجة بـسـبب غروره ومـحـاولته ا
إقـــــامـــــة عـالقــــات مـع زوجـــــات أشـــــخــــاص

ــشــاهــد من ــســرحــيــة جــذبت اهــتــمــام ا
الــدقـيـقـة األولى وحـتـى األخـيـرة وتـعـاونت
مـعه مصممة الـديكور جانـيت بيرد خاصة
فى مــشــهــد احلــديــقــة الــســريــة واجلــســور
ــتــعــرجــة الـتـى نـفــذت كــأفــضل مــا يــكـون ا

وقامت بدورها فى العمل.
ويــنـــتــقل الــنــاقــدان بــعــد ذلك إلى اإلشــادة
بــكـــريـــســتـــوفـــر بــنـــيـــامــ الـــذى قـــام بــدور
الـبـطــولـة وهـو شـخــصه فـالــسـفـاف والـذى
كـان يـقـوم بـدوره رغم مـعانـاته من آالم فى
الــركــبـــة كــانت جتـــعــله ال يــشـــارك إال بــعــد
ـــســــكــــنـــات ورغم تــــعـــاطـى كـــمــــيـــات مـن ا
ـسـكنـات لن حتـذيـر األطـبـاء له بـأن هـذه ا
جتعـله قادرًا عـلى التـركيز فـى دوره ولكنه
ــسـكــنـات ـرض وا حتــدى نـفــسه وحتــدى ا
وظـــهــر فى حـــالــة رائـــعــة عـــكــسـت األبــعــاد
ـرح الذى لم الـنـفسـيـة لـلشـخـصيـة ومـنهـا ا
يــفــارقه طــوال الــعـمل رغـم أن اآلالم كـانت
تــعــاوده أحــيــانــاً وكــان مــوفــقــاً لـلــغــايــة فى

أثـــريـــاء ورغـم ذلك فـــهـــو ال يــــفـــقـــد روحه
ـسـرحـية ـرحـة الـتى تـالزمه مـنـذ بـدايـة ا ا
وحــتى نــهـــايــتــهـــا فى الــتــعـــامل مع زوجــات

متهمات بخيانة أزواجهن.
ويـقــول تــشــارلــز سـبــنــســر نــاقـد صــحــيــفـة
الـــديـــلـى تـــلــيـــجـــراف إن هـــذا الـــوتـــر ســـبق
لـــشـــكــســـبـــيــر أن عـــزف عـــلـــيه فى أعـــمــال
أخـرى مـثل شـخـصـيـة الـكـابـ «مال ورجن»
فـى مـــســــرحـــيــــة «حــــيـــاة ســــعــــيـــدة» بل إن
المح الــنـفـسـيـة تـتــفق إلى حـد كـبـيـر بـ ا
هم أن الشخصـيت وال بأس فى ذلك.. ا
ـتفـرج عـمالً يـعـبر عن شـخـصـية يـشـاهـد ا

ذلك الشاعر وتنفجر منه الضحكات.
وهـذا مـا حـدث بـالـفـعل وكـان الـفـضل فى
سرحيـة وفى مقدمة ذلك لـتعاون طاقـم ا
هــــؤالء بـــــالــــطـــــبع اخملــــرج «كـــــريــــســـــتــــوفــــر
ــثل كــومــيـدى الســكــومـسـت» وهـو أصالً 
تــألق فى عـدد مـن مـســرحـيــات شـكــسـبــيـر
الـــكــومـــيـــديـــة وســـاعـــده ذلك فـى اخلــروج
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مـهــمـة شـاقــة وعـسـيــرة بـكل تـأكــيـد أن يـتم
إنتاج عمل كـوميدى كتبه قبل حوالى 500
ســـــنــــة شــــاعــــر اإلجنــــلـــــيــــزيــــة األول "ولــــيم
شـكسـبيـر» إلى عـرض مسـرحى من العـقد

األول من القرن احلادى والعشرين.
ـطلـوب بشـكل أساسى فى هـذا العرض فا
أن يـعــبــر عن روح الــعـصــر الــذى كـتـب فـيه
وفي نـفس الوقت ينـبغى أال يصـيب متفرج
ـــــلل من الــــقـــــرن احلــــادى والـــــعــــشــــريـن بــــا
متـابعته. وقـبل هذا وذاك بـالطـبع عليه أن
وجودة فى ـرح والفكـاهة ا يـحتفظ بروح ا

العمل األصلى.
ورغم أنهما غالبـاً ما يختلفان فإن تشارلز
ســبـنـسـر نــاقـد صـحــيـفـة الـديــلى تـيـجـراف
الــبــريــطــانــيــة.. وزمــيــله ســام مــارلــو نــاقــد
ــز اتــفــقــا عــلـى أن عـرض صــحــيــفــة الــتـا
رحـات» الـذى تـعرضه «زوجـات ونـدسـور ا
ـسرحـيـة البـريـطانـية حـالـيا فـرقـة جلـوب ا
على مـسرحـها اخلـاص فى لنـدن قد حقق

كوميديا دافئة.. تنتزع الضحكات من القلوب

اديـة وتطورا ذاتيا ـعرفة ا > لـقد عالج هيـجل الفن بوصـفه شكال من أشكال ا
ـثل األعـلى. لــلـمـفـهــوم والـذى نـشـأت فــيه الـصـفــة الـتـأمـلــيـة/ الـديـنــيـة أو ا

ومحتواه هو الفكرة التى تصاغ فى شكل محسوس.

سرحي جريدة كل ا
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«كش ملك» اختزال العالم 
فى رقعة شطرجن
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بتلقائـية خاصة وأن البطـولة جماعية
ـمثلـ استـطاعوا الـعزف على إال أن ا
إيـقـاع واحــد وهم: مـر مـحــمـد نـصـر
الــدين أمــيـرة يــوسـف طه حــمــدنـالــله

والسيد سعيد.

كــمــا اسـتــطــاع مـحــمــد خـمــيس مــخـرج
الــعـرض احلــفـاظ عــلى إيــقـاع الــعـرض
ــكـــررة أحــيــانــا ولــكــنه دون بــاحلــركــة ا
رتــابـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلى قـــوام الـــعــرض
وتـمـاسكه واحملـافـظـة على اإليـقـاع فلم
حتـــدث هــــنـــات بــــالـــعــــرض فــــقط كـــان
هـنـاك ســقـوط صـنـعــته كـتــابـة الـعـرض
ـشـكالت األربع الـتى ـسـرحى فـهـذه ا ا
ـمـثلـون لم تـؤثر عـلى حواس عـرضـها ا
تلقى ولكونها مشكالت صنعت جيالً ا
هـــشـــاً فـــكــان عـــلـــيـــهـــا أن تـــكـــون أكـــثــر
ـا  طرحه فى الـعرض مـصداقـية 
فـكـان اإليـقـاع اجلـيــد لـلـعـرض وتـكـامل
الــــعــــنــــاصــــر فــــيــــهــــا أكــــثـــــر بالغــــة من
ــطـــروحــة فى شــكل الــقـــصص األربع ا
مـأسـاوى إال أن الـعـرض قـدم مـخـرجاً
جــيـداً اســتــطــاع الــتـعــامل مـع مـفــرداته
إلى حـد كـبـيـر وإن كـنت أرى أنـه أيـضاً
لم يــــســــتــــطـع اســــتــــغالل الــــكــــثــــيــــر من
مــفــردات الــســيــنــوغــرافــيــا الــتى مألت

سرح. ا
وأخـيـراً قـال العـرض كـلـمـته بأن عـلـيـنا
أن نُـسقـط كل األقنـعة بـأنـفسـنا ونـتجه

إلصالح ذواتنا بأنفسنا.

للـمـمـثلـ فـجـاء الديـكـور شـبكـة كـبـيرة
ــســرح يــتــتـدلـى مــنــهــا أقــنــعـة بـأعــلـى ا
نـصفـهـا أبيض ونـصـفـها أسـود وتـتدلى
مــنــهــا أيــضـا كف كــبــيــرة بــيــضـاء وفى
ــســرحى الــعــديـد مـن الـقــطع الــفــراغ ا
الــتـى  اســتــخـــدامــهـــا أثــنـــاء الــعــرض
كـــســــلم وبـــرفــــان ومـــكــــعـــبـــات بــــيـــضـــاء
وسـوداء فــأثــرت هــذه الـســيــنـوغــرافــيـا
ــــتـــمـــيــــزة لـــكل الـــعــــرض مع اإلضـــاءة ا

مشهد على حدة.
ـوسيـقى كـمـا اسـتـعـان خـمـيس أيـضـا 
الـســيـد سـعــيـد الـتى صــاحـبت الـعـرض
بـاإلضـافـة إلى الــتـعـبـيـر احلـركى الـذى
صــمــمه بــدقــة ولــيــاقــة عــالــيــة تــمــرس
ـها  ـمثـلـون واستـطـاعـوا تقـد عـليـهـا ا

الـثانـوى الـتى نشـأت فى بيت من ورق
ـــمـــلــة أبــوهـــا مـــوظف راض بـــحـــيـــاته ا
وأمـهـا مـسـتكـيـنـة ألوامر زوجـهـا نـشأوا
فى الــــبـــيت عـــلـى الـــضـــرب مـن أبـــيـــهم
والـسب أمـام اجلــيـران وتــعـلن رفــضـهـا
لـــلـــخــضـــوع وتـــريـــد أن تــصـــبح قـــطـــعــة
أخرى غير الـعسكرى.. وأن تكون فيالً

ألنه أقوى.
اللوحة الرابعة: لعسكرى آخر يريد أن
يــــصـــبـح وزيـــراً ويــــتــــخـــلـى عن مــــبـــادئه
لـيـصـبح أفــضل هـذا الـشــاب اجملـتـهـد
األول عـــلى زمالئه لـــكـــنه بـال واســـطــة
تــثــبت أقــدامه.. فال يــســتــطــيع الــعــمل
كــــمـــحـــام ويـــقــــبل الـــعـــمـل بـــجـــوار بـــاب
احملكمـة ثم يرى أستـاذه ومثله األعلى

يـبـدأ الـعـرض بـلـوحــة تـعـبـيـريـة راقـصـة
يـقـدمـهـا لـنـا أربــعـة شـخـوص هم فـريق
ـــســـرح عــلى الـــتـــمــثـــيل عـــلى خـــشـــبــة ا
مـوسـيقى أغـنـيـة وحيـدة داخل الـعرض
تــدفـــعــهم لـالنــتـــقــام والـــقــتـل ثم يــعـــلــو
ـــثل صـــوت احلـــاضـــر الـــغــائـب الــذى 
ضــــــمـــــيــــــرهـم احلى فـى حـــــوار ســــــريع
يـــتـــســـاءلـــون عن مـــاهــيـــة وجـــودهم فى
الدنيا وعن سبب مآسيهم ومشكالتهم
ويـجــيــبــهم الــصــوت بـأنــهم بــســلــبــيــتـهم

شكالت وصنعوها. خلقوا هذه ا
ثم يــبـــدأ الـــعــرض بـــعــد انـــتـــهــاء فـــكــرة
الـعــرض الـتى طــرحــهـا عــلى اجلـمــهـور
الـــصـــوت الـــضـــمـــيـــر فى أربـع لـــوحــات
متتالية يتحدث فيها في كل قطعة عن
سـبب حتولهـا إلى السلـبية الـتى جعلت

منها فى النهاية قطعة شطرجن.
الـــلــوحـــة األولى: تـــســـرد فــيـــهـــا الـــبــنت
قصـتهـا حيث نـشأت فى أسـرة فقـيرة
أصـــغــر أخــوتـــهــا حتــلم بـــالــعــروســة وال
تـــعـــرف شـــيــئـــاً عن اجلـــنس اآلخـــر ثم
عـــنــدمــا أتــمـت دراســتــهــا فـى الــدبــلــوم
زوجــــوهــــا لـــرجـل كــــبــــيــــر فى الــــسن ال
يحترم كيانـها ويعاملها كخادمة فماتت
أحالمـــهـــا وأصــبـــحت مـــجــرد «قـــطـــعــة
عــــســــكــــرى» وحتــــلـم أن تــــصــــبح بــــقــــوة

الطابية.
واللوحة الثانية: للعسكرى الذى يتمنى
أن يـــصــبح حـــصــانـــاً قــويـــاً ويــدافع عن
حقه فى احلـياة واحلـلم واحلب سارداً
قــــصـــــته حــــول اخلــــجـل الــــذى أفــــقــــده
حـبــيـبــته ودفـعه إلى أصــدقـاء اإلرهـاب
فحاولـوا دفعه لقتل رجل سكير إال أنه
وجد نفـسه يطلق الرصاص على طفل
صـغـيـر فــصـار مـجـرد قـطـعـة عـسـكـرى

فى يدهم بدون إرادة.
الــلــوحـة الــثــالـثــة: تــرويــهـا عــلــيـنــا فــتـاة

يـحــضــر احملـكــمــة لـيــدافع عن الــكــيـان
الـــصـــهـــيـــونى مـــتـــمـــثـالً فى خـــائن قـــتل
ــدن وبـــذلك تـــنــهــار األطـــفــال ودمـــر ا

قيمه ومبادؤه.

أربع لــوحــات أو مـحــاوالت يــتــضــمــنــهـا
سـرحى قام بـتألـيفـها اخملرج شـهد ا ا
محـمد خمـيس ليؤكد أنـنا جمـيعا قطع

شطرجن واالنتصار فنيا لألقوى.
اسـتعـان اخملـرج بالـعـديـد من العـنـاصر
فـــقـــدم حـــســـام نـــاجـى ســـيـــنـــوغـــرافـــيــا
الــعـــرض الـــتى ســـاعـــدت عـــلى تـــأكـــيــد
الـــــفــــكـــــرة وإعــــطـــــاء إحــــســـــاس أعــــمق
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ويـــرى بــعض اخملــرجـــ أن الــوظــيـــفــة الــرئـــيــســيــة
لـلــدرامـاتــورج هى دوره الـكــبـيـر فـى تـكـيــيف الـنص
ـــســـرحى لــرؤيـــة اخملـــرج فى الــعـــرض من خالل ا
ــا يـتــمـاشى مع ـســرحى  إعــادة صـيــاغـة الــنص ا
ه عـبـر ـزمع تـقـد ـتــطـلـبـات الـعـمـلـيـة لـلـعـرض ا ا
ـسـرحـة والتـقـد والـتـأخـير احلـذف واإلضـافـة وا
وتأويل األحداث والشخصـيات وابتكار شخصيات
ـكـنـها أن جـديدة وتـقـد سـيـنـوغـرافـيا مـبـتـكـرة 
ـسـرحى. لكن هـذه النـظـرة يعـيبـها تُـثرى الـعرض ا
أنـهـا تـضع األمـر كــله بـ يـدى اخملـرج دون الـنـظـر
. مثل سرحيـة وإمكانياتها خاصة ا إلى الفرقة ا
ـســرح الـتـى سـتــقـدم عــلـيه أو إمـكــانـيــات خــشـبــة ا
ـــســرحـــيــة وغـــيــر ذلك مـن مــوســـيــقـــيــ وفـــنــيى ا

البس....إلخ. كياج وا اإلضاءة والديكور وا
مـن هـــذا الـــعــــرض الـــتـــاريــــخى يــــتـــأكـــد لــــديـــنـــا أن
الدراماتورج كوظيـفة نشأ من خالل احتياج الفرق
ـسـرحــيـة ذات الـورش الــتـدريـبــيـة وذات األفـكـار ا
ـــــهـــــا من خالل اخلـــــاصـــــة  والــــتـى حتــــاول تـــــقــــد
نـصـوص يـعـاد الــنـظـر فـيـهـا كى تالئم أسـلـوب تـلك

الفرق وأفكارها وإمكانياتها.
الـــــفــــرق ذات الـــــورش إذن هى اجلـــــوهــــر األصـــــيل
ـــســــرحى  والـــتـــمــــرين والـــبـــحث لـــشــــغل احلـــلم ا
وعـــــمــــــلــــــيــــــة حتــــــويل نـص أو تــــــدريب إلـى عـــــرض
مـسرحى هى عمـلية جـدل مسـتمر وعـمليـة إنبات
نص فى تربـة مسرحـية ورعايـته حتى يـؤتى ثماره
وواجـب الــدرامــاتـــورج هــو رعــايـــة هــذا الـــنــبت من
الـنـاحـيـة الدرامـيـة. وتـلك الـرعـاية حتـتـاج مـعـايـشة
حلـظة بـلـحـظـة لإلمـسـاك بـأكثـر الـلـحـظـات تـألـقا
سرحى وبـاستبعاد أى نـبتة غريبـة تدخل احلقل ا
لـهـذا يتـعـ عـلى الـدراماتـورج أن يـكـون واحدا من
تـلك الـفــرقـة يـعــايـشـهم مــعـايـشــة كـامـلـة يــعـرفـهم
مــعــرفــة شــخــصــيـة يــحــضــر تــدريــبــاتــهم ويــعـرف
سرح التى عرفة خشبة ا إمكاناتهم يعرف تـمام ا
ســيـــقـــدم عــلـــيــهـــا عـــمــلـه ويــعـــرف إمــكـــانـــات تــلك
اخلـشـبـة ومسـاحـتـها وإمـكـانـات الديـكـور واإلضاءة
وسـيـقى واإلخـراج وغـيـر ذلك. ثم هـو بـعد ذلك وا
وقــبـــلـه يــحـــضـــر بـــروفـــات الـــعــرض حـــتـى يــضـــيف
ويحـذف حـسبـمـا يتـراءى له حـتى يـصل إلى النص

الئم لكل تلك الظروف. الدرامى ا
ـــعـــنى آخـــر لــو أن درامـــاتـــورجـــيــا قـــرر أن يـــقــدم
"فـرافير" يوسف إدريس عـلى مسرح جامـعة طنطا
ومن خالل مـعايشـته لفرقـتهـا سيقـدم نصا مـغايرا
سرح عن ذلك النص الذى سيـقدمه مثال لفرقة ا
الـقـومى. أقـول مــغـايـرا وال أعـنى بـذلك أنه أقل أو
أبـسط ولــكن أكـثـر مـنــاسـبـة إلمـكـانــيـات كل فـرقـة
ادية والنفسية والقدرات التمثيلية واإلخراجية. ا
لــذلك فــإنـــنى أتــعــجب بــشــدة حــ أجــد مــخــرجــا
يــســتــحــضــر درامــاتــورجــيــا من خــارج الــفــرقــة لم
يـعـايـشــهـا ولم يـتـدرب مـعـهــا حـتى يـحـول نـصـا إلى
مـسرحـية تـقـدمهـا تلك الـفـرقة!! وأسـأل نفـسى ما
الفـرق بـ هذا الـدراماتـورج وبـ ما كـان يـقوم به
أسالفـنـا فى بـدايـات الـقـرن العـشـرين من تـمـصـير

ية?!. وتعريب للنصوص العا
الــدرامـــاتـــورج أو اخلـــبـــيـــر الـــدرامى هـــو جـــزء من
سرحية وهو عضو هام من أعضائها  الفرقة ا
وهو عنـصر هام خـاصة للـفرق التى حتـاول تقد
مـســرح مـغـايــر وعـالم مــغـايـر ورؤى مــخـتـلــفـة. لـكن
ــشــاكــلــنـا الـدرامــاتــورج لــيس هــو احلل الــســحـرى 
ــنـاخ ـســرحــيـة بـل هـو جــزء من هــذا احلل ألن ا ا
ـسـرحى اجلـيـد الـذى يـسـتـطـيع تـقـد فـرق ذات ا
مـسـتـوى راق وورش تـدريـبـيـة ذات مـسـتـوى مـتـمـيـز
وثـــقـــافـــة مـــســـرحـــيـــة لـــدى الـــعـــامـــلـــ فى احلـــقل
ناخ الذى يستطيع سرحى ولدى اجلمهـور هو ا ا
فـيه الدراماتوج أن يـقول كلمـته لكن فى غير ذلك
من مـناخ سـيـتحـول األمر إلى مـوضـة تفـرغ الـكلـمة

من معناها.  
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والــكــلــيــبـات كــمــا جلــأ إلى مــجــمـوعــة من
األغــنــيــات اجلـــادة أشــعــار: عــلى سالمــة
أحلــان وغـنــاء: وجــيه عــزيـز وشــاركت فى
الــغـــنــاء جــيـــهــان مـــغــاورى. وإلى الـــتــعـــبــيــر
ــمــثـلــ الـذين يــقـرب احلــركى جملـمــوعـة ا
ــــثــــلــــة ــــثـال و عــــددهم مـن الــــثـالثــــ 
تــصـمــيم: شــريف عــبــاس وإلى الـلــقــطـات
ـعـروضـة عـلى الـشـاشـة لـتـكـشف أالعـيب ا
ــواطــنـ أجــهـزة اخملــابــرات فـى تـوريـط ا

واســتـعــان بــديـكــور تـصــمـيـم: مـحــمـد عــبـد
الـعــال واقـعى وبـســيط وسـهل تـغــيـيـره بـ
مــــواقـع األحــــداث فى مـــــرونــــة يــــخــــلــــو من
الـــتــــفــــاصــــيل واإلكــــســـســــوار - كـى يـــتــــسع
سرحى لـهذه اجملـموعـة الكـبيرة الـفضـاء ا
ــمـــثــلــ - حــيث  تـــصــمــيم إضــاءة من ا
عــمــلـيــة ومــنــضــبــطـة وإن كــانت أقــرب إلى
ـــــكــــتب احلـــــكــــومى أو اإلنــــارة كــــمـــــا فى ا
مـــســتــشـــفى اجملـــانــ والـــتى فى الـــلــوحــة
االفـــتـــتـــاحـــيـــة الـــتى تـــضم تـــقـــريـــبـــا أغـــلب
شـخــصـيـات الــعـرض فى أحــد الـشـوارع أو
ــشـــهــد الـــذى تــاهـت فــيه األســواق وهـــو ا
ـمـثالت ـمـثــلـ وا الـكـلــمـات عـلى ألــسـنـة ا
ــضـــغــونـــهــا.. فــيـــمــا عـــدا غــنــاء وكــأنـــهم 
ـــتــســول (مـــحــمــد الـــعــمــروسى) ومــواويل ا
الذى جاء ليغـنى فقط كنوع من احللية أو
الــزيـــنــة بــاإلضـــافــة إلى قـــصــائــد زجـــلــيــة
انـتــقـاديــة وهـجــائـيــة.. فـقـد حــشى اخملـرج
عرضه بـالكـثير مـن التوابل كـى يخفف من
خطـابـيته ومـبـاشرتـه وكى يجـعـله جادا فى
نـقده لـألوضاع الـسـياسـيـة واالجـتمـاعـية..
ــنـــشـــور فى الــلـــوحــة لــذا الـــتـــزم بــالـــنص ا
األخـيرة لـيصـبح األمر مـجرد (فـضفـضة)
أو نـكتـة فارغة نـضحك مـنهـا وننـساها أو
ـصمص شفاهـنا أسفا على قـصة مؤثرة 
نــهـايـتـهـا احلــزيـنـة والـيـائـســة والـتى تـشـيـر

إلى الالجدوى.
ــاط - ورغم تـــعـــدد الـــشـــخـــصـــيـــات أو األ
انفـرد اخملـرج محـمد مـرسى بـدور الـبطـولة
ـطـلـقـة - مـســتـعـرضـا إمـكـانـيـاته احلـركـيـة ا
والـصــوتــيـة فى األداء الــهـزلى - ذلك األداء
ـمثالت مـثـل وا الذى انـعكس عـلى بـقيـة ا
وعلى رأسهم خطيبته التى بدت بال مالمح
وتـتـشــابه مع بـقـيــة الـشـخــصـيـات الـنــسـائـيـة
والـتى ال تـختـلف عـنهـا سـوى فى إجادة أداء
ـر الـســبـاب والــشـتــائم كـمـا أدوار الــردح و
بــــدا انــــعــــكـــاس ذلـك األداء واضــــحــــا عــــنـــد
(مـــــصـــــطـــــفى أبـــــو ســـــريـع) فى أدائـه لــــدور
ضـابط أمن الـدولــة. وال بـأس من خـلق جـو
ـفـردات والـلـكـنة اإلسـكـنـدرية فى احلـوار وا
لـيـتـبـارى اجلـمــيع فى مـحـاولـة اإلضـحـاك..
بـدايــة من (أمـانى مــحـمـد) فــتـاة الـســلـسـلـة
) واحملامى والشـاويش النـائم (محـمد كـر
(مــحـمــود الـبــنـا) و(أمــنـيــة حـسن) ســامـيـة
و(إيـهـاب الـرفـاعى ومـحـمـد عـبـد الـعـزيـز)
و(بـوسى مــرسى) بـائــعـة الـتــرمس و(هـديـر
مــحــمــد) بــائــعــة الــبــطــاطـا و(مــنـى أحــمـد)
نـاديـة و( آسر عـبـد الوهـاب) فى دور سـيد
ــنــتــحــر (مــحــمــد عــبــد الــعـال) كــابــوكى وا
ــنـــتــحــرة واجلـــرســون (شـــهــاب أشـــرف) وا
(مى مــدحت) والـعــجــوز (أحــمـد عــســكـر)
ومحـمـد عبـد الـهـادى وعبـيـر على وإسالم
ــــان حـــســــنى ومــــحـــمــــود عـــبـــد صالح وإ
الـعــزيـز وإبــراهـيـم مـرسى ومــروة الـســيـد
وأحــمـــد طـــارق ومــحـــمــود عـالم ومــحـــمــد
ــثــلــون تــدربــوا عــلى األداء خــمــيس وهـم 
الــــهــــزلى االرجتــــالى فـى عــــروض الــــفــــرقـــة
الـثالثـة الـسابـقـة اخملـتومـة بـخـا مخـرجـها

محمد مرسى.
ونــتـســاءل: هل سـتــظل الــفـجــوة بـ مــركـز
اإلســكــنـــدريــة لإلبــداع وهـــذه الــفــرقــة أم
سـتـعـيـد الــفـرقـة الـنـظــر فى األعـمـال الـتى

ستقدمها فيما بعد?!

لـقــضـيـة حـريـة الــرأى واإلبـداع وتـرسـيـخـاً
ــقـراطـيـة وبـنـود الـدسـتـور تـلك ـبـدأ الـد
التى تمـيعت قـضيتـهم وأصبحت مـوضوعا
لـــلــــهـــزل واالســــتـــخــــفـــاف وتــــفــــريـــغــــهـــا من
سرحية مـضمونها احلـقيقى بل وتنقـلب ا
إلى مجرد اإلضحـاك الهزلى - لتضيع كل
.. ـــبــاد الــقـــضــايـــا وإلى اجلـــحــيـم بــكل ا
ونـتــســاءل مـرة أخــرى: أم كـان ذلك مــجـرد
حــمـلـة دعـائـيــة لـتـأيـيـد الـنــظـام والـتـكـريس
لــشـعـاراته .. أم كـان ذلك مــجـرد مـظـاهـرة
جتــــاريــــة الجــــتــــذاب اجلــــمــــهــــور لــــشــــبـــاك
الــتــذاكــر? أتــصــور أن الــهــدفــ األخـيــرين

هما األقرب إلى الصواب.
فـــــــمــــــاذا فـــــــعل شـــــــبــــــاب مـــــــركــــــز اإلبــــــداع
ـنـشـور عـام 2004 بـاإلسـكـنـدريـة بـالـنص ا
هـــذا الـــشــبـــاب الـــذى يـــشـــكــو ويـــعـــانى من
ــــســــئــــولـــــ فى مــــركــــز اإلبــــداع إهـــــمــــال ا
بـــاإلســـكــنـــدريـــة والـــذى تـــأســسـت فــرقـــته
وقـدمت أربـعـة عروض مـنـذ تـأسـيـسـها لم
يـصرف مـركـز اإلسـكنـدريـة لإلبـداع ملـيـما
واحـدا عــلى أى عــرض من نـاحــيـة اإلنــتـاج
أو االنـــــتـــــقـــــال أو اإلقــــــامـــــة وأن الـــــفـــــريق
يــصـرف عــلى عـروضـه - الـتى كــانت كـلــهـا
بـــاسم مــركـــز اإلســكــنــدريـــة لإلبــداع - من
جــيــبه اخلــاص!? حــذف الــعــرض اجلــديـد
ــنـــشـــور الــلـــوحــة الـــثــالـــثــة فى من الـــنص ا
اجلـزء الثـانى واخلـاصة بـأحـداث الكـباريه

والـــراقـــصـــة جتـــنـــبــــا لالبـــتـــذال كـــذلك 
حـذف الـلوحـة الـتى دارت فى مكـتب مـدير
مـكتب الـرئـيس.. ليـنـتهـى العـرض بـاللـوحة
صرى) األخيـرة ح يـتم إيداع (مـحمـود ا
مـستشفى اجملـان كى يرشح نـفسه هناك
رئـيسـا لـهم وهـذه الصـيـغـة اجلديـدة لـهذه
الهـزلـية أكـسبـت العـرض نوعـا من اجلـدية
ــمـثــلــ جــمـيــعــاً فى هـوة - رغـم سـقــوط ا
األداء الـكاريكـاتورى الذى يـقف على حافة
اإلســــــــفـــــــاف - رغـم مــــــــحـــــــاوالت اخملـــــــرج
ـبـاشرة الـتـخفـيف من اجلـمل اخلـطـابيـة ا
والسـعى إلى تـقد لـقـطات آنـيـة بأسـلوب
ـسخ.. الــتـقــلـيــد الـســاخـر (الـبــيـرلــسك) وا
كـــمــا فى لــقــطــات كــرة الــقــدم واإلعالنــات

يـسـتـكـمل مـشـاريـعه الـضـخـمـة الـتـى بـدأها
فى خدمة الوطن.

 "مـحمود" يكـتشف أن أجهـزة الدولة كانت
تـــــــــخــــــــــادعه وأن الــــــــــرئـــــــــيـس ال عــــــــــلـم له
ـمـارسـات األجـهـزة وجتـاوزاتـهـا لـلـضـغط
عــــلـــيـه كى يـــقــــدم تـــنــــازله عـن الـــتــــرشـــيح
فــيـــخــطف الـــتــنــازل ويـــبــتــلـــعه فــيـــودعــونه
مـــســـتـــشــفى األمـــراض الـــعـــقــلـــيـــة مــتـــهـــمــا
بـــاجلـــنـــون وهـــنـــا يـــبـــادر كل الـــذيـن كـــانــوا
يـعـادونه خـوفـا أو يـتمـلـقـونه ظـنـا مـنهم أن
الـسـلطـة تـريد ذلك. وفـجـأة - ودون سابق
إنــــذار - يـــبــــدون اســــتـــعــــدادهم لــــتــــرشـــيح

نصب. أنفسهم لنفس ا
ـسـرحــيـة قـد تــبـدو جـيـدة - وفـكـرة هــذه ا
ـؤلف - فقد حتول لـكنها تـقتل على يدى ا
النص من مناقشة جـدلية إمكانية توظيف

ماذا يـتبقى من مـوضوع مـسرحيـة «دستور
يــا اســيــادنــا» الـــتى يــقــدمـــهــا مــركــز إبــداع
اإلسكـندرية من تـأليف مـحمـود الطوخى
ـهرجان وإخـراج محمـد موسى فى إطار ا
الــقــومى لــلـمــســرح والــتى أثــارت يــومــا مـا
ضــجــة إعالمــيــة جــوفــاء حــ صــدر قـرار
ـنــعـهـا من الــعـرض فى مــسـرح الـفن من
إخراج جالل الشرقاوى ألسباب رقابية أو
أيـة أسـبـاب أخـرى يـسعـى إليـهـا مـخـرجـها
وافقة ومـؤلفها مـحمود الطوخى ثـم يتم ا
عـــلــــيـــهــــا بـــعـــد أن تــــضـــامـن ضـــد مـــنــــعـــهـــا
ثقفون وأعُيد عرضها وإذا سرحيون وا ا
ـوافقة نع وا بـالعـرض يتحـول بعـد حركـة ا
هـذه ليـصبح مـوضوعه الـرئيـسى هو فـكرة
ــنع والـرقــابـة واخلـوض فى مــوضـوعـات ا
ـنوعة ويعاقب مـن يتجرأ على يـقال إنها 
احلـديث فـيـهــا وذلك من خالل شـخـصـيـة
ـــــوظف الـــــبـــــســـــيط اإلنـــــســــان الـــــعـــــادى وا
ــصــرى) الــذى يـعــانى (مــحــمــود عــتــريس ا
شـظف العـيش هو وخـطيـبته الـفقـيرة وما
يـالقــونه من مــشــاكل احلــيــاة الــيــومــيــة من
غالء وبـطالـة وفـسـاد ولـلـخروج مـن أزمته
يــتــخــذ «مــحــمــود عــتــريس» قــرارًا يــعــتــبـره
اآلخــرون جـــنــونــا وانــتــحـــارا وهــو تــرشــيح
ـنـصـب رئـيس اجلـمــهـوريــة بـعـد أن نـفـسـه 
قــرأ مع خــطـيــبــته عن فــتح بـاب الــتــرشـيح
ـنصب فى الـصحف لـعله يـستـطيع لـهذا ا
ـــشــاكـــله ومـــشــاكل الـــنــاس أن يــجـــد حال 
لـــــكـــــنه بـــــســـــبـب هـــــذا الـــــقـــــرار يـــــتـــــعــــرض
لالضــطــهــاد فــتــتـركـه خــطــيـبــتـه وتــطـرده
ـــنـــزل الــــذى يـــقــــيم فـــيـه مـــنـــذ صــــاحـــبــــة ا
مــيالده ويــطــارد فى عــمــله حــتى يــضــطـر
لـتـقـد اســتـقـالــته من وظـيـفــته ويـنـكل به
اجلـــمـــيـع إلى أن يـــأتى مـــنـــدوب الـــرئـــاســـة
لــــــيــــــبــــــلغ اجلــــــمــــــيـع أن الــــــرئـــــيـس يــــــرحب
بـترشـيحه.. فـيتـحول اجلمـيع إلى مـحاباته
واســـــــتــــــرضـــــــائه وتـــــــقــــــدم إلــــــيـه األمــــــوال
ـسـاعـدات من كـل مـكـان إلى أن يـلـتـقى وا
بـسكـرتـير الـرئـيس ويقـنـعه بأن يـتـنازل عن
ترشـيـحه نفـسه لـكن كى يـتيح لـلـرئيس أن

ا ـكن أن يـتحـول اجلوهـر الذى هـو ضـوء إلى ظالم فى داللة مـعنـاه. و > ال 
أن غـايـة الـفن الـتـشـبـيه ومـثـلـهـا (غـايـة الـطـبـيـعـة فى خـلق مـوجـودات كـامـلة
درك بالـعقل فهى الـصورة مـكتمـلة البـناء والطـبيعـة تعـنى الشىء وجوهـره ا

ثال الكامل). ترادف الصورة الثابتة وا

اريونيت» إخراج حسن القمبشاوى. > مسرح قصر ثقافة الفيوم يشهد حالياً تقد مسرحية «عرائس ا

سرحي جريدة كل ا
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ـتاح إلى منـاقشة قراطـية) ا (هامش الـد
أخــرى حــول مـــدى إمــكــانــيــة أن يــرشح أى
ـنـصب الرئـاسـة احلـساس مواطن نـفـسه 
وإلـى مــــظـــــاهــــرة إعالمـــــيــــة لـالســــتـــــفــــتــــاء
والــــتــــبـــارى والــــتـــنــــافس فـى حب الــــرئـــيس
واإلعــــــــجـــــــاب بـه واإلشـــــــادة بــــــــشـــــــخــــــــصه
وبــــــــــــــإجنــــــــــــــازاتـه إذ مـن خــالل (هـــــــــــــامـش
ـــقـــراطـــيـــة) هـــذا يــــتم تـــمـــريـــر أشـــد الـــد
الـسـيـاسـات قـهـرا وأكـثـرهـا قـمـعـا وانـتـهـاكاً
ـقراطية احلـقيقية حلـقوق اإلنسان والد
ــــــــا يـــــــــســـــــــمـى بـــــــــهـــــــــامش فـال جـــــــــدوى 
ــقــراطــيـــة!!.. بل ومــا أتــعــســنــا بــهــذا الــد
الــــهـــــامش ونـــــتـــــســــاءل بـــــعـــــد مــــرور تـــــلك
ـسـرحـيـة ألول الـسـنـوات من عـرض هـذه ا
ــــــنـع واإلبــــــاحــــــة مــــــرة 1995  هل كـــــــان ا
ـــســرحـــيــة حـــقــا مـــكــتـــســبــا بــعـــرض تــلك ا

سرحية جيدة لكنها  فكرة ا
 قتلت على يد مؤلفها

ــارســة هـذه الــدرامــاتــورج مــعــتــبــرا أن من حــقـه 
الـــوظـــيـــفـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا داخـــلـــة فى صـــلب فـــعـــله
اإلخـراجى خـاصـة فــيـمـا يـتـعـلـق بـفـضـاءات الـنص
الـدرامـيــة وعالقــتـهــا بـالــعـنــاصـر الــسـيــنـوغــرافـيـة
فـتطور مفـهوم اخلبير الـدرامى (الدراماتورج) إلى
اصطالح (اخملـرج / الدرامـاتورج) وبـذلك انتـقلت
ؤلف / اإلشكـالـية األولى من جـديـد من ثـنائـيـة (ا
اخملـرج) إلى ثـنائـيـة (اخملرج / الـدرامـاتورج) ومع
اعــتـــمــاد الــصـــيغ االرجتــالـــيــة فى إنــتـــاج الــعــروض
ـؤلف نـهـائـيـا وتمت ـسـرحـيـة احلـديثـة ذاب دور ا ا
االســتـــعـــاضــة عـــنه بـ (الـــدرامــاتـــورج) الــذى يـــقــوم
ـسرحى بـصـيـغـة من صـيغ الـتـواصل مع الـتـمـرين ا
بـــــكـــــتــــابـــــة الـــــنص األدبـى انــــطـالقـــــا من األفـــــعــــال
ـمــثــلـون عــلى خـشــبـة ــارسـهــا ا االرجتـالــيـة الــتى 

سرح. ا
وكـلــمـة الـدرامــاتـورج  تـعـنـى ( صـانع الـدرامـا) أو (
اخلـبـيـر الـدرامى) وقـد  اسـتخـدام هـذه الـكـلـمة
ـعنى احلـديث لهـا عـند تـعيـ ج. ى. ليـسنج فى با
انى  بهامبورج عام  1767وكان سرح القـومى األ ا
تــعــيــيــنه فى الــبــدايــة من أجـل كــتــابــة مــســرحــيـات
لـلــفــرقــة ولــيـكــون نــاقــد عــروض دائـمــا لــهــا. وكـان
ـزاوجـة ب الـسـبب الـرئـيـسى لـهـذه احملـاولـة هـو ا
ـمـارسـة فـلـيـسـنج لم يـكـن فقـط كـاتـبا الـنـظـرية وا
مـسـرحــيـا بل كــان أيـضــا مـفـكــرا مـســرحـيـا وكــاتـبـا
تــنـويـريـا مـحـنـكـا.  وانــتـشـرت وظـيـفـة الـدرامـاتـورج
بـعــد ذلك فى أوروبـا. ولــقـد اســتــنـبط بــريـخت من
خالل خــبــرته فــكــرته اخلــاصــة عن الــدرامــاتـورج
وطبق ذلك عـلى فرقـة برلـ منـذ عام  1949حتى
ـهـام عـام   1956 وقـدم بــريـخت نـظــرته اخلـاصــة 
الــدرامـــاتــورج والـــتى كـــانت أســـاســا تـــعــتـــمـــد عــلى
ـمـارسـة ـسـرح  حـضـور الـدرامــاتـورج إلى خـشـبـة ا
ـسرح عـلى أن يـكون الـفعل الـنـقـدى فى صنـاعـة ا
ـلـحمى ـسرح ا هـذا الدرامـاتـورج متـخـصصـا فى ا
ـــســـرح ولــــديه الـــقــــدرة عـــلى كــــتـــابـــة وفى تـــاريـخ ا
ــسـرحــيــات وكـذلـك نـقــد الــبـروفــات والــعـروض ا
وعـلـيه أن يـوضح الـسـمـات الـسيـاسـيـة والـتـاريـخـية
واجلـماليـة والشكـلية لـلمـسرحيـة. أى أنه يريد من
الـــدرامـــاتــــورج أن يـــكـــون بـــاحــــثـــا ونـــاقــــدا وكـــاتـــبـــا

مسرحيا ومنظرا فى الوقت نفسه.

ـسرحـية فى " محـاولة من الـقائـمـ على احلـياة ا
ظــهــرت ـــســرحـــيــة , فى مـــصــر تـــنــشـــيط احلـــالــة ا
دعـــوات تــــنــــادى  بــــإحــــيــــاء دور الـــدرامــــاتــــورج فى
ــصـــرى. وهى دعـــوة تـــســتـــحق الـــوقــوف ــســـرح ا ا
صـرى بحاجة ـسرح ا أمامهـا وبحثـها وهل حقا ا

سرحية? لوجود هذه الوظيفة ا
فى الـبــدايـة يــجب أن نــعـرف من هــو الـدرامــاتـورج
ؤلف والنص وما وظيفته ومـا العالقة بينه وب ا
وبـــيـــنه وبـــ اخملــرج والـــعـــرض? وهل هـــو ضــرورة
ـسـرحى? أم أنه مـوضة تـأتـيـنـا من الـغرب لـلـعـمل ا

ونحن مجرد مقلدين?
ـؤلف واخملرج شـخـصا سـرح الـيونـانى كـان ا فى ا
ــسـرحـيـة تـعــتـمـد عـلى واحـدا وكـانـت الـنـصـوص ا
قـصص معـروفـة لـلجـمـاهيـر وقـدمت من قـبل على
ــــســـرح مـــثل أوديـب وإلـــكـــتـــرا. ومــــعـــنى هـــذا أن ا
ؤلف اخملـرج قرر إعـادة تقـد نص قد بـشكل ا
ـا قــدم من قــبل وهـذا هــو اجلـزء الــهـام مـخــالف 
فى عـمل الدرامـاتورج. وحـتى نهـاية الـقرن الـسابع
ــــســــرح عــــشـــــر لم تـــــكن تـــــقــــدم عـــــلى خـــــشــــبـــــة ا
ـؤلفـ قـد غـادروا احليـاة وكـان هذا مـسرحـيـات 
ـؤلف مع صاحب الفرقـة ومديرها يـقومون بعمل ا
ـــعــروف اآلن. لـــكـن وظــيـــفـــة اخملـــرج قــد اخملـــرج ا
ـسرحيـة تقـد أعمال نـشأت مع محـاولة الـفرق ا
ريـبـرتـوار مع بـدايات الـقـرن الـتـاسع عشـر بـالـعودة
إلى األعمال التى أجنـزت فى عصور سالفة. وألن
ـؤلف غـيـر مـوجـود عـلى قـيـد احلـيـاة فكـان يـجب ا
االســتــعــانــة بــشــخص آخــر يــقــوم بــتــفــســيــر الــنص
واإلشــراف عـــلى الـــعــرض وهـــنـــا نــشـــأت وظــيـــفــة
ـــســرحى والــذى اخملــرج كـــســيّــد مـــطــلق لــلـــعــمل ا
ـــســـرح ولـــيس من يــســـتـــوعب مـــواد الـــعـــرض من ا
احلـيـاة الـعمـلـيـة والذى يـقـوم بلـصق مـواد الـعرض
ـــة لـــلـــريـــبـــرتـــوار ـــوضـــوعـــات الـــقــــد هـــذه عــــلى ا
ــــســـرح اإلنــــســــانى. وهــــكــــذا بــــدأ اخملـــرج يــــغــــزو ا
ـسرحى ويـفرض نـفـسه كـمـفسـر مـشـهدى لـلـعـمل ا
فى مـرحـلـة أولـى وكصـاحـب رؤيـة أخـرى للـتـألـيف
ــسـرحى ـســرحى فى مــرحــلـة ثــانــيـة.( ويــعــتـبــر ا ا
ـــســرح الــفـــرنــسـى أنــدريه أنـــطـــوان  الــذى أسس ا
احلر فى باريس عام  1878أول مخرج فى أوروبا)
 ثم انتقل اخملرجون إلى فرض أنفسهم كمفسرين
ـــســـرحـــيــة مـع وجــود وأصـــحـــاب رؤيــا لـألعــمـــال ا

مؤلف معاصرين أحياء.
 

ـــســرحى إذن فـى أحــضـــان الــعــرض بــدأ الـــنص ا
وكان العرض والنص نـسيجاً واحداً ال تستطيع أن
ؤلف ومعد العرض تفصل حلمته عن سداه ألن ا
كــانــا فى الــغـــالب شــخــصــا واحـــداً يــفــســر الــنص

بالعرض ويؤكد رؤيته.
ــســـرحى يــكــتب وفى الــوقـت ذاته لم يــكـن الــنص ا
من أجل بالغة لـفظـية أو ليـوضع ب دفـتى كتاب
يــقـرؤه من يــريـد وهــو مـتــكئ عـلـى أريـكــته بل كـان
ــــســــرحى يــــضـع نــــصب عــــيــــنــــيه شــــروط الــــنـص ا
ـــســرحى مـــنــذ الـــلــحـــظــة األولـى. يــضع الــعـــرض ا
مـثل سـرح فى االعتـبار وإمـكانيـاتهـا  ا خشبـة ا

ــكـيـاج  البس وا المـحــهم وقـدراتـهـم الـفـنــيـة ا
اإلكـســسـوار والــديــكـور اإلضــاءة  ثم األمـر األهم
ـسـرحى ومـا ــكـان ا أال وهــو الـرؤيـة فـضال ً عن ا
يــكـتـنــفه من تـقــالـيـد الــتـلـقى اجلــمـعى وتــأثـيـره فى

التلقى الفردى.
بـــعـــد أن اســتـــقـــر األمـــر لـــلــمـــخـــرج بـــدأت الـــفــرق
ــة ــســرحــيــة فى مــحــاولــة تــقــد نــصــوص قــد ا
برؤية جديدة تناسـبها وتناسب مجتمعها ,ومن هنا
ظـهرت احلـاجـة لـلـدرامـاتـورج فاسـتـحـدثت وظـيـفة
ـؤلف مـسـرحـيــة جـديـدة تـمـثل حـلــقـة وسـطـاً بـ ا
واخملـرج وأطـلـقـوا عـلـيه مـصـطـلح (الـدرامـاتـورج =
اخلــبــيـر الــدرامى). وعــلى الــرغم من إقــرار أغـلب
ــسـارح الــغـربــيــة لـهــذه الـوظــيـفــة واعــتـمــادهـا مع ا
بــدايـــات الــقــرن الــعــشـــرين إال أنــهــا لـم تــســلم من
ـسارح الـتـغـيـرات مع مـرور الـزمن فـمع احـتـفـاظ ا
ــســرحى ــيــة بــهــذه الــوظــيـــفــة بــدأ اخملــرج ا الــعـــا
ـعاصـر وانـطالقا من الـرؤى الـتجـريـبيـة اجلـديدة ا
ــسـرحى يــسـطــو عـلى وظــيـفـة لــصـنــاعـة الــعـرض ا

سرحى ناخ ا الدراماتورج وا

Öjô¨dG áÑ∏W óªëe

سرحى   اخملرج ا
بدأ فى السطو 
على وظيفة

الدراماتورج ليمارس
آلياتها

 فى لعبة اإلخراج

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

حياتنا كده
ـرء ال يـنـزل الـنـهـر مـرتـ فـهـمـا مـعا - ـا إن ا قـيل قـد
اإلنسـان والنـهر - يـتجـددان كل حلظـة ويتغـيران مع كل
ـبـدع أى ـكـن الـنـظـر إلى ا تـقــدم فى الـزمن ولـهـذا ال 
مبـدع باعتباره شـخصا واحدا وإلبداعه الـفنى باعتباره
وجـودا مـتكـامال غـير أن ثـمة خـيـطاً خـفـياً كـامـناً بـعقل
ـبـدع يـبـدأ منـذ أن يـسـتقـر عـلى رؤيـة له تـوجه إبداعه ا
وتؤثـر فى طرق تعبيره وهى رؤية فـكرية تتكون مع تكون
اإلدراك الـصـحـيح بـاجملـتـمع والزمـن اللـذين يـعـيـشـهـما
ــبــدع وتـــتــطـــور بــتـــطــور الــوعـى جتــاه هــذا اجملـــتــمع ا
ومــتـغــيــراته دون أن حتــدث انــقالبــا كــامال عــلى أســسه
الـنـظـريـة حـيث أن الـتـطـور يـعـنى الـتـقـدم لألمـام بـذات
األهـداف واالنقالب يـعنـى أن ثمـة أخطـاء قـد وقعت فى
عمـليـة التأسـيس النـظرى تـتعـلق ارتفـاعا بـانحراف فى
ـؤسس وتـرتـبط هـبوطـا بـأهـداف نفـعـيـة جتعل الـوعى ا
يكيافلية ديدنها وليست صلحة هى غاية االنقالب وا ا
مـجــرد إفــاقـة من وعى أيــديـولــوجى أو اســتـعــادة لـوعى

مفتقد.
كن لنا أن ننظـر ألول نص درامى يكتبه كاتب ما لهـذا 
ؤسسة ا لكونه اللبنة ا ليس بـاعتباره باكورة أعماله وإ
ـثال ـمـتد لـعقـود طـويلـة فعـلى سـبيل ا لـصـرح إبداعه ا
غماطيس) عـروفة بـ (ا كتب "نـعمان عاشور" مـسرحيته ا
ـا يــشـيــر إلى اهـتـمــام الـكــاتب بـرصـد أواخـر  1950 
وضع مجـتمعه الـراهن ويضع اليـد منذ الـبدء على هذا
الـدور الـذى سـيـلعـبه "نـعـمان" وجـيـله فى اجملـتـمع عقب
قـيـام ثورة يـولـيو فـمـواكـبة نـعـمان وجـيـله حلركـة الـثورة
مـنـذ تـفـجـرها  كـان فى الـبـدايـة من قـبـيل الـتـعـبـير عن
قوالت حكومة الثورة حركـة اجملتمع الثائر ال التدش 
ثـقف تـابعـاً للـعـسكـرى بقـدر ما وتـوجـهاتـها فـلم يـكن ا
كــــان راصـــدا لألوضــــاع وطـــارحـــا لـألفـــكـــار ومــــحـــركـــا
للمـشاعر ومتوافقا كلية أو جزئية مع أفعال العسكري
ـغـيــرة لـبــنـيـة اجملــتـمع فــلم تـأت الـثــورة من فـراغ ولم ا
تـتـحـرك فى خـواء ثـقـافى بقـدر مـا انـطـلـقت من حراك
ثـقـافى قــائم شـكل وعى الـضــبـاط الـقـائــمـ بـاحلـركـة
ـبـاركــة فـالـتـقـت األفـكـار وتـدفـق الـنـهـر نــحـو أهـدافه ا
وانخرط اجلميع فى عملية بناء يوتوبيا احلرية والعدل

فقود. ا
من هـنا كـان البـد وأن يـحمـل نص "نعـمـان" األول عـنوان
(حيـاتنا كده) والذى انتـهى منه وقدمه للفـرقة القومية
ـتـوائم مـع األبـنـية فـتـحـفـظت عـلى بـنـائه الـفـنى غـيـر ا
ـسرح الكالسـيكـية الـتى اشتـهـرت بهـا  فقـدمه لفـرقة (ا
احلر) الـتى تـكونت عـقب قـيام ثـورة يـوليـو من خـريجى
عـهد العالى لفن التـمثيل العربى لـتقد رؤية جديدة ا
للـمسرح تعـتمد فى األسـاس على تقد هـموم اجملتمع
بأسـلوب واقعى وبـلغة احلـياة اليـومية وعـرضته باالسم
ـغـمـاطـيس) فـى أكـتـوبر الـتـجـارى الـذى عـرف به وهـو (ا

عام  1955 من إخراج "إبراهيم سكر".
يحـمل العنوان األول للنص داللة الرصد حلياة اجملتمع
ـصـرى فـى زمن مـعـ  وإن وشى بـطـريـقـة سـلـبـيـة إلى ا
داللة "هـكذا هى حياتنا" فال داع لتغييره تماشيا مع ما
كـان يـردده "جنـيـب الـريـحـانى" بـقـوله "هى الـدنـيـا كـده"
ـسرحـية الـدرامية وهى داللة تـتنـاقض مع مسـار حركة ا
ـا يـعـنى أنه إذا كـانت "حـيـاتـنا ومـواقف شـخـصـيـاتـهـا 
كــده" فـالبــد من أن نــعــمل عــلى تــغــيــيــرهــا وهى داللــة
إيـجـابـيــة تـتـفق مع مـجـمل أعــمـال الـكـاتب وتـتـسق مع
رؤيته الـكلية للعالم وتتوافق مع حتمسه الشبابى وحلم
جيـله فى تغـييـر حيـاة مجـتمـعه والذى عـبر عنـه عنوان
سرحية الثانية (مصر اجلديدة) والتى عرفت تاريخيا ا
باسـم (النـاس الـلى حتت)  بـعـد أن حتـفظ عـلى اسـمـها
النـاقد د. مـحمـد منـدور حتى ال يـثيـر التـباسـا تاريـخيا
ـعروف بـ (مـصر اجلديـدة ومصر مع نص "فـرح أنطون" ا

 الدراماتورج ليس
حالً سحرياً

سرحية شاكلنا ا
لكنه جزء من احلل
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> د. أشرف زكى رئيس الهيئة العربية للمسرح يعلن خالل أيام التفاصيل الكاملة ألول مهرجان للمسرح العربى تنظمه الهيئة خالل يناير القادم.

«دستور يا اسيادنا»
ب العرض التجارى والهواة

9 22 من سبتمبر 2008 العدد 63
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سرحي جريدة كل ا
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«كش ملك» اختزال العالم 
فى رقعة شطرجن

سرحية. تأخرة للمشارك فى األعمال ا ستحقات ا > إقليم جنوب ووسط الصعيد برئاسة طلعت مهران انتهى من صرف ا
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> بـاإلمـكـان أن يـكـون الـضـوء جـوهـرا ويـكـون الـظالم عـرضـا فـالـنـهـار يـتـمـثل
بـالـضـوء جوهـرا والـليل يـتـمـثل بالـظالم عـرضـا وباإلمـكـان أن يكـون الـعرض

علق. عنى ا جوهرا (الظالم ضوءا) فى ا

سرحي جريدة كل ا

22 من  سبتمبر 2008 العدد 63

مثل واإلدراك احلسى فى مفهوم ابن سينا(2)  تدريب ا
ســــتــــانــــسالفـــــســــكى عـن عالقــــة الــــذاكــــرة
مثل بصفته إنسانًا االنفعالية بتـصرفات ا
ثـالً ثانـيًـا وذلك حيـنـما أوالً ثم بصـفـته 
تـعرض الـذاكرة احلـسيـة للـممـثل عن مدى
اخــتالفــهــا فى احلـواس اخلــمس واعــتــبـر
أن حـــاســــة اإلبــــصــــار هى أكــــثــــر احلـــواس
قــابــلــيــة لالنــطــبــاعــات واعــتــبــر أيــضًـا أن
حـــــاســــة الـــــســــمـع مــــرهـــــفــــة إلـى الــــدرجــــة
الـــقـــصــوى وأن الـــذاكـــرة الـــســـمــعـــيـــة لـــهــا
أهـــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة لـــلــمــوســيــقــيــ عــلى
اســتـــعـــادة األصــوات كـــمـــا أن لــلـــمـــمــثـــلــ
ـــــــرئــــــيــــــات ــــــقـــــــدرة عــــــلـى اســــــتـــــــعــــــادة ا ا
ــســمـــوعــات كـــمــا أن اســـتــعـــادة حــاســة وا
التذوق لها أهميتها بالنسبة للممثل بحيث
ـتـفرج جتـعـله قـادرًا علـى أن يسـيل لـعـاب ا
فى تعامله مع تلك احلاسة وكذلك احلال
مع حـــاســــة الـــلـــمس وكـــذا حـــاســـة الـــشم.
وأخيرًا علق سـتانسالفسكى على دور تلك
ــــــــكـن أن يــــــــكـــــــون دورًا احلــــــــواس بــــــــأنـه 

مساعدًا للذاكرة االنفعالية.
وبـغض الـنـظـر عن اخـتالف تـرتـيب أهـمـية
تـــلك احلــواس عـــنــد كل مـــنــهــمـــا - حــسب
وجـــهـــة نـــظــره  –فـــقـــد رتـــبــهـــا ابـن ســـيـــنــا
بـالنسـبة لإلنـسان ورتـبها سـتانـسالفسكى
حسب أهمـيتـها بـالنـسبة لـلمـمثل وبـالطبع
ــمـكن ــمـثل هــو إنـســان وعـلـى هـذا من ا ا
أن نــسـتــفــيـد بــتـفــسـيــر ابن ســيـنــا فى هـذا

اجملال.
ــقــارنـة وبــغض الــنــظــر عن الــتــشــكك فى ا
فـــإن الـــذى يـــعـــنـــيـــنـــا هـــو عـالقـــة احلــواس
بـالـذاكـرة االنفـعـالـية عـنـد ستـانـسالفـسكى
وإن كـان دورهـا مــسـاعـدًا وعالقـة جتـربـة
احلـواس الـظـاهرة بـاحلـواس الـبـاطـنـة فإن
صح أن جتــــربـــــة احلــــواس الــــظـــــاهــــرة مع
ـادى تـسـتقـبـلـهـا احلواس الـبـاطـنة ـثيـر ا ا
ـثـيـر اجملـردة ولـيس لـتـسـتـعـيـدهـا بـصـورة ا
ــــكن الــــقـــول: إن ـــاديــــة; فــــإنه  صـــورتـه ا
احلـــواس الـــبـــاطـــنـــة عـــنــــد ابن ســـيـــنـــا هى
ــــســــتــــقـــــبل اجلــــيــــد لــــتــــجــــارب احلــــواس ا
الــظـــاهــرة وهـى الــعـــاكس األمــ لـــصــورة
ـــثــيــر اجملــرد فى حــالــة االســتــعــادة ومن ا
اجلــائـز أن تــكـون مــكـانًــا حلــفظ الـتــجـارب
ـثـيـرات فى احلواس الـتى تـتراكـم من أثر ا
الــــظـــــاهــــرة ومن ثـم قــــد تـــــقــــوم احلــــواس
الـبـاطـنة  –إن صح هـذا التـفـسـير  –بـدور
مت يــطـــلق عــلـــيه الــذاكـــرة االنــفــعـــالــيــة –
بـالرغم من اعتـبار ستـانسالفسكى أن دور
احلـواس عــامل مـسـاعـد لـتـحـريك الـذاكـرة

االنفعالية من وجهة نظره.
ـــــعـــــروف أن الــــــعـــــقل الـــــبــــــاطن عـــــنـــــد فـــــا
سـتـانــسالفـســكى هـو احلــيـز الــذى تـتـراكم
فــيه الــتــجـارب الــتى قــد تــكـون لــهــا عالقـة
بتـجارب احلـواس اخلمس مع مـثيـراتها ثم
تــســكن تــلك الــتــجــارب فى الــعــقل الــبـاطن
حلــ اسـتـعــادتـهــا. بـرغم أنه فــرق بـ مـا
يــطــلق عــلــيـه الــذاكــرة احلــســيــة والــذاكـرة
االنـــفــعـــالــيـــة وقـــال إن الــذاكـــرة احلــســـيــة
تـرتـبط بـتـجـارب حـواسـنـا اخلـمس. ويـفـهم
أن الـذاكــرة االنـفـعـالـيـة هـى تـذكـر الـنـاجتـة
عـن رد الــفــعل الـــنــاجت عن تــعـــامل أعــضــاء
احلواس اخلـمس مع مثـيراتـها وعـلى هذا
ـمــكن أن تـكــون الـذاكـرة االنــفـعــالـيـة: من ا
ــــشــــاعــــر واالنــــفــــعـــاالت هى اســــتــــرجـــاع ا
الــــنــــاجتــــة عن جتــــارب أعــــضــــاء احلــــواس
اخلـمس مع مــثـيـراتــهـا لــتـتـراكم فـى الـعـقل
البـاطن لـتسـتـدعى فى الوقت الالزم وفى
هذا قـرر ستـانـسالفسـكى أننـا ال نـستـطيع
اســتـــخــدام عــقــلــنــا الـــبــاطن إال عن طــريق

عقلنا الواعى.

حلـــدوث اإلحـــســاس الـــبـــاطن ألنه يـــحــدث
تــخـيـل صـور احملــســوسـات ونــتــذكــرهـا فى
غــيـاب احملـسـوســات نـفـســهـا وبـدون وجـود
أى مـؤثـر خارجى. ويـبدو ذلك فى األحالم
حـــيـــنــمـــا يـــكـــون عــمـل احلــواس الـــظـــاهــرة
مـعــطالً فـيـكــون عـمل الـتــخـيل نــشـطًـا. لـذا
يخـتلف اإلحـساس الـظاهـر عن اإلحساس
الـــبــــاطن من خالل االخــــتالف اجلـــوهـــرى
بــ طــبـيــعــة انــفــعـالــهــمــا ولــكن هــنـاك من
يـقول: إن هذه االخـتالفات ظاهـرية فقط
وأن نظرية ابن سينا هى فى حقيقة األمر
نــــظــــريـــــة واحــــدة وأن نــــظـــــريــــة احلــــواس
الـــبـــاطـــنـــة لـــيـــست فـى حـــقـــيـــقـــة األمــر إال

امتدادًا منطقيًا حلواس الظاهرة.

فتـحتى األنف وتتـصل بهـما أعـصاب الشم
خ. ويـتم ـراكــز احلـسـيــة فى ا اآلتــيـة من ا
السمع عن طريق األذن أما حاسة البصر
فـتــكـون عن طــريق عــضـو حــاسـة اإلبــصـار
. ويفـسر د. عثمان جناتى منهج وهو الع
ابن ســيـنـا بـأنه يــبـرز بـدراسـة الــبـسـيط ثم
ـــــــركـب ثم الـــــــتــــــــدرج مـــــــنـه إلى دراســــــــة ا
يـستـطرد مـفسـرًا اإلحسـاس الظاهـر بأنه:
هـــــو إدراك صــــورة احملــــســـــوس اخلــــارجى
نـــــتـــــيــــجـــــة انـــــفــــعـــــال يـــــقع عـــــلـى احلى من

احملسوس.
ويـرى ابـن سـيـنـا أن هــنـاك مـا يـطــلق عـلـيه
احلــواس الــبــاطــنــة  وهـى خــمس كــاآلتى:
ــصـــورة أو اخلــيــال ـــشــتـــرك وا احلس ا
تفكرة) والـوهم ثم احلافظة ـتخيلـة أو ا (ا
ــــتـــــذكــــرة). ويـــــقــــرر أن أو (الــــذاكـــــرة أو ا
ــــصــــورة مـــــجــــرد حــــفظ صــــور وظـــــيــــفــــة ا
احملـــســوســـات دون أن يــكــون لـــهــا أى فــعل
فــيــهــا ولــكــنــنــا نــســتــعــيــد هــذه الــصــور فى
مــنــاسـبــات مــخــتــلـفــة وجنــمع بــعــضــهـا إلى
بــعض ونـفــصل بـعــضــهـا عن بــعض فـتــكـون
صــورًا خـيـالــيـة غــيـر مــوجـودة فى اخلـارج
كـمــا يـحــدث فى أحالم الــنـوم. فــفـيــنـا إذن
ـهـمـة وتـسـمى فى قـوة أخـرى تـقـوم بـهــذه ا
احلـيـوان مـتـخــيـلـة (مـخــيـلـة) وفى اإلنـسـان
عرفة احلسية "متفكرة" "مفـكرة" وليست ا
قاصرة على إدراك احملسوسات وحفظها
ـــعـــانى غـــيــر بل هـــنـــاك نـــوع آخــر يـــدرك ا
ـــوجـــودة فـى احملـــســـوســـات احملـــســـوســــة ا
اجلــزئــيــة "مـــثل إدراك الــشــاة الــعــداوة فى
ـــعـــانى الـــذئب" فـال بـــد من وجــــود هـــذه ا
اجلـزئــيـة هـذه الـدقـة احلـسـيـة هى الـوهم
أو الـوهمية كـما أن فينـا قوة حتفظ صور
احملـــســوســـات فــكـــذلك فــيـــنــا قـــوة حتــفظ
تذكرة وهى ـعانى وتسـمى احلافظـة أو ا ا

غير اخليال.
إذن هــنــاك قــوتــان حــافــظــتــان: إحــداهــمــا
مـــخـــصـــصـــة حلــــفظ صـــور احملـــســـوســـات
ــدرجـة بـاحلـواس.. واألخــرى مـخـصـصـة ا
ـــعـــانـى اجلـــزئـــيـــة الـــتى يـــدركـــهـــا حلـــفظ ا

الوهم.
ويـشــيـر ابن ســيـنــا إلى أن هــنـاك اخــتالفًـا
بــــ اإلحــــســــاس اخلـــارجـى عــــنــــد عــــضـــو
ـثـار) وتأثـيـره فيه أى أن ـثـير وا احلس (ا
ــؤثــر اخلــارجى شــرط ضــرورى حلــدوث ا
اإلحــســاس الــظــاهــر. لــكن األمــر يــخــتــلف

وتــلـخـيص مـا ســبق: أن احلـواس الـظـاهـرة
ــؤثـــرات خــارجـــيــة أمـــا احلــواس تـــنــفـــعل 
الـبــاطـنـة فال تـنـفـعـل مـبـاشـرة عن مـؤثـرات
خــارجــيـــة. فــاحلــواس الـــظــاهــرة ال تــدرك
صـــــور احملـــــســـــوســــات إال عـــــنـــــد حـــــضــــور
احملسـوسـات ذاتهـا. بـيـنمـا تـدرك احلواس
الـــبـــاطـــنـــة احملـــســـوســـات حـــتى ولـــو كـــانت
غـــائــــبـــة. ألن صــــور احملـــســــوســـات تــــكـــون
حينئذ مخزونة عندها. فموضوع احلواس
الــــظــــاهـــــرة هى صــــورة احملــــســــوس غــــيــــر
مـجردة أما البـاطنة فـهى صورة احملسوس
ادة ـادة وال يـشـتـرط وجـود ا مـجـردة من ا

إلدراكها.
ويـــبــدو مـن تــفــســـيــر ابـن ســيـــنــا لـــلــحــواس
الـظـاهـرة أنـهـا تـمـيــز بـالـتـجـربـة عن طـريق
ـــادى (أى ـــثـــيـــر ا تـــعـــامـل كل حـــاســـة مع ا
ــؤثـــر فى احلـــاســة) فـــيــحـــدث رد الـــفــعل ا
اللحظى من عضو احلاسة سلبا أو إيجابًا
ــادى.. ــثــيــر ا أى قــبــوالً أو رفــضًــا لــهــذا ا
لح أو السكر) وتعامل عضو ومثال ذلك (ا
التذوق معهما وكذا ما يحدث من أعضاء
احلــواس ومـثــيــراتـهــا وحــيــنـمــا يــحـدث رد
الـفعل من اجلائـز أن هذا االنفـعال الناجت
مـن رد الــــفــــعل الــــلــــحـــــظى فى أى حــــاســــة
ــقـابـلــة لـكل تــسـتــقـبــله احلـواس الــبـاطــنـة ا
ـكن أن تـسـتـقبل حـاسـة ظاهـرة. كـمـا قد 
ـثـيـر اجملـردة وحتـتفظ كل حـاسة صـورة ا
كل حاسـة (قيـاسـا على تـفسـيـر ابن سيـنا)
ــثــيـــر ومن اجلــائــز أيـــضًــا أنــهــا بــصـــورة ا
حتـتفظ باحلالـة االنفعاليـة التى نتجت من
ثـير رد الـفعل الـلحـظى النـاجت من تعـامل ا
مع عــضــو احلــاســة الــظــاهــرة وعـلـى هـذا
قـــد حتــــتـــفظ احلــــواس الـــبـــاطــــنـــة بـــصـــور
ــثـــيــرات اجملــردة واحلـــالــة االنــفـــعــالــيــة ا
ــثــيــرات فى ــثــيـــر أو ا الــنــاجتـــة من ذاك ا
احلـــواس. وإن صح هـــذا الـــتــفـــســـيـــر فــإنه
ــكن الــقــول إنه بــالــرغم من تــفــسـيــر ابن
ــثـيــر بــاحلـواس الــظــاهـرة ســيــنـا لــعالقــة ا
وعالقــة صــورته بــاحلــواس الــبــاطــنـة فــإنه
ـكـن أن يـكـون قـد قـصـد بـهـا عالقـة تـلك
احلـــواس بــأفـــعــال اإلنــســـان عــامـــة وعــلى
ـكن أن نـطـبـقـهـا هـذا وقـيـاسـا عـلـى ذلك 
ــمــثل بــصــفــته إنــســانـاً ومـن ثم قـد عــلى ا
تــكـــون هــنـــاك عالقـــة من بـــعــيـــد أو قــريب
بــعـالقـة احلــواس الــظــاهــرة والــبــاطـنــة فى
ـــــــا فـــــــســـــــره تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر ابـن ســـــــيـــــــنـــــــا 

كن اختيار أحد األمثلة التى تمثل التيار
ــــثل نـــظـــريـــة خـــاصـــة الـــفـــلـــســـفى الـــذى 
بـــتــــفـــســــيـــر أجــــهـــزة اإلنـــســــان الـــداخــــلـــيـــة
وعالقــتـهـا بــأجـهــزته اخلـارجــيـة وبــالـتـالى
ــمــكـن أن يــسـتــفــاد مـن تــفـســيــر تــلك من ا
مثل وحـرفيته بـصفته العالقة فى تـعبيـر ا
إنـسانـا ومن اجلائـز أن يكـون مثـالنـا الذى
نستع به فى تـفسير تلك العالقة هو أبو
عـلى احلـسـ بن عـبـد الـله بن احلـسن بن
ولود عام 370هـ . حسب على بن سيـنا ا
روايــة ابن الــقــفـطـى وابن خــلــكــان أو عـام
 375هـ حــسـب روايــة ابن ابى أصـــيــبــعــة.
وكــان أبـــوه من بــلخ وأمه مـن أفــشــنــة وهى
قرية قريبة من بخارى ثم انتقل ابن سينا
مع أســرته وتـعــلم الـقــرآن واألدب وهـو فى
سن الـــعــاشــرة ودرس الـــعــلــوم الـــطــبــيـــعــيــة
ـــنــــطق واإللــــهــــيـــة والــــطب وأعــــاد قــــراءة ا

وجميع فروع الفلسفة.
تفسيرات ابن سينا لعالقة النفس بالبدن
يــذهب ابن سـيـنـا إلى وجــود عالقـة وثـيـقـة
ب الـعمليات النـفسية والعمـليات البدنية
ويـــرى أن احلــــواس مـــحـــتــــاجـــة إلى اآلالت

اجلسدانية كما ورد سابقًا.
ــشــتــرك مــوجــود ويــرى أيــضًـــا أن احلس ا
فى مـقدمـة الـدمـاغ وأن االنـفـعـال احلسى
يـنـتـقل خالل األعـصاب احلـسـيـة بـواسـطة
جسم بخارى لـطيف يسمى "الروح" يتدفق
فـى األعــصـــاب وهـــو يــحـــمل إلى أعـــضــاء
احلـس الــــقـــــوى احلــــاســـــة ويــــنـــــقل مـــــنــــهــــا
الــتــأثـيــرات احلـســيـة عــلى الــدمـاغ وتــنـقل
ـراكـز الــروح أيـضًـا األوامـر احلـركــيـة من ا

الدماغية إلى أعضاء احلركة.
ــكن مالحــظـة وجــود عالقـة ـا تــقـدم  و
بـــــ الــــــنـــــفـس واجلـــــســــــد ثم بــــــ الـــــروح
رئية للجسد واحلركة التى هى الصورة ا
الحظ أيضًـا أن العمـليـات النفـسية ومن ا
تــــتم عن طــــريق اإلدراك وأن اإلدراك يــــتم
عن طريق الـذهن من خالل إثارة احلواس

اخلمس حينما يدرك الذهن مثيراتها.
وتـــــضــــيـف بـــــعض األبـــــحـــــاث أنه بـــــتـــــقــــدم
الـفــسـيــولـوجــيـا فى الــعـصـر احلــديث أخـذ
عــلـمـاء الــفـســيـولـوجــيـا يــفـسـرون االنــفـعـال
الـعــصـبى "أو الـنـبــضـات الـعـصــبـيـة" - كـمـا
يـسـميـهـا عـلمـاء الـفسـيـولوجـيـا اآلن - على
أنه سـيالن كــهـربى أو نــبـضـات كــهـربــائـيـة
ر الـتيار مـتتالـية تـمر فى األعـصاب كمـا 

الكهربائى فى السلك.
ويـقـر أحـد األبــحـاث بـأنه بــالـرغم من قـلـة
مـعلـومـات أرسـطـو وابن سـيـنا الـتـشـريـحـية
الـفـسيـولـوجـية إضـافـة إلى قلـة وسـائلـهـما
الحــظــة والــبــحث الــتــجــريــبـى فــقـد فى ا
اسـتـطـاعــا اإلشـارة إلى حـقـيـقـة عـلـمـيـة لم
يـكتـشـفهـا الـعلـمـاء إال فى العـصـر احلديث
حـينـما تـقدم عـلم التـشـريح والفـسيـولوجـيا
وتـــفـــورت وســائـل الــبـــحث فى اخملـــتـــبــرات

العلمية احلديثة.
وقـد أشــار أن اإلحـسـاس الــظـاهــر يـرتـبط
بــاحلـواس اخلـمس ورتـبــهـا كـاآلتى: حـاسـة
الــــلــــمس وتـــتـم عن طــــريق عــــضـــو حــــاســـة
الــــلــــمس وهــــو اجلـــلــــد والــــلـــحـم اخلـــارجى
ــنــتــشـرة احملــيــطــان بــالــبــدن واألعــصــاب ا

فيهما.
ويــتم الــتــذوق من خالل تــلك احلــاســة عن
طــريق عــضــو حــاســة "الــتــذوق"  –فى رأى
ابـن ســــيـــــنــــا  –فـى نـــــهـــــايـــــات األعـــــصــــاب
ـنـتـشـرة فى طبـقـة الـلـسان الـظـاهـرة أما ا
حـاسة الـشم فـتـتم عن طريق عـضـو الشم
وهـو الزائـدتـان احلـلـميـتـان وتـمـتد إلـيـهـما

أعصاب الشم اآلتية من مقدمة الدماغ.
ويــنـــفــذ الـــريح إلى هـــاتـــ الــزائـــدتــ من
وجودة أسفلهما من أعلى صفـاة ا ثقوب ا

 العقل الباطن عند
ستانسالفسكى
 هو حيز لتراكم
احلواس

عبدالرحمن عرنوس
يكتب عن:

 احلواس 
تقودنا لدراسة
أعمق للشخصيات

وأفعالها
"روميو وجولييت ".. والتمرد على القوالب

عـلـيـهـا ولكـنـهـا آلـيـات خـاصة بـالـقـائـمـ علـى العـمل والـقـائـمـ به فـاخملرج
ـجهـودات رائعـة  خلروج هذه مـثلون ومـن معـهم ومن وراءهم قد قـاموا  وا
ـبـذول ومـدى الـتـجـربـة إلى الـنـور. ووضح مـن خالل الـعـرض مـدى اجلـهـد ا
ـــمــثــلـــون فــنــجــد هـــنــالك الـــعــديــد من الــتــدريــبـــات الــشــاقـــة الــتى بـــذلــهــا ا
ـمـثـلـون بـأنـفسـهم االسـتـعـراضـات واجلـمل احلـركـيـة الـصـعبـة الـتى يـؤديـهـا ا
ثلها لفترات طويلة وكذلك قيامهم ودون عناء وكأنهم اعتادوا أن يقوموا 
ـوسيـقية بـأيديـهم ال على آالت ولـكن بعصى بالعـزف وإحداث اإليـقاعات ا
ـوسـيـقـيـون وأكـواب مـعـدنـيـة ومالعق وجـراكن من الـبالسـتـيك وكم يـدرك ا
أنفـسهم صـعوبـة ذلك األمر وكـم هو يـحتاج جملـهود شـاق حتى يـخرج الـلحن
مـثـل والـنـغم واإليقـاع مـتوافـقـا وخـصوصـا فى ظل وجـود عـدد كبـيـر من ا
فى وضع حــركـــة وهم يــعـــزفــون بــشـــكل جــمـــاعى وكل مــنـــهم ُيــمـــسك بــخط
ــطــلــوب .. ال بـــد من االعــتــراف أن مــوســيـــقى كى يــصـــنــعــوا مـــعــا الــلــحـن ا
مجـموعة الـهواة تلك من خالل مـسرحية "رومـيو وجولـييت" قد تـفوقوا على
ـسرح أنـفسـهم وعـلى احملـتـرف من أقـرانـهم فى نـفس اجملـال وأثبـتـوا أن ا
اجلـامعى مـا زال قادرا عـلى الـتفـريخ والـعطـاء وأنه مـوجود وأنه قـادر على
وهبـة واجلهد واإلخالص ـية ليـثبت لـلجمـيع أن ا التمـيز بعـيدا عن األكاد
األســاس الــصــحــيـح لــلــنــجـــاح وبــهــذه األشــيــاء فـــقط تــمــتــلـك الــقــدرة عــلى
االستـمراريـة والتـقدم وتـقد اجلـديد دائمـا. وقد قـدم لنـا العـرض اجلديد
فالقى قبول اجلميع بدءا من جلنة التحكيم الذين صفقوا جميعهم للعرض
نحه كلمات اإلطراء والتشجيع التى ووقف بعضهم مع اخملرج بعد الـعرض 
ا قـام به من مـجهـود رائع بـحق هو ومن مـعه فـاستـحقـوا جـميـعا يـستـحـقهـا 
ـمثل كر يحيى وريهام الدسوقى روميو أن نذكرهم ونتذكرهم بدءا من ا
ـهرج ومـنتـاجيو مـحمـد سراج الـدين وزوجته شـيمـاء إبراهيم وجولـييت  وا
وأفـراد الــعـائـلـة مــحـمـد فـؤاد  رأفت ســعـيـد  أحـمـد مــصـطـفى وكـذلك آل
كابوليت ولـيد محمد  سمـر جابر  محمـد إبراهيم  محمـود عبد العزيز 
مصطـفى شفـيق  معتـز سيف الـدين  ومرورا بـالديكـور حملمـد أبو احلسن
ـوســيـقى الــرائع لـولــيـد سـيف  ـمــيـزة لـهــالـة زهــوى  والـتـألــيف ا واألزيـاء ا
وتـلـحـ أغـنـيـة ( عـاد الـصـفــاء لـنـجم الـسـمـاء .. عـاد الـسالم لألقـربـاء .. )
نـفذ سامح عبد السالم  واالستعراضات كانت شادى عبد السالم  واخملرج ا
تعنا ن اسـتطاع أن  ـتميز نفسه محـمد الصغير . شـكرا فى النهاية  للمخرج ا

ويقدم لنا وجبة مسرحية جيدة سوف نتذكرها سنوات طويلة ..

حلــظــات كــثــيــرة .. فـالــديــكــور بــســيط ودال فى الــوقت ذاته فــفــرع شــجـرة
يحمـله شخص هـو الدال على وجـود الشـجرة بأكـملهـا وقرص بـرتقالى من
ــكــان وســتــارة الــورق فى يــد أحــدهـم لــهــو دلــيل عـــلى بــزوغ الــشــمـس فى ا
صغـيرة يحملها شخصـان تستطيع جولييت أن تقف بـينهما وكأنها تقف فى
البس زاهية شرفـتها الـشهيـرة ويتطـلع إليهـا روميو من األسفـل .. وجاءت ا
ـسـتــطـاع لـصـنع شــكل مـسـرحى ثـرى بـألـوانـهـا وقــريـبـة من الـعـصــر بـقـدر ا
وهـناك قـد غطى الـكوالـيس بستـارة كبـيرة ورديـة اللـون مطبـوع علـيهـا قلوب
صغيـرة وقد فرش عـلى األرض مثلـها كذلك وهـياكل صغـيرة تشـبه البلـكونة
سرح فهـم متواجدون مـثلون مـا يحدث علـى ا وإطارات يـتابع من خاللـها ا
مـعـظم فتـرات الـروايـة على اخلـشـبـة وكأنـنـا فى مـسرح فـرجـة شـعبـيـة يـتابع
ـلكون القدرة على التدخل مثلون احلدث كمـا نتابعه نحن  ولكنهم  معـنا ا
فى احلــدث وقــتـمــا يـشــاءون وحـســبـمــا هــو مـقــرر لـهم ومــتـفـق عـلــيه وعـلى
هرجـ فى سيـرك احلياة وجوههم بـعض مسـاحيق وكـأنهم مجـموعـة من ا
ثلون بعضها ويصورون أخرى ويرقصون فى يؤدون بعض مشاهد متتالـية 
ـتـنـوع والـتــجـريـبى فى عـنـاصـره اخملـتـلـفـة ـسـرحى ا ثـالـثـة  ولـهــذا الـشـكل ا
آليات أساسـية يتـطلبهـا ليحـدث .. ليست قـوان بالطـبع فالعـمل كله تمرد

(إيد هـون ـ أكواب معدنية ـ جـركن مياه بالستيك ـ بعـض العصى اخلشبية ـ
هـيــاكل خـشــبـيـة  ـ ســتـائــر رخـيـصــة الـثــمن ـ ثـمــار أشـجـار ـ مـالبس زاهـيـة ـ
ــكــونـات الــتـى اسـتــخــدمــهــا اخملــرج الــشــاب مــحــمـد ــثــلــون ) هــذه هى ا و
الـصـغـيــر لـعـمـل عـرض مـســرحى مـتـمــيـز.. وهـو عــرض (رومـيـو وجــولـيـيت)
ـهـرجان تألـيف ويـلـيام شـكـسبـيـر والذى قـدمـته جـامعـة عـ شـمس ضمن ا
ـسـرح اجلامـعى على صـرى وكمـا عـودنا دائـما ا القـومى الـثالث لـلمـسـرح ا
تقـد كل ما هو جديد واإلطاحـة بالقوالب اجلامـدة بعيدا  وإثراء احلركة
ـلــكـهـا ـســرحـيــة عن طـريق اســتـغالل الــطـاقــات الـبــشـريــة الـهــائـلــة الـتـى  ا
ـتـمـيـز مـحـمـد الـصـغـيـر ـسـرح فـقـد قـام اخملـرج ا وتـفـجـيـرهـا عـلى خـشـبـة ا
مثلـ الطلبة الـهواة وأقام ورشته اخلاصة ـتازة من ا بتجمـيع مجموعة 
واهب التى وجدت كثفة - والطاقات وا وبعد بضعة أشهر من الـتدريبات ا
لـهــا مـسـاحـات من احلــريـة والـتـحــرك - خـرج لـنـا اخملـرج ومــعه هـذا الـعـمل
درسة الرومانـسية متـمردة على الكالسيـكية  وكما الرائع .. وكما جـاءت ا
ــدارس احلــديــثـة وتــمــردت عــلى مــا قـبــلــهــا من مــدارس مـســرحــيـة ولـدت ا
وصـنـعت لـنــفـسـهـا أشــكـاال مـســرحـيـة جـديــدة فـإنـنـا جنــد فى كل عـصـر من
يـتـمـرد علـى القـوانـ والـقـوالب الـثـابتـة اجلـامـدة وكم من صـرخـات الـتـمرد
التى سمـعناهـا خالل هذا الـعرض  بدأت مـنذ كلـمة اخملـرج التى كتـبها فى
البـامفلت والـتى استقـاها من شكـسبيـر .. "فى نفسك يكـمن دافع للعب دور
عـقولة أن تـصبح مـهرجا هـرج .. هو دافع كـبحـته فى مخيـلتك خلـشيـتك ا ا
ــســرح قــد .. لــكــنـك اآلن أرخــيت له الــعــنــان فــبــتــشــجـــيــعك وقــاحــته عــلى ا
ــهـرج فـى حـيــاتك اخلــاصــة " .. وهـكــذا نــرى فــكـر تـنــجــرف فى لــعب دور ا
اخملـرج مـنـذ الـبدايـة وحـتـى قـبل بـدايـة الـعـرض الذى مـا إن بـدأ حـتى أدرك
اجلميع أننـا أمام عمل مسـرحى مختلف فـليس هذا هو الـنص الكالسيكى
ـسـرحـيـة الـذى كـتـبه شـكـسـبــيـر ولـكـنـهـا رؤيـة جـديـدة لـلـنص فـنـجـد خالل ا
ا ـنـغمـة (الـريـستـاتـيف) وا ـغـناة وا شـاهـد وهى تـتتـابع عـبر احلـوارات ا ا
واألداء احلركـى واالستعـراضات والـتمـثيل .. كـل هذه الـتنـويعات صـنعـت لنا
عرضـا مختـلفا كل االخـتالف وجديدًا فـاالعتمـاد كما هـو احلال فى معظم
تميزة عـلى الطاقات البـشرية القادرة دومـا على صياغة عروض اجلامعـة ا
واقـعـهـا والـتـعـبـيـر عـنه وصـنع مـسـتـحـيـلـهـا اخلـاص من خالل وجـهـة نـظـرهـا
ـتــمــردة عـلى الــعـالـم والـقــوانـ .. حــيث جنــد رؤيـة اخملــرج عـبــر الـديــكـور ا
سرحية وقد ـسرحى وغيرها من العـناصر ا نظر ا وحاالت الـتشخيص وا
ــدرســة ــســـرحــيــة اخملــتــلــفـــة وال ســيــمــا ا ــدارس ا مــزج فـــيــهــا وزاوج بــ ا
الـتـعـبـيـريـة والـرمـزيـة ولم يـحـرم نـفـسه من الـنـهل من اإلطـار الـبـريـخـتى فى

نغمة  غناة وا تتابع احلوارات ا
ا واألداء احلركى واالستعراضات وا

ساهم فى إثراء العرض

سرحية دارس ا  اخملرج زاوج ب ا
خاصة التعبيرية والرمزية
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توفيق فودة

> عــنــدمـا يــكــثـر تــنـوع اإلدراكــات تــكـون الــصـورة أكــثــر وضـوحــا وكـلــمــا قـلت
ـعلق صـورة شىء (الشـمس) جسم ثـال ا اإلدراكـات تـكون الـصورة مـخفـية فـا
مــوجـود خـارج جــمـيع الـقــوى اإلدراكـيـة مــجـردة من مـادتــهـا جتـريــدا نـاقـصـا

كتجريد صورتها اخليالية عنها.

> د. أحمد سخسوخ يقوم حاليا بإعداد كتاب خاص عن الراحل سعد أردش يتضمن سيرته الذاتية ورصداً ألهم أعماله.

سرحي جريدة كل ا
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قيمة الكتاب بعد دورة "مسرحنا"
الـوســطى طـول الـكـتـاب أربــعـة أمـتـار ومـطـوى إلى
تــســعــة وثالثــ جـزءًا. أيـن نـحـن الـيــوم بــ نــعــمـة

عاصر?  الكتاب ا
إيطاليا  هى البلـد الذى انطلق منه عصر النهضة
ى. مــنـذ الــقـرن 15 ـســرح الــعـا األوربى وعـصــر ا
ـيالدى ومـديـنة فـيـرنـزا اإليطـالـيـة مصـدر إشـعاع ا
ـســرح أيـضــا. مـركــز نــسْخْ الـكــتـاب الـكــتـاب كــمــا ا
لـــصـــاحـــبه اإليـــطـــالـى ف. دا بــســـتـــيـــثـى أول مــوزع
لـلـكــتـاب فى فـيـرنـزا. عـام 1440 م بـرزت مـؤسـسـة
 Averulinus- codexأصدرت مطبوعات عُرفت
Aldina تـبــعــتـهــا مـؤســسـة  Inkunabulum.  بـاسم
فى فــيـــنــيـــســيــا بـــإصــدار الـــكــتـــاب رخــيص الـــثــمن
التـسـاع االنـتشـار (الـبـداية األولى
ــــصــــرى مـــــكــــتــــبــــة لــــلــــمــــشـــــروع ا

األسرة). 
يـــدخل مــصـــطــلح الــثـــقــافــة داخل
عــــــلم الــــــقــــــيم والــــــعـــــلـم يـــــشــــــمل
األخالق الــــدين عــــلم اجلــــمـــال.
ظـــــهــــر الــــعــــلـم أول مــــا ظــــهــــر فى
ــواطــنـة وحتــديــدا فى فــلــســفــة ا
ـــــتــــاب هـ. لــــوتــــز م. أعـــــمــــال الــــكُ

شيلر ن. هارتمان.
أدخل الــعـلــمــاء الـثـالثـة مــصــطـلح
(الـــــثـــــقـــــافـــــة) داخل رحـــــاب عـــــلم
ــصـــطـــلح الـــقــيـم. وهـــنــا أصـــبـح ا

حامال لقيمة فنية جديدة.
ـتــحـدة رقم 41 نصّ قــرار األ ا
لـــــــــعــــــــام  1987عــــــــلـى أن عـــــــــقــــــــد
ـاضى الـتــسـعــيـنــيــات من الـقــرن ا
هــو لــلـمــشــروعــات الــثــقــافـيــة فى
الــــــعـــــالـم بـــــإشــــــراف مـــــنــــــظـــــمـــــة

اليونسكو.
إن الـــثـــقــــافـــة جــــزء جـــوهــــرى فى حـــيــــاة كل فـــرد
مـراعــاة الـبُــعــد الـثــقــافى فى أيــة تـنــمــيـة تــشــجـيع
ـتاحف لتـقد خدمـات ثقافـية وإعالمية إنشاء ا
هني وأصحـاب النشاطات الـثقافية على إدمـاج ا
بدع ستويات تعضـيد وحماية الفنان وا كل ا
الــعــامــلــ بــاخلــبــرة فى مــجــاالت الــفــنــون إنــشــاء
تعددة. وأظن أن راكز الثقـافية ذات األغراض ا ا
ــــــوســـــيــــــقى ـــــســــــرحى وا الــــــكـــــتــــــاب الــــــفـــــنـى وا
والـسيـنـمـائى هـو مـنـاط القـول فى حتـقـيق أمـنـيات

تحدة. هيئة األ ا
خالصة وحصيلة

ـسـرح (اإللـقـاء بـعـد جنـاح الـدورة عـمـلــيـا فى فـنـون ا
ـــنــاهــجه الــتـــمــثــيـل بــأنــواعـه ومــشــتــقـــاته اإلخــراج 
ـتـعـددة) أجــد أن من تـكـمـلـة خـارطـة الـطـريق الـذى ا
اختطته جريدة "مسرحنا" أن األمر يحتاج إلى اآلتى:
ـهم من الـكــتب الـفـنـيـة : حـصـر دقـيق لـلــهـام وا أوالً
ـيـة الـتى صـدرت مـنـذ االنــفـتـاح عـلى الـثـقـافـة الـعـا
ـاضى.. فتـرة االزدهار بـدءًا من ستـينـيات الـقرن ا

الثقافى التاريخى.
ثـانــيـا: إعــادة طـبع مــا تـراه الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريـة
. ـسـرحـيـ ــسـتـقـبل من هـوُاتــهـا ا نــافـعًـا ألجـيـال ا
وذلك باالتفاق أو التعاون مع الهيئة العامة للكتاب
عــلى إصـــدار هــذه الــكـــتب فى ســـلــســلـــة (الــقــراءة
لـلجـمـيع). ثم تزويـد مـراكز وبـيـوت الثـقـافة فى كل
أنـحاء اجلـماهـيريـة بثالث نـسخ على األقل إتـاحة

سرح. سرحى للقراءة فى عالم ا للشباب ا
ثــالــثًــا: احلـصــول عــلى الــســلــســلــة الــتى يــصــدرهـا
ــهـرجـان الـدولـى لـلـمـســرح الـتـجـريــبى وإرسـالـهـا ا

راكز والبيوت الثقافية لالستفادة منها. إلى ا
ـقـاالت الــتى يـكـتــبـهـا رابــعـا: جتـمــيع الـدراســات وا
وتــنــشــرهــا الــصــحف أيًــا كــان انــتــمـاؤهــا احلــزبى
واخـــتــيــار مــا تـــراه الــثــقــافـــة اجلــمــاهــيـــريــة نــافــعــا
سرح باجلمهورية ليظلوا ومناسبا ألعضاء فرق ا

عاش. على اتصال بالواقع ا
هـذا هــو بـعض مـا جـاء فى خـاطــرى بـالـنـسـبـة إلى
ـسـرحى خـاصـة ضـرورة تـعـمــيم الـكـتـاب الـفـنى وا
ـاسة لـطالبى فى الـدراسات ـستُ احلاجـة ا وقـد 
اجـستـير والـدكتوراه العـليـا الذين يـعُدون درجـتى ا
ـكتـبـات العـامة – فى جـامـعات إقـلـيمـية إذ تـخـلو ا
إن وجـدت  –كـمـا تـفـتـقـر مـكـتـبـات هـذه اجلـامـعـات

سرحية التخصصية. إلى الكتب ا

طـبـيـعـى أال نُـنـكـر قـيــمـة الـكـتـاب بــصـفـة عـامـة ثم
أهــمـــيــة الــكـــتــاب الـــفــنى بـــعــد الـــدورة خــاصــة. إن
اجلـهــود اخملـلــصـة الــتى قـدمــتـهــا دورة "مـســرحـنـا"
ألول مــرة لـــتــتــمـــثل فى احملــاضـــرين األجالء وفى
ــنـــظـــمــ لـــهــذه الـــدورة وأخـــيــرا فى الـــدارســ ا

الذين أتوْا من مختلف أماكن اجلمهورية.
وحـتى تتبلور الـنتائج الفعـلية ألهداف هذه الدورة
فالبـد من رسم سـيـاسـة تـنـمـويـة تـسـتـهـدف تـوفـيـر
ـسـرحى لـلـمشـتـركـ فى الدورة الـكـتـاب الفـنى وا
بـل ولــزمالئــهـم الــذين لم تـــســمح لــهـم بــاحلــضــور
ـسـرحـيــ فى مـخـتـلف وهم اآلخـرون من الـهــواة ا

األقاليم.
من نــــافــــلــــة الــــقــــول أال تــــكــــون
هــــنــــاك عالقــــة ثــــقـــافــــيــــة بـــ
ــــــســـــرح والــــــكـــــتــــــاب أو بـــــ ا

الثـقافة اجلـماهـيرية والـكتاب.
ولــعـل أبـرز تــيــارين يــصــيــبــهــمـا
اإلبــداع ويــتــجــلى فــيــهــمــا هــمـا
الــــعــــلـــــوم والــــفــــنـــــون. إذ هــــمــــا
يـسيران تـطورا جنـبًا إلى جنب
فى اتصال مستمر فجذورهما
مـــشـــتـــركـــة. وبــــتـــحـــلـــيل أىٍ من
الــتـيــارين فــإنه تــبــرز األهـداف
التى تُـشيـر عنـد كل منـهما إلى
نـشـر وانــتـشـار ضـوء وإسـهـاب
فى ضـــــــوء مُــــــشـع ســــــواء كــــــان
اإلبـداع فى الـشــعـر أو الـدرامـا
ــــــــــــــــــســــــــــــــــــرح أو اآلداب أو أو ا
ـوســيـقى كـمــا فى الـصــنـاعـة ا
أو الــطـب أو الــطـــبــيــعـــيــات فى
الـعـلـوم. وفى احلـالـتـ تـخـتـلط

نـزعات وتتواجد رغـبات وهوى وكلهـا تندفع بقوى
الـعــلـمــيـة فى اجتــاه االبـتــكـار. وحــيـنـئــذ تـبــرز عـلى
ـتـمـيزة الـسـطح واضـحـة اخلـصـائص األساسـيـة وا
لـلنـشاط احلـقـلى فى نزاهـة وجتـمّد غـيـر متـحفظ

كنقطة بداية نحو التميز أو العبقرية.
ــسـرح فــإن األعــمـال الــفــنـيــة ال تُــبـرز وفى حــالــة ا
الــواقع أو احلـــقــيــقـــة فــقط ألن أفـــكــار الـــفــنــان –
ـسـرحى  –تُــبـرز احلـقـيــقـة الـفــنـيـة أمـام وخـاصـة ا
بـدع نـفـسه لكن أعـينـنـا كمـا تُـبـرزها أمـام عـيـنى ا
ـعنى لـيس العالم بـطريقـته اإلبداعـية اخلـاصة.. 
كـما يراه هـو ولكن الـعالم كـما ينـعكس عـلى نفسه
ومــجـمــوع مـشــاعـره وأحــاسـيــسه فى وضع الــرضـا
سرَّة واالبتهـاج. وفى هذه احلالة ال يكفى فقط وا
ـــبـــدع مُــطـــالب االنـــتـــبــاه أو قُـــدرة الـــتـــذكّــر لـــكن ا
ُــسـبــبـات ـوتــيــفـات واألســبـاب وا بـالــبــحث عن ا
ـــتـــشـــابــكـــة فـى الــعـــمل وعن كُـــتــلـــة مـن اخلــيـــوط ا
الـفنى.. وما أكثرهـا. ويشير سيـجموند فرويد إلى
أن تــقـدم الـعـمـلـيـة اإلبـداعـيــة يـسـيـر فى مـرحـلـتـ
: األولى ويبرز فيـها التفكير تفـكيريت مختـلفت
األحالم الـتـصــورات الـتـخـيالت أحـالم الـيـقـظـة
االسـتـغـراق فى التـفـكـير احلـالم األفـكـار اخليـالـية
غـير العمليـة. وتُسوّر كل هذه العـناصر مسحة من

الشُواش الكامل الهيولى. 
ـرحـلـة أو الـرحـلـة الـثـانـيـة: فـهى عـنـاصـر من أمـا ا
ـنــطق نــوع آخـر يــتــمــيــز بــالــتـحــلــيل اســتــعــمــال ا
تــكـــيــيف احلــقــائق وفـــقــا لألوضــاع والــظــروف ثم

التوجيه.
ــبــدع الــســيــطــرة عــلى وســاعــتــهــا يــكــون بــإمــكـان ا
ألـوف حتقـيقا لـسرعة ـألوف ليـوجهه إلى غـير ا ا

سار من التقليدى إلى اإلبداع. ا
إن كل الـعـنـاصـر الـفـنيـة والـعـلـمـيـة الـسـابق اإلشارة
ــكـن أن تـتـم أو تــنــطـلـق فى مــســاراتــهـا إلــيــهـا ال 
ـــضـــامـــ الـــكـــتـــاب الـــفـــنى اخملـــتـــلـــفـــة إال بـــســـبق 
مـضــمـونًـا وفـلـسـفـة وفَـهْـمًـا ثم تـطـبـيـقـا فى الـنـوع
اذا كـل هذا التفسير عن اإلبداع? سرحى. لكن  ا
أال نــعــتــبــر جــمــيــعــا أن الــعـــمل الــثــقــافى هــو عــمل
إبداعى? وما هى الثـقافة إذن إذا لم تكن إال فنون
ــســرح والـســيـنــمـا. اآلداب والـدرامــا والــتـشــكـيل وا
ـوذجا مـنـهجـيا إذن نحن نـرى أن مسـيـرة اإلبداع 

للعامل فى مجاالت الثقافة اخملتلفة.
الكتاب.. الكتاب ثم الكتاب

تعلمـنا جميـعا من الكتب الـفنية الـتى درسناها فى
اخلارج. وبقدر قلـيل منا من ترجم أو ألّف الكتاب
سرحى. والـكتب التى ألـفها أو ترجـمها لـلمسرح ا
د. مـــحــمــد مــنــدور د. رشــاد رشــدى د. إبــراهــيم

حمادة د. نبيل األلـفى أحمد حمروش د. أحمد
عــتـمــان أحـمــد زكى د. أبــو احلـسن سالم ســعـد
أردش د. مـــحـــمـــد عـــنـــانـى د. ســـمـــيـــر ســـرحــان
ــســتــويــات وغــيــرهم كــثــيـــرون هى الــتى ارتــفــعت 
سـرحى مع مؤلفات وترجمات اإلنتاج واإلخراج ا
كـاتب هــذه الـســطـور فـى تـواضع جم. الــكـتــاب هـو
مـجـمـوع كـلـمـات وأفـكـار وإرهـاصـات أفـكـار كـلـهـا
. وكــذلك ــســـرح األوربى مــنـــذ الــقـــد نـــهــضت بـــا
ــســرح. وكل صــورة من ــشــاركــة لـــفن ا بــالــفــنــون ا
صـور الـكتـاب حتـمل بـاقة أدبـيـة أو علـمـية أو فـنـية

أو معرفية. وإال فلماذا يكتب الكاتب كتابه?
وبـــعــيـــدا عن تــاريـــخــيـه فن الــكـــتــاب نـــشــيــر  – فى
عجالة  – إلى مـنفعته. يـعود فضل ظهـور الطباعة
ــــانى يـــوهــــان جـــوتـــنـــبـــرج  1400- إلـى الـــطـــابع األ
نفـصلة ما ب عـدنية ا 1468بـاختراعه احلروف ا

عامى 1436 و1438 م.
تـــاريخ الــكـــتــاب ذاتـه ســبق تـــاريخ الــطـــبــاعـــة كــمــا
ـة جاءت سـبـقت الكـتـابة الـكـتاب. الـكـتابـات الـقد
بــصــور احلــيـوان والــطــيـور واإلنــســان عــلى جـدران
ــغـــارات. حــضــارة مـــازوبــوتـــومــيــا هى الــكـــهــوف وا
حــضــارة الــكــتــاب األول حــيث عــرف الــســومــريــون
ـسماريـة على الـط والصـلصال حـروف الكتـابة ا
قـبل  3000 سـنــة ق. م (مــلــحـمــة جــلـجــامش). فى
اآللـف الـــثـــانـــيــــة ق. م تـــأتى حـــضــــارة وادى الـــنـــيل
بـــالــكـــتـــابـــة عــلـى ورق الــبـــردى. كـــتب اإلغـــريق فى
الــقـرن الــثـامن ق. م عــلى لــوحـات من الــشـمع. فى
الـقـرن اخلـامس ق. م كـان بـائـعـو الـكـتب يـعـرضـون
بـيع الـكـتاب مـن ورق البـردى فى أسـواق الـعـاصـمة
أثـيـنـا. عام  105مـيالديـة اكـتـشف الـصـيـنى إتـسـاى
لـونـا الـورق وصـنـاعـته. عام   1390تُـصبُ الـكـلـمات
ــة هـو بـالــبــرونـز لــلــطـبــاعــة. أغـرب الــكــتب الـقــد
(مـــخـــطــــوط درســـدن) أحــــد أقـــدم كــــتب أمــــريـــكـــا

 أتمنى أن تعاد
طباعة الكتب
األساسية
سرح  فى فن ا

 الكتاب ساهم
 فى ارتفاع

مستويات اإلنتاج
سرحى واإلخراج ا
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طرب والفنان الشاب خالد محروس يشارك حاليا فى إحياء عدد من حفالت ليالى رمضان بهيئة قصور الثقافة. > ا

ادتها" ويضيف - أيضًا - > أكـد "أفالطون" أن "الصورة لن تنفعل إال 
أن "الــصـورة الــتى يـنــتـزعــهـا احلس واخلــيـال والــعـقل مـن احملـسـوس

عقول. تخيل ا ا

توفيق فودة.. أن تعيش وكأنك تعزف
مشوار عمر  تقوده األوتار للمسرح

ــــمــــنــــوع " و"حتت اجلــــلــــد" حملــــمــــد ا
الشربينى.

وقــــدم "كــــاسك يــــا وطن" لــــلــــمــــخــــرج
سمير زاهـر و"الصندوق" و"الكلمات
ـــتــقــاطــعــة" إخـــراج نــاصــر الــعــزبى ا
و"حـــلم فــصــيـح" إخــراج أحــمـــد عــبــد
اجلــــلـــــيل و"ســــمـــــر وكــــهـف الــــذهب"
إخــراج مــحـمــد الــدســوقى. و"الــدنــيـا
روايــة هـــزلــيــة" و"حـــدث فى الــســوق"
لرضا حسنى و"سبع سواقى" و"زقاق
دق" لسـمير الـعدل و" زمار احلى" ا
ــــلـــــيم بــــأربــــعـــــة" لــــفــــوزى ســــراج و"ا
ـــــــهـــــــاجـــــــر" جملـــــــدى مـــــــجـــــــاهــــــد و"ا
و"الـقــرداتى" حملـمــد الـســرى و"كـيــلـو

بامية" لشوقى بكر.
وحـــصـل تــــوفــــيق عــــلى الــــعــــديــــد من
اجلــوائـز كــأفـضل مــوسـيــقى وأفـضل
أحلــــان فى مــــهــــرجــــانـــات الــــثــــقــــافـــة

اجلماهيرية منها:
"عـــرض اآللــــة اجلـــهــــنـــمــــيــــة" لـــرأفت
ســـرحـــان. "كـــوكب الـــفــئـــران" لـــفــوزى
ـدق" لـسـمـيـر الـعدل. سـراج. "زقـاق ا

"كاسك يا وطن" لسمير زاهر.
ومن أهـم الـــــشـــــعـــــراء الـــــذين تـــــغـــــنى
بـكـلـمـاتـهم; طه شـطـا وأسـعـد بـيـصار
وســمـــيــر الــفـــيل ومــحـــروس الــصــيــاد

والنبوى سالمة وغيرهم.

قـام تــوفـيق بـتـلـحــ أوبـريـتـات الـعـيـد
الــقـومى لــلـمــحـافــظـة عــلى مـدار 25
ــوســـيـــقى عــامًـــا كـــمـــا كـــون فـــرقـــة ا
العـربية بـقصـر الثقـافة بعـد أساتذته
عـلــوى راغب وأحــمــد صـيــام وأحــمـد
ـيـاح وخـالـد زاهر مـتـولى ومـحـسن ا
ــنــهج جــديــد وحـاول كــون الــفـرقــة 
الـتـحـديث فى تـقـد أغـانـى الـتراث.
واكــــــتــــــشف الــــــعــــــديــــــد مـن الــــــوجـــــوه
واألصـوات الــشــابــة وقــدمـهــا لــقــصـر
الــثـــقـــافــة ومـــازال يـــحـــلم أال يـــتــوقف
العمل ويؤكـد أن الثقافة اجلماهيرية
بـــعـــروضــهـــا وأنـــشــطـــتـــهـــا قــربـــته من
اجلــمــاهــيـــر. ويــتــمــنى أن يــرى فــريق
كـــــورال األطــــفــــال الــــذى كـــــونه ودربه

النور.

وقــــام بــــتــــلــــحــــ "مــــآذن احملــــروســـة"
كــلــمـات الــنــبــوى سالمــة ومـســرحــيـة

"اجلدعان" للمخرج حلمى سراج.
وحلن أيــــضًـــا مـــســــرحـــيــــات "قـــوم يـــا
مــــصـــــرى" أشــــعـــــار مـــــجــــدى اجلالد
ومـــــســـــرحــــيـــــة "اغـــــتـــــصـــــاب" و"اآللــــة
اجلهـنمـية" و"صـحصـيل فى البـحيرة"
ـلــــة نــــحــــلم" لــــلــــمــــخــــرج رأفت و"الــــلــــيـــ

سرحان.
وعـــــروض "مـالعــــــيب أفــــــنــــــديــــــنـــــا" و
"الــــــــســـــــوس" و"كـــــــواكـب الـــــــفـــــــئـــــــران"
و"كـــــومـــــبــــــارس ع الـــــبـالنص" و"حــــــلم
يـــــوسـف" و"الـــــدخـــــول فـى الـــــلـــــعـــــبـــــة"
و"األوبــــــــاش" و"فـــــــــارس فـى قــــــــصــــــــر

السلطان" إخراج فوزى سراج.
كــمـا قـام بـتـقــد عـروض "الـلـعب فى

مـــاهــــر ثم حلن أشــــعـــار مـــســـرحـــيـــة
"الــكــنــز فـى الــبــدروم" بــطــولــة حــسن
نعم األسمر وألح عـليه ناصر عبد ا
ـــانًـــا مـــنه بـــالـــبـــقـــاء فـى الـــقـــاهـــرة إ
ميزة وحاولت معه ليلى وسيقـاه ا
جـمــال الــتى كــانت تــؤكـد دائــمًــا أنــهـا
غــــــنـت مـن أحلــــــان تــــــوفـــــــيق أفـــــــضل
أغــــانـــيـــهــــا لـــكن ظــــروفه الـــعــــائـــلـــيـــة
ومـســئـولــيـته نــحـو أســرته حـالت دون

حتقيق انطالقه فى العاصمة.

عـاد تـوفيـق لدمـيـاط لـيـضـيف مـذاقًا
خـاصًا بـأحلانه وموسـيقـاه إلى جميع
عــروض الــثــقــافــة اجلـمــاهــيــريــة بــهـا

له أعـطيت بـعـدًا آخـر لـنص احلـكيم
" ثم نفذ مـوسيقى عـرض "اخملطط
ياح. لسعد أردش للملحن محسن ا
والتـقطـته الفـرقة الـقومـية بـعد ذلك
فـنفـذ أحلان حـمادة شـطا فى عرض
اليــكـة" "الـرجل الــذى ضــحك عـلى ا
ثم "الـنــاس الـلى فى الـسـمــا الـثـامـنـة"
لـلمـخرج حلـمى سراج ثم جـاء ناصر
ــــنــــعـم إلى دمــــيــــاط فــــأخـــرج عــــبـــد ا
" و"خــــشب الــــورد" عــــرض "اجملــــانــــ
وأعـــــجـــــبــــتـه أحلــــان تـــــوفــــيـق وحــــاول
ـوســيـقــيـة فى االسـتــفـادة من رؤيــته ا
مـــعـــظـم أعـــمــــاله فـــاصــــطـــحــــبه إلى
القاهرة لـيقوم بتلـح أشعار عرضه
"حتت الــبــرنــيـطــة قــرد" عــلى مــسـرح
لـونـا بـارك مـع تيـسـيـر فـهـمـى وأحـمد

ــتـلئ نــشـأ تــوفـيق فــودة فى بـيت 
يـقــيــة وعـنــدمــا بـلغ ـوســ بــاآلالت ا
اخلـــامــــســـة مـن عـــمــــره كـــان أخـــوة
ــــــدرســـــة يـــــد " الــــــطــــــالب  "الــــــســــــ
وسيقى يستضيف علمـ قسم ا ا
كل زمالئه للـتدريب داخل حـجرته
جذبت أصـوات اآلالت أذن الـطفل
تـوفيـق ودفعـته إلى دخول احلـجرة
ــــــســــــحــــــورة الــــــتـى حتـــــوى اآلالت ا
اإليــقــاعـيــة رغـم حتـذيــرات أخــيه
وأمــام إحلـاحـه وافق الــفـريـق عـلى
دخـــوله مــــعـــهـم كـــمـــســــتـــمـع نـــصف
يــــرت بــــعــــدهــــا ســــاعــــة فـــــقط تــــغــــ
ياته حـيث اكـتشـف أخوه األكـبر حـ
أبــــو الــــنــــجـــــا تــــمــــســــكـه بــــالــــعــــزف
واصـــطـــحـــبه إلى قـــصـــر الـــثـــقـــافــة
يــــــاط بــــــشــــــرط أن يـــــتــــــعــــــلم بـــــدمــــــ
يـــقى صـــيـــفًـــا ويـــجـــتـــهـــد فى ـــوســـ ا

دراسته شتاءً.

فـى الــقــصـر تــتــلــمــذ تــوفــيق عــلـى يـد
ـلحـنـ أحمـد صـيام ومـحـمد شـطا ا
ووفــيق بــيــصــار وعــلـوى راغـب تـعــلق
بــالـبــيــانــو لــكن تــوفـيـق لم يــقـنـع بـكل
ـــــعـــــهـــــد هـــــذا ومـن أجـــــله الــــــتـــــحـق 
ـــــدرســـــة "دافـــــنـــــشـى" اخلـــــاص ثم 
ــوســيـــقى ومــعــهــد ــعــلــمـــ قــسم ا ا
ــــوســــيــــقـى الــــعــــربــــيـــــة بــــالــــقــــاهــــرة ا
"بــالــدراســات احلــرة" قــسم أصــوات
وحــصـل عـــلى الـــعـــديــد مـن الــدورات

التدريبية.
كـــون تـــوفــــيق مع أصــــدقـــائه حـــمـــدى
األمـــ وإبــــراهـــيم أبــــاظـــة ومــــحـــمـــد
العـشرى وفـتحـى البـحيـرى أول باند
فـى دمـــــيــــــاط وعـــــزفـــــوا فـى قـــــصـــــر
الـثقافـة وخارجه بتـشجيع من مـحمد
ـنــعم الـذى كـان مـديـرًا لـقـصـر عـبـد ا

ثقافة دمياط فترة طويلة.

وعـلـى يـد اخملــرج رضـا حــسـنى دخل
ـــســرح مـــلــحـــنًــا تـــوفــيـق فــودة عـــالم ا
ألشعـار مـسـرحيـة "أوالدنـا فى لـندن"
ــســـرحـــيـــة. وبــكى ـــصــنـع ا لـــفــرقـــة ا
اجلـــمـــهـــور لـــلـــحن أغـــنـــيـــة "نـــتـــوه فى
الـضـبـاب" بــصـوت الـفـنــان نـاصـر أبـو
عـــطـــايـــا وعـــنـــدمـــا  عــرضـــهـــا فى
مــسـرح ســيــد درويـش بــاألســكــنــدريـة
أوقف اجلــمــهــور الــعــرض وطــلب من
تـوفـيـق إعـادة األغـنــيـة وكـان مــحـمـد
تـوفيق يـرأس اللجـنة فحـياه وقال له:
"الزم تـســتــمـر" وحــصل تــوفــيق عـلى
جـــــائــــزة أفــــضـل أحلــــان وكــــان هــــذا

سرح. سببًا الستمراره فى عالم ا
بـــعــــد ذلك حلن عــــرض "الـــســــلـــطـــان
احلـائر" لـلمـخرج رضـا حسـنى وقال

 من ورشة مسرحنا

"الزم تستمر".. قالها محمد توفيق 
فكانت بداية ألعوام من العطاء

وسيقاه..  سرح الدمياطى"  طور "ا
وحلمه اآلن أن يرى فريق "كورال األطفال" النور

اقترن اسم الفنان توفيق

سرح الدمياطى فودة با

ليصبح واحدًا من أبرز

لحن الوحيد عالماته فهو ا

الذى يُصر على العزف

"اليف" فى كل عروضه

مثل واجلمهور معًا ليمتع ا

وسيقى احلية كما يقول فا

تعالج "نتوءات العرض"

مثلون. عندما يخفق ا
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بداية الرحلة

سنة أولى مسرح

استمرار توفيق

للحلم بقية

د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

سرحى  حيرة النص ا
ب (أشرف وشريف)

ســعـدت كــثــيــراً بـدعــوة الــصـديـق الـدكــتــور أشـرف زكى
ـســرحـيـة لــلـكــتـاب بـاإلســراع بـالــتـقـدم بــنـصـوصــهم ا
اجلـديدة وقـلت لنـفسى أعـرض علـيه مسـرحيـتى التى
أعــددتـهـا عـن روايـة الـروائى إبــراهـيم عــبـد اجملـيـد (ال
أحـد ينام فى األسكنـدرية) وبخاصة أنهـا مجازة رقابيا
ومـجازة مـن جلنـة النـصوص بـقطـاع الفـنون الـشعـبية
عــلى أيــام الــفـنــان الـقــديــر عـبــد الــرحـمن الــشــافـعى
وتـمنـيت أال ينـالها سـوء احلظ الذى أصـابها بـالسـكتة
األرشـيـفـيـة بركـوب أو هـبـوط د. حمـدى اجلـابـرى على
كـرسى رئاسة البـيت الفنى للـفنون الشـعبية الذى زعم
ـثلـيها أن جلـنة الـقراءة رفـضتـها وعـاد وزعم أن عدد 
ا بـأن (بالـوظة) هى أنـسب وأجدع كـبـير!! القـتنـاعه ر

وأمتع عرض يقدمه مسرح البالون!!
ولـكن (يـا فرحـة مـا تمت) فـقـد قدمت لـلـدكتـور أشرف
سـرحـيـة ثم سلـمـته مـرة أخـرى للـفـنـان شريف نـص ا
ــسـرح الــقـومـى وأبـلــغـنى عــبــد الـلــطـيف مــديــر عـام ا
الـدكتور هانى أبو احلـسن بأنه قرأه وأعجب به غير أنه
يــتــوسم عــرضه بــاألســكــنــدريـة بــإنــتــاج مــشـتــرك مع
احملــافـظـة - وال أدرى أى مـحـافــظـة..?! كـان ذلك مـنـذ
عـام وال أدرى هل سينـتج أم ال.. ولقد خـشيت أن أتصل
بـالـدكـتور أشـرف أو بـالـفنـان شـريف خـشيـة أن يـأتـينى
الــرد الـذى أزعج زمـيـلــة لى بـقـسم الـلــغـة اإلجنـلـيـزيـة
بـجامـعة األسكـندريـة التى خدعـها عـنوان مكـتب بريد
سـريـع وعاجـل وضع الفـتة «إرجـنـت» فظـنت أنـه مكـتب
ـكتب لـتـوصيـل الرسـائل والـطرود الـعاجـلـة فحـادثت ا
هـاتفيا أو أنها سـمعت فور رفعها لـلسماعة صوتاً أجش
ـا ألن يــصـرخ (الـسالم عـلـيــكم) فـتـجـاوزت عن الـرد ر
ا خـيب ثـقـافـتـهـا إجنـلـيـزيـة تـعـودت عـلى (هـالـو) ور
ـا ظـنـت بـأن اتـصـالـهـا كان الـصـوت أفـق تـوقـعـاتـها ور
ـكــتب (إرجـنت) بــرقم آخـر لــيس هـو الــرقم اخلـاص 
لـلرسائل العـاجلة فسـألت: (هل أنت إرجنت?) فجاءها
الـرد جافا خشنا خشونـة لفحة حر صحراوية (إن شاء
الـله) فـكـررت الـسـؤال (هل أنت إرجـنت) فـكـان الرد (إن
شــاء الـله) فــتـسـاءلت بــعـصـبـيــة (أنت إرجـنت وال مش
إرجــــنت) فـــكــــان اجلـــواب (إن شـــاء الــــله) فـــصــــفـــقت
الـسـمـاعة فى أذن صـاحب الـردود اآللـية. وألن زمـيـلتى
قــررت أال تـرسل بـرسـالــتـهـا ألنـهـا لم جتــد مـكـتـبـا من
ــكــاتب اخملــتــصــة بــالــرسـائـل الــسـريــعــة والــعــاجــلـة ا
(إرجــنت) بــحق ألن الــقـائــمــ عـلــيـهــا ال يــتـحــدثـون
اإلجنــلـيـزيــة وال يـحـفــظـون سـوى (إن شــاء الـله) وهـو
تــعــبــيـر قــريب من فــيــلم (سالمــة فى خــيـر) لــنــجـيب
الــريـحــانى (جـمـيل.. مــا شـاء الــله.. الـله يـزيــد) لـقـد
شـغـول بـهمـوم أكـبر خـفت أن أتـصل بـالـدكتـور أشـرف ا
ن لـه فى الــكــتــابــة بـــكــثــيــر من تــذكـــر دعــوته األولى 
ـسـرحى فأسـمع فى الـهاتف (إن شـاء الله) والـتـأليف ا
وخـشـيت أن تكـون «يـافطـة إرجـنت » غيـر مـرفوعـة على
ـســرح الــقــومى أو عــلى األقل تــكـون مــســرح عــريق كــا
«يـافطـة إرجنـت» مقـصوداً بـها الـكتـاب الكـبار األموت..
وأظـن أن لدينا فى هذا الـعصر كتابـا كبارا. وقد فرحت
ا طـلب الـنص الـفنـان توفـيق عـبد احلـمـيد من أيـضـا 
األســتـاذ اخملـرج جـمــال يـاقـوت وسـارعـت بـإرسـاله إلـيه
لـعلـه يكون واسـطة بـ النص والـبيـت الفنـى للـمسرح

ويظفر بإنتاج (إرجنت).
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> الـضوء ال ينحرف عن مساره إن لم يصطـدم بجسم فينعكس من القا منه
ويـنفذ من الـشفاف مع امـتصاص فى كـلتا احلـالت ولـكن بدرجات مـتفاوتة

ويظهر اجلمال من خالله.

نعم يستعد حاليا إلعادة تقد مسرحية «طفل الرمال» التى قدمها من قبل لفرقة مسرح الطليعة فى التسعينيات. > اخملرج ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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> إن أول مـظـهـر من مظـاهـر الـشعـور اجلـمالى رواء احلـاجـة واسـتعـادة احلـياة
تـوازها واسـتئـناف االنسـجام الـداخلى واجلمـال يالئم ب الـوسائل والـغايات

وعليه يقوم جمال احلركات وهذا ما يتجلى بوضوح فى حركة الشمس.

سرحي جريدة كل ا

22 من  سبتمبر 2008 العدد 63

الرؤية الفكرية فى تشكيل الفراغ 
سرحى  عند حسن سليمان ا

ــصــريــة يــوم اجلــمــعـة 15 فــقــدت احلــيــاة الــثــقــافـيــة ا
ـصرى ـاضى أحـد كبـار حـركـة الـتشـكـيل ا أغـسـطس ا

عاصر. ا
ففى الـفتـرة التى تـلت قيـام ثورة  1952 كان اسـتمرار
االستعانة بالرسام اإليطالي العامل بدار األوبرا
ــســرح الـقــومى بــعـد أن ــصــريـة قــائــمًـا إلـى أن بـدأ ا ا
تولى إدارته عام  1956 الكاتب "أحمد حمروش" وهو

أحد الضباط األحرار.
فــبـــدأ بــتــوجـــيه الــدعــوة إلـى الــفــنــانـــ الــتــشــكـــيــلــيــ
ــيــدان وكـان ــصـريــ من أجل أن يــقــتـحــمــوا هـذا ا ا

"حسن سليمان" أحد الذين لبوا النداء. 
إن ثـــورة يـــولـــيـــو  1952ومـــا أحـــدثـــتـه من تـــغـــيـــيـــر فى
ـصـرى تعـد بـدايـة مرحـلـة هـامـة من مراحل اجملـتـمع ا

صرى. سرح ا تطور ا
ـسرحى شـكل من أشـكال الـوعى االجتـماعى فـالفن ا
وألـصق الــفــنـون بــاحلــيـاة والــطــريق لـتــغــيـيــر اجملــتـمع
ـسـرح ألنه جـدل يـتــحـقق فى أشـخـاص ـر بــا حـتـمـا 
ـكان بل تـتحرك ا أن احليـاة ال تقف فى ا وأفعـال و
وتتـطور دائـما وبـاستـمرار حـدوث الصـراع ب الـقوى
االجـتمـاعـية اخملـتلـفة تـبرز الـتـناقـضات والـصدق يـنبع
من طبـيعـة الفن ذاته كـشكل لـلمـعرفـة ولهـذا فإن أحد
ـعاييـر فى تقـييم اإلنـتاج الفـنى هو مـدى الصدق فى ا
عـكس الواقع ودائـما تـكشف الـهزات االجـتمـاعية فى

حياة اجملتمع الباطن القبيح للنظام االجتماعى.
إن "جنــيـب مــحــفــوظ" 1911 - 2006 يــشـــكل ظــاهــرة
فـريــدة فى تــاريخ الــروايــة الــعـربــيــة فــقـد كــان مــفــكـرًا

ملتزمًا بقضايا وهموم الوطن.
وقـد تصـدى إلخراج هـذا العـمل اخملرج "عـبد الـرحيم
ــعــهـد الــزرقـانى"  1913- 1984 الــذى أ دراســته بــا
الـعالى لفن التـمثيل ضـمن الدفعة األولى  1947 وبدأ

سرحى فى اخلمسينيات. ارسة اإلخراج ا فى 
لـقـد تـتـلـمـذ عـلـى يـد أسـتـاذه "زكى طـلـيـمـات" – 1897

.1982
وتــــتــــسم مــــعـــظـم الــــنـــصــــوص الــــتى قــــام بـــإخــــراجــــهـــا
بـالــواقـعـيــة وكـان يـحــرص عـلى الـدقــة فى الـتــفـاصـيل
للبـيئة واحلـركة وكان يـحترم الـنص الدرامى ويرى أن
دور اخملرج هـو الـتفـسـيـر وإبراز مـعـانى النص دون أى

إخالل باإلضافة أو اخلروج عليه.
لـــقــد أخـــرج "عـــبـــد الـــرحــيـم الـــزرقــانـى" أكــثـــر من 50
مــســـرحــيــة  1951 - 1984 مــعــظـــمــهــا لـــفــرق الــدولــة
ولـلـفـرق اجلــامـعـيـة والــثـقـافـة اجلـمــاهـيـريـة ومن أبـرز
ــســرح ــســـرحــيــات الــتى أخــرجــهــا فـى تــلك الــفــتــرة  ا
الدولة القومى "بداية ونهاية"  1960عن رواية الكاتب
الــكــبـيــر "جنــيب مــحــفـوظ" وإعــداد مــســرحى لــلــكـاتب

"أنور فتح الله" والتى كتبها عام1949 .
ــرحــلـة الــواقــعـيــة إلبــداعـات وهـذه الــروايــة تـعــد من ا
جنــيب مـحـفــوظ الـتى جتـمـعــهـا تـيـمــة الـفـقـر وأن رأس
ال هو الفاعل واحملرك للعالقات ب الشخصيات. ا
ويـسـيــطـر عــلـيـهــا الـهالك مــنـذ الــبـدايـة حــتى الـنــهـايـة
ــوظف ـوت) ونــتــيــجــة لــوفــاة رب األسـرة ا (احلــيــاة وا
الـــبــســـيـط وصــمـــود الـــزوجـــة األرمـــلـــة أمــام عـــواصف
احلـيــاة بــبــيع أثــاث الــبـيت ولــكن يــســقط األبــنــاء أمـام
ضــغـوط احلــيـاة فــنـرى األبــنـاء يــسـقـطــون فى الــهـاويـة

على النحو التالى.
- حــسـن (بــلـــطــجى فـــاســد فــشـل فى دراســته بـــســبب

التدليل من األب)
- حــســ (مـــخــلص لألســـرة ويــحــاول إســـنــاد األســرة
ـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة وضــــحى بـــنـــفـــسه بـــالـــعـــمل بـــعــــد ا

وطموحاته).
- حـسـن (أنـانى وطـمـوحه أكـبـر من إمـكـانـيـاته وثـائر
على الفقر بصـرف النظر عن قدرات األسرة ويلتحق
ـدرسة احلـربـيـة وال يهـمه من أين تـأتى مـصـروفات بـا

الدراسة من إخوته).
- نــفـــيـــســة (تـــســقـط حتت وطــأة احلـــرمـــان والــفـــقــر
ال وتـضـحى بنـفـسـها وتـعـمل خيـاطـة لـلحـارة لـتوفـيـر ا

" إلكمال تعليمه). ألخيها "حسن

جنحوا فى تصميم ستائر الباليه.
أمـا جتــربــة "حــسن ســلــيـمــان" فــمن وجــهــة نــظـرى أنه
جنح فى حتقـيق احلـالة من خالل الـثالثة أبـعاد وذلك
بـــالــصـــدق فى الــبـــيــئـــة وهــذا حـــقق الـــنــجـــاح فى خــلق
ــسـرحى ــنــظــر ا وإبــداع اجلـو الــعــام لــهــذه األسـرة فــا
ـسـرحـيـة ولـهـذا عـامل أسـاسى فى فـهم الـشــخـصـيـة ا
التزم بالنقل االختيارى من واقع البيئة أن الصدق فى
ناظـر لفصول اديـة فى ا طابـقة ا البـيئة والـتمسك بـا
ـسـرحـيـة اخلـمـسـة واالعـتـمـاد علـى الـتفـاصـيل داخل ا
ـسـرح ولـإلضـاءة دور كـبـيــر فى اإليـهـام فـراغ خـشــبـة ا
بـالـواقع فـقـد اسـتـطــاع أن يـنـقل أحـاسـيـسه والـصـراع
بـــ الــقـــوة والـــضـــعف تـــلك الـــعالقـــة اجلـــدلــيـــة داخل
ــســرحى واســتــخــدام الــتــشــكـيـل الــصـنــدوقى الـفــراغ ا

للمناظر بدال من الستائر حقق له النجاح.
فـــأحـــداث "بـــدايـــة ونـــهــــايـــة" تـــدور فى إحـــدى حـــوارى
ــســرح تــمـثل الــقـاهــرة عـام  1936 إن الــواقــعـيــة فى ا
شاكـلها االجتماعية والعائلية بصدق احلياة اليومية 
ـمـثلـون أدوارهم بـحـركـة طـبـيـعـيـة وبـلـغة وفـيـهـا يـؤدى ا
احلـيــاة الـيــومـيــة فى مـنــاظـر مــنـتــقـاة بــسـيــطـة تــعـكس

كانية للطبقة الكادحة. البيئة ا
إن األســرة فـى هــذا الـــعــرض تـــعــيش فـى بــدروم أحــد
ــنــازل بـعــد مــوت األب ألن هــذا الـبــدروم أرخص من ا
الشقـة التى كـانوا يـعيـشون فـيهـا فى األدوار العـليا فى

حياة األب.
ـنظـر الرئـيسى لألحـداث فى الصـالة داخل الـبدروم ا
ـبة كـان هى و ونرى مـاكـينـة خـياطـة نـفيـسـة تتـصـدر ا

اجلاز على احلائط.
تواضع احملدود لم إن هذه األسرة البسيـطة بدخلها ا
تــسـتــطع ادخــار أى جـزء مـن دخـلــهــا لـضــربــات الـزمن

والقدر.
فــبــعـد مــوت األب تــتـوالى بــعــنف االنــهـيــارات وتــسـحق
الكل ولم تسـتطع صالبـة األم التصدى لـهذا التـحطيم
واالنــهــيــار لألســرة لــضــيـق ذات الــيــد فــيــنــهــار الــبــنــاء

األسرى.
ساء ويتحدث الناقد "كامل  يوسف" فى جريدة ا

  1960/2/24 فيقول عن هذا العرض:

ـناظر "حسن سـليمان" وجرأته فى (أعـجبنى مصمم ا
ـنـظـور. فلـقـد أفـلـحت انـتـقـاء األلـوان واعـتـماده عـلـى ا
مــنــاظـره فـى أن تـعــطــيـنــا صــورة حـيــة مــعـبــرة لــلـحــيـاة

سرحية). الضائعة التى يحياها أبطال ا
ـسـرحـيـة اخلـمـسـة ب ـشـاهـد فى فـصـول ا وتـتـتـابع ا
احلـارة والبـيت (والبـدروم) والكـرخانـة فى وش البـركة
(كـــلــــوت بـك) فى تــــلك الــــفــــتـــرة  1936 قـــبـل احلـــرب

ية الثانية. العا
إنهـا قطـاع مزدحم بـالتـفاصيـل استـخدم فيـه األرضية
ـسرح (األزبكية) وهذا أعطى حرية الدوارة خلشبة ا
ـكان ـنظـر واحملـافـظة عـلى اإليـهام بـا لتـحـقـيق تعـدد ا
ـــتـــلــقـى عن طـــريق صـــدق الـــبـــيـــئــة بـــهـــدف انـــدمـــاج ا
ويـتحدث الـناقـد الكبـير د. محـمد مـندور عن األصول
ــســرح الــعـدد الــدرامــيــة وتــطــورهــا وذلك فى مــجــلــة ا

السابع  1964 فيقول:
ــسـرح فى جــوهــره فن حــركـة وال أدل عــلى ذلك (إن ا
من أن لــفـظـة "درامــا" اإلغـريــقـيــة األصل مـشــتـقـة هى
ـسرحـية نـفسـها مـن أصل يعـنى احلـركة فـإذا فقـدت ا
مـيزة احلـركة فـقدت طـابعـها األسـاسى وخـاصيـتهـا ا
ـسـرحيـة مـسبـبة كـما أنه ال بـد أن تـكون احلـركة فى ا

ومبررة ولكل حركة مقدماتها وبواعثها.
إن احلـيـاة والـطـبـيـعــة كـلـهـا خـاضـعـة لــقـانـون الـسـبـبـيـة
ـطلق فال بد لـكل نتيـجة من مقـدمة والبد لكل العام ا
ـا سـبب من مــسـبب وال بـد لــكل تـصــرف من بـاعث و
سرح مـرآة أو مجـهرًا للـحيـاة فال بد أن يـنعكس كـان ا
ـسـيـطـر عـلى احلـيـاة فـيه هـو اآلخـر قـانـون الـسـبـبـيـة ا
ــنــاظــره مــتــدفق اإليــقـاع كـلــهــا) لــذلك جــاء الــعــرض 
ـــنــاخ الـــلــونـى عن طــريق ــشـــاهــد وحتـــقــيق ا بـــتــتـــابع ا
ـنـاظر والـتلـوين بـاإلضاءة األمـر الذى الرمـاديات فى ا

حقق احلالة النفسية للمناخ العام.
ـسـرح فـراغا ذا أبـعـاد ثالثـة لـذلك ـا كـانت خـشـبـة ا و
تـوفرت لـلفـنان "حـسن سلـيـمان" فـرصة كـبيـرة لإلبداع
ـــا يـــتـــيـــحه فى األســـطـح واألضـــواء والـــظالل أكـــبـــر 

مسطح لوحاته ذات البعدين.
تلقى وجاءت مناظـره بعناصـرها التشكـيلية تـخاطب ا

عنى الداخلى. عاكسة ا
ـنــاظـر فى هــذا الـعــرض جـاء نــتـيـجــة عـمق إن جنــاح ا
وفهم واضح للمواقف الدرامية فاجلدران عند "حسن
ســلـيـمـان" انـعـكـاس لـلـحـنــ لألمـاكن الـتى عـاش فـيـهـا

والتصق بها.
إن الفنان التشكيـلى "حسن سليمان" يتميز بشكل عام
فى أعـمــاله اإلبـداعــيـة بـتـجــاوز الـظل والـنــور والـشـكل
واخلط بـالرمـادية والـضـبابـية الـتى إن دلت على شىء
فـــهـى نـــوع من الــــتـــمـــرد واجلـــدل بـــ الــــضـــوء والـــظل

وعالقة الفنان باإلنسان وبالطبيعة.
ـوضـوع اإلنـسانى فى فـأعمـاله الـتـشـكـيلـيـة دفـاع عن ا
ــطـــحـــونــة وهـــذا هـــو الـــتــداخل احلـــيـــاة والـــطــبـــقـــات ا
الوجدانى بينه وب روايـات "جنيب محفوظ" الواقعية

تهالكة. بشخصياتها ا
ويـتحـدث الناقـد الكـبيـر "فؤاد دواره" عن هـذا العرض

سرحى  "1965ص  167فيقول: فى كتابه "النقد ا
ـســرحــيـة جنــحت إلى "احلق الــذى ال جــدال فـيـه أن ا
حـد بــعـيـد فى سـرد األحـداث وتـصـويـر األجـواء ورسم

معظم الشخصيات بأمانة.
يــهـــنــأ عـــلـــيــهـــا كل من "أنـــور فـــتح الــلـه" الــذى أعـــدهــا
لـلــمـســرح بــأمـانــة واقـتــدار "وعـبــد الـرحــيم الــزرقـانى"
الــذى أخــرجــهــا بـــحــذق وفــهم وفن صـــادق فــقــدم لــنــا
ـسـرح القـومى عمال مـسرحـيا باالشـتراك مع أبـطال ا
سرح الـقومى فى سنواته ـتازًا لعله أروع مـا قدمه ا

األخيرة).
صرى فى سرحيـة ثانى جتربة للمسرح ا كانت هذه ا
إعـداد الروايـات لنـجـيب محـفوظ لـلـمسـرح بعـد "زقاق

دق" للمسرح احلر 1958. ا
بدع "حسن سليمان". رحم الله فناننا ا
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بعد أن حتدث اجلميع 
سرح دعونا نتحدث عن: عن أزمة ا

 أبوالعال السالمونى

 يسرى اجلندى

 بهيج إسماعيل

سرح.. فى األزمة! ا

من خـارج ذواتهم; ألن سـبيـكـتهم من الـقوة بـحيث
ال تؤثر فيها إحباطات اجملتمع حولهم.

ـشكلة أن ردود فـعل الناس صارت ويـتابع بهيج: ا
مــتـبــلــدة ألن اجملـتــمــعـات إذا خــلت من الــدهــشـة
ــــيت والــــواقع احلــــالى حتــــولت إلى مــــا يــــشــــبه ا
ـية حول الناس إلـى مشاهدين على بـأحداثه العا
ا بلد ردود فيلم ال يخـصهم وال عالقة لهم به 
أفعالـهم وكل هذا من شـأنه التـأثير عـلى الكاتب
ألنه بـعه حسـاس جـداً يرصـد األحداث الـدقيـقة
بـيـنـمـا اجلـمـهـور أصـبح ال حتـركـه سـوى األحداث
الــضــخــمـة فــأين ســيــحــدث الــتالقى بــ الــكـاتب
ومـتـلـقـيه لـقد ازدهـر كـتـاب االشـتـراكيـة فى وقت
قـصـيـر ألن اخلط الـدرامى - االشـتـراكـيـة - كـان
واضــحــاً بــيــنـــهم وبــ الــنــاس لـــذا فــقــد تالقــوا
بينـما مصـر اآلن فى مرحلـة التحـول غير الواعى
من االشـتراكية إلى رأسمـالية غير حـقيقية - فى
حـالة تـوهان وبـالتـالى فإن الـكاتب اآلن لن يـكتب
ـدح هـذه الـرأسـمـالـية سـوى انـتـقـادات فـهـو لن 
الـــــــتـى حـــــــولــــــــهـــــــا الــــــــبـــــــعـض بـــــــســــــــوء فـــــــهـم إلى
«لـــصـــوصـــمـــالـــيـــة» وحـــولـــهـــا الـــبـــعض اآلخـــر إلى
اقتراض من الـبنوك لـبناء أبـراج سكنـية والكاتب
بطبعه مع الفقراء ومع العدل وهذه القيم صارت
مــحـــنــطــة والــعــدل أصـــبح نــســبــيـــاً لــذا فــقــد تــاه
الكاتب كما تاه من قبل اجملتمع اللهم إال الكتاب
أصـحاب الـرؤية الـواضحـة فى أذهانـهم والتـفاؤل

ستقبل. با
أحـمـد عـوض يـقول: األزمـات لـيـست حـافزًا لـكـنـها
تـصـيـبـنـا بـاإلحـبــاط لـقـد غـطى الـفـسـاد كل شىء
فـعـلى أى شىء سـتتـحـدث? وبـافـتـراض أنك كـتبت
ـمثل الذى سـيجسـد لك ما كـتبته? فى ظل فأين ا
نتج احملـموم جتاه النجوم حتى يضمنوا تدافع ا
رواجـًا لــعـروضـهم الـتى تـصـل تـكـلـفـتـهـا لـ 2 مـلـيـون
جــنــيه ولن يــقـــبــلــوا اجملــازفــة بــاالســتــعــانــة بــوجــوه
جـديـدة بـينـمـا الـنـجوم احلـالـيـ قـد استـنـفـذوا ما
لديـهم ولـيس الـوضع فى مـسرح الـدولـة بـاألفضل
فــقـــد تــوجــهت مـــنــذ أربع ســـنــوات بــأحـــد أعــمــالى
لـلمـسرح الـكومـيـدى وذقت عذابـاً لم أذقه من قبل
ن ـمــثـلـ  ولم يـخــرج الـعـمل فـى الـنـهـايــة حـتى ا
خـاطبتـهم بشـأن العمـل فى مسرح الـدولة اتـهمونى
باجلنون بالطبع التلـيفزيون والسينما بالنسبة لهم

سرح. أجدى من ا

ــنــاقـشــة مــا اصــطـلـح عـلى لــســنــا مـعــنــيــ هـنــا 
سـرح» كالم كثـير الكـته األلسن تـسمـيته بـ«أزمـة ا
عن تلك األزمة التى يبدو أنـها ستظل ملتصقة ال

سرح فحسب بل بكل شىء فى حياتنا. با
ـسرح سـرح» ولـنـتسـاءل عن «ا دعونـا من «أزمـة ا
فى األزمــة» نـعم األزمـة أو األزمـات الـتى يـعـانـيـهـا
ــــعــــيــــشــــة واقــــعــــنــــا وتـالحــــقه كـل يــــوم من غالء ا
والـبطـالـة والـفـسـاد اإلدارى واألخالقى مـن غرق
الــعــبــارة واحــتـراق الــبــشــر وســقــوط اجلـبـل فـوق
الـنـاس وبـلطـجـة بـعض رجـال األعـمـال.. و.. وما
ـــســـرح وسـط طـــوفـــان ــــكن أن يـــفــــعـــلـه ا الـــذى 

األزمات التى يبدو أنها لن تنتهى?!
الكاتب كرم النجار يقول: أى واقع يستفز الكاتب
ان يصبح دافـعاً.. وحافزاً له للكتابة لدرجة اإل
ـــشـــكـــلـــة أن األزمـــات أصـــبـــحـت لـــصـــيـــقــة لـــكن ا
صرى وكل ما يحدث حولنا ليس إال بالوجدان ا
ظـواهـر ألزمة واحـدة تـتلـخص فى إدارة ال تـعرف
مـــاذا تــــفـــعل وعـــقـل مـــصـــرى فـــقـــد قــــدرته عـــلى
ــســتــقــبل ووجــدان مــصــرى أصــبح اســتــشــراف ا
يــــتــــصــــالح بــــشــــكل غــــريب مـع األزمـــات ويــــنــــسى

ر بها. بسهولة كل كارثة 
وفى رأى الـنـجـار: فإن هـنـاك فـرقـا بـ أن تـكتب
عن ظــاهـرة أو تــكــتب عن أســبـاب الــظــاهـرة ألن
دور الفن ليس أن يؤرخ للحـدث مكتفياً بتسجيله
فــذلك مــكـــانه أشــرطــة اإلعالم ووجــدان الــنــاس
وهـنـاك الــكـثـيـر من األعــمـال كـتـبت عـن اسـتـهـتـار
رجــال األعـــمــال ولــكن مـــا يــنــبــغـى أن يــكــتب هــو
الــزواج بــ رجــال األعــمــال والــســلــطـة لــكن دور
الـفن هـو الـبـحث عن األسـبـاب احلـقـيـقـيـة لألزمة

التى نحترق بنتائجها.
ــســرحى يـســرى اجلــنـدى وحـسب كـالم الـكــاتب ا
ـثل حـافـزاً لـلـكـتابـة ألنه فـإن مـا يـحـدث حـولـنـا 
ــصـرى مــرتــبط بــحـالــة تــدهــور عــام فى الــواقع ا
تـتـصـاعـد يـومـاً بـعـد يـوم وتـبعـث عـلى الـقلـق لدى
ـهـمـوم به. ـجـتـمـعه ا ـا يـحـدث  ـراقب  الـفـنـان ا
حـقــيـقـة فـإن مـا يـحـدث بــاعث عـلى األلم لـكـنه ال
يــجب أن يــكــون بــاعــثــاً عــلى اإلحــبــاط وهــذه هى
العبرة التى ينبغى على الكاتب أن يستوعبها ألن
أى إحــبـــاط يـــبـــلـــغه صـــاحب الـــقـــلم يـــؤدى به إلى

الشلل والتوقف عن أداء وظيفته.
إن الكاتـب بتركـيبـته الداخـليـة التى يـقبع داخـلها
كـما يقـول الكـاتب بهـيج إسماعـيل ناقـد حساس
جتاه أى أخطاء يـراها حوله وحيث يرى اجملتمع
غـيـر ســلـيم يـتـكــون لـديه حـافـز أن يــكـتب وتـصـبح
األزمات من حوله مادة للـكتابة ألن الكاتب داخله
رغــبـــة فى إصالح اجملــتـــمع وإصالح الــعـــالم كــله
ــوجــودة حـــالــيــاً من ــشــكـــلــة أن الــنـــمــاذج ا لـــكن ا
الـكــتــاب إمـا مــنـشــدو زفــة أو مـحــايـدون أو كــتـاب
تسـلية وهذه النمـاذج تنشد السالمـة باختياراتها
ويصبح جل تلك وتأمن من تصنيـفها كمعارض 
ـال حتى لو اضطر اهـتمامها هـو احلصول على ا
لـسرقة كتابـات اآلخرين ألن الكتابـة تتحول لديه
من موقف ورأى إلى ترويج سلعة وقبض ثمنها.
ـتـتـابـعـة حـالـيـاً أبـرزت ويـضـيف بـهـيج: األحـداث ا
االنـــفـــراجـــة الـــرهـــيـــبـــة فى اجملـــتـــمع والـــتـــنـــاقض
الــشـــاسع بــ حــادثــة دبى وانـــهــيــار األحــجــار فى
الدويقـة خيـر تمثـيل لواقع اجملتـمع احلالى الذى
توسطة وحتول إلى طبقت فقط تآكلت طبقته ا
غنية وفقـيرة شاءت األحداث أن تتزامن حادثتان
تمسـان كل طبقة مـنهمـا فى مسلسل أكـثر درامية

سلسالت التى تعرض فى رمضان. من كل ا
ــســرحى أبــو الــعال الــسالمــونـى يــقـول: الــكــاتب ا
ـسـرح مـعـنـى حـالـيـاً بـتـقــد آخـر مـا وصل إلـيه ا
ـسرح من صـيـحات حـديـثة بـيـنمـا الـعروض فن ا
ـشاكل من التى تـنـاقش قضـايا اجملـتـمع تواجه بـا

رقـابة إداريـة ودينـية وفـنيـة... ويشن الـسالمونى
سـرح واصفاً إيـاها بالـهلوعة هجومـاً على إدارة ا
ن غـيـر الـقـادرة عـلى اتـخـاذ الـقـرار دون الـرجـوع 
ـسرح تـبـحث حالـياً عن هم أعـلى ويقـول: إدارة ا
العـروض اآلمنـة التى ال تـسبب مشـاكل وال تواجه
ـديـرون ـا يـخـاف ا قـضـايــا حـقـيـقـيـة وال أدرى 

وهم فنانون فى األصل.
سـرحى أحمد عوض فـيتساءل: وأين أمـا الكاتب ا
ـسرح نفسه?? لقد انقرض سرح? بل أين ا كتاب ا
ـــســـرح ـــســـرح لــــديـــنـــا وأصـــبـح مـــا نـــقـــدمـه فى ا ا
اخلـاص «شــبه مــسـرح» ولــيس مــسـرحــًا حـقــيـقــيـًا
وهــنـاك 4 مــسـارح خــاصـة مــغـلــقـة بــعـد أن حــولـهـا
أصــحــابـــهــا إلى مـــكــاتب ومـــســرح الـــفــردوس كــان
مــؤجـرًا ألحـد األشـخـاص الــذى حـوله إلى مـخـزن
حـتى مـسـرح الـدولـة لم يـعـد يـقـدم شـيـئـاً ذا قـيـمـة.
ـــاً قــال أحـــدهم: «أعـــطـــنى مـــســرحـــاً وخـــبــزًا قـــد
ـسرح من أعطـيك شعـباً عـظـيمـا» والقـول حق; فا
ـمـكن أن يـغـيـر مـفـاهـيم ويـزرع قـيـمـًا رائـعـة ولـكن ا
حـ يكـون هناك مـسرح وحـ يكـون الفن مـرعيًا
لـــكن الــقـــائــمـــ عــلى أمـــر الــفـن حــالــيـــًا يــرون فى

الفنان (عياًال) يقدمون شيئًا نتفرج عليه.
هل تصنع األزمات فنا

يـنـفى كـرم الـنـجـار أن تــنـتج األزمـات احلـالـيـة فـنـاً
ألن اجملتمع يعانى من تشرذم بخالف احلال أيام
ــشـــروع الــقـــومى فـى الــســـتــيـــنــيـــات الـــذى جــمع ا
ـصــرى حــوله كـمــا لم يــحــدث من قـبل الــشـعـب ا
ــكــنــاً اآلن بــعــد أن تـضــاربت لــكن ذلـك لم يــعـد 
ـقــراطــيـة زاد من ــصـالـح كـمــا أن هــامش الــد ا
تــــشـــرذم اجملــــتــــمع حــــيـث إن األشـــيــــاء بــــدت فى
شكـلها مـباحة لكـننا فى احلـقيقة نـتصارع عـليها
يــســرى اجلــنــدى يــقـول: األزمــات ال تــمــثـل شــيــئـاً
ـشـروع الـقـومى - أى يـلـتف الـنـاس حـولـه لـكـنه ا
مـشروع قومى - هو الـذى يضمن االلـتفاف حيث
يــكــون هــدف اجلــمـــيع هــو الــنــهـــوض والــتــحــديث
وهـــذا لـــيس مــــوجـــوداً اآلن وهـــنــــاك حـــاجـــة إلى
ـقــراطــيـة تـغــيــيـر حــقــيـقى وإرســاء لــقـواعــد الــد

الصحيحة وبدون ذلك لن ننتج شيئاً.
الـكـاتب بـهـيج إسـمـاعـيل يـقـول: هـذه األزمـات قـد
تـكـون دافـعــاً لـلـكـاتب ولــكـنـهـا قـد تـمــثل مـعـوقـاً له
حـ تصـيبه بـاإلحـباط يـحدث ذلك حـ ال يرى
أمـامه أفقاً لـلمـستـقبل وأنه مهـما حتـدث ال يجد
ـا يـقـول وأنه فى وادٍ أذنـاً صاغـيـة أو أى مـردود 
واجملـــتـــمع فى آخـــر إال الـــكــتـــاب الـــكــبـــار فـــإنــهم
يـستـمدون طـاقتهـم اإلبداعيـة من دواخلـهم وليس

 اإلنهيار الصخرى فى الدويقة
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لـذلك حــدث الــلــقــاء الـفــكــرى والــتـشــكــيــلى بــ إبـداع
"جنـيب مـحـفـوظ" وإبـداع "حـسـن سـلـيـمـان" والـتـشـكـيل
فى الرؤية اإلخراجية للمخرج عبد الرحيم الزرقانى.
إنــنــا نــرى فى أعــمــال "حــسن ســلــيــمــان" الــتــشــكــيــلــيــة
ـرأة ضــحــيـة شـخــصــيـات "جنــيب مــحــفـوظ" خــاصــة ا
اجملــــتـــمـع "الـــبــــائـــعــــات فى األســـواق  –اخلـــادمـــات –

الغساالت  –اخلياطات.... إلخ).
إن أعــمـاله الـتــصـويـريـة تــتـمـيــز بـالـثـراء والــتـنـوع وذلك
الرتــبـــاطـــهــا وانـــتـــمــائـــهـــا الــصـــادق لـــلــحـــوارى واألزقــة
ـة إن الـضـبـابـيـة والـرمـاديـة تـسـيـطـر بـالـقـاهـرة الـقـد
على جو أعـماله التشـكيليـة احلزينة. واسـتخدام النور
والــظل بــخــصــوصـيــة فــنــيـة وتــقــنــيـة خــاصــة واخــتـزال
شــديـد لــلــخــطــوط واأللــوان. واإلحـســاس بــأن مــظــهـر
الـــعــالم اخلـــارجى الـــســطــحـى يــخـــفى حــقـــيــقـــة أعــمق

بهم. لموس وا مغايرة إلى ما وراء ا
تلك احلـالة من الـعزلـة والقـلق التى سـيطـرت على حـياته
ونــتج عـنــهـا رؤيــته الــتـأمــلـيــة وجـدرانه الــنــفـســيـة. أنه ابن
ـة التى عـشقهـا برماديـاتها حـوارى ودروب القاهـرة القد
الـصــامـتـة الــرطـبـة والــضـبـابــيـة الـتـى امـتـصــتـهـا اجلـدران
سـيطـر علـيهـا الغـبار واأللـوان اجملنـزرة البـاهتة الـعتـيقـة ا
الـــظالل وســـيـــطـــرة الـــصـــمت وانـــتـــظـــار الـــفـــرج واحلـــلم

. احملبط بالعدل واحلرية للفقراء والكادح
ـمتد إنهـا حالـة للشـكل الساكن لـيؤكد به فـكرة الزمن ا
إن الــفـــنــان الــراحل "حــسن ســلـــيــمــان" تــخــرج فى كــلــيــة
الــفـنـون اجلـمـيـلـة بـالـقــاهـرة قـسم الـتـصـويـر عـام 1951
رسم األقصر عامى 1953 – 52 وحصل على منـحة 
يالنو  –إيطاليا  1966شارك ية بريرا  ودرس بأكاد
عـارض اجلمـاعيـة فى مصـر واخلارج فى الـعديـد من ا
له العـديد من الكتابات الـنقدية التشكـيلية له دور كبير

فى إثراء احلياة الفنية والفكرية واألدبية.
صـورين التشـكيلي لقد مارس الـعديد من الفـنان ا
سرحية ناظر ومالبس العروض ا ي التصـميم  العا
الـتى قـدمت علـى مسـارح أوربـا وأمـريكـا وقـد أبـدعوا
ـسـرحـى بـأسـلـوبـهم فـى الـتـصـويـر وكـانت فى الـفـراغ ا
مـشــكـلـتــهم األسـاسـيــة قـلــة خـبـرتــهم بـتـقــنـيـات خــشـبـة
ــســرح وهـذا مــرجــعه أن الــلــوحــة ذات بـعــدين لــذلك ا

حسن سليمان فى مرسمه

ة برماديتها  ابن حوارى القاهرة القد
الرطبة وضبابية جدرانها العتيقة
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> الـشـمس كـل والضـوء جـزء وعـنـد أرسـطـو "ال يـسـتـطـيع اإلنـسان أن
ا أن الـشمس إلـه فهى جـوهر "وال وجـود لصورة يـفكـر بدون صـور" و

اجلوهر بالنسبة لآللهة".

يالد» لهارولد بنتر التى يقدمها مسرح الشباب من إعداده. تابعة بروفات مسرحية «حفل عيد ا سرحى متولى حامد يقوم حالياً  > الكاتب ا
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سرحية فى مواكب  الظاهرة ا
رؤية هالل رمضان(2)
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ــادة احلـيـة) كـمـا يـتـداخل الـكـلى فى > إن الــصـورة مـتـداخـلـة فى الـهـيـولى (ا
ـكن فصل الـضوء ـكن فـصلـها فال  ـمكن تـميـيزهـا ولكن ال  اجلـزئى ومن ا

عن الشمس إذ ال يوجد شىء بال صورة.

سرحي جريدة كل ا

22  من  سبتمبر 2008 العدد 63

> صدرت مؤخراًَ مسرحية «متاعب صيفية» للكاتب سليمان اخلليفى بعد عرضها من إخراج صقر الرشود بالكويت.

عز الدين نصر الدين..
 وجتربة فريدة فى «مسرحة» السيرة الهاللية

ídÉ°U AÉYO

استخدم تقنيات سرد متعددة

سرحى. تلقى فى احلدث ا إلى كسر اإليهام وإشراك ا
سرح اخملـتلفة يعمد واستمراراً لالستفـادة من تقنيات ا
عــز الـــدين فى الـــلــيــلـــة اخلــامـــســة والــتـى وافــقت ذكــرى
انـتــصــار الـعــاشـر مـن رمـضــان إلى «تــوزيع األدوار» عـلى
فــرقــته الــتى شــاركــته احلــكى لــتــتــحــول الــطــبــلــة فـى يـد
الـــفــــنـــان «عــــزت نـــصــــر الـــديـن» إلى رمح يــــقـــاتـل به فى
صــفـــوف اجلــيش الـــذى قــاده أبــو زيـــد بــيـــنــمــا تـــتــحــول
الــربــابـة ســيــفـاً فى يــد الــعـازف «فــاوى أحــمـد مــحــمـود»
يـــؤازر به عـــز الـــدين فى «مـــعـــركـــة الـــســرد» الـــتى حـــمى

وطيسها.
تـغـلف أجـواء النـصـر الـذى حـقـقه أبـو زيـد قـائـداً جليش
لك عـامر اخلفـاجى الليـلة السادسـة من ليالـى السيرة ا
مع عـــز الـــدين نـــصـــر الـــديـن وفـــيــهـــا يـــكـــشـف أبـــو زيــد
ـتـسـاءلـة واإلشـارات ذات الـداللـة عن حـقـيـقـة لألعـ ا
أصـله ونـسـبه قـبل أن يـغـادر الـعـراق لـيـصل بـعـد مـتـاهـة
قـصـيرة إلى «ديـر» لـيـواجـهـوا خمـسـمـائـة راهب يـرأسهم
اجلـد «إلـيـاس بن داوود» ويـدخل أبو  زيـد «مـعـركة» من
نـوع آخر حـيث يـطرح اجلـد عـليه أربـعـة وعشـرين سؤاالً
يــهـــلك هــو ومـن مــعه إن لم يـــجب عــنـــهــا ويــتـــرك نــصــر
الـدين جـمــهـوره فى حـالــة «تـرقب» مـنــتـظـرين مــا تـخـبـئه

أقدار الرحلة ألبو زيد وصحبه.
تـبدأ الليلـة السابعـة واألخيرة من أقصى نـقاط التشويق
وحتت عــنــوان «أبــو زيــد فى غــزة» تــبــدأ أحــداث الــلــيــلـة
اخلـتامـية والـتى يجـيب أبو زيـد خاللهـا عن أسئـلة اجلد
فى داللـة عـلى ثـقـافـته الـواسـعـة وعـلـمه الـغـزيـر ولـتـكون
إجـابـته عـلى الـسـؤال األخـيـر سـبـباً فـى إسالم الـرهـبان
لـينتقل بـعد ذلك إلى غزة ضـيفاً هـو وصحبه على بالط
مـلكهـا «زين الدين» ومن الـبالط إلى السـجن االنفرادى
يـنتـقل أبو زيـد بينـما يـنتقل صـحبه إلى سـجن آخر إثر

حتذير تلقاه زين الدين من عمه الصحصاح.
ويسدل عز الدين نـصر الدين ستار اخلتام على جتربته
عـقب أيـام حافـلـة علـى وعد  بـتـكرار الـلـقاء مع «جـمـهور

قبل. ا فى رمضان ا القاهرة».. ر

ـأثـورات فى مــشـاركـة ذات طــابع مـتـمــيـز رعى «أطــلس ا
الـشـعبـيـة» جتـربـة جـديدة لـشـاعـر الـسيـرة الـهاللـيـة «عز
الــدين نـصــر الـدين» وفــرقـته فـى أداء الـســيـرة الـهـاللـيـة
بــصــيـــغــة جــديــدة ذات طــابع مـــســرحى وذلك فى إطــار
احـتـفـالـية رمـضـان الـتى أقـامـتهـا الـهـيـئـة العـامـة لـقـصور

حكى القلعة. الثقافة 
عــز الـدين قــدم جتـربــته اجلـديــدة ضـمن بــرنـامج «راوى
من بـلدنـا» على مـدار سـتة أيـام بدأت فى 6 وانـتهت فى
12 رمــضــان اجلــارى مـــانــحــا كل يــوم اســـمــاً وعــنــوانــاً
ــقـهى الــثــقـافى ـســرحى فى ا مــعـيــداً تــشـكــيل فــضـائـه ا
الـواقع خلف مـبـنى احتاد كـتاب مـصـر كمـا أعاد تـرتيب
ـوسيقـية الـتى شاركـته - أيضاً - وضـعيـة أفراد فـرقته ا

ة. اء وترديداً وكأنها اجلوقة اليونانية القد األداء إ
ــسـرحـة» الـتـى قـام بـهـا نــصـر الـدين اجــتـذبت عـمــلـيـة «ا
لـلـدرامـا الشـعـبـيـة فى الـسـيرة األشـهـر جـمـاهـيـر احملكى
الـذين تـابعـوا لـيـالـيه بـانـتـظـام وتـزايـد عـددهم يـومـاً بـعد
يـوم مـحـافــظـ عـلى «تـقـالـيـد الـسـمـاع» قـدر حـفـاظ عـز
الــدين عــلى آلــيــة وطـــقــوس أداء الــســيــرة الــتى خــصص
الـلــيــلـة األولى الطـالع جـمــهــوره عـلــيــهـا مــؤهالً ألبــطـال
لـؤه اخلـشوع من خالل السـيـرة مضـفـياً جـواً قدسـيـاً 
اإلنـشـاد الديـنى والتـضرع إلى الـله الذى اسـتغـرق دقائق

طويلة من عمر الليلة األولى.
وفـى الــلــيــلــة الــثــانــيــة الــتى عــنــونــهــا عــز الــدين بـ«ابــقــوا
نـادونى وقولـوا يا مـسعود» قـدم مفـتتح «التـغريـبة» رواياً
بـدايـات رحـلـة أبـو زيـد وأبـنــاء شـقـيـقـته األمـراء الـثالثـة
وتـنـكـرهم فى هـيـئـة شـعـراء ربـاب واسـتـخـدامـهم أسـماء

بديلة أثناء رحلتهم االستكشافية صوب تونس.
وخصص عز الدين الليلة الثالثة والتى اختار لها عنواناً
ـرحتـلـ األربـعة «يـا شـاعـر سالمـك عـجـبـنى» حلـكـايـة ا
مـع سلـطان الـعراق عـامر اخلـفاجى الـذى عاد من رحـلة
صـيده لـينـزل الشعـراء األربعـة ضيوفـاً على قـصره وقد
ــنــزل من رفــضــوا تــنــاول الــطـــعــام من يــد ابــنــتـه خلــلــو ا

الرجال.
» يـسرد فـى اللـيـلـة الرابـعـة «واخـدين بـالكم يـا مـسـتمـعـ
عـز الدين احلوار بـ سلطـان العراق ووالـده الذى جاءه
مــــحـــذراً من جــــيش «الــــيــــهـــود األعــــادى» والـــذى يــــقـــوده
ـغــرور والـغــطــريف بن شـاه» والــلـذان أرسال األخــوان «ا
يـطالـبان بـاستسـالم بغـداد محذريـن من اجتـياحـها وهو
الـتهـديد الـذى يتلـقاه «اخلـفاجى» باسـتهـانة وفى روايته
لـــهـــذا اجلـــزء يـــحـــرص عـــز الـــديـن عـــلى تـــكـــرار جـــمـــلـــة
» كتـكـنيـك مسـرحى يـهدف «واخـدين بالـكم يـا مـستـمـعـ

جمهور احملكى عاش ستة أيام مع نصر الدين
وفرقته.. الذين حتولوا من «رواية» السيرة
قهى الثقافى إلى جتسيدها فى فضاء ا

عز الدين نصر الدين 

إيه األخبار..?

رشديد. سيد خطاب عالء قوقةسهير ا

> قـــــــبل افــــــتـــــــتــــــاحـه بــــــأيــــــام
اعـــتـــذرت الــــفـــنــــانـــة ســــهـــيـــر
ـــــــــرشــــــــدى عـن بــــــــطــــــــولــــــــة ا
مسرحـية «منـ أجيب ناس»
لــنــجـــيب ســرور والـــتى تــقــدم
حــالــيــاً عــلـى خــشــبــة مــســرح
الــــبـــــالــــون من إخــــراج حــــسن
ســــعــــد وتــــمـت االســــتــــعــــانــــة
بـالـفـنـانــة نـهـال عـنـبــر لـلـقـيـام
بـــــالــــــدور رفـــــضـت ســـــهــــــيـــــر
اإلفــــــــــصـــــــــاح عـن أســــــــــبـــــــــاب
اعـتـذارهـا لـكـنـهـا اسـتـبـعـدت
أن يـــــكــــــون االخــــــتالف عــــــلى
أجرها هو السبب كما تردد.

> الـفـنـان عالء قـوقـة يـشـارك
حــالـيـاً فى بـروفـات مـسـرحـيـة
«حتـت الــــتــــهــــديــــد» لـــــلــــكــــاتب
مـحمـد أبـو الـعال الـسالمونى
إخـراج مــحـمــد مـتــولى وإنـتـاج
مركـز الهنـاجر للـفنون تـمهيدا
ـــشــاركــتـــهــا ضــمن فـــعــالــيــات

هرجان التجريبى القادم. ا
كــــان مــــتــــولى قــــد قـــدم نــــفس
الــــعـــرض من إخــــراجه أيـــضـــا
ـاضى ولـكن من إنـتـاج الـعــام ا
فـرقـة الـســامـر الـتـابـعـة لـهـيـئـة
قــصـــور الــثــقـــافــة من بـــطــولــة
ســـــــعــــــــيـــــــد صــــــــديـق ورحـــــــاب

الغراوى.

> فى إطـار خــطـته لــتـطـويــر الـعـمل
ـــركــــز الـــقــــومى لــــلــــمـــســــرح قـــام بــــا
ـركز الدكـتور سـامح مهـران رئيس ا
باختيار الـدكتور سيد خطاب لتولى
مـــهــــام اإلدارة الــــعــــامــــة لــــلــــبــــحـــوث
ـركز وهى اإلدارة التى ـسرحيـة با ا

ظلت شاغرة لسنوات.
ـــعــهــد د. ســـيــد خـــطــاب مـــدرس بــا
ــســرحــيــة قــسم الــعــالى لــلــفـــنــون ا
ــســرحى وعــمل بــاإلخـراج الــنــقـد ا
ــــســــرحى لــــســـنــــوات قــــبل ســــفـــره ا
إليطـاليا لـنيل درجـة الدكتـوراة كما
شارك كنـاقد مسرحى فى عدد من
سـرحية الـتى نظمـتها هرجـانات ا ا

الهيئة العامة لقصور الثقافة.

٠ فـــمن اجلـــائــز أن الـــدولــة قـــد شــاركت
هى األخـرى فى تـطــور هـذا الـسـيـنـاريـو
كــــمـــا أن دخـــول الــــطـــوائف الــــصـــوفـــيـــة
ومـشاركتها بـطبولها وأذكـارها ومدائحها
ولباسهـا وأعالمها طور هو اآلخر شكل
ــنــطــوق من هــذا االحــتــفــال عن طــريق ا
ـسمـوع من إيـقاعـات الطـبول األذكـار وا
ثـم دخـول طوائـف احلـرفـيـ وانهـمـاكـهم
فـى تـــــدفــــــقــــــهم احلــــــركى فـى مــــــهـــــنــــــهم
وحــرفــهم ال شك طــور هــذا االحــتــفـال
وذلـك بتـشخـيص كل حـرفة أمـام جمـهور
ـوكب مـن خالل نـداءاتـهـم وأصـواتـهم ا
بـل وأصـوات األدوات الـتى يـسـتــعـمـلـونـهـا
أثــنـــاء الـــدق عــلـــيــهـــا كـــصــوت (ســـنــدان)

احلداد وأصوات الباعة وخالفه.
هـــذا الـــســـيـــنـــاريـــو كـــانت فـــكـــرته األولى
االســــتـــكـــشــــاف والـــفـــتــــوى (عـــنـــد رجـــال
الـدين) ثم اإلعالن وتوصـيل النبـأ (عند
رجـــال الــدولـــة) ثم رد الـــفــعـل الــشـــعــبى
ــتــلــقـى وهــو الــفــئــات عـــنــد اجلــمــهـــور ا
ـوكب) من الـشـعـبـيــة الـتى تـشـارك (فى ا
ادية أو الروحية. نفعة ا تعة أو ا أجل ا
هــذا الــســيــنــاريــو وإن فــرض نــفــسه أوالً
ـشـاركـة الـشـعـبــيـة فـيه بـاإلضـافـة فــإن ا
ـــســـئــولـــ ســاهـــمت فى إلـى مــشـــاركــة ا
ــنـاســبـة ومن ـا يــلــيق بـهــذه ا تـطــويــره 
ــــســـــئـــــول عن ــــمـــــكـن هــــنـــــا حتـــــديـــــد ا ا
االحــتـــفــال والـــتــخـــطــيط لـه وأمــا الــذى
ـشـاركـ الـذيـن ذكروا يـنـفـذ فـهم بـقـيـة ا

آنفاً.
ــــمـــــكن أن يـــــحــــدث وعـــــلى هـــــذا فــــمـن ا
التدفق احلـركى اجلمعى والفردى - من
شارك - فى إطار ما حدده هذا قبل ا
ـان بــتــنـفــيـذه (الـســيــنـاريــو) ودرجــة اإل
ــكن أن نــطـلق ومن هــنـا قــد يـنــبــثق مـا 
ــــــســــــرح أو الــــــظــــــاهـــــرة عــــــلــــــيـه بــــــذور ا

سرحية. ا
راجع ا

ـكـتـبة - حـسن عـبـد الـوهـاب رمضـان ا
الــــثــــقـــــافــــيــــة عــــدد 8 وزارة الــــثــــقــــافــــة
واإلرشـاد الـقــومى دار الـقـلـم الـقـاهـرة

ص 16.
- جــمــال الـــدين أبى احملــاسـن الــنــجــوم
ـــــؤســــســــة الـــــزاهــــرة اجلـــــزء الــــثـــــانى ا
ـصـرية لـلـطبـاعـة والنـشـر القـاهر ص ا

.17
- مـــحــمــد بن عـــبــد الــله الـــطــنــجى (ابن
بـطوطـة) رحـلـة ابن بطـوطـة دار الـكتب

.29 اللبنانية لبنان ص 28
- مــحـمــد بن أحــمـد بن إيــاس احلــنـفى
بـدائع الـزهور فى وقـائع الـدهور الـهيـئة
ــصـــريـــة الــعـــامـــة لــلـــكـــتــاب الـــقـــاهــرة ا

1984 ج4 ص 397.
ـــصـــريــ - إدوارد ولـــيـم لـــ عـــادات ا
احملـدثــ وتـقـالــيـدهم مــكـتـبــة مـدبـولى

.489 القاهرة ص 488
- عـــــبـــــد الـــــرحـــــمن عـــــرنـــــوس رســـــالــــة
مــــاجــــســــتــــيــــر بـــــعــــنــــوان «االرجتــــال وفن
ــــعـــهــــد الـــعــــالى لــــلـــفــــنـــون الـــتــــمـــثــــيل» ا
ـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة 1990 ص 106-105. ا

حـــيث يـــركـــبـــون خـــيـــولـــهم فى طـــابـــورين
منتظم يـليهم أفراد الشرطة يسيرون
فـى طابورين أيضـا فى خطوات منـتظمة
وسيقى يليهم شيوخ موقعة على أنغام ا
البــســهم ومــريــدو الــطـــرق الــصــوفــيـــة 
طـعمـة بالشـرائط والعـمامات الـبيـضاء ا
ـسكـون فى أيـديهم األعالم اخلـضراء 
والــبـيـارق الــتى تـدل عـلــيـهم. ويــلـيـهم فى
وكب طابور مـن العربات (الكارو) التى ا
جتـرها اخلـيـول والبـغـال وهذه الـعـربات
تــمــثـل احلــرف اخملــتـــلــفــة فـــنــرى عــربــة
عـــلـــيـــهـــا (كـــنـــفـــانى) أمـــامه فـــرن يـــصـــنع
بـواسـطته الـكـنـافـة والقـطـائف كـمـا نرى
عـربة أخـرى عـلـيهـا جنـار يـقوم بـصـنـاعة
قــطـــعــة أثــاث خــشــبـــيــة أمــام الــنــاس ثم
عـربة أخـرى علـيـها صـانع األحـذية يـقوم
بـصناعة حـذاء وباألحرى يقـوم بصناعة
(بُــلـــغــة) حــيـث يــشــتـــهــر مــركـــز فــاقــوس
بـصـنـاعـة (الـبـلغ) ثم تـلـيـهـا عـربـة أخرى
عـلـيـهـا احلـداد الـذى يـسـتـخـدم الـسـندان
ـطرقـة فى تـطـويع قطـعـة من احلـديد وا
وتـشكـيلـهـا ثم تأتى عـربـة اخليـاط الذى
يـجلس إلى مـاكيـنة اخليـاطة مـنهـمكا فى
خـيـاطة جـلبـاب بلـدى ثم يلى ذلك عـربة
اخلــبــازيـن الــذين يــعــجــنــون الــعــجــ ثم
يـــقـــومـــون بـــخـــبــــزه داخل فـــرن صـــغـــيـــرة
مــــوضـــوعــــة فــــوق الــــعــــربـــة وبــــعــــد ذلك
يـوزعون اخلبـز الذى ينضج عـلى جمهور
ـــشـــاهـــدين. (ويـــشـــارك اجلـــمـــهـــور فى ا
ـــعـــتـــقــد أن الـــفـــعل االحـــتـــفـــالـى). ومن ا
ا مشاركة أصـحاب احلرف والبائع إ
ـناسـبة لإلعالن عن هـو استـغالل هذه ا
بـــضــاعـــتـــهم مـن خالل مـــبــدأ الـــنـــفـــعـــيــة

والبهجة.
إن سـيــنـاريـو مــوكب الـرؤيـة هــذا يـفـرض
نــــفـــسه من خـالل نـــقـــطــــة انـــطالق وهى
ثـــبـــوت رؤيـــة هالل رمـــضـــان وإذا كـــانت
بـدايـة هـذا الـسـيـناريـو قـد انـطـلـقت مـنذ
ـــســـتـــوى الـــديـــنـى وهــو الـــبـــدايـــة عـــلى ا
اإلعالن بـبـدايـة شـهـر الـصـوم وشـعـائـره
فــإن مــشــاركــة الـــدولــة فى االحــتــفــال به
منـذ القـدم وحتى فـترات تـطوره - على
مـاليك ومن قـلدهم أيـدى الـفاطـميـ وا

ظل الثورة».
وبــتــاريخ 22 أبــريـل ســنــة 1955 نــشــرت

الصحف برنامج االحتفال كاآلتى:
وكب التقليدى ا

ويـــشــــمل مــــوكب الـــرؤيــــة فى الــــقـــاهـــرة
ـوكب الـرسـمى الـتقـلـيـدى الـذى سـيـبدأ ا
من مــحـــافــظــة الـــقــاهــرة وتــشـــتــرك فــيه
ــصـــانع والـــشـــركــات عـــربـــات أعــدتـــهـــا ا
واحملـال الـتجـارية تـمثل مـختـلف احلرف
هن فى مصر.. ويسير موكب احلرف وا
- من مـــكـــان الـــتــــجـــمع وهـــو اجلـــمـــعـــيـــة
ــــصــــريـــة - فـى مــــنـــتــــصف الــــزراعـــيــــة ا
الـسـاعـة الـثالـثـة بـعـد ظـهـر الـيـوم. ويـبدأ
ـــــوكب الـــــرســـــمـى من احملـــــافـــــظـــــة فى ا

منتصف الساعة السادسة.
وسيقى فرق الكشافة وا

ــــوكـب الــــرســــمى فــــرق وتــــشـــــتــــرك فى ا
ــوســـيـــقى الـــكــشـــافـــة األهـــلـــيـــة وفـــرق ا
دارس وعـربات تـمثـل نهـضة الـكلـيات وا
ــصـريــة واحملـال ـصــانع ا الــصــنـاعــيــة وا
ــصـانع الــتـجــاريـة وألول مــرة تــشـتــرك ا
احلربـية فى إبراز إنـتاجـها وأعمـالها فى
وكب. عربات من تصميمها تسير فى ا
موكب الرؤية فى محافظة الشرقية

ولـم يــكن مــوكب الـــرؤيــة فى ذلك الــوقت
قاصرا على الـقاهرة فقط فقد شاهده
الـــــبــــــاحث أعـــــوام 1964 1965 1966
ـــحــافــظــة الــشــرقــيــة ــركــز فــاقــوس 
حـيث نشأ البـاحث وكثيرا مـا كان يسير
فـى مــوكب الــرؤيــة بــصـــحــبــة أقــرانه من
ـوكب قـد توقف األطـفـال. بـيد أن هـذا ا
فى مــركـز فــاقـوس بــعـد نــكـسـة 5 يـونــيـو

.1967
ــــوكـب كـــالــــتــــالى: بــــعــــد صالة وصــــفـــة ا
ـــوكب أمــام مــركــز الــعــصــر... يـــتــجــمع ا
فـــاقـــوس (قــسم الـــشـــرطــة) فـى انــتـــظــار
إشارة الـبدء الـتى حتـما سـوف تصل إلى
ركز تلـيفونيا من القاهرة معلنة مأمور ا
ظــهــور هالل رمــضــان عــنـدئــذ يــتــحـرك
مــوكب الــرؤيــة عــلى هــذا الــنــحــو: فــرقـة
مــوسـيــقى الــشــرطــة الــنــحـاســيــة تــتــقـدم
بـهجة وكب تـعزف األحلـان اخملتلـفة ا ا
ـأمـور يــتـبـعـهم خـيــالـة الـشـرطـة بــقـيـادة ا

اجلــــنـــود واحملـــتــــشـــدون فـــرقــــا عـــديـــدة
ويــعـود فــريق مــنــهم إلى الــقـلــعــة بـيــنــمـا
تـــــطـــــوف الــــفـــــرق األخـــــرى فـى أحـــــيــــاء
ــديـنــة تـهــتف: «يــا أتـبـاع مـخــتـلــفـة فى ا
أفـــضل خـــلـق الـــله: صـــومـــوا صـــومـــوا».
وإذا لـم يــروا الـــقــمـــر فى تـــلك الـــلــيـــلــة
ـنـادى: «بـكرة شـعـبـان مـافيش يـصـرخ ا

صيام... مافيش صيام».
موكب الرؤية فى العصر احلديث

واسـتمرت حفـالت الرؤية يشـترك فيها
الـشـعب بــطـوائـفه حــيـنـمـا انــتـقل إثـبـات
الــهالل إلى احملــكــمــة الــشــرعــيــة فــقـد
كـــان يـــحـــتــفـل بــهـــا احـــتـــفــاال عـــظـــيـــمــا
«فــيــخــرج مــوكب الــرؤيــة من مــحــافــظـة
مــصـر إلى احملـكـمــة الـشـرعـيــة تـتـقـدمه
ــوســيــقى واجلــنـود والــتــجــار ومــشـايخ ا
احلــرف بـطـبــولـهم حـتى إذا ثــبـتت رؤيـة
الــــهـالل تــــطــــلـق الــــصــــواريخ واأللــــعــــاب
نارات دافع وتضاء ا النارية وتطلق ا
ــــــر مــــــوكـب الــــــرؤيــــــة فـى أنــــــحــــــاء ثـم 
الـــقــاهـــرة مــعـــلــنـــا الــصـــيــام. واشـــتــراك
ـوكب . وفى مــشـايخ احلـرف فى هـذا ا
ـواكـب الـكــبـيــرة األخــرى كـانت تــتــمـثل ا
فيه التجـارات والصناعات على عربات
يـتبارى أصـحابهـا كل فى إظهار جتارته
أو صـــنــاعــته فـــهى من قــبـــيل الــدعــايــة
والــدعــابــة وفــيــهــا مــا يــثــيــر اإلعــجــاب
وفـيـهـا ما يـثـيـر الـضـحك وكـان الـشعب
ـــشـــاهـــدة هــذه عن بـــكـــرة أبــيـه يـــخــرج 
ــواكب حــتى بــدايـة الــقــرن الــعــشـرين ا
كـــان يــقـــام مــوكب الـــرؤيــة طـــبــقـــا لــهــذا
الـنــظـام مع الـتــبـسـيط ثم تــقـلص  هـذا
االحـتـفال تـدريـجـيـاً إلى أن أعـادت إليه
بهجـته حكومة ثورة 1952 باعـتباره من
الــعــادات والــتـقــالــيــد الـقــومــيــة الـواجب
ـــهـــا وصـــورهـــا فـى نـــفــوس غـــرس مـــعـــا
األطــفــال لـتــتـعــلق بــهـا أذهــانــهم وتـثــيـر
فـيـهم عـوامل الـشـغف بـتـقـاليـد بالدهم
فـــــــقــــــد أصـــــــدرت األوامـــــــر فـى أواخــــــر
شــــعــــبــــان ســــنـــة 1374 هـ أبــــريـل ســــنـــة
وكب الـرؤية 1955م أن يـعاد االحـتفـا 
ــة عـــلى نـــسق يــجـــمع بـــ ســنــة الــقـــد
الـقد والتـطور الذى أدركـته مصر فى

ـــــؤرخ ابن إيـــــاس فى ســـــنــــة صف لـــــنــــا ا
(920هـ - 1514) مـــــــــوكـب رؤيـــــــــة هالل
رمــضــان أثــنـاء حــكم الــســلــطـان قــنــصـوه
الــغـــورى فــيـــقـــول: «وأمــا فى لـــيــلـــة رؤيــة
ـدرسة الـهالل حضـر الـقضـاة األربـعة بـا
ــنــصــوريـة وحــضــر الــزيــنى بــركـات بن ا
مــــوسى احملــــتـــسـب فـــلــــمـــا ثــــبــــتت رؤيـــة
الــــهـالل وانـــفـض اجملــــلس ركب الــــزيــــنى
بـــركـــات بن مـــوسى مـن هــنـــاك فـــتالقـــيه
ــشــاعل الـــفــوانــيس األكــرة واجملـــانــيق وا
ــــوقــــودة فـــــلم يـــــحص ذلك والــــشــــمـــــوع ا
لـــــكـــــثــــرتـه ووقـــــدوا له الـــــشـــــمـــــوع عـــــلى
الـدكـاكـ وعـلـقـوا له الـتـنـانـيـر واألحـمال
ـوقودة بـالـقـناديل من األمـشـاطـي إلى ا
ســـــوق مـــــرجـــــوش إلـى اخلـــــشـــــابـــــ إلى
سـويـقة الـل إلى عـنـد بيـته فارجتت له
الـــقـــاهـــرة فى تـــلـك الـــلـــيـــلـــة وكـــانت من
ـشــهـودة وأطــلـقــوا له مــجـامـر الــلـيــالى ا
بـالبخـور بطول الطـريق وكان ذلك يعادل

واكب السلطانية». ا
موكب الرؤية فى القرن التاسع عشر

صر
ـســتـشــرق اإلجنـلــيـزى إدوارد يــطـالــعـنــاا
وليـم ل الذى زار مـصر فـى الفـترة ما
ب (1833 - 1835) بوصف تـفصيلى
ــــوكب رؤيــــة هـالل رمـــضــــان فــــيــــقـــول:
«تــعــرف الــلــيــلـة الــتـى يــتــوقع فــيــهــا بـدء
شهـر «رمضان» بـليـلة «الرؤيـة» ويتوجه
فـى فــتــرة بــعــد ظــهــر الــيــوم الــســابق أو
قــــــبـال الـــــعــــــديــــــد من األشــــــخــــــاص إلى
الــصــحــراء حـــيث الــهــواء الـــنــقى لــرؤيــة
هـالل الـقــمـر ويــبــدأ الـصــوم فى الــيـوم
الـــتـــالى بــعـــد رؤيـــة الــهالل... ويـــنـــطــلق
احملــــتــــسب وشــــيـــوخ بــــعض الــــتــــجـــارات
اخملــــتــــلــــفــــة (اخلــــبــــازون والــــطــــحــــانـــون
واجلــزارون وبـــائــعـــو الــلـــحم والـــزيــاتــون
واخلـــضــرجـــيـــون) ولـــفــيـف من أعـــضــاء
ــــزيـــكــــاتـــيـــ هـــذه الــــتـــجــــارات وفـــرق ا
والــــفـــقـــراء يــــرأســـهم اجلــــنـــود فى هـــذه
الليلة فى موكب من القلعة إلى محكمة
الـــــــقـــــــاضى ويـــــــنـــــــظـــــــرون عـــــــودة أحــــــد
األشـخاص الـذى ذهب لـرؤية أو شـهادة
مسـلم آخر رأى الـقمـر هالال. ويحـتشد
ــرون بــهـا. الــنــاس فى الــشــوارع الــتى 
ــــوكب وجــــرت الــــعــــادة أن تــــنــــظـم إلى ا
ــغـطــاة أســرجـتــهـا طـائــفــة من اجلــيـاد ا
بــــــشـــــكـل مـــــزركـش بـــــيــــــد أن الـــــعـــــرض
العسكرى للطبقة الفقيرة قد حل محل
ـدنــيـة الـتى تــشـهـدهـا األبــهـة الـديــنـيـة ا
هـذه الـلـيـلـة. وبـات يـقـتـصـر مـوكب لـيـلة
الــــرؤيـــة الــــيــــوم عـــلـى مـــشــــاة الـــنــــظـــام.
ـشـاعل كـل مـجـمـوعة ويـتـقـدم حـامـلـوا ا
من اجلـنود كـمـا يسـيـرون خلـفـهم إلنارة
الـــطــريق لـــهم عــنـــد عــودتــهـم ويــتــبـــعــهم
الـــــشــــيـخ وبــــعض أعـــــضــــاء الـــــتــــجــــارات
األخــرى مع الـــعــديــد من الـــفــقــراء وهم
يــهـتــفــون عــنـد مــرورهم: «بــركــة بــركـة!
بـارك الله عـليك يـا رسول الـله السالم
عـليه». وتنـقضى عامة بـضع دقائق بعد
مــــرور فـــرقـــتــــ أو ثالث فـــرق ويــــخـــتم
ـوكب. وبـعد أن احملـتـسب ومـسـاعـدوه ا
يـــصل اخلـــبــر الـــيـــقــ بـــأنه تـــمت رؤيــة
الــقــمـر إلـى مـحــكــمــة الــقــاضى يــنـقــسم
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 خمسة مشاهد مسرحية
حتكى عن ليلة زفاف 

اضى يلعب باحلاضر ويضيَّعه?!" ليه الناس تسيب ا "
ســؤال بـسـيط لـكـنه يـشـيـر إلى واحــد من أهم األسـبـاب الـتى تـؤرق حـيـاتـنـا

االجتماعية وترمى بها فى بحور الفشل والضياع.
هـذا هو السـؤال الذى يطـرحه علـينا الـراحل د. مدحت أبـو بكر من خالل
ـسـرحى (لـيـلـة من عـمـرى). د. أبــو بـكـر واحـد من الـذين اشـتـغـلـوا نــصه ا
جـموعة من سرحى وأثـرى احليـاة الثـقافيـة فى مصـر  بالـبحث والـنقـد ا
الـكـتب الهـامـة منـهـا: "اخلطـايـا العـشـر فى مسـرح الـهواة" و "فن االشـتـباك
شاهدين" و "الرومانسية والدراما النفسية" مثلـ وا السيكودرامى ب ا
سـرحية كان وبالـتوازى مع كونه بـاحثًا ونـاقدًا قدم العـديد من النـصوص ا
آخــرهــا نص (لــيــلــة مـن عـمــرى) الــذى نــشــر بــعــد وفــاته ضــمـن إصـدارات

اجمللس األعلى للثقافة.
(ليلة من عـمرى) كومـيديا غـنائية اسـتعراضـية من خمسـة مشاهـد سريعة
ومـتدفـقـة كمـجـرى مـائى رائق ال تشـوبه أيـة عـوائق حتكـى عن ليـلـة زفاف
ــشــاهــد األربع عــروســ بــدءًا من مــشــهــد تـمــهــيــدى داخل الــكــوشــة ثم ا
ــتـبـقـيــة داخل حـجـرة الــنـوم ومن خالل احلــوار بـ الـعـروســ يـتـذكـران ا
ـاضى الـتى تــسـبـبت فى إحـداث مـشـكالت وعـرقـلت الـعـديـد من أحـداث ا

طلوب إجنازه فى ليلة العمر. ا
يـأخـذ احلـوار شـكل (هـات وخـد) فـطـلـقـة من الـعـريس تـقـابـلـهـا طـلـقـة من
الـعروس بـإيـقاع سـريع ومـتـدفق ال يقـطـعه إال مـجمـوعـة من األحـداث التى
تزيـد األمر متعـة وسخونة مـثل اتصال تلـيفونى من أستـاذ العروسة ومـثلها
األعــلى الــذى يـغــيــر مــنه الـعــريس أو دخــول أم الــعــروسـة لـالطـمــئــنـان أو
دخـول اخلـادمـة الـلـعـوب الـتى يـعـجب بـهـا الـعـريس لـتـقـد الـعـشـاء كـذلك
ـؤلف بـإدخـالـهم فى احلـالة مـجـمـوعـة الـعازفـ والـراقـصـ الـذين يـقـوم ا

شهد. سرحية أو إخراجهم حسب أحداث ا ا
ؤلف فى تـمكنه من الـتنقل من حالـة الرومانـسية ب تظـهر كذلك مـهارة ا
العروس إلى حالة الشجار ثم العودة مرة أخرى إلى الرومانسية بسهولة

> إن أكـثر احلواس عند (هيجل) قابلة للتفاعل مع العقل (تعقال) هما البصر والسمع
مــسـتـبـعـدا حـواس الـشم والـذوق والـلـمس ألنـهـا ال تـتـعـامل إال مع مـا هـو مـادى. ولـذة

مادتها ال تتعلق باجلمال الذى يؤول إليه الفن. 28
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سرحي جريدة كل ا

سرح الطليعة قريباً. سرحى عاصم رأفت مشغول حالياً فى بروفات مسرحية «خيانة» لهارولد بنتر ويتم عرضها  > اخملرج ا
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«ليلة من عمرى»
كوميديا غنائية استعراضية

ió¡e óªëe ió¡e

ـسرحـية وانـسيـابيـة دون أن يـشعـر القـار بأى تـوتر أو قـلق أثنـاء قراءة ا
ـسـرحيـة جوًا من بل عـلى الـعكس فـإن هـذا التـنقل الـرشـيق يضـفى على ا

الكوميديا اجلميلة.
ـــــؤلـف داخل كـل مـــــشـــــهـــــد مـــــســـــاحـــــة لـألداء احلـــــركى أو كـــــذلك تـــــرك ا
االستعراضـات يريد من خاللها إظـهار وتأكيـد معنى ما أو كيـفما يتراءى
ـسـاحات من لـلـمـخرج الـذى سـيـتـصـدى لـهذا الـعـمل أن يـتـعـامل مع هـذه ا

األداء احلركى.
ـؤلف كتب هذا النص على طريقة النص أما عن احلوار فنقول أوالً  إن ا
ــسـرحـيـة وفى ـن من الـصـفــحـة احلـركـة ا الــسـيـنـمــائى فى الـنـصف األ

النصف األيسر من الصفحة احلوار واألشعار.
أمـا لـغـة احلوار نـفـسهـا فـكانـت كالـطـلقـات جـمل بسـيـطـة وقصـيـرة لكـنـها
ـطـلـوب وكـانت هـنـاك أجـزاء من احلـوار ـعـنـى ا تـصل بك وبـسـرعـة إلى ا

مكتوبة بلغة غنائية بسيطة.
ــســـرحــيــة أمـــا عن األغـــانى واألشــعـــار فــقـــد كــانت مـــعــبـــرة عن أحـــداث ا
تعة بعضـها رومانسى حالم واآلخر كوميدى ساخر وكلها بلغة بطريقة 

بسيطة وسهلة.
فى الــنـهــايــة أؤكــد من خالل هــذا الــنص عــلى شــيــئــ هــامــ األول هـو
سرحى الـغنائـى واالهتمـام به وبحث طرق تـطويره ضـرورة توافر الـنص ا
وتـنمـيـته فى وقت تـندر فـيه مـثل هـذه النـصـوص أمـا األمر الـثـانى والذى
ـؤلف دون أيـة تعـقـيـدات درامـيـة أو حوارات يـؤكده هـذا الـنص هـو قـدرة ا
ـتــعــنـا ويــثــرى وجـدانــنـا وإحــســاسـنــا بــطـريــقــة سـهــلـة فـلــســفـيــة عـلـى أن 

ومباشرة عن طريق نصه األدبى.

خمس مسرحيات قصيرة لسّالم

الكتاب: واحد ماشى (ومسرحيات تانية)
ؤلف: محمود سالم ا
الناشر: دار أكتب

"واحـد مــاشى ومـسـرحـيــات تـانـيـة" عــنـوان الـكـتـاب
ـســرحى الــذى صــدر مــؤخــرًا لـلــشــاعــر والــكـاتـب ا

الشاب محمود سالم عن دار نشر "أكتب".
يحتـوى الكتاب خـمس مسرحـيات قصيـرة صاغها
ــؤلـف فى أشــكــال وقــوالب مـــخــتــلــفــة هى "واحــد ا
مـاشى كـوابـيس حــيـاته هـو وهـو هـوجـة وأخـيـرًا

بالد احلرب".
الكـتاب يحـمل إهداء إلى "شـهداء بـنى سويف اللى
لـــســــة فى الــــقــــلب.. بــــاألخص ثالثـى بـــورســــعــــيـــد:

." محسن ياسم ياس
"واحـــد مـــاشى" الـــنـص األول فى الـــكـــتـــاب يـــعـــكس
جتـــربــة مــريـــرة من الــواقـع وظــواهــره خـــاصــة فى
إعالئه لـــبــعض الـــقــيم الــتـــافــهـــة والــســاقـــطــة عــلى

حساب القيم األصيلة واحلقيقية.
ــونــودرامــا" أمــا "كــوابــيـس حــيــاته" وهى مـن نــوع "ا
فـتتنـاول مشكالت الـشبـاب كالبـطالة وعـدم القدرة
ـة ـارسـة احلق فـى احلـيـاة الـكـر عــلى الـزواج و
والـضـغــوط الـتى تــمـارس عـلــيـهم من اجملــتـمع فال
يــجـدون مـلــجـأ لــهم سـوى الـهــروب إلى الـداخل أو

االستسالم لسلطة اآلخرين.
وفى إطار فـلـسفى يـتـناول الـنص الـثالث "هـو وهو"
ـــثــقـف وانـــقــســـام ذاته عـــلى مـــســألـــة ازدواجـــيـــة ا
نــفــســهــا; وذلك من خالل صــراع بــ كــاتب وذاته
ويتصـاعد احلوار بـينهـما أو الصراع إلـى أن ينتهى
وتـه فى النـهايـة لعـدم قدرة وتـهمـا (معًـا) -   -

الشخصية على التصالح مع الذات.
وفى لـوحــات سـريـعــة وخـاطـفــة ومـتالحــقـة جتـسـد
مــســـرحــيـــة (هــوجـه) من خالل ثالث شـــخــصـــيــات
مأزومة تناقـضات الواقع الذى يعيشونه واألحالم
ـسـروقــة وسـعى هـذه الـشـخـصـيـات الـضـائـعـة أو ا

نحو استعادة هذه األحالم.
ؤلف كـتـابه بـنص لألطفـال عـنوانه "بالد ويخـتـتم ا

عيون جمال عمر الصابرة

اسم الكتاب: عيون
صابرة

ؤلف: جمال عمر ا
صرية الناشر: الهيئة ا

العامة للكتاب.

ـقــهـورة صــابـر ـصــريــة ا عبء بـنــاء الــشـخــصـيــة ا
الـفالح الـبـسـيط الـذى عـشق زيـنب الـفـتـاة الـقـروية
ـــشـــرق والـــواقع اجلـــمـــيـــلـــة الـــتى تـــمـــثل له الـــغـــد ا
احلـزين فـقــد حـال دون ارتـبــاطه بـزواجـهــا الـفـقـر
ـدقع وهـو يـرى أنــهـا أغـلى من كل شىء فـيـذهب ا
إلى اجلـيـش لـيرتـدى الـبـدلـة الـكـاكى الـتى يـرى من
خاللـها كرامة الـوطن.. وتستأثـر شخصية عم ورد
عـادلة الصعبـة ب اإلنسان الذى ـساحة حتقق ا
فـقـد أرضه وداره عـندمـا سـلـبـتـا مـنه عـنـوة بـعد أن

قال كلمة احلق..

محمود احللوانى

دارس احلب" ويـحكى عن رحـلـة تنـظمـها إحـدى ا
لـلــمــتــفـوقــ من تالمــيــذهــا وتـلــمــيــذاتـهــا إلى بالد
احلب وفى الرحـلة تتـكشف لألطفـال حقيـقة هذه
البالد الـتى انتـشر فـيهـا الفـساد وسـادت الكـراهية
بسبب ظلم حكامـها فيسعى األطفال إلى استعادة
احلب الـذى هـجـر هـذه الـبالد. وبـالـفـعل يـنـجـحـون

فى ذلك.

ـوضـوعـات فى ـادى ويـدخل ا > الــضـوء مـحـصـور فى مـعـنى الــعـالم ا
جـميع أوجهـها الكيـفية مـتفردا فى إبراز األجـسام األشياء من خالل

القطبية التى يقف عندها الشكل األكثر بروزا.

سرحي جريدة كل ا
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عهد  باحملافظات من خالل التعاون مع الثقافة اجلماهيرية. سرحية قرر حتريك عروض طالب ا عهد العالى للفنون ا > ا

د. حسن عطية: الواسطة قائمة حتى قيام الساعة..
 وال سلطة لنا على ضمائر األساتذة

قدم مشروعاً لهيكلة الدراسات احلرة.. ويرحب بعودة النجوم للمعهد

استنـفاد مرات الـرسوب والبد وأن تـكون هنـاك معايـير فنـية أكثـر مرونة
عايير التعليمية اجلامدة وهذه عهد بعيداً عن ا فى التعامل مع طالب ا
عهـد للعودة مرة فرصة لكى أدعـو كل من لم يستطع اسـتكمال دراسـته با
ـعــهـد والـتــعـامل مع هـذه أخــرى وسـيـتم دراســة األمـر من خالل مــجـلس ا

رونة. احلاالت 
ــصـرى ــسـرح ا ــســرحـيــة عـلـى خـارطــة ا ـعــهـد وفــرقه ا > وأين طـالب ا

? والعربى أيضاً
- جــارى اآلن الــبــدء فى تــفــعــيـل خــطــ أســاســيــ أولــهــمــا مع د. هــانى
ـيـة الــسـابق ورئـيس قـسم الـتـمـثـيل احلـالى إلعـدد مـطـاوع رئـيس األكـاد
عرض مسـرحى يشارك فيـه كل الطالب ليكـون نواة إلعادة تـكوين فرقة
ـعـهد وهى بـدايـة عمـلـية إنـتـاج عمل بـشـكل فعـلى بـهدف الـوقـوف على ا
عهـد واخلط الثانى ينفذه كن أن يقدمه طالب ا ـا  سـتوى احلقيقى  ا
ــعــهــد» الــذى يــقـــوم بــإعــداد احــتــفــالــيــة اخملــرج أحــمــد الــســيــد «خـــريج ا
هـا فى مـسـرحـيـة تعـتـمـد عـلى أعـمـال الـفـنـان الـراحل سـعـد أردش لـتـقـد
افـتـتـاح مـهـرجـان زكى طـلـيـمـات لـلـمـسـرح الـعـربى خـالل ديـسـمـبـر الـقادم
عهد وأنا كتكر ألردش ويـشارك بالتـمثيل فى الـعرض عدد من أبنـاء ا
حـريص هـنـا على الـبـدء بالـعـمل ولـيس العـكس ونـأمل فى إعالن تـأسيس
شـاركة يـة وبالـتـالى ا الفـرقـة خالل االحتـفال بـالـيوبـيل الذهـبى لألكـاد

سرحية وتدعيم احلركة بأعمال جادة. فى احلياة ا
ـسـرح الـقومى > كـنا نـرى عـروضـا مـسرحـيـة كـبـيرة تـقـدم عـلى خـشبـة ا

عهد ما السبب فى اختفاء هذه الظاهرة..? ويشارك بها طالب ا
- حـدث هذا فى الـفتـرة األخـيرة فى بـعض األعـمال مـثل رومـيو وجـوليت
ـسـرح الـقومى و لـلـمـخـرج د. سـناء شـافع الـتى تـقـدم حـالـيـا من إنـتـاج ا
عـهـد بـشكل كـامل وحـدث أيـضاً فـى مسـرحـية االستـعـانـة فيـهـا بـطالب ا
«الـشبكـة» للـمخرج الـراحل سعـد أردش وأتفق مـعك فى أن هذا األمر ال
عهد من أمول ألنه كـان يعتمد على قيام أساتذة ا يحدث اآلن بالشكل ا
اخملــرجـ مـثـل سـعـد أردش وجالل الــشـرقـاوى وعــبـد الـرحــيم الـزرقـانى
بـتقـد أعمال مـسرحـية بـشكل مسـتمـر وكان من الـطبيـعى أن يسـتعـينوا
ـا نـســتـطـيع الــتـعــاون مع الـبـيـت الـفـنى ـعــهـد فى أعــمـالـهـم ور بـطالب ا
لــلـمــسـرح مــسـتــقـبال فى إعــادة هـذا الــتـقــلـيــد وخـاصــة فى األعـمــال الـتى
ـؤســسـات الــثـقــافـيـة تـنــتـجــهـا فــرقه الـكــبـرى إضــافـة إلى الــتـنــسـيق مـع ا
اخملـتـلفـة لـتدريـب الطالب فى مـجـاالت النـقـد واإلخـراج والسـيـنوغـرافـيا
وخاصة الهيـئة العامة لـقصور الثقافـة التى تمتلك عـدداً كبيراً من الفرق
ــنـــتــشــرة فى كـل مــحــافـــظــات مــصـــر وجــارى اآلن اإلعــداد ـــســرحــيـــة ا ا
ــعــهــد وخــريــجـيـه بـالــصــور والــســيـرة إلصــدار كـتــيب خــاص لــكل طالب ا

عهد. الذاتية ليكون مفتاحا للتعارف ب مؤسسات اإلنتاج وا
> وما هـو اجلديد عـلى أجندة د. حـسن عطيـة خالل عامه األول كعـميد

سرحية? عهد الفنون ا
-أحاول هذا العـام التأسيس إلقامـة مؤتمر عـلمى سنوى للـمعهد على أن
عـهد الفـنون الـشعـبية ـؤتمر األول قـريبـا مثـلما أقـمت وأنا عـميـد  يعـقد ا
ـؤتـمــر الـعـلـمى األول واألخــيـر لـلـمـعــهـد وذلك لـتـحـقــيق عـدة طـمـوحـات ا
ـعهد; أهمها إعادة النظر فى اللوائح التى تدير هذه تتعلق بآلية العمل با
ـؤســسـة الــعـلــمـيــة مـنــذ سـنــوات طـويــلـة مع االهــتـمــام بـإعــداد دراسـات ا
ـستوى الـعلمى ألعـضاء هيـئة التدريـس وبالتالى وأبحاث علـمية تـرتقى با
ـنـاهج عـلـمـيـة تـتـيح لـلـمـعـهـد ـعـهـد مع دراسـة كـيــفـيـة الـتـأسـيس  طالب ا
سرح العربى ا تتسع الدائرة إلى ا صرى ور سـرح ا التأثير فى حركة ا

بشكل عام وهو دور هام البد من السعى نحو حتقيقه.
> انتشـرت خالل السنوات األخيرة ظاهرة افتتـاح أقسام للمسرح بكليات
سرح اآلداب والتـربية الـنوعية بـشكل مـلفت دون أى تأثـير على حـركة ا

ما هو تعليقك?
ـسـرح أمـر جـيـد ولـكن عـمـلـيـا هـو لـيس - نـظـريـًا افـتـتـاح أقـسـام لـدراسـة ا
كــذلك ألنـنــا ال نـســتـطـيـع أن نـنــشئ أقـســامـاً لــلـمـســرح دون امـتالك أدوات
ؤهل لتحمل عبء التدريس التأسيس لهذه األقسام بداية من األساتذة ا
ـنــيـا الــتى افـتــتـحت قــسـمـًا بــهـذه األقـســام حـتى ال تــتـكــرر مـأســاة جـامـعــة ا
للـمسرح بـكلـية اآلداب بـها قبل 7 سـنوات ولم تنـتظم الـدراسة به حتى اآلن
لعـدم توافر أعـضاء هيئـة التدريس واألقـسام األخرى باجلـامعات اخملـتلفة
تـعـانى مـن األزمـة ذاتـهــا فـإذا عــلـمـنــا أن هـنـاك أزمــة فى أسـاتــذة الـتــمـثـيل
اجـستيـر والدكـتوراه فى مـصر كـلها ؤهـل من احلـاصلـ على درجـتى ا ا
ـمثـل ال يسـعى كثـيراً إلى اسـتكـمـال دراساته الـعلـيا إال إذا كـان معـيدًا ألن ا
ـسـرح بـإحـدى الـكـليـات; وهـو مـا دفـع كـلـية ـعـهـد أو  تـعـيـيـنه بـأقـسـام ا بـا
ـسـرحى فقط اآلداب بجـامـعـة عـ شـمس الفتـتـاح قـسم لـلـدراما والـنـقـد ا
دون التخصصات األخرى وذلك لوعى القائم عليها بندرة وجود أساتذة
تمـثـيل وهى ظـاهـرة تؤكـد االفـتـقاد إلـى التـخـطـيط الواعـى ولهـفـة مـجالس
يـة الـفنـون وامتالك مـا ليس لـهم قدرة اجلامـعات والـكـليـات للـتشـبه بأكـاد

على دعم استمراره بشكل الئق.

ـسـرحـيـ فى مـصـر ـتـلك د. حـسن عـطـيـة رصـيــداً من الـثـقـة لـدى ا
والوطن الـعربى حتول إلى ترحيب بالغ باختياره عـميداً للمعهد العالى
عهد وحل سرحية وآماالً تعلقت على شخصه فى النهوض با للفنون ا

زمنة.. أزماته ا
فى حواره مع «مـسرحنا» كشف د. عطية عن رؤية واضحة ألزمات وهموم
ى ورغبة صادقة فى جتـاوزها وفى السطور سرحى واألكـاد شـهدين ا ا

التالية مفاتيح تلك الرؤية.
ـعـهـد بـأنـهم غـيـر مـؤهـلـ > كـثـيـراً مــا تـتـهم جـهـات اإلنـتـاج خـريـجى ا
بالـشكل الذى يحتاج إليه سوق العمل وهو ما خلق عدة أزمات مع نقابة
مـثلـ التى تـدافع عنـهم باعـتبـارهم من أعضـائهـا فهل  هـذا العام ا

? قبول وضع معايير جديدة الختيار ا
- لألسـف مؤسـسات اإلنـتـاج الدرامى لـها مـعـاييـرها اخلـاصـة فى اختـيار
ـوهبـة احلـقـيـقـيـة ولذلك من تـقـدمـهم لـلسـوق دون الـنـظـر إلى اخلـبـرة وا
هن الـتمثـيلـية الـتى ترفض عـمل غيـر األعضاء نشـأت األزمة مع نـقابـة ا
دون احلصـول عـلى تـصريح حـمـاية لـلـمـهنـة مـثل أى نـقابـة مـهنـيـة أخرى
سـرحية مـؤسسة تعـليميـة حكومـية وهو غيـر مسئول عن ومعهد الـفنون ا
تـشـغـيل الـطالب ولـكـن من اجلـائـز أن نـفـتح لـهم قـنـوات تـسـاعـدهم عـلى
تــقــد مــوهـبــتــهم بــشـكل الئـق وإذا كـانـت جـهــات اإلنــتـاج حــريــصــة عـلى
عهد تقد أعمال جادة ومحتـرمة فالبد من االستفادة من خبرة أبناء ا

أما إذا كانت ال تريد فهى حرة وهذا شأنها.
ـعــهــد هـذا الــعــام كــان حـريــصــا عــلى عـدم الــتــقــيـد بــشــروط اجملــامـيع وا
ن لم تـتـعـد أعـمـارهم 28 سـنـة لـلـتـقـدم والـتـقـديـرات مع إتـاحـة الـفـرصـة 
للمعـهد وكانت الـنتيـجة طيـبة ومبشـرة وخاصة أن الـتعلـيم لم يعد قادراً
عــلى تــخــريج طـالـب جـيــد تــتـنــاسب قــدراته درجــاته الــتى حــصل عـلــيــهـا
ـا حـصل على ـعـنى أن احلصـول على 99 % ال يـعـنى تفـوق الـطالب ور
وهـبة احلـقيقـية ال عالقـة لهـا بالـتفوق هـذا اجملمـوع بطـرق ال نعلـمهـا وا
ـعهد فى الـتعـليم الـعام أو حـتى اجلامـعى ومن هـنا فـاختـبارات الـقبـول با
هى األسـاس الـذى يـكـشف امـتالك الـطــالب لـلـمـوهـبـة من عـدمه ودورنـا
ـوهــبـة وتـعــمـيـقــهـا خالل سـنـوات هـنـا كـمــؤسـسـة تــعـلـيـمــيـة تـطــويـر هـذه ا

الدراسة.
ـعهـد ولكن ـوهبـة للـقبـول با > تـتحـدث عن «مـعايـير االخـتيـار» وشرط ا
االتهـامات ال تزال تؤكد أن «الـواسطة» هى األقوى وأنهـا وراء تمرير عدد
تقدم عهد.. وهذا العام تضم صفوف ا من أبنـاء النجوم لاللتحاق با

جنلى طلعت زكريا وناصر سيف وآخرين?
لك آلـية - «الـواسطـة قائـمـة حتى تـقوم الـساعـة» ألننـا ال نسـتطـيع وال 
تـمـكـنـنــا من اخـتـراق ضـمـائـر األســاتـذة ومـعـرفـة نـوايــاهم ومع من يـقـفـون
وأسبـاب االختيار وهذا ال يعنى أنـنا نساند أبناء الـنجوم جملرد انتسابهم
ألسر فـنية ورغم ذلك كـشفت نتـائج القبـول هذا العـام عن استبـعاد أكثر
من مــتـقـدم يــنـتـمــون ألسـر فــنـيـة مع الــعـلم أنــنى لـست ضــد هـؤالء ألنـنى
ن أعـــرف أن من يــعــيش فـى مــنــاخ فــنى أحـــيــانــاً يــكــون مـــؤهالً أفــضل 
يعيش خارج هذا اإلطار ليس ألنه «واسطة» ولكنه تربى داخل بيئة فنية
ـتـابـعـة ــؤكـد أنـهـا تـوفـر له مـســاحـة من االتـصـال بـالـوسـط الـفـنى وا من ا

احلياتية الدقيقة لتفاصيل هذا العالم.
ـعهـد منـذ أعـوام قلـيلـة يواجه > مـشـروع الدراسـات احلرة الـذى يتـبـناه ا
ـهن مـشــكالت تـهــدد بـاسـتــمـراره وخـاصــة مع تـعــنت مـسـئــولى نـقــابـة ا
الـتـمثـيـليـة فى مـنح خريـجـيه تصـريح عـمل.. فـهل تنـتـهى األزمة خالل

قبلة? الفترة ا
ـــعــهــد قـــدمت مــشـــروعــاً إلعــادة الـــنــظــر فى - فـى آخــر اجــتـــمــاع جملــلس ا
الــدراســـات احلــرة ونــظــامــهــا الــدراسى يــعــتـــمــد عــلى إنــشــاء ثالثــة أقــســام
ــعـهـد (لـلــتـمـثــيل واإلخـراج والــدرامـا والـنــقـد والـديــكـور) مـوازيــة ألقـسـام ا
النظامـية وهو ما يـستدعى تغيـير الئحة الـدراسات احلرة ومن جانب آخر
هن التمـثيليـة لوضع بروتوكول مع اتفقت مبـدئيا مع د. أشرف زكى نـقيب ا
ـنح بـنــاء عـلــيه احلـاصل عــلى شـهـادة الــدراسـات احلــرة تـصـريح الـنــقـابــة 
سـنـويـًا يـؤهـله لـلـعـمل وبـالـتبـعـيـة احلـصـول عـلى عـضـويـة مـنـتـسـبـة فى حـالة

نتسبة باحتاد الكتاب. إثبات اجلدارة على غرار العضوية ا
> هل يعنى هذا إعادة النظر فى شروط القبول بنظام الدراسات احلرة?
ــعـايـيـر الـتى ـتـقـدم فى الــدراسـات احلـرة بـنـفس ا - سـيــتم الـتـعـامل مـع ا
نـتظـم لـضمـان اختـيار مـواهب متـميـزة وحقـيقـية تطـبق على الـطالب ا
حــتى ال يــتــحــول األمــر إلى مــجــرد بــاب خــلــفى لــلــحــصــول عــلى تــصــريح

النقابة.
ـعهـد الذين > أال ترى أن ظـاهرة قـرارات الـفصل لـعدد كـبيـر من طالب ا
أصبحـوا جنومـاً فيـما بـعد مـثل: أحمد رزق ومـنة شـلبى ومـحمـود عبد

غنى وغيرهم حتتاج إلى إعادة نظر? ا
ـوهــوب فـعالً ــتــمـيــز وا ـعــهـد وخــاصـة ا - أنـا ضــد فـصل الــطـالـب من ا
فالـطـالب الذى تـأتـيه فرصـة بـطـولة فـيـلم سيـنـمائى يـعـجزه عن االنـتـظام
ـدة عـام كـامل مـثال البـد من الـتـعامـل معـه بشـىء من الـرأفة بـالـدراسـة 
ـــعــهـــد و فــصـــلـــهم جملــرد ومن اخلـــســارة وجـــود جنــوم كـــانـــوا طالبــا بـــا

عهد مؤسسة تعليمية ونحن ا
غير مسئول

 عن «تشغيل الطالب»

 د. هانى مطاوع
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ـصـريــة وفى ثالثـة فـصـول كـتب جـمـال بـالـعـامـيـة ا
مــســرحــيــته أو بــاألحــرى رسم لــوحــته الــتــاريــخــيـة
بـشــكل تــسـجــيــلى لــفـتــرة من أحــلك الـفــتــرات الـتى
مــــرت عـــلـى مـــصــــر (صـــابــــرة) أو الــــوطن الــــعـــربى
ـــة 1967 الـــتـى جتـــرعــــنـــا كـــأس الـــكــــبـــيــــر.. هـــز
مرارتهـا حتى الـثمالـة - كمـا تشيـر النـبذة اخللـفية

للمسرحية..
ـؤلف أحـداثه فـى قـريـة بـحــر الـبـقـر وهى جـســد ا
مــجـرد قـريـة رمــزيـة تـمــثل صـراع الـقـوى الــغـاشـمـة
(الـعمدة ورجاله) مع أولـئك األبطال الـذين حتملوا

.. ومزيد وهوب أرفض فصل ا
رونة فى التعامل  مع الطلبة من ا
 الذين جنحوا  فى السوق

سعد أردش

 لغة احلوار بسيطة
وسهلة واجلمل قصيرة 
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> األشياء تـتحول ألنهـا تتضمن نـفيها اخلـاص فالنفى هـو احملول واألشياء
ـكان تـلك كـتلـة من خالل ا ال تتـحـول إذا لم تكن مـوجـودة وهكـذا الـضـوء 
الـذى يـحدده عن طـريق الـلون والـشكـل ويتـحول إلى نـوع من خالل داللـيته

ومعانيها.

هن التمثيلية تنظم خالل عيد الفطر القادم رحلة ترفيهية ألعضائها إلى تايالند. > نقابة ا

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc ÉeÉj ¿Éc
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فرقة سيد درويش 

√QGhO hôªY .O

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

رمضان واإلبداع (3)
قلـنا إن رمـضان يـعتـبر مـصدرا لإللـهام واإلبـداع سواء
ـســتـوى الــعـام واآلن ــسـتــوى الـشــخــصى أو ا عـلى ا
نـتـعـرض ألهم إبـداع حديث حتـقق فى رمـضـان والذى
سـوف يــظل صـداه مــسـتــمـراً إلى مــا شـاء الــله. هـذا
ـؤزر الذى حتقق فى الـعاشر من اإلبـداع هو االنتـصار ا

رمضان منذ خمس وثالث عاماً.
ـفــسـدون فى ــغـرضــون وا ولـألسف الـشــديـد حــاول ا
األرض من أدعـيـاء الدين وكـهـنة اإلسالم الـسـياسى أن
صـرى هـذا اإلجناز الـعـسكـرى الذى يسـلـبوا الـشـعب ا
حـقـقه جــنـودنـا الـبـواسل حـيـنـمـا كـتـبـوا فى كـتـبـهم
ـشـبـوهـة ومـجالتـهم ومـنـشـوراتـهم أن مـا حتـقق من ا
الئكة الذين انتصار هو بفضل جيش غير منظور من ا
ـنـيع. لـقد حـاربـوا واقتـحـمـوا الـقنـاة وخط بـارلـيف ا
ـا حتـقـيـقـاً ألهـداف فـعـلـوا ذلك لـيس لـوجه الـله وإ
سـيـاسيـة يـريـدون الـوصـول إليـهـا عـلى حـسـاب هؤالء
اجلنـود البواسـل أو يريدون أن يـركبـوا موجة االنـتصار
ويظهـرون فى الصورة ويـصبحـون كهنـة هذه االدعاءات
ة وسدنتها واالجتار بها بعد أن كانوا يتشفون فى هز
جـنــودنــا فى نـكــسـة 5 يــونـيه إلـى احلـد الــذى جـعل
كبـيرهم أو أحـد كبـرائهم يـصلى ركـعتى شـكر لـله على

ة. ؤ ة ا هذه الهز
غرضـون الذين فى قلوبهم مرض لقد استكـثر هؤالء ا
أن يـنسب النصر إلى صانـعيه من جنودنا األبطال وأن
ا بـذلوه من جـهد يحـرموهم شـرف حـصولـهم علـيه 
وعرق وأرق ودماء ونـسى هؤالء «الـدهاقـنة» أن جـنودنا
بــدأوا حـربـهم فى مـنـتـصف الـظـهـيـرة وهم صـائـمـون
قـانـتـون بعـد أن ظـلـوا قـابعـ فى خـنـادقـهم فى احلر
والبرد يـقاتلـون العدو خالل سـنوات حرب االسـتنزاف
وكان أكثرهم يـقضى أطول مدة جتنيد وصلت إلى أكثر
من سـت سنـوات فى انـتـظـار هذا الـيـوم اجملـيـد. هؤالء
ـغـرضـون الـذين أرادوا أن يـنـسبـوا هـذا اإلبـداع لـغـير ا
غرضة نسوا أننا لسنا فى جنودنا بادعاءاتهم الدينية ا
ـعـجـزات وأن هـؤالء اجلـنـود حـقـقوا عـصـر الـنـبـوة وا
ا بـذلوه طوال ست سنوات من بالفعل هـذا االنتصار 
جـهـد عـبـقـرى مــخـلص لـوجه الـله والـوطن وأن هـذا
اجلـهـد هـو وحـده الـذى حـقق الـنـصـر تـأكـيـدا لـقـوله
تـعـالى (إن الـله ال يـضـيع أجـر من أحـسن عـمال) ح
حقق هؤالء األبـطال أحسن األعمال وأشرفها ومن ثم
الئكة الذين سجدوا آلدم لم يضع الله أجرهم بل إن ا
إال إبلـيس هم بـالـتـأكـيـد الذيـن باركـوا هـذا االنـتـصار
وسـجدوا لـله شـكـرا عـلى هـذا اجلـزاء الـذى لم يـضعه
ا كان ذلك الله عـلى جنودنا الـذين أحسنـوا عمالً ور
غرضـون وكبيرهم تـكفيرا عن هـذا اإلثم الذى ارتكـبه ا
ــة جـــنــودنــا حــ ســـجــدوا لـــله شــكـــرا عــلى هـــز
واسـتشهادهم والـشماتة الـتى أبدوها لألمهـات الثكلى
واألزواج واألخـــوات واألبــنـــاء الـــذين فـــقـــدوا هــؤالء

الشهداء... ال سامحهم الله.

ـسرح ويـعـد الـفنـان الـعبـقـرى "سيـد درويش" عـلم من أعالم ا
ـوسيقى الغـنائى وفن األوبـريت كما يـعد رائـد التجـديد فى ا
الـعـربيـة وقـد اشـتهـر بـتـقد األغـانى اجلـمـاعيـة واألنـاشـيد
احلـمـاسـيـة وكـذلـك األغـانى الـتى تـعـبــر عن مـخـتـلف فـئـات
ـوسـيقـيـ فقـد قام ـؤرخ ا الـشـعب وطبـقـا إلحصـائيـات ا
بـتقد  26 أوبريت ومـسرحيـة غنائيـة تضمنت  260 حلنا

مختلفا.
بـدأت انـطالقـته الفـنـيـة حـيـنـما اسـتـمع إلـيه الـفـنـانان "سـلـيم
ـدينـة األسكنـدرية مسـقط رأسه وعرضا وأم عـطا الله" 
ـسـرحيـة والـسـفر مـعـها فى عـليـه االنضـمـام إلى فرقـتـهـما ا
رحـلتها إلى الشام وذلك فى مطلع عام 1909 وهناك تعرف
ـوسيـقـيـ الذين ـوصلى" وغـيـره من ا عـلى الـشـيخ "عثـمـان ا
وسيـقى الشرقية استـفاد منهم كثـيرا حيث أحاط بـأسرار ا
وسـيـقى الـعربـيـة. وقد انـتـقل عام1917 وتـعـمق فى أصـول ا
إلـى مديـنة الـقاهـرة سـعيـا وراء الشـهـرة وقام بـتقـد أحلانه
سـرحـيـة حيـنـذاك وفى مـقدمـتـهـا فرق: لـلـعديـد من الـفـرق ا
عـمـر وصـفى جـورج أبيض جنـيب الـريـحانى عـلى الـكـسار

هدية. إخوان عكاشة منيرة ا
كان الـدافع األول لتـأسيس هـذه الفرقـة هو مـحاولـة استـثمار
ذلك الـنـجـاح الكـبـيـر الـذى حتـقق ألوبـريت "العـشـرة الـطـيـبة"
الـذى قــام بـإنـتـاجه "جنـيب الـريـحـانى" عـام 1920 واعـتـمـد
عبرة بالـدرجة األولى فى جناحه على تلك األحلـان الرائعة وا

التى قام بوضعها الفنان "سيد درويش".
قدمت الـفرقـة فى أول عروضـها أوبـريت "شهـرزاد" وقد قام
سرحيـة الفرنسـية "الدوقة" الفنـان عزيز عيـد باقتبـاسه من ا
كـمـا قـام بـإخـراجه وشـارك الـشـاعـر الـكـبـيـر بيـرم الـتـونـسى
بكـتابـة أزجالـها كـما قام "سـيد درويـش" بوضع خـمسـة عشر

حلنا لها. 
ـنشـود ولم يحـالف الفـرقة لم يحـقق هذا األوبـريت النـجاح ا

التوفيق فاضطر الفنان سيد درويش إلى حل الفرقة.
ـوسـيـقــار سـيـد درويش بـتـكــوين فـرقـة أخـرى وقـدمت قـام ا
عــرضـهــا اجلـديــد بـعــنـوان "الــبـاروكــة" وذلك بـدار "الــتـمــثـيل
العـربى" وأوبريت "الباروكة" من اقتـباس األديب محمود مراد
مثل عبد العزيز عن مسرحـية فرنسية وقام بكتابة أزجالها ا
أحمـد وباإلخراج الـفنـان عزيـز عيد وبـوضع األحلان الـفنان
سـيـد درويش الـذى قـدم ثالثـة عـشـر حلـنـا تـمـيـزت بـالـنـضج
فهوم الفـنى وحسن الصياغـة والتوزيع وبالتالـى اقتربت من ا
ـايستـرو اإليطالى الصـحيح لفن األوبـريت خاصـة وقد كان ا
"كــاسـيــو" هـو الــذى يـقــوم بـالــتـوزيع األوركــسـتــرالي لألحلـان

وبقيادة األوركسترا بعروض الفرقة.
قـامت الـفرقـة بـإعـادة تقـد أوبـريت "الـعشـرة الـطيـبـة" الذى
قام بـاقتباسه األديب مـحمد تـيمور عن مسـرحية "ذى الـلحية

الزرقاء".

اشـترك فى تـمـثـيل األوبـريتـات الـتى قـدمـتهـا الـفـرقـة بالـتـمـثيل
: سـيـد درويش حـسـ ريـاض عـمـر والـغـنـاء كل من الــفـنـانـ
وصفى مـنسى فهمى عـبد العزيـز أحمد حيـاة صبرى حامد
مرسى حـسن القـصبـجى مـحمـود رضا إحـسان كـامل نظـلة

غربى. مزراحى محمد على هالل محمد ا
ـبدع سـيـد درويش مـرحـلـة التـطـور احلـقـيقى تـشـكل أحلـان ا
ـوســيـقى الـشـرقـيـة حــيث  تـطـويع الـنـغم لــفن الـتـلـحـ وا
ـوسيـقى الغربـية (فـاستـخدم على الشـرقى لقواعـد وأصول ا
ـثـال األسـلــوب الـبـولـيــفـونى) كـمـا  الــتـركـيـز عـلى سـبــيل ا
هـارات التطـريب وكان "سيد قدرات الـتعبيـر قبل االهتـمام 
ـسـرحـيـة كـامـلـة ودراسـة جـمـيع درويش" يـصـر عـلى قــراءة ا
شـخصـيـاتهـا ثم يقـوم بتـقـد األحلان الـتى تنـاسب طـبيـعتـها

سرحية.  واقف اخملتلفة با وتتناسب أيضا مع ا
ـوسيـقار تـنـوعت القـوالب الـغنـائيـة فى األوبـريتـات التى قـام ا
ــوشح ــوســيــقى واألحلــان لــهــا بـ ا ســيــد درويش بــوضع ا
ونولوج والديالوج.   والدور والطقطوقة واألناشيد الوطنية وا
ـهـا قـمة لألسف لم تـسـتـمـر هذه الـفـرقـة طـويال بـرغم تقـد
ـسرح الـغـنـائى وليس ذلك ـبدع "سـيـد درويش" فى ا إنتـاج  ا
فـحـسب بل وأنـضج األوبــريـتـات الـعـربـيـة تــلـحـيـنـا حـتى ذلك
. ويـرجع البعض عـدم جناح الفـرقة وعدم قـدرتها على احل
االستـمرار إلى إصرار "سيد درويش" على القيام ببطولة هذه
ـوهـبة األوبـريـتات تـمـثـيال وغنـاء ولألسف فـقـد كان يـفـتـقد 
ومهـارات التـمثـيل كمـا أن صوته لم يـكن رخيـما جـذابا كـتلك
األصوات الـتى تف اجلمهور العاشق للطرب فى ذلك الوقت

ثال).  هدية على سبيل ا (كسالمة حجازى ومنيرة ا
وإن كـنت أرى أن مـن أهم أسـبـاب فــشل الـفــرقـة هـو افــتـقـاد
وهبـة القـيادة وبالـتالى فـقد افتـقدت الـفرقة "سيـد درويش" 
لـلـقـيادة احلـازمـة وذلك بـخالف ارتفـاع تـكـلفـة اإلنـتـاج وعدم
مــقــدرة "ســيـــد درويش" عــلى الــتــخــلص من عــادة اإلســراف

والتبذير.
وسـيقـية أن الـفنـان سيد راجع الفـنيـة وا هذا وتـذكر بعـض ا
درويش قد شـارك بالغناء فى بعض األوبريتات مضطرا وقد
ـثـال عـنـدمـا اعــتـذر الـفـنـان حـامـد حـدث ذلك عـلى سـبـيـل ا
ـا استدعى مرسى عن الـقيام بـدور البطـولة لـيلة االفـتتاح 
أن يـقــوم "سـيـد درويـش" بـأداء دوره وهـو الــدور الـذى اخـتـار
ألدائه بـعــد ذلك أحــد أفـراد فــريق الـكــورس بـالــفـرقــة وهـو

الفنان محمد عبد الوهاب الذى ذاع صيته فيما بعد. 

قام 
بتأسيسها
عام1921
وسيقار  ا
سيد درويش
باالشتراك 
مع

 عزيز عيد -
وعمرو صفى

عـلى مـسـرح فنـدق «الـراديـسـون ساس»
بــالـعــاصــمــة األردنـيــة عــمــان تــتـواصل
ل» فى سرحية اللبنانية «ال  عروض ا
اسـتمـرار لتـقـليـد «الـعرض الـرمـضانى»
الـــذى رســخـــته الــفـــرقــة عــلـى امــتــداد

اضية. األعوام الثالثة ا
أشـــار عـــدد من أعـــضــاء الـــفـــريق فى
مـــؤتــمـــر صــحــفـى عــقــدوه فـى بــدايــة
ـتـعـة ـوسم» إلى أشـكـال الـفـرجـة وا «ا
سرح فى شهر رمضان التى يحـملها ا
والــــتـى تــــتـالئم مع طـــــقــــوس وعــــادت
الشهـر الكر الفت النظر إلى تشابه
هـذه الــعــادات والـتــقــالـيــد بــ لـبــنـان

واألردن.
سـرحيـة عبـاس شاه وأبدى جنـوم ا

وعـــادل كــــرم وروال شـــامــــيـــة ونــــعـــيم
حالوة سـعــادتـهم بـعـرض مــسـرحـيـتـهم
فى األردن نظرا لـلجاذبيـة التى تربطهم
بـاجلـمهـور األردنى عـلى مـدى الـسـنـت

. اضيت ا
ـسـرحـية نـاصـر الـفـقيه: وقال مـخـرج ا

سرحية عبارة عن مجموعة من إن ا
االسكـتـشات مـتـضمـنة أغـنـيات سـاخرة
ــعـاصـرة وألم الـواقع حتــول الـقـضـايـا ا
إلى ضــــــحــــــكـــــات مــــــشـــــيــــــراً إلى أن
ــسـرحــيـة فـى نـقــدهـا الـشــخــصـيــات ا
السياسى واالجتماعى وتشخيص بعض
ـا الـفــنــانــ والـكــومــيــديـ الــعــرب إ
تهدف إلى حتويل الواقع من مأساة إلى
كــومــيـديــا وإلى الـتــرويح والــتـوعــيـة فى

ذات الوقت .
وأكـد أن اسـتــضـافـة الـفــنـدق لـفـرقـة «ال
ل» لـلـسـنة الـثـالـثة عـلى الـتـوالى يعـتـبر
تكملـة للنجاحات التى حققها الفريق فى
سـرحـيـة حتمل األردن مـشـيـراً إلى أن ا
فى إحدى فـقراتـها حتـية خـاصة لألردن
الـــذى هــــو مــــحط تــــقــــديــــر واحــــتـــرام

اللبناني .
وقـال إن األردن يـعـد أول مــحـطـة لـهـذا
ـسـرحـيـة فى الـفــريق حـيث سـتـعـرض ا
كنـدا ودبى وأبى ظبى والسويـد وفرنسا

قبل . انيا فى العام ا وأ

ية الفنون وصدر مع العدد كتاب خاص عن الراحل د. سامى صالح. عاصر التى تصدرها أكاد اضى العدد اجلديد من مجلة الفن ا > صدر األسبوع ا
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اء يـسقط بـطبيـعته إلى أسفل > إذا كـان اجلسم ثـقيال مركـبا من الـتراب وا
أما إذا كـان خفيفا مركـبا من عنصر كالـهواء أو النار فإنه بطـبيعته يتجه إلى

األعلى.

سرحي جريدة كل ا
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ثلة لطفلة حجب جائزة أفضل عرض متكامل.. وجائزة أفضل 
زفة بالشموع فى ختام «مسابقة الدمام للعروض القصيرة»

أفضل تـقنـية مسـرحيـة وسيـنوغرافـيا لـعرض (عـندما
يتمرد) لفرقة أمواج.

أفـضـل نص مـسـرحى (بــغض الـنـظــر) حملـمـد احلالل
من فرقة رؤى.

ــثل ثــالـث حلــسن الــعــبـد الــعــلى (الــصــمت أفــضل 
زعج) لفرقة مواهب. ا

ـثل ثـان مـشـارى الـضيف (مـجـانـ الـعـيادة) أفـضل 
لفرقة أجيال.

ثل أول الطفلة نورة الدوسرى (شهد) لفرقة أفضل 
رموش.

ـعـتـز العـبـد الـله (شـهد) جـائزتـا الـتـمـيز فـى اإلخراج 
وعقيل اخلميس (عندما يتمرد).

جـائـزة أفـضل إخـراج مـاهـر الـغـا من فـرقـة مـواهب
زعج). (الصمت ا

أفضل عرض مـواز ( اخلادم) لفرقة شباب الفنون من
الرياض.

وحــجــبت جــائــزة أفــضل عــرض مــتــكــامل وقــيــمــتــهـا
( 5000 ريال).

ـاضى فعالـيات الدورة الـسادسة اختتـمت األسبوع ا
لـ«مـسابـقة الـدمام لـلعـروض القصـيرة».. وبـدأ حفل
اخلتام بـ«زفة شموع» للمكرم األربعة وهم د. عبد
الــله عـــبــد احملــسـن عــبــد الـــله احملــجـم إبــراهــيم
احلساوى ومـهدى اجلصاص تـتالت بعـدها فقرات

ليلة اخلتام.
ـسـابــقـة راشـد الـورثـان مـرحـبـاً حتـدث أوال مـديـر ا
ـا شـهـدته ـسـابـقـة مـشـيـداً  ـكـرمــ وضـيـوف ا بـا
سابقة من عروض مثلت عدداً ال يستهان به ليالى ا
سرحية وأثارت النقاشات األخوية - دارس ا من ا

حسب تعبيره - خالل الندوات.
ـكرمـ التى ألـقاهـا احملجم  تـكر عـقب كلـمة ا
ـنـفذة وهى أعـضـاء جلـنـة حتكـيم الـنـصـوص غيـر ا
سـتحـدثة فى مـسابـقة هـذا العـام بغرض اإلضـافة ا
ـسـرحيـة وقد حـصل على رفع مـستـوى النـصوص ا
جــائـزة هـذا الــفـرع نص «خــارج الـســيـطــرة» حملـمـد
ــركـز الـثــانى نص «هـجـرة احلالل بـيـنــمـا جـاء فى ا

النوارس البرية» لعباس احلايك.
سـابقـة التى شـارك فيـها13 عـرضاً وجـاءت نتـائج ا

مسرحياً كالتالى:

مسرحيو اجلزائر يصفون أوضاعهم بـ«الكارثة»
ويطالبون بـ«قرارات فوقية» لإلنقاذ
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ل».. اسكتشات واقعية «ال 
ساخرة من لبنان إلى األردن

جنمات فرقة «مسك» الكويتية..
مع «جنوم الفريج»

مسك وشـوق وشهد.. عضـوات فرقة مسك الـكويتية انـضممن إلى أسرة
سـرحى االسـتعـراضى «جنـوم الـفريج» الـتى تـقرر عـرضـها فى الـعـرض ا
هـرجانات البـحرين أول أيـام عيد الـفطـر قبل أن تـشارك فى عـدد من ا

ناسبات الثقافية فى الكويت وقطر والسعودية واإلمارات وعمان. وا
تـلـعب مـسـك وشوق وهـمـا شـقـيـقـتـان وابـنـة خـالـتـهـمـا شـهد أدوارا ثـالثة
محكـمات فى برنامج الكتشاف وصناعـة جنوم الغناء على غرار البرنامج

ى». الشهير «ستار أكاد

مخرجة كويتية وجنمة بحرينية
 فى مسرحية للطفل اخلليجى

من إخراج الـكـويتـيـة «أحالم حسن» تـعـرض فى قطـر خالل عـيدى
الفـطر واألضـحى مسـرحيـة األطفـال «أبطال الـفريـج» تأليـف وليد
الطاعن وبـطولة البـحرينية هـيفاء حسـ ومشاركة لـنجوم الكويت

خالد أم وناصر محمد وعبد الله الزيد وخالد البريكى.
ـسـرحيـة تـعد اجلـزء الثـانى من مـسـرحيـة «دانة واحلـكـيم» التى ا
ـاضى تنـتمى إلى الـطـابع اخللـيجى الـقد سـبق عـرضهـا العـام ا
ـنــطـقــة من الـوطن ــوسـيــقى لـهــذه ا وتـبــرز جـمــالـيــات الـتـراث ا

العربى.

عـبـر مــسـرحــيـون بــارزون فى اجلـزائـر
عـن تـذمرهـم إزاء الـوضع الـذى يـعيـشه
ـــــســـــرحـى والـــــذى وصـــــفــــوه الـــــفن ا
بـالـكـارثى مــرجـعـ ذلك لـغـيـاب قـرار
سيـاسى يقضى بإعادة االعتبار للقطاع

سرح خصوصاً. الثقافى عموماً وا
وقال رضـوان محمدى مدير مؤسسة فنون
ـــســرح وثـــقــافـــة خالل تـــكـــر قــدمـــاء ا
سـرح الهواء اضى  اجلزائـرى األسبـوع ا
ـسـرح فى اجلـزائر يـتـطلب الـطـلق «إنـقاذ ا
قــرارات فـوقــيــة داعــمـة جلــهــود الــبـعض
تـسـمح بـالـتـوصل إلى حـلـول نـاجـعـة بـشأن
وضـع ثقـافى يـعـيش ظروفـا صـعـبة فى ظل
ـادية غـياب تـسـييـر فـعـال وجيـد لـلمـوارد ا

التى يدعم بها القطاع».
واعــتـبـر مـحــمـدى أن اجلـانب الــتـكـويـنى
سـألة تردى  للفـنان يـقدم حالً مـبدئيـاً 

ـؤسسـة التى الوضع ومـؤكداً أيـضا أن ا
يتـرأسها تسعى إلى توسيع فكرة التكوين
ـســرح لـصـالح الـتـالمـيـذ والـطالب فى ا
سرحية دارس لـبعث فيهم الروح ا فى ا

وتقريبهم أكثر من الفن.
ـسـرحى ومن جـهــته انـتـقــد الـكـاتـب ا
نتهجة فى مخلـوف بوكروح السياسـة ا
ـسـرحى تــسـيـيـر الـقـطــاع الـثـقـافى وا
مـــرجـــعـــاً تـــردى األوضــــاع إلى نـــقص
اخلــبــرة وعــدم الـتــكــوين إضــافـة إلى
ــســـئــول تـــداخل الـــصالحـــيــات بـــ ا
والــفـنــان عـلى حــد قـولـه مـضــيـفـاً أن
ــســرح مــتــأثــران بـعــوامل الــثــقــافــة وا
احملـــيط والــــتـــغـــيـــرات الــــســـيـــاســـيـــة
واالقتـصادية فى الـبالد حيث إن هذه
الــعــوامـل ال تــتــمــاشى - حــســبه - مع

تطلبات الفنية والثقافية. ا

الطفلة أثناء التكر

ـشاركة فى 5 أعمـال تليـفزيونـية فى رمضان اعتـذر الفنـان األردنى زهير الـنوبانى عن ا
سرحى "شـفناكم... شوفونا" الذى تشاركه بطولته هذا العـام من أجل التحضير للعمل ا

الفنانة أمل الدباس.
سرحـية تمثل التـجربة الرمـضانية األولى لى باألردن  وشـجعنى كثيرا وقال النـوبانى "ا
ـسرح السـاخر النـاقد ولديـها القدرة على خوضـها أمل التى تـتمتع بـخبرة طـويلة فى ا

على جتسيد جميع الشخصيات اخملتلفة التى يحتاجها العمل.
سـرحيـة تطرح قـضايا تـمس النـاس فى مختـلف شئون حـياتهم وأشار النـوبانى إلى أن ا
وتـعـبـر عن هـمـوم معـيـشـتـهم ويـومـياتـهم ومن هـذه الـقـضـايـا: تبـدل أحـوال الـنـواب بـعد
ـقعـد الـنيـابى واختالف هـذه األحـوال عن أيام الـترشـيح واحلـملـة االنتـخابـية فـوزهم با
وحــوادث الـسـيـر وأخالقــيـات الـسـائق احملــلى وارتـفـاع األسـعــار بـشـكل عـام فى األردن
ـسـتـشـفـيـات احلـكـومـيـة وازدحـامـها فـضال عـن الصـراع بـ حـمـاس وفـتح ومـشـكالت ا

راجع وقلة اخلدمات فيها. رضى وا با

النوبانى 
مع أمل  الدباس
 فى «شفناكم...

شوفونا»
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د. عصمت يحيى

ـثل العـليـا هو عـالم األفـكار ألن الـفكـرة شىء غيـر مادى > إن عـالم ا
وجود واد واألفكـار يوجد  عـالم احملسوسـات وهو خلـيط ب ا وبـ ا

وجود. وغير ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحيته اجلديدة «احلادثة اللى جرت فى سبتمبر» للكاتب أبو العال السالمونى. > د. عمرو دواره  فشل حتى اآلن فى اختيار بطل 
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سرحي جريدة كل ا

22 من سبتمبر 2008 العدد63

هرجان اخلتامى هذا العام. رشحة للمشاركة فى ا سرح بهيئة قصور الثقافة انتهت من اختيار العروض ا > إدارة نوادى ا

ـادة هى الـكـتـلـة اخلـام ـادة والــصـورة  ا  > إن كـل وجـود (جـوهـر) مـصـنـوع من ا
ـتمـيزة وحتى تـصبح هـذا الشىء أو ذاك يـجب أن تنـطبق فـيها اجلـامدة غـير ا

الصورة فالصورة هى الفكرة الناشطة النوعية".

د. أحمد
 مجاهد

أيام احملكى
هــكـذا مــرت سـريــعـاً أيـام مــحـكى الــقـلــعـة الـتى
أقـامتهـا الهيـئة فى قلـعة صالح الدين بـالتعاون
مـع تسع مـؤسـسـات تابـعـة لـوزارة الثـقـافـة فضالً
ـنـاسـبـة شـهـر رمـضان عـن احتـاد كـتـاب مـصـر 

. الكر
لـــيــست إشــادة بــالـــذات الــقــول بــأن جنــاح هــذه
الـتظـاهرة الـثقـافية والـفنـية فـاق كل التـوقعات
واحلـق أن وراء هذا الـنـجـاح دعم مـادى ومـعـنوى
كـبـير قـدمه الـفـنان فـاروق حسـنى وزيـر الـثقـافة
الـذى كان حريصاً قبل شهر رمضان الكر على
مـتـابعـة كل التـفاصـيل بـدقة شـديدة وتـذليل أى
مـكن أن تؤثـر على جنـاح وتألق هذه عـقبـة من ا
الـتـظاهـرة وكان حـريـصاً كـذلك علـى افتـتاحـها
بـــنــفــسه ومـــعه كل قــيــادات وزارة الـــثــقــافــة ثم

متابعته لفعالياتها يوماً بيوم.
لـقد أسهمت هـذه التظاهرة الـتى  التخطيط
سئول بالهيئة لـها بعناية فائقة من قـبل كل ا
 فـى إعـادة االعتـبـار لـلـثـقـافـة اجلـادة والـرفـيـعة
ــتــشـائــمـة الــتى تــقـول ـقــولـة ا وأثــبــتت كــذب ا

بانصراف الناس عن تلقى هذه الثقافة.
ـواطـنـ شــهـدت الـتـظــاهـرة إقـبـاالً كـبــيـراً من ا
الـذين كانوا ينتقلون ما ب واحة الشعراء التى
شارك فيها كبار شعراء مصر مع عدد ضخم من
شـعراء األقـاليم بـاإلضافـة إلى عدد من مـطربى
األغـنية البـديلة التى تـرقى بالذوق واإلحساس
وبــ مــقــهى جنــيب مــحــفــوظ حــيث الــنـدوات
الـفـكريـة واألدبـية الـتى شـارك فيـها كـبـار النـقاد
ـثقف وكذلك عروض السيرة الهاللية التى وا
قـدمهـا اثنـان من أشهر رواتـها فى مـصر اآلن عز
ثـالً لرواة الـوجه الـقـبلى الـدين نـصـر الـدين 
ثالً لرواة الوجه البحرى. وأحمد سيد حواس 
ــقــهـى إلى مــســـرح ســاريــة اجلـــبل حــيث ومـن ا
وسيقـية وفرق الفنـون واآلالت الشعبية الـفرق ا
واإلنـشاد الدينى وعروض األراجوز وخيال الظل

وغيرها.
لـم يقـتصـر األمـر على ذلك فـقط بل تـعداه إلى
الـــورش الـــفـــنـــيـــة ومـــعــارض اإلصـــدارات الـــتى
نـظمـتهـا الهـيئـة العامـة لقـصور الـثقـافة وهـيئة
الــكــتــاب واجملــلس األعــلى لــلــثــقــافـة واجملــلس
ــركـز الـقـومى األعــلى لـآلثـار واحتــاد الـكـتـاب وا
لـلترجمة وصندوق التنـمية الثقافية فضال عن
ورش احلـــرف الــبــيــئـــيــة وورش رســوم األطــفــال

وغيرها وغيرها.
لــقـد كــانت هـذه الــتـظــاهـرة جــامـعـة لــكل أنـواع
صـرية وجـاءت لتعـكس حالة الـفنـون والثقـافة ا
االزدهـار والـتـنوع الـثـقافى الـتى تـشـهدهـا مـصر
اآلن والـتى يـعود الـفضل األول فـيهـا إلى الفـنان
فـاروق حسنـى وزير الثـقافة الذى حـقق للـثقافة
ــصــريــة إجنـازات كــبــيــرة يـصــعب حــصــرهـا أو ا

ساحة. اإلحاطة بها فى هذه ا

كواليس سرحية 90 طالباً جنحوا فى اختبارات قبول معهد الفنون ا
فى عهد جديد أكثر إشراقاً

حـسـ عـبـد الـله إبـراهـيم سـعـيـد مـحـمـد مـحـمد
سـيــدة الــســيــد مـوسـى سـمــيــر إبــراهــيم إبــراهـيم
مـحمـد عـبد احلـلـيم العـزونى أحـمد فـؤاد حـس

محمد فتحى متولى.
ـــســرحى  قـــبــول الــطالب وفـى قــسم الــديـــكــور ا

اآلتية أسماؤهم:
مى عبد الغنى عبـد الله ندى طارق عبد احلميد
مــصــطــفـى ســيــد ســعـــيــد تــهــامـى مــحــمــود عــوض
ــعــبــود عــبــد الــغــفـار زيــنب مــحــمــد خــلــود عــبـد ا
ســـامى عـــلى عـــبــد الـــله مـــنـــة الـــله ســـعــيـــد صالح
إبـراهيم أحـمد مجـدى عبـد القـوى محـفوظ على
الـســيــد عـلى عــبـد احلــمــيـد أمــ عـادل رمــضـان
مـهـا إسمـاعـيل الـفولى أحـمـد بسـمـة إيهـاب أحـمد
عـبـد احلمـيـد عبـد الـرحمن الـسـيد عـبد الـعـظيم
سـارة سيـد تـوفيق سـيـد ياسـمـ إسمـاعـيل كامل
شـادى محـمـد إسمـاعـيل قطـامش مـحمـود حـس
عـبـد احلـمـيـد مـحـمـد عـبـد الـرءوف عـبـد احللـيم
أحمد قبيس أبو عـقرب أحمد صفا حسن معتمد
مــبــروك مــحـمــد مــجــدى مــرعى حــسـن يــاســمـ
محمـد أحمد إبـراهيم رباب الـبرنس محـمد فرج
شـادى عبـد اللـه إسمـاعيل مـصـطفى مـحـمد نـبيل
مـحمـد خالـد محـمد مـحمـد عبـد اللـطيف أحـمد
فتحى عامر محمـد محمود السيد موسى محمد

بروك. حس عبد احلميد رجاء محمد ا
ــعـهــد فى اسـتــقـبــال الـطالب اجلــدد صـبـاح وبـدأ ا
أمس األحـد تمـهيـدا لالنتـظام فى الـدراسة وإتـمام

إجراءات القبول.
طالع حوار مسرحنا مع د. حسن عطية عميدطالع حوار مسرحنا مع د. حسن عطية عميد
سرحية صـ 5 عهد العالى للفنون ا سرحية صـ ا عهد العالى للفنون ا ا

الـعـدل هـبـة الـله شـعـبـان أحـمـد نـهى أحـمـد فـؤاد
أحـمــد مـحـمــد عـلى الــسـيـد الــسـعـيــد سـارة ربـيع
عــبـــد احلــمــيــد ر عــبـــد الــســمــيع مـــحــمــد عــبــد
الــعــظــيم  إيــاد أحــمـد الــصــعــيــدى أسـمــاء صالح
مــحــمــد عـلـى مـحــمــد مــصــطــفى حــلــمى مــحــمـد
قصـود شريف أحمد محمـد أحمد مـحمد عبـد ا
مـحــمـد مـحـروس بالل مـحـمـود عـلى اجلـمل والء
محـمد مـجدى فـوزى حـسام بـخيت مـحمـد مر
مـصـطـفى صـفـى الـدين مـصـطـفـى طـاهـر جـمـعـة
رضــوى شـــريف مـــحـــمــد الـــســـيــد ريـــهـــام مــحـــمــد
مــحـمــد هــبـة عــبــد الـعــظــيم عـبــد احلــمـيــد مــنـار

ـيـة الـفـنون اعـتـمد د. عـصـمت يـحـيى رئـيس أكـاد
ـعـهد ـاضى نـتيـجـة اخـتـبـارات القـبـول بـا األربـعـاء ا
ـســرحـيــة بـأقـســامه الـثالثــة بـعـد الـعـالـى لـلـفــنـون ا

. دة أسبوع اختبارات استمرت 
سرحية» عهد العالى للفنون ا د. حسن عطية «عميد ا
ـسـرحـنـا إن امــتـحـانـات هـذا الــعـام شـهـدت قـبـوًال قــال 
عـهد و مـراعاة اخـتيار كبـيرًا من راغـبى االلتـحاق بـا

واهب احلقيقية. تميزين وأصحاب ا ا
وأضاف د. عطـية :  قبول 90 طالبـة وطالباً فى
األقـــســام الـــثـالثــة (الـــتـــمـــثـــيل واإلخـــراج والـــدرامــا
ـــعــدل 30 ـــســـرحى والـــديـــكـــور) وذلك  والـــنـــقــد ا
طـــــالـــــبــــا٠ً لـــــكـل قــــسـم وجـــــاءت أســــمـــــاء الـــــطالب

الناجح فى قسم التمثيل واإلخراج كالتالى:
محمـد رمضان مـحمود طه عـبد الفـتاح طه نورهان
محمد مـحمود على ديـنا محمـد على النـشار محمد
مـصـطــفى يـاسـر مــصـطـفى مــحـمـود عـبــد الـلـطـيف
ـان الـسـيـد الـسـيـد أحـمد مـحمـود عـبـاس الـسـيـد إ
نــاصــر سـيف الــدين رانــيــا خـلــيل اخلــطـيـب مـحــمـد
رشــدى عــبــد الـعــلــيم نــهى عــابــدين مــحــمــد الــســيـد
شيـمـاء عـبـد الـلـطـيف الـسيـد خـالـد مـحـمـد الـعوانى
محمـد سمير مـحمد كـر محمد عـبد اجلواد ندى
مـحــمـد مـحــمـود أحـمــد صالح الـدين أحــمـد أحـمـد
عـبـد احملـسن مــبـارك فـاروق مـحـمــد مـحـمـد هـاشم
أحـمــد نـصـر الــدين أحـمــد الـشـهــاوى إيـهـاب عــثـمـان
مـحمد خـالد كـمال الديـن سليم كـر أحمـد حنفى
رشـا حسن مـحمـد أم تـامر كـرم أيوب نـهى فاروق
توفيق جـولى فكتور أنـيس حنا أحـمد محمـد محمد

عطى. فهمى ميرفت سيد عبد ا
أمـا أسـمــاء الـطالب الــنـاجــحـ فى قــسم الـدرامـا

سرحى كالتالى: والنقد ا
شـيـمـاء عـبـد الـسالم عـبـد الـعـزيـز مـروة عـبد الـله
أحـمد مـحمـد سمر إبـراهيم يـونس إبراهـيم على
فــتــحى عــبــد الــعـزيــز ديــاب نــوال مــحــمــد مــخــتـار

ية  رئيس األكاد
اعتمد النتيجة

 والدراسة انتظمت أمس
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وليد عبد احلميد.. انطالقة جديدة!
"كـــلـــمــــنى فى احملــــمـــول" إخـــراج إمــــيل شـــوقى
ـزيـكـاتى" إخــراج حـسن عـبـد الـسالم وفى و"ا
الـــتـــلــيـــفـــزيـــون شـــارك فى مـــســـلـــسل "حـــضــرة
احملــتـــرم الــوزيــر" لـــلــمــخـــرج ســيــد طـــنــطــاوى
و"الـوزيــر الـعــاشق"  له أيـضًــا كـمــا شـارك فى
"حـــــمـــــزة وبـــــنـــــاته اخلـــــمـــــســـــة" إخـــــراج هـــــانى

إسماعيل. 
وشـــارك ولـــيـــد فى بـــرنـــامـج "ســـلـــوكـــيـــات" فى
الــقـــنــاة الــســـادســة. ورغـم ذلك مــازال يـــشــعــر
بـطــاقـة داخـلـه لم تـر الـضــوء. ومـا زال يـنــتـظـر

الفرصة كأبناء جيله.

بـأربعـة" و"السـوس" و"رحـلة حـنظـلة" لـلمـخرج
فـــوزى ســراج ومع رضـــا حـــســنـى شــارك فى
"حـــدث فى الــســوق" و"ست احلــسن" وشــارك
فى "نـقول إيه" و"الـصـفـقـة" و"الـكالب وصلت
ــطـــار" و"فـــرح الــعـــمـــدة" مع اخملـــرج حـــلــمى ا
ســراج و"قــوم يــا مــصـــرى" لــرأفت ســرحــان.
وجنح ولــــــــيـــــــد فـى األدوار الــــــــكـــــــومــــــــيـــــــديـــــــة
جماهيـريًا ولكن اجلمهـور أعاد اكتشافه فى
ـدق" إخـراج سـمـيـر دور "عـبـاس" فى "زقـاق ا
الـــعـــدل وكـــان هـــذا الـــدور بــــدايـــة انـــطالقـــة

جديدة لوليد.
 اعـتـماده فـى اإلذاعة والـتـلـيفـزيـون وشارك
فى بـعض مــسـرحــيـات الــقـطــاع اخلـاص مــنـهـا

وليد عبـد احلميد مدرس الثانوى الذى دخل
ــــســــرح من فــــرقــــة طالئـع الــــشــــبـــاب عــــالـم ا
والـــــريــــــاضـــــة حتت  18ســـــنــــــة وشـــــارك فى
الـعــديـد من عـروضــهـا رغم صــغـر سـنه ومن
هـــذه الــعـــروض "بال نـــوافـــذ" لــلـــمــخـــرج رضــا
حـــســــنى الــــذى تـــبـــنــــاه وشـــجـــعـه فـــنـــيًــــا عـــلى
االسـتــمــرار وأحلـقه بــالـفــرقــة الـقــومـيــة فـرآه
شــوقى بـكــر وأســنـد إلــيه دورًا فى مــسـرحــيـة
"كيـلـو بامـيـة" وكانت أولى جتـاربه مع مـسرح
الـكـبــار ثم تـوالت أعـمـالـه بـعـد ذلك فـشـارك
" و "خـــشـب الــورد" فى مـــســـرحـــيـــة "اجملـــانــ
ـــــنـــــعـم و"أبـــــو نـــــضــــارة" و لـــــنـــــاصـــــر عــــبـــــد ا
ـلـيم "األوبـاش" و "كـومــبـارس ع الـبالنص" و"ا

نهلة إيهاب.. رُبع
سعاد حسنى

محمد محمد على.. فى ع العدو
ـعهـد الـعالى لـلـخـدمة االجـتـماعـيـة كان تـخـرج فى ا
ـارس الـتـمـثـيل كـمنـهج أثـنـاء دراسـته. تـعـرف على
ــسـرح عن طــريق اخملــرج أحـمــد سـوكــارنـو وقـدم ا
ـدرسى "طوق ـسرح ا أول عـرض مسـرحى له فى ا
الــنــجــاة" تــألــيف وإخــراج مـــحــمــود كــحــيــلــة. وتــبــعه

بعرض " 6فى عيون العدو" لنفس اخملرج.
ثـم تـــــــوالت عـــــــروضـه بـــــــعـــــــد ذلـك فـــــــقـــــــدم "ســــــارة
الـفــلـسـطــيـنــيـة" مع اخملــرج أحـمـد ســلـيــمـان "خـا

ــلـك" من إخــراج حـــمــادة شـــوشــة "طـــاقــة شــوف" ا
ــــصــــرى وإخـــــراج أحــــمــــد تـــــألــــيف الـــــراحل عـالء ا

سوكارنو.
شـارك مــحـمــد عـلى فـى عـدد من عــروض الـنـوادى
مــنـهـا "الــلى شـالــوا الـهـمــزة" تـألـيـف مـدحت يـوسف
وإخـراج عـادل طــلـبـة "كـلـنــا عـاوزين صـورة" إخـراج
مــحـمـد الـطــاروطى "هل كـان الــعـشـاء دسـمًــا أيـتـهـا

األخـت الــطــيـــبــة" تــألـــيف ريــاض عـــصــمت وإخــراج
محمد الشبراوى. 

"ملوك الشر" تأليف وإخراج محمد لطفى وحصل
هـذا الـعرض عـلى جـائـزة أحـسن عـرض ثم شارك
فـى "وقائع عـام الـطـاعـون" إخراج أحـمـد سـوكـارنو
"وش الــــديـب" إخــــراج هــــشـــــام إبــــراهـــــيم. وشــــارك
مـؤخـرًا فى عـرض "اإلسكـافى مـلـكًـا" تـألـيف يـسرى

اجلندى وإخراج وفيق محمود.
ويـشـارك مـحـمد عـلى حـالـيًـا فى عـرض "احلوائط"
سرح من إخراج محمد ه من خالل نـوادى ا لتقد

لطفى.

ثل أحمد عزت 
 وأشياء أخرى

نـهــلــة إيـهــاب طــالـبــة الــفـرقــة الــثـالــثــة درامـا ونــقـد
مـسـرحى بــآداب عـ شـمس. بـدأت الـتـمـثـيل مـنـذ
عــامـ وشــاركت فـى عـرض بــانــتــومــا "يال بــيــنـا
" لــــلـــمــــخـــرج "مـــصــــطـــفـى حـــذُيَّم" و "الــــشـــيخ مـــا

شعبان".
وشـــاركت أيـــضًــــا بـــالـــعـــمـل كـ "دوبالج" مع اخملـــرج
"سعـيـد سـلـيمـان" فى مـسـلسـل "نيـكـوالس" وعَـملت

باإلذاعة والتليفزيون.
نهـلة تـطلب من الـله أن يـوفقـها فى مـجال الـتمـثيل
ــثــلـة عــظــيــمـة وتــطــمح إلى أن تــكــون مــخـرجــة و
يُــعـجَـب بـهــا اجلــمــهــور خــاصــة وهى دارســة درامـا
ونقـد مسـرحى و"عيـب تعـمل حاجـة أى كالم" على

حد قولها.
"نهلة" متأثرة جدًا بالفنانة الراحلة "سعاد حسنى"

وتأمل أن تكون مثلها أو حتى رُبعها.
وتــرى "نـــهــلــة" أن احلــجــاب لم يــؤثـــر عــلى عــمــلــهــا
سرح مطلقًا ولكنه أثر على عملها بالتليفزيون. با
"عـلى جـنـاح الــتـبـريـزى وتـابـعه قـفـة" رائـعـة الـكـاتب
«ألــفـــريــد فــرج» وإخـــراج "مــحـــمــود جــمـــال» والــتى
تـخـصـص ـسـرح ا هـرجـان األول  عرضت فـى ا

كـان آخــر مــشــاركـات نــهــلـة وقــد قــامت فــيه بـدور
"شهرزاد".

سرحى "مـحمود نهـلة استـفادت جدًا من اخملـرج ا
جمـال" الذى ستـشارك مـعه بعد رمـضان فى عمل

جديد لم يتم االتفاق على اسمه بعد.
ø°ùM ΩGôe

أحــمـد عـزت " 19سـنـة" طــالب بـالـفــرقـة الـثـالــثـة بـآداب عـ
سـرحى يحب الغنـاء ويجيد شـمس يدرس الدراما والـنقد ا
ـــثل من مــهــرجــان الــكــتــابــة وحــاصل عـــلى جــائــزة أحــسن 
ـســرح اجلــامـعى عـن دوره فى عـرض "الــشــوط" من إعـداده ا
وتـألـيف نبـيل بـدران كـما حـصل أحـمد عـلى اجلـائـزة الثـالـثة

"تأليف" عن مسرحيته "وطنى حبيبى".
ــســرحى مــنــهــا شــارك أحــمــد فى عــدد مـن ورش الــتــدريب ا

ورشة اخملرج الكبير سمير العصفورى.
أحـمد كـان يحلـم بأن يصـبح مغـنيًـا مشـهورًا وصـار يحلم اآلن
بـأن يـحـقق الـنـجومـيـة فى الـتـألـيف والتـمـثـيل واإلخـراج أيـضًا
(لم ال?). شـارك أحمد عـزت مؤخـرًا كممـثل فى عرض "على
جـنــاح الـتــبـريــزى وتــابـعه قــفــة" لـلــكـاتـب ألـفــريـد فــرج إعـداد
شـارك فـى مـهـرجان وإخـراج مـحـمـود جـمـال وهـو الـعـرض ا
ـسرحى بـآداب ع ـتخـصصـ عن قـسم الدرامـا والنـقد ا ا

شمس.
أحـــــــــمـــــــــد يــــــــتـــــــــمـــــــــنى
شاركة فى مهرجان ا
اإلنتـاج الذاتى القادم
بــعــرض من إخــراجه
كما يـتمنى االستمرار
فى احلــــيـــاة الـــفــــنـــيـــة
يًا ـثالً ومـغـنـ كاتـبًـا و
ومـــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــرجًـــــــــــــــــــــا

ووو.........
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ياسر حشيش.. حلمه
«أحمد زكى»

ـــمــثـل "يــاســر حـــشــيش"  37ســـنــة أخـــصـــائى تــركـــيب أســـنــان ا
ــثل بـدأ مـشـواره الـفـنـى مـنـذ سـبع سـنــوات ودخل الـتـمـثـيل و
ُـخرج "عمـرو البـحر" الذى أشـركه معه فى عروض عن طريق ا
." تلون مسرحية كثيرة منها "جلسة سرية" و "نص وش" و "ا
ــعــهــد ــيــة ولم يــدخل ا يــاســر لـم يــدرس الــتــمــثــيل فى األكـــاد
ـسـرحـيــة ولـكـنه شـارك فى الـعـديـد من ورش الـعــالى لـلـفـنـون ا
مثل" وآخر هـذه الورش هى "ورشة الفن الـتمثيل فى "إعـداد ا
الــعـبـثـى عن الـواقــعـيـة الــنـفــسـيـة لــسـتـانــسالفـســكى" مع اخملـرج
"مــحـــمــد حــمــدى" و"مــحــمــد مـــحــروس" وشــارك فى نــتــاج هــذه
الـورشة مـسـرحيـة "موسم الـقُبـعات" من تـأليف وإخـراج "محـمد

محروس".
يـــاســر يـــقــول إنـه اســتـــفــاد اســـتــفـــادة قـــصــوى من هـــذه الــورش
ــثال عــظـيــمًــا ومـشــهــورًا مـثل ـســرحــيـة وطــمــوحه أن يــكـون  ا
الــفـنـان الــراحل "أحـمــد زكى" فـهــو مـتـأثــر به كـثــيـرًا ويــتـمـنى أن

يـــــكــــــون مـــــثــــــله أو حــــــتى
"رُبعه".

شــارك يــاســر بــالــتــمـثــيل
فى الـــعــــديـــد من األفالم
الـروائـيـة الـقـصـيـرة مـنـها
"لـــيـــلـــة وفــــاء" لـــلـــمـــخـــرج

"وليد السارى".
وســـوف يــــشـــارك يـــاســـر
فى مـسـرحيـة "الـبارونى"
مـع اخملـــــــــــرج "عـــــــــــمــــــــــرو
الــبــحـر" الــتى لم يــتــحـدد

زمن عرضها بعد.
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 عبدالرحمن الشافعى

الشافعى وجتربته فى «اجلمعية
العربية للمأثورات الشعبية»
ـــــســـــرحـى عـــــبـــــد الــــــرحـــــمن اخملــــــرج ا
ـــســــرحـــيـــة فى الــــشـــافـــعى وجتــــربـــته ا
ــأثــور الــشــعــبى فى أعــمــاله تــوظـــيف ا
كــان ضــيــفــا عـــلى نــدوة أقــيــمت أمس
األحـــــد ضـــــمـن بـــــرنـــــامج احـــــتـــــفـــــاالت
صـرية لـلمـأثورات الـشعـبية اجلمـعيـة ا
بـــشـــهـــر رمـــضـــان. الــــشـــافـــعى قـــال إنه
يــــشــــارك ضــــمـن بــــرنــــامـج احــــتــــفــــاالت
اجلـمــعـيـة بـثالث لـيــال يـتـحـدث خاللـهـا
عن ذكــريــاتـه مع الــفــنــانــ الــشــعــبــيـ

ه لنـمـاذج من االحتـفاالت بـجانب تـقـد
ـــوالـــد. اخملـــرج عـــبــد الـــشـــعـــبـــيـــة فـى ا
الـــرحـــمـن الـــشــــافـــعى قــــدم لـــلــــمـــســـرح
ـــصـــرى عـــدداً من األعـــمـــال الـــهـــامــة ا
آخــــرهـــــا مــــســــرحـــــيــــة «سـت احلــــسن»
لــلـــكـــاتب أبـــو الـــعال الـــسالمـــونى الـــتى
اضـى من إنـتـاج فـرقة عـرضت الـعـام ا

السامر.

بريخت واللعب فى الدماغ.. جديد فصول

د. هدى وصفى

فى شـــعـــر صالح عـــبـــد الـــصـــبـــور بــ
سرحية الشعرية" القصيد الدرامى وا
قـدمهـا مدحت اجلـيار . وكذلك تـناول
سرح ما عروضاً لبعض الـكتب منها "ا
بــعــد الــدرامى" لــهــانــز – تـــيــز لــيــمــان
ــصـــرى فى الــقـــرن الــتــاسع ـــســرح ا "ا
عـشـر" لــفـيــلـيب ســاد جـروف "بــسـتـان

سرح" لفريدة النقاش. ا
أمـا باب شـخصـيـة العـدد فقـدم دراسة
تـــــوثـــــيـــــقــــيـــــة عـن أحـــــد رواد الـــــدرامــــا
ـــعــــاصــــرة وهــــو "بــــرتــــولـــد بــــريــــخت" ا
عاصرة. وتأثيره فى الدراما العربية ا
تـصـدر اجملـلـة بـصـفـة فـصـلـيـة ويرأس
مـجـلس إدارتــهـا د. نـاصـر األنـصـارى
أما رئاسة التحرير د. هدى وصفى.

ـصــريــة الـعــامــة لـلــكــتـاب عن الــهـيــئــة ا
صــدر الـــعــدد 73 من مـــجـــلـــة فـــصــول
لــلـنــقـد األدبى. يـرصــد الـعـدد الــتـحـول
ـــــســــرحــــيــــة  فى آلــــيـــــات الــــعــــروض ا
ويـــــــــنـــــــــاقـش أيــــــــضـــــــــا فـى بـــــــــاب "نص
وقــــراءتــــان" حتــــلـــيـل وقـــراءة لــــلــــعـــرض
ــســرحى "الــلــعب فى الــدمــاغ".  كــمــا ا
يــحـــتــوى عــلى الــكـــثــيــر من الــدراســات
والــتــرجــمــات الــتى تــلــقى الــضـوء عــلى
ـسرحية منها "دراسة حول تغيرات ا ا
الـدرامـا الـبـولنـديـة ومـا بـعدهـا" قـدمـها
هناء عـبد الفـتاح  "قراءة تـفكيـكية فى
إشــــكــــالـــيــــة عالقــــة األنــــا بـــاآلخــــر فى
ــســرح األمـــريــكى الــنــســوى األســود" ا
قام بها محمد السعيد القن  "الدراما

 فرقة توشكى للفنون الشعبية

اختـتمت فرقـة «توشكى لـلفنـون الشعـبية» فـعاليات
حـافـظة أسـوان وقدم مـهرجـان القـراءة لـلجـمـيع 
أفـرادهـا عـلى مـسرح قـصـر ثـقـافة كـوم أمـبـو عدداً
ـستـوحاة من الـبـيئـة النـوبيـة منـها من الـتـابلـوهات ا

«الصياد الغزل النوبى أسمر شيرى تو».
الــفــرقـة الــتى يــديـرهــا يس دهب ويــدربــهـا مــحــمـد
شـريف ويـصـمم اسـتـعـراضاتـهـا أحـمـد صـالح سبق
ـركــز األول لــثــمــانى ســنـوات لــهــا احلــصــول عـلـى ا
ـسـابقـة الـتى تـقـيـمـها الـهـيـئـة الـعـامة مـتـتـالـيـة فى ا
لـقـصـور الـثقـافـة بـيـنـما حـصل عـدد من أعـضـائـها

على جوائز كبرى فى مهرجانات محلية ودولية.
تـــتــكــون الـــفــرقــة من 35 راقـــصــاً وراقــصـــة نــوبــيى
ــطـرب ــطــرب مـحــمــد حــســ وا األصل ومــعــهم ا
عـــادل عــــراب وعـــيـــسى حــــقـــا عـــازف الــــطـــنـــبـــورة

الشهير.
≈fGƒ°SC’G ≈fÉg

فرقة توشكى للفنون الشعبية تختتم «القراءة للجميع»
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ــتـمــركـز داخل أرســطـو لم يــكن يــسـمح له إال بــاسـتــخـدام ـيــثـولــوجى ا > احلس ا
عانى على األسماء واألفعال والقضايا. الذرائعية فى إسقاط ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

22  من سبتمبر 2008  العدد 2263 من سبتمبر 2008 العدد 63

بعد أن حتدث
اجلميع عن أزمة
سرح دعونا ا
نتحدث عن
سرح فى ا

األزمة.. استمع
إليهم فى حتقيق
محمد عبد
القادر صـ 7

هرجان ن اخلشاب يتابع عروض ا د. أ
13 تخصص صـ 12 سرح ا األول 

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

سرح القومى قرر استئناف تقد مسرحية «روميو وجولييت» للمخرج سناء شافع خالل عيد الفطر القادم. > ا

 عدد خاص عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

سرحى  هل يختلف النص ا
ب العرض التجارى وعروض الهواة.. 

اقرأ عبد الغنى داود صـ 10

فى صـ 14 يحدثنا مسلم الشبراوى عن مالحظاته
حول مسرحية «روميو وجولييت» وخالد حسونة

يكتب عن روميو وجولييت والتمرد على القوالب صـ 9

الـهاللـيـة لـيـست مـفـردة
بـال ظـالل ولــــــــــيــــــــــسـت
مـجـمـوعـة من الـعـازف
عـــــــلـى الــــــــربـــــــابـــــــات أو
الــكــمـنــجــات يــتــابــعـون
الـــــــراوى أو الـــــــشـــــــاعـــــــر
حـيـنـمـا يـتـمـايل مـنـغـما
الــكـلــمـات أو حـ يــغـنى
مـشـيـرا بــقـوس أو بـيـده
حـــــ يـــــواصل الــــنـــــثــــر
ـــســجـــوع هـــكـــذا كــان ا
جـمــهـور مـحـكى الـقـلـعـة
يـــتـــابع بـــشـــغف الــراوى
«أحــمـــد ســيــد حــواس»
وهو يـقول متـخفيا وراء
روايـــة والــــده الـــشـــاعـــر
الــكـــبــيـــر ســيـــد حــواس
الـذى كــانت تــســتــقــبـله
مـــعــــظم قــــرى الـــدلــــتـــا
اســـــتـــــقــــبـــــال الــــعـــــاشق
للبـطولة فالسيرة على
حـد زعم رواتــهـا لــيـست
كــتـابــا لـلــحـروب لــكـنــهـا
كـتــاب لـلــمــعـرفــة والـفن
واالنـــتــقـــال من عـــتـــبــة
جمالية ألخرى بل هى
رحلـة للبـحث عن القيم
ــبـاد حــ تــنــتــصـر وا
للـحق واخلـير والـعدل  .

مختارات العدد 
سرحى  من كتاب مفهوم الضوء والظالم فى العرض ا
- تأليف: جالل جميل محمد - مراجعة : د. نهاد
صرية العامة للكتاب 2002. صليحة - الهيئة ا
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مثل أن تساعده على أن كن خلبرة ا هل 
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> إن اسـتـخـدام (أرسطـو) لـكـلـمة الـداللـة الـتى هى عالمـة وضـعـية
كن أن يكتسب وسطحية تؤسس العالقة ب الفكر والوجود وال 

عنى إذا انعزل جزء منهما عن اآلخر. منهما أية داللة 
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عطية عميد
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جتربة عز الدين
نصر الدين
وأحمد حواس
فى مسرحة

السيرة الهاللية 
اقرأ صـ 6 صـ 32

مسرحنا متألقة دائماً ولكن..
 أين نصى الشعرى

كل التمنيـات الطيبة مقرونة بأعز أمانى الصحة
نى. والسعادة; وأطيب ا

والـله أسـأل أن يـوفـقـكم إلـى مـا فـيه خـيـر الـوطن
ورفـعـة وازدهـار األدب والـفن والـثـقـافـة عـامة فى
ظل جــهـودكم اخملــلـصــة الـدؤوبـة; ونــقـدكم الــبـنـاء

فيد. وا
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

حجازى غريب
السويس
شكراً يا أستاذ حـجازى على هذا اإلطراء الذى
ال نـســتـحـقه وبـالـنــسـبـة لـلـنـص نـعـدك بـنـشـره
قــريـبــاً وأرجــو أن تـعــذرنـا ألن لــديـنــا نـصــوصـاً
تلـقينـاها قبل صـدور العدد األول ومـازالت قيد
الـنـشـر نظـراً لـلـكم الـهائل من الـنـصـوص التى

نتلقاها.

النصوص لـغويا وإبداعياً حيث العناصر الثالثة
مـثل وخـاصـة كـشف أالعيب ـؤلف اخملـرج وا ا
ـــســــرح لـــعـــبـــة بــــعض األفـــراد الــــذين يـــتــــخـــذون ا
وجتـــارة لـألسف الـــشـــديــــد كـــالـــذين كـــتـب عـــنـــهم
أخــيــراً ولـــيس آخــرا فى بـــابــكم (مـــجــرد بــروفــة)
ـثل!.) فى عدد مـسرحـنا حتت عـنوان (امـسك 

الصادر فى 2007/12/31.
إن هــوايــتى األولى قــبل األدب هى فن الــتــمــثـيل;
وبـالـذات عـشـقى لـلـمـسـرح الـذى مـارسـته تـمـثـيال
وإخــراجـاً وتــألــيـفــا ونــقـدا مــنــذ عـام 1984 حـتى

التسعينيات.
وقـبـل أن أخـتــتم رسـالــتى هــذه أرجـو لــكم وأسـرة
الـتـحــريـر وعـلى األخص األسـتـاذ الـدكـتـور أحـمـد
مـــجـــاهـــد رئـــيـس مـــجـــلس اإلدارة واألخ الـــفـــاضل
األديب األسـتـاذ مـســعـود شـومـان مـديـر الـتـحـريـر

رئيس التحرير
حتــيــة من عــنـد الــله مــبــاركـة طــيــبـة وسـالم الـله

عليكم ورحمته وبركاته وبعد
أرجــــو أن تــــكــــون وأســــرة الـــتــــحــــريــــر فـى أســــعـــد

األوقات وأطيب التمنيات أما بعد.
بـــــتــــاريخ 2007/12/11 أرســــلـت لــــســـــيــــادتـــــكم مع
مخصوص نسـخة خطية من مسـرحيتى الشعرية
ذات الفصل الـواحد (الفارس) آمال نـشرها على
تألقة دوما (مسرحنا) ولقد صفحات جريـدتنا ا
ـسـرحــيـة لألخ األديب األسـتــاذ مـسـعـود سـلــمت ا

شومان مدير التحرير التنفيذى.
ا اعتزاز.  وأنا  أنتظر رأيكم الذى أعتز به أ
ـتعة غامرة وأنـا أقرأ بابكم احلكيم إننى أشعر 
والــــشـــجـــاع (مـــجـــرد بـــروفـــة) حـــيت تـــصـــحـــحـــون
ـــــســـــرحــــيـــــة فى وتـــــعــــاجلـــــون بـــــعض األخـــــطــــاء ا

أرجوكم  دققوا
فى النصوص!

السيد رئيس حترير مسرحنا
حتية طيبة وبعد

أنـا واحـد من قـراء اجلـريــدة اجلـمـيـلـة «مـسـرحــنـا» وتـعـجـبـنى
ــهــمـة لــتــكـوين ــصـادر ا مــوضـوعــاتــهـا جــداً وأعــتـبــرهــا من ا
ـســرح ولــكـن بــاحلــيــاة عــمــومـاً ألن مــعــرفــتى لــيس فــقـط بــا
ــا لـــذلك أعــتــبــر أن ــســرح يــعـــكس احلــيــاة مـن حــولــنــا.. ر ا
واد سـرحيـة التى تـنشـرها «مـسرحنـا» من أهم ا النصـوص ا
الــتى تــربــطــنى بــاجلـريــد وقــد الحــظت فى الــفــتــرة األخــيـرة
ــقـدمـة وعـدم تـمــيـزهـا.. لـذا أرجـو ضـعف بــعض الـنـصـوص ا
الـتـدقــيق فى اخـتــيـار الــنـصـوص فـى األعـداد الـقــادمـة وعـدم
الــتــســامح مـع الـنــصــوص الــضــعــيــفــة حــتى ولــو كــانت لــكــتّـاب

مشهورين..
كذلك أتمنى «التـنويع» فى أسماء النقاد الـذين يتابعون العروض
سرحيـة فقد الحـظت تكرار بـعض األسماء التى - لألسف - ا
تـابعـة ما ـا يحـرمنـا من فـرص أوسع  تكـرر نفـسهـا ومـا تكـتبه 
يـعـرض وعـلى الـرغم من سـعـادتى بـاجلـريـدة ومـا تـقـدمه بـشـكل
ـــســـرح فى عــام فـــإنـــنـى أتــمـــنـى أن تـــنــفـــتـح أكـــثــر عـــلـى حـــركــة ا

األقاليم..
ــهــرجـــانــات الــتى تــقــام خــارج فـــهــنــاك الــكــثــيـــر من الــعــروض وا
الـعـاصـمـة فـى اجلـامـعـات اإلقـلـيــمـيـة وغـيـرهــا وال أجـد مـتـابـعـة

كافية بها داخل مسرحنا.
وأخيراً أكرر حتياتى لسيادتكم وللقائم على حترير اجلريدة.
عصام عبد احملسن

مساكن إسكو - بهتيم
> اقرأ  مقال رئيس التحرير ص 32

سرح فى رمضان? اذا انهزم ا
الـدولــة الـذى يـقــدم خـدمــة ثـقــافـيـة
ــهم أن تـظل غـيـر هــادفـة لــلـربح.. ا
ــســارح مــفــتــوحــة حــتى لــو قــدمت ا

ة. عروضاً قد
نعم السيد محمد عبد ا
حلمية الزيتون
> مـعـك حق يـا مـحـمـد نــتـمـنى أن يـنـظـر
ـسـئـولـون إلـى هـذا األمـر بـعـ االعـتـبار ا
فى رمضان القادم ربنا يحيينا ويحييك

ــســلــسالت الــتــلــيــفــزيــونــيــة الــتى بــا
نـــزلـت عـــلــــيـــنـــا كــــالـــســـيـل وارتـــيـــاد
ـــســــارح فى ســـهــــرات رمـــضــــانـــيـــة ا

لطيفة.
ـسـرح مـازال له عـشـاقه ومـريدوه ا
سئولون عدم وال يصح أن يـخشى ا
حــضــور اجلــمــهــور إلــيه فى الــشــهـر
الـــفــضـــيل لـــيس مــهـــمـــاً أن تــمـــتــلئ
ــــــــســــــــارح عـن آخــــــــرهــــــــا وحتــــــــقق ا
إيــــرادات عــــالــــيــــة خــــاصــــة مــــســـرح

ــــســــئـــــولــــون عن أمــــرهـم عــــجــــيـب ا
سرح فى مصر فما أن يأتى شهر ا
ـسـارح رمـضـان حـتى تــغـلق مـعـظم ا
ــــســــرح رجس من أبــــوابـــهــــا وكــــأن ا
عــمل الــشـيــطـان ال يــصح أن نــقـربه

. فى الشهر الكر
سارح كنت أتـوقع أن تضـاء جميـع ا
فى هــــذا الــــشــــهـــر وتــــعــــمل بــــشــــكل
عــادى فــثــمــة مــواطــنــون يــعــشــقــون
ــــســـرح وبـــإمــــكـــانـــهـم الـــتـــضــــحـــيـــة ا

أنا سعيد باحملكى..
 بس ف األقاليم

يــقــتــصـر يــا حــسـام عــلى الــقــاهـرة
فـقـط فـهنـاك لـيـالى احملـروسـة فى
ـــنـــصـــورة ولـــيـــالى احملـــروســـة فى ا
عـن بــرامج الــفــروع ســـوهــاج فــضالً 
الــثــقــافــيــة فى كل أقــالــيم مــصـر..
عـليك أن تطمئن األقاليم فى بؤرة
اهـتـمام وزارة الـثقـافـة بصـفة عـامة
وهـــيــئــة قــصـــور الــثــقــافـــة بــصــفــة

خاصة.

حـسـنى ود. أحمـد مـجاهـد رئيس
الهيـئة وكل العـامل بـهذا اجلهاز
عـــلـى هـــذه الــــوجـــبــــة الـــثــــقـــافــــيـــة

والفنية التى قدموها لنا.
ـــــــاذا حتــــــــظى ولـــــــكـن لـى ســـــــؤال 
الــــــــقــــــــاهــــــــرة فــــــــقـط بــــــــكـل هــــــــذا
االهـتــمــام.. أيـن األقـالــيـم يــا وزيـر

الثقافة?
حسام الدين سيد على
القاهرة
االحـتفـال بشهـر رمضـان الكر لم

بــصــراحــة أهــنئ الــهــيــئــة الــعــامـة
لقصـور الثقـافة على جنـاحها فى
تـــنــظـــيم مـــحـــكى الـــقـــلــعـــة.. لـــقــد
ذهـبت أنـا وأسـرتى أكـثـر من مـرة
ــــــكـــــان الــــــرائع الـــــذى إلى هـــــذا ا
اخـتارته الـهيـئة هـذا العـام إلقامة
بارك احتفاليتها بشهر رمضان ا
واســـــتـــــمـــــتـــــعـت بـــــكل الـــــفـــــقـــــرات
والنـدوات والعروض التى قدمتها
قـصـور الـثـقـافـة وفـرقـهـا فـشـكـراً
لــلــهــيــئــة ولــوزيــر الــثــقــافــة فــاروق
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إن روايـة الـهاللـيـة فى  الـوجه الـبـحـرى لـها
أقـــطــابــهـــا مــنــهم مـن رحل ومــنـــهم من بــقى
كــالـقـابض عـلى جــمـر الـفن األصـيل وتـاريخ
شــخـوصه نـذكـر مـنـهم: سـيـد حـواس فـرج
الــســيـــد فــرج  فــتـــحى ســـلــيــمـــان مــبــروك
اجلــوهــرى عــلـى الــوهــيــدى عــبــد الــســتـار
فـــتــحـى وآخــرهـم  الــشـــاعـــر أحــمـــد ســـيــد
حـــواس الــــذى يـــقــــول إن شـــعــــراء الـــســــيـــرة
الــهاللـيــة فى الــوجه الـبــحــرى يـغــنـونــهـا فى
ــــصــــرى" (الــــربــــاعى - ــــوال ا صــــيــــغــــة "ا
اخلـماسى األعـرج - الـسبـاعى) حـتى يصل
تـداً إلى عشـرات األبيـات عبـر مجـموعة
ــتــتــالــيــة ويــردف قــائالً: إن من الــقـــوافى ا
هـاللـــيـــة بــحـــرى تـــعـــتـــمـــد فى أدائـــهـــا عـــلى
الـكـمـنـجـة والـناى ولـيس الـربـابـة. ويـذكر أن
والــده - رحـــمـــة الـــله عـــلـــيه - كـــان يـــنـــشــد
مــــســـتــــخــــدمــــا  "الــــفــــيــــوال" وهى مـن أنـــواع
الكمنجات لكنها تمتاز بأن أوتارها غليظة
سـتمع صوت الـربابة تمـاما. هكذا فـتمنح ا
تــنـــقـــضى األيــام وتـــكـــبــر شـــجــرة الـــهاللـــيــة
حـكى الـقلـعة الـذى أقـامته الـهـيئـة العـامة
لـقصـور الـثقـافة لـيواصـل اجلمـهور الـعاشق
لــلــسـيــرة الــهاللــيــة مــتـابــعــة روايــة "حـواس"
جملـــــمـــــوعـــــة مـن أهم قـــــصـص الـــــهاللـــــيـــــة
"الــفــرَّادى" بــادئــا بــالــنـاعــســة ومــواصال مع
"عــالــيــة" ومــنـــتــهــيــا بــعـــزيــزة ويــونس وهــو
مـسـلك جـمــالى يـلـقى بــأنـشـطـة الــهـيـئـة فى
أحـضـان اجلمـهـور لـيـستـعـيـد أزمنـة فـقـدها
وفـــنــونـــاً قـــادرة عــلـى اســتـــعـــادة روحـــهــا من

جديد.

لـلـعـراق ولـقـيـاه لـعـامـر اخلـفـاجى من لـقـاء
ــــفـــاتــــيح ــــمــــتـــلـك  «أبــــو زيـــد» الــــعــــارف وا
الــبـطــولــة بـزيــد الـعــجــاج الـذى دخل حــربـا
طاحنة مع «كـافر خان» وانتصـر عليه لكنه
أصـيب فـعــاجله أبـو زيــد لـيـواصل مــهـمـاته
الــــســــحــــريــــة الـــــتى تــــنــــتــــقـل به من األدوار

االعتيادية لدور البطولة.
الــشــاعــر أحــمــد ســيــد حــواس ابن شــاعــر
الـــهاللـــيـــة الــكـــبـــيـــر ســـيـــد حـــواس قــال إن
ـكان ولـهـجته الـسيـرة تـختـلف حـسب لغـة ا
وطريـقة أداء الـشاعـر وما ورثه مـن تقـاليد
أدائـيـة تـمـيـزه عن غـيـره وتـلـقـى بـبـصـمـاتـها
عـــلــــيه فــــإذا كـــان شــــعـــراء الــــصـــعــــيـــد فى
ـهم لــلـســيـرة يـبــدأون بـقـصــائـد مـدح تــقـد
الــــرســــول كــــمـــــا يــــبــــدأ الــــقـص فى بــــعض
قفول" الذى يحتاج لفك ربع ا أجزائها "با
ـتـلـقـ فـإن هاللـية شـفـراته من جـمـهـور ا
ـــنـــابع الــكـــتــابـــيــة وجه بــحـــرى تــنـــهل من ا
ـوذجــاً فى الـقـدرة عـلى االرجتـال وتـقـدم 

حسب حالة اجلمهور. 

الهاللـيـة لـيست مـفـردة بال ظالل ولـيست
مــجـمـوعــة من الـعــازفـ عـلى الــربـابـات أو
الــكـمــنــجــات يــتــابــعــون الــراوى أو الــشــاعـر
حينما يتمايل منغما الكلمات أو ح يغنى
مـشـيـرا بـقـوس أو بـيـده حـ يـواصل الـنـثر
سجوع هكـذا كان جمهور مـحكى القلعة ا
يتـابع بـشغف الـراوى «أحـمد سـيـد حواس»
وهـــو يــــقـــول مــــتـــخــــفـــيــــا وراء روايـــة والـــده
الــشـاعـر الـكــبـيـر سـيــد حـواس الـذى كـانت
تــســتــقــبــله مــعــظـم قــرى الــدلــتــا اســتــقــبـال
الـعـاشق لـلـبـطـولة فـالـسـيـرة عـلى حد زعم
رواتـهـا لـيـست كـتـابـا لـلـحـروب لـكـنـهـا كـتاب
للمعرفـة والفن واالنتقال من عتـبة جمالية
ألخــرى بل هى رحــلــة لــلـــبــحث عن الــقــيم
باد ح تـنتصر للحق واخلير والعدل وا

واجلمال.
حتلق اجلـمهـور متـابعـا أحمـد سيـد حواس
وهـو يـبدأ سـيـرته باإلنـشـاد مسـتـهال  نصه
"بالـصالة على الـنبى" عـبر لـغة مـتفـاصحة
تـتـشـبه بـالـلـغـة الـفــصـحى لـتـقـتـرب من لـغـة
الـنص الديـنى لـتـحـيل إلى قـداسة أبـطـالـها
أو لـتــؤصل لــهم من خالل نــسج مــجـمــوعـة
من الــقــصــائــد الــتى تــمــثل عــتــبــة الــدخـول

للسيرة .
آثـــر حـــواس أن يــبـــدأ بـــقـــصـــة «الـــنـــاعـــســة
ــلـك زيــد الــعــجــاج» لــيـــبــدأ من مــنــطــقــة وا
مــشــوقــة لــلــجـمــهــور الــذى البــد أن يـجــلس
لــيـسـتــمـتع بـجــمـال الـنـاعــسـة وفـروســيـتـهـا
ــثل فـهـى أجــمل نــســاء الــســيـرة ودورهــا 
عالمــة فى الـــنص وفى الـــتــاريخ الـــشــفــوى
الـــذى تــرسخ فى وجـــدان أبــنــاء اجلـــمــاعــة

الشعبية .
فى قــصـة «الـنـاعــسـة وزيـد الـعــجـاج» نـلـمح
«أبـو زيد» وهـو يـتقـنع بـقنـاع الـطبـيب فإذا
كـان أبـو زيـد قد جتـلى فى مـظـهـر الـفارس
عـلى مـدار حـلـقات الـسـيـرة مـنتـصـرا لـلحق
فإنه جتـلى فى حـلقـات أخرى كـشـاعر كـما
Éeƒ°T Oƒ©°ùe¿ظــــهــــر ذلك فى قــــصــــة دخــــول «أبــــو زيــــد»

 د. صبرى عبدالعزيز يكتب
عن الراحل حسن سليمان 
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مسرحة السيرة
الهاللية 

فى محكى القلعة ـسـرح الـذين تـرسـلـهم وضـعـونـا فـى حرج شـديـد نـقـاد إدارة ا
سرحية فى األقاليم.. فحسب تصريحات لتـقييم العروض ا
صادفة مع الزمـيل د. محمـد زعيمه فى لقـاء جمعنى به بـا
أننـا نـعـمل فى جـريدة واحـدة اسـمـهـا "مسـرحـنـا" فـإنه كلف
عددًا من هـؤالء النـقاد بالـكتابـة عن عروض الـفرق القـومية
التـى شاهدوها فى األقالـيم وكانت احلصيـلة مخزية; إذ إنه
- حـسب تصريـحاته - لم يتـلق سوى أربعـة مقاالت من أصل
أربعـة وعـشرين مـقـاالً عن أربعـة وعـشرين عـرضًـا كان يـتوقع
أن يــتــلـقــاهـا لــتـنــشـر فى "مــســرحـنــا" الـتى تــصـدر بــأمـوال
عدول!! "الغالبة فى األقاليم" حسب فتوى السيدة فاطمة ا
عدول حتب «مسرحنا» حباً جماً .. أسوق .. السـيدة فاطمة ا
لهـا خبراً سيـفرحها: نـفكر حالـياً فى إصدار مسـرحنا بشكل
يومى ونـفكر كذلك فى إصـدار طبعة أسـبوعية بـاإلجنليزية
خدمـة للـمسرحـي فى أقـاليم  إجنـلتـرا الشقـيقـة وتوابـعها
وأرجو أن يـعذرنـا قراء الـفرنـسيـة لن نسـتطـيع إصدار طـبعة

لهم قبل عام من اآلن على األقل..! 
اذا يا زميل جاءت يرجع مـرجوعنا للـزميل محمد زعـيمه.. 
احلصـيلة هزيلة ومخزيـة إلى هذا احلد? الزميل قال النقاد

لم تعجبهم العروض!! "كسبنا صالة النبى!!"
ـتلك موضـة جـديـدة فى الـنقـد.. حـجـة الـبلـيـد والـذى لم 
أدواته بـعـد.. الـعـرض لم يـعـجـبـنى ولن أكـتب عـنه.. مـا هـذا

الكالم الفارغ يا نقاد الغبرة?!
العـرض لم يعجبك.. ماشى.. لكن ما الذى لم يعجبك فيه?
ـاذا ال تشـيـر إليـهـا حتى ما هـى الكـوارث الـتى فى العـرض? 
نسـتـفيـد ويـسـتفـيـد صنـاع هـذه الـعروض?  يـا أخى بـصَّرهم
بخـطاياهم حتى يـتجاوزوها وال تـتركهم هكـذا يكررونها فى

كل عرض.. هذا إذا كان لديك ما تقوله أصالً.
مهـمة الناقد ليـست عاطفية.. العـرض أعجبه أو لم يعجبه
مـهــمــته أن يــحــلل ويــشــيــر إلى مــنــاطق اخلــلل أو مــنــاطق
اإلجادة أن يـتـعـامل مع الـعـرض أيًـا كـان مـسـتـواه بـقـوان
فروض أن أى عرض يثير العـرض وليس بقوان سيـادته.. ا
لدى الـناقـد مجـموعـة من األسئـلة ويـدفعه لـلكـتابـة مقـدمًا
قراءته له.. أمـا حـكايـة لم يـعجـبنـى هذه فـهى حجـة الـبلـيد

سئولية. للتهرب من ا
ـسـرح نقـادًا "عـلى ما تُـفـرج" يرفـعون حـرام أن ترسل إدارة ا
شعـار "العـرض لم يعـجبـنى" اختـاروا النـقاد القـادرين على
كـــتــابـــة تــقــريـــر وافٍ عن الــعـــروض الــتى شـــاهــدوهــا ألن
احلـاصل أن الناقد من هؤالء يكـتفى بوضع درجة من مائة
أل اسـتـمـارة سـاذجـة - ال أعـرف عن كل عـرض شـاهـده.. و
من اجملـــرم الــذى أعـــدهــا - عن الـــعــرض ومـــدى مالءمــته
ـكن ألى عـابر سـبيل للـمـكان.. وأشـيـاء من هذا الـقـبيل  
كن أن يـضربـها فى ثـوان أثـناء جـلوسـه على أى غـرزة.. و

أن يكتبها واقفًا! 
ــفـاجـأة الـتى تـمــوَّت من الـضـحك أن بــعض هـؤالء الـنـقـاد ا
الذين قـالوا إن الـعروض لم تعـجبهم ومن ثم لم يـستطـيعوا
اذا الكـتـابة عـنـها مـنـحوا هـذه الـعروض درجـات مـرتفـعـة.. 

منحوها هذه الدرجات مع أنها لم تعجبهم?!
أسـمـاء الـنـقـاد والـدرجات الـتى مـنـحـوهـا لـلـعروض الـتى لم
تـعــجـبـهم مـوجــودة لـدى الـزمـيـل د. مـحـمـد زعــيـمه اسـألـوه

عنها!!
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ان مازن  فوتوغرافيا : ا

 فوتوغرافيا : أحمد مصطفى
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