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وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 سيبنى براحتى!!

العدد 66-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

دائـمـاً الـصـراحـة تُـغـضب.. ال بـأس.. تُـغـضب فـبـدونـهـا لن
كن تـنتظم األمـور واألحوال تـتعدل تـنصلح أحـوالنـا ال 

إال بالصراحة.
لـيس لديـنا نقـاد قادرون عـلى التـعامل مع عـرض مسرحى
ـسـرح ليس يـخـالف أو يـنـحرف عـمـا درسـوه أو قـرأوه عن ا
سـرح وتقـول له اكتب لـدينـا ذلك النـاقد الـذى ترمـيه فى ا
ــنـاطق اآلمــنـة الــطـرق فــيـكــتب الــنـاقــد يـفــضل دائــمـاً ا
ـغـامـرة لـيـست فى حـسـاب ـعـروفـة لـديه قــبالً ا ـمـهـدة ا ا
ائـية مـرات ا نـقادنـا نقـادنا ال يـجيـدون السـباحـة إال فى ا
الـتى عمقها شبران هم لألمانة ال يغرقون فى «شبر ميه»
ـكن يـغرقـوا فى ثالثـة أشـبـار مع أن طـول بعـضـهم أكـثر
من مـترين مـنـهم من كانـوا جنـوماً فى كـرة السـلـة لكـنهم

مرات التى عمقها أكثر من شبرين! دائماً يغرقون فى ا
نـقادنا كالمـهم كثيـر وتنـظيرهم أكـثر وفعـلهم أقل أخذوا
من الـشعراء «يـقولـون ما ال يفـعلون» لـكنـهم عن كل مسرح
ال يـكتـبون يـا ويل صـناع عـروض األقالـيم يـتمـطع النـقاد
ويـصـولـون ويـجـولـون ويـتـحـدثـون عن احلـبـكـة واإلضاءة -
األقـالـيم ليـست لـديهـا إضـاءة أصالً - واألداء وما إلى ذلك
من الـكالم احملــفـوظ.. الـنــقـاد يــسـمّـعــون مـا حــفـظـوه فى
نـدواتهم عن العروض البسيطة الـتى يقدمها الهواة هنا أو
تلكوا اخلبرة هـناك شاطرون فى جلد الشباب الذين لم 
بـعـد اخــتـبـرهـم فى عـرض مـجــنـون لن جتــدهم إال صـمـاً

بكماً عمياً.
هرجان التجريبى فاشهدوا اقرأوا ما سيكتبه النقاد جاء ا
هـرجان أراهـنكم سـيتـهربون مـن الكتـابة عن عن عـروض ا
أى عـرض سيـأتى عـلى غيـر مـثال الـعروض الـتى سـيغـامر
أصـحابـها أكـثـر وأكثـر لن جتـد من يكـتب عـنهـا لن تدخل
فى الـقـالب «الـعـدة» التى فـى شنـطـة الـنـقـاد لن تـسـعـفهم
ـمـثـل ودربـنـا اخملرجـ ودربـنا لـلتـعـامل مـعهـا.. دربـنا ا
ـاذا ال نـقيم ورشـاً تـدريـبـية لـلـنـقاد أربـاب السـيـنـوغرافـيـا 
نـطـلـعـهـم عـلى الـعـروض اجلــديـدة ونـدربـهم عــلى كـيـفـيـة
الـتعـامل معـهـا النـظريـات الـتى يحـفظـونـها «صَم» لـيست
كــافـيــة اجلـمل الــعـمــيـقــة الـتى يــصـكــونـهـا ال تــخـيف إال
اجلــهالء جـمـل فى الـفــراغ ال تــؤدى إلى شىء ال تــرهـبك

هم احلساسية! شهاداتهم وال حتى درجاتهم العلمية.. ا
ـسـرح فـى الـعـالم بــشـكل يــتـيح لـهم نــقـادنـا ال يــتـابـعــون ا
ـا فـيـهـا من الـتـعـامل مع عــروض جتـريـبـيـة وتــبـصـريـنــا 
جتـريب وجتديد حتى نستـفيد نقادنا ال يـرهقون أنفسهم
مع أى عـرض يـأتـى مـخـالــفـاً أو مـنــحـرفـاً عــمـا درسـوه لـو
تــوســمـت فى أحــدهم الــقــدرة عــلى ســبــر أغــوار عــرض مـا
وطـلـبت مـنه الـكــتـابـة عـنه سـيـقـول لـك «سـيـبـنى بـراحـتى
أرجـــوك ال تـــكـــلـــفـى بـــشىء إذا وجـــدت فى الـــعـــرض مـــا
يــســتــحق الـكــتــابــة ســأكـتـب» ولـســان حــاله يــقــول «ابـقى

قابلنى»!
األمل - كــــالـــعــــادة - فى الـــشــــبـــاب نــــحن ال نـــبــــحث عن
«سـتايالت» فى الـكتـابـة نبـحث عن جسـارة وجرأة حـتى لو
كـتب الناقد أنه لم يفـهم شيئاً من الـعرض حتى لو ارتبك
فى الـكـتـابـة عن كـيـفـيـة تـلـقـيه لـلـعـرض.. ال بـأس كل هـذا
ـهم أن يكـتب.. يـكـتب ال يـنـصب ألن بـعض الـنـقاد جـائـز ا
يـنصبـون علـينـا ويكـتبـون عمـا ال يعـرفون فال نـعرف مـنهم
شـيئاً.. ما رأيك لو رصدنا كتابات هؤالء وخصصنا لها بابا
فى «مـسرحـنـا» اسمـه (اضحك مع الـنـقاد)? لـو فـعلـنـاها -
ـسرح الـكـوميـدى مـا يفـعله وأكـيد سـنفـعـلهـا - فـلن يجـد ا
بـعـد اليـوم وسـيـتـحـول كل صنـاعه إلى مـجـرد عـواطـلـية..
سرح الكومـيدى أن يبحثوا لهم من اآلن عن عـلى صناع ا

مهنة أخرى!
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ا فى معظم دول العالم. فى مصر فحسب وإ
أيـضًا تـسـاءل الـبـعض عن كـيـفيـة إقـامـة مـهـرجان
ــســارح مـغــلــقـة دولى كــبـيــر فى حــ أن مــعـظم ا
مـثل الـهـنـاجـر والـقـومى والـطـلـيـعـة وقـال الـوزير:
سـارح الـتى سـتـسـتـضيف إن هـنـاك الـعـديـد من ا
ـــســرحـــان الـــكــبـــيــر ــهـــرجــان ومـــنـــهــا ا عـــروض ا
والـصــغـيـر بــدار األوبـرا ومــسـرح مــركـز اإلبـداع
ومـــســرح مـــيـــامى ومـــســـرح مـــتـــروبـــول ومـــســرح
ـــســـرح الـــعـــائم الـــصـــغـــيـــر والـــكـــبـــيـــر الـــسالم وا
ـسـارح اسـتــعـدت تـمـامًـا وغـيــرهـا. وجـمـيع هــذه ا
ــهــرجـــان وأكــدت تــقــاريــر الســتــقــبـــال عــروض ا

دنى صالحيتها الستقبال العروض. الدفاع ا
تــســاؤل آخــر  طــرحه وهـــو كــيف يــكــون لــديــنــا
منـظـومة مـسـرحيـة حـقيـقـية خـاصـة بعـد احـتراق
ــســارح عـامًــا بـعــد عــام ورد الـوزيــر بـأن مــصـر ا

ــؤتــمــر الـــصــحــفى الــذى عـــقــده الــفــنــان فــاروق ا
هـرجان بثالثة حسنى وزيـر الثقـافة قبل افتـتاح ا
أيـــــام حتــــــول إلـى حــــــوار مــــــفـــــتــــــوح بــــــيــــــنـه وبـــــ
ــعــرفـة اإلعالمــيـ والــنــقــاد الــذين لم يــكــتـفــوا 
ـهرجـان بعروضه ونـدواته وإصداراته تفـاصيل ا
ـــســـرح وتـــطـــرقـــوا فى أســـئـــلــــتـــهم إلى أحـــوال ا
ـصــرى ومـشــاريع الـوزارة لــلـنــهـوض به وغــيـرهـا ا

من األسئلة التى أجاب عليها الوزير.
فــاروق حــســنى فى إجــابــاته عــلى أســئـلــة الــنــقـاد
واإلعالمـــيـــ حتـــدث أوالً عن تـــأثــيـــر مـــهـــرجــان
الـقاهرة الـدولى للـمسـرح التجـريبى عـلى احلركة
ــسـرحـيــة فى مـصــر والـوطن الـعــربى وقـال. إنه ا
أدى إلى تـدفق دمـاء جـديدة فى شـرايـ احلـركة
ـــســـرحـــيـــة فى مـــصـــر والـــوطن الـــعـــربـى وأتــاح ا
لـلـشبـاب - بـصـفة خـاصـة - اإلطالع عـلى جـديد
سـرح فى الـعـالم واالسـتفـادة من هـذا اجلـديد ا
لـكـنه لم يــنس الـتـأكــيـد عـلى ضـرورة الــتـعـامل مع
الـتـجـريب من خالل مـوروثـنـا الـثـقـافى بـعـيـدًا عن
تـقـلـيـد الـغرب وفى نـفس الـوقت تـطـويـر األفـكار
ــيـة بــعــيـدًا عن ــسـتــجــدات الـعــا ـا يــتــواءم مع ا

الركود واالنكفاء على الذات.
ــعـنــاه الــعـام عن الــعـروض انــصــراف اجلـمــهـور 
الـتـجـريــبـيـة كـان مـوضـوع سـؤال أحـد اإلعالمـيـ

وجـاءت إجـابــة فـاروق حــسـنى واضــحـة وصــريـحـة
ـهرجان أو سرح الـتجـريبى - فى ا حيث أكـد أن ا
خـارجه - لـيس وحـده الــذى يـعـانى قـلـة اجلـمـهـور
شكلة ليس سرح عموًما يعانى من هذه ا بل إن ا

ؤتمر الصحفى  فاروق حسنى ود. فوزى فهمى خالل ا

حريق القومى بفعل
فاعل.. وانتظروا
سرح قريبًا مزودًا ا
بأحدث التقنيات

محمد جمال كساب

« إيرين بريئة» نص
مسرحى لـ أوجوبيتى

إصدارات  التجريبى ..
وعى  نقدى 
 ومعرفى جديد

 السودانى على مهدى:
سرحيون العرب  ا

« ظلموا التراث «مرت

ستقل القاهرة حتتفى بالتجريب وتبحث مشاكل ا

: فاروق حسنى للنقاد واإلعالمي

سرح كرَّمون.. أسماء ال تنساها ذاكرة ا ا
سـتـانـد فـورد من  1986وحـتى 1989

.
ـمـثل واخملــرج والـنـاقـد كـمـا يــكـرم ا
الــفـــرنـــسـى مــيـــشـــيـل بــرونـــيـه الــذى
أخــرج مــا يــقــارب األربــعــ عــرضًـا

مسرحيًا.
ـســرحــيـ وقــد اخـتــيــر اثــنـان مـن ا
ـهـم هـذا الــعـام هــمـا الــعـرب لــتـكــر
ـــــغـــــربى عـــــبـــــد الـــــقـــــادر الـــــبــــدوى ا
والــــســـــودانى عـــــلى مـــــهـــــدى حــــيث
ـــســـرح ـــتـــلـك األول تـــاريـــخًـــا مع ا

يصل لست عاماً.
بــيــنــمـا يــحــتل الـثــانى مــنــصب أمـ
عــام احتـاد الـفـنـانــ الـعـرب ونـائب
رئــيس الــهــيــئــة الــدولــيــة لــلــمــسـرح
وصــــاحب مــــشــــاركـــات عــــديــــدة فى

هرجانات العربية والدولية. ا

دورة هـذا العـام والتى أهـداها وزير
الـثـقــافـة الـفـنــان فـاروق حـسـنى إلى
روح الـــراحل الـــكـــبــيـــر ســـعــد أردش
تــكــرم أيــضًــا اسم الــكــاتب والــنــاقـد
سـامى خـشـبـة الـذى رحل فى يـونيه
ــــــاضـى والــــــذى أثــــــرى احلــــــركــــــة ا
صريـة على امتـداد أكثر الثقـافيـة ا

من  40 عامًا.
ــهــرجـان ومن مــصــر أيــضًــا يــكــرم ا
الـكــاتــبـة فــتــحــيـة الــعــسـال والــفــنـان
مــحــمــود عــزمى حــيث تــعــد األولى
سـرح فى مـصر من أوائل كـاتبـات ا

والعالم العربى.
أمـا عـزمى فــقـد بـدأ حـيــاته بـفـرقـة
ـسـرح احلـديث عــقب تـخـرجه فى ا
ـســرحـيـة ــعـهــد الـعــالى لـلــفـنــون ا ا
وعـمل مع عدد من كـبار اخملـرج

نــــيـــــكــــولــــيـــــنى وقـــــدمت مــــعـه ثالثــــة
عروض جتريبية.

ــــؤلف واخملـــرج ومـن كـــوبــــا يـــكــــرم ا
ى سرحى روالنـدو ارنانديت خا ا
ـــركـــز الـــكــوبـى لـــلـــمـــســرح رئــيـس ا
ومنسق اجمللس األمريكى الالتينى

ومدير فرقة "كونتو تياترو".
ــــهــــرجـــان ومن بــــولــــنــــدا يــــكــــرم ا
ــمــثل "فــوتــيــشــيخ فــيــتــوتــســكى" ا
والــذى تــمـــيــزت جتــربــتـه كــمــمــثل
بــــــثـالثــــــة مـالمح أســـــــاســــــيــــــة هى
الـتــيـار: اجلـديــد مـســرح الـعـبث
مــســرح الــفــضــاءات الــتــشــكــيــلــيـة

اجلديدة.
ـــــهــــرجـــــان أيــــضـــــاً خملــــرج ويـــــكــــرم ا
ـــســـرحى األمـــريـــكى "لى والـــكـــاتـب ا
بـريرو" رئيس قـسم اإلخراج بجـامعة

ـسـرحـيـة "مـسـمـار وأشـهـر أعـمـاله ا
جــــــحــــــا بــــــنت اجلــــــيــــــران قــــــصــــــة

مدينت حتت الرماد».
ــؤلف ـهــرجــان ا ومن كــنــدا يــكــرم ا
ـسـرحى أولـيـفـير ـمـثل ا واخملرج وا
ـدير الـفـنى لـلمـسـرح احلر كـيمـيـد ا

منذ عام  2006.
ومن إجنـلـتــرا يـتم تـكـر أسـتـاذ فن
الــــعــــرض بــــجــــامــــعــــة ورويك "بــــارى
ريـتــشـارد كـيــرشـو" صــاحب اخلـبـرة
الــكـبــيـرة مــخـرجًــا وكــاتـبًــا وصـاحب
جتـــربـــة مــــخـــتـــبــــر فـــنـــون دورى الن

بلندن.
ــــمـــثـــلـــة ـــهـــرجــــان أيـــضًـــا ا يـــكــــرم ا
والــكــاتـبــة اإليـطــالـيــة مــاريـلــو بـراتى
ـــــســــرحى ــــعـــــمل ا الــــتـى أســــسـت ا
ـتوسط مع ديـنـاتو جلامـعـة البـحـر ا

ــسـارح فى كل أقـالــيـمـهـا فــهـيـئـة تـمـتــلك مـئـات ا
قـــصــور الــثـــقــافــة وحــدهـــا لــديــهـــا أكــثــر من 500
واقع تـضم مسـارح ويكفى موقع ومـعظم هـذه ا
أن اإلسـمـاعـيـلــيـة مـثالً لـديـهــا مـسـرح ال يـقل عن
مـــــســــرح دار األوبـــــرا وكــــذلـك الــــفـــــيــــوم وقـــــنــــا
ــنـصـورة واألسـكـنـدريـة والـبـحـيـرة وسـوهـاج وا
وغــيـــرهــا مـن مــحـــافــظـــات مـــصــر وفـى كل عــام
هـنــاك إضـافـات جـديـدة وعــلـيـنـا أن نــنـظـر كـيف
كنا منذ عشرين عامًا مثالً وكيف أصبحنا اآلن.
سرح فاروق حسنى حتدث بصراحة عن حريق ا
الـقومى مـعـتـرفًا بـأنه  بـفـعل فاعل وهـو إهـمال
ــسـرح وتــســاءل كــيف يــحــدث هـذا الــعـامــلــ بــا
ـسـرح الـقـومـى مـؤمن بـأحـدث وسـائل احلــريق وا
ــســرح الـــتــأمـــ ضــد احلــريـق وأعــلن أن هـــذا ا
ســيـــعــود إلـى الــعـــمل خالل فـــتـــرة وجــيـــزة مــزودًا

. بأحدث التقنيات وأحدث وسائل التأم
ـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفى لم يــــخل من طـــرافـــة حـــيث ا
ؤتـمر وقال استوقف أحـدهم الوزير بـعد انتـهاء ا
إن لديه مـشروعًـا ضـخمًـا لتـطـوير الـعمل فى دار
األوبرا - فسأله الـوزير: هل تعرف ما هى أشهر

أوبرا فى العالم?
فـــرد: ال فـــعـــاد لـــيـــســـأله هل تـــعـــرف شـــيـــئًـــا عن
مـؤلـفـات "بــتـهـوفن" فــذكـر له اسم روايــة فـابـتـسم

الوزير وانصرف!!!

مصريان ومغربى وسودانى واسم الراحل سامى خشبة

« إيرين بريئة» نص
مسرحى لـ أوجوبيتى
« إيرين بريئة» نص
مسرحى لـ أوجوبيتى
« إيرين بريئة» نص
مسرحى لـ أوجوبيتى
« إيرين بريئة» نص
مسرحى لـ أوجوبيتى
« إيرين بريئة» نص
مسرحى لـ أوجوبيتى

إصدارات  التجريبى ..
وعى  نقدى 
 ومعرفى جديد

إصدارات  التجريبى ..
وعى  نقدى 
 ومعرفى جديد

إصدارات  التجريبى ..
وعى  نقدى 
 ومعرفى جديد

إصدارات  التجريبى ..
وعى  نقدى 
 ومعرفى جديد

إصدارات  التجريبى ..
وعى  نقدى 
 ومعرفى جديد

 السودانى على مهدى:
سرحيون العرب  ا

« ظلموا التراث «مرت
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سرحيون العرب  ا

« ظلموا التراث «مرت
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د. سيد اإلمام يكتب
سرح عن إدارة ا

ومساهمتها فى ظهور
ؤلف حتت عدد من ا
تهديد السالح صـ27

ا فى ـشاهـد  ـسرح لن يـجد نـفسه ثـانـية مـا لم يزود ا > وفى الـثالثيـنيـات أعلـن أرتو أن «ا
األحالم من كـثـافــة وتـدفق وأنـا أزعم أن لـلــحـواس شـعـرا كـمــا أن لـلـغـة شـعــرا وهـذه الـلـغـة
الـعيـنية الـفيـزيقـية هى لـغة مـسرحـية فقـط بقدر مـا تسـتطـيع التـعبـير عن أفـكار ال تصل

نطوقة. إليها أو تبلغها اللغة ا

> أن تـكــون جتـريـبـيـا يـعـنى أن تــقـوم بـغـزو اجملـهـول وهـذا شىء ال
كن التأكد منه إال بعد حدوثه وأن تـكون طليعياً يعني أن تواجه

األمور فى عينيها.

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

13  من أكتوبر2008  العدد 1366  من أكتوبر2008  العدد 66

« من ينتظر فى اخلارج»
عرض  يطرح اسئلة عن اخلوف
فتقد صـ9  والتسامح واألمان ا

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

سابقة. شاهدة عرض فقط فى ا هرجان التجريبى هذا العام  واختارت جلنة ا >  28 عرضا ً مسرحياً مصرياً تقدمت للمشاركة فى ا

 متابعات نقدية لعروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

 مهرجان العمال للمسرح ال يلبسنا «العمة»
سك بـ «العصاية» السحرية   لكنه  

ويزواج ب التفسير اجلمالى واالجتماعى صـ11

 رداً على مقال الناقد عبدالغنى داود استخدام نفس
األساليب ال يعد سرقة ونقد روميو وجولييت 

فيه مبالغة نقدية !! صـ10

من عــرض « ألـــيــمــبــار» وهــو
اسم مــديـنــة خـيــالـيــة فـقـد
أهــلـــهــا ذاكــرتـــهم وعــاداتــهم
ـديـنة وتـقالـيـدهم تـواجه ا
فـيـضــانـا.. تـقـول األسـطـورة
إنه من دمــوع امــرأة حــزيــنـة
تـبكى فـقـدان حـبيـبـهـا الذى
حتــــول إلـى ســـــمـــــكـــــة وقــــد
غـــــضب الـــــنـــــهـــــر عـــــلـى أهل
ديـنـة ولذا فـهـو يهـاجـمهم ا
ألنـهـم ال يـتـذكــرون بـيــنـمـا
الــســـكـــان يـــســـلـــكـــون نـــفس
ســــــلـــــوكــــــهـم فى انــــــتــــــظـــــار
ــيــاه أو أن يــأتى انــخــفـــاض ا

أحد إلنقاذهم .
العرض تقـدمه فرقة حصن
ــســـرح الـــبـــرازيـــلـــيــة بـــيـت ا
ضـــــمن عـــــروض مــــهـــــرجــــان
الــقــاهــرة الــدولى لــلــمــســرح

التجريبى.

مختارات العدد 
سرح التجريبى من ستانسالفسكى إلى  من كتاب ا
اليوم تأليف: جيمس روس - إيفانز - ترجمة فاروق
عاصر للنشر والتوزيع عبدالقادر - دار الفكر ا

1979

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 د. كمال الدين عيد .. يكتب
 عن مراكز بحوث اجلماهير

 مؤكداً أنها ليست ترفاً علمياً صـ26

 د. عمرو دواره يگتب 
بدع عن سيرة الناقد وا

 الراحل مختار العزبى صـ24

 جوالت «مسرحنا»
تطالع أخبار
سرح فى العراق ا
وسوريا واإلمارات

والكويت  صـ6

>  تختتم فعاليات الدورة العشرين للمهرجان التجريبى مساء االثن القادم 20 أكتوبر اجلارى.

 للفنان جورج بهجورى
لوحات العدد

لوحة الغالف

سرح القومى  من وحى حريق ا

التجريب مطلب
ضرورى..عليه
العوض فى
جامعة

الزقازيق صـ12

الـــذى به مـن الــســـخــافـــة بـــقــدر األلم:
ـــثــــلـــ الـــســـجن أو احلـــجـــز دخـــول 
بسـبب عرض مسـرحيـتهم. فى واقـعنا
ـسـرحى الـذى أعـرفه لن جتـد أكـثر ا
من ثـالث فـــــرق تـــــرتـــــبط عـــــروضـــــهـــــا
ــــشـــاكـل مع األمن بــــالــــشـــارع. ورغـم ا
ــــا جــــعـــــلــــهم وقــــســــوة الـــــظــــروف - 
ـــســـرح فى أوقـــات كـــثـــيــرة يـــدخـــلــون ا
لـــــــيـــــــعــــــرضـــــــون بـــــــ جــــــدرانـه أو فى
مـــســــاحــــات مــــعــــزولــــة أقـــرب لــــشــــكل
الـــشـــارع (فـى حـــديـــقــــة مـــثالً أو أمـــام
مــــــســــــرح أو فـى األوبــــــرا إلخ) إال أن
ـنـعـهم من احلـلم عـلى األقل هـذا لم 
ـكنهم فـيه العرض فى بـأن يأتى يوم 

الشارع.
أال يـــــــجب أن تـــــــدفــــــعــــــنــــــا األحــــــداث
ـغــلـقـة لـيـست وحـقـيـقـة أن الــقـاعـات ا
األكــثــر أمــانــاً بل إنــهــا تــســتــحــيل إلى
مـــحــــرقــــة فى يــــد غــــيــــر أمــــيـــنــــة إلى

طالبة بالسماح بعروض الشارع? ا
ـكن للمـخرج وأصـحاب الفرق أال 
ـــســرحـــيــة الــذيـن حتــتــاج عـــروضــهم ا
خلشبة مسـرح أو دوائر مغلقة البحث
ــكن بــهــا إقــامـة عن أســالــيب وحــيل 
ـــســـارح لـــتـــوفـــيــر عــروضـــهـم خـــارج ا
درجـــة مـن األمـــان بـــات من الـــعـــســـيـــر

وجودها ب أى جدران فى مصر?
أصـبـنـا كلـنـا بـالـهلع عـنـدمـا بـلغـنـا خـبر
ـــســرح الــقــومـى- وبــالــطــبع احــتــراق ا

ليس بالدهشة.
ليس من سـبـتمـبـر مـفر. فـهـو يأتى كل

عام وال يخلف موعداً.
ن حلمى أ

لــــديـــنــــا حــــظـــر عــــلـى إقـــامــــة عـــروض
ــوجب قـــانــون مـــســرحـــيــة بـــالــشـــارع 
. والـــــفــــــرق الـــــتى يــــــتـــــعـــــلق الـــــطـــــوار
مـــشــروعـــهــا الـــفــنى بـــعــروض الـــشــارع
لـديـهـا مــشـكـلـة ال شـك. فـيـجب طـلب
ــوافــقــة األمــنــيــة أوالً لــتـحــصل عــلى ا
تـصـريح بـالـعــرض مـرفـقـة- بـالـطـبع-
بـالــنص ومـكـان وزمـان الـعـرض لـتـكـون
األمـور حتـت الـســيـطــرة. والـبــديل هـو
الــعــرض دون تــصــريح أمــنى واجلـرى
فى حالـة "الكبـسة!" لـتفادى االحـتمال

الـشخـصـية ومن يـهمـه. أن يحـمل معه
"طـــــفــــايــــة حــــريـق" ويــــتــــفــــقــــد أبــــواب
الـــطــــوار ويــــجــــلس بــــجــــوار مــــنــــفـــذ
اخلــــــروج و... ال يـــــــتـــــــرك الــــــصـــــــغــــــار

وحدهم بالبيت دون رفيق.
لم يتغير شىء.

ــكن أن يـحـتـرق. وسـرعـة أى مـسـرح 
اســتــجـــابــة جـــهــاز اإلطـــفــاء لــلـــحــريق
مــثـلــهـا مــثل أداء رجــاله ونـظم تــأمـ
ـــســارح مــؤهــلــة لــتــحــويل أى حــادث ا

بسيط إلى كارثة.

مـحــاولـة مـكــافـحـة احلــريق. وفى حـريق
مـــــجــــلس الــــشـــــورى تــــوفى أحــــد رجــــال
اإلطــفـــاء وأصـــيب آخــرون بـــاالخــتـــنــاق.
ــــســــرح الــــقــــومى وأخــــيـــــراً فى حــــريـق ا
أصــيب ثالثــة مــنــهم بــاالخـتــنــاق ونــقــلـوا
لـلمستـشفى. مجرد صـدفة أنه دائمًا ما
تـفـوق احلــرائق مـهـارات رجـال اإلطـفـاء

حتى فى البقاء على قيد احلياة?
يـــبـــدو احلـــال وكــــأنه عـــلـــيــــنـــا وكل من
ـا ألى مكان- يـذهب للـمسرح - أو ر
أن يــكـون مــســئـوالً عـن أمـنه وسـالمـته

ال زال سبتمبـر أيلول يأبى أن يتركنا
وحالنا.

فـــقــبل أن يـــنــتــهـى بــثالثـــة أيــام نــشب
سـرح القـومى أكبر وأهم حـريق فى ا
مـــــســـــرح مـــــصـــــرى ولـــــكن لـم حتــــدث
ــــرة كــــمــــا حــــدث فى وفــــيــــات هــــذه ا
مــســـرح قــصـــر ثـــقــافـــة بــنـى ســويف 5
ســـبـــتـــمـــبـــر - 2005 فـــقط ألن احلـــريق

سرح مغلق! حدث وا
كـذلك سـاهم وجـود اإلدارة الـرئـيـسـية
ـدنى فـى الـعـتـبـة- عـلى بـعـد لـلـدفـاع ا
ــــســــرح- وعـــــدم تــــراخى أمــــتــــار مـن ا
ـعـتـاد- سـاهم هـذا فى أال األداء - كـا
يـــتــحــول احلــادث إلى كــارثــة بــامــتــداد
ـبـانى اجملـاورة. على أن الـنـيـران إلى ا
احلــريق اســـتــمــر ألكــثـــر من ســاعــتــ
قبل أن يـسـيـطـر علـيه رجـال اإلطـفاء
وانــتـهــاء مـؤقت خملــاوف بــانـهــيـار قــبـة

سرح. ا
ولكن احلـادث يثـير الـكثيـر من تداعى

األفكار والهواجس.
عــلــمــيــاً ال يـــشب احلــريق هــائالً مــرة
واحـدة إال فى حـالـة وجود مـواد قـابـلة
لالشــتــعــال. غـيــر ذلـك تـبــدأ احلــرائق
صـغـيـرة جـداً ثم تـبـدأ فى االتـسـاع مـا

لم يوقفها شىء.
ـاذا ال تــخـمـد احلــرائق فى مـصـر إال
بــعــد ســاعــات تــكــون الــنــار فــيــهــا قـد

فعلت ما تريد?
ـــاذا تـــشــتـــعل احلـــرائـق فى مـــســارح و
الدولة ولم نسـمع بحدوثها فى أى من

سارح اخلاصة? ا
فـى كــارثـــة حــريـق مــســـرح بــنـى ســويف
تــوفى رجـالن من رجــال اإلطـــفــاء أثـــنــاء

 فى ليالى وجوه
الساحر .. قصة

أخالقية 
تتعرض حلالة
اإلزدواج والتخلف
 فى مجتمعاتنا

صـ13

أكثر من 20 ألف طفل
وشاب فى مهرجان
الكرازة ويقدمون

 30 عرضا ً مسرحياً 
صـ 14

 مسرح 
شكسبير .. بداية
حلم صغير
كان  حتول 
جاذب للشباب

والعائالت صـ23

صرية سارح ا أين ا
 على صفحات "مسرحنا"
ـــصـــريــة في ــســـرح الـــقــومي أحـــد الـــعالمــات ا ا
سـرحي يشـهـد علـيه فقـد خرَّج الفـن وتاريـخه ا
مـثل واخملرجـ وهو يعد لنا عـددًا من كبار ا
حتـفـة مــعـمـاريـة وفـنـيــة وقـد اسـتـغـربت جـدًا أال

تكتب عنه جريدة "مسرحنا".
ـــســـارح أرجـــو أن تـــتــــنـــاول "مـــســـرحـــنــــا" تـــاريخ ا

صرية وأولها القومي بالتأكيد. ا
محمد محمود شعبان
طرية ا

يبدو أن الصديق محمد محمود شعبان ال يقرأ
"مسـرحـنـا" بـصـورة مـنـتـظـمـة فـالـعـدد السـابق
سرح القومي وتاريخه في أكثر من تناول دور ا
صفـحة نرجو مـطالعـة العدد السـابق صفحات

 2 و  3 واألخيرة.

يعني إيه "سينوغرافيا"?..
أنـــا أحـــد احملـــبـــ لـــلـــمـــســـرح وأمـــارس الـــتـــمـــثــــيل في فـــريق
اجلــامـعــة وقــد قـرأت أكــثــر من عــدد من "مــسـرحــنــا" ووقـفت
ـــــصــــطـــــلـــــحـــــات الـــــتي لـم أفـــــهــــمـــــهـــــا مـــــثل: أمـــــام عـــــدد مـن ا
"الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا واألفـــانـــســـيه والـــريـــبـــرتـــوار" ويـــبـــدو أنـــهـــا
ـاذا ال تسـتـخدم مـصطـلـحات أجـنـبيـة وأتـساءل عن مـعـناهـا و
ـتـخـصص?! وهو الـلـغة الـعـربـيـة عـنـد توصـيـلـهـا لـلقـار غـيـر ا

مطلب بسيط.
كـمــا أفــيـدكـم عـلــمـا أنــنــا نـعــانى كــثـيــرا من أجل احلــصــول عـلى
أعـــداد اجلــريــدة الــتي تـــصل إلى الــكـــثــيــر من بـــاعــة الــصــحف
وأضـطـر أسـبـوعـيـا لـلـسـفـر إلى مـديـنـة الـفـيـوم القـتـنـاء اجلـريـدة
بشكـل منتظم بـسبب عدم وصولـها إلى مركز إطـسا حيث محل
دة إقـامتي كـما فـشلت في مـعرفـة كيـفيـة االشتـراك باجلـريدة 

عام لتصلني بانتظام أسبوعيا أرجو االهتمام برسالتي.

أحمد محمد رضا
إطسا - الفيوم

صـطلحـات سوف تسعى وضوع صـعوبة ا بـالنسبـة 
اجلـريـدة إلى اسـتـحـداث بـاب جـديـد لـتـبـسـيـطـهـا.
ـركـز إطـسـا وفـيـمـا يـرتـبط بـعـدم وصـول اجلـريـدة 
بــالـفــيـوم ســيـتـم عـرض ذلك عــلى شــركـة الــتـوزيع
كنك إلنهاء هذه األزمة أما بالنسبة لالشتراك 

االتصال باجلريدة.

بيت ثقافة أبو حمص «قاطع ميه ونور»..
واحللم مرهون بدكتور مجاهد

الدكتـور أحمد مـجاهد رئـيس الهـيئة الـعامة لـقصور
الـــثــقــافــة مــضت 6 أشـــهــر كــامــلــة وبـــيت ثــقــافــة أبــو
ــيــاه حــمص مــرفــوع من اخلــدمــة بــســبب انــقــطــاع ا
لــــبـــاً عــــلى رواد والــــكـــهــــربــــاء األمــــر الــــذى يـــؤثــــر ســــ
سـائية ديـنة والذين تـتنـاسب الفـترة ا ومسرحـيى ا

مع ظروفهم حيث يعمل معظمهم صباحاً.
اً إللـغـاء شـريـحـة ـيـاه والـكـهــربـاء أدى أيـضـ انـقـطـاع ا
ـســرح بــعـد أن قــامت فــرقـة الــنـادى بــإجـراء نــادى ا

دة 3 شهور.. بروفات 
ورغم تــخــصـيص 1600 مـتــر فى مــوقع مــتــمـيــز لــبــنـاء
ــديـــنــة مـــنــذ عـــشــرة أعــوام إال أن قــصـــر ثــقـــافــة بـــا
دينة الذين القصر مازال حلـماً فى مخيلة مـثقفى ا
ـقـر احلـالى وهـو عـبـارة عن شـقـة مسـاكن ضـاقـوا بـا
شعـبيـة غرفـت وصـالة فـرجاء حتـقيق حـلمـنا وبـناء

القصر.

عماد محروس
مخرج مسرحى

عزاء واجب
ــزيـد أســرة حتـريــر "مـســرحـنــا" تــنـعى 
ــســرحى من احلـــزن واألسى  الــنــاقـــد ا
مــخـتـار الــعـزبى الــذى انـتـقـل إلى رحـمـة

الله تعالى .
تغمد الله الـفقيد الراحل بواسع رحمته

وألهم أسرته الصبر والسلوان.
وتــتــقـــدم أســرة الـــتــحـــريــر بــالـــعــزاء إلى
ـســرحـيـة فى أســرة  الـفـقــيـد واألســرة ا

مصر.
<<<<<<<<<<<<<<<<

 كــمــا تـتــقـدم  أســرة الـتــحــريـر بــخـالص
الـــعـــزاء إلى الـــفــــنـــان د.عـــبـــد الـــنـــاصـــر
ـعهـد الـعالى اجلـميل أسـتـاذ الـديكـور بـا
ـغـفـور لـها ـسـرحـيـة فى وفـاة ا لـلـفـنون ا

بإذن الله السيدة والدته.
تــغـــمــد الـــله الـــفــقـــيـــدة بــرحـــمــتـه وألــهم

أسرتها الصبر والسلوان.
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سرحه أن يؤدى «رسالة ثقافية» البد أن تتوفر له > أحـس ستانسالفسكى بأن اخملرج الذى يريد 
مـثل سـرح من جهـات نظـر ا مـعرفـة متـخصـصة ودقـيقـة ومن مصـادرها األولى بـكل عـناصـر ا
ـنـتج واإلدارى. ونـادراً ما يـجـتـمع كل هـذا فى شخص واحـد وقـد اجـتـمع فى شخص واخملـرج وا
ـثل ـيـروفـتش دانـشـنـكـوف: «إنه اخملـرج الـذى كـنت أحـلم به ويـبـدو أنه كـان يـحـلم  فـالدمـيـر 

سرح الذى أتصوره وبلقاء رجل مثلى». سرحيا جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
13 من أكتوبر2008 العدد66

يالد  وفانتازيا اجلنون  ولغز. >  فرقة مسرح الشباب تقدمت للمهرجان بثالثة عروض هى:  ليلة عيد ا
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سرحي جريدة كل ا

13 من أكتوبر2008 العدد66

هرجان. سرحى  انتصار عبدالفتاح قام بإخراج حفلى افتتاح وختام ا >  اخملرج ا

ــســرح غــيــر > كــان رواد الــرقـص احلــديث هم أول من طــور مــفــهــوم آرتــو عن ا
ــسـرح جـديـدا كل اجلـدة ودهش الــلـفـظى فـخـلــقت مـارث جـراهـام شـكال من ا

اجلمهور ألعمالها التى كانت تصفها بأنها رسم لنبض قلب احلياة.

د. أحمد
 مجاهد

سرح علم جتريبى ا

الــتــجـريـب لـيـس مـغــامــرة فى الــفـراغ
لــكـنه مــجـمــوعـة من احلــسـابــات الـتى
يــرصـدهـا الــعـلم وتـتــابـعـهــا الـدراسـات
ـســرحــيـة فــلــيس غــريـبــاً أن يــرتـبط ا
مــــصـــطـــلـح الـــتـــجــــريب بـــالــــبـــحـــوث
اإلمـبيـريقـية الـتى تضع الـظاهـرة أمام
عـملى وهو مـبضع التـحليل والـبحث ا
ـسعى الـذى حتاول الـعـلوم اإلنـسانـية ا
ــسـرح عــلى وجه أن تــصل إلــيه وعــلم ا
أخص لــيس عــلــمــاً مـتــعــلــقــاً بــالـكالم
واحلـركـة والـتشـكـيل وحـسب لـكـنه علم
جتـــريـــبى له مـــعـــامــلـه وجتــاربـه الــتى
توضع حتت اجملـهر البـحثى لنصل إلى
نـــتــائج شــديـــدة الــدقــة مـن هــنــا فــإن
مـهــرجــان الــقـاهــرة الــدولى لـلــمــسـرح
الـــتــجـــريــبـى يــعـــد فــرصـــة لــتـــحــريــر
مصـطـلح التـجريـب من الفـوضى التى
يقع فيـها بعض الكتـاب والنقاد وصوالً
ـكن أن نـقـيم مـعه ـفـهـوم الـذى  إلى ا
جدالً يـحـقق لـنا مـسـاحـة نقـف علـيـها
لــنـطـرح أســئـلـتــنـا حـول الــعـروض ومـا
تـقـدمه من مـفـاهـيم وأسـالـيب جـديـدة
مـفارقة وأن نـتعـامل معه بوعى دون أن
تستعبدنـا األشكال التى يتم تصديرها

إلينا.
ــا يـطــرحه من قـضــايـا ـهــرجـان  إن ا
ــا يـقــدمـه من عــروض يــعــيـد ورؤى و
عــلـــيــنــا الـــســؤال: مــا الــتـــجــريب ومــا
مفهومه; ومـا أشكاله; فضالً عن أسئلة
أخـــرى حتــــول اجلـــدل من مــــســـاحـــته
اإلنشائـية إلى جدل علـمى يؤكد لنا أن
ـــســـرح كـــعـــلم هـــو فى األســـاس عـــلم ا

جتريبى.

كواليس

 فاروق حسنى

بـدأ هـاشم حــربى مـشـواره مع الـتــمـثـيل عـام 1982 ولم
ـوضــوع عـلى مــحـمل اجلــد أمّـا االحــتـكـاك يــكن يـأخــذ ا
احلـقــيـقى والــذى يـعـتــبـره الـبــدايـة احلـقــيـقـيــة فـكـان عـام
ـــشــاركــتـه فى عــرض األطـــفــال «زهــور ال 1994 وذلك 
تـعرف الطمع» مع اخملرج عـبد الواحد السـيد على قصر
ثــقــافـــة بــنــهــا.. ثـم تــوالت أعــمــالـه مع الــفــرقـــة الــقــومــيــة
للـمسرح بالقلـيوبية فشارك فى «رسـائل قاضى أشبيلية»
إخـراج هــنـاء عـبــد الـفـتــاح و«حـكـايـة كـل بـيت» مع اخملـرج
رعب» لـلـمخـرج جـمال عـبد هـمـام تمـام «مـولد سـيـدى ا
» مـع اخملــــــرج أشـــــرف فــــــاروق ثم ــــــطــــــلب «اجملــــــانـــــ ا
«احملــروسـة 2015» تــألـيـف ســعــد الـديـن وهــبــة وإخـراج

فهمى اخلولى.
ثم يـقـرر هــاشم حـربى الـتــوجه لإلخـراج فـيــقـدم «إبـلـيس
فى دم البشر» عن مسرحية «كابوس للبيع» تأليف حسن

طاهر أبوحطب.. يحتفظ بهويته
ـــرحــــلـــة الــــثـــانـــويــــة عـــرف طـــاهــــر طـــريق فى ا
درسى سرح ا سرح لم يشبع موهبته  فى ا ا
فـالتـحق بـبيت ثـقـافـة فارسـكـور بحـثًـا عن عالم
أوسع لـلـمـسـرح عـنـدمـا أعـلن بـيت الـثـقـافة عن
ــســرحى اخـــتــبــارات لالشـــتــراك فى الــعـــرض ا
"الـــســوس" لـــلـــمـــخـــرج فـــوزى ســـراج ولم يـــجــد
طــــاهـــــر أبــــو حـــــطب أحـــــدًا غــــيـــــره مــــتـــــقــــدمًــــا
لالنــضـمــام لــلــفـرقــة وانــطــلق مع فــوزى سـراج
ـــة فى لـــلـــبــــحث عن أعــــضـــاء الـــفــــرقـــة الـــقــــد
مـنازلهم وأعمالـهم ليتم العمل ويـحصد العديد
من اجلوائز. شارك طاهر أبو حطب بعد ذلك
فى كوكب الفـئران "إخراج فوزى سراج وحصل
يــهـــا ثم ـــثل عـن دوره فـــ عـــلى جـــائـــزة أفـــضل 
شـــــارك فى جـــــمـــــيـع عـــــروض قـــــصـــــر ثـــــقـــــافـــــة
فـارسـكــور مـنـهـا "فــرح الـعـمــدة" حلـلـمى سـراج
ــثل عن وحـــصل أيـــضًــا عـــلى جــائـــزة أحــسـن 
يــــهــــا كـــمــــا شــــارك فى "زمــــار احلى" و دوره فــــ

هاشم حربى.. سنة أولى إخراج

ثروت نظير.. 
سرح الكنسى ابن ا

أبـو الــعـال.. وهى أولى جتــاربه اإلخــراجــيــة - سـنــة أولى
إخــراج يــعـنـى - وقـد تــوجه لإلخــراج ســعـيــا وراء حتــقـيق
رؤاه اخلـاصة الـتى ال يـسـاعـده الـعـمل كـمـمـثل لـتـوصـيـلـها
ـؤلف أو اخملرج إلى الـناس حـيث يخـضع دائـماً لـرؤية ا
كذلك فهو يعتبر اإلخـراج متعة ومغامرة حيث يعد العمل
ـســرحى جـنــيــنـاً يــخـرج إلى الــدنـيــا عـلـى يـديه.. يــحـمل ا
مـالمـحه وأفــكــاره. وقـد حــقــقت «إبــلـيس فـى دم الـبــشـر»
ـــا يــحـــلم بـه هــاشـم حــربـى حــ قـــدمت عـــلى بــعـــضـــاً 
مــســرح قــصــر ثــقــافــة كــفــر شــكــر خـالل شــهــر رمــضـان
ـسرحـية ـزيـد من التـجارب ا ويطـمح حربى إلى تـقد ا

التى حتمل رؤاه وأفكاره إلى الناس.

محمد احلفنى
ثل 

متميز بالصدفة

"وجـــــوه ع الــــــشط" و "احلـــــالـــــة 2000» لـــــفـــــوزى
سـراج و "الـدنـيا روايـة هـزلـية" لـرضـا حـسنى
ـــطــــار" و "مـــغــــامـــرة رأس و "الـــكـالب وصـــلـت ا
ـمـلوك جـابـر" حللـمى سـراج "العـنـبر الـثالث" ا
ـنـحـوس" و "حـوش ألحـمـد مــاهـر و"مـقـامــات ا
قـــراقـــوش" و "أرض ال تـــنـــبت الـــزهـــور" لـــرأفت
ســـــرحـــــان و "حـــــلـم يـــــوسـف" لـــــفـــــوزى ســـــراج
و"الــلــيــلــة نــحـلـم" لــشـريـف صالح الــدين. وبــعـد
ــثالً بــاإلذاعـة والــتـلــيــفـزيــون فـضل اعــتــمـاده 
ـسـرح مـؤكـدًا أن مـسـرح الــبـقـاء عـلى خـشـبــة ا
تنفس الوحيد ألبناء الثقافة اجلماهيرية هو ا
ـســرح الــوحــيـد الــذى يــحــتـفظ األقــالــيم وهــو ا
بهويته ويتـبنى القضايا والقيم حتى اآلن رغم

شكالت اإلدارية التى يعانيها. كل ا

سرح الكـنسى فى شبرا اخلـيمة شارك فى ثروت نظـير من مواليـد ا
ـثالً ومـخـرجًـا فـشـارك كـممـثل فى ـسـرحـية  العـديـد من األعـمـال ا
ـلــكــة األحالم" إخـراج نــبــيل جالل "حــكـايــة حــكـيم" إخــراج جــمـيل "
حـنا "حـافة الـهاويـة" إخراج عـمـاد يوسف "صـرخة وصـراع ال ينـتهى
وعــلى كف عـــفــريت" إخـــراج أحــمــد فـــوزى كــمـــا شــارك فى عــروض
ـاضى كالكــيت تـانى مـرة الــطـعـنـة "اإلنـسـان واألحالم جـحــيم من ا
ر" من حنـطـة وزوان كلـمـات متـقـاطعـة مـيراث الـغـضب" "االختـيـار ا
إخـراج عمـاد يـوسف "البـدايـة" من إخراج جـمـيل حنـا "بـزراميط" مع

إبراهيم ألبرت.
ثروت ال يـهمه حـجم الـدور ولكن مـضمـونه وهل سـيؤثـر فى األحداث

أم ال كما يهتم جدًا بتفاصيل الشخصية التى يقدمها.
ـسرحـيات شـارك نظـير فـى عدد من األفالم الـدينـيـة وأخرج بـعض ا

الــــتـى فــــازت بـــــجــــوائـــــز مــــنـــــهــــا:
"كـنيـسـة فوق بـركـان" مركـز ثالث
أحــــسن نـص "مــــصــــلــــوب آخـــر"
ثل "كلـمات متـقاطعة أحـسن 
كــــوتـــشـــيــــنـــة" أحـــسـن انـــضـــبـــاط
ـــؤلـف عـــاوز مـــســــرحـى وأداء "ا

كده" مركز رابع أفضل عرض.
شــــــــــارك ثـــــــــروت فـى عــــــــــدد من
ـــهـــرجــانـــات الـــكـــنـــســيـــة مـــنـــهــا ا
مهرجان شبـرا اخليمة مهرجان
ــــرقـــســـيـــة. يـــحـــلم أن الـــكـــرازة ا
يــــصـل حلــــجم مـــــوهــــبــــة يـــــحــــيى

الفخرانى.

«مــا بـنــحــلــمش» الــذى حــصل عــلى
عــدد من اجلــوائــز كــذلك شــاركت
فى عــروض «ســـور الـــقــبـــور قــدوم
ــــوضــــوع الئــــكــــة ربـع ســــاعــــة وا ا

يتحل».
نانسى حتلم بـاحتالل مكانة متميزة
ــصـرى وفى ــســرح ا عــلى خــشــبـة ا
الـتـمــثـيل عـمــومـاً وتـتـمــنى أن تـقـدم
ـــــــزيـــــــد مـن األدوار الـــــــتـى تـــــــبـــــــرز ا

موهبتها.

ـتــوقع عــلى اإلطالق أن يــصـبح لـم يـكن مـن ا
مــحـمــد احلـفــنى احلـاصـل عـلى بــكـالــوريـوس
ثالً يقف ـنوفيـة  علوم وتـربية من جـامعة ا
ــســرح ويــقــدم مــجــمــوعــة من عــلى خــشـــبــة ا
تـميزة وينـال عنهـا العديد األدوار الصعـبة وا
من اجلـــوائـــز وشـــهــــادات الـــتـــقـــديـــر تـــعـــرف
ـــســـرح فى مـــحـــمـــد احلـــفـــنى عــــلى مـــجـــال ا
ــرحـلــة اجلـامــعـيــة حــ شـاهــد عن طـريق ا
الـــــصــــــدفـــــة إعـالنًـــــا عـن عـــــرض مــــــســـــرحى
سـتــشـارك به الـكــلـيـة فـى مـهـرجــان اجلـامـعـة
الــصـــفــقــة" لـــتــوفــيق احلـــكــيم ذهـب مــحــمــد
ـشاهدة العـرض فخرج فى نهـايته مقررًا أن
يشـارك فى الفريـق ويشارك احلـفنى لـيقدم
مع الـفرقـة عددًا من العـروض ويلعب أدواراً
مــازال يــعــتــز بــهــا كــثــيــرًا مـنــهــا: دور "يــوسف
كـاف" فى مسرحيـة "احملاكمة" لـ كـافكا وقد
حـصل عن هذا الدور عـلى جائزة الـتميز فى
ـسـرحيـة ثم قدم الـتمـثـيل فى أول عروضه ا
بـــــعــــــد ذلك دور "بــــــروتس" فـى مـــــســــــرحـــــيـــــة
"يــــولـــيــــوس قــــيـــصــــر" لـــولــــيم شـــكــــســـبــــيـــر و
"شــايـلــوك" فى مــسـرحــيـة "تــاجــر الـبــنـدقــيـة"
لــنـفس الـكـاتب ودور "زهــران" فى مـسـرحـيـة
"احملــاكـــمــة" لــلـــكــاتب يـــســرى اجلــنـــدى كــمــا
شــارك مــحــمــد فى مــجــمــوعــة من الــعــروض
نوفية فلعب دور سرحية فى قصر ثقافة ا ا
"مـحـمد أفـنـدى" فى مسـرحـية "األرض" ودور
"خــــــوان" فى مـــــســـــرحـــــيـــــة "نـــــســـــاء لـــــوركـــــا"
والـعرضان مـن إخراج سامى طه أيـضًا قدم
دور "الـشاويش مـحمـد" فى مسـرحيـة "أغنـية
ــــمــــر" تـــــألــــيـف عــــلى ســـــالم وإخــــراج عــــلـى ا
مـحمـود السبـعاوى كـما شـارك فى مجـموعة
سرح احلر وأهمها بالنسبة من األدوار فى ا
له دور "دهب أفـنـدى" فى مـسـرحـيـة "اخملـبأ"
أهم أدواره وأحبها إلى قلبه وعلى الرغم من
عـــــمـــــله مـع الـــــعـــــديـــــد من اخملـــــرجـــــ داخل
ـنوفـيـة فـإنه يـعتـز جـدًا بـعـمله مع مـحافـظـة ا
واخملرج محمود الـسبعاوى وقد استفاد منه
جيـدًا وتعـلم منه كـيف يقـدم مسـرحًا مـتمـيزًا
يــسـتــطــيع من خالله تــوصــيل رســالـة جــيـدة
وعـلـى الـرغم من الـصــدفـة الـبـحــتـة الـتى بـدأ
ـسـرحى فإنه بـهـا محـمـد احلـفنى مـشـواره ا
شوار حيث تأكد يطمح فى استكـمال هذا ا
له تـمــامًـا أنـه عـرف طــريـقه احلــقـيــقى الـذى

كان يبحث عنه دون أن يدرى.
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نانسى على..
 ما بتحلمش!

سـرح وتبـحث عن جنومـيتـها ـثلـة شابـة تعـشق ا نـانسى عـلى 
فـيه ومن أجل ذلك فـهى حتـاول بـاسـتـمـرار تـطـويـر إمـكـانـاتـها
نــانـة. لــقب فــ تــهــا حــتى تــكــون جــديــرة بــ بــ وتــدريب وصــقـل مـوهــ
ً فى عـرض «مـا بــنـحـلـمش» نــانـسى شـاهـدهــا اجلـمـهـور مــؤخـرا
لـــمــســـرح فى دورته ـــهــرجـــان الــقـــومى لــ الــذى  عـــرضه فى ا

األخيرة.
وعـلى الـرغـم من حـبـهــا الـشـديــد لـلـتــمـثـيـل عـمـومــاً والـتـمــثـيل عـلى
سـرح بشـكل خاص فـإنها لم تـمارس الـتمثـيل فعـلياً إال من خشـبة ا
دة القـصيرة فى عـام فقط ومع ذلك فـقد شاركت خالل هـذه ا
ــمـيــزة والــتى حـصــلت عــلى جـوائــز مــثل «بـيت عــدد من الــعـروض ا
بـرنـارد ألــبـا» الـذى نـال جـائــزة الـعـرض األول ثالث مـرات وعـرض
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فاروق حسنى يفتتح الدورة الـ   20  للمهرجان التجريبى
16دولة عربية و26 دولة أجنبية و55 عرضاً و 18 كتاباً

"كندا" وبارى ريتـشارد كيرشو "إجنلترا" وروالندو
ى "كـوبـا" فــوتـيـشـيخ فــيـتـوتـســكى "بـولـنـدا" لى خــا
بـريــرو "أمـريــكـا" مــاريـلـو بــراتى "إيــطـالـيــا" مـيــشـيل

برونيه "فرنسا".
هـرجان تـخصـيص النـدوة الرئـيسـية أعلـنت إدارة ا
ستقل - جتلياته الفنية ـسرح ا ناقشة موضوع "ا
والفكرية ومـعضالت استمراره" إضافة إلى مائدة
ــســتــقل فى ــســرح ا مــســتـديــرة حــول "مــشــكالت ا

مصر".
ـــهــرجــان هــذا الــعــام  17 كـــتــابًــا جــديــدًا ويــقــدم ا
مــتـــرجــمًــا فـى مــخــتـــلف عــنـــاصــر ومــفـــردات الــفن
ـسـرحى إضـافـة إلى كـتـاب خـاص بـعـنـوان "سـعد ا
أردش والـــــطــــريـق إلى الـــــريـــــادة" أعــــده د. أحـــــمــــد

سخسوخ.
وفى مـحـاولـة حلل أزمـة إغـالق مـسـرحى الـطـلـيـعـة
والــــهــــنــــاجــــر الـــتــــابــــعــــ لــــوزارة الـــثــــقــــافــــة نــــظـــرا
خلــضــوعــهـمــا لــعــمـلــيــات تــطـويــر وتــرمــيم بــجـانب
ـــســرح الـــقــومـى بــعـــد احــتـــراقه والــبـــالــون إغالق ا
ــدنى قــررت إدارة اســتــجــابــة لـــتــوصــيــة الـــدفــاع ا
ــهـرجــان تــقـد عــدد من الــعــروض عـلى خــشــبـة ا
رة األولى التى يتم ـسرح الكبـير باألوبـرا; وهى ا ا

استخدامه بعيدا عن حفلى االفتتاح واخلتام.
كــمـا يــتم تــقـد الــعـروض عــلى مــسـارح: الــصـغــيـر
ــــكـــــشــــوف ومـــــركــــز اإلبــــداع الـــــفــــنـى بــــاألوبــــرا وا
واجلـمهورية والقـاهرة للعرائس مـيامى متروبول
ـنيل سـرح العـائم الـكبـير والـصـغيـر با احلـديث وا
وقــــاعـــتى يـــوسـف إدريس والـــغـــد وبــــيـــتى الـــهـــراوى
وزينب خاتون التابع لصندوق التنمية الثقافية.
٥ واألخيرة مزيد من التفاصيل ص ٤

قرر أن يـفتتح الفنان واجلـريدة ماثلة للـطبع  من ا
اضى فاروق حسـنى وزير الثـقافة مـساء اجلمـعة ا
هرجـان القاهرة الدولى فـعاليات الدورة الـعشرين 
لـلـمـسـرح الـتــجـريـبى بـحـضـور دكـتـور فـوزى فـهـمى

هرجان. رئيس ا
تـشـارك فى دورة هذا الـعام  16دولـة عربـية تـقدم
 22 عرضًا مسرحيًا و 26 دولة أجنبية تقدم 33
ــثالن عــرضًـــا مــســرحــيًـــا إضــافــة إلى عـــرضــ 
ـسـابقـة الـرسـميـة يـتم اإلعالن عـنـها مـصـر داخل ا
قـــبـــيل حـــفـل االفـــتـــتـــاح بـــســـاعـــات وعـــدة عــروض

مصرية أخرى على الهامش.
ــــهـــرجــــان هـــذا الــــعـــام تــــضم فى جلـــنــــة حتـــكــــيم ا
ـــســـرحى الـــفـــرنــسـى جــاك عـــضــويـــتـــهـــا الــكـــاتب ا
تـــيــفـــانى ومن مـــصــر الـــكــاتب والـــنــاقـــد د. أحــمــد
ســخـســوخ والـكــاتـبــة واخملـرجــة جـابـريــيال ســيـنـوزر
بـانـكـزيل من رومـانــيـا والـكـاتب واخملـرج األمـريـكى
جــريـجــورى مـارتـن واإليـطــالى ريـنــاتــو نـيــكـولــيـنى
ــمـــثـــلــة فـــرانـــســ ألـــبــ ومن كـــنــدا اخملـــرجـــة وا
ـــــســـــرحـى الـــــكـــــويـــــتى فـــــؤاد الـــــشـــــطى واخملـــــرج ا
والـــروســـيـــة كـــوروبـــوفـــا لـــيـــودمـــيال وهـــانـــز فـــرنـــر
ــانـيـا ويــلـيـام هــوتـيــسـهـوصن من كــروسـيـنــجـر من أ

. الص
ـهرجـان قـال إن دورة هذا د. فـوزى فـهمى رئـيس ا
سرحية العام تشهد تكر عدد من الشخصيات ا
ـيــا حـيث يــتم تـكـر الـبــارزة مـصـريــا وعـربـيــا وعـا
اسم الراحل سامى خشبة والـكاتبة فتحية العسال

والفنان محمود عزمى من مصر.
ـغربى سـرحـي الـعرب يـتم تـكر اخملـرج ا ومن ا

عبد القادر البدوى. وعلى مهدى من السودان.
ــكـرمــ األجــانب أولـيــفــر كـيــمــيـد وتــضم قــائـمــة ا

د.  فوزى فهمى

 سامى خشبة سعد أردش

سرح هرجان على ا عروض ا
الكبير ألول  مرة.. وتكر
اسم سامى خشبة

اشى فى الساقية اضحك ع ا وداعاً.. صابر فرج
ـســرحى الـســكـنـدرى صــابـر فـرج ــنـا الـشــاعـر والــبـاحث وا رحل عن عـا
ـاضى عن عـمـر يـنـاهـز اخلـامـسـة والـسـتـ الـسبت 27 من سـبـتـمـبـر ا

ـدرسى وتـخـرج على ـسرح ا وقـد كانت مـسـيـرته ثـرية بـدأ حـيـاته فى ا
يديه مـجموعة من فـنانى األسكـندرية حيث كـان يعمل بالـتربية والـتعليم
عاش مديراً عاماً لـشئون العامل بالـتربية والتعليم إلى أن خرج عـلى ا
دة ـسرحـية  باألسـكنـدرية. صابـر فرج الـذى اعتـزل احلياة الـثقـافية وا
عــشــرين عــامــاً عــاد لـيــمــارس نــشــاطـاً واســعــاً فى مــنــاح مــتـعــددة مــنــهـا
سرح البحث الشعـر وقد أصدر ديوان شعري وهو على مشارف ا
الست هـما: «قصايـد للبنـات» «واحد بيتفـرج على روحه» إضافة إلى
ـثـقـفـ والـكـتـاب كمـا حتـلق ـوسـوعـة أعالم األسـكـنـدريـة من ا إعـداده 
حولـه مجمـوعة مـن الشبـاب فى مجـاالت الفـن اخملتلـفة لـيتـركهم راحالً
شاريع الثقافية التى لم تطبع فى ليلة القدر تاركاً وراءه مـجموعة من ا
وأحالمــاً واســـعــة عــلـى قــدر قــيـــمــته وتـــواضــعه الـــذى كــان أهم ســـمــاته

اإلنسانية.

ستـقلة لتـقد العرض تستعـد فرقة كاريـزما ا
ـاشى» مـسـاء اخلـمـيس ـسـرحى «اضـحـك ع ا ا

23 أكتوبر اجلارى بساقية الصاوى.
ـــســـرحــيـــة إخـــراج مـــحــمـــد خـــلــيـف وتــألـــيف ا
ـشـاركـة وتـمـثـيل جـمـاعى نـتـاج ورشـة ارجتـال 
محـمد مـبروك مـحمـد يـحيى أحـمد صـبحى
مـيـادة اجلـبـالى الـسـيد سالمـة هـالـة عـجـيزة
مـــحــــمــــد نـــاصــــر نـــاديــــة الــــدكـــرورى أســــامـــة
مـصطـفى دينـا على مـصطـفى مجـدى أحمد
جنــدى أمــيــنــة فــؤاد إبـــراهــيم صــيــام ديــكــور
ـوسـيـقى ألحـمد ـان خـلـيـفـة وأحـمـد طه وا إ

صبحى.
¬∏dG óÑY ¿ÉgQƒf

سابقة الرسمية و8 عروض لقصور الثقافة  «قهوة سادة» فى ا

 عرض «قهوة سادة»

عــزب  « فـانــتـازيـا اجلــنـون» إخـراج
حــمــاد فــتـوح  «لــغــز» إخــراج سـامع
مــهــران  «غــرقـى الــشــمــال» إخــراج
رضا حسـن  «الرقص مع الزمن»
إخـــراج أحـــمــد إبـــراهـــيم  «فـــاكس»
ـــرسـى «خـــيـــانـــة» إخـــراج شــــريف ا
إخــراج عـصــام رأفت «احلـيــاة عـلى
ــــوت» إخــــراج شــــريف إيــــقـــاعــــات ا
ــوالى » إخـراج صــبـحى «أطــيـاف ا
انتصـار عبدالـفتاح «مـهمة رسـمية»
إخراج مـحمـد فوزى «الـسيـدة التى

جاءت فى السادسة».
ويــشـــارك مــركــز الــهــنـــاجــر بــثالثــة
عروض هى: «تشكـيل» إخراج داليا
الـــعـــبـــد «حتت الـــتـــهـــديـــد» إخــراج
محـمـد متـولى  «كـافـتيـريـا» إخراج
مــحــمــد فــؤاد بــيــنــمــا تــشــارك دار
األوبــرا بـــعـــرض «قــصـــة الــفـــراشــة

القاتلة» إخراج وليد عونى.

ـــشــاهـــدة عــرض اخــتـــارت جلـــنــة ا
«قـهـوة سادة» لـلـمخـرج خـالد جالل
«إنتاج صندوق التنمية الثقافية

ــســابــقــة » لــتـــمــثــيل مــصـــر داخل ا
الرسمية.

وتــشــارك هــيــئـــة قــصــور  الــثــقــافــة
بثمانية عروض هى:

«احلوائط» إخـراج مـحمـد لـطفى 
«حـــلـم األجـــنـــحـــة» إخـــراج الـــســـيـــد
عــــــونـى  «بــــــدون مـالبس» إخــــــراج
محمد حـسن االرد «فى االنتظار»
إخراج حسن البالسى «حاول مرة
أخــرى» إخـراج خــلــيل تـمــام «قـابل
لــلـــكــســر» إخــراج مــحـــمــد الــطــايع
«الى فـيـه الـروح يـغـنى» إخـراج يس
الضوى  «هـاملت فى موسم الدم»

إخراج سامح احلضرى.
أمـا البيت الفـنى للمسـرح فيشارك

بأحد عشر عرضا هى:
ــيالد» إخــراج أشـرف «لــيــلــة عـيــد ا

 صابر فرج
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جورج أبيض  فى إحدى مسرحيات الفرقة

> رفـض هيـجـو التـقـسـيم إلى كومـيـديا وتـراجـيـديا من حـيث هـو تـقسـيم غـير
كان  واحلدث ورغم طـبيعى كما رفض الوحدات التقليدية الثالث للزمان وا
ان - أصـحاب مدرسة Strum und Drang قـد ناضلوا سـرحي األ أن الـكتاب ا

من أجل حرية أوسع للتجريب قبل خمس عاما.

ولوية» لفرقة الغد للعروض التجريبية. > فرقة «سماع» لإلنشاد الدينى شاركت ضمن فريق عمل مسرحية «أطياف ا

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc ÉeÉj ¿Éc
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سرح الغنائى سالمة حجازى رائد ا

øjódG ∫ÉªL óªëe

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

«ناصر».. بطال تراجيديا
يسـرى اجلندى كـاتب مسـرحى كبـير غنى عن الـتعـريف فهو
عـاصـر فـهو من ـصـرى ا ـسرح ا فضالً عن كـونه من أعـمـدة ا
أبرز كـتاب الدراما الـتليفـزيونيـة خصوصاً فى مـجال الدراما
ـسرحـيـة التى الـتراثـيـة والـتاريـخـية ولـعـلنـا نـذكـر أعمـاله ا
هـرجانات العربية والتى صرية وا سارح ا عرضت عـلى أهم ا
حصـلت على الـكثـيـر من اجلوائـز والتـقديـر األدبى والشـهرة
اإلعالميـة وكذلك جوائزه العديدة فى الدراما التليفزيونية
والــتى تــعــبــر عـن حــسن اخــتــيــاراته ووعــيه بــدوره الــوطــنى
والـقـومى كـكـاتب صـاحب رسـالـة تـنـويـريـة يـريـد من خـاللـها
التـعـبـير عـمـا يجـيش فى داخـله من آراء وأحالم واسـتـشراف
ــسـتــقــبل من أجل الــتـغــيـيــر إلى األجــمل واألفـضل آلفـاق ا
جملتـمعه الـذى ينـتمى إلـيه يسـرى اجلنـدى كتب عـن أبطال
الـسـير الـشـعـبيـة.. عـلى الزيـبق والـهاللى وعـنتـرة والـند
الـذين يـعـبـرون عن الوجـدان الـشـعـبى التـلـقـائى الـكامن فى
ـصــرى والــعـربى بــكل بــسـاطــته وفــطـرته أعــمــاق اإلنـســان ا
وحـمـاسه وثـورته وغـيرهـم من النـمـاذج الـوطـنيـة والـقـومـية
تـأكـيداً لـروح االنـتمـاء والتـضـحيـة والفـداء وهـا هو ذا يـقدم
ـشـاهـدته من خالل درامـا لـنـا بـطالً قــومـيـاً طـال انـتـظـارنــا 
تليـفزيونيـة تعتـبر فتحـا فنيا مـباركاً يحـسب له ويستحق أن

يقدر عليه ويجزى عنه أحسن اجلزاء.
نـاصـر الـذى كـتـبه يـسرى اجلـنـدى بـإبـداع فـائق شحـذ له كل
مهـاراته األدبيـة وجمـاع خبـراته الـدراميـة ليـكتب عـمال فنـياً
ـهـيـبـة لـسـيـرة بـطل وطـنى يـسـتـلـهم فـيه روح الـتـراجـيــديـا ا
وقـومى جــاد به الـزمــان عـلــيـنـا فـى فـتـرة تــاريـخــيـة من أهم
عاصر ويعرض فى القنوات الفضائية فيما فترات تـاريخنا ا
عـدا الـقـنـوات األرضيـة - لألسف - ألسـبـاب غـير مـفـهـومة أو
معـقولـة. بدأت سيـرة هذا الـبطل مـنذ مـولده.. اقـتفـاء لنهج
أبطـال السير الـشعبـية ولعـلكم تذكـرون قصة مـولد «أبو زيد
الـهاللى» أو مـولـد «سـيـف بن ذى يـزن» أو مـولـد «حـورس» فى
األسـاطـيـر الـفــرعـونـيـة أو مـولـد «اإلســكـنـدر» فى األسـاطـيـر
اإلغريـقية ثم كيف سـارت مجريات حيـاته منذ نشـأته يتيما
يواجه أقـداره بشـجاعـة فـائقـة تذكـرنا بـاألقدار الـتى واجهت
ؤامرات التى أبطـال التراجيديا واحملن التى توالت عليهم وا
حـيـكت ضـدهم واخلـيـانـات التى دبـرت لـهم والـطـعـنـات التى
ـقـام أبـطـاال جـاءت من خــلف ظـهـورهم ولـنـتـذكــر فى هـذا ا
مثل عـمر مكرم ومحنته مع رفـقائه أو على بك الكبير الذى
طعن من أقـرب الناس إليه أو محمد على الذى تكالبت عليه
مؤامـرات الـدول االستـعمـارية أو عـرابى الـذى غدر به هـكذا
كان «جـمال عبد الناصر» البطل التراجيدى الذى بدأ يواجه
أقــداره الــعـاتــيــة مــنــذ نــشــأته فى «بــنى مــر» واألســكــنــدريـة
والـقــاهـرة.. وهــو طـالـب يـتــظـاهــر ضـد االحــتالل أو يــسـعى
لدخـول الكـليـة احلربـية ثم دخـوله حرب فـلسـط ومحـنته
ـوت واخليـانة فى حصـار الـفالـوجة ثم خـروجه من حـصار ا
ليضع رأسه على كفه مع زمالئه فى ليلة الثورة األولى مروراً
نشـية والعدوان الثالثى ومـعركة السد بأزمـة مارس وحادث ا
العـالى ومحنة االنـفصال وملـحمة اليـمن ثم انتهاء بـنكسة
ؤامرة الكبرى للتخلص ثابة ا السـابع والست التى كانت 
من بـطل أيقظ أمة وصارع األنواء والعواصف واألخطار منذ
ــرضه الـقــاتل إثــر حـادث حلـظــة مــيالده حـتـى يـوم وفــاته 

أيلول األسود.
هـذه سـيـرة بطل بـحق أبـدعـهـا كاتب كـبـيـر كيـسـرى اجلـندى
نتج احملترم فتـحية له وللـمخرج الشـجاع باسل اخلطيـب وا
مـحـمـد فـوزى والـفنـان مـجـدى كـامل الـذى جـسـد شـخـصـية
ـسـلسل الـذى أعـاد إليـنـا ذكرى نـاصـر بـاقتـدار ولـكل أبطـال ا
هـابـة واجلالل قل أن يجـود الـزمان بطل تـراجـيدى مـكـلل بـا

ثله.
وحتيـة مباركة جلمـال عبد الناصر فـى ذكرى وفاته التى تمر

سلسل: بنا فى هذه األيام ولنردد مع تتر ا
«ولو جار الزمان أو مال/ مكانك فى القلوب يا جمال».

 قادته األجواء
الصوفية وحلقات
الذكرك لعالم الدراما

الواسع

ولـد عام 1852م فى رأس الـت بـاألسكنـدرية وقد
ســـمــاه أبــوه بــهـــذا االسم تــيــمـــنــا بــالـــشــيخ سالمــة
الراسى أحد مشايخ الطرق الصوفية الذى تكفل
بـه بـــعــــد وفـــاة أبــــيه ولم يــــكن عــــمـــره قــــد جتـــاوز
الــثالث ســنــوات ومن هـــذا الــيــوم اعــتــبــر الــشــيخ
سالمـة الراسى سالمـة حجازى ابـنا له وفى هذا
اجلــو الـغــنى بــالـروحــانـيــة والــتـصــوف تـربى ونــشـأ
سالمـة الـطـفل فـقـد بـدأ فى كـتـاب مـلـحق بـزاويـة
الـــشــيـخ سالمـــة الــراسـى ثم فى حـــلــقـــات الـــذكــر
واإلنـشـاد وبـدأ يـخـالط رواد الـطـريـقـة ويـشاركـهم
اإلنشاد إلى أن مات الشيخ سالمة الراسى وكان
من الــطـبـيــعى أن يـخــلـفه الــشـاب سالمــة حـجـازى
فى قيادة الـطريقـة الراسيـة الصوفـية إال أنه بدأ
نـشدين يـدرس أصول اإلنـشاد عـلى أيـدى أشهـر ا
مثل الـشـيخ احلريـرى والـشـيخ خلـيل مـحرم وعال
صيت الـشـيخ سالمـة حـجازى فى اإلنـشـاد وتـفوق
عــلى أسـاتـذتـه ولـكـنه فــجـأة تــرك اإلنـشـاد واجته
إلى الـــغـــنـــاء مع الـــتـــخـت الــشـــرقـى فـــحــقـق أيـــضــا
جناحـا كبيـرا حتى حـدث أن جاء إلى األسكـندرية
فى عـام 1884م يـوسف خـياط وفـرقـته الـتـمثـيـلـية
لــكـى يــعـــرض مــســـرحــيـــاته وقـــد نــصـــحه الـــبــعض
بــاالتــفــاق مع الــشــيخ سـالمـة حــجــازى لــيــغــنى فى
ــسـرحـيـة حـتى يـضــمن إقـبـال اجلـمـاهـيـر فـرقـته ا
عـلى عــروضه وبـالـفــعل ذهب إلـيه يــوسف خـيـاط
لـكــنه فـوجـئ بـرفض سالمــة حـجــازى قـائال له إن
ــسـرح مــكـروه الـتــشــخـيص الــذى تـقــدمـونـه عـلى ا
عنـد األئمـة وحترم عـلىّ نشـأتى وتربـيتى الـدينـية
قـــبــول الــعــمـل كــمــشــخـــصــاتى فــرد عـــلــيه يــوسف
ــثل أمــام خــيـــاط بــقــوله (يــا شــيخ سـالمــة نــحن 
لوك والباشـوات ولم يقل أحد إن التمثيل حرام ا
نـحن نـقــدم فـنـا راقـيًــا) فـهـز الــشـيخ سالمـة رأسه
نفـيـا وقال فى إصـرار (ال تـنس أنـنى شيخ طـريـقة
ــشــخــصــاتــيـة) ــكن أن أنــزل إلـى مــســتــوى ا وال 
ويــصــر يــوسف خــيــاط عــلى طــلــبـه بــإحلــاح وأمـام
إصـراره قــبل الـشــيخ سالمــة حـجــازى الـعــمل مـعه
دون أن يشـترك فى التـشخـيص وأن يقـدم أغانيه
ـسـرحـيـة وجنح سالمـة حـجـازى فى بـ فــصـول ا
ــسـرح بـأغــانـيه حــتى أن عـبــده احلـامـولى عـالم ا

أصر على مقابلته أثناء زيارة له لألسكندرية.
ومـنـذ ذلك الـوقت ولـدت بـيـنـهـمـا صـداقـة وطـيدة.
ثم ظــهـر بـعــد ذلك فى فــرقـة سـلــيـمــان الـقـرداحى
ــكـنـون" فى ـسـرحــيـة فى عــرض بـاسم "الــسـر ا ا
صرية حديثه عهد هذه األثناء كانت دار األوبرا ا
باإلنشـاد فقدم علـيها سـليمان الـقرداحى وفرقته
ــسـرحـيــة عـروضــاً مـسـرحــيـة غـنـى فـيـهــا الـشـيخ ا
ـــســـرح سـالمـــة حــــجـــازى لـــيــــبـــدأ بــــذلك عـــصــــر ا
الــــغـــنـــائى ثـم تـــوالت الـــعــــروض عـــلى مـــســـرح دار
األوبــرا فــقـدم مع ســلــيــمـان الــقــرداحى مـســرحــيـة
(مى وهـــوراس) وهـى مـــقـــتـــبـــســـة من هـــامـــلت ثم

انتـقل بعد ذلك الـشيخ سالمـة حجـازى إلى فرقة
ــســرحــيــة لــكـى يــصــنع مــســرحــا إســكـــنــدر فــرح ا
خاصا به ويـنتقل بـ العديـد من األدوار الغـنائية
ـيـة الـتى تـواتـرت الـفـرقـة عـلى ـسـرحـيـات الـعـا وا
ها طيلة أربعة عشر عاما.. على أن العصر تقد
ثل الـذهـبى لـلـشـيخ سالمـة حـجـازى كـمـطـرب و
وصــاحـب فــرقـــة بــدأ عــام 1905 م عـــنـــدمـــا تــرك
فـرقــة إسـكــنـدر فــرح وكـون فـرقــته اخلـاصــة الـتى
البس ناظر أو ا أنـفق عليهـا بسخاء وبذخ عـلى ا
أو ما يتطلبه العرض ومن فرقته ولدت عبقريات
ــســرح األوائـل مــثل عــزيــز عــيــد كــمـا مــخــرجى ا
أسـهم فى خلق جـيل من الكتـاب إذ كان يدفع عن
كل روايــة مـــســرحــيـــة مــكــتـــوبــة بــالـــلــغــة الـــعــربــيــة
ـثل ثروة ـبلغ  الفـصحى  150جـنيـهـا وكان هـذا ا
ضـخـمـة فى مــطـلع هـذا الـقـرن واســتـطـاع الـشـيخ
سالمـــة حــــجـــازى عـــلى امـــتـــداد أربع ســـنـــوات أن
ـسـرح الـغنـائى ـسـرحـيـة درة ا يـجـعل من فـرقـته ا
فـى مـــصــــر حـــتـى أصـــيـب بـــالــــشــــلل عـــام 1909م,
ـسرح وهـو يـؤدى واحدا من أدواره وسقط عـلى ا
الـغــنــائــيـة لــكــنه أبى أن يــغــلق الــفـرقــة أو يــعــتـزل
ـــســـرح مـــســنـــودا إلى الـــعــمـل فــكـــان يـــقف عـــلى ا
كــرسى إال أنه مـا لــبث أن أغــلق الـفــرقـة حــيـنــمـا
أحس بعدم قدرته عـلى حتمل مشقة إدارة فرقته
وجلــأ إلى فـــرقــة جــورج أبــيـض (جــوق الــتـــمــثــيل)
لـيـكـون جنـمــا لـلـمـسـرحـيـات الــغـنـائـيـة الـتى بـدأت
تقدمـها عـلى مسرح دار األوبـرا وظل يعمل فـيها
ــيـة األولى ثم حــتى عـام  1914عــام احلـرب الــعـا
ـــرض إلى أن تــوفى فى انــســحـب حتت ضــغط ا
الـرابع من أكـتوبـر عام 1917م وبجـواره واحد من
تالمـيـذه الـشـبـان يـسـمـعه اسـطـوانـة له غـنى فـيـها
قـصـيـدة لـشـاعـر القـطـريـن خـلـيل مـطـران بـعـنوان
" كـان الــشـاعـر الـكــبـيـر قـد أطــلـقـهـا "حــديث قـد

واهبه وعبقريته.. امتداحا له و
ـــنـــشـــد رحل الــــشـــيخ سـالمـــة حـــجـــازى الـــشــــيخ ا
ـــقــر الــذى كـــان صــوته يـــوصف بــأنـه الــصــوت ا
الـــذهـــبى حلـالوته وجـــزالــــته وتـــرك وراءه تـــراثـــا
ضــخـمــا واعـتــبـرت أغــانـيــة "بـسـحــر الـعــ تـركت
" و "ســـــمـــــحت بـــــإرســـــال الـــــدمــــوع الـــــقـــــلب هـــــا
مــحــاجــرى" و "صــوت احلـــمــام كــالــعــود" و "ســلــوا
حـمـرة اخلــدين" إرهـاصــات الـغــنـاء الـعــاطـفى فى
قـمة رومـانسـيته وخـرج من حتت عبـاءته عبـقرى
ـوســيــقى الــشـيخ ســيــد درويش الــذى غـنى ألول ا
مـرة فى حياته فى مـسرح الشـيخ سالمة حجازى
الـذى قــال عـنه هـذا هـو خـلـيـفـتى.. رحل ولم يـبق
من مـجده اآلن غيـر اسمه الذى أطـلق على شارع

رصود فى القاهرة". "احلوض ا

سالمة حجازى

سرح  سقط على ا
وهو يؤدى أحد
أدواره الغنائية

> وفـى جتـاربه عــلى نـفــسه كـمــمـثل كــشف سـتـانــسالفـســكى عن درجــة من الـتــصـمـيم
ـا قـدمه بـعـض الـراقـص احملـدثـ مـثـل مـارثا ـوضـوعـيـة ال تـمـكن مـقـارنـتـهـا إال  وا

علم مثل ماثياس الكسندر. جراهام أو ا 4
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سرحي جريدة كل ا

هرجان هى : غرقى الشمال الرقص من الزمن فاكس خيانة. > مسرح الطليعة أنتج 4 عروض للمشاركة فى ا
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سرح التجريبى.. مهرجان ا
وعشرون عاماً من «فن الدهشة»

ـسرح ومـغـامرة عـشـرون عامـاً مـضت عـلى انطالق الـفـكـرة.. التى أصـبـحت عيـداً سـنـوياً لـفن ا
اإلبداع. وهـا هى الدورة الـعشـرون بدأت فعـاليـاتهـا التى تـتضـمن عروضـاً وندوات وكـتبـاً تتوالى
على مـدار ليال عشر هى عمر هذه الدورة التى يراهن مسرحيون كثيرون على كونها «مفصلية»
ـهـرجـان وتطـوره وتـرسـيخ دوره.. فى الـسـطـور التـالـيـة تـرصـد «مسـرحـنـا» تـفـاصيل فى تـاريخ ا
ـكـرمـ ومـفـردات هـذه الـدورة وتـقـدم إضـاءات عـلى الـعـروض الـعـربـيـة واألجـنـبـيـة وقـائـمـة ا

ـهرجـان على أن تـلحـقهـا متـابعـات خبـرية ونـقديـة أكثـر عمـقاً فى األسـبوع الـقادم وإصدارات ا
ـهرجـان سيـثيـره فى دورته اجلديـدة كما تـابعـة اجلدل الـذى نثق أن ا ـقبـلة  ا األسـابيع ا ور
ــصـرى ــسـرح ا سـبـق وأثـارته دوراتـه الـســابـقــة وفى كل احلــاالت كـان هــذا اجلـدل فـى صـالح ا

سرحي الشبان. والعربى وفى صالح ا

ـاردانـوف قـيـمـة احلـب ويـحـاول اإلجـابة شـا
عن الـتـسـاؤالت الـتـى تـخص االنـتـمـاء لـلـوطن

وعالقة اآلباء باألبناء.
اخملــرج شــمـال أمــ وفــرقـة «مــخــتـبــر اللــيـتش
سرحى النمـساوى» يقدمان من خالل عرض ا
«بال ظـل» رحــــلـــة فـى الــــذاكـــرة لــــيــــست بــــحس

السرد الفردى ولكن بحس اجلمع الكونى.
وقائع تـعذيب الشـعب العراقى عـلى يد جنود
ـــســـرحى االحـــتالل هى مـــوضـــوع الـــعـــرض ا
«جنـية أبـو غريب» الـذى تقـدمه فرقـة تيـاترو

يركادو اإلسبانية من إخراج باكوبينيرو. ا
وتـــقــدم فــرقــة مــســـرح رقص دنــريــرنــاس من
التــفـــيــا مــســـرحــيــة «100 مـــتــر عـــدواً» والــتى
تــقـــدم فى نـــصف ســـاعــة درســـاً عن احلـــيــاة

واحلب والعاطفة واأللم.
تهم عتقدات البالية لكبار السن ا وحول ا
مارسـة السحر تدور أحداث عرض باطالً 
«صـرخـة الـشـيب» الـذى تقـدمه فـرقـة كـاتـوتو

مفالينجى من ماالوى.
ومن روســـيــا تـــقـــدم فــرقـــة «مــســـرح الــقـــمــر»
عـرض «مالحـظات نـينوروتـا» تألـيف وإخراج
أولـيج نـيكـواليف حيث تـتوالى أحـداث خمس
عــشـــرة قـــصــة من خـالل تــقـــنــيـــة جتـــمع بــ

البانتوما والرقص احلديث.
ومن روســــيــــا أيــــضــــاً تــــأتـى فــــرقــــة «مــــســـرح
ســــورجت» لـــتـــقــــدم «بـــدايـــة اخلـــلـق» تـــألـــيف
ـير مايتـشنكو وفـكرة العرض وإخراج فالد
ـــقـــارنـــة وتـــأويل أســـطـــورة األســـاســـيـــة هـى ا

والرقص لتأويل عمل جورج بوشنر الكالسيكى.
ومن أذربـــيـــجـــان تــــأتى فـــرقـــة مـــســـرح الـــدولـــة
للبانتوما لـتقدم من إخراج داكيتير خانى زيد
عــرض «الـقـنـاع» الـذى يـدور حـول امـرأة وثالثـة

أصدقاء وينتمى إلى البانتوما احلديث.
«طـــبـــول - 4 رقـــصـــات».. هـــو اسـم الـــعــرض
الـبولـندى الـذى تقـدم فـرقة «أبـولسـكى تيـاتر
اللـــكى» تــألـــيف وإخـــراج الــثالثـى كــريـــســتــ
كـوبــيــكـا مــاريــوال أورداك ولـوكــاسك ســمـيث
ـوسـيقى والـرقص فقط والعـرض يـستـخدم ا

للتعبير عن مراحل حياة اإلنسان.
ومن ســلــوفــاكـيــا تــقــدم فــرقـة مــســرح بــوتـون
عــرض «شك شــكــســبــيــر مــكــبث» مـن إخـراج
إيـفـيـتـا جـوكـوفـا التـى تروى الـقـصـة الـشـنـيـعة
لـــلــســـيــد والـــلــيـــدى مــكـــبث عن طـــريق عــزف
رجتلة. وسيقى احلية وبعض احلوارات ا ا
وتــــشـــارك فــــرقـــة مــــســـرح الــــصـــ الــــقـــومى
االحــتــرافــيــة «أســـطــورة بــطل» لــلــمــؤلف يــان
جـون واخملرج واجن إكـسبـرجن حول شـخصـية
«شـــاع» اإلنــســـان الــبـــســيـط الــتـــلــقـــائى الــذى

يزدرى اجل ويقدس روح البطولة.
فرقة بيتييف تيـاترو العربية احملترفة تشارك
هــذا الـعـرض بـعـرض «أحالم بالدى الـسـبـعـة»
تـألـيف وإخـراج نـيــكـيـتـا مـيـلـيـفـو جـيـفـيل الـذى
يـروى ســبع قـصص تــتالشى بـيـنــهـا اخلـطـوط

الفاصلة ب احلقيقة واخليال.
ومن الــنــمــســا تــشــارك فــرقــة «إديــتــا بـراون»
ــسـرحــيـة «مــديـنــة الـنــحـاس 1001» تــألـيف

33 عـرضاً  أجـنـبـيـاً تـمـثل مـدارس مـسـرحـية

مـخــتـلــفــة ودوالً وثـقــافـات مــتـعــددة سـتــكـون
متاحة جلمهور دورة هذا العام.. وهى:

من أمــريــكــا يـأتـى اخملـرج مــارجــولى شــيــرمـان
وفـرقـته الـتى حتـمل اسـمه لـيـقـدمـا عـرض «مـا
ـأخـوذ عن قصص الـذى أعـرفه عن احلـرب» ا
حـقــيـقـيــة جلـنـود أمــريـكـان خـدمــوا فى الـعـراق

بهدف فضح الصور الوحشية لهذه احلرب.
فـرقـة مـسـرح األستـوديـو من بـلغـاريـا تـشارك
ـــســــرحـى «أورفــــيــــوس» إخـــراج بــــالــــعــــرض ا
نـيـكـوالى جـورجـيـف الـذى يـصف عـمـله بـأنه

محاولة لتلمس أورفيوس بداخلنا.
ومـن صـــربـــيـــا تـــقــــدم فـــرقـــة «خـــبـــز ومـــســـرح»
االحتـرافية عرضـًا بعنوان «لـوحة من الصقيع»
ـؤلف واخملرج مـيروسالف يـرصد من خالله ا

بنكا اليوم األخير فى حياة رسام.
ـسـرح» الـبـرازيـلـيـة تـشـارك فـرقـة «حـصن بـيت ا
هـذا العـام بعرض عـنوانه «اليـمبرار» وهـو تأليف
جـماعى وإخـراج «ريبكـا براى» الـتى تقدم حـكاية

مدينة خيالية فقد سكانها ذاكرتهم.
اخملــرج الــهــنـــدى مــوهــيث تــاكـــالــكــار وفــرقــة
اسـاكـتا كالمـنش يقـدمون عـرض «أنت» وهو
رحلـة روحانـية حـسيـة تتـكشف أجـزاؤها من

خالل السرد والتجريد.
فـرقة سـكـوبجى من مـقـدونيـا تـشارك بـعرض
«متاهة الذاكـرة» تأليف افنى هاليمى إخراج
كــو شـتـر بـكــنـشى والـذى يـروى مــعـانـاة فـتى

عقدة. ركبة وا اضى ا وحيد مع ذكريات ا
ومن تـأليف وإخراج كـاسبر رافـنوج وجاكوب
ـــســـرح اجلـــســـدى ســـتـــيـــدج تـــقـــدم فـــرقـــة «ا
ـاركـية مـسـرحيـة «االسـتيالء الـصـامت» الد
ؤخـرة الـرأس» والـتى يصـفـها عـلى األرض 
صـنـاعهـا بـأنهـا قـصة جـريـئة من 22 مشـهداً

تستلهم أسطورة التاروتى.
ــيـة تـيـرانـا لــلـفـنـون دولـة وتـمــثل فـرقـة أكـاد
ـــغــطـى» تــألف ألـــبــانـــيــا بـــعــرض «اإلنـــســان ا
سـيــهـوف إخــراج جـيــرجى بـريــفـازى الــلـذان
يـــطــرحـــان تــســـاؤال مــفـــاده: هل نــحـن الــذين
نــضع األقـنــعـة عـلـى وجـوهـنــا أم أن اآلخـرين

هم الذين يضعونها لنا?!
فــرقـة «بـرامـا 2» األوكـرانــيـة تــقـدم جلــمـهـور
ـهـرجـان هـذا الـعـام عـرض «الـلـيدى مـكـبث ا
مـن األقـالـيم» لـلـمـخــرج أولـكـسـنـدر بـيـلـوزوب
الذى يـقدم الليدى مـكبث كشخـصية مضارة

كبث الشكسبيرى.
وتـقـدم فرقـة «تـياتـرو ليـكس» الـقبـرصـية عـرضًا
بــعــنــوان «فــويــتــسـك» إخــراج اكــيم ويالنــد الــذى
ـــســـرح يـــقـــدم عــــرضـــًا يـــجـــمع بــــ عـــنـــاصـــر ا

فظائع األمريكان فى العراق برؤى أمريكية وإسبانية
رقص حديث و«مكبث» ورؤى صوفية فى العروض األجنبية

فى دورته اجلديدة

سرح التجريبى.. مهرجان ا
وعشرون عاماً من «فن الدهشة»
سرح التجريبى.. مهرجان ا

وعشرون عاماً من «فن الدهشة»
سرح التجريبى.. مهرجان ا

وعشرون عاماً من «فن الدهشة»
سرح التجريبى.. مهرجان ا

وعشرون عاماً من «فن الدهشة»
سرح التجريبى.. مهرجان ا

وعشرون عاماً من «فن الدهشة»

 30 عرضا ً مسرحياً
تقدم ثقافتها
تنوعة وتطرح ا
أسئلة جديدة حول
مفهوم التجريب

وإخـراج إديـتـا بـراون ويـتـنـاول الـعـرض تـيـمة
انحدار احلضارة بسبب اجلهل والصمت.

وتـشــارك فـرقــة مـجــمــوعـة الــبـحث بــجـامــعـة
فــاســـول الــبـــرازيــلــيـــة بــعــرض «أول قـــضــمــة»
إخـراج الـشـيــدر هـوتـر ومـدحت عـبـد الـعـزيـز
ومــعـــاً يــقــدمـــان عــمالً يـــتــنــاول أزمـــة الــغــذاء

ية فى إطار كوميدية جتريبى. العا
ـســرح» الـبـلــغـاريـة عـرض وتـقــدم فـرقـة «مــعـمل ا
«ماجنا بيكاترس» إخراج بـيتيا لوسيفوفا كاشفًا

راحلها اخملتلفة. عن وجه األنثى األبدى 
مــســـرحــيـــة «خــدع الــشـــيخ الــعـــنــيــد» لـــفــرقــة
ـــــوســـــيـــــقى والـــــدرامـى» تـــــمـــــثل ـــــســـــرح ا «ا
جــمـهــوريـة أوزبــكـسـتــان هـذا الــعـام ويــتـنـاول
الـــــــــــعـــــــــــرض الــــــــــذى أخـــــــــــرجـه أوريـــــــــــبــــــــــوف

هـايبر بـوريان والتى تـعنى بـاليونانـية: «أولئك
الذين يعيشون فى ظل الرياح الشمالية».

من تأليف وإخراج مالـينا أندراى تقدم فرقة
«مـــســــرح اجلــــســـتــــوال» الــــرومـــانــــيــــة عـــرض
«اجلـــانب اآلخـــر لـــلـــعــبـــقـــرى» والـــذى يــهـــديه
ـلك ـلـقب  صـانـعـه لـنـجم الـبـالـيـه الـروسى ا

الرقص فاسالس نيجينسكى.
ومـن رومـانـيــا أيـضـا تــقـدم فـرقــة «مـسـرح 7»
عرض «اكسبريفـير» عن شعر كتبه الفرنسى

جاك بريفيير.
ـســرح الـبــنـدق الــقـادمـة من الــفـرقــة الـدولــيـة 
فـرنـسا تـقـدم مـسرحـيـة «مـدرسة األرامل» من
إخراج حازم العوادلى عن نص مـجهول نسبيا

جلان كوكتو يناقش فكرة الوالء واحلب.
مسـرحية «أميرى» لـلمخرج السـنغالى محمد
هــاوى نـيــوجن تـقـدمــهـا فـرقــة داكـابى وتـروى
حـــكــايــة أمــيـــر عــاشق لــزوجــتـه ومن أجــلــهــا

يبحث عن ثالث جزر إلسعادها.
وعن «مـكــبث» شـكــسـبـيــر أيـضـاً يــقـدم اخملـرج
الكورى ناك هيـاجن وفرقة «جوج جوج»  عمال
يتـغـلغل فى أعـماق الـنص األصـلى ويركـز على

زاجية للمؤدين. قوة التخيل والتغييرات ا
ـسـرحـيـة الـسـويـدية وتـقـدم مـجـمـوعـة أكـيـتـو ا
من تـأليف وإخـراج طـلعت الـسـماوى «الـهروب
إلى ال أين » عن احلياة والناس بعد احلرب.
«أحــمــال عــلى الـــظــهــر» هــو اسم الــعــرض الــذى
تقدمه فرقة «مسـرح سيمو الكرو» األسبانية من
تـألـيف وإخـراج ايـنـتـثـا أوريـاتى وأراتـنـكـسـا ايـورى
حــول حـرب تــنـدلع فى إحــدى دول الـعـالم األول

ويؤدى ذلك لتغير حياة شعب هذه الدولة.
واعـــتـــمـــادًا عـــلى اإلبـــداع اجلـــمـــاعـى تـــألـــيـــفــا
» األمريـكـية وإخـراجـاً تـقدم فـرقـة «ماجـومـبـ
عـــرض «خـــارق مـــضـــاد مــقـــاوم» الـــذى يـــحـــلل
الـعـديـد من الـنـمـاذج لـلـبطـل األمـريكـى وصوًال
إلى نتيجة مفادها.. «موتى هم كل األبطال».
ومن بــنــجالديش يــقــدم اخملــرج نــاصــر الــدين
يــــوسف وفــــرقــــة «مــــســـرح داكــــا» مــــســــرحــــيـــة
«الغرق» حول غـريب يجوب األرض ليصل فى
النهاية إلى مدينة تتقاطع عندها ثالثة أنهار.
فــرقــة مــيــســتــرال لــلــرقص احلــديث تــأتى من
إيــطــالــيـا لــتــقــدم «قــصـة أنــتــيــجـون» لــلــمــخـرج
روبــرتــو جــوســيــارديــنى الــذى يــقــدم لــقــاءً بـ
أخــتــ جـمــعــهــمــا األلم. وفى عــرض إيــطـالى
مـصـرى مــشـتـرك تـقــدم فـرقـة «مــسـرح مـعـمل
ــيـة الــفـنــون عـرض «أين الــكـيــسـتــيس» وأكـاد
تطيـر العنـقاء» للـمخرج مـاسيمـو ميكـانو الذى
دمـج فى عـــــرضـه عـــــدة ثـــــقـــــافـــــات مـن خالل
قصائد وأعمال مأخوذة من ديانات مختلفة.
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مـقدمتـان ساخنـتان عمـيقتـان جعلـتا من الكـتاب مادة لـلقراءة فى
ــســرح من وجــهـة أى وقت فــرغم أنه كــتــاب يـتــعــامل مع تــاريخ ا
غامرة عنى أصح يتناول فكرة ا نظر جتريبيـة أو جتريدية أو 
ـقـامـرات الـتى ـسـرح بـعـيـداً عن كــافـة أشـكـال ا اإليـجـابــيـة فى ا
حتـدث إال أن الـكـتـاب يـتـسـلل بـهـدوء إلى عـمق فـكـرة الـتـجـريب
للـدرجة الـتى تصل إلى الـتقريـر بأن «ال مـسرح دون جتريب» بل
سـتمر والدائم ـسرح تقـوم على التـجريب ا باألحـرى إن فكرة ا
ــسـرح إنه - أى الــتــجــريب - هـو الــشــعــلـة الــتى تــضىء خــشـبــة ا

أبداً..

ـــســرح الـــتــجـــريــبى من الـــكــتـــاب صــادر عــام 1979 وعــنـــوانه: «ا
ستانسالفسـكى إلى اليوم».. وهو من تألـيف اإلجنليزى «جيمس
روس - إيفـانـز» مخـرج وناقـد أسس فى لـندن مـسـرحاً جتـريبـياً
بــــاسم «اخلــــشـــبــــة الــــثــــانـــيــــة» حــــيث قــــدم عــــددا من الــــعـــروض
التجريبية وحاضر فى عدد من اجلامعات وعمل مع عديد من
الـفرق التجريبـية األمريكيـة.. ولذلك - كما يقـرر مترجم الكتاب
ـعــرفـة فـرق الـنـاقــد الـكـبــيـر فــاروق عـبـد الــقـادر - يـعــد مـرجــعـاً 

عاصر على وجه العموم.. سرح الغربى ا التجريب فى ا
ولكـونه مخرجـاً وليس ناقداً أو مـؤلفا فـهو قادر عـلى سبر غور
ــسـرحـة.. ويــقـرر عـبــد الـقـادر فى «اخلــشـبـة» الــتى هى أسـاس ا
ؤلف أو ناقـد مسرحى أن يكتب مثل كناً  مقدمته لم أنه يكـن 
ــشـتــغـل بــالــصـورة أو ــشــتــغل بــالــكــلــمــة غــيــر ا هــذا الــكــتــاب فــا

بشـر والرائد للثـورة على الواقعية سرح» أدى به ألن يصـبح النبى ا > كـتاب كريج الصغـير «فن ا
ــسـرح الـذى أصـبح مــثال بـالـكـلــمـات فى حـ أن أصـولـه هى الـرقص واحلـركـة ثــار كـريج عـلى ا
الــصـامـتـة وقـدم تـعـريـفــا لـلـدرامى اجلـيـد بـأنه ذلـك الـذى يـعـرف أن الـعـ هى أقـوى احلـواس
ا هى وأكـثـرها قـابلـيـة للـتأثـر. وفى كـتابه «نـحو مـسـرح جديـد» إلى أن مصـدر كـلمـة «مسـرح»  إ

عنى مكان رؤية العروض.  OEATPOV الكلمة اليونانية 28
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سرحي جريدة كل ا

عروفة. صرية ا ستقلة ا > دورة هذا العام تشهد حالة اختفاء ملحوظة للفرق ا
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سرح التجريبى من ستانسالفسكى إلى  الكتاب: ا
اليوم

ؤلف: جيمس روس - إيفانز ا
ترجمة:  فارو ق عبدالقادر
عاصر الناشر:   دار الفكر ا

سرح التجريبى ا
قامرة غامرة الفنية وا  ب ا

∞°Sƒj ¿ÉÑ©°T

ـعاصر ال سرح ا بالتـكوين خـاصة ح الـتعرض لـتجـارب فى ا
تـسـتخـدم الـكـلمـة عـلى اإلطالق أو ال تـسـتخـدم فى الـعـرض كله

سوى بضع كلمات.
يـنـعى فـاروق عـبــد الـقـادر فى مـقـدمـته الـتـى كـتـبـهـا مـنـذ ثالثـ
ـسـرح فى ـصـرى قـائالً: «لم يـبق حملـبى ا ـسـرح ا عـامـاً حـال ا
مـصـر اآلن سـوى الـقـراءة والـتـذكـر والـتـأمل فـهـذا الـفن الـعظـيم
الـــذى احــتـــفظ بـــعــطـــره وقـــدرته عـــلى الـــتــجـــدد أكـــثــر مـن ألــفى
ــة سالل وخــمــســمــائــة ســنــة مــنــذ حــمل مــواطــنــو أثــيــنـا الــقــد
طــعــامــهم وشــرابــهم وأحــاطــوا «األوركــســتــرًا» يــحــتـفــلــون بــأوجه

هم». اخلصب والنماء فى عا

سـرح الـذى ترك ويـستـطـرد - عبـد الـقـادر - فى وصف حـال ا
رتزقة والفوضوي هذا منذ ثالث عاماً حلفنة من الهـواة وا
ـسـرح اآلن يــسـتـحق إعـادة ويــحق لـنـا أن نـســأل اآلن: هل حـال ا
ـقـولــة وهل جتـد من يــجـيب بـعــمق وصـراحـة الــنـظـر فى هــذه ا
ـســئـولـ هـنـا وهــنـاك والـتـسـول ووضـوح دون الـتـعــلق بـأذيـال ا

ديح?.. على أبوابهم با
ـسرح فى بالدنـا الـيوم لـيس لهم ويؤكـد عـبد الـقـادر أن محـبى ا
إال أن يــقــرأوا ويــتــأمــلــوا.. لــذلك فــهــو أقــبل عــلـى تــرجــمــة هـذا
الكتاب الهام.. الـذى يتناول فكرة التجريب منذ ستانسالفسكى
ا يجد الـقار فائدة عـظيمة فى إلى الـيوم - عام 1979 - ور

هذا الكتاب.

ـقـولة لـستـانـسالفسـكى تـقول: «من الـضرورى أن يـبـدأ الكـتاب 
تصور احلـياة ال كـما حتـدث فى الواقع ولكـن كما نـحسـها على
نـحـو غـائم فى أحالمـنـا ورؤانـا وحلـظـات سـمـونا الـروحى ولـكى
ــثـــلــ من نــوعــيــة ــثــلــ جــدد  يـــقــوم فن جــديــد البــد مـن 

مختلفة وتكنيك جديد كل اجلدة».

ـؤلف فى أعمـاق أفكـار ستـانسالفـسكى والـذى يثـمنه ويـغوص ا
تثميناً عالـياً ويعتبره أعظم التجـريبي ويقرر فى البداية: «أن
تكون جتريبـياً يعنى أن تقوم بـغزو اجملهول».. وهذا ما طاف من
ـــمــثل هــو الـــعــنــصــر أفــكـــار فى الــكــتـــاب.. فــهــنــاك مـن اعــتــبــر ا
ــشـهـد أو ـســرحى وهـنــاك من اعـتــبـر ا ـشـهــد ا األسـاسى فـى ا
سـرحـة.. وهنـاك تـطورات ـركبـة أسـاس ا الـتـكـوين أو الصـورة ا
عـديدة من ستـانسالفسكى إلى بـريخت إلى هارولـد بنتر فى
وقف اجلـمالى وهنـاك من يعـتبر أنه ال انـفصال بـ اجلمالى ا
واالجـتمـاعى بل إن االجـتمـاعى هـو الذى يـشـكل هذا اجلـمالى
ويـــتــــطـــور األمــــر لـــيــــصل بــــنـــا إلـى مـــســــرح الـــشــــارع أو مـــســـرح
االحـتجـاج أو مسـرح اليـسـار فى اجلامـعة فى الـشارع وهـناك
الـتـجـديـد فى كل شىء لـلـدرجـة الـتى تـصل بـأحـد اخملـرجـ أن
يـضع اجلــمــهـور ذاته فـى شـكل من أشــكــال الـفــرجـة الــغــرائـبــيـة

سرحى بأى طريقة. ويدور العرض ا
كل هـذا - بــالـطـبع - ال يـبـرر الـشـطــحـات اجملـانـيـة الـشـطـحـات
ـسرحـى فالـتـجريب له قـانـونه الفـنى واجلـمالى خـارج الـسيـاق ا
واجلـدلى الـعـام رغم أن ال حـدود لـلـتـجـريب وال شـروط له وال
ســـــقف حلـــــريــــتـه ولــــكـن الــــشـــــرط األســــاسـى الــــذى اتـــــبـــــعه كل
ـشاهد الـتجريـبيـ العظـام هو ال مجـانيـة فى التجـريب حتى ا
التى تـبدو وكـأنهـا خارج الـسيـاق... البد أن تـخدم فـكرة جـمالـية

أو اجتماعية أو درامية.
هـكــذا يــطــوف بـنــا الــكــتــاب الـذى تــرجم مــنــذ ثالثــ عــامـاً فى
ـهرجان كل عام ـسرح التـجريبى قـبل أن يصبح عـنواناً  أجواء ا
فى مـــصــــر وتـــدعـى له كل هــــذه الـــفـــرق وقــــبل أن يــــكـــون هـــذا

االحتكاك الكبير الذى نشهده سنوياً.

سرح فصول ترصد حتوالت ا
صـدر مـؤخـرًا الـعـدد اجلـديد ( 73 ربـيع صـيف
ــتــخــصــصــة فى  2008 ) من مــجــلــة فـــصــول ا

النقد األدبى.
ـســرح بــعــنـوان: احــتــوى الــعــدد عـلـى مـلف عـن ا
"الـدرامـا اجلـديـدة وما بـعـدهـا" سـاهم فـيه عدد
مـن دكــاتـــرة وأســاتـــذة الــنـــقــد األدبى فـى مــصــر
والـوطن الـعــربى. هـذا االنـشـغـال الـذى اعـتـبـرته
د.هدى وصـفى (رئيس حتـرير اجمللـة) استـجابة
ى ـسـرح الـعـربى والـعا ـا حدث عـلى صـعـيـد ا
ـلف يأتـى لكى يـرصـد الـتـحول مـشـيـرة إلى أن ا
سـرحية وتـقنـيات الكـتابة فى آلـيات الـعروض ا
الـركحـيـة وإسهـامـات الدرامـاتورجـيـة باإلضـافة
ــلف إلى إبـــداعــات مـــســـرح الـــصــورة يـــحـــتـــوى ا
" لـــعــبـــد الـــرحــمـن بن زيــدان "نـــصــاً اســـتـــهاللـــيــاً
بعـنـوان "الدرامـا اجلـديدة بـعالمـات التـحول فى
ـــقــال "بـــانــورامــا الــبــنـــيــات والـــرؤيــة" وتـــرجــمــة 
ــــســــرح مــــا بــــعـــــد الــــدرامى" مــــا وراء احلــــدث ا
الــدرامى: االحــتــفــال واألصــوات الــبــشــريــة فى

نظر الطبيعى الفضاء وا
لــهـــانــز  –تـــيــزلـــيـــمــان الـــتـــرجــمـــة لــعـالء الــدين
محـمود وكتب د. هـناء عبـد الفتـاح عن الدراما
عـاصرة وما بعدها كـما قدم محمد الـبولندية ا
السعيد الفن قراءة تفكيكية فى إشكالية عالقة
ـــســـرح األمــريـــكى الـــنـــســوى األنــا بـــاآلخـــر فى ا
األســود وتــتـحــدث كــرمــة ســامى عن "مــســرحـة
األنــســاق الــثــقــافــيــة فـى نص/ مــحــكى: "اســمى
راشيل كـورى" كما يـحتـوى العدد مـقاالت: دوائر
احلـوار والصـمت قراءة فى "الوحش ذو الـعيون
اخلــضــراء" و "األقــوى" لــســتـرنــدبــرج وبــوشــكـ

لـلبـنى إسمـاعيل "الـدراما فى شـعر صـالح عبد
ــسـرحــيـة الــصـبــور.. بــ الـقــصـيــد الــدرامى وا
ــســرحــيـة ــتــعــة ا ــدحت اجلــيـار "ا الــشــعــريــة" 
ــســرح" لـــيــلى بن ـــيــســون عــلـى "الــتــجـــريب وا "
ـسـرحـيـة خـالد عـائـشـة ويـضم الـعـدد قـراءتـ 
الـــصــــاوى "الـــلـــعـب فى الـــدمــــاغ"; األولى حلـــازم
عــزمـى بــعــنــوان "الــلــعب فى الــدمــاغ" بــ رغــبــة
الــتــعــبــيــر وطــمــوح الــتــنــويــر" والــثــانــيــة "بــعــنــوان

ة". ضادة للعو الدراما ا
ـونودراما وحتت عـنوان "آفاق" جـاءت مقاالت "ا
وفصـاحـة اجلـسـد" لقـاسم بـيـاتلى كـر جـثـير:
عــنـــدمـــا يـــدوى صـــوت الــصـــمت" لـــســـمـــر عـــبــد
الــسالم "نــورا الــعـربــيـة ال تــغــادر بـيـت الـدمــيـة"
سرح الصينى" جلان بدوى. هدى بندق ثم "ا
واحــــتــــوى بـــــاب "كــــتب" أربــــعـــــة عــــروض لــــكــــتب
ـسرح ما بـعد الدرامى لـهانز – مسـرحية هى "ا
تـــــيــــزلــــيــــمــــان عـــــرض: عالء الــــديـن مــــحــــمــــود
ـسـرح اإلسـبـانـو أمـريكى :"أسـاليـب ومضـامـ ا
ـعاصر" تألـيف كارلوس ميـجيل سواريث راديو ا
ـسـرح / عـرض: نـاديـة جــمـال الـدين مــحـمـد "ا
ـــصـــرى فـى الـــقـــرن الـــتـــاسع عــــشـــر لـــفـــيـــلـــيب ا
سـادجروف/ عـرض : مـجـدى يـوسف و"بـسـتان
ــســـرح" لــفـــريــدة الــنـــقــاش والـــعــرض إلخالص ا
ـلف الضـخم الـذى ضمه عـطـالله وإلى جـانب ا
عدد فصول فقد خصص شخصية العدد أيضًا
ــســـرح هــو بـــرتـــولــد بـــريــخت لـــرائــد مـن رواد ا
حـيث قدم د. كـمـال الـدين عـيـد دراسة تـوثـيـقـية
ـــــســــرح عـــــنـه بـــــعـــــنـــــوان "عـــــودة بـــــريـــــخت إلـى ا

صرى". ا

 مجلة فصول الفصلية
 الصادرة عن الهيئة

صرية العامة للكتاب  ا

سرحة  أساس ا
سرح   حال ا

 أعماق ستانسالفسكى 

> فـى تصـميم عـروضه األولى كان كـريج قد تـعلم الـكثـير من مـقاالت ومـحاضـرات هيـوبرت فون
هـركومر الذى أنشأ مـدرسة ومسرحا فى بوشىء فى هـرتفورد شير حيث كـان يكتب مسرحياته
ـثـل ويـرقص ويـغـنى مع تـالمـيـذه وكـان هـركــومـر يـسـتـخـدم ـوسـيـقى لـألوركـسـتـرا و ويــؤلف ا

ياه. عتم وشروق الشمس وضوء القمر وتدفق ا مؤثرات الضوء ا
سرحي جريدة كل ا
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هرجان. > فرقة مسرح القاهرة للعرائس أنتجت هذا العام مسرحية مهمة رسمية تأليف وإخراج محمد فوزى للمشاركة فى ا

هرجان تطرح 16 سؤاالً صعباً وال تبحث عن إجابات العروض العربية فى ا
نطقة هماً مسيطراً السياسة وأحوال ا

ـسـكـ الــصـغـيـر وإخـراج ـديـنـة» تـألــيف ا ا
نجى بن إبراهيم. ا

ـســرحـيــة بـسـلــطـنـة أمـا فــرقـة «الـرســتـاق» ا
ــسـرحى «بـريق عـمــان فـتـشــارك بـالـعـرض ا
فى الـظـلـمـة» تـألـيف أمل الـسـابـعـيـة إعـداد
مـحمد العـمرى واإلخراج ليـوسف البلوشى
ويـعرض الـعمل لـصـراع ب الـقبح واجلـمال
من خالل اخـتـطـاف أمــيـرة إلى كـهف اجلن
إلعــجـــاب زعــيم طــائــفـــة اجلن بــهــا وأثــنــاء
فترة حبسهـا تكتشف القوة اخلارقة للزعيم

وأسلوب احلياة البشع للطائفة.
ــمــلــكـة الــعــربــيــة الـســعــوديــة تــشـارك ومن ا
فرقـة «اجلمـعيـة العـربيـة السـعوديـة للـثقـافة
ـسرحـيـة «الرقص مع والفـنـون بالـريـاض» 
الـطـيـور» تـألـيف وإخـراج د. شـادى عـاشـور
ــرضـى الــنــفـــســيــ ويــدور الــعـــرض حــول ا

وكيفية تعاملهم مع أنفسهم.
«فـالــصـو» هـو عــنـوان الـعــرض الـذى تـقـدمه
ـسـرح اجلــهـوى» لـســيـدى بـلــعـبـاس فـرقــة «ا
ـنـتـحــر» لـنـيـكـوالى أردمـان بـاجلــزائـر عن «ا
وإعـداد مـحمـد حـمداوى إخـراج عـز الدين

عبار.
ــغـربــيـة مـســرحـيـة وتـقــدم فـرقـة «تــيـاتـرو» ا
«طــايــطـــوشــة» عن «بالد أضـــيق من اجلب»
لـسعد الـله ونوس دراماتـورج حسن يوسفى

وإخراج حفيط البدرى.
مـسـرحـيـة «حتت الـصـفــر» تـقـدمـهـا الـفـرقـة
القومية للتـمثيل بالعراق تأليف ثابت الليثى

وإخراج عماد محمد.
وتقدم اجلـماهيريـة الليـبية مسـرحية «موت
رجل تـــافه» تـــألـــيف قـــاسم مـــطـــرود إعــداد
وإخراج وليد العيد وتدور فى أمكنة وأزمنة
مـتـداخـلـة حـول أنـاس يــبـحـثـون فى الـظـلـمـة

ورجل فى مواجهة مع نفسه.

تأليف وإخراج فيصل على.
ــســرح احلــديث» األردنــيـة وتــطــلق فــرقــة «ا
صـــــرخـــــة فى وجـه احلـــــرب لـــــوقف حـــــالـــــة
ــنـطـقـة من خـالل مـسـرحـيـة الـفـوضى فى ا
«أبــيض وأسـود» تــألــيف نـوال الــعـلى ومــجـد

القصص واإلخراج جملد القصص.
ـسـرحـية وتـشـارك وزارة الثـقـافـة األردنـية 
«قصة حب الفصـول األخيرة» للمخرج نبيل
اخلــــطــــيـب الــــذى يــــقــــدم ثالثــــة أشــــخــــاص
يــقــررون كــتــابـــة مــســرحــيـــة يــروون خاللــهــا

مسيرة كل واحد منهم.
ومن تـأليف لينـا أبيض ورشيـد الضيف وإخراج
ـســرحـيـة لـلـجـامـعـة لـيـنـا أبـيـض تـقـدم الـفـرقـة ا
الـلبـنـانيـة األمـريكـيـة مـسرحـيـة «العـمـيان» داخل
ـمثـل وكـأنهم مسـرح دائرى مـتحـرك إلظـهار ا
ـــكن كل ـــا  يـــدورون حـــول أنـــفـــســـهـم بـــبطء 

اجلمهور من رؤيتهم.
فـــرقـــة «احلـــكـــواتى» الـــفـــلـــســـطـــنـــيـــة تـــقـــدم
مــســرحــيــة «ذاكــرة الـنــســيــان» عـن مــحــمـود
درويـش وفــرنـــســـوا أبــو ســـالم وإعـــداد نــزار
زغبى واإلخـراج لفـرانسـوا أبو سـالم وعامر
ــركـز الــثــقـافى خــلـيـل واإلنـتــاج بــدعم من ا
الـفـرنسى بـالـقـدس ومـؤسسـة عـبـد احملسن
القطـان ومن فلـسط أيـضا تشـارك فرقة
ـــيــــاديـن «مـــســــرح أم الــــفــــحم» بــــالــــعـــرض ا
سرحى «ظل الشمس - ب األنا واآلخر» ا
تــألــيـف وإخــراج خــالـــد الــصـــالح ويــعـــتــمــد
سرح التجريبى العرض على احملاكـاة ب ا
ـــــــرئـى فـى ثالثـــــــة فـــــــضـــــــاءات والـــــــروائـى ا

مختلفة.
وحول عـالم يحتـاج إلى التـعامل بشـكل أكثر
اعـتداال من خالل نظـرة راهنة تـقدم فرقة
ـسرح الـيومى الـتونـسى مسـرحيـة «حراس ا

والـذئب» لـلـمـخـرج بـاسم عـيـسى وتـقـدمـهـا
فــرقـــة «الـــدائــرة» ويـــطــرح الـــعـــرض بــعض
التساؤالت التى تهم جيل الشباب الراهن.
ــســرح الـوطــنى» الــيــمــنــيـة وتــقـدم فــرقــة «ا
ــزاد» لــلــمــؤلف أحــمــد عــبــد الــله عــرض «ا
ســـعــد إخـــراج قــاسم عـــمــر كـــمــا تـــشــارك
فـــرقــــة «مـــســــرح عـــدن» الــــيــــمـــنــــيـــة أيــــضـــا
ـســرحــيــة «مـوالنــا الــوالى عــاش.. عـاش»

حـب طـــبل وطـــارة» تـــألـــيف وإخـــراج حـــمـــد
الرميحى.

وحول معانـاة امرأت فى مجتمع ذكورى ال
ـرأة إال جـسـدهـا تـقـدم «فـرقـة يـعــرف من ا
ــــســـرح الــــقـــومى» الــــســـوريــــة مـــســــرحـــيـــة ا
«تــشــيــلــلــو» تــألــيف جــواد األســدى وإخــراج

عروة العربى.
ـسرحـية «لـيلى كمـا تشـارك سوريـا أيـضا 

 أمكنة وأزمنة متداخلة 
فى صراع ب القبح واجلمال

ـمـثل مـسـرح - رقص - ـنـاهج اجلـديـدة فى إعـداد ا ا
ســــيـــــرك - فن الـــــعــــرائـس اجلــــزء الـــــثــــانـى جتــــمـــــيع
وإشـــراف: آن - مـــارى جـــوردون تـــرجـــمـــة: د. ســـلــوى

لطفى مراجعة: د. جوزين جودت.
ـســرحى - اجلـزء الـثـانى إشـراف: واجلـسـد واألداء ا
أوديت أصـالن تـرجــمـة: د. مــنى صـفــوت ومـراجــعـة:
سرح د. ناديـة كامل. السينـما والفيديو عـلى خشبة ا
تـألـيف: جـريج جـايسـكـام وتـرجـمة: د. مـحـمـود كامل

ومراجعة: د. هانى مطاوع.
ـســرح الـتــركى تـألــيف: مـتــ آنـد وغــزدمـيـر جــذور ا
: أمــيـر نــوتـكــو وامـيــفــلـوت غــزهـان وتــرجــمـة وتــقـد
نـبـيه د. عــبـد الـرحـمـن حـجـازى ومـراجــعـة: د. هـانى
ــانـيــا تــألـيف: مـطــاوع. مــسـرح الــفــنـان فـى روسـيــا وأ
فيكتور بيريزك ترجمة: د. أنور إبراهيم ومراجعة:

د. مكارم الغمرى.
ـســرح وصــنـاعــة الــسـيــاســة حتـريــر: فــرتس لــيـتش ا
سيمـونا أوديرنا وتـرجمة: د. عـلى عبد الغـفار فطوم

مراجعة: د. باهر اجلوهرى
احلــداثـة واألداء تــألــيف: أوجلــا تـاكــســيـدو تــرجــمـة:

د.سحر فراج ومراجعة: د. محمد عنانى.
الـــدرامـــا والــــزمن تـــألـــيـف: خـــوســـيه لــــويس جـــارثـــيـــا
بـاريـنـتـوس تـرجـمـة: د. طـلـعت شـاهـ ومـراجـعـة: د.
ـسـرح إشراف: رضـا غـالب. الشـاشـات عـلى خـشبـة ا
بــيـــاتــريس بــيــكــون- فــالـــ تــرجــمــة: د. نــاديــة كــامل
ومـراجـعـة: أ.د. مــنى صـفـوت. مـخـرجـو الـغـد تـألـيف:
: د. بـاهر كيـان إجنلـز - برنـد زوخـر وترجـمة وتـقد
ــســارح اجلــوهــرى مــراجـــعــة: د. أحــمــد ســـخــســوخ. ا
اجلـسديـة - مـقـدمـة نـقـدية تـألـيف: سـيـمـون مراى -
قـصود مراجعة: جـون كيف ترجمة: د. جـمال عبد ا

د. محمد أبو اخلير.

ستقل.. على مائدة سرح ا ا
ستديرة هرجان ا ا

فهوم واآلفاق والعقبات عن النشأة وا

كسيك رودولفو أوبريجون إضافة إلى د. عبد ا
الـرحـمن عـبـده من مصـر ومن أمـريـكـا مـارجريت
ـســتـقل فى ــسـرح ا . وحـول «مــشـكالت ا لـيـتــفـ
مـــصـــر.. الـــواقع واآلفـــاق» يـــتم
عـقـد مـائـدة مـسـتـديـرة يـشارك
ـسـتقل سـرح ا فـيهـا من تـيـار ا
كل مـن: أحـــمــــد صـــالـح عـــفت
يـحـيى أحـمـد الـعـطـار مـحـمد
عـــبـــد الـــفـــتـــاح أحـــمـــد كـــمــال
ــــعـــتــــز بــــالــــله تــــامـــر عـــمــــرو ا
محمـود ماريت ميشيل حسن
اجلريـتلى مـحمـد أبو الـسعود
ر حجـاب مـحمـد اجلنـاينى
ســــيـــــد فــــؤاد مـــــحـــــمــــد عـــــبــــد
اخلـالق ضــيـاء شـفـيق مـحـمـد
مــــصـــطـــفـى طـــارق الـــدويـــرى
مــحــمــد فــوزى طــارق ســعــيــد
نــورا أمـ عـبـيــر عـلى هـانى
عفيـفى عزة احلسينى هانى
ـتــنـاوى ومن الـنـقـاد يـشـارك ا
ن ـــســـتـــديـــرة أ ـــائـــدة ا فى ا
ـنـعم جـرجس شـكـرى عـبـلة حـلـمى رشـا عـبـد ا

الروينى نهاد صليحة ياسر عالم.
ـسـتـديـرة ـائـدة ا ويـتم عـقـد الـنـدوة الـرئـيـسـيـة وا

ؤتمرات باجمللس األعلى للثقافة. بقاعة ا

ــســتـقل.. جتــلــيــاته الــفـنــيــة والـفــكــريـة ـســرح ا «ا
ومـــــعــــضالت اســـــتــــمــــراره» هــــو عـــــنــــوان الــــنــــدوة
الرئـيسيـة لهذا العـام ويأتى مـحورها األول حول

ـسـتقل سـرح ا «نـشأة ومـفـهـوم ا
فـى الـــعــــالم» ويــــديــــرهـــا أحــــمـــد
زكى ويـــشـــارك فـــيـــهـــا أنـــدريس
جـــــونــــثــــالـــــيث بـــــوسك «شـــــيــــلى»
وإســـابــــيل مـــديـــنــــا «أســـبـــانـــيـــا»
مــــــاريــــــلـــــلـى مـــــاســــــتــــــر أنـــــتــــــونى
«الــيـونـان» د. مـصــطـفى يـوسف
مــــنــــصــــور «مــــصـــر» ود. يــــوسف
ـــــغـــــرب. أمــــا الـــــريـــــحـــــانى مـن ا
احملــور الــثـــانى وتــديــره د. نــهــاد
ستقل سرح ا صليحة بعنوان «ا
وجتلياته الـفكرية» فيشارك فيه
كـل من آنـــا إســـابــيـل فــرنـــانـــديــز
بــالــبـويــنــا «أســبــانــيـا» ود. حــسن
عــطــيــة «مــصــر» لى يــنــجــنــيــنج
» ومن الـعــراق مـحــمـد «الـصــ
حـسـ حـبـيب ومـيـرتـزا غـيـتـزا
ولــيــسـكــو «رومــانـيــا» ومــاجلـوزر

اتـاسيـمبل «بـولنـدا» ويديـر احملور الـثالث اخملرج
ـستقل ـسرح ا أحـمد عـبد احللـيم وهو بـعنوان «ا
ومـعـضالت ومـشـكالت اسـتـمـراره» ويـشـارك فـيه
أنــــدرو مــــاكـــيــــنــــون من إجنــــلــــتــــرا وبــــول شـــاؤول
«لـــبــنـــان» روســـيال مـــاتــيـــســتـى «إيــطـــالـــيــا» ومن

 د. يوسف الريحانى

سرح  إبسن وسعد أردش وجذور ا
هرجان فى تركيا والهند.. ضمن إصدارات ا

  17كتابًا مترجمًا وواحد تذكارى

ـمـيز فى ـهـرجـان فى دورته الـعـشـرين دوره ا يـواصل ا
ـسرحـيـة بـالـعـديد من الـعـنـاوين الـهـامة ـكـتـبـة ا إثراء ا

سرحى. فى مختلف عناصر العمل ا
ــهـــرجــان هــذا الــعــام 17 وتــشــمل قــائـــمــة إصــدارات ا
كـتــابًـا مــتـرجــمًـا وكـتــابًـا تــذكـاريًــا عن الـراحـل د. سـعـد
أردش حـــرره د. أحـــمـــد ســخـــســـوخ وقــدم لـه د. فــوزى
فــهـمى بــعـنــوان.. "سـعــد أردش والــطـريق إلى الــريـادة"
ـهـرجان لـلـمسـرحى الـكبـيـر الذى رحل عن حتـية من ا
ـــتــرجــمـــة فــتــنــوعت ــنـــا هــذا الــعـــام. أمــا الــكــتب ا عــا
موضوعاتها واللغات األم لها وشملت القائمة أعمال:
الــنـــســـاء فى درامــا إبـــسن: حتـــريـــر: جــون تـــمـــبــلـــتــون
تـرجمة: د. محمـد سيد على مراجـعة: د. على جمال
الـدين عـزت. االعـداد الدرامـى وفـنون األداء: تـألـيف:
كــاثى تــيــرنـــر- س. ك. بــرنــدت تــرجـــمــة: د. مــحــمــد

لطفى نوفل مراجعة: د. نبيل راغب.
ـــســـرح األمــــريـــكى الــــبـــديل اجلـــزء مــــا وراء احلـــدود ا
األول:  1960  - 1980 مـن تــــألـــــيـف: ثــــيـــــودور شـــــانك
تـرجــمــة: ســامى خــشـبــة ومــراجــعــة: د. مـحــمــد عــبـد
ـقاومـة فى شمـال أفريـقيا ـسرح وا العـاطى. كاتـبات ا
للـمؤلف: لـورا شاكـرافـارتى بوكس تـرجمـة: د. محـمد

اجلندى مراجعة: د. نبيل راغب.
ــســـرح - اجلـــزء األول حتـــريــر: مـــقـــدمــة فـى تــاريـخ ا
فـــيـــلـــيب زاريـــلـــلـى - بـــروس مـــكـــونـــاشى جـــارى جـــاى
ويـلـيـامـز - كـارول فـيـشـر سـور جـنـفـرى احملـرر الـعـام:
جــارى جـاى ويــلــيــامـز وتــرجــمـة: د. ســومــيـة مــظــلـوم

عطى شعراوى. مراجعة: أ.د. عبد ا
ــســرح فى الــهــنـد ـلــهــمــة لــفن الــدرامــا وا الــقــواعــد ا
اجلـــزء الــثـــالث تــألـــيف: بـــهــارا تــامـــونى تـــرجــمــة: د.
مـصـطـفى يـوسف مـنــصـور و د. عـصـام عـبـد الـعـزيـز

: د. محمد حمدى إبراهيم مراجعة وتقد

ــهـرجـان هــذا الـعـام 22 يــشـارك فى دورة ا
عــرضــاً مــســرحــيـــاً عــربــيــاً تــمــثل 16 دولـة
تــــتــــنــــوع مــــا بــــ أعــــمــــال تــــقــــدمــــهــــا فـــرق

للمحترف وأخرى للهواة.
فــرقـة «مــسـرح الــصـوارى» مـن الـبــحـرين تــقـدم
ـــطـــر» تـــألـــيف عـــبـــد الـــله «فـــجـــأة لم يـــهـــطل ا
السعداوى وإخراج إبـراهيم خلفان وتدور حول
شــخــصــيــتـــ تــتــبــادالن األدوار وفـى الــنــهــايــة

نكتشف أنهما شخصية واحدة بال هوية.
ومن الـكــويت تــقـدم فــرقـة «مــسـرح اخلــلـيج
ـنـوع من النـشر» الـعربى» عـرض «غـسيل 
تــألــيف وإخـراج نــاصـر كــيــرمـانى ويــعـتــمـد
عــلى حتــويل األحــداث والــشــخـصــيــات إلى
حــالـة مــشـهـديــة كـاريـكــاتـوريـة خلــلق فـضـاء

مسرحى مختلف.
سـتمرة لـتطويـر فنون بـينمـا تقدم الـورشة ا
ـسرحى بـالسودان مـسرحيـة «لير العرض ا
الــــســـــودانـى» عن نـص «احلـــــريق» لـــــقـــــاسم
محمد إعداد وإخراج ربيع يوسف احلسن
الــذى يــقـــدم مــعـــاجلــة جـــديــدة تــقـــوم عــلى
ــقــاربــة فــيـمــا بــ مــســرحـيــتى «احلــريق» ا
لك لير» لوليم شكسبير. لقاسم محمد و«ا
ومن السـودان أيضا تـقدم «الفـرقة القـومية
لـلــتــمــثـيـل» مـســرحــيــة «أجــنـحــة الــضــفـادع»
تـــألـــيـف وإخـــراج دفع الـــله حـــامـــد ويـــقـــدم
الـعــمل عـدة شـخــصـيـات تـبــحث عن ذواتـهـا
الـــتـى لم تــــشـــكـل بـــعــــد مع مــــحــــاولـــة خــــلق

مفردات سينوغرافية جديدة.
ـــركــز الـــشـــبــابى لـــلــفـــنــون وتـــقــدم فـــرقــة «ا
ـسرحية» بقـطر مسرحـية «اجلرة» تأليف ا
ـــنـــصـــورى وتـــتـــنـــاول أزمــة وإخــراج ســـالـم ا
هـيـمـنـة القـوة اجلـبـارة علـى الضـعـيـفة ومن
ـوال قــطــر أيـضــا تــشــارك فــرقــة «شــركــة ا
ـسـرحى «قـصـة لإلنـتـاج الـفـنـى» بـالـعـرض ا
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> كـانت اإلضاءة عنـد أبيا أهم رسام لـلمنـاظر فاإلضاءة وحـدها حتدد وتكـشف وطبيـعة استجـابتنا
ـكن التحـكم فيهـا - كما نـعرف - بـالتحـكم فى درجة ونوع اإلضـاءة على اخلشـبة وكان االنـفعـالية 
ـشهـد من أوبرا «روميـو وجولـييت..» حلظـة التـقاء احلبـيبـ فى قاعة أبـيا يـدلل على فـكرته هذه 
قـصـر آل كابـيـوليت: تـخـفت جمـيع األضـواء علـى اخلشـبة وتـتـركز حـول احلـبيـبـ بهـذه الـطريـقة

وسيقى. صمم أن يؤكد قوة حلظة اللقاء كما يستطيع أن يؤكدها با يستطيع ا

هرجان. شارك فى ا صرى ا سرحية يشاركون فى العرض اإليطالى / ا عهد العالى للفنون ا > عدد من طالب قسم التمثيل با

سرحي جريدة كل ا
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ياه العكرة واألرض ا
سرح ستباحة فى إدارة ا  ا
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 تضم مجموعة قليلة 
من ذوى اخلبرة الطويلة لكن
حتاصرهم العقبات واألزمات

هرجان. شاركة فى ا رشحة للمهرجان ا > من تأليف وإخراج وليد عونى تقدم دار األوبرا مسرحية «قصة الفراشة القاتلة» ضمن العروض ا
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عاصر فقد اقترح «أن يتخلى عن سرح ا > لكى يؤكد أرتو قطيعته مع خشبة ا
ـعـمـار احلالى لـلـمـسرح وأن نـتـخذ ألنـفـسـنا مـكـانا يـشـبه سـاحة أو حـظـيرة ا
عابد فى التبت. قدسة أو بعض ا ونصممها كما تصمم الكنائس أو األماكن ا

سرحي جريدة كل ا

13 من  أكتوبر  2008 العدد 66

كوميديا سياسية تتحدى التفجير

سرح تعود إلى بغداد بعد 5 سنوات «احتالل» لك جيبُه».. أضواء ا «جيب ا
أكــثـــر من ألف مــتـــفــرج عــراقى
كـــانــــوا عـــلـى مــــوعـــد األســــبـــوع
ــــــــــــــــــاضــى مــع أول عــــــــــــــــــرض ا
مــــســــرحى مــــســـائـى يـــقــــدم فى
بــــغـــداد مـــنـــذ خــــمس ســـنـــوات
متحـدين الظروف األمنية التى
تـعـيـشــهـا بـغـداد والـتى شـهـدت
تـفجيـراً سبق الـعرض بـساعات

قالئل.
ـلك سـرحى «جـيب ا الـعـرض ا
جـيـبه» الـذى يقـدم عـلى خـشـبة
ـســرح الــوطــنى الــتــابع لـوزارة ا
الـثـقـافـة والـذى يـعـد األول مـنذ
االحـتالل األمـريـكى اسـتـوحت
عـــنــــوانـــهــــا من هـــتــــاف عـــراقى
شــــــعـــــبـى ذاع إبـــــان مــــــشـــــاركـــــة
نتخب العراقى فى منافسات ا

كأس آسيا وفوزه بها.
وحمل العـرض انتـقادات الذعة
إلى الــــفــــســــاد الــــســـــيــــاسى من
خالل حــــكــــايــــة حــــاكم يــــســــعى
إليـــــهـــــام الـــــنـــــاس بـــــأنـه يـــــرعى
مـصــاحلـهم بــيـنــمـا يـتــطـلع إلى
إشباع رغبـاته وتنمية مصاحله
الـــشــــخـــصــــيـــة فــــيـــقــــوم أحـــد 

ـــواطــــنـــ بــــاخـــتــــطـــافـه لـــكى ا
ــــــديــــــنـــــة لــــــيالً يــــــتـــــجــــــول فى ا
ويــشـــاهــد بـــنــفـــسه مـــا يــعـــانــيه

الشعب.
ـــســــرحـــيــــة بــــطـــولــــة وإخـــراج ا
حـــيـــدر مـــنـــعـــثـــر تـــألـــيف عـــلى
حــــــــســــــــ الــــــــذى يــــــــقــــــــول عن
مــــســــرحــــيــــتـه إن لــــهــــا طــــابــــعـــاً
سـيــاسـيــاً مـعــربـاً عـن أمـله فى
أن يــشـــكل الــعــمـل خــطــوة أولى
ــســرح فى اجتــاه الـــعــودة إلـى ا
الـــــــســــــيـــــــاسـى الــــــذى اعـــــــتــــــاده
الــــعــــراقــــيــــون فـى ســــتــــيــــنــــيـــات

اضى. وسبعينيات القرن ا
فى حـ اعـتـبـرها الـنـاقـد رياض
مــــوسـى ســـــكـــــران رئـــــيس قـــــسم
ـسرح فى كلـية الفـنون اجلمـيلة ا
بـبغداد عـودة للمـسرح الكـوميدى
اجلـاد واصـفــًا الـعـرض بـاجلـرأة

فى تصدية للمظاهر السلبية.
شـــارك فى الــعـــمل عــلى داخل
قــاسم الــســيـد فـالح إبـراهــيم

جنم الربيعى زهرة بدير.

سوسن الهارون 
مع ابن الوالى.. 

فى جتربة مسرحية ناضجة
وصفت سـوسن الهـارون مذيـعة قـناة فـنون
مــــشـــاركـــتـــهـــا فـى مـــســـرحـــيــــة "ابن الـــوالى
واحلمالى" بأنها «ناضجة» كونها التجربة
الــثــانــيــة لــهــا بــعـــد "ســوسن والــدمــيــة" فى
مـــســــرح الـــطـــفـل مـــشـــيـــرة إلـى أن جـــمـــيع
ـــتــلـــئـــة مــنـــوهــة إلى أن ــقـــاعــد كـــانت  ا
وجـــود هــــذا الـــكم الــــكـــبــــيـــر مـن األعـــمـــال
ــســـرحــيــة فى الـــعــيــد يــعـــود إلى الــنــظــام ا

الدراسى.

سرح اإلماراتى وأزماته واقع ا
ناسبة «العيد» فى ندوة 

نـظـم مـكـتـب مـهـرجــان دبى لـلــتـسـوق عــلى هـامش
فـعاليـات وأنشـطة احتـفاليـة"العـيد فى دبى" ندوة
ـسرحية فى جـمعت عددًا من أهم الشـخصيات ا
سرح وبحث السبل ناقـشة واقع ا دولة اإلمارات 
الـكفيـلة بـاالرتقـاء بهـذا القطـاع وذلك فى اجمللس
اإلعالمى فى مــركـز مــعـارض مــطـار دبى. حــضـر
ديـر التـنفـيذى لـلمـشاريع النـدوة سعـيد الـنابـودة ا
فى هـيـئـة دبى لـلـثـقــافـة والـفـنـون وإبـراهـيم صـالح
ـــكـــتب مـــهـــرجـــان دبـى لـــلـــتـــســوق ـــنـــسق الـــعـــام  ا
ـسـرحـيـ وإسـمـاعـيـل عـبـد الـله رئـيس جــمـعـيـة ا
والدكتـور حبيب غـلوم من وزارة الثـقافة والـشباب
وتـنمية اجملـتمع وسعيد سـالم رئيس مجلس إدارة
مثل مسرح أم القيـوين والكاتب سالم احلتاوى وا
مـثل واخملرج سـرحى محـمد سـعيـد وا واخملـرج ا
ــمــثل ــســرحى الــتــلــيــفــزيــونى إبــراهــيم ســالم وا ا
ـسـرحى عــبـد الـله سـالم إلى جــانب الـعـديـد من ا
الـشــخـصــيـات الــعـامـلــة فى مــسـارح الـدولــة. أثـنى
إســمــاعـيـل عـبــد الــله عــلى اجلــهــود الـتى يــبــذلــهـا
ستوى مكتب مهرجان دبى لـلتسوق فى االرتقاء 
ـسرح احملـلى من خالل رعـاية أعـمال مـسرحـية ا
هـا للجمهـور وقدم شرحًا مفصًال إمـاراتية وتقد
ـــشـــاكـل الـــتى ـــســــرح فى اإلمــــارات وا عـن واقع ا
يـــعــانى مـــنــهــا واحلـــلــول الــكـــفــيـــلــة بــتـــخــطى هــذه

العقبات.

 حبيب غلوم 

فى رحلتها األولى خارج عمان..
فرقة الرستاق فى التجريبى بـ «بريق فى الظلمة»
سرحية الـعمانية للـمشاركة فى فعـاليات مهرجان تتـواصل حالياً استعـدادات فرقة «الرستـاق» ا
سرحية «بـريق فى الظلمة» تـأليف أمل السابعى القـاهرة الدولى للمـسرح التجريـبى بالقاهـرة 

شاركة األولى للفرقة خارج السلطنة. وإخراج يوسف البلوشى والتى تعد ا
ـــعـــمـــرى رئـــيس فـــرقـــة الـــرســـتـــاق وقـــال مـــحـــمـــد بـن خـــمـــيس ا
ــشـاركـة حــدثـاً تـاريــخـيــاً يـفـخــر به أعـضـاء ــسـرحـيــة: تـعــتـبـر ا ا
الـفــرقـة مـتـمـنـ من خاللــهـا تـمـثـيل الـسـلــطـنـة عـلى أكـمل وجه
ـــشــــاركـــة فــــرصـــة كــــبـــيـــرة لـالطالع واالحــــتـــكـــاك حــــيث تــــعـــد ا
واالســتـــفــادة وذلـك من خالل الـــتــنـــافس أو حــتـى الــتـــواجــد بــ
ـشـاركـ عـلى جـزء من ــيـة وإطالع ا الــعـروض الـتـجـريـبـيـة الـعـا

حضارة السلطنة.
وحــول مــشــاركـــة اخملــرج يــوسف الــبــلــوشـى رئــيس فــرقــة مــزون
ـسـرحـيـة كــمـخـرج لـلـعـرض قـال رئـيس فـرقـة الـرسـتـاق: تـعـتـبـر ا
ــسـرحــيـة ثــمـار مـشــاركـة اخملــرج يـوسـف الـبــلـوشى فـى إخـراج ا
التعـاون الدائم ب فرقـتى الرستاق ومـزون حيث تعاونـا سابقا
سـرحـيـة بـطولـة مـحـمد ـاثـلة لـفـرقـة مـزون. ا فى مشـاركـات 
ـعـمـرى وخـالـد الضـويـانى ووسـط الـعقـد وزاهـر الـسالمى ا
ــعـمــرى ويــوسف الـصــاحلى ورابــيـة وثــانى الــسـعــدى وعــلى ا

ـؤثرات البـلـوشى كمـا يـشارك فى الـعـرض عبـد اللـه البـحرى وخـمـيس مسـلط ويـشرف عـلى ا
تابـعة الفـنية وتنـفيذ الـسينوغـرافيا اخملـرج وليد اخلروصى تـنفيـذ وتصميم صالح البـحرى وا

عمرى ويوسف الرواحى واإلشراف العام لصالح الشعيلى. الديكور لفهد ا

«سوناتا اجلنون»..
هرجان  مغامرة سورية فى ا

عـن نص «ســــــونــــــاتــــــا اجلــــــنـــــون»
لــــلــــعـــراقـى جـــواد األســــدى أعـــد
اخملــرج الـــســورى عـــروة الـــعــربى
سرحى «تـشيللو» الذى عرضه ا
ـــــــهــــــــرجـــــــان يـــــــشــــــــارك بـه فـى ا

التجريبى هذا العام.
كـــان جـــواد قـــد شــاهـــد عـــرضــاً
للعربى بعـنوان «الليغرو» وصفه
بـعدهـا بـأنه «هنـدى أحـمر يـجر
عــــــربــــــة اإلبــــــداع احلــــــر» وقــــــد
اخـــــــتــــــــار اخملـــــــرج الـــــــشـــــــاب أن
يـــخـــوض مـــغــامـــرتـه اإلبـــداعـــيــة
جـموعة من الـشبان اجلـديدة 
والـشـابـات الـذين لم يـسـبق لـهم
الـتمثـيل أو الوقوف عـلى خشبة
ــســرح ولم يــتــلــقــوا كــذلك أى ا
ـــــيـــــة فـى هــــذا دراســـــات أكـــــاد
اجملـال ورغم ذلك فـاز الـعرض
بــــثالث جـــــوائــــز فى مـــــهــــرجــــان
ـــســرحى هـى جــوائــز  «شــام» ا

أفـــــــــــــــضـل عـــــــــــــــرض أفـــــــــــــــضـل
ـثـلـة سـيـنــوغـرافـيـا وأفــضل 
كـمـا اخـتـيـر لــتـمـثـيل سـوريـا فى

هرجان. ا
تــدور أحـــداث «تـــشــيـــلــلـــو» حــول
أخــتــ يــعـمـالن خــادمــتــ لـدى
أحــــد الــــرجـــال الــــذى يـــبــــدو أنه
سـيــد ذو سـطـوة ونــفـوذ كــبـيـرين
فى الــبـــلـــد تــظـــهـــر كل مـــنــهـــمــا
مــحـبــتـهـا وتــعـلـقــهـا به ورغـبــتـهـا
الـــــقـــــويــــة فـى االرتـــــبـــــاط به بل
ـشـاجرة يـصل األمـر بـهـما إلـى ا
واالخـــــتـالف ال لـــــشىء إال ألجل
الــتـنــازع عــلى كــسب وده والــفـوز

بقلبه.
ـسـرحـيـة تـمـثـيل جنـاح مـخـتـار ا
جـيـانا عـنـيد عالء ديـار بـكرلى
أحــمــد كـــيــكى إيــهـــاب شــعــبــان
إعــداد وســيـــنــوغــرافــيــا وإخــراج

عروة العربى.

 محمد العمرى

سرح للشباب يكرم أيام ا
 «حياة الفهد»... و«الكراج» فى االفتتاح

 حياة الفهد

لك جيبه   عرض جيب ا

 سوسن الهارون

اخلامسة. وفى االجتـاه نفسه عقد مدير
ــهــرجــان عــبــد الـــله عــبــد الــرســول عــدة ا
ـسـرحى اجـتـمــاعـات مع مـخـرج الــعـرض ا
"الــــكـــراج" والــــذى يـــعــــرض فـى االفــــتــــتـــاح
اخملــرج عـــبــد الـــله الـــبــدر وكـــذلك مــؤلف
ومــصــمم ديــكـــور الــعــمل فــيـــصل الــعــبــيــد
حــيث ســـيــشــارك به مــجـــمــوعــة من جنــوم

سرحية الكويتية. احلركة ا

فـنـانـ ونـقـادا وصـحـافـيـ أثـروا احلـركـة
ـسـرحـيــة الـكـويـتـيـة بــإبـداعـاتـهم وسـيـتم ا
هـرجان مـنحـهم وسامـاً تـقديـراً من إدارة ا
لـــــلــــــمـــــســــــرحـــــيــــــ ودورهم فـى احلـــــركـــــة

سرحية الكويتية. ا
أثـنى اخملـرج جـابـر مـحـمـدى عـلى اجلـهود
ـشاركة ـبذولـة من قبل الـفرق ا الـكبـيرة ا
وتــــعــــاونــــهـــــا إلجنــــاح فــــعـــــالــــيــــات الــــدورة 

ـــهـــرجـــان أيـــام تـــكـــرم الـــدورة اخلـــامـــســـة 
ـــســـرح لــلـــشـــبـــاب والــتـى تــبـــدأ فى 15  ا
أكــتــوبــر عــلـى مــســرح الــدســمــة الــكــويــتى
الـفنانة حيـاة الفهد والفنـان عبد الرحمن
ـــؤلف الـــعـــقل والــــفـــنـــان داود حــــســـ وا
ــســرحى ســلــيــمــان احلــزامى والــدكــتــور ا
مـــحــــمـــد مـــبــــارك بالل والـــفــــنـــان أحـــمـــد
ــكـرمـ  الــسـلــمـان كـمــا سـتـضم قــائـمـة ا

ـــا خـــاب ومـــســـئــــولـــيـــة اتـــخـــاذ الــــقـــرار وطـــا
ا ألن اإلدارة سعيهم- في الوقت نفسه-  ر
كــانت تــشــهـد مـن أبـنــائــهــا أكــفـاء لــقــيــادتــهـا
وتـسـييـر سـفـيـنـتـهـا. ولـكن مـرة أخـرى يـخطئ
التغيـير هؤالء وال يبل صدي شـوقهم لقيادة
ــســتـبــاحــة فــلــمـا ال يــكــون الــهــجـوم اإلدارة ا
تــصــفــيــة لــلــحــسـاب مـع"مــحــمـود نــســيـم"آخـر
ديرين الشرعي ودمغه بالشيطان األكبر ا
خـاصــة وأنـنـا ال نـعـرف أدب االخـتالف ومن
نـــــاحــــيــــة ثـــــانــــيــــة مـــــد اجلــــســــور مـع"عــــصــــام
السـيد"أول طـابور طـويل منـتظـر من مديرين
وافــــدين فــــقــــد يــــرهـــــبــــهم ويــــعــــيــــنـــــهم عــــلى
ــا لــهـثــوا في غــيــر خــفـاء قــضــاء"مـصــالح"طــا

وراءها!. 
ـــــؤسـف أن كـــــثــــــرة من صــــــحـــــفـيّ الـــــوسط وا
الفـني- وفي أوسـاط أخـرى- ال يكـتـفـون بأن
هنتهم من قدسية يكونوا صحـفي يعون ما 
ا تـفرضه من مهـام ولكن ما أن ويـلتزمـون 
يــضـع الــواحــد مــنـــهم يــده عــلـى مــســاحــة في
صـحـيـفـة يـطل مـنـهـا عـلى الـرأي الـعام حـتى
يــركـبه جــني"وادي عــبـقـر"الــشـهــيـر في األدب
الـعـربي ويــتـصـور نــفـسه- آثــمًـا قـلــبه- نـاقـدا
مبرزا مرة ومبدعا ال يشق له غبار مرات.
وعــلـى مــســتــوى آخـــر تــبــلـــور اجتــاهــان في إدارة
ـســرح نــحـو الــصــحـفــيــ أولـهــمــا شـاع بــطـول ا
اضـي ملـتـبـسا الـتـسـعيـنـيـات تـقريـبـا من الـقـرن ا
ـنـافع وكـان يرى دعـوة الـصـحـفـي في بـتـبـادل ا
ـهـرجـانـات إللـقــاء الـضـوء عـلى أنـشـطـة اإلدارة ا
ا والتنويه إلى فعـالياتها في ظلـمة األقاليم وطا
اضـطــر هـذا االجتـاه إلى الـتــواطـؤ مع لـوثـة هـذا
الـنـفـر من الـصحـفـيـ بـالنـقـد واإلبـداع وإن يكن
ــســـاحـــة" عـــلـى غـــرار تـــهـــديــد حتـت تـــهـــديـــد "ا
الــسالح فــأســفـر عن مــؤلــفــ لم يــأبـهــوا غــالــبـا
بـلـجـان الـقـراءة وقـراراتـهـا واسـتـطـاعـوا بـتـهـديـد
ــســاحــة تــمــريــر أعــمــال كـســرت لــوائـح األجـور ا
وسـرعـان مـا غـمرهـا الـنـسـيان وأسـفـر عن نـقاد
كان أكـثرهم  فـضائح حـية عـلى طاولـة الندوات
ومن احــــتـــرم نـــفــــسه آثــــر الـــصـــمـت دون تـــكـــرار
حملـاولة الـكـالم. وكان االجتـاه الـثـاني في اإلدارة
ولــيـد خــطــايـا وتــداعـيــات االجتــاه األول فـأبــعـد
هووسـ بجني الـنقد واإلبداع عن الـصحفـي ا
فـــعـــالــيـــات اإلدارة أو قـــيــد الـــتـــعـــاون مــعـــهم في
ــــهـــنـــيــــة ولـــكـــنـه في الـــوقـت ذاته لم حـــدودهم ا
ستباحة جلني يسلم- بطبـيعة احلال والنفوس ا
ـــســاحـــة"ورذالــة مــا وادي عــبـــقــر- مـن تــهـــديــد"ا
ـــلـــفــات يـــنـــطــلـق من خـــلف آجـــامـــهــا مـن زئــيـــر ا
ــسـكـوت عــنـهـا!! وهــو تـهــديـد ال يـعي بــغـبـاء ال ا
ساومة قبل أن ينكر ما يـنطوي عليه من نـوايا ا

يشي بالغيرة على الصالح العام.
ــــســــرح الـــتـي تــــنـــعـي كــــوادرهـــا ولــــكن إدارة ا
الـراحـلـة ومن غـيـبـهم الـتـقـاعـد ومن مـازالـوا
أجـنـة في الـغـد الـغـامض لم تـعـد مـسـتـبـاحـة
لـلمـهـووسـ بـجني الـنـقـد واإلبـداع فقط بل
تـضخم الـهـوس وصار طـموحـا لـقيـادتهـا ولو
بـأجـنــدة عـلى رأسـهـا تـطـهـيـر دورات مـيـاهـهـا
من الصراصيـر ودعوة العسس للقبض على
ـغـتـالـة من يـدخن الـبــاجنـو حتت أشـجـارهــا ا

 .!! من سن

ـفصليـة ب تبـديل القيادات ـساحة ا   في ا
ـــيـــاه الــــعـــكـــرة بــــاألقـــاويل اإلداريــــة تـــكـــثــــر ا
والشائعات والتخم الذي يحاول أن يفض
غلقـة عمن سيأتي بـينما تـتصاعد األبـواب ا
ـلـونـة عـلى ـلـونـة وغـيـر ا بـالـونـات االخـتـبـار ا
السواء في اآلفاق تلهو بها األيدي واألفواه
فــــتــــتـــقــــافـــز فـي األحـــاديث اجلــــانــــبـــيــــة عـــلى
ــقــاهي والـــســهــرات الــيــومــيــة وتــمأل- ولــو ا
لـبـعض الوقـت- فراغ الـنـفوس والـعـقـول التي
تــرتـطم قــســرا وطـواعــيـة فـي أغـلب األحــيـان
بـــــقـــــدس أقـــــداس األســــرار وحـــــائـط اتـــــخــــاذ
ــسـاحـة- الـقـرار. وال يــخـلــو األمـر في هـذه ا
بـطــبـيـعــة احلـال- من مــواقف هـزلـيــة مـكـررة
وادعــاءات مـضـحــكـة بـطــلـهــا"عـبـده مــشـتـاق"
الــشــخـــصي الــكــاريــكــاتــوريـــة الــشــهــيــرة الــتي
تخـتزل وتـلخص آالفًـا من أمثـالهـا في الواقع
البس اجلـديـدة ويـعـيد ـعـاش فيـتـأهب بـا ا
غــسل وكي الـــقــد مــنــهــا فـي صــوان ثــيــابه
وتـــنــتـــفخ أوداجه مـــتــبـــخــتـــرا جــيـــئــة وذهـــابــا
ــات ـــكـــا ويــلـــوك االدعـــاء تـــلــو االدعـــاء عن ا
ــسـئـول أو الــلـيــلـيـة الــتي أجــراهـا مـعـه هـذا ا
ــنـصب الــشـاغـر وتــدعـوه لـفك ذاك تــعـده بـا
شــفـــراته اخلــبـــيــئـــة وإنــقـــاذه من الــهـــوة الــتي
انـــحـــدر إلـــيـــهــا بـــاعـــتـــبـــاره الـــفـــتي الـــذهـــبي

نتظر إلصالح ما أفسده الدهر. ا
والــواقـع أن"عــبــده مــشـــتــاق"رغم مـــا يــنــطــوي
عــلـيـه من هــزل ومـا يــثــيـره حــوله مـن ضـحك
مــكـــتــوم وقـــهــقـــهــة عـــالــيـــة أو تــوجس من أن
يـتـمـتع بــاحلـظـوة ويــصـبح بـ غـمــضـة الـعـ

ــفــدى ال يــلـبث أن وانــتــبـاهــتــهــا ولي األمـر ا
يــســـتــحــيـل إلى شــخــصـــيــة بــائـــســة ســوداويــة
ـزاج تـثـيـر الغـبـار وتـهـيل الـقـذى في الـعـيون ا
ـبتل أيـنمـا حـلت وتنـفخ الـنـار في الهـشـيم ا
ـــيـــاه ألــفـــاظــهـــا وســـبــابـــهــا وتــنـــزح من دورة ا
ـ وعن شــمـال وال تــتـردد وتــطـوح بـه عن 
عـن هـــتك األســـرار والــــتـــهـــديـــد بــــالـــفـــضـــائح
ــتــخــيــلـة وذلك إذا أخــطــأتــهـا احلـقــيــقــيـة وا
قعـد الشاغر احلـظوة وتبدد مـا بينهـا وب ا
ـكـنـة وانــقـطـعت شــعـرة الـصـبـر من آمــال 
ـنح وعـلـى هـذا الــنــحـو فــإن عــبــده مـشــتــاق 
ــيــاه الــعــكــرة مــددا وســلــفــة حــيــاة جــديــدة ا
ويــــــزيــــــد- في الــــــوقـت ذاتـه- رقــــــعـــــة األرض

ستباحة باألحالم اجملهضة. ا
وال ريب أن اإلدارة الـعـامـة لـلمـسـرح في هـيـئة
قــصـور الــثـقــافـة صــارت واحـدة من األراضي
ياه ستباحة لـعبده مشتاق وأمثاله تمتلئ با ا
ــمـكــنـة الــعـكــرة الــتي تـخــتــلط فـيــهــا األحالم ا
وأقـذاء األحـالم اجملـهــضــة مـنــذ نــشب حـريق
بــــــــــــــــــــــــنـــي ســــــــــــــــــــــــويــف فـــي اخلــــــــــــــــــــــــامــس مــن
ســــبــــتــــمــــبـــر.2005فــــقــــد الــــتـــهـم احلــــريق من
يـرغني- نزار كـوادرها اإلدارية الـشابة"بـهاء ا
ــــقـــدورهم- ســــمك- حــــسن عــــبـــده " وكــــان 
هامها ويذودون رحمهم  الله- أن يـضطلعوا 
عـن حـيــاضــهــا من األطــمــاع فـيــهــا لــعــديـد من
الــســـنـــوات الـــقـــادمـــة. ومـــا أن خــمـــد احلـــريق
وتــــبـــــددت بـــــعض أدخـــــنـــــته حـــــتـى أحـــــيل إلي
ـعاش تـبـاعا- وفي أقل من عـام- ثالثـة أخر ا
ـتــخـصـصــ ذوي اخلـبـرة من أبـرز كــوادرهـا ا
ــنـــكــرة فـي مــجـــاالت عـــمــلـــهـــا"مــحـــمــد غـــيـــر ا
طـلب- عـادل العـلـيمي" زهـدي- جـمال عـبـد ا
ومـن قـبلـهـم"مـحمـود عـبـد الـله" فـعـانت اإلدارة

ـــوضــوعـــيــة الـــتي جتــعـــلــهـــا أرضــا الـــشــروط ا
مستباحة لالنتهاك من خارجها والقفز إليها
واالفــتــئــات والــتـــهــجم عــلــيــهــا وخــلط األوراق
ـا بـقي رائـقا من ـتـعـمد  فـيـها بل والـتـعـكيـر ا
ميـاهـها ولـو بـالوقـاحـة وسفـالـة األلفـاظ التي
ــنــاخ الــعـام أصــبــحـت بــحـد ذاتــهــا جــزءا مـن ا
واخلــطــاب اجملــتــمــعـي بــالغ الــقــبح والــدمــامــة

واالبتذال.
ـثل هـذا الــهـجـوم- ولــيس غـريـبــا أن يـنــشط 
ـرحـلـة تـغـيـيـر في وقـد مـرت اإلدارة أخـيـرا 
قيادتهـا-  أناس ال صلة لهم باإلدارة وعملها
ــمـكـنـة وال يـعـلـمـون ومـشـكـالتـهـا وأسـئـلـتـهـا ا
عــنـــهـــا وعن أغـــوارهـــا في الـــقـــرى والـــنـــجــوع
وعــواصم األقـالــيم وال عــمن يـتــعـاون  مــعـهـا
من كـوادر مــتـخــصـصـة فـي الـتــألـيف والــنـقـد
واإلخـراج شــيـئـا إال مــعـرفــة الـســائح الــعـابـر
الذي يـستـوي عنـده التـمايل نـشوة أو غـضبا
مع التمايل بـأدخنة "الباجنو" ويستوي عنده
ان أنه رآه الـواحـد الـذي يـقـسم بـغـليـظ األ
ـــــئـــــات الــــذيـن لم يـــــرهم فـــــاالفــــتـــــئــــات مع ا
الءات الـــســــوداء عـــلى والـــتـــجــــريح وفــــرش ا
صـــفـــحـــات اجلــرائـــد ال يـــتـــطـــلب"عـــبـــقـــريــة"
ـامـا بــالـتـاريخ وسـيــاقه"أو"عـفـة قـلم" بل أو"إ
ـــــأزوم - زمن رديء يــــــجــــــر الــــــرأي الــــــعــــــام ا
ـيــاه الـعـكـرة أصال- إلى الـتــفـاهـة والـلــهـو بـا

ياه. واإلشارة للـصراصير التي ترعى دورة ا
ولـــيس غــــريـــبـــا أن يـــســـنـــد هـــذا الـــهـــجـــوم أو
يـتـواطـأ مـعـه أنـاس كـفت قـيـادات اإلدارة عن
الــتـــعــامل مـــعــهـم مــنـــذ فــتـــرة غــيـــر قــصـــيــرة
ـــتـــابـــعــة ألســبـــاب عـــديـــدة ســـواء في جلـــان ا
الـــفـــنـــيــــة أو الـــتـــحـــكـــيم فــــهـــؤالء لم يـــخـــفـــوا
أطــمــاعــهم في قــيــادتــهــا ولم تــعــد أمــانــيــهم
ــا ســـعــوا مـــوضع اجــتـــهــاد أو تـــخــمـــ فــطـــا
بـطرق شتى- في مـناسبات مـختلفـة سابقة-
للترشـيح ونيل احلظوة عند من بيدهم األمر

ـكنـها فـقرا شـديدا في الـكـوادر الفـنيـة التي 
أن تسد الـفراغ وجتدد الدمـاء وحتمي أرضها

من االستباحة.
ـــــا زاد األمـــــر ســـــوءا أن تـــــتـــــبـــــدى اإلدارة و
وكأنهـا الفـناء اخللـفي لهيـئة قـصور الثـقافة
فــقـــد ثــقــلت مـــلــفــاتــهـــا بــكــثــيـــر من أصــحــاب
ــتــوســطــة الــذين ال ـــؤهالت ا الــعــقــود ذوي ا
حــــــاجـــــة فـــــيــــــهم وال عـــــمـل لـــــهـم بـــــهـــــا إال أن
يـــتــــقـــاضــــوا قـــيــــمـــة عــــقــــودهم أول الـــشــــهـــر
والــراجح أنــهـم نــتــاج اجملــامــلــة واحملــســوبــيــة
ــشـبـوهـة فـي مـعـاجلـة الــبـطـالـة ـســاهـمـة ا وا
ـقـنع ولـو بـإعـانـة الـعـقـد الـشـهري. ـثـيـلـهـا ا
ثير أن تخـطئ عجلة اجملاملة واحملسوبية وا
عـنـاصـر مـؤهـلــة مـتـخـصـصـة تـعـاني بـدورهـا
الـبـطـالـة واحلسـرة- فـي الوقـت نفـسه- عـلى
مـا أنـفـقــته من عـمـرهــا في دراسـتـهـا بــيـنـمـا
قــلــيل مـــنــهم يــكـــفي لــتــلــبـــيــة احــتــيــاج اإلدارة
ـن تــغـــمــدته الــفـــعــلـي من الـــكــوادر الـــبــديـــلــة 
رحـــــــمــــــــة الــــــــلـه فـي احلـــــــريـق أو مـن أحــــــــيل

للتقاعد بحكم الزمن وسنة احلياة.
وفي الــــســـــيــــاق نـــــفــــسـه بــــقـي في اإلدارة من
العناصر ذوي اخلـبرة الطويلة قليلون يعدون
عــلى أصــابع الـيــد الــواحـدة ولــكن فــيـهم من
يــحــمل مــؤهـال مــتــوســطــا يــحــول دون تــرقــيه
ـــســـئــولـــيـــة أو يـــحـــتــاج ـــســـتــوى أعـــلـى من ا
ـا ال يــؤثــر عـلى لـتــســويــة وضـعه الــوظــيـفـي 
الـية أو ال يـصلح لـلقـيادة وما مخـصصـاته ا
إلـيها من مـتطلـبات أو كان من ضـحايا أزمة
نــشــر شــهـيــرة شــهــدتـهــا وزارة الــثــقـافــة مــنـذ
ـا أبــعــده- في أغــلب الـظن- بـضـع سـنــ 
عن دوائر الـثقـة وإن طالـته أحيـانا شـائعات

الترشيح للقيادة.
وعـــلى هــذا الـــنــحــو فـــاإلدارة الــتي تــنـــاط بــهــا
ـسـرحي في أقـاليم مـسئـولـيـة إدارة الـنشـاط ا
مـــصــــر صـــارت مـــحـــمـــلـــة- فــــعـــلـــيـــا- بـــكـــافـــة

 ساهمت فى ظهور عدد 
ؤلف حتت تهديد السالح من ا

ال يأبهون بلجان القراءة!
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> عـند بريخت كان هدف الدراما هو أن «تعلمنـا كيف نناضل ونظل على قيد احلياة» وما يطلب
مـثل أن يـعرضوا الـقضية ال أن تفرجـ أن يفكـروا ال أن يشعـروا لهذا كـان ينتـظر من ا مـن ا
ـتفـرج من أجل خـلق إحـساس يـتـقـمصـوا الـشخـصـيـات التى يـلـعبـونـهـا ومن أجل «اإلغراب» بـا
شـاهـد قبل أن تـبـلغ الذروة وفى أوقـات مـناسـبة ـسافـة كـان بريـخت يـعمـد إلى إنهـاء بـعض ا بـا

شهد. تعرض شرائح على شاشة حتمل رسالة فى تأكيد معنى ا

ولوية والسيدة التى جاءت فى السادسة هى العروض التى أنتجها مسرح الغد خصيصاً للمهرجان. وت وأطياف ا > احلياة على إيقاعات ا

سرحي جريدة كل ا
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 على مهدى

سارح. هرجان النشغال ا > البيت الفنى للمسرح قرر استئناف تقد عروضه فور انتهاء ا

26
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ا سـرح رنيـهاردت غـنيـة ومتـعددة  الئمـة  ـوضوعـات ا > إن ا
يـكـفى: أعـمال بـوكـاشـيو ومـاسـاشـيو وسـيـرفانـتس وسـمـوليت
ـصـادر يـسـتطـيع الـفـنـان اخملـرج أن يـفعل وغـيـرهم فى هـذه ا
مسرحيا ما فعله شكسبير درامياً: أى أن يخلق وهو يغير..».

سرحي جريدة كل ا

13 من أكتوبر2008 العدد 66
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 مراكز بحوث اجلماهير

ـية. وتـعـرضت األبحـاث اجلـماهـيـرية فى مـوضـوعات مـحـليـة أوربـية وعـا
دينة سالسبورج. هذا بالنسبة للجانب التاريخى هرجان السنوى  إلى ا
قال فهو دراسات العلوم أما اجلزء الثانى  –وهو ما يهمنا أكثر فى هذا ا
ـسـرح كـقنـاة تـربـوية سـرحـيـة والـتى قدمت دراسـات واعـيـة بـعنـاوين: ا ا
ـسـتـعـمـلـة فى الـوسـائل ـعـارف تـأثـيـر الـلـغـة ا احلـيـاة وعالقـتـهـا بـاتــسـاع ا
ـسـرح الـسـمـعـيـة والـبـصـريـة عـلى الـلـغـة الـقـومـيـة الـسـائـدة الـعالقـة بـ ا
الـتــرفـيـهى والـوظـيـفــة االجـتـمـاعـيـة لــلـمـوسـيـقى تـأثــيـر شـرائح الـطـبـقـات

سرحية. اخملتلفة للجماهير على األهداف ا

كان من الـطبيعى أن تـقام حلقـات دراسية علـمية بعـد ظهور معـهد أبحاث
اجلـــمــاهــيــر. قــامت احلــلــقــة األولى عــام  1975فى مــديــنــة الــبــنــدقــيـة –
إيـطـالـيـا. وأســفـرت الـنـقـاشـات الـعـلـمـيـة فـى احلـلـقـة إلى جـانـبى احلـلـقـة

وضوعات التالية: الثانية عام  1976فى فيينا بالنمسا عن ا
- حتديد مشاكل وتعقيدات البحث فى قضايا اجلماهير.

- منابع أبحاث اجلماهير.. طبيعتها واختياراتها.
سرح واجلمهور. - عالقة ا

- الطرق اجلديدة ألبحاث اجلماهير.
سرحى وتأثيراته على اجلماهير. - عالقة النقد ا

- فحوصات حول اجلماهير وأمزجتها.
سرح. - تقريب أمزجة اجلماهير فى ا

عاصر. سرح السياسى ا - اجلماهير وا
- جمهور مسارح فيينا بعد عام .1960

سرحيـة الهزلية (الفارس فى فـرنسا إّبان القرن ((16- 15  -جمـاهير ا
ميالدى.

سـرحية - عقبـات مسرح القرن 18 وعالقـتها بـسسيـولوجيـا اجلماهـير ا
األوربية.

ة األولى. - الشعب األثينى كجماهير أولى فى الكوميديا القد
ة وجـمـاهـير الـعـصر سـرحـيـة اليـونـانيـة الـقـد - جـمـاهـير االحـتـفـاالت ا

احلديث.
- الـتـغـيـيــر الـطـار عـلى خـشـبـة مـسـرح درامــات شـكـسـبـيـر وتـأثـيـره عـلى

اجلماهير.
اضى - تأثـيـر الدرامـات اليـابـانيـة (النـو الـكابـوكى) على اجلـمـاهيـر فى ا

واحلاضر.
سرحى. - العالقة ب قار للدراما ومشاهد للعرض ا

تفرج. مثل وا ؤلف وا سرح ب ا - العالقة الثالثية فى ا
دارس. - تطوير وسائل االتصال اجلماهيرى فى ا

ستقرة فى الكوميديات. - احلقائق الثابتة ا
- بحث جتريبى فى التأثير الكوميدى.

تعلقة باجلماهير. سرحية ا - نظريات الفنون ا
عاصر. سرحى ا مثل واجلمهور فى الفن ا - عالقة ا

ـسـرحـيـون أيـضا  –هى عـناوين هـذه الـعـناويـن اجلادة  –كـمـا تـرى ويـرى ا
األبـحـاث الـعلـمـيـة والـتى يـصـلح الـكـثـير مـنـهـا عـنـوانـا ألطـروحـات درجتى
ـكــررة. مـثل هـذه ـاجــسـتــيـر والـدكــتـوراه فى مــصـر بـدال مـن الـعـنــاوين ا ا
الدراسـات تضـيف جديـدا ونـتائج ابـتكـارية أجـزم أن مكـتبـاتنـا وجامـعاتـنا
ـا يتـناسب مع ومـعاهـدنا الـفنـيـة فى حاجـة إلى البـحث والغـوص فيـها و

مسرحنا ومستقبله.
راكز السياسية وفى ظنى أن إنشاء مركز لدراسـات الفنون على غرار ا
واالستراتيجية واالجتماعـية والسسيولوجية والنفسية سوف ُيعلى من

ـسـرحـية أو ـسـرح اجلـانب األعـظم فى جنـاح الـعـروض ا تـمثـل جمـاهـيـر ا
ـسـرح الـعـربى ـصـرى إن لم يـكـن ا ـســرح ا فــشـلـهـا عــلى األقل فى عـالم ا
ـــعـــضـــلــة أمـــرا عـــســـيـــرا يـــحــتـــاج إلى أيـــًضـــا. ويـــأتى الـــكـــشف عن هـــذه ا
ـسـرح وأهدافه اسـتـفسـارات ومـقدمـات وبـحـوث علـمـية جـادة فى مـاهـية ا

ووظائفه.
ـشـكـلة فـقـد سـبقـتـنـا مسـارح أوربـا مـنذ لـسـنـا وحدنـا نـقف حـائـرين أمام ا
سـرح األوربى بفـضل ماضـيه الطـويل واتصالـه بعد ذلك الـقرن  18 لـكن ا
بــعـلم الــنـفس الــتـمــثـيــلى واسـتــنـبــات ريـبــرتـوار نــاهض يـتــعـامل مع الــنـفس
البـشرية خاصة أنه فى موضوعـات الكتابات الدرامية الـنفسية قد تخطى

سرحى قريبا إلى اجلماهير. سرح والفن ا حواجز عدة جعلت ا
ـوضــوعــات وعـلى وال يــعـنى ذلـك أن الـعــلــمـاء الــعـرب قــد جتــاهـلــوا هــذه ا
ـــخـــتــلف األخص فـى الــعـــصـــر احلــديـث بــعـــد انـــتــشـــار عـــلــوم الـــنـــفس 
تخـصصاتها سواء الـتى بدأت أو التى ُأضيفت إليـها فى السنوات األخيرة
نتيجة تطور العلوم والفنون. فقد توالت البحوث واألطروحات العلمية التى
بحـثت فى عـالم الـنـفس وعالم اإلنـسـان بـاعتـبـارهـما وجـهـ لـعمـلـة واحدة
يتنفـسان ويعيشان عـلى اآلداب والفنون واللـذين يكمن فيـهما عالم اخليال
شاعر واألحـاسيس والوجدانيات والرموز (كما فى دراسات واألفكار وا
ــلـيــجى مــصـرى حــنـورة عــز الـدين وبـحــوث مـصــطـفى ســويف حــلـمى ا

إسماعيل).
سرح العربى يقف على أرض رطبة فاترة بعيدا عن البحوث ال يزال فن ا
ـرجوة لـلتـطور والـتقـدم والتـغيـير اجلاد الـعلـميـة الفـنية الـتى تأتى بـالنـتائج ا

واألصيل فى عالم الفن العربى.
ـسرح العربى بال أدنـى منهجـية أو نظام أو وحيـنما تـعمل الفنـون ويعمل ا
ـــوسم فى كل مـــســرح ومــدة خــطـــة مــركـــزيــة حتــدد عـــدد مــســرحـــيــات ا
الــعـــروض واســتـــبــيـــانــات أعـــداد اجلــمـــاهــيـــر وبــرامج زيـــاداتــهـــا وُفــرص
اسـتـقـطـابــهـا فـإن األمـر يـحـتـاج  – وبـالـعــلـمـيـة  – إلى عـدة خـطـوات جـادة

للحاق بالطريق.
ـــقـــال خـــلف الـــعـــديـــد من الـــدول األوربـــيـــة الـــتى حـــقـــقت لن أســـيـــر فى ا
ـسـرح. لـكنـنى سـأكـتـفى بـأمثـلـة قـلـيلـة لـكـنـها انتـصـارات جـمـاهـيريـة لـفن ا

دامغة على جناح فكرة بحوث اجلماهير.
ـسرح الـقـومى الـنـمسـاوى الـذى أسسـته اإلمـبـراطورة أوال  –مـسرح بـورج ا
ماريـا تريزا عام 1741    فى فـيينا. ظل يـقدم عروض األوبرات والـباليهات
دة خمـسة وثالث عاما. عام  1776 يـتعّدل قانـون إنشائه ليـشابه نظامه

سرح القومى  للنمسا.  سرح الفرنسى الكوميدى فرانسيز وليصبح ا ا
سرح بيتا خالصا للدراسات وللمسرح الدرامى النثرى عام  1810 يصبح ا
رور مائتى عام على ميالده كمسرح قومى للنمسا). (احتفل عام  1976 

ـسـرح مـن تـعـّلم الــنـمـسـاوى الــطـبـيب سـيــجـمـونـد خـرجت مـراكـز بــحـوث ا
ـسرحـيـة عـنـد سابـقـة شـكـسبـيـر خـاصة فـرويد كـثـيـرا من الـشخـصـيـات ا
ـسرحى من زاوية العالقة الـوثيـقة واألبديـة ب الـتحلـيل النـفسى واألدب ا
ـشتـرك ب احلـقيـقة واهـتـمامـها بـالدوافع اإلنـسانـية بحـثهـما وسـعيـهـما ا
وب جتسيدات الفن لهذه احلقيقة العصرية الغالية وخرج فرويد إلى أن
ـا تـدخـل أيـضـا فى ُمـكـّونـات الـتــشـكـيل الـفـنى. ثم إلى عـدمــيـة الـتـنـاسق إ
الفـنان  – ساعـة حلـظة االبـتـكار  – والـذى ال يكـون باسـتـطاعـته التـنازل أو
الهروب من مـاضيه احليـاتى أو من ذاته الكامـنة داخله مـنذ والدته. األمر
الذى جاء بنظرة جديدة ربـطت ب الفن والتحليل النفسى برباط وثيق ال
ـكن لـنا الـيوم  – أمام الـتجـريب وتقـنيـات العصـر احلديـث - أن نتجـاهله

أو نغمض البصر عنه أو ُنهمل فعالية تأثيرات هذه النظرة اجلديدة.
طبوع بعشرة قرون نعرف جميعا  – ُكلنا –  أن الدراما قد سبقت الكتاب ا
ـسرح نع مـن االعتـراف بأن خـروجهـا عـلى خشـبة ا وتـزيد. لـكن ذلك ال 
هو الكفيل  –ودائما  –بـإبراز طابعها الـنفسى السيـكولوجى سواء كان هذا
ة أو احتفاليا الطـابع اجتماعيا كأعياد ديـونيزوس واللينايا فى أثيـنا القد
ــصـــريــ الــقــدامـى فى مــســرحــيـــات الــعــزاء أو شــبه ديــنــيــا كـــمــا عــنــد ا

سرحيات إذا أردنا دقة التعبير. ا

فى عـام  1974 أنــشـاء مــركــز أبـحــاث الـعــلـوم بــالــنـمــسـا مــعــهـدا عــلـمــيـا أو
ركـز هو ـعهد  –ا (مركزا) فـنيا مـتخصـصا فى أبـحاث اجلمـاهير. مـهمة ا
ـتـعـددة الـتى يـدخل فـيـهـا الـقـيـام بـالـبـحـوث الـعـلـمـيــة حـول الـفـروع الـفـنـيـة ا
ا فى ذلك فنون الوسائل اجلمهور كأحد عوامل جناحها باشتراكه فيها 
السمعـية والبصريـة. الهدف هو تـدعيم هذه األبحاث بـالوثائق والدراسات
ـحــّصالت واالســتــبـيــانــات وفى حتــديـد ُ ــسـتــنــدات ومن ثم الــنــتـائـج وا وا
ـوصـلـة إلى أهـمـيات هـذه الـنـتـائج. وُعـ الدكـتـور هـايـنز لـلطـرق الـعـلـمـية ا

عهد. كيندرمان مديرا لهذا ا
: األول قـسم الــتـاريخ والـثــانى قـسم الــتـجـارب ــعـهـد مـن قـسـمــ تـكـّون ا
والـتـنـظــيم. يـشــرف عـلى الـقــسـمـ الــدكـتـورة مــارجـريت ديـتــريش أسـتـاذة
سـرحية فى فـيينا والـدكتور كـارل استروتز جامعيـة ومديرة مـعهد العـلوم ا
ـعـهد مـدير مـعـهـد األبحـاث الـنـفسـيـة بـكـليـة الـطب - فـييـنـا. احـتوى كـادر ا
ـســرح عــلـوم عــلى مـتــخــصــصـ فى الــراديــو الــتـلــيــفـزيــون الــســيـنــمــا ا
وسيقى تاريخ الفن السسيولوجيا علم التاريخ اإلحصاء الفسيولوجى ا

علم وظائف األعضاء النيوراجليا علم َوَجع األعصاب.
بعـد دراسـات استـمرت ثالثـة أعـوام كامـلة قـطع مـعهـد أبـحاث اجلـماهـير

سرح  ا
العربى
يقف

على أرض
رطبة
فاترة
بعيداً

عن العلم

سرح  حوارات ومناقشات حول قضايا ا

ـسـرحــيـة وفـنـون أخــرى إذا مـا اسـتـمـر الـبـحث الــعـلـمى فى الـفــنـون ا
احلال على احترام البحث العلمى فى مختلف الفنون.

إن الـذخيرة الـعلمـية الفـنيـة من مراجع وكتب صـدرت أو ُترجمت فى
سرحـي والنقاد فى بلدنا وفـيرة ولله احلمد ويـبقى جهد العـلماء وا
ـسرح وفاعـليـاته فى محل وضـوعات الـكفـيلـة بوضع شـئون ا ابتـداع ا
البحث وعـلى ُسلم التـطويـر; الستكـشاف هويـة اجلماهـير وأمزجـتها
وتـــعـــّطل الـــنــجـــاحــات فـى بــعـض األعــمـــال الــكـــبـــرى وغــيـــر ذلك من
ـــســرحى والــديـــكــور واألزيــاء وفن مــوضــوعــات تـــخــتص بــالـــبــنــاء ا

التمثيل واإلخراج.
ـرتـقـبة الـتى يـجـلس فـيـها الـبـاحـثـون فى عـظيم وكل هـذه الدراسـات ا

من التأمل والبحث والكشف داخل سياج من العلمية وال غيرها.
ـعـاهـد حتت أيــة تـسـمـيـة كـانت ــراكـز أو ا إن مـن نـتـائج تـواجـد هـذه ا

احلقائق التالية:
سرحية لكل مسرح من مسارح واسم ا  – 1رسم اخلطط السنوية (ا
سرح ا يـحقق له تميـزا خاصا يخـتلف فيه بريـبرتواره عن ا الدولة) 

احلكومى اآلخر.
ـقـصـود  – 2تـخـرج هــذه الـبـؤر الـبـحـثـيـة بـتـوجــهـات الـعـمل الـدرامى (ا
رشحـة للعرض) بناء ضام الدرامـية للمسـرحيات ا بذلك اختيـار ا
على التـحلـيل السيـكولـوجى ألمزجة اجلـماهيـر وليس وفق مـا يجرى
سـرحية فى كل مسرح (هذه حسـب اختيار جلنة القـراءة للنصوص ا
ـمــثـلـ والــذين بـحـكم ــلـيـئـة بــشـخـصــيـات هـامـة مـن كـبـار ا الــلـجـان ا
مهنتهم ال يحققون فى غالب األحوال مقتضيات العمل االختيارى).
  1- العـودة إلى جلنـة قـراءة واحدة جلـميع الـنـُصوص فى كل مـسارح
ي وُكـتاب دراما مشـهود لهم بالـكفاءة (جمعت الدولة من نقـاد أكاد
الـلـجان الـسابـقة جـبـران خلـيل جبـران د. مـحمـد صالح الدين بـاشا
زكى طليـمات نبـيل األلفى د. على الـراعى أحمد حـمروش د. عبد

القادر القط).
ـــســرحــ 2  - حــتـى تــثــبـت هــذه الــكـــفــاءة االخـــتــيــاريـــة أعــود إلى ا
ــصـرى ــســرح ا ــصــريــة وفـرقــة ا احلــكــومـيــ الــفــرقــة الــقـومــيــة ا

اضى. احلديث فى خمسينيات القرن ا
ــــســـرحى  53  / 1954  ســـبع ــــوسم ا الـــفــــرقـــة األولـى قـــدمـت فى ا
مـســرحـيــات مـتـرجــمـة إلبــسن أوسـكــار وايـلـد مــولـيـيــر وقـدمت فى
ــؤلـفــات عـلى أحــمـد بــاكـثــيـر يــوسف وهـبـى مـحــمـود تــيـمــور عـبـد ا
ـــجــمــوع 11  احلــلـــيم مــوسى أمـــ يــوسف غـــراب عــزيـــز أبــاظــة 

مسرحية وأكرر فى موسم واحد.
ـعــهـد) فــقـدمت فى ـصــرى احلـديـث (خـريـجــو ا ــسـرح ا أمـا فــرقـة ا
ـوليـير  5 مـسـرحـيات وسم  53   /4 195  مـترجـمتـ اثنـت  نـفس ا
مؤلفة لرشاد حجازى محمود تيمور على أحمد باكثير صوفى عبد

الله خليل الرحيمى.
سرحى احلكوميي +  حسن  5 - نالحظ هذا التنوع اجلمـيل فى ا
االخـتـيـار + الـقـيـمـة الـدرامـيـة فى هـذا االخـتـيـار+ صـحـة رأى الـلـجـنـة

سرح احلكومى فى كل موسم مسرحى. نوط بها وضع خطة ا ا
خـتــامـا ال أريـد أن أقــيم مـوازنــة أو مـقـارنــة بـ مـاض وحــاضـر. لـكن
ـستـنـد على الـعـلمـية انبـثـاق مراكـز بـحثـيـة سيـكون هـو احلل األمـثل ا

وفق. صرى. الله ا سرح ا الشرعية للنهوض با

شـخصـية مـسرحـيـة من الطـراز األول.. أسس فور تـخرجه أول فـرقـة للـتمـثيل
ـسرح الـعـرائس.. ثم انـتقـل لوزارة الـثـقـافة واإلعالم  بـعـدهـا هجـر اخلـدمة
العـامـة ليـؤسس مسـرح البـقـعة.. يـرى أن النـاس تقـسو عـلى الـتراث بـإهمـالهم
ورغـم اتـهـام الــبـعض لـه بـأن مـا يــقـدمه لــيس مـســرحـا.. إال أنه يــفـتح ســاحـته
ـثله ـسـرح عنـده قـوس مـفـتـوح .. ال يغـلـقه أبـدا..إنه يـعـشق  لـلتـجـريب  فـا
ـشخـصاتى يحـترم جـمهوره ويـسعى لـلطـفل بكامل حـلته وحـكاياه ويسـميه ا
الــشـعــبـيــة .. يــحـدثك بــحــمـاس الــطــفل فـتــشــعـر كــأنه قــادم لـتــوه من كــتـاب
األسـاطير مـنفتـحا عـلى عوالم أوسع.. إنه الـفنان واخملـرج الكـبير عـلى مهدى..
هـرجان التـجريبى هـذا العام كان ـسرحى الكـبير ..  الـذى كرمه ا ذلك الـثائر ا

سرح السودانى وأحواله. لـ"مسرحنا" معه هذا احلوار عن ا

السودانى على مهدى: 
فـــــيـــــهـــــا خــــــروج فـــــاجملـــــتـــــمـع الـــــســـــودانى
ـسـرح مـوجود محـافظ.. ونـحـمـد الله أن ا
ـــســـرح ـــثل هـــذا ا وال نـــريـــد أن نـــخـــربـه 

سف. ا
> أنـــتـــقـل بك من فـــرضـــيــــتك كـــمـــهـــتم
مثل? بالتراث إليك كمخرج وعالقتك با
ـمـثل.. ـشـخـصـاتى" ولـيس ا - إنه عـنـدى "ا
فــــــلم أر فـى "احملـــــفل" مــــــا يـــــقـــــارب حـــــالـــــة
الـتـمـثـيل فـبـعض الـنـاس الـذين درسـوا عـلى
أستـاذنا الـراحل "زكى طلـيمـات" الذى درس
ســــــتـــــانـــــسالفــــــســـــكى أفـــــضـل من الـــــروس
وانـــتـــقـــلت مــــعـــارف طـــلـــيـــمـــات حـــول األداء
الــــتـــــمـــــثــــيـــــلى إلـى الــــوطـن الـــــعــــربـى ثم إلى
الــــســــودان الـــذى تــــرك بــــصـــمــــاته عــــلى كل
األجـــيـــال إال أنـه فى احملـــفـل والـــفـــرجـــة ال
ــمــثل يــتــقــمص دور "عــطـيـل" حـتى نــحـتــاج 
يـخنق "ديدمونـة" أو ينتصب اجلـمهور واقفا
من شدة التأثر فهذه زوائد غير مرغوبة.
> اجلــــمــــهـــور.. كــــيـف يـــتــــأطــــر دوره فى

فتوح? محفلك ا
- نــــعم إنـه يـــحــــاورنـــا ونــــحــــاوره وأحـــيــــانـــا
يــدفـعــنـا لـتــغـيـيــر أجـزاء فى الـعــرض فـقـد
قـــدمــنـــاعــرض "ســـيـــنــار وعـــيــذاب" بـــطــرق
مـخــتــلــفــة تــبــعــا الخــتالف اجلــمــهــور فــقـد
ـانـيـا اسـتـانـبـول اجلـامـعات قـدمـنـاه فى أ
ــســرح الــقـــومى وحــتى فى الــســودانـــيــة ا

مكان مفتوح.
> إذن محـفلك يتأثر فى شكله ومضمونه

كان?  بنوعية ا
ــشــخــصـــون وهم يــشــخــصــون - لــذلـك فــا
أدوارهـم يـبــدلــون من ثــيـمــات الــشـخــصــيـة
ـــثـــابـــة الـــبـــطل الـــتـى يـــؤدونـــهـــا لـــتـــصـــبـح 

كان. الشعبى الذى يتغير بتغير ا
ـسرح االحـتفالـية والـفرجة > فى تبـنيك 
ـكـنـك أن جتـرب أشـكــاال فـرجـويـة كــيف 
ــــشــــروعك جــــديــــدة مع االحــــتــــفـــاظ 

اخلاص وهويته?
-  فـى الـــــفـــــرجــــة.. أجـــــرب كـل مـــــا لــــدى
الــــتـــجــــريب بــــبـــعــــده اإلبـــداعـى هـــو حــــالـــة
مــسـتــمــرة داخل الـفــعل والــتــجـريب بــبــعـده
الـنـظـرى والـعـمـلى هـو انـتـظـار نـتـائج فـأنـا
أجـرب فى إعادة صـيـاغة بـريـخت بالـشكل

الذى أراه مناسبا.
كان.. فماذا عن > هـذا عن التجريب فى ا

التجريب فى اجلمهور?
- حـدث هـذا عـنـدمـا قـدمت روايـة "سـلـمان
الـزغرات سيد سـنار" وقبل دخـول اجلمهور
أطـــلــقـــنـــا الـــبـــخـــور ومــنـــعـــنـــا اجلـــمــهـــور من
الــدخـــول.. ثم أدخـــلــنـــاه بـــاألذكــار فـــدخـــلــوا
بــالــنــوبــة الـــصــوفــيــة واألجــراس وهــذا جــو
خـرافى وكـان كل مـا يـعـنـيـنى فى هـذا األمـر
هو امـتالك ذلك اجلـمـهـور منـذ الـبـداية وال
يكون محـايدا وأن يصبح جزءاً من العرض
وقد عرضنا نـفس العمل بالقاهرة وهذا ما
أســــمـــيـه بـ"فــــرجـــة بــــ احلــــدود"وهى ذات
ـعاجلة الـتى قمت بهـا فى "الرجل الطيب" ا
صرية لـبريخت وعرضـتها فى دار األوبـرا ا
ــكـــشـــوف وعـــرضـــتــهـــا فى ـــســـرح ا عـــلى ا

الفضاء عام 2005. 

> أقصـد هل أنتج هذا الراهن نـوعا معينا
قاومة مثال? سرح.. كمسرح ا من ا

ـسـرح نـشأ لـكى يـعـبـر عن الـنـاس ضد - ا
من يــحـــكـــمــهم ولـــكـــنى أفــضـل أن تــســـمــو
الـــفـــنـــون فـــوق أى تـــيـــار  فـــالـــفـــنـــون مـــرآة
ــرآة حــمــراء أو الــوطن فــإذا كــانـت هــذه ا

صفراء فال أجد نفسى فيها.
رآة الليبرالية? > نحن نبحث عن ا

ا فيهـا من حرية وتعـبير جيد عن - نـعم 
أحـالم الــنــاس لــقــدرتــهم عــلى اســتــشــراف

مستقبلهم.
> أين ترى اخلطوط احلمراء?

- ال.. إنها موجودة بداخلنا فقط.   
ـــســرح الـــتـــجـــارى فى الـــســـودان كـــيف > ا

يسير?
- لـديـنـا فـرق مـسـرحـيـة جتـارية لـكن لـيس

للناس نظيـفا.. على اعتبار أنه كان قطعة
ـلـقـاة فى الـطـ وهـذه قـسـوة ـاس ا من ا

كبيرة.
> لكـنه كـان مـنـسـيا بـالـفـعل وجـاء هؤالء

األساتذة وغيرهم فذكروا به?
- هـذا هو الـتعـبيـر الصحـيح فقـد كان فى
خواطر الناس لكـنه كان منسيا فأنا ليس
بـينى وب العـصرى مسافـة أو تباين فأنا

عصرى فى تناولى للتراث.
ــا يـقــال عـنـك إنك ضـد كــوكـبــيـة أو > ر

ة الفن ! عو
- ال عـــــلـى اإلطالق.. فــــــأنـــــا أتـــــعـــــامـل مع
ـان وتبـادلـنا اآلخـر بـدليل عالقـاتى مع األ
ـســرحى مــعـهم فــقـد أوفــدنـا11 ـعــرفى ا ا
مـسـرحـيـا فى دورة تـدريـبـيـة وقـدمت فـيـها
معاجلة لـنص  بريخت "الرجل الطيب من

سشوان".
عاجلة? > كيف كانت تلك ا

: األولى اخلـــاصــة - كـــانت فى جـــزئـــيـــتـــ
بدخول اآللهة ومحاولتهم إيجاد سكن فلم
يــجـــدوا ســوى عــنـــد الــعـــاهــرة ولــكـــنــنــا ال
نــســتـطــيع أن نــقـول ذلـك فى مـجــتــمـعــاتــنـا
ـعـقول فى مـعتـقداتـنا العـربيـة.. فهل من ا
ـسيـحيـة أن تكـون العـاهرة اإلسالمـية أو ا

أفضل من يسكن لديها اآللهة?
> هل قـابلـتك أية  مـشـاكل مع تلـقى هذا

النص?
- نـــعم .. الـــنـص ولـــيس بـــريــــخت نـــفـــسه
ا وهذا ما قمت به من معـاجلة للمشهد 
يــتـنـاسـب مع ثـقـافــتـنــا الـعـربــيـة األفـريــقـيـة
بنفس الشخوص نعم لكن بأجواء أخرى.

ولها? سرحية السودانية من  > الفرق ا
- "الـبقعة" تـساعد وتسـاهم فى تمويل هذه
هرجان الفرق ولكنه تـمويل محدود أليام ا
فـالــفـرق الــتى تــصل لـلــمــسـابــقـة الــرسـمــيـة
ـــنــــحـــهـــا مــــبـــلـــغــــا يـــقـــارب الـ 1000 دوالر
لتغـطيـة تكالـيف اإلنتاج  وهى ال تـتعدى12
فـرقـة كـمـا نـقـوم بـعـمل ورش مـركـزيـة لـبـنـاء
الـــــــديـــــــكــــــورات وأخـــــــرى حــــــول اجلـــــــســــــد
واستخدامه نستعـ فيها بخبير من بولندا
أو هـــولــنــدا وورشــة حــول مــســرح بــريــخت
قـراءة ومعاجلـة النص وحتلـيله وقد شارك

فى الورشة أكثر من   50دارسا.
> تـرى .. هل أثر الراهن السـياسى لديكم

سرحية? على واقع احلركة ا
- نــعم أثــر عــلى احلــيـاة الــعــامــة بــأســرهـا
ألنه أكثـر تعـقـيدا يـترك آثـاره االقـتصـادية
واالجتماعية والـثقافية وأثره على الفنون
أعــمق ألنـــهــا أكــثــر حـــســاســيــة. وأرى أنه
لـــيس بـــالـــضــــرورة أن تـــعـــبـــر الـــفـــنـــون عن
سياسة الدولة بقدر ما تعبر عن نفسها.

وفـى عـــــروضى األخـــــيـــــرة أســــتـــــخـــــدم فى
الـــفـــرجــة كـل عــنـــاصـــر الــتـــراث من رقص
وأغــــان شـــعـــبـــيــــة وإنـــشـــاد ديــــنى وصـــوفى
ـــــمــــالك وحــــركـــــة. كــــمــــا أرده إلـى زمــــان ا
الــــكـــنـــســــيـــة .. فــــقـــد شــــهـــدت الـــكــــنـــائس
ـة أحـد أشكـال الـتـمـثيل الـسـودانـيـة القـد
ـة فى ـسـرح. والـكـنـيـسـة خـاصـة الـقـد وا
أوربـــا كــان لـــهــا دور كــبـــيــر فـى إثــراء هــذه
ـســرح الـسـودانى الــتـجـارب  كــمـا عــرف ا
بـشـكل مـباشـر عن طـريـق مـثـلـما جـاءتـنا
ــعــارف من مــصــر وســوريــا. الــكــثــيــر من ا
ــدارسه ــســرح  كــذلك عــرف الــســودان ا
الـكالسيكية من اجلـاليات العربـية أنشطة
ـدن الــتى كـانت تــتـركـز فــيـهــا نـشـاط فى ا
تـــلك اجلـــالــــيـــات مـــثل : بــــورســـودان عـــلى

البحر األحمر.
ــسـرح > رغـم اعـتــرافك بـدور الــشـام فى ا
السودانى إال أن لك حتفظا على "يعقوب

صنوع" ما مرجع هذا التحفظ?  
- نـعم لى حتــفظ عـلى االعــتـقـاد اخلـاطئ
ـرجـع الـرئـيـسى كـون يــعـقـوب صــنـوع هـو ا
ـسرحـيـة لذا ـسـرحـنا الـعـربى والـنهـضـة ا

بحثت عن فرجة مسرحية بديلة.
سرح" هل > تـعبيـر"استـغالل التـراث فى ا

توافق عليه بهذه الكيفية?
ــفـتــرض أنــنـا - هــذا تـعــبــيـر خــاطئ فــمن ا
ـســرح لــنــغــمـسـه فى الــتـراث ولــيس نــأخــذ ا
الـعــكس كــمــا يــقـال فــعــنــدمــا تـتــأمــلــ قـول
النقاد فى: "جنيب سـرور" فى أغنية "يا بهية
وخـــبـــريــنى" أو أســـتـــاذنــا يـــوسف إدريس فى
"الــفــرافــيــر".. أنـهــمــا اســتــخــدمــا مــوتــيــفـات
مصـرية شـعبـية إال أننى أقـول عكس ذلك..
وأتــــمـــــنى أن أكــــون صــــادقــــا فـى مــــشــــروعى
الـتـنظـيـرى العـلـمى للـمـسرح فـما أؤكـد عـليه
ـــانـــيـــا أو فى أعـــمــــالى األخـــيـــرة ســـواء فى أ
بــاريس حـيث أخــذت الـعـنــاصـر الـتـى تـسـمى
مــســرحـا وأدخــلــتــهــا فى الــتــراث فــلم تــلــبس

التراث; بل أصبحت هى التراث.
> هل أعتبر هذا توافقا أم تماهيا?

- لـو قـلـنــا إنه تـوافق.. فــهـذا يـعـنـى أنـهـمـا
كـانـا طرفى نـقـيض ولـكن فى مـسرحى ال
يـوجد مـا يـشيـر إلى أنه نـقيض الـتراث بل
هو الـتراث نفـسه فقط أسـتخدم الـفرجة

فى شكلها الدائرى ألنها هى السوق.
> إذن مــا تـــقــوم بـه هــو إعـــادة اكــتـــشــاف
سرحية? للتراث وتوظيفه عبر العملية ا
- الــنـــاس تـــقــســـو عــلـى الــتـــراث والــفـــنــون
الــتــقــلــيــديــة فــيــقــولــون: "جــمــرنــاهــا"وذلك
عـنـدمــا جـاء بــرشـيــد أو عـبـد الــرحـمن بن
زيدان أو الطيب الـصديقى أخذوا التراث
الـــذى كـــان مــغـــمـــورا فى الـــطـــ وقـــدمــوه

ـــوســـيــقى > فـــور تـــخــرجـك فى كـــلــيـــة ا
سـرح القومى وتـقلدت والدرامـا عمـلت با
عــدة مـنـاصب بـوزارة الـثـقـافـة ثم هـجـرت
هذا كـله لتؤسس مـسرح البـقعة عام1996

سرح البقعة? .. ماذا تعنى 
ـســرح الــقــومى - أوال أود الــتـفــريـق بــ ا
والوطـنى ذلك ألن مفـهوم الـقومـية أشمل
ويفسره البعض خـطأ بناحية قطرية كأن
ــــــصـــــرى أو ــــــســـــرح الــــــقــــــومـى ا يــــــقــــــال ا
السودانى.. استـأجرت مبنى وأسست فيه
"مسـرح البـقـعة" و"الـبقـعـة" اسم مديـنة أم
ــــديـــنــــة الـــتـى أســـســــهـــا اإلمـــام درمـــان ..ا
ــسـتــعـمــر عـام 1800 ــهـدى بــعـد خــروج ا ا
وأسس دولــــة ســـودانــــيـــة حــــرة وأســـمــــاهـــا

ضيئة". "البقعة ا
سرح > يرتـبط مشروعك التنظيرى فى ا
الـسـودانى بـالـتـراث ويـتمـاس مـع مـشروع
ــغــربـى الــكــبــيــر عــبــد الــكـر الــكــاتب ا

برشيد.. هال حدثتنى عنه?
- نعم يتماس مـشروعى تماما مع مشروع
أستاذنـا اجللـيل عبد الـكر برشـيد الذى
ـسـرح الـعربـى أما قـال بـاالحـتـفـالـيـة فى ا
ـسـرح الـعـربى أنـا فـقـلت: "احـتـفـالـيـة فى ا
األفريقى" لذلك طـرحت مشروع التكوين
.. وال أســـتــــعـــمل مــــنـــذ عـــام 1997 كـــلـــمـــة

إخراج فى أعمالى.
ـرحـلـة > لــكن مـسـرحـك كـان قـبل تــلك ا

تقليديا ?
- نــعم بل كــان جتـاريــا كــومـيــديــا سـيــاســيـا 
وقـــلـت فى بــــعض الــــتــــجـــلــــيــــات إنه مــــســـرح
الكباريه السياسى ألننا كنا نطرح من خالله

قراطية الثانية والثالثة. أفكارنا إبان الد
> وماذا عن ركونك إلى التراث?

- بـــدأت فـى بـــيــــروت عـــلى يــــد نـــبــــيه أبـــو
احلـسن ودريـد حلـام  لكـن فى عام 1979 
غيرت مشـروعى وارتكزت إلى البحث فى

سرح بالفرجة. التراث وارتباط ا
> ألـذلـك تـسـتـخـدم كلـمـة "مـحـفـل" بدال

من "مسرح" اتفاقا مع تسمية برشيد?
- نــــعم ألنـــنى لـم أجـــد مـــا يـــطــــابق كـــلـــمـــة
ـسـرح مـســرح فى الــلـغـة الــسـودانــيـة .. فــا
ـــكــــان الــــذى تــــســــرح فــــيه لــــغــــويــــا هــــو: "ا
الـــبـــهـــائم" لـــذا اتـــفـــقـت مع بـــرشـــيـــد عـــلى
ـــكــان الــذى الــتــســـمــيــة ألن احملـــفل هــو ا
نــــــحـــــتـــــفل فــــــيه .. وأقـــــول عـن مـــــســـــرحى
"احملــــفـل"لــــيــــنــــاسب االسـم مــــا يــــقــــدم من

حاالت فنية وعروض فرجوية .
سرح السودانى ..? > كيف تؤرخ لبدايات ا
سـرح فى شـكله األول - عرف الـسـودان ا
قـبل بـداية هـذا الـقرن بـاعـتـبارى مـدافـعا
ــســـرح الــســودانى عن قـــيم الــتـــراث فى ا

سرحيون العرب ظلموا ا
« التراث «مرت

 التجريب فى بعده
اإلبداعى حالة

مستمرة .. واستغنيت
عن لقب «اخملرج» 
منذ عام 1979

 أخذت العناصر
التى تسمى مسرحاً
وأدخلتها فى التراث
فأصبحت تراثاً

سرح مرآة الوطن  ا
وال أجد نفسى 
رايا احلمراء فى ا
أو الصفراء

قال قصود بها هذا ا مراكز البحوث ا

مركز أبحاث العلوم  – النمسا

احللقات الدراسية النابعة

 دراسة
اجلمهور
وعالقته
سرح با
ليس ترفاً
لكنها

 من العلوم
همة ا

 :QGƒM
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ـكن أن يوجـد دون مكـياج ودون ـسرح وجـد جروتـوفسـكى أنه  > فـى بحـثه عن جوهـر ا
كن أن يـوجد دون تلك أزيـاء ودون ديكور ودون إضـاءة ودون مؤثرات صـوتية لـكنه ال 

تفرج. مثل وا العالقة «احلية» ب ا 8
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سرحي جريدة كل ا

هرجان. > مركز الهناجر للفنون أنتج ثالثة عروض هى:  تشكيل وحتت التهديد وكافتيريا للمشاركة فى ا
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إصدارات التجريبى.. وعى نقدى جديد
بالدهـا! والـفـضل فى ذلك لـلـدكـتـور فـوزى فـهـمى الـذى يـحرص
ـــلــخــصــات الــتى يــكــتـــبــهــا األســاتــذة حــول الــكــتب عــلى قــراءة ا
ـرشـحـة لـلـتـرجـمـة ويـقـارن بـيـنـهـا وبـ مـا  تـرجـمتـه األعوام ا
ـاضية ويـناقش ويحـاور سعيًـا النتـقاء األفضل دائـمًا. إال أننى ا
ال أعــــــرف هـل تــــــصل هـــــــذه اإلصــــــدارات إلى الــــــقــــــار الــــــذى
يـســتــخــدمــهـا أم ال وهـل إذا وصـلــته ســيــســتــخــدمـهــا بــطــريــقـة

صحيحة?
هرجان بصورة النـاقد أحمد خمـيس يقول: بشكل عام سـاهم ا
عــامـــة وإصــداراته بـــصــورة خــاصـــة فى تــطـــويــر أدوات الـــنــقــاد
وتـطـوير تـقنـيات كـتـاباتـهم ووعيـهم بـالعـروض اجلديـدة وساهم
ـسـرحى فـى تـرسـيخ ثــقـافـة الــصـورة لـديــهم ورؤاهم لـلـعــرض ا
لـكن كـثـيــرًا من الـكـتب الـتى تــرجـمت لم تـسـتــنـد إلى مـتـرجـمـ
; ومن ثم فهنـاك ترجمـات سيئة وعـشوائيـة وهذا غير حقـيقيـ
ــفــروض أال نـفــرح بـظــهـور 20 ـهــرجـان وا ــرة وضــد ا مـبــرر بـا
ــتــمــيــز مــنــهـا  3 أو  4كـتـب عــلى األكــثـر كـتــابًــا ســنــويًــا جتــد ا
والـنــتـيــجـة أن  20 % مـن الـكـتـب الـتى تــرجـمت هى فــقط الـتى
فهوم وال يزة والبـاقى ترجمات غير واعـية با مثـلت عالمات 

فاهيم األساسية للمسرح. التقنيات وال ا
ــنــظــمــ أن هــذه الــكــتب ال تــصـل إلــيــنـا أيــضًــا عــتــابــنــا عــلى ا
وتـذهب لـصـحـفـيـ ال يـهـتـمــون حـتى بـنـشـر مـتـابـعـات صـحـفـيـة
ــســرحــيــ يــضــطــرون لــتــســول هـذه بــشــأنــهــا والــنــتــيــجــة أن ا
اإلصـدارات أو شــرائــهـا من ســور األزبـكــيــة حـقــيـقــة فـإن إدارة
ـسرحـي بـحاجة ـهرجـان تدفع بـنسخ كـبيـرة للـمكـتبـات لكن ا ا
القتناء النسخ فى مكتباتهم اخلاصة وليس لدينا وقت لننفق 5
ـــيـــة لـــقـــراءة أحــد أو  6 ســـاعـــات يـــومـــيًـــا فى مـــكـــتـــبـــة األكـــاد

اإلصدارات.
هـرجان ويـقتـرح أحمـد خـميس أن يـتم طـباعـة أهم إصـدارات ا
سـرحيون فى طبعـة شعبـية تتـبع مكتـبة األسرة حـتى يستـطيع ا

شراءها.
ــهـرجـان بـالـفـعل ال الـنـاقـد عــز الـدين بـدوى يـقـول: إصـدارات ا
ية بشـكل سرى وقد أتيح لى تصل إليـنا ويتم توزيـعها باألكـاد
االطالع على البـعض منها فـفوجئت بأن بـها مشاكل بـالترجمة

وصعوبة فى توصيل أفكارها.

قـيمـة أى كـتـاب هى اسـتثـارته حلـوار يـدور حولـه ب مـطـالـعيه
ـــهــرجــان الــتــجــريــبى الــتـى نــقــلت إلــيــنــا الــثــقــافــة وإصــدارات ا
ـسـرحــيـة احلــديـثـة هل يــتم تـنــظـيم نــدوات لـهـا تــهـدف حلـوار ا

منظم حول هذه اإلصدارات?.
د. مـصطفى يوسف يـقول: لألسف ال يتم عـقد أى ندوات حول
هـــذه الــكـــتب رغـم قــيـــمـــتـــهـــا ورأيى أن إقـــامــة نـــدوات حـــولـــهــا
أصـــــبـــــحت ضـــــرورة من أجـل شــــرح بـــــعض مـــــا يـــــســــتـــــغـــــلق من
مـصـطلـحات عـلى قارئـيـها حـتى ال يصـبح األمـر مجـرد اجتـهاد
ــصـطــلح احلـديث خــصـوصًـا وأن هــنـاك بـعض ذاتى فى فـهم ا
صطلحات وجتد خلطًا فى النقاد يعانون من عـدم فهم بعض ا
ــؤلـف والــتــشــظى كــتــابـــاتــهم حــول مـــصــطــلــحــات مـــثل: "مــوت ا
والـــتــشـــرذم" أيـــضًـــا أطــالـب بــأن تـــضم إصـــدارات الـــتـــجــريـــبى
ــصـطـلـحـات الــتى حتـويـهـا الـكــتب يـضـيـفـهـا شـروحـات لـبـعض ا
ـراجع خصـوصًا وأن الـكثـير منـها آتـية من ثـقافات ترجم أو ا ا

قد نكون غير ملم بها بشكل كبير.
د. مـــنى صـــفـــوت تـــقـــتـــرح بـــخـــصـــوص الـــنـــدوات أن يـــتم تـــوزيع
شاركـ حيث يتـم اختيـار كتاب معـ ويكتب استـقصاء عـلى ا
ـشــارك فى االسـتـقــصـاء عن األثـر الــذى أحـدثه هــذا الـكـتـاب ا
فى تنـاوله للعـرض وطريقـة التفكـير اجلديـدة التى اكتـسبها من

قراءته له.
أحــمـــد خـــمــيـس يــقـــول: أؤيــد تـــمـــامًــا عـــقـــد نــدوات حـــول هــذه
ـهـرجـان فـقط بل اإلصـدارات وال تـقـتـصـر هـذه النـدوات عـلى ا
ـهـرجـان مـؤسسـة عـلـيـهـا أن تدافع عن تـمـتـد طـوال العـام ألن ا

هرجان فقط. كيانها طوال العام وليس وقت انعقاد ا
عـز الـدين بدوى يـقـول: أين الكـتب الـتى سنـتـناقش حـولـها إنـنا
ـــهـــرجـــان فـــكــيـف ســـنــشـــارك فى ال نــحـــصل عـــلـى إصــدارات ا

حوارات حولها?!.

هرجان الدولى للمـسرح التجريبى مجـرد تظاهرة فنية لم يكـن ا
تـستضيف عددًا من العـروض بل كان منذ حلظـة مولده مؤسسة
ـثـابـة ورشـة مـسـرحـيــة سـنـويـة تـضم عـروضًـا كـامـلـة فـكـل دورة 
ـيـة وإلى جـوارهـا نـدوات ومـحـاور إضـافة مـصـريـة وعـربـيـة وعا
إلى إصـدارات مسرحـية بلغ عـددها أكثر من  300  إصدار فى
ــخـــتــلف فـــروعه وكـــلــهــا ــســـرحى احلــديـث  نـــظــريـــة الــعـــرض ا
يات إصـدارات حديثة تـواكب أحدث ما يتم تـدريسه فى األكاد

الفنية فى مختلف أنحاء العالم.
والـــســـؤال الـــذى يــــطـــرح نـــفـــسـه مـــا األثـــر الـــذى أحــــدثـــته هـــذه
ـسرحـيـة بـشـكل عـام وعـلى الـسـاحة اإلصـدارات عـلى الـسـاحـة ا
ـســرحـيـ الــنـقــديـة بــشـكل خــاص ومـا الــذى أكـســبـتـه لـلــنـقــاد ا
ـاذا ال تقـام الـنـدوات حول وشـكـلت به فكـرهم ورؤاهم? وأخـيـرًا 
هذه اإلصدارات حتى يشترك اجلميع فى حوار مفتوح حولها?
ـعــهـد ــسـرحى بــا د. رضـا غــالب رئـيـس قـسم الــدرامـا والــنــقـد ا
ــهــرجـان الــتـجــريـبى ــسـرحــيــة يـقــول: أسـهم ا الـعــالى لــلـفــنـون ا
ـا قدمه باسـتـضـافته لـلـعـروض العـربـيـة واألجنـبـيـة من ناحـيـة و
ــسـرح من نـاحـيـة أخـرى فى من إصـدارات فـى مـخـتـلف فـنـون ا
إحـداث نـقـلـة نـوعـيـة فـى الـتـنـاول الـنـقـدى وبـعـد أن كـان اهـتـمام
جــــيـل مــــنــــدور ورشـــــاد رشــــدى ولــــويـس عــــوض مــــنــــصـــــبًــــا عــــلى
االجتـاهـات الـفـكـريـة لـلـنص والـبـنـاء الـدرامى لـه; فـإن إصدارات
هرجان سـاعدت على بـزوغ رؤية نقديـة خاصة ببـنيات العرض ا
ــمــثل وعــنــاصــره اخملــتــلــفــة والــصــورة بــكـل مــحــتــويــاتــهــا ســواء ا
البسه أو الديكـورات أو حركة اإلضاءة كان لهذه اإلصدارات
الفضل فى تـوجيه تـناول النـاقد نحـو أجروميـة التـحليل فـلم يعد
ـمـثل مثـالً مكـتـفيًـا بـاحلكـم علـيه بـأنه أجاد أم ال احلـديث عن ا
ــمــثـل أن يــحــلل الــشــخــصــيــة لــكــنه تــطـــرق إلى كــيف اســتــطــاع ا
الـدرامـيـة ويقـسـمـهـا إلى وحـداتـهـا أثنـاء تـفـاعـلـهـا داخل الـعرض
والــتــعـــبــيــر ســـواء بــالــصــوت أو اجلـــســد. واألمــر يــنـــســحب عــلى

أجروميات جميع عناصر العرض من ديكور وإضاءة وغيرها.
يـــوافــقـه الــرأى د. مـــصـــطـــفى يـــوسف أســـتـــاذ الــدرامـــا والـــنـــقــد
ــســرحــيــة ويــقــول: حــركــة ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا ــســرحـى بــا ا
الترجمة التى كانت رائجة فى الستينيات أصابها اخلمول طوال
السـبعـينيـات وحتى مـنتصـف الثمـانيـنيات حـتى أخرجـنا من هذه
هـرجان الـتـجريـبى بإصـداراته الـتى تشـعـبت فى نظـرية احلـالـة ا
خـتلف فـروعها من مـكيـاج وإضاءة وعروض سـرحى  الـعرض ا
ـــســرحــيــة الــتى عــرفــتــنــا مــســـرحــيــة.. إضــافــة إلى الــنــصــوص ا
ـسـارح عـريـقة سـواء فى أمـريـكـا الالتـيـنيـة أو آسـيـا (الـص -
الــيــابــان - الـــهــنــد) األمـــر الــذى أدى إلى انــفـــتــاح ثــقـــافى وتــنــوع
مـعــرفى عــلى اآلخــر شـرقًــا وغـربًــا وأصـبــحــنـا نــسـتــخـدم جتــربـة
سـرحية وكل هذا التراكم الـثقافى والنقدى اآلخر فـى جتربتنا ا
كــان ال بـــد أن يـــؤدى لــتـــراكم فى الـــلـــغــة الـــنـــقــديـــة وإثـــراء لــلـــغــة
الـبصـرية الـتى كنـا نحـتاج إلـيهـا فى عروضـنا كـما أن هـناك لـغة
نـقـديـة جـديـدة قـد ظـهــرت فى كـتـابـات نـقـادنـا الـشـبـان أمـثـال د.
ـرحــوم حـازم شـحــاتـة ورأيـنـا مــحـمـد زعـيــمه أحـمـد خــمـيس وا
ـهرجـان وإن عاب اجـتهـادات نقـديـة خاصـة فى مقـاالت نـشرة ا
ــعــنى أن بـــعض الــنــقــاد يـــعــجــبــهم بــعض الــكــتـــابــات الــقــولـــيــة 
مصطلحًا معينًا فيطبقون على كل عرض حتى وإن خال العرض
ــثـل حــالـــة فى الــتـــطــبـــيق اآللى لــلـــمــفـــاهــيم مـــنه األمـــر الــذى 
ـصطـلـحات ـا يكـون مـرجع ذلك السـتغالق بـعض ا الـنـقديـة ور

عرفتها. احلديثة عليهم فيلجأون لالدعاء 

ـسـرح بـآداب جـامـعـة عـ شـمس د. مـنى صـفــوت رئـيس قـسم ا
ـــيــ ــهـــرجـــان وفــرت لـــنـــا نــحـن األكــاد تــقـــول: إن إصـــدارات ا
مـــراجع لـــطالبـــنـــا حـــول مـــقـــررات جـــديـــدة مـــا كـــنـــا جنـــرؤ عـــلى
تـدريــسـهـا لـهم خـصـوصًــا فى مـرحـلـة الـبــكـالـوريـوس لـعـدم وجـود
ـكن تـسـمـيـته مـراجـع عـربيـة حـولـهـا. ونـتـيـجـة لـذلك سـادت مـا 
ـصـطـلـحات احلـديـثـة ال يـعرف ـقـتـطفـات" حـيث كل ا بـ"ثقـافـة ا
عـنهـا سـوى بـعض فـقـرات أو مـقتـطـفـات دون وجـود مـرجع كامل
صـطلح ولـقد قـضت هذه اإلصـدارات - بتـنوع مـنابـعها - عن ا
سرحية عارف ا على مرحلة االنغالق على الكتلة الشرقية فى ا
وأصـبح حتت أيدينا ثقـافة مسرحية من أنـحاء العالم ولعل أهم
يـز هذه اإلصدارات هى حـداثة موضـوعاتهـا وبعض الكتب ما 
 تـرشــيـحــهـا لــلـمــهـرجــان بـعـد  3 أيــام فـقط من صــدورهـا فى

د. رضا غالب: وجَّهت النقاد نحو أجرومية
ضمونية التحليل وعدم االكتفاء بالقراءة ا

د. مصطفى يوسف: انفتاح ثقافى وتنوع
معرفى بعد خمول عقدين من الزمان

د. منى صفوت: قضت على «ثقافة
قتطفات» واالنغالق على الكتلة الشرقية ا

أحمد خميس: طوَّرت أدوات
 النقاد وتقنياتهم فى الكتابة

> كـتب أرتـو: «أننى أزعم أن لـلـحواس شـعرا كـمـا أن  للـغة شـعـرا هذه الـلغـة احلـسيـة الفـيـزيقـية
الـتى أعـنـيـهـا هى حـقـا لـغـة مـسـرحيـة بـقـدر مـا تـسـتـطـيع أن تـعبـر عن أفـكـار ال تـطـولـهـا الـلـغة
ـنطوقة.. وكل شعور صادق هو فى حقيقته غير قابل لـلترجمة والتعبير عنه خيانة له... لهذا ا
كـن أن يسـفر عـنه لـهو أعـنى بالـداللة فـكل صـورة أو استـعارة أو تـكـوين يسـدل القـنـاع على مـا 

الروحية من وضوح الكلمات وقدرتها على التحليل.

اضى. رشحة للمهرجان أنهت أعمالها مساء الثالثاء ا صرية ا > جلنة مشاهدة العروض ا

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

لقاء اآلخر بهيئة مخصوصة وورقة
مقصوصة

منـذ أن بدأت احلضارة العـربية تهتـز مع نهاية القرن
اخلـامس عــشـر وتــســقط فى ظـلــمــة لـيل امــتـد لــقـرون
طويـلـة انـسحب الـعـرب من مـعتـرك الـتـداخل مع أوربا
الــذين كــانــوا ســادته لــقـرون ســابــقــة خـلـت وخـيـم عـلى
اجملـتــمع الـعــربى الـكــسل الـعــمـلى واخلــمـول اإلبـداعى
تكـلس على العـقل حتى زلزلت وهيـمن الفكـر الواحـد ا
األرض بـعد ثالثة قـرون كاملة بـوصول اآلخر / األوربى
بـحـملـة فـرنـسـيـة شرسـة مـتـسـلحـا بـالـعـلم الـذى شارك
العـرب قبل ذلك فـى تنـميـته ثم أهمـلـوه ومسـتفـيدا من
عـلــوم وفـنـون احلـداثـة الـتـى قـدمت له الـسالح اجلـديـد
ـرتعـدة والفـكر ـمالـيك ا الذى يـنتـصر بـه على سـيوف ا
ــطــلق والــفن ــقــراطى الــذى هــز فــكــرة احلــاكم ا الــد
ـسـرحى الذى يـعـد كرسـالـة أحد أسـلـحة تـنـوير الـعقل ا
وكبـناء أحد أشـكال التـحاور اخلالّق حول قـضايا الواقع
وزيـادة قـدرة الـعـقل عـلى الـتحـرر من أسـر الـفـكـرالـواحد

واحلاكم الواحد.
جاءت احلـملـة الفـرنسـية عـلى مصـر لتـحتل األرض
دفـع الفاتك وتنـهب الثـروات حامـلة مـعها إلـى جانب ا
ؤكـد على مبـدأ الشورى بالـبشر فـكرة اجملـمع العلـمى ا
ـسـرح الـذى لم يـكن مجـرد تـهـريج لـلتـرفـيه عن جـنود وا
احلمـلة بـقدر مـا كان فـنا يعـرفه ويـتقـبله "الـفرنـسيون"
ـصـرية ـقاومـة الـشـعـبيـة ا احملـتـلـون  والذين أجـبـروا بـا
عـلى اخلروج من مـصر عام  1801 تـارك خلـفهم أفكار
احلــــوار (احلــــضـــارى) مـع اآلخــــر األجـــنــــبـى  واحلـــوار
(اجلـمــاعى) داخل الـوطن لـتــأكـيـد مـقــاومـة هـذا اآلخـر
األجنـبى وتأسيس نظام حـكم يكون لـ (الشعب) فيه حق
اختـيـار احلـاكم  حـتى ولـو لم يكن هـذا احلـاكم مـصـريا
خـالـصــا  فـيـكـفـيه وقـتــذاك أنه من أتـبـاع دولـة اخلالفـة
اإلسالمـيــة ومـخـتـار داخل نـسق االنـتـمـاء الـديـنى فـلم
تــكن اإلرادة الــوطـنــيــة قـد قــويت بــعـد والــثــقـة بــالـذات
صـرية كانت فى أولى خطواتهـا  فجاء بـ "محمد على" ا
الـتــركى األلــبــاني وبـدأت مــصــر تــدخل دنـيــا احلــداثـة
ـؤســســات الــسـيــاســيــة عـلـى الـنــمط األوربى فــتــنـشـئ ا
ـثـلـو ــان فى الـوطن الــعـربى يـشــارك  فـيـظــهـر أول بـر
الشـعب احلـاكم الـرأي فـيه وهـو مجـلس (شـورى الـنواب)
عام  1866 عـقب تولى اخلديـوى "إسماعـيل" احلكم عام
 1863  الـذى دفع الـبالد خطـوات عـلى طـريق احلـداثة
وكان يـهـفو لـتحـديث الـقاهـرة علـى غرار بـاريس  جاعال
من مـــصـــر "قـــطـــعـــة من أوربـــا" و إنـــشـــاء دار األوبــرا
ـصـريـة الـتى افـتـتـحت مع احـتـفـال الـبالد بـفـتح قـناة ا
سرح بـعقول مـصرية الـسويس عام  1869ومعـها ظهـر ا
بــدايــة من عــروض "يـــعــقــوب صــنــوع" عــام 1870مــرورا
بـتـوافد الـعـديد من الـفـرق الفـرنـسيـة والـشامـيـة ليـجد
ـصرى الـتقـليـدى نـفسه مـتعـامال مع بنـاء فنى اإلبداع ا
جـمـالى غـيـر مـعـتــاد عـلـيه وجـمـهـور ال يـقـبل عـلى هـذا
الـفـن اجلديـد إال بـحـثـا عن ذاتـه وهمـوم واقـعه ويـحـمل
سـرح بـ "هيـئة مـخصـوصة وورقة حلظـة دخوله لـصالـة ا
مـقـصـوصـة" ذائقـته اجلـمـالـية اخلـاصـة  وتـراثه الـقابع

سير حلركته والضابط ألفعاله . فى أعماقه  وا
فـمــاذا عن الـيــوم ونـحن نــتـقـبل اآلن فــنـون مــا بـعـد

احلداثة التجريبية ?
هرجـان التجريبى فى هذا مـا سنقف عنـده مع عروض ا

العدد القادم .

تنيسى وليامز..
 هل قتله اإلدمان? (3)

∫É°ù©dG ÖæjR .O

من اضــطـــرابــاتى الـــنــفـــســيـــة فــســيـــكــون بـــوســعى
االستغناء عن كل ما أتعاطاه.

وإذا كــان الــنــقــاد قــد اعــتــبـــروا مــســرحــيــته «لــيــلــة
األرجــوانـة» الــتى نــال عــنــهــا جـائــزة نــقــاد الــدرامـا
لـــرابع مـــرة (1961) عـــودة حـــقــيـــقـــيـــة إلى أعـــمــاله
ـــهــمــة فــإنــهم اعــتـــبــروهــا - فى الــوقت الــبــاكــرة ا
ـــهـــمــة فـى فن تـــنــيـــسى نـــفــسـه - آخــر األعـــمـــال ا

وليامز.

لـقد حصل وليامز عـلى ثقافة إبداعـية جنسية من
خالل قــراءاته الــواســعــة لــعــدد كــبــيـر مـن الــكــتـاب
ـيـ مـثل فـلـوبـيـر وكـلـيـفـورد األمـريـكـيـ أو الـعـا
ولـــيــلـــيــان هـــلــمـــان وآرثــر مـــيــلـــر ود. هـ. لــورانس
ـدرسـة الــواقـعـيـة الــطـبـيـعــيـة وغـيـرهم.. وروائــيى ا
لـكن ولـيـامـز أجـاد قـراءة مـا كـتـبه أجـاد اسـتـيـعـابه
وهضـمه.. وح كـتب مسـرحيـاته اخملتـلفـة فإنـها
ـتمـيـزة بصـمة قـد خـرجت وعلـيـها تـلك البـصـمة ا

تنيسى وليامز.
يــقــول: «قــد يــبــدو لــلــبــعض أنــنى أكــتب عن أولــئك
ـتاعب احلـياة.. لـكـننى فى الـواقع أكتب ثـقلـ  ا
حتت تأثـيـر ما أعـانيـه شخـصيـاً إذ إنـنى أجد فى
ذلك عالجـاً لألزمات الـنفـسيـة التى أمـر بهـا وقد
ــسـرح إذ يــكــون هــذا أيــضـاً مــتــنــفــســاً جلــمــهــور ا
يــتــخــلـصــون من بــعض مــا يــعــانــون من تــوتـر وإنى

ألرجو لهم ذلك».
كن أن نقـولها لكن ويقول: «هـناك أشيـاء كثيـرة 
لــيس هــنــاك من اجلــرأة مــا يــكــفى فــلــست كــاتــبـاً
رة وال مجيداً بل إننى أحـياناً ال أحس الكتابة با
يـكاد يـكـون هـناك كـاتب مـسرحـى ناجح يـعـجز عن
أن يكتب الـكثيـر فى نقد مـسرحيـاتى ولكننى أرى
فى الـكتـابـة شـيـئـاً أكـثـر جديـة من الـكـلـمـات شـيـئاً
أقــرب إلى احلـيـاة وإلى احلـركــة لـذا فـإنـنى أريـد
ــسـرح أكــثــر مـرونــة من ذلك الـذى أن أكـتب أكــثـر 

كتبت له حتى اآلن».
اجلـنس والــعـنف هــمـا مــحـور مــسـرحــيـات تـنــيـسى
ولـــيـــامـــز وفــيـــمـــا عــدا مـــســـرحــيـــته ذات الـــنـــزعــة
اإلنـسـانـية الـهـادئـة «احليـوانـات الزجـاجـيـة» فأنت
تـــســـتـــطـــيع أن تـــتـــعـــرف إلـى اجلـــنس والـــعـــنف فى
«عـربة اسـمـها الـرغـبة» و«قـطـة فوق سـطح صـفيح
ـــســـرحــيـــات الــتـى حتــفل ســاخن» وغـــيـــرهــا من ا
ــصــابــات بــالــنــورســتــانــيـا بــالــعــديــد من الــنــســوة ا

. نحرف رضى بالشبق أو ا والرجال ا
إن الـعالقـات اإلنـسـانـية ال تـبـلغ ذروتـهـا ال يـتـحقق
ـعنى الدقيق مارسة احلب بل إن ا اكـتمالهـا إال 

لكلمة احلياة هو احلب.
واجلـــنس مــشـــكــلـــة أســاســـيــة فى كـل مــســـرحــيــات
ــا  يـكــون بـ ولــيــامـز وهــو لـيس مــجــرد جـنس 
ــــرأة لـــكــــنه جــــنـس يـــحــــفل بــــالــــغــــرابـــة الـــرجـل وا

وبالشذوذ والعنف!
من هــنــا فــإن اغــتــيــال ولــيــامـز بــكـل الـعــنـف الـذى
جرت به واقـعة االغتـيال فى روايـة الطبـيب مايكل
كـ ثـم فى تـأكـيـد داكــنـز شـقـيـق الـكـاتب الـراحل
يـبـدو مـتـسـقـاً مع ذلك الـثـنـائى الـذى جـعـلـه مـحوراً

سرحياته: ثنائى اجلنس والعنف.
كـان يـحـتــسى اخلـمـر إلى حــد اإلفـراط ثم انـتـهت
حــــيـــاتـه حـــ خــــنـق بـــوســــادة ثـم وضـــعـت ســـدادة

زجاجة اخلمر فى فمه..
هل توجد أبلغ من تلك النهاية فى صدقها?..

يـصف الـنـاقــد الـراحل دريـنى خـشـبـة عـالم تـنـيـسى
ولـــيــامـــز بـــأنه عـــالم خـــيــالـى غــائـم مــبـــهم كـــثـــيــر
الــظـالل كـــئــيـب عــالـم يـــربــطـــنـــا بـــحـــيـــاة األجــداد
األسـبـقــ فى ظـلـمــات الـبـر والـبـحــر فى الـكـهـوف
ـغـارات وقـسـوة الـغابـة فى تـلك الـربـوع والـنـجوع وا
الــتى كـــانت وال تــزال مـــهــد عـــقــلــنـــا الــبــاطـن مــهــد
الالشــــعـــــور والالوعـى حــــيث تـــــضــــطــــرب جتــــارب
احليـاة كلهـا تضطـرب ألنها حـبيسـة هناك مـقيدة
باألصفـاد واألغالل التى صنـعها اإلنـسان لضـبطها
وتــنــظــيــمـهــا وتــيــســيـر الــســيــطــرة عـلــيــهــا لــفــائـدته
زعج آثر تنيسى وليامز اخلاصة فى هذا العـالم ا
أن يـعيش وآثـر أن يـصدر عـنه فى مـعظم مـا كتب

إن لم نقل فى كل ما كتب.
ــشـكـالت االجـتــمــاعـيــة واالقــتـصــاديــة الـتى ورغم ا
ـيل - حــفـلت بــهـا مـســرحـيـات ولــيـامـز فــإنه كـان 
ذهب الذى غالبا - إلى مـذهب الفن للفن.. وهو ا

كان يدين به أستاذه األول أوسكار وايلد!.
قــــــيل إنـه اخــــــتــــــار فى كــــــتــــــابــــــاتـه كـــــهـف اجلــــــنس
وبــالـــتــحــديــد ذلـك الــذى حــلـــله فــرويــد فـى بــحــوثه
اخملـتـلـفــة. وإن كـان أسـتـاذنـا الـراحل دريـنى خـشـبـة
يـرفض الـرأى بـأن الـشـهـرة الـسـاحـقـة الـتى حـقـقـها
ــا جــاءته عـن ارتــيـاده ــســرح إ ولــيــامــز فى دنــيــا ا

عالم اجلنس بتلك الصورة الفاضحة.
قـد يكـون ذلك صـحيـحـاً لكن ولـيـامز - فـى تقـدير
دريـنى خشبة - كـان من علماء الـنفس الذين جابوا
آفاقها بدافع البـحث وإنارة الظلمات وليس مجرد

اإلثارة كما يتوهم اجلاهلون!
تـنـيـسى ولـيـامـز تلـمـيـذ فى مـدرسـة أسـاتـذتـها هم:
فرويـد ولورانس وفـوكنـر وفرانك هاريـس وغيرهم
من الـــذين أكـــدوا عـــلى أهـــمــيـــة اجلـــنس فى حـــيــاة

اإلنسان سواء فى أبحاثهم أو إبداعاتهم.
وقــد حـاول ولـيــامـز أن يــبـ تـفــوقه فى اإلفـادة من
دراسـات أسـاتـذتـه وإبـداعـاتـهم فــجـعل من أعـمـاله
إطـــاراً لـــتــــأكـــيـــد الـــدافـع اجلـــنـــسى فـى تـــصـــرفـــات
شـــخــصـــيـــاته. وقـــد حـــول ولـــيـــامـــز إحــدى قـــصص

لورانس إلى مسرحية يعد اجلنس أهم أبعادها.
سئل تنيسى وليـامز عندما بدأ فى تدوين مذكراته
اذا قررت فى وهو فى الثالثـة والست من العمر: 

رحلة حتديداً أن تكتب سيرتك الذاتية? تلك ا
أجاب: لـقد كـتبـتهـا عنـدما شـعرت بـالعـوز الشـديد
إنـنى أنفق ما يتجـاوز إمكانيـاتى وقد عرضوا على
50 ألف دوالر كمقدم أتـعاب وكان يساورنى شعور

بأننى سأموت قبل أن يصدر الكتاب.
ــذكــرات صــدرت فى مــارس 1975 أى قـــبل لـــكن ا
وفـــــاته أو مــــصـــــرعه وكـــــانت تــــؤكـــــد بــــشـــــدة عــــلى
النواحى اجلنسيـة فى حياة تنيسى وليامز بل إنها

تعد على نحو ما سيرة جنسية له.
وبــرر الــكــاتب ذلك بــقــوله: «إن الــنــشــاط اجلــنــسى
جـزء هـام من طـبـيـعتـى لم يخـطـر لى إخـفـاؤه كـما
أنى لم أعــتـــبــره شــيــئــاً يـــجب الــتــأكــيــد عـــلــيه إنــنى

أعتبره من حوادث الطبيعة».
وقد عـانى ولـيـامز - كـمـا يـروى فى مـذكراته - من
الـصداقـات الـتى جـعـلته يـنـهـار صـحيـاً ويـشـير إلى
مـحــاولــة أحـد أصــدقـائه أن يــحــتـجــزه فى مـصــحـة
عـقليـة بعد أن أصـيب بصدمـة عصبـية قاسـية إثر

شجار.
ومـــكـث ولـــيـــامـــز بـــالـــفـــعـل بـــضـــعـــة أيـــام فى جـــنـــاح
» بـقـسم فـريـجـنر فى مـسـتـشـفى بـارنكل. «الـعـنـيفـ
كـذلك فقـد أكـد تنـيسى ولـيـامز فى سـيـرته الذاتـية
مـعـاناتـه من االكتـئـاب وعـدم قـدرته عـلى الـتواصل
مع اآلخـرين أو إقامـة حـوار مع أحـد. «وصلت إلى

 رأى في الكتابة
شيئاً أكثر جدية

من الكلمات 
إنها أقرب للحياة

تنيسى وليامز

 أصيب بصدمة
عصبية وانهار صحياً

بعد محاولة 
احتجازه فى مصحة

عقلية

ــطـولـة مـن الـكـآبـة الـدرك األســفل لـتـلـك الـفـتـرة ا
ح بدأت أعيش فى عزلة مطلقة».

وقد وجدت صديقة عابرة لتنيسى وليامز خطورة
عــــلــــيه مـن صــــديــــقه احلــــمــــيـم «راين». صــــارحــــته
ــخــاوفـهــا: «كــيف جتــرؤ عـلى أن تــســكن الــطـابق
الــثــالث والــثالثــ فى بــنــايــة مع رجل ذى عــيــنـ

كنه أن يرمى بك منها»?! شريرت وشرفة 
أمــا أخــطـر الــفــتــرات الــتى عــاشـهــا ولــيــامــز فـهى
عنـدما بـدأت الكتـابة تـسعـتصى عـليه. قـل عطاؤه
أو لم يـعد بـنفس الـوهج القـد وجلأ إلى تـركيـبة
ــركـزة نـصــحه بــهــا الــبــعض تــتــكــون من الــقــهــوة ا
والـسجائـر واخملدرات واخلمر. ثـم جلأ إلى طبيب
نـفسى وبـرر ذلك بـقوله: إذا أفـلـحت فى التـخلص

احلياة فى عالم مزعج

اجلنس.. والعنف

 مراجع للطالب

الكتب والندوات
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 اللص  الصغير هل تعلَّم السرقة
منذ الصغر أم أنها مبالغة نقدية!
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سرحي جريدة كل ا

صـ 12 صـ 10

« عليه العوض»
 فى جامعة الزقازيق

من ينتظر فى اخلارج.. نظرة عبثية وكوميدية للحياة

هرجان. هرجان العرب واألجانب خالل أيام ا هرجان قررت تنظيم برامج سياحية وترفيهية لضيوف ا > إدارة ا

24
áÑ£°üŸG سـرح يجب أن يـعمل كل مـا بوسعـه كى يجعل > كـان االقتـناع األسـاسى عنـد أوخلـبكوف هـو أن ا

سرحى نقل احلدث إلى سرحى وهـو ح استبعد الـبرواز ا ـتفرج يصدق مـا يراه فى العمل ا ا
مـكان اجلمـهور تمـاما كما فـعل مييـر هولد وأفـرينوف ولـكن على نحو أكـثر حسـاسية فـأحيانا
يـحـيط اجلـمـهـور بـاحلـدث وأحـيـانا يـكـون اجلـمـهـور فى وسط احلـدث وقـد يـكـون احلـدث على

خشبات مستقلة بارزة فوق رؤوس اجلمهور. سرحي جريدة كل ا
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«مختار العزبى» الناقد
سرحى ؤلف ا وا

لـقـد استـمـرت صـداقتى مـع النـاقـد الـنزيه
"مختار العزبى" ألكثر من خمسة وعشرين
ـتـتـالـية تـزيـد كل عـامـا وكـانت الـسـنـوات ا
مـنـا نـضـجــا كـمـا تـعـمل عــلى تـوثـيق عالقـة
الصـداقـة واألخـوة أكثـر وأكـثـر خـاصة مع
ــشــتــركـة بــيــنـنــا وحتــقـيق تــوالى األعــمـال ا
بـــــعض الـــــنـــــجــــاحـــــات ولــــعـل من أبـــــرزهــــا
إخـــــراجى لــــعــــرض "ســـــوق الــــشــــطــــار" من
تــألـيــفه أو مــشـاركــاتـنــا مــعـا بــالـعــديـد من
الـــنـــدوات أو بـــعـــضـــويـــة جلــــان الـــتـــحـــكـــيم
ـسـرحـيــة لـلـهـيـئـة ـهـرجــانـات ا اخلــاصـة بـا
الـعـامـة لـقصـور الـثـقافـة والـتى أتـاحت لـنا
فرصـة التـجـوال فى جمـيع أقـاليـم مصـرنا
احلـبـيـبـة من "سـيـنـاء" ومـدن الـقـنـال شـرقا
إلى "مــرسـى مــطـــروح" غــربـــا وإلى أســوان
جـنـوبـا وبـالـطـبع أتـاحت لى تـلك اجلـوالت
الــفــرصـــة كــامــلــة لـــلــتــعــرف عـــلى "مــخــتــار
الــــــعــــــزبى" عـن قــــــرب واكــــــتــــــشــــــاف مـــــدى
انسانـيته وحـساسيـته ورقة مشـاعره والتى
يـــحـــاول إخـــفـــائـــهـــا أحـــيـــانـــا فى قـــالب من
ـسـتــمـر والـسـخــريـة والـدعـابـات الـتــهـريج ا
احملـبــبـة. وحـتى ســنـوات الـغـربــة تـلك الـتى
اضــطـــر خاللــهـــا "مــخــتـــار" لــلــعـــمل بــدولــة
ــتــحــدة" لم تــســتــطع أن تــفـرق "اإلمــارات ا
بـــيـــنــنـــا فـــبـــخالف اإلســـتــفـــادة بـــخـــدمــات
وســــائل اإلتــــصــــال احلــــديــــثــــة من هــــواتف
وإنــتــرنت كــان كل مــنـا حــريــصـا عــلى لــقـاء
اآلخـــــر ســــواء خـالل أجـــــازاته الـــــســــنـــــويــــة
وحــضـوره لــلــقـاهــرة أو من خـالل زيـاراتى
ـتعددة لـدولة اإلمارات حـيث كان يسارع ا
مـشكـورا بالـسـفر من إمـارة ألخرى حـرصا
ـــصــرى عــلـى لــقـــائى مع أعـــضــاء الـــوفــد ا

هرجانات اخملتلفة.  شارك با ا
سـنــوات مــثـمــرة من الـصــداقــة احلـقــيـقــيـة
ـتـنـوعة لم ـتبـادل واخلـبـرات ا واإلحـتـرام ا
نـخــتـلف خاللــهـا فى وجـهـات الــنـظـر سـوى
مـــــرة واحــــدة فــــقـط وكــــان ذلـك فى آوائل
عـــام  2001حـــيــنـــمــا قــامت إحـــدى أدعــيــاء
ـهـاجـمـة نص ـتــخـصـصـات  الـنـقـد غـيـر ا
"سوق الـشطـار" بـضراوة وذلك بـالرغم من
عـدم إطالعـها عـلى النص!!  –لـعـدم نـشره
- وبـــالـــتـــالى اعـــتـــمــــادهـــا عـــلى مـــشـــاهـــدة
الـعـرض فـقـط وبـالـرغم من عــدم تـنـاولـهـا
ـسـرحى ومـفـرداته إال أنـنى قـد لإلخـراج ا
رأيت ضرورة الـرد علـيهـا حفاظـا على حق
القـار واحلركـة األدبـية فى كـشف الزيف
وإيــضـاح األســبــاب احلـقــيــقــيـة لــلــخالفـات
وإلصـــرارهـــا عــلـى تـــصــفـــيـــة احلـــســـابــات
خـاصة وأنـنى مازلت أؤمن بـضرورة كشف
ـوهـبـة الـذين يـسـتـغـلون ى ا األدعـيـاء عـد
عالقــاتـــهم الـــشــخـــصــيـــة فى الـــتــســـلل إلى
ناصـب اإلدارية وإستغالل نفوذهم بعض ا
لــفـرض أعــمــالـهم الــركــيــكـة يــومــهـا رفض
"مختـار" الرد مـكتفـيا بذلك الـنجاح األدبى
واجلماهـيرى الـكبيـر الذى حقـقه العرض
وبـقــرار الـفـنــان الـقـديــر مـحـمــود احلـديـنى
رئـيس البيت الفنى لـلمسرح حيـنئذ بإعادة
تـقـد العـرض واكـتـفى بـقوله أن الـقـافـلة
تـــســــيـــر..... ولــــكن ذلك اخلـالف بـــيــــنـــنـــا
ـجرد نـشر الرد سـرعان مـا انتـهى تمـاما 
فى الـعـدد الـتالـى متـضـمـنـا مـقـتـطـفات من
ــقــاالت الــنــقــديــة الـــتى تــنــاولت الــعــرض ا
بـالـنـقد والـتـحـلـيل بأقـالم كبـار الـنـقاد وفى
مــــقــــدمــــتـــهـم األســــاتـــذة: فــــوزيــــة مــــهـــران
د.حـمـدى اجلـابـرى أمـيـر سالمـة مـجـدى
فرج جنـيب جنم آمـال بـكـير أحـمـد عـبد
احلـميد حلـمى سالم مؤمن خلـيفة أم
بـــكـــيـــر صالح بــــركـــات مـــصـــطـــفى عـــبـــد
الـوهاب عـليـة السـيد أسـامة قـزمان مى
سـكـريـة ومـازلت أتـذكـر تـعـلـيـقه عـلى ذلك
وقف بـقولـه: "لو كـنت أعلم أن هـذا الرد ا
ــفـحم عــلـيـهــا سـوف يـجــعـلــهـا تـبــتـعـد عن ا
مجال النقد وتهاجر إلى اخلارج لشاركتك
ـصـرى فى الــرد عـلـيــهـا خـدمــة لـلـمــسـرح ا

وتخليصه من األدعياء". 

مـنال سـالمـة حـسن فـؤاد عـهـدى صادق
دوح درويش. إبراهيم الشرقاوى 

ـــســــرحـــيـــات الـــتى وذلك بـــخـالف بـــعض ا
انتجت للتـصوير التلفزيونى  – ولم تعرض
جـمــاهـيـريـا  – وقــام بـإخــراجـهـا نــخـبـة من
كـــبــار اخملـــرجـــ وأيـــضـــا بـــخالف بـــعض
ـسـارح الـهـيـئـة ـسـرحـيــات الـتى أنـتـجت  ا
الـعـامـة لقـصـور الـثقـافـة ومن بـينـهـا "كوكب
ــســرحــيــة عــام الــشــرق" لــفـــرقــة اجلــيــزة ا
 2000 والــــتى قـــــام بــــإخــــراجـــــهــــا "جــــمــــال

منصور".
واجلــــديـــــر بــــالــــذكـــــر أن خملــــتــــار الـــــعــــزبى
مــــســـــرحــــيــــة واحـــــدة فى مــــجـــــال مــــســــرح
األطفـال وهى مـسـرحـية "سـفـيـنة األحالم"
الــتى قــدمــهــا "مــركــز الــفن الــرفــيع" عــام  
 2001من تــصــمــيم إســتـعــراضــات وإخـراج
عـادل عــبـده وبـطـولـة نـبــيل فـهـمى سـمـاح

عباس عبد السالم الدهشان.
ــسـرحــيــات الـتى وبــدراسـة وحتــلــيل تــلك ا
ـكن رصـد ــبـدع مـخــتـار الـعــزبى  كـتــبـهـا ا

أهم السمات التالية: 
ـسـرحـيات ـكن تـصـنـيـف جـميـع هـذه ا  -
حتت مسمى "الكومـيديا السياسية" حيث
تــــشـــتــــمل عــــلى الـــعــــديــــد من اإلنـــتــــقـــادات
الـســيـاسـيــة والـسـخــريـة الالذعـة مـن كـثـيـر

عاصرة.      من سلبيات حياتنا ا
ـــــســـــرحــــــيـــــات بـــــاحلس - تـــــمـــــيــــــز هـــــذه ا
الـكــومـيـدى واعــتـمـاد حــبـكــتـهـا األســاسـيـة
ـــــواقف الـــــســـــاخــــرة عـــــلى الـــــعـــــديــــد مـن ا
ــفـــارقـــات الــكـــومــيـــديـــة وكــذلـك تــمـــيــز وا

احلوار فيها بخفة الظل. 
ــخـــتــلف عــنـــاصــر الــفــرجــة - اإلهــتــمــام 
ــوســيـــقى والــغــنــاء ــســرحــيــة وخـــاصــة ا ا
واإلســــتـــــعـــــراضـــــات وذلك فـى مـــــحـــــاولــــة
ـتـعـة الـسـمـعـيـة والـبـصـرية لـتحـقـيق تـلك ا
ـسـارح ـسـرحـيـات اخملـتـلـفـة  ومن رصـد ا
ــكن تــســجـيـل مـشــاركــات كل من الــدولــة 
: عـوض بــدوى ســمــيـر الــطــائـر الــفـنــانــ
د.مــدحـت أبــو بــكــر مــحــمــد بــهــجت ( فى
مجال كـتابـة األغانى) محـمد نوح مـحمد
قابيل حسـ اإلمام محمود طلعت ( فى
) عــــادل عـــبــــده كـــر مــــجـــال الــــتــــلـــحــــ
الــــــــتــــــــونــــــــسـى (فـى مـــــــجــــــــال تــــــــصــــــــمــــــــيم

اإلستعراضات).

والـنـاقـد الــنـزيه مـخــتـار الـعــزبى لم يـكـرمه
ـوهـبـة الـنــقـد فـقط بل وهـبه أيـضـا الـله 
ــسـرحى فــقـام مـلــكــة ومـوهــبـة الــتـألــيف ا
ـتــمـيـزة ـسـرحــيـات ا بـكــتـابـة الــعـديـد مـن ا
الــتى أشـــاد بــهــا كـــثــيـــر من الــنـــقــاد ســواء
ــعــاجلـــتــهــا الــدرامــيــة بــفــكـــرهــا اجلــاد أو
احملــكـمــة الــصــنع أو بـقــدرته عــلى تــقـد

أعماله بأسلوب كوميدى. 
ولـــكن لـألسف فـــبـــرغم غــــزارة إنـــتـــاجه فى
ـسـرحى إال أنه لم يـصـدر مـجـال الـتـألـيف ا
له أى نص مـــنـــشـــور!! كـــمـــا أن مــاقـــدم من
ـسـارح يـعـد عددا نـصـوصه عـلـى خـشـبـات ا
قــلــيال بـالــنــسـبــة إلجــمـالـى الـنــصــوص الـتى
كـتبهـا!! وذلك بخالف وجود عـدد كبير من
ـــــــشـــــــاريـع الـــــــتى لـم يـــــــقم الـــــــنــــــصـــــــوص وا
ـا يـكشف عن حـجم الفـساد باسـتكـمالـها 
واهب ـسرحية وعدم تقدير ا فى حياتنا ا
بــالــصــورة الــتـى تــســتــحـــقــهــا ونــدرة فــرص
ــواهب احلــقـيــقــيـة الــنـشــر واإلنــتـاج أمــام ا
خاصة فى عصر تـسود فيه قيم احملسوبية

صالح. والعالقات وتبادل ا
قــدمت مــســـارح الــدولــة من خالل فــرقــهــا
اخملــتــلــفــة خــمس مــســرحــيــات من تــألــيف

مختار العزبى هى:-
سرح الكـوميدى" عام اخملـطوف: لفرقـة "ا
 1984 من إخـراج مجدى مـجاهد وبـطولة
صرى (أبو محمد محمود محمد أحمد ا

عة) تغريد البشبيشى سهير توفيق.
رصــاصــة فى الــكـلـب لـولــو: لــفـرقــة "أنــغـام
الــــشـــبــــاب" بـــقــــطـــاع الــــفـــنــــون الـــشــــعـــبــــيـــة
واإلســـتــــعـــراضــــيـــة عـــام  1993 مـن إخــراج
جـــمـــال مــــنـــصـــور وبــــطـــولـــة مــــحـــمـــد أبـــو
احلــسن عـــايــدة فــهــمـى مــحــمـــد مــتــولى

حمدى هاشم فادية عكاشة.
حضرات السادة احلـرامية: لفرقة "مسرح
الـــطــلــيـــعــة" عــام  1994من إخـــراج الــســيــد
طــلــيـب وبــطــولـــة هــشـــام عــبــد الـــله عــزة

كمال حسن الديب.
عــــطـــشــــان يـــاأســــمـــرانى: لــــفـــرقــــة "أنـــغـــام
الــشـــبــاب" عــام  1999من إخـــراج مــحــمــود
عبـد احلـافظ وبـطولـة صـفـاء عـلم الدين

هانى النابلسى صالح عفيفى.
سـوق الـشـطـار: لـفـرقـة "مـسـرح الـغـد" عـام
 2002 من إخـــراج عـــمـــرو دوارة وبـــطـــولــة

ـــســـاهـــمـــات هـــذا واجلـــديـــر بـــالـــذكـــر أن ا
اإليـجابية للـصديق الغالى "مـختار العزبى"
ـســرحـيــة لم تـقــتـصـر فـى مـجـال الــفـنــون ا
عــلى مــجـالى الــنــقـد والــتــألـيـف بل سـاهم
ـوهبـته وخـبراته وجـهـوده فى العـديد من
األنـــشــطـــة األخــرى كــالـــتــدريـب بــالــدورات
الـتـدريـبيـة والـورش الـفـنـيـة وكـذلك بـإلـقاء
ــــشــــاركـــة ــــتــــخـــصــــصــــة وا احملــــاضــــرات ا
سـرحية كـما شارك كـثيرا فى بالنـدوات ا
ــــشـــاهـــدة عـــضـــويــــة الـــعــــديـــد مـن جلـــان ا
والــتـقــيـيم وجلــان الـتــحـكــيم لـلــمـهــرجـانـات
ـسـرحـيـة اخملـتـلـفـة وخـاصـة مـهـرجـانـات ا
ــدارس الــهـــواة بــتــجــمــعــاتــهـم اخملــتــلــفــة بــا
واجلـامـعــات وهـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة وكـان
آخـرها مـشـاركـته بـعـضـوية جلـنـة الـتـحـكيم
ـــهـــرجـــان "فـــرق لـــلـــدورة احلـــاديـــة عــــشـــر 
مـسرح الـهواة" الـذى نـظمـته اإلدارة العـامة
ـاضى لـلـجـمـعـيـات الثـقـافـيـة خالل إبـريل ا

حافظة اإلسماعيلية.  
لقد شـارك "مخـتار" فى أنشـطة وفعـاليات
ـســرح الــعـربـى" الـذى تــنــظـمه "مــهــرجــان ا
ـسـرح" سـنـويا ـصـريـة لـهـواة ا "اجلـمـعـية ا
وذلك ســواء كـعـضـو جلـنـة حتـكـيم أو جلـنـة
ـشاهـدة والتقـييم أو كـمحـاضر بـالندوات ا
الـــرئـــيـــســـيـــة والـــتـــطـــبـــيــقـــيـــة كـــمـــا ســـاهم
بــالــتــدريس فى الــدورات الــتــدريــبــيــة الــتى
تــنـظـمـهـا اجلــمـعـيـة مـجـانــا سـنـويـا ولـذلك
كان –رحـمه الله  –قريـبـا جدا من أنـشـطة
فــرق الــشــبــاب اخملـتــلــفــة يــتـابـع عـروضــهم
بـــالـــنــقـــد والـــتــحـــلـــيل ويــســـاهم فـى صــقل
مــوهـبــتــهم وتــرشــيــد مــسـيــرتــهم من خالل

الندوات والدورات.   
ويـحـسب لــلـصـديق ورفـيـق الـدرب "مـخـتـار
الــعــزبى" مــشـاركــاته الــســنــويــة فى حتــريـر
نـشرة "مـهـرجـان القـاهـرة الـدولى للـمـسرح
الـتـجـريــبى" مـنـذ الـدورة األولى عـام 1988
وهى الـنـشرة الـتى حتـمل مـسـئولـيـة رئـاسة
حتـريـرها لـسـنـوات طويـلـة بإنـتـظام الـنـاقد
ـسرحى الـنـزيه عبـد الـرازق حسـ وهو ا
ـشـاركـ بالشـك يـفـتـقـد وكـكل األعـضـاء ا
فى حتريـر الـنشـرة "مـخـتار الـعـزبى" ليس
بــإســهـامــاته الـنــقــديـة أو اإلشــرافـيــة فـقط
ـــرح الــذى ولـــكن أيـــضـــا لـــهــذا اجلـــو مـن ا

يضفيه وجوده وحضوره احملبب.

ـســرح الـذى رحل "مـخــتـار الــعـزبـى" رجل ا
وافق  29سـبـتمـبر ـنـا يوم اإلثـنـ ا عن عا
هو أحد العالمات البارزة فى مجال النقد
ــوذج مــشــرف لــلــمـثــقف ــســرحى وهــو  ا
بدع الـذى يعى دوره الـتثقـيفى والتـنويرى ا

فى خدمة مجتمعه. 
و"مـخـتار الـعزبى" (موالـيد1950/3/3) نـاقد
ى مـــتــخـــصـص فــهـــو حـــاصل عـــلى أكـــاد
ـــعـــهــــد الـــعــــالى لـــلــــفـــنـــون بـــكــــالـــوريــــوس "ا
ـسـرحـيـة" عام 1977  وبـالـرغم مـن عدم ا
اسـتــكـمــاله لـلــدراسـات الــعـلــيـا - وبـالــتـالى
عـدم  حصـولـه عـلى درجـة الـدكـتوراه  –إال
ـارسـاته الـنـقـديـة ظل أنه بـصـدق وعـمق 
أفـــــضل كـــــثــــيــــرا مـن بــــعـض حــــمـــــلــــة هــــذه
ـلـكـون الـشــهـادة وخـاصـة هـؤالء الـذين ال
مـوهبـة الكـتـابة ويـتسم أسـلـوبهم بـالركـاكة
كـــمــــا تـــتـــضـــمـن إصـــداراتـــهم الــــعـــديـــد من

غالطات التاريخية!!. ا
لــقـد اســتـطــاع "مـخــتـار الــعـزبى" أن يــحـفـر
الســمه مـكــانـة مــتـمــيـزة فى مــجـال الــنـقـد
وذلـك عـبــر مـســيـرة أدبــيــة وفـنــيـة اتــسـمت
ـوضـوعيـة والـدأب واجلـديـة والـبـعد عن بـا
ـصــالح الــشــخـصــيــة والـشــعــور بـأهــمــيـة ا
الكـلمـة وشرفـهـا ولذلك اسـتطـاع اكتـساب
احـــتـــرام اجلـــمـــيع واخملـــتــــلـــفـــ مـــعه قـــبل
األصـــدقــاء كــان مـن الــطــبــيـــعى أن يــدخل
ــعــارك األدبــيـة والــفــنــيــة مع الــكــثــيـر مـن ا
عارك كان البعض ولكـنه فى جميع هذه ا
شــجــاعــا قــادرا عـــلى الــتــعــبــيــر عن وجــهــة
نـــظـــره دون الــــلـــجــــؤ إلى أســــلـــوب الــــغـــمـــز
ـعارك واللـمـز كمـا التـزم فى جـميـع هذه ا
بــشــرف اخلـــصــومــة لم يـــلق بــاإلفــتــراءات
جــزافــا ولم يــحــاول الــلــجــؤ إلى الــتـجــريح
الشخصى كما يحدث لألسف هذه األيام
ــوهــبـة من ى ا ــارسـات بــعض عــد من 
الــذين اليـــحــتــرمـــون قــيم الـــنــقــد والـــبــحث
ى فــــيـــــتــــهــــربــــون مـن مــــنــــاقــــشــــة األكــــاد
ـــوضــوعــيــة بــتــحــويــلــهــا إلى الحــظــات ا ا

خالفات شخصية!!.       
  كــشف "مــخـــتــار الــعــزبى" عـن مــوهــبــته فى
مـجـال الـنـقـد الـتـطـبـيـقى مـبـكـرا وذلك أثـنـاء
ـعــهـد الــعـالى فــتـرة دراســته بــقـسم الــنـقــد بــا
سرحى ـا دفع الناقـد ا سـرحية  للفـنون ا
بـجــريـدة "األخــبـار" عــبـد الــفـتــاح الـبـارودى –
والــذى كـــان يـــشــارك بـــتـــدريس مــادة الـــنـــقــد
ـعـهد خـالل هـذه الفـتـرة - إلى الـتـطـبـيـقى بـا
تــبــنى مــوهــبــته وإتــاحــة الــفــرصــة له لــنــشــر
بعض مـقاالتـه بالـصحف واجملالت الـدورية
وقـــد جنـح بـــالــــفــــعل "مــــخــــتـــار الــــعــــزبى" فى
استـغالل وتوظيف هـذه الفـرصة وكتـابة عدة
مـقاالت مـتـمـيزة لـفـتت األنظـار إلـيه و أهـلته
جلة "أكتوبر" للتعي بعـد تخرجه مباشرة 
والـــتى ظل مـــرتـــبــطـــا بـــهــا مـن ذلك الـــتــاريخ
ـنــاصب بـهـا حـتى حتـمل مـسـئـولـيـة وتـدرج بـا
سـرح وكذلك تولى اإلشـراف على صفـحة ا

منصب نائب رئيس التحرير بعد ذلك. 
ـــقـــاالت كـــتب "مـــخـــتــــار الـــعـــزبى" مـــئـــات ا
ـــجـــلـــة "أكــتـــوبـــر" حـــيث كـــتب الــنـــقـــديـــة 
بانتظام مقـاالً أسبوعياً طوال مايقرب من
ثالثــــ عـــامـــاً ســــواء فى مــــجـــال الــــنـــقـــد
الــــتــــطــــبــــيــــقى لــــيــــتــــنــــاول مـن خاللـه أحـــد
ـــســرحـــيـــة احلــديـــثـــة بــالـــنـــقــد الــعـــروض ا
والــتـحـلــيل أو قـام من خالله بــإثـارة بـعض
سـرحيـة لـتسـجيل رأيه ومـوقفه القـضايـا ا
مــــنــــهــــا أو مـن بــــعض األحــــداث واألزمــــات
ه كــذلك لـبــعض احلـلـول اآلنـيــة مع تـقـد
أواالقتراحات اإليجابية فى أحيان كثيرة.
ونـظـرا ألن مـجـلـة "أكـتـوبـر" مـجـلـة مـتـنـوعة
وغــــيـــر مـــتــــخـــصــــصـــة فى مــــجـــال الــــنـــقـــد
ـــنــطـــقـى أال تــســـمح ـــســرحـى كــان مـن ا ا
ــســرحى ــســاحــات اخملــصــصـة لــلــنــقــد ا ا
بــــتـــــقــــد مــــقـــــاالت طــــويـــــلــــة أو دراســــات
مـتـخـصـصـة لـذلك تـوجه "مـخـتـار الـعزبى"
كـنـاقد مـتـخـصص لنـشـر دراسـاته وأبـحاثه
ــتـخـصـصـة ـسـرحـيـة بــبـعض الـدوريـات ا ا
ـسرح" و ولـعل من أهـمهـا كل من: مـجلـة "ا

QGhO hôªY .O√"الثقافة اجلديدة" و "الرافد" القطرية.

: سرح الرومانى بحدائق احلس عرضت على ا

فـكـرة إنـســانـيـة بـســيـطـة تـصــور مـعـانـاة
رجل يـــخـــاف اخلـــوف هـــو مـــا يـــفـــســـد
عـلـيه حلـظـاته احليـاتـيـة يـجـعـله يـهرب
مــنه إلـى أى مــكـــان يــقـــوده هــروبه إلى
ـتلك من رجل آخـر لكن هـذا األخـير 
الــطـــمــأنــيــنــة الــكـــثــيــر وعــبــر حلــظــات
الـتـصـادم بـ الـهـروب واالسـتـقـرار بـ
اخلــــــــوف واألمـــــــان يـــــــدور عــــــــرض "من
يــنــتــظــر فى اخلــارج" لــلــمـخــرج األردنى
يــحــيى احلـــبــاشــنـــة ومن إنــتــاج مـــلــتــقى
الـكرك الثـقافى ورغم بـساطة الـفكرة
ـوقـف الـدرامى الـذى يـعـتـمده ومن ثم ا
الـعـرض إال أنـنـا أمـام أجـواء عـبـثـيـة ال
تــخــلـو من فــلــسـفــة خــاصـة بــهــا أجـواء
تــنــطق بــاحلــكـمــة أحــيــانًــا وحتــلل هـذه
احلــــكــــمــــة أحـــــيــــانًــــا أخــــرى ال تــــوجــــد
ديـكـورات مكـدسـة الرمـز هو مـا يـغلف

كل شىء الــرجالن الــهــارب والــذى 
الهروب إليه هما أيضًا من داخل هذه
األجـــواء الــعـــبـــثــيـــة الــفـــلــســـفــيـــة رمــزان
كــــبــــيـــــران بــــقــــدر أكـــــبــــر من كـــــونــــهــــمــــا
شـــخــصـــيــتـــ درامــيـــيــ من حلم ودم
فـــالـــديـــكـــورات الـــتـى صـــمـــمـــهـــا أحـــمــد
اجلـبـارين ال تـتــجـاوز إطـارًا لــبـاب غـيـر
مـــــوجـــــود ومــــــقـــــعـــــد مـــــكـــــون مـن ثالث
"بـــوفــات" صـــغـــيـــرة يــجـــلس عـــلـــيه هــذا
الــذى  الـــهـــروب إلــيه وهـــو يـــقــرأ من
مــــــلف مــــــلـىء بـــــاألوراق أمــــــامـه جنـــــده
هـادئًـا مـطمـئـنًا يـنـطق كـلمـاته بـوضوح
شـديـد وبـجـرأة وإقـدام ال يـشـوبـهـمـا أى
خـوف وذلك فى أداء تـمثـيـلى رص لـ
عماد مدانـات أداء يعاكس تمامًا حالة
الــــقــــلـق الــــتـــوتــــر عــــدم الــــقــــدرة عــــلى
التركيـز لدى هذا الشخص الهارب من
شـىء مـــــا والــــــذى يـــــجــــــســــــده يـــــحــــــيى
احلــبـاشــنــة بــتــمـيــز واقــتــدار ظــهـرا فى
اســـتــــخـــدامـه جلـــســــده وفى اخـــتــــيـــاره
توترة وكذا تداخلـة وا لشكل حركـته ا
فى انــفــعــاالتـه الــداخــلــيــة الــتى عــبــرت
عـنهـا ارتعاشـات وجهه بـالرغم من أنه
كان يخفى عـينيه بنظـارة سوداء إمعانًا
فـى إظــــــهـــــــار مــــــدى تـــــــخــــــفـى وهــــــروب
الــــشــــخـــــصــــيــــة ظـــــهــــر أيــــضًــــا يـــــحــــيى
البـسه هذا احلـبـاشنـة بعـالقة قـلقـة 
اجلــــاكـت الــــفــــضــــفــــاض عـــــلــــيه وهــــذا
الـــبـــنـــطــلـــون الـــقـــصــيـــر والـــتى شـــيــرت
ـنـاسب لـونـيًـا مع بـقـيـة األخـضـر غـيـر ا
البس الـصفـراء الرماديـة البـيضاء ا
.. كـــوكــتـــيل ألــوان يـــضــيف إلـى رصــيــد

الـقـلق الـذى تـتـمـتع به هـذه الـشـخـصـية
ويشى باهتـزازها العقـلى وعدم قدرتها
عــلى الــتـكــيف مع وقــائع احلــيــاة كـانت
هــذه الـتـشـكــيـلـة الـلــونـيـة الـتى صــمـمـهـا
قمر الدين الشـمايلة مناسبة جدًا لهذه
الــشــخـصــيــة هـذا فـى حـ كــان الــلـون
األسـود احملايـد والـذى كـان عـلى شكل
عباءة بغطاء للرأس مناسب للشخصية
ـتمـتعـة بهـذا الكم من الـهدوء األخرى ا
النفسى هناك أيضًا توترات موسيقية
مـصـاحـبـة لــلـعـرض تـنـفــلت أحـيـانًـا من
الــنــعــومـــة لــلــخــشــونـــة وأحــيــانًــا أخــرى
تـــظــهـــر وكــأنـــهــا تـــســبـــر أغــوار الـــنــفس
وسيقى الـتى صممها البشرية كـانت ا
مـحمـود الـشـمـايله فى مـجـمـلهـا مـواكـبة
لــتــصـــاعــدات هــذا الـــنــقــاش الـــفــكــرى

. اجلدلى احلاد ب الشخصيت
ـــا نــــخـــتـــلـف مع هـــذا الــــعـــرض حـــول ر
إحـسـاسه بـاإليـقـاع الـذى بـدا بـطـيـئًـا فى
بعض اللحـظات رغم هذا اجلـو النفسى
ــشـــحـــون بـــالـــقـــلق والـــتـــســـاؤالت الــذى ا
يـطـرحه العـرض هـنـاك أيضًـا ثـبات فى
احلـــركــة ظــهـــر بــشــكل أكـــبــر لــدى هــذا
ــــثل ويـــطــــرح أفـــكـــار الـــشــــخص الـــذى 
األمــان داخل الــعـرض فــهــو جـالس دون
حـراك طوال الوقت بـينـما جهـد احلركة
مـلقى بالـكامل على الـشخصـية األخرى
ـسئـولة فى حـقيـقة األمر وبالـتالى هى ا
كن أن نـسمـيه إيقـاعًا حـركيًا فى عمـا 

هذا العرض.
ـسـرحى فى مـجـمـلـة الـنـهائى والـعـرض ا
يــطـــرح أســئــلـــة عن اخلــوف الـــتــســامح
.. ويـــنـــاقش أفـــكـــارًا عن الـــتـــوبـــة األمل
ـــفــتـــقــد الـــهــروب االســـتــقــرار األمــان ا
.. ويتـركنا فى الـنفسى الـهدوء الـروحى
نـــهــــايــــة األمــــر بـــنــــهــــايـــة مــــفــــتـــوحــــة فى
تــسـاؤالتـهـا رغـم أنـهـا قــد تـكـون مــغـلـقـة
فـى بـــنــــيــــتــــهــــا الــــدرامــــيــــة حــــ تــــطـــرح
احــتــمــالــيــة أن يــكــون هــذا الــرجل الــذى
يـنـتـظـر بـاخلــارج ويـسـبب اخملـاوف لـهـذا
الرجل الـذى يهـرب قـد يكـون هو نـفسه
هـذا الرجل الهـارب وهنـا يقـدم العرض
مـقولته الـنهـائيـة فى أن اإلنسان فى ظل
كل هذا التعقد احلضارى قد يكون هذا

الذى يخيفه هو نفسه وال شىء آخر.

 عرض
يطرح أسئلة
عن اخلوف
والتسامح
واألمان
فتقد ا

مثل  أداء ا
يتسق مع 
ما يطرحه

النص 
من حاالت
شعورية

 اإليقاع بدأ
بطيئاً رغم
اجلو
النفسى
شحون ا
بالقلق
واألسئلة
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 مختار العزبى

موهبة حقيقية ظلمها
جتاهل النقاد وتصفية
سؤول احلسابات من ا

 فساد حياتنا  الثقافية
سرحية  أهدر فرصة وا

تميزة استكماله إلبداعاته ا
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شاهدة على مسرح النيل العائم باجليزة. >  اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة قدمت عروضها أمام جلنة ا
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سـرحيات العظيـمة يجب أن يكون لها > كـان كريج يعتقد اعـتقادا راسخا بأن ا
الـديـكور الـعـظيم اخلـالق الالئق بهـا وحـ صمم «بـيت آل روزمـر «إلبسن» لم
يــصـمم مـجـرد غـرفـة مـكــتب ولـكن مـسـاحـة خـضــراء - زرقـاء داكـنـة تـفـتح من

اخللف على مسافة غائمة مضببة.
سرحي جريدة كل ا

13 من  أكتوبر2008 العدد 66

 هل تعلم السرقة منذ الصغر أم أنها مبالغة نقدية!

عبد احلميد منصور

عـ شـمس" إذ اسـتـعـان واسـتـفـاد "مـحـمـد
الـصـغـيـر" مـخــرج الـعـرض بـشـكل أسـاسى
ـــســــرح الـــفـــقـــيـــر" لـــلـــمـــخـــرج مـن مـــنـــهج "ا
الـــبــولــنـــدى جــروتــوفــســـكى الــذى يـــعــتــمــد
مـثل كأساس فى أدوات ويـوظف طاقـات ا
ـــســرحـى كــمـــا لم يـــســـتـــخــدم الـــتـــعــبـــيـــر ا
سـرحيـة أى قنـاع أما بـالنـسبـة للـديكور با
ـصـرى عــلى شـكل فـقـد اعــتـمــد الـعــرض ا
الـــعــلـــبــة أو الـــصــنـــدوق الـــذى تــتم الـــلــعـــبــة
سرحية داخله بالكامل من تمثيل وتغيير ا
ديــــكــــورات دون خــــروج من عــــلـى خــــشــــبـــة

سرح. ا
  4 - يــحـلل أ. عــبـد الـغــنى داود األسـلـوب
الذى اتبع فى مـعاجلة تـراجيديـا شكسـبير
"رومـيو وجـوليـيت" وحتويـلهـا إلى (كومـيديا
هزلية صاخبـة تقوم على "البيرلسك" وهو
الـــتـــقــــلـــيـــد الــــهـــازل لـــلــــمـــوضـــوع اجلـــاد و
ـواقف ــسخ وتـشــويه ا "اجلـروتــسك" أى ا
وكـذلك "البارودى" وهو احملـاكاة التهـكمية
والــنــهــايـة الــســعـيــدة.. حــتى ولـو كــانت فى
الـعالـم اآلخـر وهو نـفـس العـرض أو نـفس
الـشكل واألسـلوب الذى قـدمه عرض هواة

جامعة ع شمس...)
ونقـول وأنت أدرى منـا يا أ. عـبد الـغنى إن
كل مـا ذكــرت هى أســالـيب عــامـة لــلـتــنـاول
واستخدام نـفس األساليب من قبل فنان
مـــخــتـــلــفــ فى مـــعــاجلــة  –حـــتى  –نـــفس
ـــوضــوع هــو أمــر فى حــد ذاته ال يــعــتــبــر ا

ــا هى فــقط نــصف مــقــال أو هى جـزء إ
أول يــلـيه جــزء ثــان أو نـصف آخــر يـكــمـله
ويـذكــر فــيه أســتــاذنــا الــكــبــيــر الــتــفـاصــيل
ـتــشــابـهــة الـتى أعــطــته االنـطــبـاع بــوجـود ا
ـبـاد الـفـنـية شـبـهـة الـتـقـلـيـد وليـس ذكـر ا

العامة.
الحـــظــات الــتى نــحب أن وهــنــاك بــعض ا
ـــقــــالـــة نـــفـــســــهـــا وبـــعض نـــبـــديـــهــــا حـــول ا

البسات من حولها: ا
  1  - لــو دقـــقــنـــا قـــلــيـالً لــوجـــدنـــا أنه قــد
وجـــهـت إلى عـــرض "رومـــيـــو وجـــولـــيـــيت –
عـــ شـــمـس" تـــهـــمـــتـــان ال تـــهـــمـــة واحــدة
(سرقة) على الـغالف و (تقليد أعمى) فى
ــتــان ــقــالــة الــداخــلــيــة وكــلــتــاهــمــا جــر ا
مـخــتـلـفــتـان تـمـام االخــتالف فـاألولى أمـر
س س الـــشـــرف وأمـــا األخـــرى فــأمـــر 
ــوهــبـة وهــذا شىء آخــر فــقــد غـاب عن ا
ـطـلــوبـة والـتى صـيــاغـة الـعــنـاوين الـدقــة ا
تــســـبب غــيــابــهــا فـى إحــداث تــنــاقض بــ
ـــقــال الــداخــلى عــنــوان الـــغالف وعــنــوان ا

وضوع. واإلضرار با
  2 – مــوضــوع الــعــرض اإليــطــالى  –كــمــا
عـــرضه عـــبـــد الـــغـــنى داود  –هـــو امـــتـــداد
سرحية إلى ما بعد موت "روميو أحداث ا
وجـــولــــيـــيت" ومــــواصـــلـــتــــهـــمــــا حـــيـــاتــــهـــمـــا
الـصـبـيـانـيـة واالنـشـغـال بـ (قـطـة) جـولـيـيت
الــصــغــيــرة فى حــ أن مــوضــوع الــعـرض
ــــصـــرى  –الـــذى ال قــــطــــة به إطـالقًـــا – ا

فى الـعدد رقم  59 من جـريدة «مـسرحـنا»
نـشـر بـتـاريخ  25 أغــسـطس  2008 مــقـال
لألســتـــاذ عـــبــد الـــغــنى داود ص  13 وقـــد
كان عـنـوانه "رومـيو وجـولـيـيت عـ شمس
ـا تــقـلــيــد أعــمى لــعــرض فـرقــة تــيــاتــرو إ
جـنـيـيه دى فـيـنـيـسـيـا" مـصـحـوبًـا بـصـورت
كـبيـرتـ مـلـتقـطـتـ من الـعرض مـسـبـوقًا
ذلك كـــــله بـــــعــــنـــــوان جـــــانــــبـى عـــــلى غالف
اجلريـدة "مـفاجـأة.. رومـيـو وجولـيـيت ع

شمس.. مسروق".
و"رومــــيــــو وجــــولـــيــــيت  –عــ شـــمس" هــو
بــــالـــتــــأكــــيـــد غــــيــــر "رومـــيــــو وجــــولـــيــــيت –
مـــيـــامـى".. وإن كـــان شـــكـــســـبـــيـــر حـــاضــرًا
بشعره فى كل احلـاالت وواقفًا ب الثالثة
"عـــ شــــمس" و "فـــيــــنـــيـــســـيــــا" و"مـــيـــامى"

يشاهد ويتابع.
ــســسه أحــد بــســوء عــرض "مــيــامـى" لم 
ى وعــرض "عـ من إخــراج دكـتــور أكـاد
شـــمـس" من إخـــراج شـــاب لم يـــكـــمل بـــعـــد
عامه الثالث حصل عرض "ع شمس"
ـــركـــز األول فى مـــســـابـــقـــة عـــلى جـــائــــزة ا
جــامـــعــتـه ثم شـــهــادة تـــقــديـــر خـــاصــة من
جــمــعــيــة أنــصــار الــتــمــثــيل والــســيــنــمــا ثم
ـركز األول عـلى مـستـوى جامـعات جـائزة ا
ــهــرجــان الــقــومى الــثــالث مــصـــر ثم فى ا
لــلــمــســرح مــنــاصـــفــة مع عــرض من إنــتــاج
ــــســــرح الـــقــــومى جــــائــــزة أفـــضـل عـــرض ا
مــــســـرحى بــــاإلضـــافــــة إلى ثـالث جـــوائـــز

أخرى:
ـــــثل أفــــضـل مـــــخــــرج صـــــاعـــــد أفـــــضل 
ـثـلـة صـاعـدة ثم كـرمت صـاعـد أفـضل 
جـامعـة ع شـمس العـرض على طـريقـتها
بــــعـــرضـه فى افـــتــــتــــاح مـــهــــرجـــانــــهـــا األول
سـرح كل هذا لـلمـتخـصصـ فى مجـال ا
مـع االســـتــــقــــبــــال الـــنــــقــــدى الـــطــــيب عــــلى
صــفـــحــات اجلـــرائــد واجملـالت ثم جــاءت
مــقـــالـــة أ. عــبـــد الـــغــنى داود.. الـــصـــادمــة
ـــا لــيـس فــيه وتـــقــوض لــتـــصف الـــعــرض 
ا ا أجنزه و فـرحة شبـاب جاد موهـوب 
حـــــصـل عـــــلـــــيـه مـن تـــــقـــــديــــــر وتـــــشــــــجـــــيع

يحتاجهما.
ــراجـــعــة مــقــالــة أ. عـــبــد الــغــنى داود.. و
قال يـسهب فى احلديث عن جنـده طيلـة ا
الـعـرض اإليــطـالى مـعـددًا صــفـاته ومـزايـاه
دون أن يذكـر تـفـصيـلـة واحـدة من الـعرض
ـصرى أقول تفـصيلة واحـدة تتشابه مع ا
تــفــصــيـلــة من الــعــرض اإليـطــالى وهــو مـا
جــعـلــنـا نــتـســاءل: لم االتــهـام? إن من يــتـهم
عــلـــيه أن يــقــدم الــدلـــيل "الــبــيـــنــة عــلى من
نشورة قالة ا ادعى" ودخل فى ظننا أن ا

> إن أعــظم تـصـمـيـمـات كـريج الــتى عـرفت عـلى اإلطالق هى تـصــمـيـمه إلخـراج «هـامـلت» عـلى
سـرح - بسـتـائرهـا الـشاهـقـة البـاذخة - ـشهـد األول بـدت خشـبـة ا ـوسـكو. فـفى ا مـسـرح الفن 
مرات والظالل العـميقة ونثار من ضـوء القمر واحلرس الذين كـأنها مليئـة بالزوايا الغامـضة وا

. رون ب احل واحل

كتبات العامة. ترجمة با هرجان ا هرجان أكد توفر جميع إصدارات ا > د. فوزى فهمى رئيس ا

سرحي جريدة كل ا
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يــنــتــهى  – كــمــا بــالــنص الــشــكــســبــيــرى –
ـوت الـعاشـقـ ثم تـصـالح العـائـلـت أى
أن الـعـرض اإليـطـالى يــقـدم فـرجـة تـنـطـلق
من نص شـكسبـير أما عـرض ع شمس
ناسبة فهو يقدم نص شكسبير نفسه (وبا
قـــــدم الــــعــــرض عن تـــــرجــــمــــة د. مــــحــــمــــد

عنانى).
  3– ذكـــر عـــبــــد الـــغـــنـى داود أن الـــعـــرض
اإليـطـالى اعــتـمـد مـنـهــجًـا إيـطـالـيًــا شـعـبـيًـا
واسـتــفـاد من تــقـالــيـد الــكـومـيــديـا ديالرتى
واسـتعـان باألقـنعـة لتـجـسيـد الشـخصـيات
ـــثل كـــمــا اعـــتـــمـــد عـــلى ديـــكــور أســـاسى 
تـصارعـت وهـو ما لم منـزلى العـائلـتـ ا
يــنــطــبق عــلى عــرض "رومــيــو وجــولـيــيت –

مسرح شكسبير ..عمر قصير وتأثير كبير
 استخدام نفس
األساليب ال يعد
سرقة ..ونقد

العرض فيه الكثير
من التجنى

عرض «روميو وجولييت » جلامعة ع شمس

سرقة أو تقليـدًا ألنها أساليب متاحة أمام
اجلـميع جميع الفـنان يستـخدمون منها
أو يــســتــبــعــدون مــا يــشــاءون وفــقًــا لــلــرؤيـة
والـــزاويـــة الــتـى يــنـــظـــر مـــنـــهــا لـــلـــمـــوضــوع
وخملـــزون اخلـــبــــرة والـــثـــقــــافـــة وإال كـــانت

حركة الفن قد توقفت منذ أزمان.
وأخيـرًا وليس آخرًا يـتسـاءل أ. عبـد الغنى
داود (تــــــرى هـل أكـــــــون قــــــد جتـــــــنـــــــيت إذا
وجدت تشـابهًـا صارخًا وتـقليـدًا أعمى ب
الـــــــعــــــرض اإليـــــــطـــــــالى "الـــــــتـــــــراجــــــيـــــــديــــــا
الـكـومــيـديـة"رومـيــو وجـولـيـيت"  1995وب
"رومـــيــو وجــولــيــيت"  2008 جلــامـعــة عـ

شمس?!).
أقول لك يا أستاذ عـبد الغنى : نعم ولقد
بـــالــــغت بـــعـض الـــشىء فــــلـــقــــد عـــاصـــرت
ـتهم شـخصـيًا وعـايشت بـروفات الـعرض ا
ـــا يــــقـــرب من شــــهـــر ورأيـت كـــيف تــــنـــبع
الـتـفـاصـيل من الـتـفاصـيل وتـتـوالـد األفـكار
وتــــتـــــســـــاقط قـــــطـــــرات الــــعـــــرق وحتـــــتــــرق
األعـــــصـــــاب من اجلـــــمـــــيع وكـــــيف يـــــواجه
شاكل اخملرج ومن ورائه طـاقم اإلخراج ا
الــتى تـتــبـدى لــهم فى كل لــيـلــة عـرض هل
تــعــرف يــا أســتـاذ عــبــد الــغــنى أن "مــحــمـد
الـصــغـيــر" قـد قــدم لـيــلـة عـرضـه األخـيـرة
ـتخصـص بجـامعة ـهرجان ا وقد كانت 
ثـلـيه فى هذه الـليـلة عـ شمس وعـدد 
ـثـلــ عن لـيــلـة الـعـرض يـنــقص خـمـســة 
األولى? ولـقـد ذكـرت يـا أسـتـاذ عـبـد الغـنى
أن الـــــعــــرض اإليـــــطــــالـى قــــدم فـى الــــدورة
ـــهـــرجــان الـــقـــاهـــرة لــلـــمـــســرح الـــســـابـــعــة 
الـتجـريـبى سـنة 1995أى مـنـذ ثالثة عـشر
عــامًـــا وبـــحــســـاب بـــســيط جتـــد أن عـــمــر
"محمـد الصغيـر" وقتهـا سبعة عـشر عامًا
يـدرس بالثـانويـة العـامة بالـتحـديد الصف
الــثــانى الــثـانــوى أى فى الــوقت الــذى كـان
أقــصى طــمــوحه أن يــكــمل قــراءة ســلــســلـة
ــــــغــــــامــــــرون اخلـــــمــــــســــــة) وأن يــــــكــــــمل (ا
مــــجـــمـــوعـــته اخلـــاصـــة  – كـــمـــثـــقف - من
ـستـحيل) و (فالش) و (الشـياط (رجل ا
الـ 13) وأقــــــــــصـى أمـــــــــانــــــــــيـه أن يــــــــــواصل
(األهــلـى) ســيــطــرته عــلى بــطــولــة الــدورى
الـعــام وفــقًـا لــلـقــانـون الــطـبــيــعى هل كـان
الــصــغـــيــر مــخـــتــلـــفًــا عن أقـــرانه? هل كــان

ا. لك ذاكرة حديدية?.. ر
لكن يا له من طفل متميز.. لو كان كذلك.

هداية محمود

 اللـــص الصغيـر 
أهدافنا حيث نـقوم بالربط ب مـا يدرسه هؤالء الشباب من
نــصـــوص شــكـــســبـــيــر فـى مــراحل دراســـتـــهم اخملــتـــلــفـــة وبــ
العـرض احلى لهـذه النـصوص لـضمان اسـتيـعاب ومـتعـة أكبر
وأيضا لنتخطى صعـوبة اللغة التى يتذمر منها الكثيرون. وقد
ـسـرح هـذا الدور بـعـمل بـرامج مخـصـصـة للـمـشـاهدين عزز ا
حيث تتم إقامة مـناقشات حول النص قـبل عرضه على خشبة
ـسـرح من ناحـيـة الـظروف الـتـاريـخيـة لـكـتابـته واألفـكـار التى ا
ــهــتـمــ مــقــابــلــة أبــطـال يــدور حــولــهـا كــمــا يــتــيح لــلــطالب وا
الــعــرض ومــنــاقــشـــة أدوارهم وآرائــهم حــولــهـــا ومع نــهــايــة كل
ـسـرح لـقـاء مـع فـريق الـعـمل كـكل يـطـرح أسـبـوع تـنـظم إدارة ا
من خالله اجلمهور أسئـلته حول العرض الـذى تمت مشاهدته

تعة التواصل واالستيعاب. وبذلك يحقق أكبر قدر من ا
ال يقف دور مسرح شكسـبير عند هذا احلـد ولكنه يفتح أبوابه
ـسـرح فـيـتم عـمل ورش سـنـوية لـلـمـحـتـرفـ وكل مـحـبى فـنـون ا
سرحية يـحاضر فيها كبار فى فن التمثيل واإلخراج والكـتابة ا
ـــســرح ـــســـرح من جـــمـــيع أنـــحــاء الـــعـــالم كـــمـــا يــقـــدم ا رجــال ا
دبــلـــومــات فى اإلدارة الـــثــقـــافــيــة عـــبــارة عن عـــامــ من الـــعــمل
ــام بـــكـــافــة ـــســرح وتـــعـــلم أصـــول اإلدارة واإل ـــتـــواصل داخل ا ا
جوانب العـمل الثقـافى. ويعتبـر هذا البـرنامج التـعليمى من أهم
وأكــبـــر الــبـــرامج حـــيث جـــمع حــتـى اآلن حــوالى 50.000 طــالب

تحدة. قدموا عروضهم فى جوالت داخل وخارج الواليات ا
ـسرح كل هذه الـنشاطات بـروح شكسـبيريـة أصيلة وقد توّج ا
ــســارح فى عــهــده - عــصــر ــســرح عــلـى طــراز ا حــيث صــمم ا
ـسـرح وبـ ـلـكــة إلـيـزابـيث - ويــفـصل بـ أبــعـد مـقـعــد فى ا ا

ــسـرح عــلى قـاعـات خـشــبـته تــسـعــة صـفـوف فــقط. ويـحــتـوى ا
لــلــبــروفــات والــتــدريب وكــافــتــيــريــا تــطل عــلى مــنــظــر بــحــيــرة

متشيجن اخلالب.
وهـــكـــذا جــــمع مــــســـرح شــــكـــســـبــــيـــر بــــ روح الـــهــــواة وعـــقـــول
ـسرح لـشـريـحـة كـبيـرة وبث روح شـكـسـبـير احملتـرفـ فـقـدم ا
بـداخـلــهم وأثـبت - كـمـا قــال اخملـرج اإلجنـلـيـزى إدوارد هـال -
أنه ليس من الضرورى أن تكون إجنـليزيا حتى تـقدم شكسبير

بهذه احلرفية واإلتقان.

ـتـحـدة األمــريـكـيـة وبـالـتـحـديـد فى واليـة هـنـاك فى الـواليـات ا
ـراكـز الـثــقـافـيــة فى الـعـالم...« شــيـكـاغــو يـقع واحـد من أهـم ا

مسرح شكسبير».
ى ــســرح ال تــكـمـن فـقـط فى اسم الــكــاتب الــعـا أهــمــيـة هــذا ا
ـــراكـــز الــــذى يـــحــــمـــله ولــــكن أيــــضـــاً لــــكـــونه واحــــداً من أهـم ا
سرح ومسـاهماً كبيراً فى التـعليمية والـتدريبية لكـل مريدى ا

سرحى اآلن فى الغرب. احلراك ا
وبالرغم مـن قصر تـاريخه الذى لم يـتجاوز الـثمانـية أعوام إال
ـسرح واسـتـطاع اجـتذاب أنه حـصل على الـعديـد من جـوائز ا
ـسرح الكبار من كل أنحاء العالم من بينهم العديد من رجال ا
اخملـرج اإلجنـلـيـزى بـيـتـر بـروك وإدوارد هـال وفى يـولـيو 2008
حصل «مـسـرح شـكـسبـيـر» عـلى «جـائزة تـونى» كـأحـسن مـسرح
محلى - وهى اجلائزة الـتى استحوذ علـيها برودواى وعروضه
لـــســنــوات عــديــدة - بـــعــد أن جتــاوزت عــروضه الـ 600 عــرض
تتـنوع بـ نصـوص شكـسـبيـر ومعـاجلاتـهـا اخملتـلفـة والنـصوص
ـــأخـــوذة عــــنـــهــــا - الـــتى هـى احملـــور األســــاسى لـــلــــمـــســـرح - ا
بـاإلضـافـة إلى بـعض األعـمـال الـكالسـيـكـيـة واحلـديـثـة األخرى
واســتـــضـــافــتـه لــلـــعــديـــد من الـــعــروض خـــارج وداخل الـــواليــات

تحدة. ا
سرح بـحلم صـغير داخل وكأى عـمل ناجح; بدأ مـشروع هـذا ا
قـلب «بـرابـرا جيـنس» الـتى وقعت فـى حب شكـسـبيـر وحـلمت
ـسـرح محـلى يـحـمل اسـمه ويـقدم عـروضه عـلى مـدار الـعام.
وفى عام 1986 بدأت برابرا فى حتـقيق حلمها عندما عرضت
«هــنـــرى اخلــامـس» عــلـى ســطح أحـــد الــبـــارات فى شـــيــكـــاغــو
واسـتمـرت فى إخـراج وعـرض مسـرحـيات شـكـسـبيـر حـتى عام
ـسـرح الـذى حـلمت 1999 عنـدمـا حـصلـت على تـصـريح بـبـناء ا

به.
وقــد جـاء اخـتـيــار مـكـان الــبـنـاء غـريــبـا وغـيـر مــتـوقع حـيث 
اخـتـيــار مـديـنــة «نـافى بـيــر» الـتى تـقـع عـلى بـحــيـرة مـتــشـيـجن
وهى مــديــنــة ســيــاحــيــة وتــرفــيــهــيــة من الــدرجــة األولـى فـرأى
ـكان األمـثل لـتـقـد فن جـاد ولـكن جاء البـعض أنـهـا لـيـست ا
ــشـــروع فــقط ــكـــان لــيـــضــفى هـــدفــاً وروحــاً جـــديــدة عـــلى ا ا
ـترددين اسـتـطـاع أن يجـتـذب الـكـثـير من الـعـائالت والـشـبـاب ا
ـديـنـة عن طـريق عـمل بـرنـامـج خاص عـلى مـطـاعم ومالهى ا
ــتـعــة واالســتـفــادة. وهـذا - تــقــول بـربــرا - أحـد يــضـمن لــهم ا

شروع بحلم صغير  بدأ ا
كان جاذب للشباب ليتحول 

والعائالت

 يقوم بعمل ورش سنوية
 فى فنون الكتابة 
والتمثيل واإلخراج

cyan magenta yellow black File: 10-23�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> تـأثر كريج ببعض الصور التى رآها فى عمل سرليو «خمسة كتب فى فن العمارة» فبدأ التفكير
فـى وجود آلـة تسـتطـيع تصـنيع مـكعـبات ضـخمـة - كمـا رأى فى كهف فـنجـال ذات مرة - بـحيث
تـهبط وتعلـو بأى سرعة ومن فوق - فـى الوقت نفسه - تهـبط وتعلو مـكعبات مشـابهة فوق هذه

كن أن تلعب األضواء بغير انقطاع. تحركة باإلضافة لستائره الشهيرة  كعبات ا ا

شاهدة مسرحية «ضاع القرد» تأليف وإخراج محمود مختار. ستقلة قدمت أمام جلنة ا >  فرقة «حكى مصاطب» ا

سرحي جريدة كل ا
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االرجتال فى تورنتو .. وحفيدة شابلن فى أدنبرج 
 عرض من نوعية
االرجتال الثنائى
كن ألى شخص
 أن يؤدى أو يؤلف فيه

¬ª«YR óªëe .O
شرف على مكتب وزير الثقافة. هام األم العام للمهرجان فاروق عبد السالم ا > يقوم 
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ـشاعر من خالل احلركة ـسرح يخاطب ا > كـان كريج يحلم 
وحــدهـا لن تــكـون ثـمــة مـسـرحـيــة وحـبـكــة ولـكن بــبـسـاطـة
حـركات مترابطة من الصوت والضوء وحركة الكتلة. وستكون

اخلبرة التى يراها اجلمهور خبرة مفعمة باحلياة.
سرحي جريدة كل ا

13 من أكتوبر2008 العدد 66

«العِمّــة والعــصاية»
فى مهرجان العمال للمسرح احلر

أخــــرى أكـــثـــر اســـتــــقالال كـــمــــعـــنى احلب
واحلــريــة واألخالق احلـــمــيــدة بــطــريــقــة
ا يـقال بـسـيطـة سـهلـة االسـتيـعـاب.. ور
إنهـا رؤية وهمـية.. وأن احلقـيقة تـختلف
تــمـامـا عن ذلك ولـكـنـهــا مـحـاولـة جـريـئـة
لـــــكــــســـــر اجلــــمـــــود.. وحتــــريـك األنــــهــــار

الساكنة...
ــســرح قــدم هـــذا الــعــرض ألول مـــرة.. 
ـتــحـدة األمـريــكـيـة.. سـيــاتل بـالــواليـات ا
وقد كـانت سعادة فـيكتـوريا شابـلن كبيرة
عـنـدما اصـطف اجلـمهـور وصـفق طويال

للعرض عند نهايته.. وصرحت :
"متـعة كبـيرة أن تقـدم عرضا مـسرحيا..
ومـتعـة أخـرى أن تتـرقب كـيف سيـشـاهد
اجلـمـهـور العـرض وهـو يتـغـير من مـديـنة
إلـى مديـنـة.. ومـتـعة أكـثـر أن جتـنى ثـمار
جــــهـــدك ورؤيــــتك مــــبـــاشــــرة بـــتــــصــــفـــيق
اجلـــمـــهـــور لك.. ولـــكـن مـــتـــعـــتى األكـــبـــر
واخلــــــــاصــــــــة جــــــــدا.. هـى جنــــــــاحـى فى
ى البـــنـــتـى ألول مـــرة لـــلـــجـــمـــهــور تـــقـــد
ـا لـديـهـا من بـطـريـقــة تـعـبـر عن كـثــيـر 
مواهـب وقدرات.. وهذه مـتعـة لن يـشعر

ر بهذه التجربة"...  بها من لم 
مـثـلة األمـريكـية وفـيـكتـوريا شـابـلن هى ا
ـعـروفـة.. وهـى ابـنـة أسـطـورة الـسـيـنـما ا
شـارلى شــابـلن وأونـا أونــيل ابـنـة  أوجـ
ـــــســــرحى أونـــــيل الـــــكــــاتـب األمــــريـــــكى ا
الشهير.. أمـا أوريليا حفيدة شابلن فهى
فتاة فى العشرين من عمرها درست فن
الـتـمـثـيل الـصـامت.. والـبـاليـه.. والرقص
اإليــقـاعى.. كـمـا أنـهــا مـارست الـريـاضـة
بــــاحـــتــــراف .. فــــهى جتــــيـــد الــــســـبــــاحـــة
واجلـمبـاز.. وركوب اخلـيل.. وقد درست
أيـــضـــا األدب اإلجنــلـــيــزى والـــفـــرنــسى..
والـلغة الفرنـسية هى اللغـة احملببة لها..
كــــمــــا درست أيــــضــــا الــــفــــلــــســـفــــة وعــــلم
الـنـفس.. ولـعـلـهـا بـعـد ذلك تـكـون مـؤهـلة
كـــمـــا ذكـــر الــنـــقـــاد لـــتـــكــون جنـــمـــة غـــيــر
ـا ال مــسـبــوقــة.. وتــقــدم فـنــا فــريــدا.. و
وهـى حــفـــيــدة اثـــنـــ من عــظـــمـــاء الــفن

شارلى شابلن وأوج أونيل...

الـــذهـــنى والـــنـــفـــسـى لـــدى اجلـــمـــهــور ..
وهذه احلبكة مستندة إلى حقائق علمية
ســلـيـمــة .. تـدل عـلى أن الــعـرض لم يـ
عـشـوائـيـا .. وفى غـرب أوروبـا وحتـديدا
بـبالد الــفـايـكـيــنج بـاسـكــتـلـنــدا.. ومـديـنـة
أدنـبـرج .. مـديـنـة الـفـنـون بـأوروبا.. وفى

مــهــرجــان أدنــبــرج الــتـجــريــبـى والـذى 
تـــــأســــــيـــــسـه عـــــام  1947 ويــــــعـــــد أكـــــبـــــر
ــيــا وأكــثـــرهــا شــهــرة.. ـــهــرجــانــات عـــا ا
وأكــثـــرهـــا حتــقـــيـــقــا لـــلـــمـــكــاسب وبـــيـــعــا
ـهـرجـان بـعـرض لـلـتـذاكـر.. وقــد انـفـرد ا
أعــمـال لــكــبــار الــكـتــاب ألول مــرة أمــثـال
هرجان عندما شكسبير وبـيكيت.. بدأ ا
احتـدت ثـمــانـيـة مــسـارح صـغـيــرة لـتـكـون
احتــاداً مــســرحـيــاً ألول مــرة وفى نــفس
ـهـرجـان .. وفى عـام الـعـام أعـلــنـوا عن ا
 1951انــضـمـت جـامـعــة أدنـبــرج لالحتـاد
لـتـتسع آفـاق وطـموحـات أعضـاء االحتاد
.. وقـد أنهى فـعـاليـاته مـنذ عـدة أسـابيع
ومازال صدى العرض الذى نال اجلائزة

وحتــقـــيق حـــلم يــتـــمـــنــاه كل الـــبــشـــر بــأن
يــجــلــسـوا ويــكــونــوا شـهــودا.. يــشــاهـدون

احلياة وهى تمر أمامهم...
واجلـــــزء األهم فـى الـــــعــــرض هـــــو الــــذى
ؤثرات البصرية تستخـدم خالله بعض ا
والضوئية لـلتعبير عن االنتقال إلى عالم
آخــــر .. كـــوكـب آخـــر .. أو حـــتـى مـــجـــرة
أخرى .. وعندها يحلم البطالن ومعهما
اجلـمهـور بعـالم جديـد يخـتلف كـثيرا عن
الــعـــالم الـــذى يــعـــيــشـــان فـــيه .. وكــأنـــهــا
مـحـاولـة لـلـهـروب من الـواقع ولـو لـدقائق
.. ويـالحظ أن القائـم عـلى العرض ال
ـعتادة ـسرح ا يـلتـزمون بـأى من قـواعد ا
.. بـل يـتــحــررون مــنـهــا تــمــامـا .. لــيــكـون
ـفاجأة أهم عـناصـر العرض .. عنـصر ا
ومـن أهم مــا يــرمى إلــيه الــعــرض .. هـو
إخـــــــراج االنــــــفـــــــعــــــاالت الـــــــزائــــــدة لــــــدى
ـتـفـرجـ عن طـريق الـضـحك الـشـديد ا
الـــذى يـــصـل إلى حـــد الـــبـــكـــاء .. والــذى
تــعــقــبه حــالــة من االســتــرخــاء والــصــفـاء

األولى يــدوى فى سـمــاء أوروبـا وأمــريـكـا
وغـــــيـــــرهـــــمـــــا.. وهـــــو عـــــرض "طـــــقــــوس
أوريـــلــيــا".. وهــو مـن الــعــروض اخلــاصــة
جـدا .. كـتـبـته وصـمـمتـه فيـكـتـوريـا ثـيرى
شابـلن البنـتهـا أوريلـيا ثـيرى.. لـتعـبر عن
مــواهـــبــهــا اخملـــتــلــفـــة.. وهــو من نـــوعــيــة
الـــعـــروض الــفـــرديـــة "مــونـــو".. والـــعــرض
ــوســيـقى ــة لــعــالم من ا يــرسم رؤيــة حـا
واخليال.. فأحـداثه تدور حول الطقوس
اخلــاصــة بـالــفــتــاة أوريــلــيــا فى مــشــاهـد
صــامــتــة تــعــبــيــريــة.. تــعــتــمـد عــلـى قـدرة
الـفتاة على الـتعبير عن أحالمـها وآمالها
ــبــهــرة من خالل أدواتــهـــا الــبــســيـــطــة وا
ــتـنــاثـرة حــولـهــا.. وخالل مــدة الـعـرض ا
وهى ساعة واحدة فقط.. ال يشعر فيها
ـكان.. فـهو شـغوف ـتفـرج.. بالـزمان وا ا
ـثـالـيـة.. بـخـفـة ورشـاقـة بـحـركـة الـفـتـاة ا
والـتى وصــلت إلى حــد أن تـسـبـح طـائـرة
ـســرح.. وكل مــشـهـد يــحـمل فى ســمـاء ا
فكرة مختلفة ومستقلة.. ويناقش معانى

فى الـــــفـــــتـــــرة األخـــــيـــــرة.. اســـــتـــــحـــــوذت
ـسارح التجريبية فى العالم مهرجانات ا
ـرئـيـة عــلى اهـتـمـام كل وسـائل اإلعالم ا
ــــقــــروءة.. وفـــــاقت فى ــــســـــمــــوعــــة وا وا
ـهـرجــانـات الـفــنـيـة األخـرى.. مــكـانـتــهـا ا
وبـاتت هنـاك مسـارح أصابـها الـكثـير من
الــتــطــور.. وأصـبــحت خــبــيــرة فى إقــامـة
ـــهـــرجــــانـــات.. بل واســــتـــقـــطـــاب أجنـح ا
ــــديــــنـــة الــــتى جـــمــــيع طــــبــــقـــات شــــعب ا
ـدن اجملـاورة.. ــهـرجــان وا تـســتـضــيف ا
ــثل ــهـــرجــانـــات قــد تـــعــطـــيــنـــا ا وهـــذه ا
ـكن أن يحتـذى بها.. فى والـقدوة التى 
تـــرتـــيـــبـــاتـــهـــا ونـــظــــامـــهـــا.. وفى نـــوعـــيـــة
ـهـرجـان الـعـروض الـتى تـخـتـارهـا إدارة ا
وكــيــفـــيــة اخــتــيـــار هــذه الــعــروض.. ومن
ـــهــرجــانـــات الــتى نــالـت الــشــهــرة أكــثــر ا
الــواســعـة فى الــفــتـرة األخــيــرة.. وأصـبح
أمـل كل فنـان أن يـشـارك فـيهـا مـهـرجـانا

تورنتو بكندا وأدنبرج باسكتلندا...
وقـــد فــردت اآللـــة اإلعالمـــيـــة مـــؤخــرا..
مـســاحــة كـبــيـرة لــعــرضـ كــبــيـرين هــمـا
األفضـل فى مهـرجانى تـورنتـو وأدنبرج..
ولـهـذا أردنـا االقـتـراب لـنـسـتكـشـف قدرا
ولــــو قـــــلــــيال عـن هــــذه الــــعــــروض.. ومــــا
تـنــاقـشه .. ومـا تــقـدمه لــلـجـمــهـور.. ومـا
ثل هـو اجلديد فـيها.. وهل ما تـتناوله 
خـــطـــا عـــامـــا ورئـــيـــســـيـــا لـالهـــتـــمـــامــات
الـدراميـة والفـنية احلـاليـة أم أنهـا مجرد

اجتهاد...
عـلى شاطئ احملـيط الهـادى وفى أقصى
ــديــنــة شـــمــال أمــريـــكــا الــشـــمــالــيـــة.. و
تورنـتو الشهـيرة.. انتـهى مهرجـان تورنتو
الـتـجريـبى مـنـذ أيـام قلـيـلـة.. وقـد حصل
عـــرض "خـــربـــشــة" الـــكـــنـــدى الــبـــولـــنــدى
ـشتـرك على لـقب األفضل.. بل وصفه ا
ذهلة على الرغم من فاجأة ا البعض با
ـرة األولى التى يقـدم فيها أنـها لم تكن ا
هــذا الـعــرض لـلــجــمـهــور.. والــعـرض من
ثل "مسرح نـوعية االرجتـال الثنـائى.. و
الـنـار الــفـائـرة" أحـد أهم مــسـارح مـديـنـة
أدمــــونــــتــــون والــــذى وضـع له اخلــــطــــوط
ــتـوقــعـة الـعــريــضـة.. ويــقــود الـتــغـيــرات ا
حـــــسب مــــــا تـــــقـــــتـــــضـى األمـــــور اخملـــــرج
والـفنـان التـشكـيلى "مـو سادرا".. وتـتركز
الـفكـرة التى يـرمى لهـا مـصمـمو الـعرض
ــــكــــنه أن يــــؤلف أو فى أن أى شــــخص 
ZGôŸG ∫ÉªL≈يــــؤدى أى شـىء بــــدون إعــــداد مــــســــبق..

خربشة .. وطقوس أوريليا.. عرضان جتريبيان..

 احلب واحلرية واألخالق
احلميدة أهم محاوره 
وكسر اجلمود أفضل

سماته

العـيسوى كـمخرج إلى اسـتخـدام مجمـوعة تبـدو كمـعلقـ ساخرين
صـمم حيث برز التعاون على احلدث وهو ما يحـسب للمخرج وا

والتفاهم فى إكمال كل منهما لآلخر وهدفه.

فى عـرض مـيت غـمـر استـطـاع ولـيد قـدور فى دور الـزوج أن يـقدم
ـنـهار من خالل أداء واقـعى صـادق وهو ـنـسحق ا تـقـمصًـا لـلزوج ا
ـنــحى الـذى نــحـته أيــضًـا ديـنــا أبـو عــتـاب فى دور الــزوجـة حـيث ا
اســتـطــاعت الـتــعـبــيـر عـن الـزوجـة الــضـائــعـة الــتى فــقـدت حــبـيــبـهـا
وأصـــبــــحت فـى صـــراع نــــفـــسـى فى حـــيــــاة مع زوج ال حتــــبه لــــكـــنه
بـالنـسبـة لهـا األمان ولـكـنه فى نفس الـوقت لم يحـققه لـها فـباعت
نفـسـها لـلـبـلطـجى طـلـبًا لألمـان.. اسـتطـاعت ديـنـا أن تقـدم احلـالة
راحـلها وحلظاتها وصـمتها بينـما قدم محمد تـوفيق "البلطجى"

طى نظرًا لقصر الدور. بشكل 
ــيـلـودرامـا خــاصـة وأن لـغـة احلـوار الحظ أن األداء اجته إلى ا وا
بـهــا الـكـثـيـر من الـتـنـغـيم الــشـعـرى والـصـور الـبالغـيـة وهـو مـا كـان

مثل واخملرج. يجب مراعاته من ا
أما فى عرض خـالد العيـسوى فقـد اعتمد عـلى أسلوب الـسخرية
حـيث تــقـد الـشــخـصـيــات فى حـالـة انــدمـاج وكـســرهـا سـواء من
ن صابر فى كـثير وهـوب أ خالل الـشخصـيات نـفسهـا كما فـعل ا
تعددة شاهد ا من اللحظات أو من خالل سـخرية اجملموعة فى ا
يـلودرامـا وأكد ـيلـودراما األمـر الذى خـفف من حـدة ا وحلظـات ا

على عمومية الشخصيات ورمزيتها.
ـنهزم فى ن صـابر فى تـقد شخـصية الـزوج البطل ا وقد برع أ
ـفـارقـة الـسـاخرة ـنـتـصـر فى احلـرب مؤكـدًا عـلى تـلك ا واقـعه وا
وذلـك من خالل إحــــســــاس مــــتـــنــــاقض داخــــلى جــــعـل الـــلــــحــــظـــات
ــيــلـــودرامــيــة تــأخـــذ شــكل الــكـــومــيــديـــا الــســوداء فــأضـــفى عــلى ا
الـشـخـصـيـة حـيـويـة وأبـعـادًا مـهـمـة من خالل اهـتـمـامه بـالـتـفـاصـيل
واسـتـخــدامه جلـسـده الــضـخم لــلـتـأكــيـد عـلى الــتـنـاقض بــ الـقـوة

والضعف وعدم القدرة على الفعل.
وفى مقابله كـانت مى عبد الرازق فى دور "الـزوجة" استطاعت أن
ــرأة/ الـوطـن/ الـرمــز الـكــبـيــر الــتى تـغــتـصـب قـبل زواجــهـا تــقـدم ا
وبعـده. استـطاعت أن تعـبر عن صـدق مشـاعر الشـخصـية وتـتعدى
بهـا إلى حـدود رمـزيـتـها لـلـوطن دون الـتـوقف عـنـد حد الـشـخـصـية
االجـتـمـاعـيـة. واهــتـمت بـالـتـفـاصـيل وســاعـدهـا عـلى ذلك قـدرتـهـا
علـى التلوين ووضـوح مخارج الـصوت واإلحسـاس الصادق وكذلك
ـكن لـها أن تـنـطلق خفـة حـركتـهـا ورشاقـتـها. إنـهـا مـوهبـة جـديدة 

فى عالم الفن.
كــذلك كـــان نــبــيل جالل فـى دور الــبــلــطــجـى صــادقًــا ورغم قــصــر
ــطـرب الـدور إال أن أداءه كــان مـتــمــيـزًا إضــافـة إلى ســيـد جــابـر ا
الــذى جــعـــله اخملــرج كــمـــعــادل لــلــبـــطل الــزوج ولــذلـك قــدمه مــنــذ
البـداية وهـو مـقيـد طوال الـوقت واسـتطـاع تـقد األغـنيـة وكـاتبـها
نـسحق إضـافة إلـى عصـام نصر أيضـا لتـعبـر عن دواخل البـطل ا
ـقصود ان عـبد ا الله مـحمـد طه محـمد عـلى جهاد مـحمـد إ
شيـماء سـامى مـحمـود رمضـان هيـثم حسن وهم اجملـموعـة التى
جعـلـهـا اخملـرج ذات أهـمـيـة خـاصـة من خالل األداء الـسـاخـر الذى
أضـفى عـلى الـعـرض حـيـويـة وأكـد على الـفـكـرة الـتى يـسـخـر فـيـها
اجلميع من موقف الصـمت جتاه البلطجى صـاحب العصاية والتى

أكد العرض على أنها رمز للقهر.

ـصـراويــة اسـتـخـدام مـوســيـقى مـؤلـفــة خـصـيـصًـا يـحـسـب لـعـرض ا
لــلــعـــرض من خالل لــيـــونــاردو عــادل حـــيث أضــفت عـــلى الــعــرض
تـأكــيـدًا لـلـحـظـات الــدرامـيـة وفى نـفس الـوقت ســاهـمت فى تـأكـيـد
الـسخـرية كـمنـهج للـعرض. لـقد جنح اخملـرجان مـحمـود أبو الـغيط
وخالـد العيـسوى فى تـقد رؤيتـ مخـتلفـت وإن تـفوق العـيسوى
نـهج اإلخراجى والتمثـيلى ليؤكد فى اهتـمامه بالتفـاصيل ووعيه با

ستقبل الواعدين. أنه أحد مخرجى ا

وكــأنـــهــا قــادمــة من غـــرفــة الــبــلــطـــجى مــصــورة أيــاه وتـــعــبــيــرًا عن
اغتصابه حلرمة الزوجة وقهره للجميع.

ـصـراويـة اعــتـمـد اخملـرج خـالــد الـعـيـسـوى عـلى فى عــرض فـرقـة ا
تفـسيـر آخر يـعتـمد عـلى إبراز الـرمز والـتأكـيد عـلى عـمومـية هذا
الـرمـز وحتـوله الـسـيـاسى لـيـصـبح الـزوج والـزوجـة رمـزين; فـالـزوج
ــواطن الــضـعــيف بــيــنـمــا الــزوجــة هى ذلك الــوطن الـذى هــو  أو ا

يغتصب ويستباح نتيجة لضعف الزوج .
ـبدع مـحمـد جابـر الذى اجته ومن هنـا كان االعـتمـاد على ديـكور ا
كان وجعله محاطًا إلى البساطة فى التعـبير الرمزى حيث جرد ا
بــالـســواد لــيـؤكــد عــلى الــكـآبــة وكـذلـك اسـتــخــدم خـامــة بالســتـيك
ن هو فى نـزل وكشـفه  األكـياس الـشفـافة لـلتـأكيـد على هـشاشـة ا
اخلــارج بل أتـاح ذلك مــداخل ومــخـارج عــديـدة حــيث جـنح خــالـد

ـؤسـسـة كـانت خـطــوة جـريـئـة ومـحـمـودة تـلك الـتى أقـدمت عـلـيـهـا ا
العـمالـية بـرعاية األسـاتذة أحـمد األصـور وعبـد الوهـاب احلديدى
سـرح الـعـمـال بـشـبرا ـهـرجـان األول  ومحـمـد ربـيع  حـيث أقـامـوا ا
هـرجـان مـحـمـد ربـيع. ورغم ـسـاهـمـة فـعالـة مـن مـديـر ا اخلـيـمـة 
ـسـرحى حـسن سعـد رئـيـسًـا شـرفيًـا إال أنه لم وجود الـصـحـفى وا

يحضر الفعاليات ولو لدقيقة واحدة!!
الحظ أن العـروض ال تـنتـمى إلى الـعـمال لـكـنهـا عروض كـمـا أن ا
ـهـرجـان ــسـرح وذلك اعـتــمـادًا عـلـى أن ا فــرق شـبـابــيـة من هـواة ا
ــؤســســة يــحــمل اسم الــعــمــال كــمــكـــان يــدعم الــشــبــاب من خالل ا
الـعـمـالـيـة لـكـنه يـحــمل صـفـة احلـر وبـالـتـالى كـان اشـتـراك الـفـرق
ـهرجـان وهى فرق تعـودنا عـلى مشاركـاتهـا دائمًا فى الـعديدة فى ا

هرجانات اخملتلفة. ا
وقد تباينت العروض ولـعل أبرزها العرضان اللذان قدمتهما فرقة
ـصراوية إخـراج خالـد العيـسوى وفرقـة مركـز شباب مـيت غمر ا
إخــراج مـحـمـود أبـو الــغـيط. ويـقــومـان عـلى نص واحــد هـو "الـعـمـة

والعصاية" لرجب سليم.
والنص يـطرح مـعانـاة زوج وزوجة من الـقهر مـن اآلخر ذلك اجلار
الــبــلــطـجـى الـذى يــســعى لــقــهـر اجلــمــيع والــســيـطــرة عــلــيــهم سـواء
جـسـديًـا أو مـعـنــويًـا حـيث يـطـاردهم دائـمًــا بـصـوت تـسـجـيـله الـذى
ــزعج. وهـو مـا يـقـهــر اجلـمــيع بـأغـانــيه الـهــابـطــة وصـوته الــعـالى ا
يـجعل هـناك صراعًـا ب الـزوج والزوجة مـن جهة وبـ البـلطجى

الذى ال يظهر إال فى مشهد واحد من جهة أخرى.
ــواطن ويــطـــرح الــنص الــزوج والــزوجـــة كــرمــز فــالـــزوج هــو ذلك ا
ـــعــانـــاة مــعـــانــاة الـــوطن وحـــروبه خــاض الـــبــســـيط الـــذى حتــمل ا
احلـروب وعــبـر الـقـنـاة وحـطم خط بـارلـيـف وعـاد مـنـتـصـرًا يـنـتـظـر
حتقـيق حلـمه بالـرفـاهيـة لكـنه يصـطدم بـالـبلـطجى الـنمـوذج الذى
ـنــطـقـة يــحـمل مالمـح كـثــيـرة لالنــفـتــاحـيـ حــيث يــسـيــطـر عـلـى ا
ونـسـائـهـا وكـأنه الـفـتـوة الـسـابق إضـافـة إلى حـصـوله عـلى أراضى
الـســاحل الــشــمــالى كـنــمــوذج لالنــفـتــاحــيــ الـذين حــصــدوا نــتـائج
االنتصـار بينـما البـطل الذى حقق االنـتصار لم يـحصل على شىء
ستوى الرمزى أصبح عاجزًا األمر بل ظل يعانى حتى أنه عـلى ا
الذى يخص زوجته وال يتوقف عـجزه عند العجـز البيولوجى لكنه
يــتـعـداه إلى عــجـز اقـتـصــادى األمـر الـذى يـجــعل الـزوجـة تــسـتـسـلم

وتبيع نفسها للبلطجى حتى حتمى نفسها وزوجها منه.
واجهة إن النص يطرح الزوج والزوجة كنماذج سلبية لم تستطع ا
رغم أن الـزوج أحـد األبـطال لـكـنه اسـتسـلم فى واقـعه االجـتـماعى
وصار مسخًا ومع ذلك يطرح النص األمل فى النهاية حينما يقتل
ـنهزم الـبلطـجى ويخمد صـوت تسجـيله ليـشعر الـزوج والزوجة ا
اجتـمـاعـيًا بـأن هـنـاك غيـرهـمـا استـطـاع أن يـفعل لـيـحـقق حـلمـهـما
الذى لم يـسـتـطيـعـا هـما حتـقـيـقه بعـد أن فـقـدا القـدرة عـلى الـفعل

نتيجة عجزهما.

اختلف التنـاول اإلخراجى فى العرض رغم جودتهما حيث اهتم
اخملــرج مــحــمــود أبــو الــغــيط فى عــرض مــركــز شــبــاب مــيـت غــمـر
بالـتفـسيـر االجتـماعى واإلنـسانى مـركزًا عـلى كون الـزوج والزوجة
ـنـسـحـقـة اجـتـمـاعـيًـا واعـتـمـد فى الـعـرض عـلى ـوذجًـا لألســرة ا
ديـكــور مـعـبــر يـصـور فــيه مـنــزل الـزوج والـزوجــة بـشـكل يــؤكـد عـلى
ـكـان غــرفـة كـئـيــبـة تـسـتـخــدم لـكـافـة األغـراض االنـسـحــاق حـيث ا
(مأوى ومـنشـر وحمـام). ولـعل أبو الـغيط مـصمم الـديكـور واخملرج
قد اهـتم بهذا الشـكل غير اآلدمى لتأكـيد فكرة االنـسحاق خاصة
وقـد جـعل الــغـرفـة كــئـيـبــة وتـبـدو وكـأنــهـا "بـدروم" لــتـأكـيــد سـيـطـرة
الـبـلـطجى األعـلى الـذى جـعل شـبـاك غرفـته أعـلى مـنـتـصف الـعمق
صـمم فى تغـيير لـيبـدو وكأنه يـسيطـر ويهـيمن علـيهـما كمـا جنح ا
ـنظـر بـاعـتـبـار أن هـنـاك مـشهـدًا فى مـنـزل الـبـلـطـجى يـجمـعه مع ا
الـــزوجــة حــيث جـــاء الــتــغـــيــيــر بــبـــســاطــة وسـالســة من خالل دفع
الــبــلــطــجـى لــلــبــاب الــذى يــدور وكــذلك دفع الــزوج لــبــاب الــغــرفــة
ــكـان بـبــسـاطــة.. كـذلك جـاءت مــواسـيـر لـيـخــرج فـيـحــدث تـغــيـيـر ا
الــصـــرف الـــصـــحى مـــعــبـــرة عن الـــغـــرفـــة الــتـى تــمـــثل قـــهـــر الــزوج
ــواســيـر والـزوجــة خــاصــة وأن الـتــصــمــيم اعــتـمــد عــلى تــصــويـر ا
ـفـتـوحــة الـتى تـبـدو وكـأنـهــا اجلـزء الـســفـلى من الـرجل بــسـيـقـانـه ا

العيسوى اهتم بالتفسير الرمزى والسياسى
و أبو الغيط اهتم بالتفسير االجتماعى

صراوية"  عرض "ا
 يقدم نهجاً فى السخرية األدائية

التناول اإلخراجى

التمثيل

وسيقى ا
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ـكان ال شكل له - مساحة شـاسعة من الفراغ تمـتد أمامنا - كل شىء ساكن > ا
- ال صــوت يـســمع - ال حـركــة تـرى - ال شىء أمــامـنــا من هـذا الــعـدم ســتـولـد
احلــيــاة - حـتى ونــحن نــرقـبــهـا: فـى قـلب ذلك اخلــواء ســتـبــدأ ذرة واحـدة فى

الظهور.. ثم فى التحليق إنها تبدأ مثل ميالد الفكرة فى احللم.

هرجان  التجريبى ياسر شبل. > يرأس جلنة العالقات العامة با

سرحي جريدة كل ا

ájó©ŸG
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 ازدادت قوتها وخطورتها حتى أصبحت
 مهيمنة بأفكارها فى مواجهة القوى األخرى

هرجان هذا العام. > من تأليف أمانى فهمى وإخراج عصام العقاد قدمت فرقة «رؤيا» مسرحية «اجلدار» للمشاركة فى ا
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ـســرح اجتـاهـا شــعـريـا فى > كــان اجتـاه فـاخــتـاجنـوف نــحـو ا
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سرح التجريبى .. دعم وحماية رابطة ا

مجدى احلمزاوى

عليه العوض
 فى جامعة الزقازيق

ا انصب اجملـموعة التى تـقوم بالـفعل; وإ
ـــــثل مـــــا أو األمـــــر فـى تـــــأكـــــيـــــد غـــــبـــــاء 
ـمثل ـبالغ بـها الـتى يقـوم بها ا احلـركات ا
الـــــذى أخــــذ دور اخملــــرج الــــغـــــائب; مع أن
فـــرضــــيــــة نص الــــعــــرض األولى أنه لــــيس
هناك مخرج! كمـا أن هناك نقطة مضيئة
أخـرى فى الـعـرض وأيـضـا ضـاع تـأثـيـرها
ألنها لم جتد التوكـيد الكافى عليها وكأن
غامرة فى هذا سامح الشامـى خاف من ا
األمـر مع أنه لــو كـان اســتـمـر بــهـا أو ركـز
نـحته شرعـية ووضوح وجـهة نظره عليـها 
وتفسيراته فيما يـتعلق باحلالة البوليسية;
وهـذه الــنــقـطــة تـمــثـلـت حـيــنـمــا دخل أحـد
ـــمــــثـــلـــ وقـــد الــــتـــبس عـــلــــيه األمـــر فى ا
ــوضــوع  فـــبــدال من أن يـــنــطق بــكـــلــمــات ا
الــــنص الــــواجـــبــــة نـــطـق بـــكــــلــــمـــات رأفت
الـــدويــــرى من نص (الــــواغش) فى اجلـــزء
الـذى تـشـابه مع مـوضـوع نص الـعـرض أال
وهـــو مــــحــــاولــــة األخت أن جتــــعل أخــــاهـــا
يــأخــذ الــثــأر من قــاتـل أبــيــهــا; وكــان بــهـذا
ـوضـوع من الـعـمـومـية الـتـنـاول سيـخـرج بـا
إلى الـتـخـصـيص; خـاصـة أن هـذا اخلروج
أو هـذا االلـتـبـاس كـان بـالـلـهـجة الـتى كـتب
بـهـا الــدويـرى نـصه; وكـانـت هـنـاك فـرصـة
ــتــعـة لــو أنه اســتــثــمــر هـذه فى جــدلــيــة 
الــنــقــطــة عن طـــريق االمــتــداد والــتــأكــيــد;
خـاصـة وأنه - كـمـا قـلـنـا - يـبـدأ بـفـرضـية
غــيــاب اخملـــرج وأن الــفـــرقــة ســتـــقــدم مــا
يــــحـــلـــو لـــهــــا. ولـــكن األمـــر تــــاه فى خـــضم
مـــحـــاوالت اإلضـــحــاك; وبـــدال مـن إتـــاحــة
ــتع  أعـــطــيت ــا هــو جـــدى و الـــفــرصـــة 
الـفـرصـة لـتـأكـيـد الـغـبـاء والـلـعب بـاأللـفاظ
ـكشـوفة "إيـاها" وأيـضا بـعض احلـركات ا
والتى ال تتسق مع توجهات جهة اإلنتاج.
ـسـاعـدة أمـا بـالـنـسـبـة لـعـنـاصـر اإلخـراج ا
ـــــوســــيـــــقى ـــــتــــمـــــثـــــلــــة فـى الـــــديــــكـــــور وا ا
واإلضـاءة.. إلخ; فـقـد سـار مـعـظـمـهـا وراء
احلالـة الـتفـسـيريـة لـآلن ونـحن فقط; ولم
تـــكن هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لـــتـــقـــد أبـــعـــاد أو
مـــســـتـــويـــات أخــــرى; وحـــتى هـــذه احلـــالـــة
ـستوى الوحـيدة لم يكـن فيهـا األداء على ا
طلـوب; فالديكـور الذى صممه اجلـمالى ا
ثـال اقتـصر سمـير الـشهـابى عـلى سبـيل ا
ـــداخل ومــخــارج عــلى بـــضــعــة بـــانــوهــات 
قـاعة العـرش التى تدور بـها األحداث مع
وضع األقـمـشـة الـتى حتـمل ألـوان األبيض
واألسود فى الغالب األعم مع وجود بعض

األحمر على استحياء تام.
ــكن أن نــنــهى احلــديث دون اإلشـارة وال 
واإلشادة بـفريق الـتمـثيل مع ذكـر اجملهود
الـذى بــذله اخملــرج فى هـذا الــتـدريب مع
حتـفظـنـا بعض الـشىء عـلى الطـريق الذى
ســار فـيه بــعـد ذلك ; فـمــحـمــد ثـروت كـان
مــوفـقــا فى دور "ســامـبــو"; وأحـمــد وجـدى
الـــذى قـــام بــــدور "بـــعـــزق" ال بــــأس به أمـــا
أمنـيـة عبـد الـفتـاح الـتى قـامت بدور "ضى
ـــثـــلـــة واعـــدة وأمـــامـــهـــا الـــنـــجـــوم" فـــهى 
مـســتـقـبل فـى هـذا اجملـال والــرائع أحـمـد
الــــــبـــــســـــة الـــــذى قـــــام بـــــدور "حـــــكـــــيـــــرش"
ــثل كــومـيــدى مـتــمـكن و"جـعــيــصـة" فــهـو 
ولــــكن يــــعــــيــــبه فــــقـط هــــذا الــــلــــهـــاث وراء
الـــكـــومـــيـــديـــا ثم بـــقـــيـــة الـــفـــريق مـــحـــمـــد
عـشـوش ونــهى الـســيـد ومــحـمــد عـصـام
ــسـلــمى ومــحــمــد عــبـد وعــمـرو الــســيــد ا
ــوهــبــة ــتــلــكــون ا الــسـالم.. واضح أنــهم 
تاز بهما الفريق كله . واحلماس اللذين 

تـــنـــاوالت الــنـص الــســـابـــقـــة; وخــاصـــة فى
اجلــزء الــثــانـى من الــعــرض والــذى ارتــكــز
علـى تصوير حالة الـبوليسية الـتى تعيشها
لكى احلاكم; ملكة; التى خلدت الرداء ا ا
ومن خـــلــفه حتـــكم اخلـــونــة واالنـــتــهـــازيــ
ــلــكـة والــوزيــر; قـد تــاه وفــقـد ــثال فى ا
تــوازنه وبــريــقه وخــرج من حــالــة الــتــأكــيـد
ــرور الــعـــابــر نـــتــيــجـــة اإلســراف فى إلـى ا
ــــكن أن يــــبـــعـث عـــلى جـــلب كـل مـــا هــــو 
اإلضحـاك; والـذى اعـتـمـد اخملـرج بـصورة
ـكن أن كــبــيـرة فى هــذا اجلــلب عــلى مــا 
ـسـرح; من خالل ـســرح داخل ا يـســمى بـا
هـذه الـفـرقـة الـتى تـريد أن تـمـثل مـا يـحـلو
لـهـا بـعـيـدا عن سـلـطـة اخملـرج; وأيـضـا فى
اخلــروجــات الـكــثـيــرة من ســيـاق الــتـمــثـيل;
ـناقشة وهـذا اخلروج من السـياق لم يكن 
قـضـيـة أو التـأكـيـد عـلى أمـر ما يـصب فى
حـــالـــة الــتـــمـــرد عـــلى اخملـــرج/الــســـلـــطــة/
اإلمالء أو حــتى مـنــاقـشــة أى شىء يـخص

وحتـويـلـها عن وجـهـتـهـا; وإن كـان األمـر هو
بــعث بــعـض الــكــومــيــديــا فــإن بــنــيــة الــنص
األصلـى ومدرسـته تـقـوم أسـاسـا عـلى هذه
ــتــنــاقــضــة بــشــكل ــواقف ا الــكــومــيــديــا وا
صـارخ; وأيــضـا نـص الـرفــاعى كـان يــحـوى
الــكــثــيــر جـــدا من هــذه الــكــومــيــديــا والــتى
كـانـت فـجـة فى بــعض األحـيـان. والـنــتـيـجـة
ـشـروع واجلـيـد واجلـديد عن أن التـنـاول ا

ــلك وبــأنه فــعال مــازال حــيــا يــقـوم بــكل ا
ــلـكى ـعــتــادة من خالل الــرداء ا وظــائــفه ا
الــذى يـعـلق عــلى كـرسى الــعـرش ويــتـعـامل
مــعه اجلــمــيع كــأنه حــقــيــقــة واقــعــة حــيـة;
ملكة لكة ومن ثم ا وبسيادة الوزيـر على ا
درسة كـلها; وال مجـال هنا للـحديث عن ا
ـــثال فى الــفـــنــيـــة أو االجتــاه الـــذى كــان 
ــديــد لــلــمـلـك أزوالـد) ألن نص ( الــعــمــر ا
ـرة األولى ; ا األمــر خــرج عن هــذا مــرتــ
ـمــكن تــداركه كـانـت بــشـكـل بـســيط ومـن ا
ــرة الـــثــانـــيــة مـن خالل نص الـــرفــاعـى; وا
أخـذت بــنص الـعـرض إلى طــريق الـفـارس
عن طــريق مــعــاجلــة ســامح الــشــامى; ومع
تــأكـــيــد أنى لـــست ضــد أى نـــوع من أنــواع
الــدرامــا حـــتى لــو كــانت الـــفــارس; ولــكــنى
بــالــتــأكــيــد ســأجــد فـى نــفــسى الــبــعض أو
الكثير من الشىء جتاه لى أذرع النصوص

ســامـح الــشـــامى هــو مـــخــرج شـــاب واعــد;
وألنه مـازال فى مـرحـلـة الـشبـاب; فـإن من
حــــقه أن يــــجـــرب ويــــدخل مـن كل األبـــواب
بـدال من الـطـرق عـلــيـهـا حـتى تـنـضج هـذه
ـوهــبـة ويـعـرف له طـريـقـا; وهـذا فى حـد ا
ذاتـه لــــيـس عــــيـــــبــــا بـل هــــو مـــــطــــلـب مــــلح
وضــرورى الكـتـسـاب اخلـبــرة; ولـكن الـعـيب
يــكـون فى مــحـاولــة جـمع الــنـقــيـضــ مـعـا;
وأن يــحــاول أن يــكـــون له مــنــهــجه اخلــاص
سرحى وفى نفس فى التعامل مع النص ا
الـوقـت فـإنه يــنــســاق بـشــكل أو بــآخـر وراء
ـــقـــولـــة الـــتى دمـــرت مـــعـــظـم فـــنــون هـــذه ا
ــــصـــريـــة; أال وهى مـــقـــولـــة: إن الـــعـــرض ا

اجلمهور عاوز كده.
وفى عـرض (عـلـيه الـعـوض) الـذى أخـرجه
جلـــامـــعــة الـــزقـــازيق والـــذى شـــارك به فى
فــعــالــيــات مــلــتـقـى الـدلــتــا الــثــانى لــلــفــنـون
ـــصــريــة والــذى ـــســرحــيـــة لــلــجـــامــعــات ا ا
عـقدت فعاليـاته على مسرح جامـعة طنطا
ـقـتـبس ـعـد أو ا لم يــكـتف سـامح بـالـنص ا
ديـد للمـلك أوزوالد) لـلكاتب عن (العـمر ا
ــيــر لـــوكــتش والـــذى يــحــمـل تــوقــيع فـالد
ــا تـدخل إبـراهــيم الـرفــاعى كــمـؤلف!! وإ
أيـضا فى هذه الكـتابة; فـجاء نص العرض
ـسـرحيـة الـتى يـحـمل بـدايـة هـذه الـفـرقـة ا
غـــاب عـــنـــهـــا اخملـــرج نـــتـــيـــجـــة ظـــروف مـــا
(الـقـبـض عـلـيه مـن قـبل الـبــولـيس) ووجـد
أعــضـاء الـفـرقـة أن فـى هـذا األمـر فـرصـة
مــنــاســـبــة لـــكى يــقـــدمــوا مــا يـــريــدونه دون
تدخل من هذا اخملرج/ السلطة/ اإلمالء;
وعلى هـذا فإن التـناول يـستـوعب أن يكون
هــــنــــاك بــــعض مـن الــــعــــشــــوائــــيــــة أو عـــدم
ــســرحـيــة خــاصـة االتــسـاق فـى احلـركــة ا
احلركات اجلماعـية; كما أنها تستوعب أو
ـطروح لـكـسر ـوضـوع ا تـستـلـزم أن يـكون ا
حـالـة اإلمالء مـغـايـرا لـلـمـوضوع األسـاسى
الـــــذى كـــــان اخملـــــرج "إيـــــاه" ســـــوف يـــــقــــوم
ه فـى حـالــة تـواجــده; ولـكن هــنـاك بـتــقـد
حــالــة من االنــضــبــاط الـتــام فــيــمــا يـســمى
بـاالســتـعـراض االفــتـتـاحـى لـفـرحــة الـفـرقـة
لـعـدم وجـود اخملـرج; أيــضـا قـامـوا بـتـقـد
نـص مـــعـــروف; إن لم يـــكن عـــلى مـــســـتـــوى
ـقـتـبس عـنه عـلى األقل نص الـرفـاعى أو ا
ـــنــون ومـــا تاله; من خـالل مــوضـــوع أجـــا
فــجـــاء نص الــعــرض لـــيــقــدم حـــكــايــة هــذه
لـك فى احلرب لـكـة الـتى غـاب زوجـهـا ا ا
لـفــتــرة عـشــر ســنــوات; واتـخــذت لــنـفــســهـا
عـــشــيــقـــا ومــا تـــبع ذلك من حـــالــة هــروب
االبن عـــــنــــدمـــــا اكــــتـــــشف األمـــــر وأيــــضــــا
اضــطــهــاد االبــنــة; مع حــالــة الـقــتل الــدائم
لــلــحـــراس الــذين يـــكــتـــشــفـــون هــذا األمــر;
وحـــيــــنـــمــــا تـــعـــرف أن زوجــــهـــا عــــلى وشك
الـعودة بـعـد هـذه الـغـيبـة الـطـويـلـة تتـفق مع
الــــعـــشـــيق عـــلـى قـــتل الــــزوج بـــعـــد رجـــوعه
مباشـرة; وهذا مـا يحدث بـالفعل; وتـتطور
األمـور وتكتشف االبـنة هذا األمـر فتحاول
ــسـاعـدة األخ; االنــتـقـام مـن الـقـاتل واألم 
ولـكـن يـقــبض عـلــيـهــمــا ويـتــعـرضــان ألبـشع
أنـواع الـتـعـذيب حتى يـقـرا بـخـطئـهـمـا وبأن
عـقوبـة اإلعدام الـتى صـدرت بحـقهـما هى
عــقـوبــة عـادلــة وال بـد مــنـهــا لـلـتــكـفــيـر عن
اخلـطـأ الشـنـيع الذى ارتـكـبوه فى حق األم
ـــلــكـــة; ويــســـيــر األمـــر من خالل أنـــظــمــة ا
الـــدولـــة وخــاصـــة مـن خالل الـــوزيـــر الــذى
اتـسم باحلـالـة البـولـيسـيـة; وأيضـا كـان هو
البـس الـعــصــريـة الــوحـيــد الــذى يــرتـدى ا
ويـستعمل التـكنولوجيـا احلديثة خاصة من
خالل وســائل االتــصـــال; وفى هــذا مــعــنــاه
ــكـــشــوف والــذى  تــنــاولـه كــثــيــرا جــدا; ا
ويـــنــــتــــهى األمــــر بـــعــــدم اإلعالن عـن وفـــاة
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ـدينة أداليـد عاصـمة مـقاطعـة استـراليا سنوى يـقام 
اجلنوبـية.. وهـذا احلدث هـو األكبـر فنـيا بـاستـراليا..
ــيـا فى وقــد كــانت بــدايـتـه عـام  1960وهــو الــثــانى عــا
حجم مبيعاته من التذاكر.. فقد باع حوالى  900 ألف
هرجـان األخير فى ح كان عدد التذاكر تذكرة فى ا
ـيا التى بـيعت فى مـهرجـان أدنبـرج الشـهيـر واألول عا
 1.7 مـليـون تـذكرة.. تـخـصص نسـبة  22% من اللـيالى

للعروض الكوميدية ...  
وهـنـاك كــذلك مـهـرجـان إدمــونـتـون الـتــجـريـبى الـدولى
دينة إدمونتون وهو حدث سنوى يقام فى أغسطس 
ــقـاطــعـة ألــبــرت بـكــنـدا وقــد أسـسـه اخملـرج الــكـبــيـر
بــريــان بــيــاســلى عــام  1982 كــأول مــهــرجــان جتــريــبى
بـشمال أمريكـا.. على غرار مهرجـان أدنبرج بأوروبا..
وأصبح األكبر فى أمريكـا الشمالية بعد ذلك.. وتقدم
سرحى.. العروض بـعدة مسـارح منهـا بيت والتـردال ا
دار تـرنـسالـتا لـلـفنـون.. ومـسرح فـارنسـكـونا.. ومـسرح
ـهـرجـان تـقـام عروض الـقـلـعـة وغيـرهـا.. وأثـنـاء فـترة ا
خــارجـــيــة بــالـــشــوارع واألزقــة اجملـــاورة لــلـــمــســارح من
عــروض شـارع وعــروض األقـنـعــة احملـبـبــة لـلـجــمـهـور..
ــــهـــا فى أكـــثــــر من 1500 عــــرض مـــســــرحى  تــــقـــد

ـــهــــرجــــان األخــــيــــر.. وأكـــثــــر من 77 ألف تــــذكـــرة  ا
بــيـعــهــا.. ومــا يــزيـد عن 500 ألف مــتــفـرج زاروا مــوقع

هرجان..  ا
ومـــهــرجــان أوتــاوا الـــتــجــريـــبى وهــو مــهـــرجــان حــديث
نــســبـيــا.. كــانت بــدايــته عـام 1997.. يــقــام خالل آخــر
أســبــوعــ من شــهــر يــونــيــو.. ويــشــارك فـى اإلشـراف
ــهـرجــان جــامـعــة أوتــاوا.. فـتــقــام بـهــا الــنـدوات عــلى ا
ـصـاحـبـة لـلـمـهـرجـان.. وأغـلب الـعـروض ـؤتـمـرات ا وا
ـدة.. تقـريـبا سـاعة ـسـرحيـة .. قصـيـرة ومتـوسـطة ا ا
ـهـرجـان بـكونه يـسـتـخـدم لغـتـ هـما أو أقل.. يـتـمـيز ا
دينة الرئيـسيتان وهما اإلجنلـيزية والفرنسية.. لغـتا ا
هـرجـان أيضـا بـإقـامة ورش تـدريـبيـة.. تـقدم ويـتمـيـز ا
ــسـرحــيــة كل مـا هــو جــديـد لــديــهـا من فـيــهــا الـفــرق ا

تقنيات وأدوات درامية مبتكرة وغير معتادة.. 
وأخـــيــــرا مــــهـــرجــــان دابــــلن الـــتــــجــــريـــبـى وأحـــد أكــــبـــر
ــيـا ..  ورغم حــداثـته أيــضـا.. والـذى ـهــرجـانــات عـا ا
بــــــــــدأ عـــــــــام  1995 إال أنـه أصــــــــــبـح واحــــــــــداً مـن أهم
ـــهـــرجــانـــات الـــرائـــدة فى أوروبـــا.. وقــد تـــطـــور هــذا ا
ـهــرجــان فى أيــرلــنـدا بــســرعــة شــديـدة.. ولــلــمــسـرح ا
قــســمــان أحــدهـمــا أيــرلــنــدى مـحــلى.. واآلخــر دولى..
وتــمـتـد االحـتــفـاالت به لـســتـة عـشـر يــومـا خالل شـهـر
ـهـرجــان جـمـيع أنــواع الـفـنـون من سـبـتــمـبـر.. ويــقـدم ا
مـوسـيـقى ورقص وفـنون حـيـة وفـنـون اخلدع الـبـصـرية
ـــهــرجـــان خـالل ســنـــواتـه الــعـــديـــد من .. شــارك فـى ا
الفنان الـكبار وعلى رأسهم شيخ اخملرج ومؤسس
الـــرابـــطــة بـــيـــتـــر بــروك.. وأريـن فــرنـــكـــوفــتـش وأنــدرو

برستون ومايكل ك وغيرهم.. 
هـرجانات أهـمية عن تـلك التى ذكـرناها وال تـقل بقيـة ا
سـارح التـابعة .. وتقيم الـرابطـة احتـفاال سنـويا بـأحد ا
لـهـا لـتقـيـيم أحـداث عـام مضى والـتـمـهـيد لـعـام جـديد..
ــكن أن تـنـضـم لـهـمـا.. وتــرشـيح مــسـارح ومـهــرجـانـات 
ـا يــتم تـرشــيح أخـرى لـم تـتــقـدم.. دلــيال عـلى وعى ور
قـادة هذه الـرابطـة ورعـاتهـا.. ولم ال واألب الروحى لـها

    ... سرحي شيخ اخملرج ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL 

هـى احتـاد ووحـدة حـقـيـقـيـة بـكـل جـوانـبـهـا الـسـيـاسـيـة
واالقــتـــصــاديــة واالجـــتــمـــاعــيـــة.. وهــذه الــرابـــطــة هى

سرح التجريبى"... "رابطة ا
وبخطوات سريـعة ازدادت قوة هذه الرابطة.. وذهبت
كـل قــنــوات ومــســارات الــثــقــافـــة تــتــحــدث عــنــهــا وعن
مـستـقـبلـهـا.. وعـما تـمـثـله من خطـورة عـلى قـوة أخرى
مـهـيـمنـة.. ومـكـمن خـطـورتـها فى أنـهـا تـخـاطب الـقلب
والـعــقل والـوجـدان.. وأن اإلقــنـاع بــالـنـســبـة لـهــا يـعـنى
ن آمن بـأفـكـار هذه ـكن  تـعـدى خط الـرجـعـة.. فال 
الرابـطة أن يـرتد.. ولـهذا فـقـد أصبـحت أيضـا محط
هـتـمـ بالـسـياسـة.. وشـغلت أنـظار عـيـون السـاسـة وا
.. بــعـد اكــتـشــافـهـم لـضــخـامـة بــال كـبــار االقـتــصـاديـ
األموال التى تـضخ فى نشـاطاتهم اخملـتلفـة.. ولندرك
أكثر قوة هذه الرابطة.. فنقول إن عدد الشركات
ــشــاركـة فــيـهــا والـراعــيــة لـهــا حـتى ــسـارح ا وا
اآلن تـعدت الـ  163 مـسـرحـاً وشـركـة مـنـها
ــســتــقـلــة" بــكــالــيــفــورنــيـا شــركــة "الــعــ ا
ومـــســـرح "بـــارا" الـــشـــهــــيـــر بـــرومـــانـــيـــا..
ومـــســرح "أنـــقــرا" الـــتــركى و"مـــجــمـــوعــة
الـــفــنـــون الـــكـــبـــرى" بـــنـــيــويـــورك والـــتى
أســسـهـا االقــتـصــادى والـفــنـان الـرائع
سادين مـانسـون و"مجـموعـة مسارح
ـؤلـفـة من بـودهــان" بـبـاكـسـتـان.. وا
ــــســـارح مـــجــــمــــوعــــة كــــبــــيـــرة مـن ا
الـــبــاكـــســتـــانــيـــة.. وشــركـــة "ديالمــا
ـــــكـــــســـــيـــــكـــــيـــــة ومـــــســــرح بـــــوتش" ا
"شـيـكاغـو الـتـجريـبى" وهـذه أمـثـلة..
ـســارح والـشــركـات وغــيـر ذلـك من ا
التى تضم ما يزيد عن  120 جنسية
مـخـتـلـفـة.. وتهـتم الـرابـطـة بـأكـثر من
 130 لــــغــــة ولـــهــــجــــة.. انـــضــــمت لــــهم
مــؤخـرا الــلـغــة الـهــنـديــة األم والـلــهـجـة
ـــيــزيــة.. والـــلــغــة الــكـــرديــة.. والــلـــغــة ا
الــعــربــيــة ســتــكــون مــحل االهــتــمــام فى
الـــفـــتــــرة الـــقــــادمـــة.. بــــعـــد أن اهــــتـــمت
ـــهــــرجـــان ومـــســـرح دمـــشق الـــرابـــطـــة 
مـؤخرا.. ورشـحـته لالنضـمـام لهـا كأول
مسرح عربى يـنضم إليها.. ويعد
بيتـر بروك نفسه من أهم
ـــــــــــــهـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــ ا
ــشــجــعـ وا

ــــســــرح دمــــشـق خــــاصــــة وأنه قـــــدم أحــــدث عــــروضه
سرحية لديهم مؤخرا ... ا

ــسـرح الـتـجـريـبى الـتـى تـشـمـلـهـا أجـنـدة ومـهـرجـانـات ا
الرابـطة 16 مهرجـانا.. يتـمنى رعاة ومـسئولـو الرابطة
زيـــادتـــهـــا.. ولـــكن هـــنـــاك شـــروطـــاً يـــجـب تـــوافـــرهــا..
النـضمـام أى مهـرجـان جتريـبى لهـذه الـرابطـة وأهمـها
هـرجـان مسـرحـا جتريـبـيا مـسـتقال ال أن يـتـولى هـذا ا
يــتـــبع حـــكــومـــة الـــدولــة.. وأن يـــســتـــمـــر إنــتـــاجه خالل
ـســرح مـشــاركـا بــشــكل شـبه الـعــام.. وأن يــكـون هــذا ا
دائم فى مــهـرجـانـات الـرابــطـة.. واالنـضـمــام لـلـرابـطـة
ـــزايــا.. ـــهـــرجـــانـــات الـــعـــديـــد مـن ا ـــســـارح وا ـــنح ا
ـــالـى حـــسـب احلـــاجــــة.. وأولــــويـــة وأهــــمــــهـــا الــــدعـم ا
تـبادلة لـلعـروض اخملتـلفة.. بـجانب الـتبادل شاركـة ا ا
الــثــقــافى والــفــنى واحلــضــارى.. وأيــضــا حــمــايــة هـذه
ــهــرجــانــات حتـت مــظــلــة جــمـــعــيــة حــقــوق ــســـارح وا ا
بـرم ب الرابطة اإلنـسان الدوليـة من خالل االتفاق ا
هرجانان األكثر شهرة وهما واجلمعية.. وإلى جانب ا
مهـرجان أدنـبرج بـاسكـتلـندا ومـهرجـان تورنـتو بـكندا..
ـنـاســبـات الـثــقـافـيـة ــهـرجـانـات مـن أهم ا تـعـد بــقـيـة ا
ـيــا والـتـى يـجـتــمع عــلـيـهــا ويـهــتم بـهــا أغـلـب سـكـان عـا
األرض وال يــســعــنى ســـوى اســتــعــراض الــبـــعض مــنــهــا

ومحاولة عمل زووم بسيط واالقتراب منها...
ـهرجـان دورهام لـلـدراما بـإجنـلتـرا.. والذى  الـبدايـة 
ــســـرح دورهـــام الــتـــربــوى.. بــدأ عــام  1979.. وذلك 
وفى بـدايـتـه كـان شـديـد اخلـصـوصـيــة.. فـقـد يـقـتـصـر
ــمـــثل الــواحــد "مــونــو".. وظل فى عــلى عــروض ذات ا
هـذا احلــيـز وذلك اإلطــار لـثـالثـة عــقـود.. حــتى كـانت
ـسـرح أبـوابه نـقـطـة الـتـحـول عـام  2003 عـنـدمـا فـتح ا
جلــمـيع أنــواع الـعــروض.. فـأصــبح فى اجملــمل يـتــقـدم
ــسـارح.. ــئــات من ا لــلــمـهــرجــان آالف من الــعــروض 
ـسرح فى استـقبال األعمـال فى بداية نـوفمبر ويبدأ ا
وتـبــدأ الــعـروض مـن فـبــرايــر.. لـيــتم اخــتـيــار األعــمـال
هرجان وذلك خالل ـها خالل فتـرة ا كن تقد الـتى 

شهر يوليو من كل عام...
ومــهــرجــان فــانــكــوفــر الــتــجــريــبى.. والــذى يــقــام عــلى
ـقـاطـعـة كـولـومـبـيا ـديـنـة فـانـكـوفـر  مـسـرح  الـبـديل 
الـبريـطانـية بـكنـدا وذلك منـذ عام  1985 هـذا احلدث
يـقام فى سـبـتـمبـر من كل عـام .. ويـعتـمـد بـشكل كـبـير
ـتـطـوعـ الـذين يـتـغـيرون ومـؤثـر عـلى مـجـمـوعـة من ا
كل عـام.. وتقـام جـوالت خارجـيـة للـعـروض اخملتـلـفة..
هـرجان ينتمى جملمـوعة مهرجانات كنـدا التجريبية وا
ـــســـرح الـــتـــجـــريـــبى.. ويـــتم وهى أحـــد رعـــاة رابـــطـــة ا
اخــتــيــار الــعــروض بــطــريــقــة "من يــتــقــدم أوال.. يــقــدم

عرضه"...  
وأيـضــا مـهــرجـان
أداليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
التـجريبى.. وهو
مـــــهـــــرجـــــان فـــــنى

مـــنـــذ أواخـــر الــــقـــرن الـــتــــاسع عـــشـــر وبــــدايـــة الـــقـــرن
ـسـرح الـعـشـرين.. بـدأ فـى الـظـهـور مـا أطـلـقـنـا عـلـيه ا
الــتــجـريــبى.. ويــقــال إنه قـد نــشــأ شـرقــا وغــربـا.. ردا
سارح الـتابعـة للدولـة.. والتى حتكـمها تـوجهات علـى ا
حــكــومــتــهــا الـــســيــاســيــة واالقــتـــصــاديــة.. وكــانت هــذه
ــــســـارح أو تـــلك احلــــاالت  فـــرديـــة قــــويـــة كـــانت أم ا
ضعيـفة.. وظلت عـرضة للتـنكيل واالضـطهاد.. وكانت
ـائة عام دائمـا فى حاجة إلى دعـم وحمايـة.. وتاريخ ا
ـاضـيـة يقف شـاهـدا عـلى هذه الـتـجـارب وأصحـابـها ا
ومـا عـانوه من مـشقـة ونـهايـة الكـثـيرين مـنـهم.. فمـنهم
من مـات مـشـنـوقـا وآخر مـعـدمـا.. وثـالث قـتل واخـتفى
جـثـمـانه.. ومن قـتـله االكـتـئـاب بـعـد الـعـزلـة وغـيـر ذلك
من الــنـهــايـات الــتى ال تــتــنـاسب مـع فـنــانــ مـبــدعـ

أنــصف الــقـلــيل مــنــهم خالل عــصــرنــا احلــالى ومـازال
األكثرية فى حاجة إلى إنصاف...

بـعـد كل هـذا الـعنـاء والـظـلـمات طـويـلـة األمد.. وخالل
بـضـع سـنــوات مـضت.. أراد أصــحـاب الــرأى احلـر أن
ــبـدعـ يـخــرجـوا إلى الــنـور.. فــقـاد كــبـيــر األحـرار وا
"بـيتر بروك".. حمـلة ضخمة.. الحتـاد أصحاب الفكر

ـســرح الــهــادف فى رابــطـة احلــر وا
جتــمع مــســارح الــتـجــريب فى
العـالم.. فيـكونـوا كتـلة واحدة
نـتشرة مثـلها مـثل التـكتالت ا
شــرقـا وغــربـا.. وهى لــيـست

رابــــطـــــة عــــاديــــة بل
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ا هو بالتـحديد مزجه ب احلقيقة > الشىء الذى جـعل عروض فاختاجنوف متميـزة تماما إ
السـيكـولوجـية ودرجـة كـبيـرة من الوعى بـظـاهرة الـتمـسرح. كـتب فـاختـاجنوف «إن الـواقعـية ال
تأخذ كل شىء من احلياة ولكـنها تأخذ ما هى بحاجة إليـه إلعادة تقد مشهد ما.. أما الشكل
فيجب أن يـخلقه اخليال ولهذا السبب أدعـوها الواقعية اخليالـية. أما الوسائل فيجب أن تكون

مسرحية».

هرجان. > د. أحمد سخسوخ يتولى هذا العام مسئولية رئاسة جلنة الندوات واحملاضرات با

سرحي جريدة كل ا
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فى سكته يروى حكايات.. إلخ".
أو يــقــول: "حـكــايــة الـولــد الــلى اتــولـد فى
دنــــيـــا بـــ دروبـــهـــا تـــاه/ الـــشـــمس كـــانت
ضحكـته وغنوته حتكى تقول عشق احلياة
/ عـيـونه بـحر مـالـوش آخـر/ ملـيـان وعود
أكـيــدة/ وقـلــبه زى الـطــيـر مـســافـر لــدنـيـا

ساكنة بالد بعيدة".
ــقــطــوعـــة الــبــالــغــة الــداللــة أو فـى تــلك ا
ـهـد ويكـشف بـهـا احلدث فى والـتى كان 
ذروته وفـيها يـقول: "يا لـلعـجب يا للـغرابة
صـــاحـــبـــنـــا قـــلـــبه مـــغـــرم صـــبـــابـــة.. رغم
اخملاطر لـكن يخاطر ع اجلسر يدهس كل
اخملـــاطـــر.. قـــلــبـه يــدقـق عــيـــنه بـــتـــبــرق

صاحبنا أصله فى العشق شاطر!".
ثم يصـدح صوت أحمد احلجار فى شجن
ــــكن إن كــــان ده عــــمــــيـق: "يــــا ريت يــــا 
ـــــكـن مـــــا تـــــهـــــد تـــــانـى أمـل الـــــغالبـــــة"
ــفــاجـأة ع ويــشـرح:"ويــبـص فـجــأة يــلــقى ا
اجلـنب قاعـدة بتسـتناه.. دى نـكلة والّ كان
حــلم غـايـب.. فى ريــحـهــا يــحـضـن حـضن
احلــــبــــايـب.. أمـــورة هــــيـه الــــنـــكــــلــــة ديه
مــلـمــسـهـا خـالّ اجلـرح طـايـب.. ووجـودهـا
يــــحـــمـى من الــــديـــابــــة.. يــــا لـــلــــعــــجب يـــا
لـلـغــرابـة!.." وأنـا لــلـحق وبال أى عـجب أو
غــرابــة قـد اكــتــشـفـت شـاعــرا قــادرا عـلى
ـؤدية للحالة صاغة الصورة وبـناء البنية ا
ـعــنى الـعــمـيق لـذات الـنــفـسـيــة وإضـفــاء ا
احلــــالــــة وذلـك فى سالســـــة ويــــســــر فى

التوصيل..
وقد كان احلـكاؤون األربعـة: طارق شرف
مى رضا نشـوى إسماعيل مـحمد شاكر
فـى حـــالـــة حـــضـــور بـــهى وإلـــقـــاء مـــحـــكم
لـتـحدث حـالـة تـوصيـل لم يشـبـهـا أى ملل
ـمـثـل رنـدا إبـراهيم فى كـمـا لـعب باقى ا
دور "اجلــــــــدة" وهــــــــشـــــــــام عــــــــلـى فى دور
"شــــمــــهـــورش" وخــــالـــد خــــلـــيــــفـــة فى دور
ــمـــثل الــذى "الـــطــفـل" أدوارهم وكــذلـك ا
لــعب دور األب فى دقــة وتــوفـيق كــبــيـرين
واســتــطــاع عــمــرو قــابــيـل كــمــعــد وشــاعـر
ومـخرج أن يجـسد حالة تـشخيصـية أولية
ــســكـوت حتــكى أقــصــوصــة وأن يـشـى بـا
عـــنه ويـــشـــيع عـــبـــر الـــرمـــوز اإلدريـــســـيـــة
"الـنكـلـة القـطـار "لفـظه أخـر الدنـيـا التى
ـعــانى تــشــيــر إلى ال مــكــان وال زمــان!" بــا
ـوقف الدرامى الـعام فى الـالزمة إلغـناء ا
بساطة وعمق فى ذات الوقت.. لقد كانت
الـلـيـلـة الـثـانـيـة من لـيـالى "وجـوه الـسـاحر"
أيــــضــــا ال تــــخـــــلــــو من الــــســـــحــــر وتــــشى
بــاسـتــمــرار احلـالــة الــســاحـرة فـى الـلــيــلـة
الــــثــــالــــثــــة الــــتى نــــحن فـى اشـــتــــيــــاق إلى

استطالع خوافيها!..

ـقـدمـة وفى اخلـلفـيـة الـسـوداء أنزل من ا
أعــلى دائـرة بــيـضـاء كــبـيــرة كـمــا لـو كـانت
قمـرا هاديـا فى ليل بـهيم سـوف ينـيره لـنا
حـكى احلـكـائـ ولقـطـات عـرضـهـا شادى
أبــو شــادى عــلــيـه كـشــاشــة عــرض لــطــفل
يــجـرى عـلـى قـضـبــان الـســكـة احلــديـديـة
طفل ريفـى فى جلباب أبـيض وحوله عالم
فـسـيح من احلـضـرة الـتى يـنـتـهـكـهـا قـطـار

سريع غاشم!
ويــحــكـى احلــكـائــون حــكــايــة ذلك الــطــفل
الريفى الـذى كان يكدح يوميا فى الذهاب
ـدرسـة وكـيـف كـان يـعـاقـب لـتـأخـره إلـى ا
بـيـنـمـا كـان فى الـترتـيـب أول دفعـته كـيف
كـان يحـلم بعالم جـميل تغـيب عنه فيه أمه
 –التى خطفها احلرام! - ولم تكن ترعاه
فـيـه إال جـدته بـحــكـايـاتـهــا وهـواجـسه عن
ـاوراء "آخر الـدنـيا" ذلك اجلـنيـة وعـالم ا
الــعـــالم الــذى يـــتــمــاهى مـــعه غــيــاب األب
الــذى أعـطـاه "نــكـلــة" وهى عـمــلـة نــقـديـة
فـضـية سـداسـية الـشـكل كانت شـائـعة فى
اخلـمـسـيـنيـات وكـانت ذات قـدرة شـرائـية
تــعـادل خــمــســة جــنــيـهــات عــلى األقل فى
عـالم ال يطحـنه الغالء.. فـكانت لـها قـيمة
مـادية وقـيمة مـعنويـة هى األعلى فى عقل
وقــلب ذلك الــطــفل الــذى غــاب عــنـه أبـوه
تاركا له ذلك الـرمز وذلك التذكار وأيضا
مـصـحوبـا بـذلك التـحذيـر من الـسيـر على
جـــســـر الـــســـكـــة احلـــديـــديـــة.. وذات يــوم
يـصـحـو الـطـفل عـلى كـارثـة فـقـد "الـنـكـلـة"
ويــبـحث عـنـهـا فى كـل مـكـان فال يـجـدهـا
وال يـــــبــــقـى أمــــامـه إال جـــــســــر الـــــســـــكــــة
احلديدية فـيذهب ويبحث عنـها ويجدها
بـ زلط اجلـسـر فـيـفـرح ويـقـذف بهـا فى
الـهـواء ويـعـاود الـتـقـاطـهـا فى نـشـوة بـالـغـة
وفـرح غامـر يـنسـيه سـمـاع صفـيـر القـطار
الـرهيب الـقـادر فى غـشم وغـبـاء وانفالت
لـيدهس مـا يعـترضه من بـراءة ونبل وفرح

إنسانى بأبسط األشياء!
هــذه هى الـقـصـة اإلدريـسـيـة الـتى قـدمـهـا
ـــعــد فـى قــالـب شــعـــرى مـــعــبـــر عن أدق ا
ـشـاعـر واخلـلـجـات كـمـا كـان السـتـخـدام ا
تــقــنــيــة الــعــرض الــســيــنــمــائى فى الــقــدر
ـصاحب لـلغـناء اجلـميل ألحـمد نـاسب ا ا
احلجـار سـواء فى التـلـخيص الـشـعرى فى

قصيدة "سكة سفر" التى أتخير منها:
ــيــعـاد "ســكــة ســفــر والــقــطــر جــاى فى ا
صـفـارته مـالـيه الـكـون بـعـاد/ الـقـطـر يـاما

االخـتــيـار أمـا مى رضــا فى دور "سـنـسن"
فــكــانـت نــســمــة الــعــرض الــنــديــة ونــبــضه
احلـى حـــيث جــــاء أداؤهـــا فى يــــســـر تـــام
وجـسدت تلك الـشخصيـة وبعثتـها حية من
الـعدم فى حـضور بـلـيغ ورسم للـدقائق فى
ـمثـل قلـيلة رونق بـهى.. إنهم كوكـبة من ا
العدد عظيـمة الشأن فهنيئًا لهم ما قدموا

لنا من متعة وفائدة.
ـــصــاحـــبــة وال أنــسـى أن أشــيـــر إلى دور ا
ـــواكــبــة الـــذى لــعــبـــته مــوســيـــقى بــاهــر وا

احلريرى فى هذه القطعة من الليلة.
وكانت الـقـطعـة الثـانيـة هى إعداد وأشـعار
عـمـرو قـابـيـل لـقـصـة يـوسف إدريس "آخـر
ــســـتــويــات عــلى نـــفس ا الـــدنــيـــا" فــقــام  –
الـــثالثـــة  –وفـى جــو فـــســـيح رحـــيب وضع
أربـــعـــة مـــقـــاعــد جلـــلـــوس احلـــكــائـــ فى

ـــنـــصـــة وعـــبـــر الــســـيـــنـــوجـــرافـــيــا عـــلى ا
ـقاصـد الكاتب البـسيـطة واحملقـقة بـدقة 
ـمثـلـون فى ـعـد ثـم اخملرج وقـد جنـح ا وا
قـاصـد فـكان حتـقـيق تـلك احلـالـة وذات ا
عـبـد الـرحـيم حـسن فى دور "بـهـيـج" مـثاال
يــحــتــذى به فى الــســيــطــرة وااللــتــزام فى
جتـسـيـد الــشـخـصـيـة. وتــنـاغم مـعه وعـلى
ــســـتـــوى كل مـن نـــفــســـيـه اإلمــارة نـــفـس ا
والـلـوامـة محـمـود الـزيات وأشـرف شـكرى

متنع.. فى أداء السهل ا
وكــــذلـك جــــاء أداء طــــارق شــــرف فى دور
الــعــازب اجلـار ســهال  ســلــسـا مــعــبـرا فى
بــــســـــاطـــــة ودقــــة عـن كــــافـــــة تـــــفــــاصـــــيل
الــشــخــصــيــة لـيــرســمــهــا فى بــراعـة عــلى
ــنـصـة فــكـان اخـتــيـار اخملـرج لـه مـوفـقـا ا
لــلـــغــايــة وكـــافــأ هــو مـــخــرجه عـــلى هــذا

فى الليلـة الثانية من لـيالى "وجوه الساحر
يــوسف إدريـس" من إخــراج عــمــرو قــابــيل
فى قـاعـة الـغـد شـاهـدت إعـدادًا لـلـمـخرج
لــقــصــة "الــســتــارة" وإعــدادًا آخــر مــطــرزا
ـمـثـلـ بــأشـعـار لـلـمـخـرج مع نــفس بـاقـة ا
الـذين لعبـوا "جمهـورية فـرحات" فى اللـيلة

األولى فماذا فعل بنا قابيل?.
ــــســـتــــويــــات الــــثالثــــة وضع عــــلـى نـــفـس ا
صـبـحى عـبد اجلـواد كتـلـت فـى اجلانـب
فـوق كـل كـتـلـة ســور "درابـزين" يـشـى بـأنـنـا
أمــام "بـلـكــونـات" من طــراز اخلـمـســيـنـيـات
وأحــاطــهــمــا بــالـســتــائــر الــسـوداء  –نــظــرا
لــلــمــيــزانــيــة احملــدودة فـى تــقــديـرى  –فى
مـــواجــهـــة اجلــمـــهــور فى اخلـــلــفـــيــة رسم
بــانــورامــا لـــقــاهــرة اخلــمــســيــنــيــات وإلى
الــيــمــ قــلـيـال وضع كـنــبــة عــربى وحــيـدة
تـعـلن ليـس عن نقص فى الـبـنيـة اجلـمالـية
ا عن فـقر أو عوج فى تـصـميم الـبنـيـة وإ

واضح فى اإلمكانية..!
ونرى الزوج "عـبد الرحيم حسن" والزوجة
"مى رضــا" فى مــشــاهـد احلــيــاة الـيــومــيـة
برسم ولغـة اخلمسينيات ولكن اإلعداد –
ـوقف من نـاحـيـة وتوضـيـحه من لـتـعـمـيق ا
جــعل شـــخــصـــيــة الــزوج نــاحـــيــة أخــرى  –
ـثـلــ فـإضـافــة إلى عـبـد يـلـعــبـهـا ثـالثـة 
الرحـيم حـسن فى شـخصـيـة الزوج "بـهيج"
جعل أشرف شـكرى يلعب شـخصية جانب
طمئنة والقوامة وجعل من نفس "بهـيج" ا
مــحــمــود الــزيــات يــلــعب جــانــبــاً من نــفس
"بهـيج" األمـارة أى قدمـه عمـرو قابـيل لـنا
كـشخـصيـة مزدوجـة منـقسـمة عـلى نفـسها
فـهـو يعـلن أنه مع الـتـحـرر والتـقـدم وحـرية
ـرأة ومـسـاواتـهـا فى احلـقـوق والـواجـبات ا
بـــالــرجل بــيــنــمــا هـــو فى احلــقــيــقــة "سى
ــرأة مـــحض مــتــاع ووعــاء الـــســيــد" يــرى ا

وجارية!..
لـذلك وسـوسـتـه نـفـسه األمـارة بـالـسـوء أن
ـواجـهـة يـضع ســتـارة عـلى شـرفـة مــنـزله ا
لشرفة شـقة يسكنها عامل عازب ليحجب
زوجـته كـمشـهد مـثيـر لـهذا الـثور الـهائج –
الخط اسم الزوج (بـهيج) - ولكن بدال من
أن يحـقق له احلـجاب الـفضـيلـة لفت نـظر
كـل من الـــزوجــــة "ســـنــــسن" لــــوجـــود هـــذا
الــشـــاب مــفــتـــول الــعــضـالت كــمــا لـــفــتت
الـستـارة "احلـجاب" نـظـر ذلك الـشاب إلى
سـتـخبـية"!.. وجـود هـذه األنثى الـشـهيـة "ا
وهــكـذا لم يــحـقـق احلـجــاب الـفــضـيــلـة بل

حرض على الرذيلة!..
وبــذلك كـانـت الـقــصـة اإلدريــسـيــة أمـثــولـة
أخـالقـيــة لـنــقـد حــالــة االزدواج والـتــخـلف
الـتى كانت تـنخـر جسم مـجتـمع طامح إلى
بـنـاء االشتـراكـيـة والـتـقـدم إلى األمـام عـبر
مـشاركـة كل عنـاصره فى اإلنـتاج والـبناء..
عـد أن يحـقق حالـة درامية وقـد استطـاع ا

فى الليلة الثانية من ليالى
وجوه الساحر

أمثولة أخالقية وعالم ما ورائى..!
 قصة أخالقية تتعرض لنقد حالة االزدواج

 والتخلف فى مجتمعاتنا

 حالة درامية بسيطة وناجحة 

نفـسى فى مواجـهتك. ال أشـعر بـتعب من شىء إال من الـتفـكير فى ذلك..
ـسك يـديه ويحـاول أن يـقـبلـهـما) ألن مـصـيـرنـا بـ يـديك يـا سـيدى. (

هاتان اليدان اللتان تستطيعان أن تنتزعا أحشاءنا.
أوجو: 

دعك من ذلك إذن أيها السكـير القذر إنها مـسخرة. كفى وإال أعطيتك
مثل! اتركنى إذن! «علقة» ساخنة. أيها ا

د قـدمه إلى األمام لـكى يتـخلص من اآلخـر الذى (بـدال من أن يركـله 
يركع تقريبا أمامه. وينتهى آوجستو بأن يسقط جالسا على األرض وها

هو يبدأ فى الضحك).
أوجو: 

(ينفجر أيضا فى الضحك فجأة) ثم.. كف عن الضحك!
(يـتوقف آوجـسـتـو عن الـضـحك ثم يـعـاود الـضـحك من جـديـد ويـعاود

أوجو الضحك أيضا)
آوجستو: 

(يصب النبيذ) لنشرب يا سيدى العريف.
أوجو: 

(يتناول الكأس ويضحك) لنشرب. أتظن أنك ستسكرنى?
آوجستو: 

(يغمز بعينه ويضحك) وأنت? من يقول إنك ال تفكر فى ذلك?
أوجو: 

) لـقــد أعـلـمـتك بـأنــنى مـصـفـحـة (يـشيـر إلى الـزجـاجة) (يـضـحك دائـما
كننى أن أشرب أربعة من هذه وال تؤثر فى.

آوجستو: 
إن كنت مصفحة فأنا مدرعة. (قهقهة)

أوجو: 
(يقلده) إنك سكير دنىء جدا. (يستدير)

إيلينا:
تـقف على الـبـاب تنـظر لـهـما وتـضحك أيـضا) أحـضرت لـكـمـا أغـطـية )
تتـقدم فى الـغرفـة تشـير إلى صـندوق كـبير) نـعم. لـقد فـكرنـا أن أحسن )
مـكانـا ينام فـيه سيادة الـعريف هـو ذاك. فالنـار موقدة هـنا طوال الـنهار.

آوجستو الفراش (يخرج آوجستو).
إيلينا:

(تضع الفـراش فوق الصنـدوق وتستعـد للذهاب) أرى أن روحـا قد عادت
إليك. إننى جد مسرورة; آوجستو ذو مواهب.

أوجو: 
يقـتربـان يلـمحان) لذلـك سيـكون نعـم وأنا.. احلـقـيقـة أريد مـسـاعدته (

فيد أن أعرف.. ما يتعلق باألمر كل ما فعله أليس كذلك? من ا
إيلينا: 

ـعـنى آخـر هؤالء  آه! نـحن هنـا فى جـو فـظـيع. إنـهم كائـنـات مـتـحجـرة 
ــا يــرونه ويـلــمــسـونه. الــقــرويـون ألــيــسـوا أشــرارا. إنـهـم ال يـؤمــنـون إال 
وأغـبـياء!.. فـى كل شىء إال مصـلـحـتهـم! آه! لو تـعـرف عـيونـهم يـا سـيدى
ـصنوعة توحـشة وعفـونة مالبسهم ا اكرة وأصـواتهم ا عيونـهم الضيقـة ا

اعز. يغطيهم الوحل والشعر. إنهم أشرار للغاية. من جلد ا
أوجو: 

ولكن ماذا فعل زوجك فى نهاية األمر?
إيلينا: 

ال شىء. حماقات. (تخرج)
أوجو: 

) بـومــة عــجـوز! (يـنـظـر إلى الـبـاب اآلخـر) مــا تــزال هـنــاك تـلك وحـيدا )
الفتاة. معـها فى أربع دقائق سأعرف كل شىء. لقد كانت طوال السهرة
هــنـا خــلف الــبـاب لــتـســمـعــنى. لم تـر قط زيــاً رسـمــيـاً إنــهـا مــعـجــبـة بى

أوجو:
بطبيعة احلال هذا إنسانى. إنى أسمعك.

آوجستو: 
(ينظر له) ما فعلته?

أوجو: 
نعم.

آوجستو: 
يـظل أوجــو يـراقـبه. آوجـسـتـو يــفـتح فـمه ولـكــنه ال يـغـلـقه) ال شىء. ( )
متضرعا) ترى يا سيـدى أنه من الصعب تفسير األحداث بعد أن حتدث.
فـشىء يحدث يـحتم حـدوث شىء آخر.. وهذا األخـير يـحتم حدوث شىء
آخـر كـذلك.. وهـكـذا دواليك. وعـنـد روايـة األحداث تـبـدو دائـما غـريـبة..

وعلى العكس عندما حتدث يتم كل شىء بهدوء. لم أفعل شيئاً.
أوجو: 

يـشرب) أتـيت نـعـم. إن مـا يـحـزنــنى أنك ال تـثق بى. ال لــيس لـديك ثـقـة (
ودة وأنت تـصدنى وتـضايـقنى. آه! يـنبـغى أال نسىء إلـيك بـتعـاطف بل 

النية وأال نتباغض.
آوجستو: 

) نـتـباغض! إنـنى حتى ال أسـتطـيع ذلك يـا سيـدى إننى ضـعيف (مقـاطعا
جدا وكل الناس يستغلون ذلك!

أوجو: 
أتــرى! حـــســنـــا لــذلـك أتــيت ألقـف بــجـــانب الــضـــعــيـف وأحــمـــيه من كل
األخـطار إنه دورى. (يقـدم له الكأس) إنـهم إذن يسـيـئون مـعامـلتك هه?

ماذا فعلوا لك?
آوجستو: 

هم? إنهم ليسوا على وفاق معى.
أوجو: 
وأنت?

آوجستو: 
(مغتاظا) أنا.. سوف أطلب تدخل أحدهم.. سأذهب حتى إلى النائب!

أوجو: 
اذا تقول كل هذا الهراء? (هادئا) 

آوجستو: 
بالضبط سوف يتولى النائب قضيتى!

أوجو: 
اذا تقـول هذا الهراء? ماذا فعلت? (ينظر إليه آوجستو دون أن (غاضبا) 
ا تسـعد بذلك. لقد يتكلم) أتـنتظر حـتى أصفعك. أيها األبـله.. كال. فر
. سأكون طوع أمرك. قضيتك عادلة. إنها غلطتك. استدرجتنى إلى كـم

ماذا فعلت?
آوجستو: 

) سـيـدى إنـهم يـريـدون اإليـقـاع بـنـا بـأى ثـمن. نـعم لـيـجـعـلـونا مضـطـربا )
. إنه أمـر يجعلنى رأت الـبائست ـوت من اجلوع والبؤس أنـا وهات ا

أتمزق.
أوجو: 

اذا? لكن ماذا فعلت? 
آوجستو: 

ــاذا? (يــنـظــر إلى أوجـو) ال شىء. لم أفــعل يــبــدو عـلى وشـك الـكالم)  )
شيئاً.

أوجو: 
اذا ترتعد? (يزداد غضبا) 

آوجستو: 
. مـنذ أيام وأيـام وأنا أتـخيل ذلك أن أجد ألنى خـائف إننى رجل مسـك

بالتأكيد. سأستخلص منها كل شىء.
آوجستو: 

رتبة صغيرة) ستنام هنا نوما قريراً. (يعود 
أوجو: 

ـرء بـالـتـعب عـنـدمـا يـكون ) إنـنـى متـعب جـمـيل أن يـشـعـر ا يتـمطى نـعم (
شابا. أيردك ذلك يافعا...

آوجستو: 
) نــحن رجـال ســيـدى الـعــريف. نـأكـل نـشـرب يـعـد الـفـراش واألغـطـيـة )
بـالـتـباس) إنك ونــتـعــجل الـرحــيل... ونـفــكـر... هــيه! هــيه! فى اجلـنس (
مـحـظـوظ ألنك وســيم تُـجن الـفـتـيـات مـن أجـلك ال تـقل ال.. وأنت ألـيس

صحيحا.. تدمرهن?
أوجو: 

إنك تزعجنى. أفرغ إذن هذه القنينة.
آوجستو: 

ا مـثلك (يصب النـبيذ) لـقـد كنت فى الـسابق رجال مـهـذبا يـا سيـدى ر
نعم لكن األيام لو تعرف األيام.

أوجو: 
نعم ألنك اآلن تبدو كقوقعة.

آوجستو: 
إنـى كــذلك. دعك إذن من الــرســمــيــات فى هــذا الــبـيـت. كل مــا أريـده أن
الك ـضطـهد. أنت.. ا ـسـك ا تـكون مـرتاحـا حتت سـقفى. أنـا الرجل ا

نقذ! ا
أوجو: 
اشرب.

آوجستو: 
ـرء بـحق? أتـفـهـمـنى هه? نـعم. لـكن أتـعـرف مـاذا يـنـبـغى لـكى يـسـتـدفئ ا
ـسح العرق عن وجهه) آه! هـذه القـبالت الـصغـيرة وهذه (يغمـز بعينه 
ـداعبـات.. الرقـيـقة.. أرغب أحـيانـا أن أنخـرط فى البـكاء. الطـفات وا ا

أحيانا (يبدأ فى «الدندنة» بصوت أجش منفر):
غارقون غارقون
فى نشوة احلب.

أوجو: 
ماذا بك?
آوجستو:

أنا? ال شىء.
أوجو: 

اذا? تغمز بعينك 
آوجستو: 

أقــول إن عـلـيك أال تـنـزعـج.. من شىء.. فـكل سـعـادة الــدنـيـا مـلك يـديك
سيدى العريف: إنها سنك.

أوجو: 
إنك ميت من السُكر.

آوجستو: 
ليس تماما.

أوجو:  
أتعتقد?

آوجستو: 
ـا أنك ترى ـأساويـة يـتـكلم بـبطء شـديد) نـعم..  ـزح دائـماً لـكن  )

الله الذى يرانى (يخرج ويترك الباب مواربا).
أوجو: 

يــخـلع ســتـرته يـتــمـدد فـوق ) يــا له من مــخــلــوق لــزج. ( (يـبــقى وحـيـدا
الصـندوق يظل هـكذا بضع ثـوان ثم ينتـصب فجأة فى جـلسته لـيسمع
بـصورة أفـضل ثم يـرقد من جـديد ثـم يعـتدل مـرة أخرى) يـا الـلـه! إنـها
هى.. أيـنبـغى أن أفـكـر فيـهـا كمـا أفـعل اآلن لـكى أسمـعـهـا.. هذا الـسـعال
( . يسـمع سـعـاالً مـرت يـسـعل مـرتـ الــضـعــيف إنه سـعــالـهــا. لـنـرى.. (
! إنهـا تنادينـى. لقد دبروا كل شىء الصـطيادى إنى مـتأكد. أوه! يا عجـباً
كننى أن لها من قذرة.. (يتوقف). ولكنها تـنادينى فعال يا للغرابة. قد 
أجعـلها تتـحدث عن أبيها. إنـها فرصة مـواتية. أنصـتوا إليها إذن. (يتكرر
السعال. يبتـسم أوجو فى صمت ورضا ثم كمن وجد نـفسه محاطا بجو
غريب غيـر واقعى بسبب الـسكر أو الهـواجس أخذ يتمـتم بالكاد): إننى
ثـمل ال.. نـعم لـقـد جـئت بـ هذه اجلـبـال ألحـصل عـلى شـريـطـة.. لكى
ـعـطف األزرق الـفـاحت.. يا له مـن طمـوح.. ولـكـنه مـا يزال أتـنـزه وحـيداً بـا

حقيقيا أليس كذلك? هنا تكمن كل حكايتى.
الصق يـوجـد سـريـر صـغـيـر تـرقـد عـلـيه فـتـاة صـغـيرة ـمـر ا (يـضـاء ا
مستندة إلى مـرفقيها ذراعاهـا عاريان. ووجهها مـزين بعناية حتيط به
صـففـة بـعنـاية وجـههـا يـشبه وجه دمـية أو وجه مالك. خـصل الـشعـر ا

على شفتيها ابتسامة جامدة جتيب على السعال مبتسمة)
أوجو: 

(بصوت فاتر) إننى ضـمآن سأذهب ألشرب... (ثم) كال.. (صمت) إنـها
ــاذا إذن? هـــذه االبـــتـــســامـــة مـــضـــجــرة ال أحب ال تـــخـــفض عـــيـــنــيـــهـــا. 
وبــعـد) .. لــيـس ذلك.. ومع ذلـك لم أعــد أصـــدق أنه فخ... ( ــتـــهـــتــكـــ ا
جتـيـب إيـرين بـابـتـسـامـة صـغـيـرة) ذراعـاك إيــرين ألـسـت أنت إيـرين? (
عــاريــان إنــهــمــا جــمــيالن أال يــشــعــران بــالــبـرد! (إيـرين جتــيب بـنـفس
االبتسـامة يـنهض ببطء) هل أحـلم? (إيرين جتـيب ككل مـرة بابتـسامة
ـكن أن آتى ألرى إن كـنت أحلم? (إيرين جتـيب بنفس صغيرة) إيرين أ

االبتسامة).
إيرين: 
لنرى...

يتبع
سئول عن جلنة متابعة العروض األجنبية الدكتور محمد أبو اخلير. > أما ا
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 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf- إن يـفجـينى فاخـتاجنـوف - الذى كـان أعظم تالميـذ ستـانسالفـسكى وأقـربهم إليه <

ـيـروفتش دانـشـنـكو ثم فى 1911 أصـبح عضـوا فى فـرقة ـا بـدأ دراستـه على يـدى  إ
ـانـاً كــامال بـتــعـالـيم مـسـرح الــفن حـيث لــعب أكـثــر من خـمـســ دورا. كـان يــؤمن إ
ستـانسالفـسكى لـذا أصبح مـساعـده وح أنـشأ سـتانـسالفسـكى ستـديو مسـرح الفن

ثليه الشبان. عهد إلى فاختاجنوف بتدريب  سرحي جريدة كل ا
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هرجان  أحد عروض األطفال فى ا

> جلنة البرامج والعروض والتجهيزات للمهرجان هذا العام  يرأسها د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح.

14
äÉbO 3 

كان وقد بدأ منذ 1906 العمل مع جاك فهومى الـزمان وا > كـان ابيا يربط كل شىء 
ية هـيالرو - وهو ما أصبح يـعرف فيما دالـكروز - موسس الرقـص التوقيعـى - فى أكاد
ــوسـيـقى» وتــطـور فى أمـريــكـا عـلـى أيـدى روث سـان دنـيـس وتـيـد شـون ــنـظـر ا بــعـد «بـا

همفرى.
سرحي جريدة كل ا

13 من أكتوبر2008 العدد 66
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سرح القبطى  – الفيوم سبتمبر 2008 فى مهرجان الكرازة  – ا

والــــثــــالـث : ضــــبط اإلشــــبــــاع الــــعــــاطــــفى
والـرابـعـة : أن يـكـون جـسد الـشـاب سـلـيـما
فاالهتمام بالـرياضة والكشافة التى كانت
ـبـهــر الـذى انــتـظم فـيـه أكـثـر من الـشـكـل ا
ألفى شاب فى سـاحة دير األنبا أبرام فى
ــهــرجــان وأطــلــقــوا األلــعـاب يــوم افــتــتــاح ا
النارية فى السماء وكونوا تشكيالت رائعة
بـأعالمهم ومالبسـهم واخلامسـة: النجاح
االجـــتـــمـــاعـى لـــلـــشـــبــــاب وذلك من خالل
الـعـالقـات اإلنــســانـيــة مع اجلــمــيع والـدور
الــفــعــال فى اجملـــتــمع واألنــشــطـــة الــفــنــيــة
اخملــتـلــفــة الـتـى تـســاهم مع احملــور الــثـانى
فى اإلشـــبـــاع الـــعــاطـــفى وتـــقـــدم أنـــشـــطــة
وافـرة يــشـارك فــيـهــا الـشــبـاب فى قــضـايـا
وسيـقى واألشغال سـرح وا مختـلفـة مثل ا

الفنية.
حتـيــة كـبــيـرة لألنــبـا أبــرام أسـقف الــفـيـوم
الــذى أصـر عــلـى احلــضـور حــتـى الــعـرض
األخــيـــر الـــذى بــدأ بـــعــد مـــنــتـــصف الـــلــيل
وقــــدمـه شــــبـــــاب الـــــفـــــيــــوم ثـم وقف عـــــلى
سرح مهنئًـا الشباب على العرض الشيق ا
ـبـهر الـذى قـدموه وعـلق قـائال: إن هذا وا
الـــعـــرض "جـــلـــســـة فـى جـــامـــعـــة ســـلـــطـــان
الـظالم" يـعـاد لــلـمـرة الـسـابــعـة فى الـفـيـوم
وفى كـل مــــرة جتــــديــــد وإجــــادة مــــقــــدمـــا
حتــيــته لــلــمــخـرج ســامـح بــشـرى ولــلــفــريق
الـــذى قـــدم عـــرضـــا مـــبــــهـــرا وأنه ســـعـــيـــد
بــنـــشــاط شــبــابه وأبـــنــائه مــقـــدمــا لــهم كل
سرح كله ا دفع فـريق ا الدعم واحلب 
إلى حتـــيـــة األنــــبـــا أبـــرام أســـقف الـــفـــيـــوم
بــهـــتــافـــات الــشـــبــاب اجلــمـــيــلـــة الــنـــابــضــة

باحلب.
وقــــبل أن نــــنــــتــــقل إلـى عــــروض األطــــفـــال
ــعـاقـ ـكــفـوفـ وا والـفــئـات اخلـاصــة كـا
ذهــنــيــا وغــيــرهـم والــذى ســنــخــصص لــهــا
حـــديـــثًـــا آخـــر ال بـــد أن نــــتـــعـــدى مـــرحـــلـــة
ـســرح الــقــبــطى اإلعــجــاب والــتـشــجــيـع بــا
ـهــرجـان الـكـرازة إلى ـتـمــيـزة  والـعــروض ا
الـــــدعــــوة الخــــتــــيــــار الــــعــــروض الـــــتى يــــتم
تــصــعـيــدهـا من قــبل جلــان الـتــحـكــيم لـكى
ـــــســـــرح ســــواء تـــــشـــــارك فى مـــــهـــــرجــــان ا
ـركزية أو مهرجانات اجملتمع القومية أو ا
ـدنى الــتى حـفـرت لـهـا اســمًـا كـمـهـرجـان ا
سـعـد الـدين وهـبـة أو مـهـرجـان مـيـت غـمر
أو غـيـرهــا فـهى قـد عــبـرت بـالـفــعل نـطـاق
الــطــائــفـيــة وهى جــديــرة بـأن تــنــخـرط أو
ـــهــرجــانــات الــعــامــة تــشــارك بــجــرأة فى ا
كصوت يعبـر عن شريحة كبيرة من شباب
هـذا الــوطن.. شـريــحــة كـبــيـرة ألن مــا يـتم
فـى الـــــفــــــيـــــوم هـــــو تــــــصـــــفـــــيــــــات خلـــــمس
مـــــحـــــافـــــظـــــات فـــــقط هـى : بـــــنى ســـــويف
ــنـــيــا وأســيــوط وســـوهــاج تــتم والــفـــيــوم وا
مثـلـها أيـضا فـى ثالثة مـراكـز أخرى أولـها
: أبــو تـالت بــالــعــجــمى (األســكــنــدريــة) ثم
الــــبــــرارى بــــدمــــيــــاط حملــــافــــظــــات الــــوجه
الـبحـرى والـقـاهرة فـالـفيـوم ثم نـقـادة التى
يـتـم فــيـهــا تــصــفــيــات مــحــافــظــات جــنـوب

الوادى.
هــذا بــخـالف عــروض الــســودان الــشــقــيق
صـرية األم الـتى يتم فى الـتابع لـلكـنسـية ا
مــديــنـة أم درمــان بــاخلــرطــوم الــعــاصــمـة.
لـيـتــشـكل عـلى امــتـداد مـصـر كــلـهـا أطـفـال
وشــــبــــاب يـــطــــرحــــون قـــضــــايــــاهم ورؤاهم

وأفكارهم بالفن والثقافة..
إنــهــا دعـــوة حتــتــاج إلى شـــجــاعــة الــداعى

دعو معا. وا

هرجان. ما قدم من عروض ا
ــســرح الــقــبــطى يــحــتـاج إذن لــيس فــقط ا
إلى ورش تــــدريـــبــــيــــة الــــتى عــــرفت من د.
مـيـرفت شـفـيق أنـهـا تـتم من مـتـخـصـصـ
ـــســــرح مـــثل اخملــــرج إمـــيـل جـــرجس فـى ا
وفـادى فـوكـيه وناجـح نعـيم  ومـتـخـصـص
وسيقى مثل د. إيهاب عاطف أستاذ فى ا
ـــوســـيـــقى بـــجـــامـــعـــة الـــزقـــازيـق وإيـــهــاب ا
صــبـرى الـذى سـجل رســالـة الـدكـتـوراه فى
ــوزع ــيــة الـــفــنــون وهــشــام ســمــيــر ا أكــاد
ـــــــعـــــــروف وغـــــــيـــــــرهـم من ـــــــوســـــــيـــــــقى ا ا
ـا يــحــتـاج إلى أن يــقـدم . إ ــتـخــصـصــ ا
ـتخـصصـون خبراتـهم فى عروض أولئك ا
ـشـاركـة ـهـا وإخـراجــهـا وا يـقــومـون بـتـقــد
فـــيـــهـــا حـــتى يـــتـــعـــلم أولـــئك الـــشـــبـــاب من

خبراتهم..
قــلت لــلــمــخــرج إمـيـل جــرجس إن هــذا مـا
قـام بـه الـفــنــان سـعــد أردش عــنــدمـا ذهب
لألقــالـيم لــيــؤسس فـرق مــسـرحــيـة ويــقـوم
باإلخـراج لهـا لـينـشئ لنـا مـسرح أقـاليم ذا
فـكر ورؤيـة وتـقنـيـة متـمـيزة وهـو مـا يجب
أن يــــفـــعــــله األســــاتــــذة أمــــثــــاله مع أولــــئك
ــسـرح والـفـنـون الـشـبـان الـذيـن يـؤمـنـون بـا
ويـــرون فــيـــهـــا الـــقـــدرة عـــلى الـــتـــأثــيـــر فى

اجملتمع وتغييره لألفضل واألجمل.
فــنــحن أمــام عــروض مــتــمــيــزة حتـتــاج إلى
الـــصـــقـل واخلـــبــرة وهـى تـــقـــدم لـــلـــشـــبــاب
واهبـه وطاقاتـه حتى ال تـنحرف مـتنـفسًـا 
تـــلك الـــطـــاقــات نـــحـــو الــتـــطـــرف والـــعــنف

وحتى حتفظ لهم توازنهم النفسى.
حتـــيــــة لـــكـل من ســــاهم فـى هـــذا اجلــــهـــد
اجلبـار األنـبـا موسـى أسقف عـام الـشـباب
والـذى حتـدث مـعـنـا بـعـد عـرض األوبـريت
"دور يــا زمـــان" فــخـــورًا بـــأبــنـــائه وشـــبــابه.
هـرجان األسرة فهو يحرص ومحور هذا ا
هرجـان كما قال - أن يقدم - من خالل ا
األســــــرة من عـــــدة زوايــــــا.. األســـــرة داخل
الــبـيت وداخل الـكـنــيـسـة وداخل اجملـتـمع..
ــــــهــــــرجــــــانــــــات الــــــتى وأنـه من خـالل كـل ا
قـدمتها أسقـفية الشـباب كانت تهدف إلى
تربيـة متكـاملة لـلشبـاب فى خمس نواح ..
األولى: إشــــبـــاع روحـى وديـــنـى الـــثــــانـــيـــة:
عرفة والقراءة استنارة ذهنية بالثقافة وا
من أجل ذلك كــانت هـنـاك مــسـابـقـات فى
الـشعر والقـصة ومجاالت األدب اخملـتلفة

.. ـهـرجـ يـصـبـحـون فــريق الـبـهـلــوانـات وا
والـشاب الـذى يتـحمس لـلسـفر يتـحول إلى
مـــصــارع لــكـى يــحــقـق احلــلم لـــكــنه يـــفــشل
ــــا يــــدفــــعه لـالنــــتــــحــــار الـــذى ويــــهــــزم.. 
ــســرحى وال نــواجـهـه فى بــدايــة الــعـرض ا
ــة قــتل أو غـيــرهـا إال نــعـرف إن كــان جـر
فى الـــنـــهـــايــة وبـــعـــد أن تـــتــضـح األحــداث
الــعــرض من تــألــيف وإخــراج مــيــنــا غــبــور
والــذى يــحــتــاج فــقط لـــلــصــقل والــتــمــرين
فـنـحن أمـام شـبـاب اسـتـطـاع أن يخـرج عن
ـبــاشــرة والـســطـحــيـة ـكــررة وا الــقــوالب ا
لـــكـــنه يـــحـــتـــاج إلـى جـــيل رواد يـــعـــمل مـــعه
ـــزج بـــ الـــرمـــزيـــة ويـــتـــعـــلم مـــنـه. نـــفس ا
والــواقـعـيـة تــكـرر فى مـســرحـيـة "تـلــغـرافـيـا
ســـعــيـــد وأخــوته" قـــدمــهـــا اخلــريـــجــون فى
أســـيــــوط تــــألــــيف أنــــدرو إســـحـق وإخـــراج
سامح زكريا أولـئك األبناء الذين يشعرون
أن أبــاهم يــقـف ضــد رغــبـــاتــهم وتــمـــتــعــهم
وجـود أسفـل البـيت فيـقتـلوه فال بالـكنـز ا
ــــرجـــوة يـــحــــقـق لـــهـم الــــكــــنـــز الــــســــعــــادة ا
ته ويطـاردهم كمـا طارد مـكبث شبـح جر
وإحـســاسه بــعــقـدة الــذنب.. ولــوال اإليــقـاع
ـسـرحـيـة لـكانت مـن أجمل الـبـطىء لـهذه ا

علـى امتـداد الـعـرض "دور يـا زمن وقـلـنا..
إيه اللى حصل بعدنا?".

وأعـتقد أن االمـتداد الزمـنى الطويل الذى
ــــؤلــــفــــان أضــــعف الــــدرامــــا ولم اخــــتـــاره ا
يــســاهم فى الــغــوص داخل الــشــخــصــيـات
الــتى  انــتـقــاؤهـا عــلى امــتـداد الــبـشــريـة
فــظــهـرت لــنــا مــســطــحــة وإن كـان هــذا لم
يـفـسـد جـمـالـيـة الـعـمل الـفـنى بـشـكـل عام
والــذى تــمــتع بـــصــورة مــســرحـــيــة نــابــضــة
ــوسـيــقى بــاجلــمــال واحلــيــاة واحلــركــة وا
ا جعل األنبا مـوسى يصعد على خشبة
سرحى مـهنئًا فريق ـسرح بعد الـعرض ا ا
ـتـمـيـز والذى ديـروط عـلى هـذا النـشـاط ا
يـــنــــبـــهـــر بـه عـــامـــا بـــعــــد عـــام من عـــروض

ديروط على وجه اخلصوص.
كــمــا تـمــيـزت فى الــيــوم األول لـلــخـريــجـ
فـــــرقــــــة شـــــبــــــاب أســـــيــــــوط الـــــتـى قـــــدمت
مـســرحـيـة "سـعـيـد وأخــوته" وفـرقـة شـبـاب
مـغـاغـة الـتى قـدمـت مـسـرحـيـة "الـسراب"
ــــهــــرجـــــان بــــعــــرض خلــــريــــجى واخـــــتــــتم ا
مـحافظـة الفـيوم بعـرض مسـرحية "جـلسة
صـــاخـــبـــة فـى جــامـــعـــة ســـلـــطـــان الـــظالم"
ــــســــرحـــيــــات الــــثالث عــــبـــرت عـن مـــدى ا
ـــســـرح الـــعـــمق الـــفـــنـى الـــذى وصل إلـــيه ا
ـــســــرح الـــذى غـــاصت الـــقـــبـــطـى.. هـــذا ا
موضوعاته داخل اجملتمع والعالم وقضايا

عاصر حتى هذه اللحظة. اإلنسان ا
وسوعية واإلنسانية. كما اتسمت رؤيته با
ولــوال أنـك تــعـــرف مــنـــذ الــبـــدايــة أنك فى
مـهـرجـان الـكـرازة مـا وجـدت كـلـمـة واحـدة
ــــســـرحـــيـــات ال تــــؤكـــد أنك فى فى هـــذه ا

مسرح الثقافة اجلماهيرية.
فـمـسـرحـيـة "السـراب" الـتى قـدمـهـا شـباب
ــنـيـا) نـاقش قـضـيـة الـسـفـر إلى مـغـاغـة (ا
اخلــارج وأحالم الــشــبــاب وهــمــوم األســرة
ـــصـــريــة والـــفـــقـــر والـــبــطـــالـــة والـــفـــســاد ا
اإلدارى من خالل عـمل فـنى يـنـجح تـمـامـا
ـبـاشرة واخلـطابـة وخلق فى اخلروج من ا
درسة الـرمزية عالم مـغاير تـتداخل فـيه ا
والـواقعية فـاألم هى "دنيا" والـشركة التى
يــعــمل فــيــهــا الــشــاب هى "شــركــة الــغــابـة"
ـكـان ال تـدخـله الـشـمس وكل من يـدخل وا
يـعــانى من حـسـاسـيـة الـنـور والـشـمس إنه
ــــتـــاح عــــالم الــــفــــســـاد اإلدارى والــــعــــمل ا
لــهـؤالء الــشـبــاب هـو ســيــرك الـعــالم حـيث

فى افــتــتــاح تـــصــفــيــات مـــهــرجــان الــكــرازة
بــالـفـيـوم والــذى تـنـظــمه أسـقـفـيــة الـشـبـاب
بـــرعـــايــة نـــيـــافـــة األنـــبــا مـــوسى  –أســـقف
الــشـــبــاب  –انـــتـــظم أكـــثــر مـن ثالثــة آالف
شـــــاب قــــبـــــطى يـــــشــــاركـــــون فى أنـــــشــــطــــة
ـــــهـــــرجــــان لـــــلــــيـــــوم األول يـــــوم أنــــشـــــطــــة ا
اخلـــــريــــجــــ وأكـــــثــــر من  12ألـف طـــــفل
ــرحــلـة االبــتــدائــيـة عــلى امــتـداد ــثــلـون ا
الـيوم الـثانى والـثالث وحوالى  5آالف من
رحـلة االبـتـدائيـة. وعلى امـتـداد اليـوم ا
األخـيرين انتـظم أكثر من سـتة آالف شاب
رحلة اجلامعية وشباب الثانوى. ثلون ا
ـــســرح ـــهــرجـــان عـــلى نـــشـــاط ا اشـــتـــمل ا
ــوسـيــقى والـفـنــون الـتـشــكـيـلــيـة واإلبـداع وا
األدبى والـشـعـرى والـكـشـافـة والـبـرمـجـيات
إلـى جــــانـب األنــــشـــــطــــة الـــــروحــــيـــــة.. رفع
ـهـرجـان هـذا الـعـام شـعـار" أمـا أنـا وبيـتى ا
فلنعبد الرب "مبرزا دور األسرة فى حفظ

توازن الفرد واجملتمع.
هـذا الشـعار سـاهم مسـاهمـة بالـغة فى أن
ـسـرح عـن مـشـاكل تـدور غـالــبـيــة أعـمــال ا
ـصرية ومـشاكل األبـناء والـشباب األسرة ا

فيها وجعل الرؤية أكثر شمولية بحيث 
مناقشة الـبطالة والتفسخ األسرى واجلزر
ــنــعــزلــة الـتى يــعــيش فــيــهــا األبــنـاء داخل ا

صرية اآلن. األسرة ا
ـا قدمه مـسرح ـسرح كـان االنـبهـار  فى ا
سـرح القبـطى أوالً من مسرح الـكرازة أو ا
غـــــنـــــائى وقــــــدم فـــــريق تـــــمــــــثـــــيل ديـــــروط
لــلــخــريــجـ أوبــريت "دور يــا زمـن" تـألــيف
هـــانـى مـــتـــيــــاس ورامى شــــهـــدى وتــــلـــحـــ
وتـوزيع رامى شـهــدى وإخـراج الـقس أبـرام

ثروت.
أذهـلـنى مـسـتـوى األوبـريت الـذى يـعبـر عن
مـحــبـة الـله لإلنــسـان عـلى امــتـداد الـتـاريخ
مــــــنــــــذ خـــــلـق آدم وحــــــواء وعـــــلـى امــــــتـــــداد
الـفــتـرات الــزمـنــيـة..إنه عــمل فــنى ضـخم
عــمل مــوســيــقـى غــنــائى تــتـــخــلــله عــبــارات
قـــصـــيــرة حـــواريـــة.. إنه يـــقـــدم أحـــدث مــا
ـسـرحــيـة احلــديـثـة اآلن ــدارس ا تــقـدمه ا
سرح وسـيقى الـشامل.. فـا وهو الـعرض ا
احلديث اآلن يقدم ذلك التشكيل البصرى
ـسـرح وسط إبهـار وتـأثـير اجلمـالى عـلى ا
ـوسـيــقى والـلـوحـات الـتـعــبـيـريـة احلـركـيـة ا
سرحية التى تساهم فى تشـكيل الصورة ا

سرحى.. وملء الفضاء ا
ولــعل الـفــارق هــو فى اسـتــخـدام ديــكـورات
قـلـيــلـة جــدا ومـوتـيــفـات بــسـيـطــة لـلــديـكـور
حــتى ال تــعــوق احلــركــات الـتــعــبــيــريـة الــتى
تسـاهم فى تكـوين لـوحات تـشكـيلـية دائـمة
ـسـرح وذات شكل جـمالى ومـتغـيـرة على ا
وصورة بصرية خالبة تـشكل متعة جمالية

كاملة سمعيا وبصريا وذهنيا للمتلقى.
ـوسـيقى إيـهاب ـلحن وا ولـقد عـرفت من ا
صـبــرى - أحـد أعـضــاء جلـنـة الــتـحـكـيم -
ــسـرحــيـات الــغـنــائـيــة نـتـاج ورش أن هـذه ا
ـــســـرح الـــغـــنـــائى ـــوســـيـــقى وا عـــمل فـى ا
ي مـتخـصص درسوا خاللـها من أكـاد
ضمون عناصر مفهوم األوبريت الشكل وا
الـــعــــرض الـــغــــنـــائـى والـــفــــارق بـــ احلـــوار
ــغــنى (الــرســتــاتــيف) واحلــوار ــســـرحى ا ا
ـــســـرحى الــــعـــادى (الـــرســـتــــاتـــيف سك) ا
فـالغنـاء هنـا ليس غـناء طربـياً أى لـلطرب
ولـكــنه غـنـاء حــوارى أى يـجـعـل احلـوار يـتم
بــالـغــنــاء والــتــعـبــيــر.. كــمــا أن ورش الــعـمل
ســــاعــــدت هــــؤالء الــــشــــبــــاب فى فــــهم دور
الشـخصـيات والـصراع ووحـدة احلدث فى
ــيـــز هــذا الــنــوع ــســـرح الــغــنـــائى الــذى  ا
الــفـــنى عن األشـــكـــال الــغـــنـــائــيـــة األخــرى
والـذى أفـرز فى الـنـهـايـة أعـمـاال مـسـرحـية
غـنـائـيـة ذات قـيمـة عـالـيـة ظـهـرت فى هذا
ـهـرجان.. كـان أبـرزها هـذا الـعرض "دور ا
يــا زمـن" والــذى يـــتــســاءل فـــيه  آدم وحــواء

عروض الشباب تناقش مشاكل اجملتمع والسفر والبطالة
ثالثة آالف شاب
يشاركون فى اليوم
األول للمهرجان

 30عرضًا مسرحيًا
للخريج واجلامعة

وثانوى 
و27 عرضا لالبتدائى

واإلعدادى

أوجو: 
نـعم نعم تـأكـد أنى أحسب لـذلك حـسابه.. وحـتى إنـنى لسـت بعـيدا عن

التعاطف...
آوجستو: 

معى?
أوجو: 

بالتأكيد. وفى هذه الظروف بدال من إفساد كل شىء سوف تمكننى من
مساعدتك.
آوجستو: 

أنا?
أوجو: 

بلى. تعال يا آوجستو اجلس. لنفرغ هذه القنينة ونتكلم بالعقل لدقيقة.
آوجستو: 

(بانتباه) نعم.
أوجو: 

أتعرف أن ما ينبغى فيما بيننا نحن االثن أن نتفق?
آوجستو: 
آه! موافق.

أوجو: 
لنرى.. ألى سبب أتيت إلى القرية? إليضاح مسألة معينة. أليس كذلك?

آوجستو: 
(بتعقل) بالتأكيد.

أوجو: 
سألة هى أنت. يتهمونك. هذه ا

آوجستو: 
إنه افتراء حسد.

أوجو: 
افــتـراء حــسـد لــيـكن. لــكـنــنى مــا هـو عــمـلى? تــوضــيح كل شىء وإبـرازه
سألـة محلولة تماما. هذا ما ينبغى لف كامال إلى مدير األمن وا ونقل ا

على عمله.
آوجستو: 

نعم.
أوجو: 

سوف أحرز بذلك ترقية أتعرف ذلك? إذن فاألمر فيه مصلحة لى.
آوجستو: 
أفهم ذلك.

أوجو: 
(مزهوا) لكن لصاحلك أيضاً.

آوجستو: 
لصاحلى?

أوجو: 
تآمرين. صاحلك يا عزيزى! ألن كل شىء ببـساطة يعود إليك. ال وجود 
... سـتقول بالضـبط ما عليك أن تقـوله: تاك تاك تاك تاك... إلخ إلخ

وينتهى األمر. أما الباقى فإرضاء كل األطراف وسأتعهد بذلك.
آوجستو: 

آه!
أوجو: 

فى احلقيقـة ماذا فعلت? تفـاهات حماقات مـخالفة وظيـفية.. هيا إنى
أسمعك.

آوجستو: 
أيجب القول?..

أوجو: 
ــا أنك تــتــحـدث إلـى صـديق. (يـصب مــجـددا الـنـبــيـذ لـكـلــيـهـمـا) بــلى 

اشرب. ماذا فعلت إذن?
آوجستو: 

(بعد أن يتفرس فيه) ال شىء.
أوجو: 

أعرف لكن.. األدلة. هيا إنى أسمعك?
آوجستو:
ال شىء.
أوجو: 

(يهز رأسه يحتسى جرعة يزفر) إنك ال تثق بى.
آوجستو: 

لكن...
أوجو: 

تظن أننى ما أزال هنا شرطيا وأننى أريد أن أجعلك تعترف ألدمرك.
آوجستو: 
كال.. كال.

أوجو: 
ومع ذلك ســأكــون واحـدا.. لــتــعــرف ذلك جــيــدا يــا آوجــســتـو.. إن الــدركى لــيس
شرطيا إنه بـعيد عن ذلك بكـثير.. معه جتـد الهدوء واإلعفـاء من القوان التى
ســتـطــبق. اجملـرمــون أنـفــسـهم يــعـرفــون ذلك بــالـغـريــزة. إنـهـم ال يـقــاومـون رجـال
نهم يـسـتـسلـمـون. وأنت كـذلك لـديك رغبـة لـتـقـول لى كل شىء أعرف الـدرك: 
ــاذا ال تــريــد أن تــذعن لــلــصــواب? إنــنـى أريـد ذلك. مــاذا جتــنى من إغــضــابى? 
ـاذا أكون جاحدا? سأقدمك ترقـيتى وهى فى جيبك. لو أقـبلت على مساعدتى 
فى وقت مـنـاسب. سـأكـتب الـتـقـريـر ونـسـوى كل شىء. لـيس الـقـاضى مـن يـحرر
أمـر الـتـوقـيف (أمـر الـقبض) بل أنـا الـدركـى. إذن إنـهـا مـصـلـحـتـنـا نـحن االثـنـ

أليس كذلك? إنها مصلحتك أتثق بذلك? أتكون صريحا? ماذا حدث?
آوجستو: 
حماقات.

اذا لم تخبرنى بذلك?
آوجستو: 

لكن. ألن.. إيلينا من فضـلك اتركينا لوحدنا حلظة. ليس فى األمر شىء
يـا عـزيــزتى. فـقـط لـنـتــحـدث عــلى انـفـراد. (تـخـرج إيـلـينـا بـوقـار فـيـوجه

احلديث ألوجو): لم أخبرك باألمر كما ترى لعدم مواتاة الفرصة..
أوجو: 

(هادئاً دوما) أردت إذن أن تلوثنى? أكان ذلك فخا?
آوجستو: 

ــصــادفـة ــســيح? لــقــد أتــيت هــنــا من تــلــقــاء نــفــسك بــا أنــا? كــيف بــحـق ا
البحتة.. حتى أننى ظننت أول األمر أنك جئت متعمدا..

أوجو: 
اذا لم تخبرنى? (رافعا صوته) وبعد ذلك? 

آوجستو: 
الشجاعة...

أوجو: 
أردت أن تــخــدعــنى كــنت تـــعــتــقــد أنك قــادر عــلـى ذلك! حــكــايــة الــهــدايــا

الصغيرة والصداقة!
آوجستو: 

لكن بحق الله ماذا تقول ال تظن..
أوجو: 

افتح الباب إنى راحل.
آوجستو: 

(مرعوبا) أتريد أن تذهب?
أوجو: 

بالتـأكيـد! أن أبقى وأصـبح موضع شـبهة فى الـقريـة كلـها! وأن أعاقب من
قبل رؤسائى! شكرا!

آوجستو: 
(يشـكو بطريقـة مضحكة) لـكن السماء تـمطر فى اخلارج! تـمطر ماء! لن

جتد شيئاً.
أوجو: 

(بـخشـونة) ابتـعـد من هنـا لـكى أخرج. (لـكن غضـبه يبـدو متـعمـدا بعض
الشىء) وإال..

آوجستو: 
سيدى العريف ال تدمرنى ال ال تضع نفسك فى جانب أعدائى.

أوجو: 
ـشى بـخـطـوة حـازمـة إلى الـبــاب ثم يـتـوقف فـجـأة يـراقـبه آوجـسـتـو )

بقلق) اسمعنى جيدا يا آوجستو.
آوجستو: 

نعم.
أوجو: 

إنها الصدفة البحتة التى أتت بى. أحقا ذلك?
آوجستو: 

نعم يا سيدى.
أوجو: 

اذا ال نـستـفيـد منـها? هـذه الفـرصة أتـاحت لى معـرفتك من حسـن. إذن 
اجلانب اإلنسانى.

آوجستو: 
إننى يا سيدى لست شريرا.

هرجان القاهرة للمسرح التجريبى. >يتولى د. فيصل يونس رئاسة جلنة االتصاالت والعالقات اخلارجية 
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(عـلى أحــر من اجلـمـر) مــؤكــد يــا صــديــقى الــعــزيــز مــؤكــد عــد غـدا إذا
أردت..

جاكومو:
(مـخــاطـبـا أوجــو دائـمــاً بـنــفس الـصــوت الـرتـيب) فى بــعـض األحــيـان ال
نـتـحـدث حـتى ال يـنـظرون إلىّ.. (من الـواضح أنه يـقصـد إيـليـنا) ولـكنى
أحـضـر دائـمـاً بـعض األشـيـاء هـدايـا صـغـيـرة لـتـدعـيم الـصـداقـة.. بـحـيث
أنـهم يـسـتـقـبـلـونـنى جـيـدا عـلـى الـعـموم (فـجأة) وإيـرين? مـاذا تـفـعل? أهى

هناك?
آوجستو: 

يـا بنى الـليـلة.. البـد أن تفـهمـنا.. (يـتوقف. لقـد رأى شخصـاً آخر يدخل
إلى الغرفة. دلف نيكوال إلى الغرفة).

آوجستو: 
(بجفاء) حسن. ماذا تريد اآلن أنت اآلخر?

نيكوال: 
(مـداهـنا) يــا سـيـد آوجـســتـو أنـا أيـضــا رأيت الـضـوء وســمـعت أصـواتـا..

كتب.. عندئذ صعدت ألسألكم. من أجل الغد... فى ا
آوجستو: 

(غاضبا) فتأتى فى هذه الساعة?
نيكوال:

ولكن يـا سيـدى السـكرتـير.. (يـخاطب أوجو ويـشير له عـلى آوجستو) أنا
كاتب دار البلدية وهو السكرتير. 

آوجستو: 
(صائحا) ألن تغربوا عنا فى النهاية!

جاكومو: 
(مـخاطـبا نـيكـوال بصـوت رتيب) الـيـوم عنـدنـا ضـيوف يـنـبـغى أن تـفهم..
أناس جيدون.. (مـخاطبا أوجو) فى ليال أخرى تكـون احلركة أكثر قليال

هنا إنه بيت صاخب.
إيلينا: 

(فجـأة بـصوت خـفيض لـكن بـتركـيز شـديد) ألن تـخـرجـوا أيهـا األجالف
القذرون! (بصياح غير متوقع) اخرجوا من هذا البيت!

تطفالن نحو الباب) (يتجه ا
جاكومو:

(بـخنوع عند عتبة الباب) غدا أحضر لـكم أبا فروة. لم أكن أقصد.. أن
أسـبب مــشـاكل.. قــولـوا ذلك إليــرين.. سـوف تــفـهم. إنــهـا تـعــرف أنـنى لن

أفعل شيئا قط ألكدر حياتها إيرين..
(يـتـوقف عن احلـديث ينـظـر ناحـيـة الـباب حـيث سـمـعنـا من قـبل صوت
إيـرين. يـنـظـر اجلـمـيع فـى نـفس االجتـاه. لـكن الـبـاب يـظل مـغـلـقـا.. ال
شىء يـقـطع الـصـمت. يخـرج جـاكـومـو فى صـمت يـتـبعه نـيـكـوال. يـنـظر

آوجستو وإيلينا إلى العريف بخوف) 
آوجستو: 

إنه تـقـريـبـاً أحـد أقـربـائـنا ألـيس كـذلك? صـديق قـد عـلى كل حـال كل
الناس فى القرية أقرباء تقريبا.

أوجو:
(بـعد صمت ثقيل) أأنت السكرتيـر الذى يتوجب أن أجرى عنه حتريات?

وعلىّ أن أتخذ إجراءات بشأنك أليس كذلك?
آوجستو: 

نعم أعتقد ذلك.
أوجو: 

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1
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تأليف
أوجو بيتى
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أوجو - إيرين
آوجستو: (والد إيرين)
إيلينا: (والدة إيرين)
جريجوريو: (العمدة)
جاكومو: (ابن العمدة)

نيكوال: (كاتب فى دار البلدية)
نازارينو: (فالح)
زوجة جاكومو
فالحون

ترجمة 
شحات صادق

الشخصيات

إيلينا: 
ثم التقد إلى الكولونيل أليس كذلك?

أوجو:
نعم.

إيلينا: 
وبعـد ذلك? تـذهـبان لإلقـامـة فى رومـا? وقد تـقـومان بـرحـلة? سـوف تـنبت

الزهور حتت أقدامكما أنا التى أقول ذلك.
آوجستو: 

(يقرع من جديد كأسه بكأس أوجو) بإذنك من أجل صداقتنا!
إيلينا: 

(تنهض) انتظر سأجيئك بشىء يعجبك (تخرج).
آوجستو: 

(حـتى قـبل أن تـخـرج) ســيــدى لـو تــعــرف كم هى جــلـيــلــة ومـدهــشــة هـذه
ـرأة. كـانت تـسـتـحق رجالً أفضـل منى مـائـة ألف مـرة. قـد ال أسـتحق أن ا
ـيزات! ال وجود لشىء تبصق فى وجـهى لفرط حـرمانى من الشـجاعة وا

قبيح عندما تكون حاضرة أال توافقنى?
إيلينا: 

ـسكـة بجـيتـار مـزين بأشـرطة) انـظـر. كان مـعى فى حـفـلـة مدام (تعـود 
«فيرسينجا» (تُرى اجليتار ألوجو)

آوجستو: 
قيل لنا إنه ذو قيمة كبيرة.

إيلينا: 
(تـمـرر أصـابـعـهـا فـوق األوتـار) غــيـر مــضــبــوطـة يــا لألسف. (تـشـيـر إلى

آوجستو) نعم نحن أيضاً ستنبت الزهور حتت خطواتنا.
أوجو: 

قـوال لى ألم تريا قط حفل الـفروسية فى مـيدان السالح? وضابط موكب
الـشـرف يرتـدى الزى الـقد بـلـونه األزرق السـماوى ومـعـطفـاً كبـيراً أزرق
فـاحتــاً مـبـطـنـاً بـاحلـريـر األبـيض. واألبـواق تـزعق وهـو يـتـقـدم وحـده عـلى
جواد كـبيـر ال يرى شيـئاً. يـنظر أمـامه. البد أنه يـشعـر حقيـقة بـالبرد فى
مـنـبت شــعـره. ومع ذلك فـتــعـبـر وجـهـه لـيس الـكـبــريـاء كال... الـهـدوء أو
باألحرى.. نـوع من الوقار بال حدود (يـقلد البوق) تا.. تاتـاتا. تا.. تاتاتا.
(يهز كتفيه ويضحك) ذلك رائع أؤكد لكما. (يرفع فجأة كأسه) مرحى!

إيلينا و آوجستو: 
(يقلدانه) مرحى!

أوجو:
(يغنى)

فوق القمم..
كما فوق األغصان..

تترامى أقمار بيضاء...
(إيلينا وآوجستو يغنيان معه. عندما ينتهون يضحكون معاً)

أوجو:
أيروق لكما ذلك?
حتت الصخرة

تنحنى زهرة دفلى
كانت مختبئة

(صوت آخـر ينطلق من داخل البيت ويختلط بالغناء. صمت. ثم ضحكة
قصيرة من اخلارج. تمثيل صامت حر)

أوجو: 

أوجو:
(يتناول الكأس) شكراً. لكنكما?

آوجستو:
ال.. ال.. لقد تعشينا توا. هه! ماذا تقول?

أوجو:
تاز. (بعد أن يشرب) نبيذ 

آوجستو:
لقـد كنت متـأكداً. لذيـذ.. اشرب.. فلـتشرب إذن... كل! ال تـهتم بـنا.. لقد

أكلنا توا.
أوجو:

شكراً. (يبدأ فى األكل).
إيلينا:

مـــاذا كــنـت أقــول لـك? نــعـم! فى احلـــفــلـــة الـــكــبـــيـــرة الـــتي أقـــامــتـــهـــا مــدام
«فيرسنجا» قمت بأول رقصة كغجرية. وعرقوباى..

آوجستو:
(بحدة) إيلينا...

إيلينا:
ـؤكـد أنه خـطـيـئـة الـغـرور مـا فـعـلته نـعم يـا عـزيزى. (تـخـاطب أوجو) من ا
هـنــاك وزوجى عــد الـشــفــقـة. عــنـدمــا تُـجــرح دجـاجــة فى احلــظـيــرة يـا
ـناقـيرهن فى سيـدى فأنت تـعـرف جيـا أن زميالتـها يـنقـرنـها بـاستـمرار 

نفس موضع اجلرح: كنت أقول لك: عرقوباى...
آوجستو:

(يـتـنـاول كـأسـاً آخـر) إيـلــيـنــا إنـنى مــتـأكـد أنـك سـتـذوقــ قـلــيال من هـذا
النبيذ. ستأذن. أليس كذلك سيادة العريف?

أوجو:
تفضل.
إيلينا:

(تتذوق) إنه جيد بالفعل.
آوجستو:

(شـبه مـضـطـرب) إذا تــنــاولت بـدورى جــرعـة ســيـادة الــعــريف أيـضــايـقك
ذلك??
أوجو:

كال بالتأكيد بالعكس.
آوجستو: 

شكراً.
(يسـتمر أوجو فى األكل. ويـصب آوجستو لـنفسه اخلمـر. وفجأة يضحك

وإيلينا التى شربت تضحك أيضا).
آوجستو: 

لـنـقـرع الــكـؤوس هل تـوافق ســيـدى الـعـريف (يـقـرعان كـأسـيـهـما) هـيـا يـا
إيلينا أنت أيضا.

إيلينا: 
رء مع بـكل سرور (تـقرع كـأسها) لـو تعـرف يـا سيـدى أى تـسلـيـة يجـدهـا ا

رجل متميز من وسط راقٍ...
آوجستو: 

ـــرء من االنــتــســـاب إلى شــرطـــة الــدرك فــإن تــعـــرفــ أنه لـــكى يــتـــمــكن ا
الكـشف الـطبى قـاس ألقـصى درجة. (مـخاطـبا أوجو) وهل حـقـيـقى أنهم

حتى األسنان يفحصونها?
أوجو:

نعم. (يبتسم) وكذلك الهيئة القوام..
آوجستو: 

من هو دميم ال يقبلونه...
إيلينا: 

أنت مثال قامتك طويلة بهذا الزى.
أوجو: 

عليك إذن أن ترينى بزى التشريفة بكل ما فيه من حليات ذهبية.
آوجستو: 

(رافـعاً كأسه) سـيـدى الـعريف إنـهـا سـهرة رائـعـة من الـرائع أن نكـون هـنا
سوياً. (يقرع كأسه يشرب يضحك).

إيلينا: 
(تقرع بدورها الكأس) سوف نتذكـر دائما هذا الشرف (تشرب وتضحك)

سوف تصبح ضابطاً أليس كذلك?
أوجو:

فى القريب كما أرجو.
إيلينا: 

يا للسعادة!
أوجو: 

ــيـة.. لـكـنى أنــهـيت دراسـتى.. أبـدو فـى احلـقـيـقـة أنــا ال أخـرج من األكـاد
شاباً ولكنى أدرك ما أفعل ولدى القوة.

آوجستو: 
... ولباقة مع...

إيلينا: 
آه! ليس لديك مظهر رجل ينقاد.

أوجو:
فى كل سنة أحصل على أعلى الدرجات.

آوجستو: 
ـا زواج ضــابط. هــيه! هــيه! إنــنى أرى ذلك مــنــذ اآلن. ثم من يــعــرف ر

موفق.
إيلينا: 

الـعـروس فى ثـوبـهـا األبـيض بـالـنـقـاب وبـاقـة الـزهـور والـضـبـاط يـصـطـفون
.. على اجلانب

أوجو: 
نعم.

هرجان  هذا العام .. >  د. سحر فراج  اختيرت مسئولة عن جلنة الترجمة اخلاصة با
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(مخاطباً آوجستو) إنها ابنتك أليس كذلك?
آوجستو: 

(مضطرباً ينظر إلى زوجته) نعم...
أوجو: 

أهى هناك? وحيدة?
آوجستو: 

نعم...
أوجو: 

ماذا تفعل?
آوجستو: 

ال شىء. إنها تنصت.
أوجو: 

اذا ال تأتى?
آوجستو: 

إنها ال تريد...
أوجو: 

اذا ال تريد? و
آوجستو: 

إنها خجولة.
أوجو: 

اذا? لقد رأيتها منذ قليل فى النافذة. كان وجهها يبدو جميالً. و
آوجستو: 

نعم.. نعم...
أوجو: 

وماذا بعد?
آوجستو: 

إنها خجولة.
أوجو: 

كال. لقد تعمدت الغناء لكى نسمعها لتقول لنا إنها هناك. دعها تأتى.
آوجستو: 

أبدا. إطالقا إنها ال تريد.
أوجو: 

اذا فى النهاية? ما اسمها? لكن 
آوجستو: 

... إيرين...
أوجو: 

(مناديا) إيرين! إيرين (صمت)
آوجستو: 

أبدا يا سيدى!
أوجو: 

إننى ال أفهم!...
ؤدى (يتـوقف عند سماع طرقـت قويت جـداً فى األسفل على الباب ا

للشارع)
أوجو: 

يبدو أن أحدهم يطرق الباب.
آوجستو: 

ـاذا ال تنـهى عشاءك? الـزجاجة (ينـظر لزوجـته ثم ينظر ألوجـو بتوتر) 
ما تزال... (طرقتان إضافيتان)

أوجو: 
أهناك أحد فى اخلارج?

آوجستو: 
نعم.

أوجو: 
وأنت ألن تفتح?

آوجستو: 
ال أهـمـيـة لـذلك (يـذهب لـيـلـقى نـظـرة من الـنافـذة. يـتـكـرر الـطـرق على

الباب من جديد وبعنف. الثالثة يتبادلون النظرات)
أوجو: 

(مندهشا) لتفتح إذن لم ال?
آوجستو: 

ا... ومع ذلك ينبغى أن أذهب.. (يتجه نحو السلم). نعم.. ر
(إيليـنا وأوجو يـنتظران فى صـمت بعد حلظـة يسمـعان خطوات ثـقيلة
على السلم. يظهر «جاكومو» الرجل ذو القبعة اجللدية يتبعه آوجستو)

جاكومو:
كـنت مـارا فــصـعـدت ألطـمــئن عـلـيــكم وأرى إن كـنـتم حتــتـاجـون لـشىء (ال
يوجه نـظرته أو صوته اخلفيض إلى أحـد بعينه ومع ذلك يبدو اآلن أنه
يخاطب أوجو) لقد حتدثنا معـا للتو هناك فى األسفل فى مفترق الطرق
(يـنظـر إلى حذائه) لـقد نـظـفت حذائى عـنـدما دخـلت ولـكن يبـقى دائـما
بـعـض الـتـراب ومـعـذرة (يـنـظـر إلى إيـلـيـنا الـتى تـتـظـاهـر بـأنـهـا ال تراه.
ائدة ويضع عليـها بعض األكياس التى يخرجها يتـقدم حتى يصل إلى ا
من جـيـبه) هــاكم: ســكـر.. شــحم خــنـزيــر.. دقــيق. حــاجـة بــســيـطــة. غـدا
ـرة األخـرى ـرة. البـد أن أعـتـذر عن ا أحـضـر لـكم أبـا فـروة جـيـد هـذه ا
البـد أن تأخـذوننى عـلى عالتى وكـذلك ما أحـضره من أشـياء! (تـواضعه

ال يخلو من تهديد)
آوجستو: 

(مـتـضـايـقـا. يـحـاول أن يـطرده) لـيس هــنـاك مـا تــعـتــذر عـنه يــا صـديـقى
العزيز. كل ما فى األمر أن الليلة عندنا أناس..

جاكومو:
نضدة) هل كان اجل جيدا? والنبيذ? سأرحل (يشير إلى األشياء فوق ا
كـننى الـبقاء (يـحدث أوجو دون أن يـنظر إليه) تعـرف أننى من حـاال ال 

البيت كأننا عائلة تقريبا..
آوجستو: 

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

ـسـرح خـال نـسـمع من بـعـيد ثـل جبـاًال وغـابـات ا (سـتـارة حتـمل رسـمـًا 
وصـول حـافـلـة ركـاب ثم تـوقـفـهـا. بـعـد حلـظـات يـظهـر أوجـو الـذى يـعـمل
جاويـشا للدرك والذى هـبط توا من احلافلـة ويستعد لـتسلق الدرب الذى

يخترق الغابة. يلتفت ويخاطب السائق ).
أوجو: 

هيه! (صوت) أمتأكد أنت من أنه علّى أن أهبط ها هنا?
صوت بعيد: 
بلى ها هنا.

أوجو: 
ال أحد ينتظرنى.. أين تقع القرية?

الصوت: 
على مبعدة ساعت من هنا.

أوجو: 
هناك فى األعلى? أينبغى أن أواصل الصعود?

الصوت: 
كما فى اجلنة.

أوجو: 
ب الصخور?

الصوت: 
أمامك درب فال تضيعه.

أوجو: 
إننى آراه.. حسن الوداع.

الصوت: 
الوداع.

سير. صمت. حفيف الريح) (نسمع صوت احلافلة تعاود ا
أوجو: 

ريح الشمال. أريج اجلبل. منذ زمن لم أواجه الريح. حسن.
(يدخل رجل مرتديًا قبعة من اجللد: إنه جاكومو)

أوجو: 
أنت? من أين خرجت?

جاكومو: 
لقد كنت معك فى احلافلة. إننى أهبط هنا أيضا.

أوجو: 
أتذهب أيضا إلى القرية?

جاكومو: 
بلى.

أوجو: 
سير معًا. كننا ا إذن 

جاكومو: 
ال سأذهب مـن اجلانب اآلخـر. الـقـريـة ليـست كـبـيرة جـدا ولـكـنـها مـبـعـثرة.

إنك ذاهب إلى دار البلدية فيما أظن.
أوجو: 

كيف عرفت ذلك?
جاكومو: 

من زيك. ثم إنهم يتحدثون عنك هناك.
أوجو: 

أينتظروننى?
جاكومو: 

أعتقد ذلك.
أوجو: 

(يـتـلـفت حـوله) مـا أغــرب طـريـقــتـهم فى انـتــظـارى! والـعــمـدة لم يـرسل لى
أحداً.

جاكومو: 
ألى شىء?

أوجو: 
إنه هو الذى يطلبنى.

جاكومو: 
أمتأكد من ذلك?

أوجو: 
طبعًا!

جاكومو: 
أوه! أتـعـرف أن الـعـمـدة.. مـا يــقـوله مـا ال يـريـده مـا يـريـده.. عـلى كل حـال

سوف تراه جيدًا.
أوجو: 
أتعرفه?

جاكومو: 
قليًال. طاب مساؤك. خذ حذرك.

أوجو: 
عفوًا?

جاكومو: 
حاول أن حتترس.

أوجو: 
ألى شىء?
جاكومو: 

لــكل شىء. لــنــفــسك أوالً. يـبــدو أنك ضــابط ومـع ذلك فــأنت شـاب. إذن..
(يخرج)
أوجو: 

ـاذا? لـكى أصـبح ضـابط! لـست ضـابـطــاً. هـأنـذا هـنـا فـقط مـن أجل ذلك 
ضابطـا يا سيـدى! بفـضلك وبفـضل قريتك اجلـليـلة إن لم أكن معـتوها. أن

لــكن الـضــوء واضح هــنـا قــبل أن يــنـطــفئ ال? ولــكن ألن يــنـتــهى بــكم األمـر
ا أن هـناك لتـستـيـقظـوا? الدنـيـا تمـطـر اجلو بـارد. ولكـنـكم لسـتم نائـمـ 
ضـوءاً! إنـنى صف ضـابط الـدرك وصـلت من أجل مـسـألـة تـتـعـلق بـالـعـدالة.
افتـحوا إذن إننى مـتأكد من أنـكم هنا خـلف الباب لـقد رأيتـكم ثالثة وجوه!
ولـكن مـاذا تـدبـرون هـنـا خلـف البـاب يـا حـفـنـة أغـبـيـاء? مـا الـذى يـخـيفـكم?
أأنـتم جثـث محـنـطة أم أصص زهـور? أتـريدون أن أمـضى الـلـيل فى اخلارج
ـطر? أتـريدون أن أحـطم البـاب? أتريدون أن أقـبض علـيكم فى حتت وابل ا

الغد أيها األوغاد! أيها األنذال!
(نرى آوجـسـتـو الذى يـقـرر أن يـذهب ليـفـتح الـباب) أخـيـرًا قـرر علـى ما

يبدو.
(يدخل أوجو يـتبـعه آوجسـتو مهـلهل الـثياب بـيده مـصباح. الـغرفـة عبارة
عن مطبخ قـذر يغطيهـا سناج الدخان تمـاما ال يضيئهـا سوى انعكاس نار

دفأة) ا
أوجو: 

أعــطــنى قــطــعــة قـمــاش جــافــة تــمــامـا (يـنـظــر له الـرجل بـخـوف) آوه هل
سمعت? قطعة قماش بسرعة!

(يسرع الرجل ويلتقط قطعة قماش ويناوله إياها)
أوجو: 

(يـدعك أزرار زيه العـسكرى) وإال سـيصـيبهـا الصدأ. (يـنظر إلى حذائه) يا
له من طريق قذر!

سح له (ينـتزع الرجل قـطعـة القمـاش من يد العـريف ويركع مـحاوال أن 
احلذاء)
أوجو: 

(متضايقا) كفى. دع ذلك.
سك بيد العريف ليقبلها) (يظل الرجل راكعًا ويحاول أن 

أوجو: 
ــاذا لـم تـذهـب لــتـفــتـح? مـا (يـدفـعه) دعك إذن. هل تــتــغــابى أم أنت غــبى? 
الذى جعلك تنظر إلى من النافذة? أكنت خائفًا? أأنت فالح? (يومئ الرجل

بالنفى).
أتعـمل هنا? (يومئ لـرجل باإليجاب. يتلفت أوجـو حوله باحثا عن مقعد)

رء يقضى لينظف نفسه هنا. كن القول بأن ا ال 
سح الرجل كرسيا يدفعه باجتاه العريف) )

أوجو: 
(دون أن يجلس) أيوجد فندق شىء نظيف بالقرب من هنا?

الرجل: 
(الهثا) للسكنى?

أوجو: 
طبعًا.

الرجل: 
اذا أنت فى بيتى? إذن أنت 

أوجو: 
كننى السكنى طبعًا! عرفة أين 

الرجل:
 آه حسن...

أوجو: 
(يهز كتفيه) هو ذا!

(يقترب الرجل من باب بالداخل يواربه ويتكلم عبر الفرجة)
الرجل: 

إنه مـن أجل الـسكـنى. (يـعود إلى أوجو) سـيدى نـحن ال نـرى أى فـندق أى
بيت منـاسبـًا فى القـرية وضواحـيهـا. زد على ذلك أن كل الـناس نـائمون فى

الزم أحــتـرس فـذاك يـخـصــنى وسـوف تـدرك حـدوثه. (صـائـحًا) ســيـدى ا
أول.

رجع الصدى: 
أول...
أوجو: 

برافو أيها الصدى! النقيب أوجو.
رجع الصدى: 

... أوجو...
أوجو: 

ا ال يـجب أن أطلـبهـا منه أوجو.. أوجـو.. أوجـو.. لم يعـد ينـطق بالـرتبـة. ر
ـجـرد وصولك كثـيراً.. (مـتالعبًا) عـريف أوجـو سوف تـصـقل أزرار زيك 
مخـافة أن تضـر بها رطـوبة اللـيل.. الليل مـضر? هيـا إذن! حسن. كل الناس
هـنـاك لـيـحـتــشـدون? الـريح? الـلـيل? الـصـخــر اجلـبل? وهـذا الـفـتى الـذى لم
يــغـادر والــديه? أوجــو? نــفــسه! إلى األمــام! هــيــا أيــتـهــا الــريح! غــردى أيــتــهـا
األشجار! صـفرى أيـتها اجلـبال سـوف يفـوز العريف أوجـو بتـرقية! (يواصل

سيره وهو يدندن).
فوق الصخور

كما فوق األغصان
تترامى أقمار بيضاء

حتت الصخرة
تنحنى زهرة دفلى

كانت مختبئة.
تزج عـند منـتصف األغـنية بـضجيج (يردد نـفس اللحن فى الـكوالـيس و

رياح اجلبل)
(يـخـرج أوجو عـندئـذ يـظهـر شاب لـطـيف احمليـا منـزو مـتواضع يـتوجه

وكأنه يسر إلى اجلمهور بينما تتواصل األغنيتان وتمتزجان)
الشاب: 

نـعم إنه صف ضابط شاب حترقه الرغـبة فى الترقى. ولكن مـا ينتظره فى
هــذه اجلـبـال لم يـكـن لـيـرضى طـمــوحه.. لـقـد وقــعت أحـداث غـريــبـة تـمـاثل
غـرابــة أحالمـنــا. ومع ذلك جــرت بـشــكل طـبــيــعى. ألن هـذه احلــكـايــة كـلــهـا
حقـيقـية تـمامـا وأنا كـاتب بلـدية هـذه القـرية الـواقعـة فى اجلبـال انغـمست
فيها رغـمًا عنى.. ها هو الـليل يهبط اآلن فوق الـصخور الكبـيرة التى يسير
. أنصـتوا كـيف يغـنى ويـلعب بـالصـدى. إنه شاب الـرياح بيـنهـا مـنذ سـاعتـ

والليل والوحدة تشحذ دمه. ولكن ها هو يصل قريبًا جدًا من القرية.
(أوجو الذى اختفى يظهر من جديد)

أوجو: 
لكم أحب أن تلفنى الريح... إننى مستـعد.. إننى فى النهاية مستعد تقريبًا.
ـضــحك أال أصل أبــدا فــالـعــريف قــد غـرق فـى أحـد شــقـوق سـيــكــون من ا
اجلــبل ويـعـلم الـله كم من شـقـوق فـى اجلـبل.. حـلـقـة فى سـلـسـلـة واحلـلـقـة
ــسـمــاة أوجـو قــد انــفـصــلت.. وإذا لم أذهب إلى هــنـاك! وإذا ضــربت بـكل ا

شىء عرض احلائط...
فوق الصخور

كما فوق األغصان..
إيه هـنــاك! ولــكن لم أعــد أنـا الــذى يــغـنى! غــنــاء! غـنــاء امــرأة!.. ضـيــاء! لـو

ينتهى ذلك كما يبدأ ذاك ذلك أفضل إلى حد ما!...
(يرفع الـستار عن بيت آوجسـتو فى نفس الوقت الذى تـقرع فيه ضربات
عــنـيـفـة عـلى الـبـاب ويـتـوقف الـغـنــاء. تـمـثـيل صـامت لـكل من آوجـسـتـو

وإيلينا «حسب رغبة أيهما» حتى يذهب آوجستو ليفتح الباب)
أوجو: 

(من اخلـارج) هيـه! افتـحـوا! فـلـتـفـتحـوا بـحق الـشـيـطـان إذن هل مـتم فـجأة?

هرجان القاهرة للمسرح التجريبى أمال صفوت. طبوعات  اخلاصة  هام رئاسة جلنة ا > تقوم 
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> لـم تود الدراما اجلـديدة قيـام نظرة جـديدة للـديكور فقط.
ـنتج الذى أصـبحت مـهمته بـل أدت أيضا إلى خـلق اخملرج - ا

خلق وحدة شاملة فى التصميم واألسلوب للعرض كله.

سرحي جريدة كل ا

13 من  أكتوبر 2008 العدد66
ـمـثـل سـرح فن بـذاته لـذا حـاول أن يدرب مـجـمـوعة من ا > كـان تـايـروف يعـتـقـد أن ا
ـمـتازين عـلى الرجتال حـول فكـرة ما حـسب تقـالـيد الـكومـيديـا ديلالرتى وتـطويـرها ا
سـرح التـأليـفى» بحـيث تضم الـفرقة ا أسـماه «ا ـشاهـدين وكان يـؤمن  أمـام جمـهور ا

وسيقى والدراما. الواحدة كل مواهب الباليه واألوبرا والسيرك وصالة ا

هرجان التجريبى . >  د. حس اجلندى مدير صندوق التنمية الثقافية يتولى مهام رئاسة جلنة اإلعالم والنشر با

سرحي جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

17
13 من  أكتوبر 2008 العدد 66

هـذه الــســاعــة. لــكــنــنــا.. إذا أردت.. نــدبــر لك هــذا الــبــيت ســيــكــون شــرفـًا
عظيمًا لنا. ومع ذلك فلن جتد شيئًا آخر.

أوجو: 
(يـشـيـر إلى الـنـار) حـسن. ضـع إذن بـعض احلــطب فى الـنــار. إنك جتـعــلـنى

أجتمد.
الرجل: 

طلوب). حاال. (ينفذ ا
أوجو: 

(يجلس) لكن ال تنظر لى لقد رأيتنى.
الرجل: 

حسن. حسن.
أوجو: 

أهو الزى الذى يثير اهتمامك?
الرجل:

 سـأذهب فى طـلب احلطب سـأوقـد لك نارًا جـيـدة ألدفئك. (يـهم بإشـعال
شمعة. ترتعش يده بصورة واضحة)

أوجو: 
ماذا ألم بك? ألست على ما يرام?

الرجل:  
أوه لـيس من أجل ذلك لــست عـلى مـا يــرام. إنـهـا الـصــحـة ألـيس كـذلك..

الظروف الصحية فظيعة دومًا.
أوجو: 

(يراقبه) بالتأكيد بالتأكيد.
الرجل:

ــاذا تــرتــدى حـذاءك? اخــلــعه لــتـرح قــدمــيك. وبــعــد ذلك أمـســحه لك لـكن 
رآة (يضحك). وأجعله يلمع.. تماما مثل ا

أوجو: 
(يراقبه دائمًا) أنت خدوم جداً.

الرجل: 
دومًا.

أوجو: 
ا تقول فى نفسك: إن ذلك قد يفيد! وقد يكون الشرطى ذا نفع! ر

الرجل: 
كال. كـال يا سـيـدى األمر بـبـساطـة أنـنى رجل خدوم.. ومـا أن تـعرفـنى أكـثر
سـوف تـرى بـنـفـسك. نـعم إنـهـا صـدفـة سـعـيـدة تـلك الـتى حـمـلـتك إلى هـنـا
وكل البـيت حتت أمـرك. حتى إنـنى سـوف أنادى زوجـتى يـا سيـدى زوجتى.
وارب) إيـليـنـا إيلـيـنا تـعالى إذن.. إنهـا تـرتدى مالبـسـها (يـذهب إلى البـاب ا
صادفة.. إنـنا لم نفترق بـالتأكيد ها أنت.. السيـد جاء إلى هنا تصـورى با
ولــكـنى شــرحت له بــالـضــبط أنه ســيـســعـدنــا إذا هـو.. إذا هــو وجـد الــراحـة
عندنا وإذا أعرب عن شعور طيب. (هامساً) إنه ال يعرف (مخاطبًا أوجو)

 أن هذه زوجتى.
(نبرته التى تغيرت بشكل مفاجئ تغلب عليها اآلن لياقة تامة)

إيلينا:
(بلـياقـة كبيـرة أيضًا تـنحـنى قليًال) مع األسف يا سـيـدى إنك ال ترى بـيتـنا
فى أحـسن حاالته.. لقـد أصبح الـعمـال كسولـ جدًا ألـيس كذلك! أما عن
ــشــكـلــة لـيــست فى ارتــفــاع أجـورهن فــقط بل إنــهن لم يــعـدن اخلـادمــات فـا
موجـودات. لـهـذا أهـمـلنـا بـيـتـنا بـعض الـشىء ألنـنـا راحـلون إلـى وضع أفضل

فى روما أليس كذلك يا آوجستو?
آوجستو: 

مكان جميل جدًا نعم. أحد أقربائنا ثرى جدا تعهد باألمر.
إيلينا: 

تفضل باجللوس يا سيدى العزيز. (جتلس هى أيضا مبتسمة للعريف)
آوجستو: 

(بشوش دومًا) إيه! حسن يا عزيزى أتعرف أنك أنيقة?
إيلينا: 

ـا (بـنـفس الطـريـقة) لـو كـان ذلك حـقـيـقـيـا!.. فى الـنـهـايـة فـإنـنى سـعـيـدة 
ا ال يعلم السيد أننى أتبع نظاما عالجيًا.. حققته.. ر

آوجستو: 
أوكد لك أنك أحرزت تقدمًا كبيرًا.

إيلينا: 
عالج طويل نـوعًا مع األسف! فـرض علـى من قبل الـبروفـيسـور «فيـز» الذى
حـاز شهرة فى أيامـنا كما تعـرف إنه صديق لنا. (تـخاطب آوجستو) اليوم

مشيت كثيرًا تعرف ذلك حتى لقد استطعت أن أستغنى عن عكازى.
آوجستو: 

(يـخـاطب أوجـو مـشـيـرًا إلى زوجـته) إنــهـمــا سـاقــاهـا. مــنــذ سـنــوات كـانت
وقف! احلالة خطيرة بل جسيمة.. لكننا جتاوزنا ا

إيلينا: 
(تبتسم ألوجو) يتحدثون عنك كثيرًا يا سيدى العزيز.

آوجستو: 
بالتأكيد. كل القرية تثرثر.. وخاصة النساء.

إيلينا: 
ـتــاز. رأوك فى صـورة بـجـوار ألنـهم يــعـرفـون عـنك أشــيـاء كـثـيــرة! مـوظف 

مدير األمن. أأنت على قوة مديرية األمن?
أوجو: 
 بلى.

إيلينا: 
لم تأت هنا من قبل أليس كذلك?

أوجو: 
 فى احلقيقة ال.

إيلينا: 
ـدينة إنـنى ذات مرة تصـور - أعتقد أن ذلك إنك محظـوظ إذ تعيش فى ا
مــر عـــلــيـه دهــر - ذهـــبت أرقص فى حـــفــلـــة مــديـــريــة األمـن. كــان الـــرئــيس

عندئذ?
إيلينا:

ـكنـة. وال حـتى من لدن الـعـلى القـدير أخـشى أال تـكون هـناك أى مـغـفرة 
فما حدث قد حدث.

أوجو: 
(يبدو مفتونًا) تقول إن قدرة الله وحريته.. لهما حدود?.

إيلينا: 
ـكن لـشىء قـد حـدث فـعال أال يـكـون قـد حدث? نـعم يـا سيـدى ألنه كـيف 
كن فعل شىء. ال إذا كانت الـعظام مـلتويـة ومشوهـة مقدمـًا ومفككـة فال 
عجزة فى هذه احلالة. أما الصبر اجلميل والورع الشديد فلن ينفعا وجود 

فى شىء. لقد فكرت فى ذلك كثيرًا.
أوجو: 

ولكن كيف تفسرين هذه األشياء?
إيلينا: 

إن الله قد عاقب إلى األبد.
أوجو: 

. أطفاالً? ألن أطفاال يولدون هكذا مشوه
إيلينا: 

أعرف ذلك.
أوجو: 

إذن? لقد عوقبوا مقدما?
إيلينا: 

مقدما.. «قبل» أو «بعد» ال وجود لهما عند الله.
أوجو: 

والرحمة?
إيلينا: 

عذبون? وا
أوجو: 

لكن كيف تفكرين فى مثل هذه األشياء? ألديك مبرر?
إيلينا: 

نــعم يـا ســيـدى. ألن الــسـبب األول لــكل مـا حـدث فـى هـذا الـبــيت وفى هـذه
القرية السبب احلقيقى...

أوجو: 
ما هو?
إيلينا: 

سأقوله لك.
آوجستو: 

(يدخل) سأذهب بحثا عن بعض اخلمر فى اجلوار.. سأعود.
إيلينا:

(تتغـير نبرة صوتها فجأة لتصـبح مرحة بطريقة مصطنعة) كان عليك أن
تـرانى فـى ذلك الـزمن يـا سيـدى الـعـزيـز كـيف كـنت أرقص.. كـنت أرقص..
كـنت أسـتـطـيع أن أرقـص فـوق الـزهـور.. قـال لى الـرئـيس: إيـلـيـنـا أأكـون أبـَا

لفراشة?
آوجستو:

(يـعود) ال يـنـبـغى الـتفـكـيـر دومـًا فى هـذه األشـياء يـا إيـلـيـنا (يـحمل زجـاجة
نضـدة. ثم يضع بـعد ذلك صـحنـًا وكأسًا) وبعض األطـعمة يـضعـها فـوق ا
عرفـة ما سوف يـفكر  لم أجد شيـئًا ذا بال. لـكن النبـيذ.. لن أكـون غاضبـًا 

مدعوًا.
أوجو: 

 الرئيس? أى رئيس?
آوجستو: 

(مشيراً إلى زوجته) أبوها.
إيلينا: 

رمـوقة تزورنا. وطـاقم أطباقنا دينـة. كانت العائالت ا رئيس فى محكـمة ا
الصينى.. (يـنتابها فجأة ذهول واضطراب) آوجستو أخـشى أن لم يعد لنا

شىء من كل ذلك نهائيا.
آوجستو: 

بالعكس يا إيلينا إنـها ليست سوى فترة انتظار فى الوقت احلاضر. أمامنا
مستقبل زاهر.

إيلينا: 
(بـنـبـرة واثـقـة) نــعم أنـا كــذلك مـقــتـنــعـة بـأن أيــامـا ســعـيـدة ســتـقــبل عـلــيـنـا
(مـخـاطـبـة أوجـو بـلـطف) أعـتــرف لك بـأنـى ال أسـتــطـيع الــظـهــور فى هـذه
ــسـرح.. وأخـشى األمـاكن. إنــنى أعـشق احلــيـاة االجـتــمـاعـيــة.. احملـادثـة.. ا
ــعــانــاة. كل مـــا هــو حــزين دمــيـم فظ يــقــززنى. زوجى يـــعــرف كــثــيــراً من ا

سلية إنه يتألق فى اجملتمعات. األلعاب الصغيرة ا
آوجستو: 

لقد كنت معبودًا.
إيلينا:

البد أن تسمعه عندما تواتيه القريحة. إننا نقضى ساعات بهيجة. 
أوجو: 

 هل أنتما وحيدان هنا? (صمت)
إيلينا: 

(تـتظاهر بأنها ال تفهم) اجليران بهم بعض الـفظاظة أليس كذلك? ونحن
نعتزلهم.
أوجو: 

هل أنتما وحدكما فى البيت أقـصد أنه منذ قليل عندما كنتما تنظران إلّى
من زجاج الـنافـذة بدا لى أنـنى الحظت وجـهًا آخـر فى نافـذة أخرى وجـهًا

ثالثًا.
إيلينا: 

(كما لو أنها تذكرت فجأة) آوجستو يا لسخافتنا! لقد نسينا أن ضيفنا جاء
من بعـيد وأنـه جائع وأنه ظـمـآن بال شك ونحن نـثـرثر. هـذا عبث. اذهب

وإت بشىء! هيا يا آوجستو.
آوجستو: 

(مضطربا) نعم نعم. سأذهب حاًال.
(يـذهب بــخــطـوات غــيــر واثـقــة إلى أحــد األبــواب. ثم إلى بــاب آخـر. وفى

النهاية يخرج. يسود صمت طويل ب إيلينا وأوجو. ثم فجأة)
إيلينا: 

عجزات? (بجد واضح) سيدى العريف أتعتقد فى ا
أوجو: 

(مندهشا) عفوا ماذا قلت?
إيلينا: 

ـعـجـزات? أتـعـتــقـد فـيـهـا? أنــا أعـتـقـد فـيـهــا. هـنـاك قـديـسـون هل فـكـرت فـى ا
ـشى. ليس ذلك انـفـصلـوا عن األرض مـثل الريش. هـنـاك مشـلولـون أمـكنـهم ا
ـرء بـنـادر بل الــعـكس. فـقط مــا الـذى نـبــغى فـعـله لــتـحـقـيـق ذلك? أن يـكـون ا
سـلـيـمـا من الـنـاحـيـة الـتـشـريـحـيـة. وأنـا سـلـيمـة. لـدى دائـمـا سـاقـاى. فى وادى

جوزافات ستكون نار هناك. فى ح إذا كانت األعضاء ناقصة عندئذ.. 
أوجو: 
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الفصل األول
نظر: ا

ـسـرح خـال نـسـمع من بـعـيد ثـل جبـاًال وغـابـات ا (سـتـارة حتـمل رسـمـًا 
وصـول حـافـلـة ركـاب ثم تـوقـفـهـا. بـعـد حلـظـات يـظهـر أوجـو الـذى يـعـمل
جاويـشا للدرك والذى هـبط توا من احلافلـة ويستعد لـتسلق الدرب الذى

يخترق الغابة. يلتفت ويخاطب السائق ).
أوجو: 

هيه! (صوت) أمتأكد أنت من أنه علّى أن أهبط ها هنا?
صوت بعيد: 
بلى ها هنا.

أوجو: 
ال أحد ينتظرنى.. أين تقع القرية?

الصوت: 
على مبعدة ساعت من هنا.

أوجو: 
هناك فى األعلى? أينبغى أن أواصل الصعود?

الصوت: 
كما فى اجلنة.

أوجو: 
ب الصخور?

الصوت: 
أمامك درب فال تضيعه.

أوجو: 
إننى آراه.. حسن الوداع.

الصوت: 
الوداع.

سير. صمت. حفيف الريح) (نسمع صوت احلافلة تعاود ا
أوجو: 

ريح الشمال. أريج اجلبل. منذ زمن لم أواجه الريح. حسن.
(يدخل رجل مرتديًا قبعة من اجللد: إنه جاكومو)

أوجو: 
أنت? من أين خرجت?

جاكومو: 
لقد كنت معك فى احلافلة. إننى أهبط هنا أيضا.

أوجو: 
أتذهب أيضا إلى القرية?

جاكومو: 
بلى.

أوجو: 
سير معًا. كننا ا إذن 

جاكومو: 
ال سأذهب مـن اجلانب اآلخـر. الـقـريـة ليـست كـبـيرة جـدا ولـكـنـها مـبـعـثرة.

إنك ذاهب إلى دار البلدية فيما أظن.
أوجو: 

كيف عرفت ذلك?
جاكومو: 

من زيك. ثم إنهم يتحدثون عنك هناك.
أوجو: 

أينتظروننى?
جاكومو: 

أعتقد ذلك.
أوجو: 

(يـتـلـفت حـوله) مـا أغــرب طـريـقــتـهم فى انـتــظـارى! والـعــمـدة لم يـرسل لى
أحداً.

جاكومو: 
ألى شىء?

أوجو: 
إنه هو الذى يطلبنى.

جاكومو: 
أمتأكد من ذلك?

أوجو: 
طبعًا!

جاكومو: 
أوه! أتـعـرف أن الـعـمـدة.. مـا يــقـوله مـا ال يـريـده مـا يـريـده.. عـلى كل حـال

سوف تراه جيدًا.
أوجو: 
أتعرفه?

جاكومو: 
قليًال. طاب مساؤك. خذ حذرك.

أوجو: 
عفوًا?

جاكومو: 
حاول أن حتترس.

أوجو: 
ألى شىء?
جاكومو: 

لــكل شىء. لــنــفــسك أوالً. يـبــدو أنك ضــابط ومـع ذلك فــأنت شـاب. إذن..
(يخرج)
أوجو: 

ـاذا? لـكى أصـبح ضـابط! لـست ضـابـطــاً. هـأنـذا هـنـا فـقط مـن أجل ذلك 
ضابطـا يا سيـدى! بفـضلك وبفـضل قريتك اجلـليـلة إن لم أكن معـتوها. أن

لــكن الـضــوء واضح هــنـا قــبل أن يــنـطــفئ ال? ولــكن ألن يــنـتــهى بــكم األمـر
ا أن هـناك لتـستـيـقظـوا? الدنـيـا تمـطـر اجلو بـارد. ولكـنـكم لسـتم نائـمـ 
ضـوءاً! إنـنى صف ضـابط الـدرك وصـلت من أجل مـسـألـة تـتـعـلق بـالـعـدالة.
افتـحوا إذن إننى مـتأكد من أنـكم هنا خـلف الباب لـقد رأيتـكم ثالثة وجوه!
ولـكن مـاذا تـدبـرون هـنـا خلـف البـاب يـا حـفـنـة أغـبـيـاء? مـا الـذى يـخـيفـكم?
أأنـتم جثـث محـنـطة أم أصص زهـور? أتـريدون أن أمـضى الـلـيل فى اخلارج
ـطر? أتـريدون أن أحـطم البـاب? أتريدون أن أقـبض علـيكم فى حتت وابل ا

الغد أيها األوغاد! أيها األنذال!
(نرى آوجـسـتـو الذى يـقـرر أن يـذهب ليـفـتح الـباب) أخـيـرًا قـرر علـى ما

يبدو.
(يدخل أوجو يـتبـعه آوجسـتو مهـلهل الـثياب بـيده مـصباح. الـغرفـة عبارة
عن مطبخ قـذر يغطيهـا سناج الدخان تمـاما ال يضيئهـا سوى انعكاس نار

دفأة) ا
أوجو: 

أعــطــنى قــطــعــة قـمــاش جــافــة تــمــامـا (يـنـظــر له الـرجل بـخـوف) آوه هل
سمعت? قطعة قماش بسرعة!

(يسرع الرجل ويلتقط قطعة قماش ويناوله إياها)
أوجو: 

(يـدعك أزرار زيه العـسكرى) وإال سـيصـيبهـا الصدأ. (يـنظر إلى حذائه) يا
له من طريق قذر!

سح له (ينـتزع الرجل قـطعـة القمـاش من يد العـريف ويركع مـحاوال أن 
احلذاء)
أوجو: 

(متضايقا) كفى. دع ذلك.
سك بيد العريف ليقبلها) (يظل الرجل راكعًا ويحاول أن 

أوجو: 
ــاذا لـم تـذهـب لــتـفــتـح? مـا (يـدفـعه) دعك إذن. هل تــتــغــابى أم أنت غــبى? 
الذى جعلك تنظر إلى من النافذة? أكنت خائفًا? أأنت فالح? (يومئ الرجل

بالنفى).
أتعـمل هنا? (يومئ لـرجل باإليجاب. يتلفت أوجـو حوله باحثا عن مقعد)

رء يقضى لينظف نفسه هنا. كن القول بأن ا ال 
سح الرجل كرسيا يدفعه باجتاه العريف) )

أوجو: 
(دون أن يجلس) أيوجد فندق شىء نظيف بالقرب من هنا?

الرجل: 
(الهثا) للسكنى?

أوجو: 
طبعًا.

الرجل: 
اذا أنت فى بيتى? إذن أنت 

أوجو: 
كننى السكنى طبعًا! عرفة أين 

الرجل:
 آه حسن...

أوجو: 
(يهز كتفيه) هو ذا!

(يقترب الرجل من باب بالداخل يواربه ويتكلم عبر الفرجة)
الرجل: 

إنه مـن أجل الـسكـنى. (يـعود إلى أوجو) سـيدى نـحن ال نـرى أى فـندق أى
بيت منـاسبـًا فى القـرية وضواحـيهـا. زد على ذلك أن كل الـناس نـائمون فى

الزم أحــتـرس فـذاك يـخـصــنى وسـوف تـدرك حـدوثه. (صـائـحًا) ســيـدى ا
أول.

رجع الصدى: 
أول...
أوجو: 

برافو أيها الصدى! النقيب أوجو.
رجع الصدى: 

... أوجو...
أوجو: 

ا ال يـجب أن أطلـبهـا منه أوجو.. أوجـو.. أوجـو.. لم يعـد ينـطق بالـرتبـة. ر
ـجـرد وصولك كثـيراً.. (مـتالعبًا) عـريف أوجـو سوف تـصـقل أزرار زيك 
مخـافة أن تضـر بها رطـوبة اللـيل.. الليل مـضر? هيـا إذن! حسن. كل الناس
هـنـاك لـيـحـتــشـدون? الـريح? الـلـيل? الـصـخــر اجلـبل? وهـذا الـفـتى الـذى لم
يــغـادر والــديه? أوجــو? نــفــسه! إلى األمــام! هــيــا أيــتـهــا الــريح! غــردى أيــتــهـا
األشجار! صـفرى أيـتها اجلـبال سـوف يفـوز العريف أوجـو بتـرقية! (يواصل

سيره وهو يدندن).
فوق الصخور

كما فوق األغصان
تترامى أقمار بيضاء

حتت الصخرة
تنحنى زهرة دفلى

كانت مختبئة.
تزج عـند منـتصف األغـنية بـضجيج (يردد نـفس اللحن فى الـكوالـيس و

رياح اجلبل)
(يـخـرج أوجو عـندئـذ يـظهـر شاب لـطـيف احمليـا منـزو مـتواضع يـتوجه

وكأنه يسر إلى اجلمهور بينما تتواصل األغنيتان وتمتزجان)
الشاب: 

نـعم إنه صف ضابط شاب حترقه الرغـبة فى الترقى. ولكن مـا ينتظره فى
هــذه اجلـبـال لم يـكـن لـيـرضى طـمــوحه.. لـقـد وقــعت أحـداث غـريــبـة تـمـاثل
غـرابــة أحالمـنــا. ومع ذلك جــرت بـشــكل طـبــيــعى. ألن هـذه احلــكـايــة كـلــهـا
حقـيقـية تـمامـا وأنا كـاتب بلـدية هـذه القـرية الـواقعـة فى اجلبـال انغـمست
فيها رغـمًا عنى.. ها هو الـليل يهبط اآلن فوق الـصخور الكبـيرة التى يسير
. أنصـتوا كـيف يغـنى ويـلعب بـالصـدى. إنه شاب الـرياح بيـنهـا مـنذ سـاعتـ

والليل والوحدة تشحذ دمه. ولكن ها هو يصل قريبًا جدًا من القرية.
(أوجو الذى اختفى يظهر من جديد)

أوجو: 
لكم أحب أن تلفنى الريح... إننى مستـعد.. إننى فى النهاية مستعد تقريبًا.
ـضــحك أال أصل أبــدا فــالـعــريف قــد غـرق فـى أحـد شــقـوق سـيــكــون من ا
اجلــبل ويـعـلم الـله كم من شـقـوق فـى اجلـبل.. حـلـقـة فى سـلـسـلـة واحلـلـقـة
ــسـمــاة أوجـو قــد انــفـصــلت.. وإذا لم أذهب إلى هــنـاك! وإذا ضــربت بـكل ا

شىء عرض احلائط...
فوق الصخور

كما فوق األغصان..
إيه هـنــاك! ولــكن لم أعــد أنـا الــذى يــغـنى! غــنــاء! غـنــاء امــرأة!.. ضـيــاء! لـو

ينتهى ذلك كما يبدأ ذاك ذلك أفضل إلى حد ما!...
(يرفع الـستار عن بيت آوجسـتو فى نفس الوقت الذى تـقرع فيه ضربات
عــنـيـفـة عـلى الـبـاب ويـتـوقف الـغـنــاء. تـمـثـيل صـامت لـكل من آوجـسـتـو

وإيلينا «حسب رغبة أيهما» حتى يذهب آوجستو ليفتح الباب)
أوجو: 

(من اخلـارج) هيـه! افتـحـوا! فـلـتـفـتحـوا بـحق الـشـيـطـان إذن هل مـتم فـجأة?

هرجان القاهرة للمسرح التجريبى أمال صفوت. طبوعات  اخلاصة  هام رئاسة جلنة ا > تقوم 
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> لـم تود الدراما اجلـديدة قيـام نظرة جـديدة للـديكور فقط.
ـنتج الذى أصـبحت مـهمته بـل أدت أيضا إلى خـلق اخملرج - ا

خلق وحدة شاملة فى التصميم واألسلوب للعرض كله.

سرحي جريدة كل ا
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ـمـتازين عـلى الرجتال حـول فكـرة ما حـسب تقـالـيد الـكومـيديـا ديلالرتى وتـطويـرها ا
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وسيقى والدراما. الواحدة كل مواهب الباليه واألوبرا والسيرك وصالة ا

هرجان التجريبى . >  د. حس اجلندى مدير صندوق التنمية الثقافية يتولى مهام رئاسة جلنة اإلعالم والنشر با

سرحي جريدة كل ا
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هـذه الــســاعــة. لــكــنــنــا.. إذا أردت.. نــدبــر لك هــذا الــبــيت ســيــكــون شــرفـًا
عظيمًا لنا. ومع ذلك فلن جتد شيئًا آخر.

أوجو: 
(يـشـيـر إلى الـنـار) حـسن. ضـع إذن بـعض احلــطب فى الـنــار. إنك جتـعــلـنى

أجتمد.
الرجل: 

طلوب). حاال. (ينفذ ا
أوجو: 

(يجلس) لكن ال تنظر لى لقد رأيتنى.
الرجل: 

حسن. حسن.
أوجو: 

أهو الزى الذى يثير اهتمامك?
الرجل:

 سـأذهب فى طـلب احلطب سـأوقـد لك نارًا جـيـدة ألدفئك. (يـهم بإشـعال
شمعة. ترتعش يده بصورة واضحة)

أوجو: 
ماذا ألم بك? ألست على ما يرام?

الرجل:  
أوه لـيس من أجل ذلك لــست عـلى مـا يــرام. إنـهـا الـصــحـة ألـيس كـذلك..

الظروف الصحية فظيعة دومًا.
أوجو: 

(يراقبه) بالتأكيد بالتأكيد.
الرجل:

ــاذا تــرتــدى حـذاءك? اخــلــعه لــتـرح قــدمــيك. وبــعــد ذلك أمـســحه لك لـكن 
رآة (يضحك). وأجعله يلمع.. تماما مثل ا

أوجو: 
(يراقبه دائمًا) أنت خدوم جداً.

الرجل: 
دومًا.

أوجو: 
ا تقول فى نفسك: إن ذلك قد يفيد! وقد يكون الشرطى ذا نفع! ر

الرجل: 
كال. كـال يا سـيـدى األمر بـبـساطـة أنـنى رجل خدوم.. ومـا أن تـعرفـنى أكـثر
سـوف تـرى بـنـفـسك. نـعم إنـهـا صـدفـة سـعـيـدة تـلك الـتى حـمـلـتك إلى هـنـا
وكل البـيت حتت أمـرك. حتى إنـنى سـوف أنادى زوجـتى يـا سيـدى زوجتى.
وارب) إيـليـنـا إيلـيـنا تـعالى إذن.. إنهـا تـرتدى مالبـسـها (يـذهب إلى البـاب ا
صادفة.. إنـنا لم نفترق بـالتأكيد ها أنت.. السيـد جاء إلى هنا تصـورى با
ولــكـنى شــرحت له بــالـضــبط أنه ســيـســعـدنــا إذا هـو.. إذا هــو وجـد الــراحـة
عندنا وإذا أعرب عن شعور طيب. (هامساً) إنه ال يعرف (مخاطبًا أوجو)

 أن هذه زوجتى.
(نبرته التى تغيرت بشكل مفاجئ تغلب عليها اآلن لياقة تامة)

إيلينا:
(بلـياقـة كبيـرة أيضًا تـنحـنى قليًال) مع األسف يا سـيـدى إنك ال ترى بـيتـنا
فى أحـسن حاالته.. لقـد أصبح الـعمـال كسولـ جدًا ألـيس كذلك! أما عن
ــشــكـلــة لـيــست فى ارتــفــاع أجـورهن فــقط بل إنــهن لم يــعـدن اخلـادمــات فـا
موجـودات. لـهـذا أهـمـلنـا بـيـتـنا بـعض الـشىء ألنـنـا راحـلون إلـى وضع أفضل

فى روما أليس كذلك يا آوجستو?
آوجستو: 

مكان جميل جدًا نعم. أحد أقربائنا ثرى جدا تعهد باألمر.
إيلينا: 

تفضل باجللوس يا سيدى العزيز. (جتلس هى أيضا مبتسمة للعريف)
آوجستو: 

(بشوش دومًا) إيه! حسن يا عزيزى أتعرف أنك أنيقة?
إيلينا: 

ـا (بـنـفس الطـريـقة) لـو كـان ذلك حـقـيـقـيـا!.. فى الـنـهـايـة فـإنـنى سـعـيـدة 
ا ال يعلم السيد أننى أتبع نظاما عالجيًا.. حققته.. ر

آوجستو: 
أوكد لك أنك أحرزت تقدمًا كبيرًا.

إيلينا: 
عالج طويل نـوعًا مع األسف! فـرض علـى من قبل الـبروفـيسـور «فيـز» الذى
حـاز شهرة فى أيامـنا كما تعـرف إنه صديق لنا. (تـخاطب آوجستو) اليوم

مشيت كثيرًا تعرف ذلك حتى لقد استطعت أن أستغنى عن عكازى.
آوجستو: 

(يـخـاطب أوجـو مـشـيـرًا إلى زوجـته) إنــهـمــا سـاقــاهـا. مــنــذ سـنــوات كـانت
وقف! احلالة خطيرة بل جسيمة.. لكننا جتاوزنا ا

إيلينا: 
(تبتسم ألوجو) يتحدثون عنك كثيرًا يا سيدى العزيز.

آوجستو: 
بالتأكيد. كل القرية تثرثر.. وخاصة النساء.

إيلينا: 
ـتــاز. رأوك فى صـورة بـجـوار ألنـهم يــعـرفـون عـنك أشــيـاء كـثـيــرة! مـوظف 

مدير األمن. أأنت على قوة مديرية األمن?
أوجو: 
 بلى.

إيلينا: 
لم تأت هنا من قبل أليس كذلك?

أوجو: 
 فى احلقيقة ال.

إيلينا: 
ـدينة إنـنى ذات مرة تصـور - أعتقد أن ذلك إنك محظـوظ إذ تعيش فى ا
مــر عـــلــيـه دهــر - ذهـــبت أرقص فى حـــفــلـــة مــديـــريــة األمـن. كــان الـــرئــيس

عندئذ?
إيلينا:

ـكنـة. وال حـتى من لدن الـعـلى القـدير أخـشى أال تـكون هـناك أى مـغـفرة 
فما حدث قد حدث.

أوجو: 
(يبدو مفتونًا) تقول إن قدرة الله وحريته.. لهما حدود?.

إيلينا: 
ـكن لـشىء قـد حـدث فـعال أال يـكـون قـد حدث? نـعم يـا سيـدى ألنه كـيف 
كن فعل شىء. ال إذا كانت الـعظام مـلتويـة ومشوهـة مقدمـًا ومفككـة فال 
عجزة فى هذه احلالة. أما الصبر اجلميل والورع الشديد فلن ينفعا وجود 

فى شىء. لقد فكرت فى ذلك كثيرًا.
أوجو: 

ولكن كيف تفسرين هذه األشياء?
إيلينا: 

إن الله قد عاقب إلى األبد.
أوجو: 

. أطفاالً? ألن أطفاال يولدون هكذا مشوه
إيلينا: 

أعرف ذلك.
أوجو: 

إذن? لقد عوقبوا مقدما?
إيلينا: 

مقدما.. «قبل» أو «بعد» ال وجود لهما عند الله.
أوجو: 

والرحمة?
إيلينا: 

عذبون? وا
أوجو: 

لكن كيف تفكرين فى مثل هذه األشياء? ألديك مبرر?
إيلينا: 

نــعم يـا ســيـدى. ألن الــسـبب األول لــكل مـا حـدث فـى هـذا الـبــيت وفى هـذه
القرية السبب احلقيقى...

أوجو: 
ما هو?
إيلينا: 

سأقوله لك.
آوجستو: 

(يدخل) سأذهب بحثا عن بعض اخلمر فى اجلوار.. سأعود.
إيلينا:

(تتغـير نبرة صوتها فجأة لتصـبح مرحة بطريقة مصطنعة) كان عليك أن
تـرانى فـى ذلك الـزمن يـا سيـدى الـعـزيـز كـيف كـنت أرقص.. كـنت أرقص..
كـنت أسـتـطـيع أن أرقـص فـوق الـزهـور.. قـال لى الـرئـيس: إيـلـيـنـا أأكـون أبـَا

لفراشة?
آوجستو:

(يـعود) ال يـنـبـغى الـتفـكـيـر دومـًا فى هـذه األشـياء يـا إيـلـيـنا (يـحمل زجـاجة
نضـدة. ثم يضع بـعد ذلك صـحنـًا وكأسًا) وبعض األطـعمة يـضعـها فـوق ا
عرفـة ما سوف يـفكر  لم أجد شيـئًا ذا بال. لـكن النبـيذ.. لن أكـون غاضبـًا 

مدعوًا.
أوجو: 

 الرئيس? أى رئيس?
آوجستو: 

(مشيراً إلى زوجته) أبوها.
إيلينا: 

رمـوقة تزورنا. وطـاقم أطباقنا دينـة. كانت العائالت ا رئيس فى محكـمة ا
الصينى.. (يـنتابها فجأة ذهول واضطراب) آوجستو أخـشى أن لم يعد لنا

شىء من كل ذلك نهائيا.
آوجستو: 

بالعكس يا إيلينا إنـها ليست سوى فترة انتظار فى الوقت احلاضر. أمامنا
مستقبل زاهر.

إيلينا: 
(بـنـبـرة واثـقـة) نــعم أنـا كــذلك مـقــتـنــعـة بـأن أيــامـا ســعـيـدة ســتـقــبل عـلــيـنـا
(مـخـاطـبـة أوجـو بـلـطف) أعـتــرف لك بـأنـى ال أسـتــطـيع الــظـهــور فى هـذه
ــسـرح.. وأخـشى األمـاكن. إنــنى أعـشق احلــيـاة االجـتــمـاعـيــة.. احملـادثـة.. ا
ــعــانــاة. كل مـــا هــو حــزين دمــيـم فظ يــقــززنى. زوجى يـــعــرف كــثــيــراً من ا

سلية إنه يتألق فى اجملتمعات. األلعاب الصغيرة ا
آوجستو: 

لقد كنت معبودًا.
إيلينا:

البد أن تسمعه عندما تواتيه القريحة. إننا نقضى ساعات بهيجة. 
أوجو: 

 هل أنتما وحيدان هنا? (صمت)
إيلينا: 

(تـتظاهر بأنها ال تفهم) اجليران بهم بعض الـفظاظة أليس كذلك? ونحن
نعتزلهم.
أوجو: 

هل أنتما وحدكما فى البيت أقـصد أنه منذ قليل عندما كنتما تنظران إلّى
من زجاج الـنافـذة بدا لى أنـنى الحظت وجـهًا آخـر فى نافـذة أخرى وجـهًا

ثالثًا.
إيلينا: 

(كما لو أنها تذكرت فجأة) آوجستو يا لسخافتنا! لقد نسينا أن ضيفنا جاء
من بعـيد وأنـه جائع وأنه ظـمـآن بال شك ونحن نـثـرثر. هـذا عبث. اذهب

وإت بشىء! هيا يا آوجستو.
آوجستو: 

(مضطربا) نعم نعم. سأذهب حاًال.
(يـذهب بــخــطـوات غــيــر واثـقــة إلى أحــد األبــواب. ثم إلى بــاب آخـر. وفى

النهاية يخرج. يسود صمت طويل ب إيلينا وأوجو. ثم فجأة)
إيلينا: 

عجزات? (بجد واضح) سيدى العريف أتعتقد فى ا
أوجو: 

(مندهشا) عفوا ماذا قلت?
إيلينا: 

ـعـجـزات? أتـعـتــقـد فـيـهـا? أنــا أعـتـقـد فـيـهــا. هـنـاك قـديـسـون هل فـكـرت فـى ا
ـشى. ليس ذلك انـفـصلـوا عن األرض مـثل الريش. هـنـاك مشـلولـون أمـكنـهم ا
ـرء بـنـادر بل الــعـكس. فـقط مــا الـذى نـبــغى فـعـله لــتـحـقـيـق ذلك? أن يـكـون ا
سـلـيـمـا من الـنـاحـيـة الـتـشـريـحـيـة. وأنـا سـلـيمـة. لـدى دائـمـا سـاقـاى. فى وادى

جوزافات ستكون نار هناك. فى ح إذا كانت األعضاء ناقصة عندئذ.. 
أوجو: 
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تأليف
أوجو بيتى

áÄjôH øjôjEG

أوجو - إيرين
آوجستو: (والد إيرين)
إيلينا: (والدة إيرين)
جريجوريو: (العمدة)
جاكومو: (ابن العمدة)

نيكوال: (كاتب فى دار البلدية)
نازارينو: (فالح)
زوجة جاكومو
فالحون

ترجمة 
شحات صادق

الشخصيات

إيلينا: 
ثم التقد إلى الكولونيل أليس كذلك?

أوجو:
نعم.

إيلينا: 
وبعـد ذلك? تـذهـبان لإلقـامـة فى رومـا? وقد تـقـومان بـرحـلة? سـوف تـنبت

الزهور حتت أقدامكما أنا التى أقول ذلك.
آوجستو: 

(يقرع من جديد كأسه بكأس أوجو) بإذنك من أجل صداقتنا!
إيلينا: 

(تنهض) انتظر سأجيئك بشىء يعجبك (تخرج).
آوجستو: 

(حـتى قـبل أن تـخـرج) ســيــدى لـو تــعــرف كم هى جــلـيــلــة ومـدهــشــة هـذه
ـرأة. كـانت تـسـتـحق رجالً أفضـل منى مـائـة ألف مـرة. قـد ال أسـتحق أن ا
ـيزات! ال وجود لشىء تبصق فى وجـهى لفرط حـرمانى من الشـجاعة وا

قبيح عندما تكون حاضرة أال توافقنى?
إيلينا: 

ـسكـة بجـيتـار مـزين بأشـرطة) انـظـر. كان مـعى فى حـفـلـة مدام (تعـود 
«فيرسينجا» (تُرى اجليتار ألوجو)

آوجستو: 
قيل لنا إنه ذو قيمة كبيرة.

إيلينا: 
(تـمـرر أصـابـعـهـا فـوق األوتـار) غــيـر مــضــبــوطـة يــا لألسف. (تـشـيـر إلى

آوجستو) نعم نحن أيضاً ستنبت الزهور حتت خطواتنا.
أوجو: 

قـوال لى ألم تريا قط حفل الـفروسية فى مـيدان السالح? وضابط موكب
الـشـرف يرتـدى الزى الـقد بـلـونه األزرق السـماوى ومـعـطفـاً كبـيراً أزرق
فـاحتــاً مـبـطـنـاً بـاحلـريـر األبـيض. واألبـواق تـزعق وهـو يـتـقـدم وحـده عـلى
جواد كـبيـر ال يرى شيـئاً. يـنظر أمـامه. البد أنه يـشعـر حقيـقة بـالبرد فى
مـنـبت شــعـره. ومع ذلك فـتــعـبـر وجـهـه لـيس الـكـبــريـاء كال... الـهـدوء أو
باألحرى.. نـوع من الوقار بال حدود (يـقلد البوق) تا.. تاتـاتا. تا.. تاتاتا.
(يهز كتفيه ويضحك) ذلك رائع أؤكد لكما. (يرفع فجأة كأسه) مرحى!

إيلينا و آوجستو: 
(يقلدانه) مرحى!

أوجو:
(يغنى)

فوق القمم..
كما فوق األغصان..

تترامى أقمار بيضاء...
(إيلينا وآوجستو يغنيان معه. عندما ينتهون يضحكون معاً)

أوجو:
أيروق لكما ذلك?
حتت الصخرة

تنحنى زهرة دفلى
كانت مختبئة

(صوت آخـر ينطلق من داخل البيت ويختلط بالغناء. صمت. ثم ضحكة
قصيرة من اخلارج. تمثيل صامت حر)

أوجو: 

أوجو:
(يتناول الكأس) شكراً. لكنكما?

آوجستو:
ال.. ال.. لقد تعشينا توا. هه! ماذا تقول?

أوجو:
تاز. (بعد أن يشرب) نبيذ 

آوجستو:
لقـد كنت متـأكداً. لذيـذ.. اشرب.. فلـتشرب إذن... كل! ال تـهتم بـنا.. لقد

أكلنا توا.
أوجو:

شكراً. (يبدأ فى األكل).
إيلينا:

مـــاذا كــنـت أقــول لـك? نــعـم! فى احلـــفــلـــة الـــكــبـــيـــرة الـــتي أقـــامــتـــهـــا مــدام
«فيرسنجا» قمت بأول رقصة كغجرية. وعرقوباى..

آوجستو:
(بحدة) إيلينا...

إيلينا:
ـؤكـد أنه خـطـيـئـة الـغـرور مـا فـعـلته نـعم يـا عـزيزى. (تـخـاطب أوجو) من ا
هـنــاك وزوجى عــد الـشــفــقـة. عــنـدمــا تُـجــرح دجـاجــة فى احلــظـيــرة يـا
ـناقـيرهن فى سيـدى فأنت تـعـرف جيـا أن زميالتـها يـنقـرنـها بـاستـمرار 

نفس موضع اجلرح: كنت أقول لك: عرقوباى...
آوجستو:

(يـتـنـاول كـأسـاً آخـر) إيـلــيـنــا إنـنى مــتـأكـد أنـك سـتـذوقــ قـلــيال من هـذا
النبيذ. ستأذن. أليس كذلك سيادة العريف?

أوجو:
تفضل.
إيلينا:

(تتذوق) إنه جيد بالفعل.
آوجستو:

(شـبه مـضـطـرب) إذا تــنــاولت بـدورى جــرعـة ســيـادة الــعــريف أيـضــايـقك
ذلك??
أوجو:

كال بالتأكيد بالعكس.
آوجستو: 

شكراً.
(يسـتمر أوجو فى األكل. ويـصب آوجستو لـنفسه اخلمـر. وفجأة يضحك

وإيلينا التى شربت تضحك أيضا).
آوجستو: 

لـنـقـرع الــكـؤوس هل تـوافق ســيـدى الـعـريف (يـقـرعان كـأسـيـهـما) هـيـا يـا
إيلينا أنت أيضا.

إيلينا: 
رء مع بـكل سرور (تـقرع كـأسها) لـو تعـرف يـا سيـدى أى تـسلـيـة يجـدهـا ا

رجل متميز من وسط راقٍ...
آوجستو: 

ـــرء من االنــتــســـاب إلى شــرطـــة الــدرك فــإن تــعـــرفــ أنه لـــكى يــتـــمــكن ا
الكـشف الـطبى قـاس ألقـصى درجة. (مـخاطـبا أوجو) وهل حـقـيـقى أنهم

حتى األسنان يفحصونها?
أوجو:

نعم. (يبتسم) وكذلك الهيئة القوام..
آوجستو: 

من هو دميم ال يقبلونه...
إيلينا: 

أنت مثال قامتك طويلة بهذا الزى.
أوجو: 

عليك إذن أن ترينى بزى التشريفة بكل ما فيه من حليات ذهبية.
آوجستو: 

(رافـعاً كأسه) سـيـدى الـعريف إنـهـا سـهرة رائـعـة من الـرائع أن نكـون هـنا
سوياً. (يقرع كأسه يشرب يضحك).

إيلينا: 
(تقرع بدورها الكأس) سوف نتذكـر دائما هذا الشرف (تشرب وتضحك)

سوف تصبح ضابطاً أليس كذلك?
أوجو:

فى القريب كما أرجو.
إيلينا: 

يا للسعادة!
أوجو: 

ــيـة.. لـكـنى أنــهـيت دراسـتى.. أبـدو فـى احلـقـيـقـة أنــا ال أخـرج من األكـاد
شاباً ولكنى أدرك ما أفعل ولدى القوة.

آوجستو: 
... ولباقة مع...

إيلينا: 
آه! ليس لديك مظهر رجل ينقاد.

أوجو:
فى كل سنة أحصل على أعلى الدرجات.

آوجستو: 
ـا زواج ضــابط. هــيه! هــيه! إنــنى أرى ذلك مــنــذ اآلن. ثم من يــعــرف ر

موفق.
إيلينا: 

الـعـروس فى ثـوبـهـا األبـيض بـالـنـقـاب وبـاقـة الـزهـور والـضـبـاط يـصـطـفون
.. على اجلانب

أوجو: 
نعم.
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(مخاطباً آوجستو) إنها ابنتك أليس كذلك?
آوجستو: 

(مضطرباً ينظر إلى زوجته) نعم...
أوجو: 

أهى هناك? وحيدة?
آوجستو: 

نعم...
أوجو: 

ماذا تفعل?
آوجستو: 

ال شىء. إنها تنصت.
أوجو: 

اذا ال تأتى?
آوجستو: 

إنها ال تريد...
أوجو: 

اذا ال تريد? و
آوجستو: 

إنها خجولة.
أوجو: 

اذا? لقد رأيتها منذ قليل فى النافذة. كان وجهها يبدو جميالً. و
آوجستو: 

نعم.. نعم...
أوجو: 

وماذا بعد?
آوجستو: 

إنها خجولة.
أوجو: 

كال. لقد تعمدت الغناء لكى نسمعها لتقول لنا إنها هناك. دعها تأتى.
آوجستو: 

أبدا. إطالقا إنها ال تريد.
أوجو: 

اذا فى النهاية? ما اسمها? لكن 
آوجستو: 

... إيرين...
أوجو: 

(مناديا) إيرين! إيرين (صمت)
آوجستو: 

أبدا يا سيدى!
أوجو: 

إننى ال أفهم!...
ؤدى (يتـوقف عند سماع طرقـت قويت جـداً فى األسفل على الباب ا

للشارع)
أوجو: 

يبدو أن أحدهم يطرق الباب.
آوجستو: 

ـاذا ال تنـهى عشاءك? الـزجاجة (ينـظر لزوجـته ثم ينظر ألوجـو بتوتر) 
ما تزال... (طرقتان إضافيتان)

أوجو: 
أهناك أحد فى اخلارج?

آوجستو: 
نعم.

أوجو: 
وأنت ألن تفتح?

آوجستو: 
ال أهـمـيـة لـذلك (يـذهب لـيـلـقى نـظـرة من الـنافـذة. يـتـكـرر الـطـرق على

الباب من جديد وبعنف. الثالثة يتبادلون النظرات)
أوجو: 

(مندهشا) لتفتح إذن لم ال?
آوجستو: 

ا... ومع ذلك ينبغى أن أذهب.. (يتجه نحو السلم). نعم.. ر
(إيليـنا وأوجو يـنتظران فى صـمت بعد حلظـة يسمـعان خطوات ثـقيلة
على السلم. يظهر «جاكومو» الرجل ذو القبعة اجللدية يتبعه آوجستو)

جاكومو:
كـنت مـارا فــصـعـدت ألطـمــئن عـلـيــكم وأرى إن كـنـتم حتــتـاجـون لـشىء (ال
يوجه نـظرته أو صوته اخلفيض إلى أحـد بعينه ومع ذلك يبدو اآلن أنه
يخاطب أوجو) لقد حتدثنا معـا للتو هناك فى األسفل فى مفترق الطرق
(يـنظـر إلى حذائه) لـقد نـظـفت حذائى عـنـدما دخـلت ولـكن يبـقى دائـما
بـعـض الـتـراب ومـعـذرة (يـنـظـر إلى إيـلـيـنا الـتى تـتـظـاهـر بـأنـهـا ال تراه.
ائدة ويضع عليـها بعض األكياس التى يخرجها يتـقدم حتى يصل إلى ا
من جـيـبه) هــاكم: ســكـر.. شــحم خــنـزيــر.. دقــيق. حــاجـة بــســيـطــة. غـدا
ـرة األخـرى ـرة. البـد أن أعـتـذر عن ا أحـضـر لـكم أبـا فـروة جـيـد هـذه ا
البـد أن تأخـذوننى عـلى عالتى وكـذلك ما أحـضره من أشـياء! (تـواضعه

ال يخلو من تهديد)
آوجستو: 

(مـتـضـايـقـا. يـحـاول أن يـطرده) لـيس هــنـاك مـا تــعـتــذر عـنه يــا صـديـقى
العزيز. كل ما فى األمر أن الليلة عندنا أناس..

جاكومو:
نضدة) هل كان اجل جيدا? والنبيذ? سأرحل (يشير إلى األشياء فوق ا
كـننى الـبقاء (يـحدث أوجو دون أن يـنظر إليه) تعـرف أننى من حـاال ال 

البيت كأننا عائلة تقريبا..
آوجستو: 

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1
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كان وقد بدأ منذ 1906 العمل مع جاك فهومى الـزمان وا > كـان ابيا يربط كل شىء 
ية هـيالرو - وهو ما أصبح يـعرف فيما دالـكروز - موسس الرقـص التوقيعـى - فى أكاد
ــوسـيـقى» وتــطـور فى أمـريــكـا عـلـى أيـدى روث سـان دنـيـس وتـيـد شـون ــنـظـر ا بــعـد «بـا

همفرى.
سرحي جريدة كل ا
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سرح القبطى  – الفيوم سبتمبر 2008 فى مهرجان الكرازة  – ا

والــــثــــالـث : ضــــبط اإلشــــبــــاع الــــعــــاطــــفى
والـرابـعـة : أن يـكـون جـسد الـشـاب سـلـيـما
فاالهتمام بالـرياضة والكشافة التى كانت
ـبـهــر الـذى انــتـظم فـيـه أكـثـر من الـشـكـل ا
ألفى شاب فى سـاحة دير األنبا أبرام فى
ــهــرجــان وأطــلــقــوا األلــعـاب يــوم افــتــتــاح ا
النارية فى السماء وكونوا تشكيالت رائعة
بـأعالمهم ومالبسـهم واخلامسـة: النجاح
االجـــتـــمـــاعـى لـــلـــشـــبــــاب وذلك من خالل
الـعـالقـات اإلنــســانـيــة مع اجلــمــيع والـدور
الــفــعــال فى اجملـــتــمع واألنــشــطـــة الــفــنــيــة
اخملــتـلــفــة الـتـى تـســاهم مع احملــور الــثـانى
فى اإلشـــبـــاع الـــعــاطـــفى وتـــقـــدم أنـــشـــطــة
وافـرة يــشـارك فــيـهــا الـشــبـاب فى قــضـايـا
وسيـقى واألشغال سـرح وا مختـلفـة مثل ا

الفنية.
حتـيــة كـبــيـرة لألنــبـا أبــرام أسـقف الــفـيـوم
الــذى أصـر عــلـى احلــضـور حــتـى الــعـرض
األخــيـــر الـــذى بــدأ بـــعــد مـــنــتـــصف الـــلــيل
وقــــدمـه شــــبـــــاب الـــــفـــــيــــوم ثـم وقف عـــــلى
سرح مهنئًـا الشباب على العرض الشيق ا
ـبـهر الـذى قـدموه وعـلق قـائال: إن هذا وا
الـــعـــرض "جـــلـــســـة فـى جـــامـــعـــة ســـلـــطـــان
الـظالم" يـعـاد لــلـمـرة الـسـابــعـة فى الـفـيـوم
وفى كـل مــــرة جتــــديــــد وإجــــادة مــــقــــدمـــا
حتــيــته لــلــمــخـرج ســامـح بــشـرى ولــلــفــريق
الـــذى قـــدم عـــرضـــا مـــبــــهـــرا وأنه ســـعـــيـــد
بــنـــشــاط شــبــابه وأبـــنــائه مــقـــدمــا لــهم كل
سرح كله ا دفع فـريق ا الدعم واحلب 
إلى حتـــيـــة األنــــبـــا أبـــرام أســـقف الـــفـــيـــوم
بــهـــتــافـــات الــشـــبــاب اجلــمـــيــلـــة الــنـــابــضــة

باحلب.
وقــــبل أن نــــنــــتــــقل إلـى عــــروض األطــــفـــال
ــعـاقـ ـكــفـوفـ وا والـفــئـات اخلـاصــة كـا
ذهــنــيــا وغــيــرهـم والــذى ســنــخــصص لــهــا
حـــديـــثًـــا آخـــر ال بـــد أن نــــتـــعـــدى مـــرحـــلـــة
ـســرح الــقــبــطى اإلعــجــاب والــتـشــجــيـع بــا
ـهــرجـان الـكـرازة إلى ـتـمــيـزة  والـعــروض ا
الـــــدعــــوة الخــــتــــيــــار الــــعــــروض الـــــتى يــــتم
تــصــعـيــدهـا من قــبل جلــان الـتــحـكــيم لـكى
ـــــســـــرح ســــواء تـــــشـــــارك فى مـــــهـــــرجــــان ا
ـركزية أو مهرجانات اجملتمع القومية أو ا
ـدنى الــتى حـفـرت لـهـا اســمًـا كـمـهـرجـان ا
سـعـد الـدين وهـبـة أو مـهـرجـان مـيـت غـمر
أو غـيـرهــا فـهى قـد عــبـرت بـالـفــعل نـطـاق
الــطــائــفـيــة وهى جــديــرة بـأن تــنــخـرط أو
ـــهــرجــانــات الــعــامــة تــشــارك بــجــرأة فى ا
كصوت يعبـر عن شريحة كبيرة من شباب
هـذا الــوطن.. شـريــحــة كـبــيـرة ألن مــا يـتم
فـى الـــــفــــــيـــــوم هـــــو تــــــصـــــفـــــيــــــات خلـــــمس
مـــــحـــــافـــــظـــــات فـــــقط هـى : بـــــنى ســـــويف
ــنـــيــا وأســيــوط وســـوهــاج تــتم والــفـــيــوم وا
مثـلـها أيـضا فـى ثالثة مـراكـز أخرى أولـها
: أبــو تـالت بــالــعــجــمى (األســكــنــدريــة) ثم
الــــبــــرارى بــــدمــــيــــاط حملــــافــــظــــات الــــوجه
الـبحـرى والـقـاهرة فـالـفيـوم ثم نـقـادة التى
يـتـم فــيـهــا تــصــفــيــات مــحــافــظــات جــنـوب

الوادى.
هــذا بــخـالف عــروض الــســودان الــشــقــيق
صـرية األم الـتى يتم فى الـتابع لـلكـنسـية ا
مــديــنـة أم درمــان بــاخلــرطــوم الــعــاصــمـة.
لـيـتــشـكل عـلى امــتـداد مـصـر كــلـهـا أطـفـال
وشــــبــــاب يـــطــــرحــــون قـــضــــايــــاهم ورؤاهم

وأفكارهم بالفن والثقافة..
إنــهــا دعـــوة حتــتــاج إلى شـــجــاعــة الــداعى

دعو معا. وا

هرجان. ما قدم من عروض ا
ــســرح الــقــبــطى يــحــتـاج إذن لــيس فــقط ا
إلى ورش تــــدريـــبــــيــــة الــــتى عــــرفت من د.
مـيـرفت شـفـيق أنـهـا تـتم من مـتـخـصـصـ
ـــســــرح مـــثل اخملــــرج إمـــيـل جـــرجس فـى ا
وفـادى فـوكـيه وناجـح نعـيم  ومـتـخـصـص
وسيقى مثل د. إيهاب عاطف أستاذ فى ا
ـــوســـيـــقى بـــجـــامـــعـــة الـــزقـــازيـق وإيـــهــاب ا
صــبـرى الـذى سـجل رســالـة الـدكـتـوراه فى
ــوزع ــيــة الـــفــنــون وهــشــام ســمــيــر ا أكــاد
ـــــــعـــــــروف وغـــــــيـــــــرهـم من ـــــــوســـــــيـــــــقى ا ا
ـا يــحــتـاج إلى أن يــقـدم . إ ــتـخــصـصــ ا
ـتخـصصـون خبراتـهم فى عروض أولئك ا
ـشـاركـة ـهـا وإخـراجــهـا وا يـقــومـون بـتـقــد
فـــيـــهـــا حـــتى يـــتـــعـــلم أولـــئك الـــشـــبـــاب من

خبراتهم..
قــلت لــلــمــخــرج إمـيـل جــرجس إن هــذا مـا
قـام بـه الـفــنــان سـعــد أردش عــنــدمـا ذهب
لألقــالـيم لــيــؤسس فـرق مــسـرحــيـة ويــقـوم
باإلخـراج لهـا لـينـشئ لنـا مـسرح أقـاليم ذا
فـكر ورؤيـة وتـقنـيـة متـمـيزة وهـو مـا يجب
أن يــــفـــعــــله األســــاتــــذة أمــــثــــاله مع أولــــئك
ــسـرح والـفـنـون الـشـبـان الـذيـن يـؤمـنـون بـا
ويـــرون فــيـــهـــا الـــقـــدرة عـــلى الـــتـــأثــيـــر فى

اجملتمع وتغييره لألفضل واألجمل.
فــنــحن أمــام عــروض مــتــمــيــزة حتـتــاج إلى
الـــصـــقـل واخلـــبــرة وهـى تـــقـــدم لـــلـــشـــبــاب
واهبـه وطاقاتـه حتى ال تـنحرف مـتنـفسًـا 
تـــلك الـــطـــاقــات نـــحـــو الــتـــطـــرف والـــعــنف

وحتى حتفظ لهم توازنهم النفسى.
حتـــيــــة لـــكـل من ســــاهم فـى هـــذا اجلــــهـــد
اجلبـار األنـبـا موسـى أسقف عـام الـشـباب
والـذى حتـدث مـعـنـا بـعـد عـرض األوبـريت
"دور يــا زمـــان" فــخـــورًا بـــأبــنـــائه وشـــبــابه.
هـرجان األسرة فهو يحرص ومحور هذا ا
هرجـان كما قال - أن يقدم - من خالل ا
األســــــرة من عـــــدة زوايــــــا.. األســـــرة داخل
الــبـيت وداخل الـكـنــيـسـة وداخل اجملـتـمع..
ــــــهــــــرجــــــانــــــات الــــــتى وأنـه من خـالل كـل ا
قـدمتها أسقـفية الشـباب كانت تهدف إلى
تربيـة متكـاملة لـلشبـاب فى خمس نواح ..
األولى: إشــــبـــاع روحـى وديـــنـى الـــثــــانـــيـــة:
عرفة والقراءة استنارة ذهنية بالثقافة وا
من أجل ذلك كــانت هـنـاك مــسـابـقـات فى
الـشعر والقـصة ومجاالت األدب اخملـتلفة

.. ـهـرجـ يـصـبـحـون فــريق الـبـهـلــوانـات وا
والـشاب الـذى يتـحمس لـلسـفر يتـحول إلى
مـــصــارع لــكـى يــحــقـق احلــلم لـــكــنه يـــفــشل
ــــا يــــدفــــعه لـالنــــتــــحــــار الـــذى ويــــهــــزم.. 
ــســرحى وال نــواجـهـه فى بــدايــة الــعـرض ا
ــة قــتل أو غـيــرهـا إال نــعـرف إن كــان جـر
فى الـــنـــهـــايــة وبـــعـــد أن تـــتــضـح األحــداث
الــعــرض من تــألــيف وإخــراج مــيــنــا غــبــور
والــذى يــحــتــاج فــقط لـــلــصــقل والــتــمــرين
فـنـحن أمـام شـبـاب اسـتـطـاع أن يخـرج عن
ـبــاشــرة والـســطـحــيـة ـكــررة وا الــقــوالب ا
لـــكـــنه يـــحـــتـــاج إلـى جـــيل رواد يـــعـــمل مـــعه
ـــزج بـــ الـــرمـــزيـــة ويـــتـــعـــلم مـــنـه. نـــفس ا
والــواقـعـيـة تــكـرر فى مـســرحـيـة "تـلــغـرافـيـا
ســـعــيـــد وأخــوته" قـــدمــهـــا اخلــريـــجــون فى
أســـيــــوط تــــألــــيف أنــــدرو إســـحـق وإخـــراج
سامح زكريا أولـئك األبناء الذين يشعرون
أن أبــاهم يــقـف ضــد رغــبـــاتــهم وتــمـــتــعــهم
وجـود أسفـل البـيت فيـقتـلوه فال بالـكنـز ا
ــــرجـــوة يـــحــــقـق لـــهـم الــــكــــنـــز الــــســــعــــادة ا
ته ويطـاردهم كمـا طارد مـكبث شبـح جر
وإحـســاسه بــعــقـدة الــذنب.. ولــوال اإليــقـاع
ـسـرحـيـة لـكانت مـن أجمل الـبـطىء لـهذه ا

علـى امتـداد الـعـرض "دور يـا زمن وقـلـنا..
إيه اللى حصل بعدنا?".

وأعـتقد أن االمـتداد الزمـنى الطويل الذى
ــــؤلــــفــــان أضــــعف الــــدرامــــا ولم اخــــتـــاره ا
يــســاهم فى الــغــوص داخل الــشــخــصــيـات
الــتى  انــتـقــاؤهـا عــلى امــتـداد الــبـشــريـة
فــظــهـرت لــنــا مــســطــحــة وإن كـان هــذا لم
يـفـسـد جـمـالـيـة الـعـمل الـفـنى بـشـكـل عام
والــذى تــمــتع بـــصــورة مــســرحـــيــة نــابــضــة
ــوسـيــقى بــاجلــمــال واحلــيــاة واحلــركــة وا
ا جعل األنبا مـوسى يصعد على خشبة
سرحى مـهنئًا فريق ـسرح بعد الـعرض ا ا
ـتـمـيـز والذى ديـروط عـلى هـذا النـشـاط ا
يـــنــــبـــهـــر بـه عـــامـــا بـــعــــد عـــام من عـــروض

ديروط على وجه اخلصوص.
كــمــا تـمــيـزت فى الــيــوم األول لـلــخـريــجـ
فـــــرقــــــة شـــــبــــــاب أســـــيــــــوط الـــــتـى قـــــدمت
مـســرحـيـة "سـعـيـد وأخــوته" وفـرقـة شـبـاب
مـغـاغـة الـتى قـدمـت مـسـرحـيـة "الـسراب"
ــــهــــرجـــــان بــــعــــرض خلــــريــــجى واخـــــتــــتم ا
مـحافظـة الفـيوم بعـرض مسـرحية "جـلسة
صـــاخـــبـــة فـى جــامـــعـــة ســـلـــطـــان الـــظالم"
ــــســــرحـــيــــات الــــثالث عــــبـــرت عـن مـــدى ا
ـــســـرح الـــعـــمق الـــفـــنـى الـــذى وصل إلـــيه ا
ـــســــرح الـــذى غـــاصت الـــقـــبـــطـى.. هـــذا ا
موضوعاته داخل اجملتمع والعالم وقضايا

عاصر حتى هذه اللحظة. اإلنسان ا
وسوعية واإلنسانية. كما اتسمت رؤيته با
ولــوال أنـك تــعـــرف مــنـــذ الــبـــدايــة أنك فى
مـهـرجـان الـكـرازة مـا وجـدت كـلـمـة واحـدة
ــــســـرحـــيـــات ال تــــؤكـــد أنك فى فى هـــذه ا

مسرح الثقافة اجلماهيرية.
فـمـسـرحـيـة "السـراب" الـتى قـدمـهـا شـباب
ــنـيـا) نـاقش قـضـيـة الـسـفـر إلى مـغـاغـة (ا
اخلــارج وأحالم الــشــبــاب وهــمــوم األســرة
ـــصـــريــة والـــفـــقـــر والـــبــطـــالـــة والـــفـــســاد ا
اإلدارى من خالل عـمل فـنى يـنـجح تـمـامـا
ـبـاشرة واخلـطابـة وخلق فى اخلروج من ا
درسة الـرمزية عالم مـغاير تـتداخل فـيه ا
والـواقعية فـاألم هى "دنيا" والـشركة التى
يــعــمل فــيــهــا الــشــاب هى "شــركــة الــغــابـة"
ـكـان ال تـدخـله الـشـمس وكل من يـدخل وا
يـعــانى من حـسـاسـيـة الـنـور والـشـمس إنه
ــــتـــاح عــــالم الــــفــــســـاد اإلدارى والــــعــــمل ا
لــهـؤالء الــشـبــاب هـو ســيــرك الـعــالم حـيث

فى افــتــتــاح تـــصــفــيــات مـــهــرجــان الــكــرازة
بــالـفـيـوم والــذى تـنـظــمه أسـقـفـيــة الـشـبـاب
بـــرعـــايــة نـــيـــافـــة األنـــبــا مـــوسى  –أســـقف
الــشـــبــاب  –انـــتـــظم أكـــثــر مـن ثالثــة آالف
شـــــاب قــــبـــــطى يـــــشــــاركـــــون فى أنـــــشــــطــــة
ـــــهـــــرجــــان لـــــلــــيـــــوم األول يـــــوم أنــــشـــــطــــة ا
اخلـــــريــــجــــ وأكـــــثــــر من  12ألـف طـــــفل
ــرحــلـة االبــتــدائــيـة عــلى امــتـداد ــثــلـون ا
الـيوم الـثانى والـثالث وحوالى  5آالف من
رحـلة االبـتـدائيـة. وعلى امـتـداد اليـوم ا
األخـيرين انتـظم أكثر من سـتة آالف شاب
رحلة اجلامعية وشباب الثانوى. ثلون ا
ـــســرح ـــهــرجـــان عـــلى نـــشـــاط ا اشـــتـــمل ا
ــوسـيــقى والـفـنــون الـتـشــكـيـلــيـة واإلبـداع وا
األدبى والـشـعـرى والـكـشـافـة والـبـرمـجـيات
إلـى جــــانـب األنــــشـــــطــــة الـــــروحــــيـــــة.. رفع
ـهـرجـان هـذا الـعـام شـعـار" أمـا أنـا وبيـتى ا
فلنعبد الرب "مبرزا دور األسرة فى حفظ

توازن الفرد واجملتمع.
هـذا الشـعار سـاهم مسـاهمـة بالـغة فى أن
ـسـرح عـن مـشـاكل تـدور غـالــبـيــة أعـمــال ا
ـصرية ومـشاكل األبـناء والـشباب األسرة ا

فيها وجعل الرؤية أكثر شمولية بحيث 
مناقشة الـبطالة والتفسخ األسرى واجلزر
ــنــعــزلــة الـتى يــعــيش فــيــهــا األبــنـاء داخل ا

صرية اآلن. األسرة ا
ـا قدمه مـسرح ـسرح كـان االنـبهـار  فى ا
سـرح القبـطى أوالً من مسرح الـكرازة أو ا
غـــــنـــــائى وقــــــدم فـــــريق تـــــمــــــثـــــيل ديـــــروط
لــلــخــريــجـ أوبــريت "دور يــا زمـن" تـألــيف
هـــانـى مـــتـــيــــاس ورامى شــــهـــدى وتــــلـــحـــ
وتـوزيع رامى شـهــدى وإخـراج الـقس أبـرام

ثروت.
أذهـلـنى مـسـتـوى األوبـريت الـذى يـعبـر عن
مـحــبـة الـله لإلنــسـان عـلى امــتـداد الـتـاريخ
مــــــنــــــذ خـــــلـق آدم وحــــــواء وعـــــلـى امــــــتـــــداد
الـفــتـرات الــزمـنــيـة..إنه عــمل فــنى ضـخم
عــمل مــوســيــقـى غــنــائى تــتـــخــلــله عــبــارات
قـــصـــيــرة حـــواريـــة.. إنه يـــقـــدم أحـــدث مــا
ـسـرحــيـة احلــديـثـة اآلن ــدارس ا تــقـدمه ا
سرح وسـيقى الـشامل.. فـا وهو الـعرض ا
احلديث اآلن يقدم ذلك التشكيل البصرى
ـسـرح وسط إبهـار وتـأثـير اجلمـالى عـلى ا
ـوسـيــقى والـلـوحـات الـتـعــبـيـريـة احلـركـيـة ا
سرحية التى تساهم فى تشـكيل الصورة ا

سرحى.. وملء الفضاء ا
ولــعل الـفــارق هــو فى اسـتــخـدام ديــكـورات
قـلـيــلـة جــدا ومـوتـيــفـات بــسـيـطــة لـلــديـكـور
حــتى ال تــعــوق احلــركــات الـتــعــبــيــريـة الــتى
تسـاهم فى تكـوين لـوحات تـشكـيلـية دائـمة
ـسـرح وذات شكل جـمالى ومـتغـيـرة على ا
وصورة بصرية خالبة تـشكل متعة جمالية

كاملة سمعيا وبصريا وذهنيا للمتلقى.
ـوسـيقى إيـهاب ـلحن وا ولـقد عـرفت من ا
صـبــرى - أحـد أعـضــاء جلـنـة الــتـحـكـيم -
ــسـرحــيـات الــغـنــائـيــة نـتـاج ورش أن هـذه ا
ـــســـرح الـــغـــنـــائى ـــوســـيـــقى وا عـــمل فـى ا
ي مـتخـصص درسوا خاللـها من أكـاد
ضمون عناصر مفهوم األوبريت الشكل وا
الـــعــــرض الـــغــــنـــائـى والـــفــــارق بـــ احلـــوار
ــغــنى (الــرســتــاتــيف) واحلــوار ــســـرحى ا ا
ـــســـرحى الــــعـــادى (الـــرســـتــــاتـــيف سك) ا
فـالغنـاء هنـا ليس غـناء طربـياً أى لـلطرب
ولـكــنه غـنـاء حــوارى أى يـجـعـل احلـوار يـتم
بــالـغــنــاء والــتــعـبــيــر.. كــمــا أن ورش الــعـمل
ســــاعــــدت هــــؤالء الــــشــــبــــاب فى فــــهم دور
الشـخصـيات والـصراع ووحـدة احلدث فى
ــيـــز هــذا الــنــوع ــســـرح الــغــنـــائى الــذى  ا
الــفـــنى عن األشـــكـــال الــغـــنـــائــيـــة األخــرى
والـذى أفـرز فى الـنـهـايـة أعـمـاال مـسـرحـية
غـنـائـيـة ذات قـيمـة عـالـيـة ظـهـرت فى هذا
ـهـرجان.. كـان أبـرزها هـذا الـعرض "دور ا
يــا زمـن" والــذى يـــتــســاءل فـــيه  آدم وحــواء

عروض الشباب تناقش مشاكل اجملتمع والسفر والبطالة
ثالثة آالف شاب
يشاركون فى اليوم
األول للمهرجان

 30عرضًا مسرحيًا
للخريج واجلامعة

وثانوى 
و27 عرضا لالبتدائى

واإلعدادى

أوجو: 
نـعم نعم تـأكـد أنى أحسب لـذلك حـسابه.. وحـتى إنـنى لسـت بعـيدا عن

التعاطف...
آوجستو: 

معى?
أوجو: 

بالتأكيد. وفى هذه الظروف بدال من إفساد كل شىء سوف تمكننى من
مساعدتك.
آوجستو: 

أنا?
أوجو: 

بلى. تعال يا آوجستو اجلس. لنفرغ هذه القنينة ونتكلم بالعقل لدقيقة.
آوجستو: 

(بانتباه) نعم.
أوجو: 

أتعرف أن ما ينبغى فيما بيننا نحن االثن أن نتفق?
آوجستو: 
آه! موافق.

أوجو: 
لنرى.. ألى سبب أتيت إلى القرية? إليضاح مسألة معينة. أليس كذلك?

آوجستو: 
(بتعقل) بالتأكيد.

أوجو: 
سألة هى أنت. يتهمونك. هذه ا

آوجستو: 
إنه افتراء حسد.

أوجو: 
افــتـراء حــسـد لــيـكن. لــكـنــنى مــا هـو عــمـلى? تــوضــيح كل شىء وإبـرازه
سألـة محلولة تماما. هذا ما ينبغى لف كامال إلى مدير األمن وا ونقل ا

على عمله.
آوجستو: 

نعم.
أوجو: 

سوف أحرز بذلك ترقية أتعرف ذلك? إذن فاألمر فيه مصلحة لى.
آوجستو: 
أفهم ذلك.

أوجو: 
(مزهوا) لكن لصاحلك أيضاً.

آوجستو: 
لصاحلى?

أوجو: 
تآمرين. صاحلك يا عزيزى! ألن كل شىء ببـساطة يعود إليك. ال وجود 
... سـتقول بالضـبط ما عليك أن تقـوله: تاك تاك تاك تاك... إلخ إلخ

وينتهى األمر. أما الباقى فإرضاء كل األطراف وسأتعهد بذلك.
آوجستو: 

آه!
أوجو: 

فى احلقيقـة ماذا فعلت? تفـاهات حماقات مـخالفة وظيـفية.. هيا إنى
أسمعك.

آوجستو: 
أيجب القول?..

أوجو: 
ــا أنك تــتــحـدث إلـى صـديق. (يـصب مــجـددا الـنـبــيـذ لـكـلــيـهـمـا) بــلى 

اشرب. ماذا فعلت إذن?
آوجستو: 

(بعد أن يتفرس فيه) ال شىء.
أوجو: 

أعرف لكن.. األدلة. هيا إنى أسمعك?
آوجستو:
ال شىء.
أوجو: 

(يهز رأسه يحتسى جرعة يزفر) إنك ال تثق بى.
آوجستو: 

لكن...
أوجو: 

تظن أننى ما أزال هنا شرطيا وأننى أريد أن أجعلك تعترف ألدمرك.
آوجستو: 
كال.. كال.

أوجو: 
ومع ذلك ســأكــون واحـدا.. لــتــعــرف ذلك جــيــدا يــا آوجــســتـو.. إن الــدركى لــيس
شرطيا إنه بـعيد عن ذلك بكـثير.. معه جتـد الهدوء واإلعفـاء من القوان التى
ســتـطــبق. اجملـرمــون أنـفــسـهم يــعـرفــون ذلك بــالـغـريــزة. إنـهـم ال يـقــاومـون رجـال
نهم يـسـتـسلـمـون. وأنت كـذلك لـديك رغبـة لـتـقـول لى كل شىء أعرف الـدرك: 
ــاذا ال تــريــد أن تــذعن لــلــصــواب? إنــنـى أريـد ذلك. مــاذا جتــنى من إغــضــابى? 
ـاذا أكون جاحدا? سأقدمك ترقـيتى وهى فى جيبك. لو أقـبلت على مساعدتى 
فى وقت مـنـاسب. سـأكـتب الـتـقـريـر ونـسـوى كل شىء. لـيس الـقـاضى مـن يـحرر
أمـر الـتـوقـيف (أمـر الـقبض) بل أنـا الـدركـى. إذن إنـهـا مـصـلـحـتـنـا نـحن االثـنـ

أليس كذلك? إنها مصلحتك أتثق بذلك? أتكون صريحا? ماذا حدث?
آوجستو: 
حماقات.

اذا لم تخبرنى بذلك?
آوجستو: 

لكن. ألن.. إيلينا من فضـلك اتركينا لوحدنا حلظة. ليس فى األمر شىء
يـا عـزيــزتى. فـقـط لـنـتــحـدث عــلى انـفـراد. (تـخـرج إيـلـينـا بـوقـار فـيـوجه

احلديث ألوجو): لم أخبرك باألمر كما ترى لعدم مواتاة الفرصة..
أوجو: 

(هادئاً دوما) أردت إذن أن تلوثنى? أكان ذلك فخا?
آوجستو: 

ــصــادفـة ــســيح? لــقــد أتــيت هــنــا من تــلــقــاء نــفــسك بــا أنــا? كــيف بــحـق ا
البحتة.. حتى أننى ظننت أول األمر أنك جئت متعمدا..

أوجو: 
اذا لم تخبرنى? (رافعا صوته) وبعد ذلك? 

آوجستو: 
الشجاعة...

أوجو: 
أردت أن تــخــدعــنى كــنت تـــعــتــقــد أنك قــادر عــلـى ذلك! حــكــايــة الــهــدايــا

الصغيرة والصداقة!
آوجستو: 

لكن بحق الله ماذا تقول ال تظن..
أوجو: 

افتح الباب إنى راحل.
آوجستو: 

(مرعوبا) أتريد أن تذهب?
أوجو: 

بالتـأكيـد! أن أبقى وأصـبح موضع شـبهة فى الـقريـة كلـها! وأن أعاقب من
قبل رؤسائى! شكرا!

آوجستو: 
(يشـكو بطريقـة مضحكة) لـكن السماء تـمطر فى اخلارج! تـمطر ماء! لن

جتد شيئاً.
أوجو: 

(بـخشـونة) ابتـعـد من هنـا لـكى أخرج. (لـكن غضـبه يبـدو متـعمـدا بعض
الشىء) وإال..

آوجستو: 
سيدى العريف ال تدمرنى ال ال تضع نفسك فى جانب أعدائى.

أوجو: 
ـشى بـخـطـوة حـازمـة إلى الـبــاب ثم يـتـوقف فـجـأة يـراقـبه آوجـسـتـو )

بقلق) اسمعنى جيدا يا آوجستو.
آوجستو: 

نعم.
أوجو: 

إنها الصدفة البحتة التى أتت بى. أحقا ذلك?
آوجستو: 

نعم يا سيدى.
أوجو: 

اذا ال نـستـفيـد منـها? هـذه الفـرصة أتـاحت لى معـرفتك من حسـن. إذن 
اجلانب اإلنسانى.

آوجستو: 
إننى يا سيدى لست شريرا.

هرجان القاهرة للمسرح التجريبى. >يتولى د. فيصل يونس رئاسة جلنة االتصاالت والعالقات اخلارجية 
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> إذا كـــــان تــــايــــروف قــــد رفض نـــــظــــريــــات كل مـن مــــيــــيــــر هــــولــــد
وسـتانسالفـسكى فقد تـفرد عمل يـفجينى فـاختاجنوف بـأنه استطاع
ـزج ب إجنازات هـذين اخملرج الـعظيـم فاحتـا الطريق أمام أن 

سرح أكثر ثراء وأعظم تنوعا. شكل من أشكال ا
سرحي جريدة كل ا
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(عـلى أحــر من اجلـمـر) مــؤكــد يــا صــديــقى الــعــزيــز مــؤكــد عــد غـدا إذا
أردت..

جاكومو:
(مـخــاطـبـا أوجــو دائـمــاً بـنــفس الـصــوت الـرتـيب) فى بــعـض األحــيـان ال
نـتـحـدث حـتى ال يـنـظرون إلىّ.. (من الـواضح أنه يـقصـد إيـليـنا) ولـكنى
أحـضـر دائـمـاً بـعض األشـيـاء هـدايـا صـغـيـرة لـتـدعـيم الـصـداقـة.. بـحـيث
أنـهم يـسـتـقـبـلـونـنى جـيـدا عـلـى الـعـموم (فـجأة) وإيـرين? مـاذا تـفـعل? أهى

هناك?
آوجستو: 

يـا بنى الـليـلة.. البـد أن تفـهمـنا.. (يـتوقف. لقـد رأى شخصـاً آخر يدخل
إلى الغرفة. دلف نيكوال إلى الغرفة).

آوجستو: 
(بجفاء) حسن. ماذا تريد اآلن أنت اآلخر?

نيكوال: 
(مـداهـنا) يــا سـيـد آوجـســتـو أنـا أيـضــا رأيت الـضـوء وســمـعت أصـواتـا..

كتب.. عندئذ صعدت ألسألكم. من أجل الغد... فى ا
آوجستو: 

(غاضبا) فتأتى فى هذه الساعة?
نيكوال:

ولكن يـا سيـدى السـكرتـير.. (يـخاطب أوجو ويـشير له عـلى آوجستو) أنا
كاتب دار البلدية وهو السكرتير. 

آوجستو: 
(صائحا) ألن تغربوا عنا فى النهاية!

جاكومو: 
(مـخاطـبا نـيكـوال بصـوت رتيب) الـيـوم عنـدنـا ضـيوف يـنـبـغى أن تـفهم..
أناس جيدون.. (مـخاطبا أوجو) فى ليال أخرى تكـون احلركة أكثر قليال

هنا إنه بيت صاخب.
إيلينا: 

(فجـأة بـصوت خـفيض لـكن بـتركـيز شـديد) ألن تـخـرجـوا أيهـا األجالف
القذرون! (بصياح غير متوقع) اخرجوا من هذا البيت!

تطفالن نحو الباب) (يتجه ا
جاكومو:

(بـخنوع عند عتبة الباب) غدا أحضر لـكم أبا فروة. لم أكن أقصد.. أن
أسـبب مــشـاكل.. قــولـوا ذلك إليــرين.. سـوف تــفـهم. إنــهـا تـعــرف أنـنى لن

أفعل شيئا قط ألكدر حياتها إيرين..
(يـتـوقف عن احلـديث ينـظـر ناحـيـة الـباب حـيث سـمـعنـا من قـبل صوت
إيـرين. يـنـظـر اجلـمـيع فـى نـفس االجتـاه. لـكن الـبـاب يـظل مـغـلـقـا.. ال
شىء يـقـطع الـصـمت. يخـرج جـاكـومـو فى صـمت يـتـبعه نـيـكـوال. يـنـظر

آوجستو وإيلينا إلى العريف بخوف) 
آوجستو: 

إنه تـقـريـبـاً أحـد أقـربـائـنا ألـيس كـذلك? صـديق قـد عـلى كل حـال كل
الناس فى القرية أقرباء تقريبا.

أوجو:
(بـعد صمت ثقيل) أأنت السكرتيـر الذى يتوجب أن أجرى عنه حتريات?

وعلىّ أن أتخذ إجراءات بشأنك أليس كذلك?
آوجستو: 

نعم أعتقد ذلك.
أوجو: 
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ا هو بالتـحديد مزجه ب احلقيقة > الشىء الذى جـعل عروض فاختاجنوف متميـزة تماما إ
السـيكـولوجـية ودرجـة كـبيـرة من الوعى بـظـاهرة الـتمـسرح. كـتب فـاختـاجنوف «إن الـواقعـية ال
تأخذ كل شىء من احلياة ولكـنها تأخذ ما هى بحاجة إليـه إلعادة تقد مشهد ما.. أما الشكل
فيجب أن يـخلقه اخليال ولهذا السبب أدعـوها الواقعية اخليالـية. أما الوسائل فيجب أن تكون

مسرحية».

هرجان. > د. أحمد سخسوخ يتولى هذا العام مسئولية رئاسة جلنة الندوات واحملاضرات با

سرحي جريدة كل ا
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فى سكته يروى حكايات.. إلخ".
أو يــقــول: "حـكــايــة الـولــد الــلى اتــولـد فى
دنــــيـــا بـــ دروبـــهـــا تـــاه/ الـــشـــمس كـــانت
ضحكـته وغنوته حتكى تقول عشق احلياة
/ عـيـونه بـحر مـالـوش آخـر/ ملـيـان وعود
أكـيــدة/ وقـلــبه زى الـطــيـر مـســافـر لــدنـيـا

ساكنة بالد بعيدة".
ــقــطــوعـــة الــبــالــغــة الــداللــة أو فـى تــلك ا
ـهـد ويكـشف بـهـا احلدث فى والـتى كان 
ذروته وفـيها يـقول: "يا لـلعـجب يا للـغرابة
صـــاحـــبـــنـــا قـــلـــبه مـــغـــرم صـــبـــابـــة.. رغم
اخملاطر لـكن يخاطر ع اجلسر يدهس كل
اخملـــاطـــر.. قـــلــبـه يــدقـق عــيـــنه بـــتـــبــرق

صاحبنا أصله فى العشق شاطر!".
ثم يصـدح صوت أحمد احلجار فى شجن
ــــكن إن كــــان ده عــــمــــيـق: "يــــا ريت يــــا 
ـــــكـن مـــــا تـــــهـــــد تـــــانـى أمـل الـــــغالبـــــة"
ــفــاجـأة ع ويــشـرح:"ويــبـص فـجــأة يــلــقى ا
اجلـنب قاعـدة بتسـتناه.. دى نـكلة والّ كان
حــلم غـايـب.. فى ريــحـهــا يــحـضـن حـضن
احلــــبــــايـب.. أمـــورة هــــيـه الــــنـــكــــلــــة ديه
مــلـمــسـهـا خـالّ اجلـرح طـايـب.. ووجـودهـا
يــــحـــمـى من الــــديـــابــــة.. يــــا لـــلــــعــــجب يـــا
لـلـغــرابـة!.." وأنـا لــلـحق وبال أى عـجب أو
غــرابــة قـد اكــتــشـفـت شـاعــرا قــادرا عـلى
ـؤدية للحالة صاغة الصورة وبـناء البنية ا
ـعــنى الـعــمـيق لـذات الـنــفـسـيــة وإضـفــاء ا
احلــــالــــة وذلـك فى سالســـــة ويــــســــر فى

التوصيل..
وقد كان احلـكاؤون األربعـة: طارق شرف
مى رضا نشـوى إسماعيل مـحمد شاكر
فـى حـــالـــة حـــضـــور بـــهى وإلـــقـــاء مـــحـــكم
لـتـحدث حـالـة تـوصيـل لم يشـبـهـا أى ملل
ـمـثـل رنـدا إبـراهيم فى كـمـا لـعب باقى ا
دور "اجلــــــــدة" وهــــــــشـــــــــام عــــــــلـى فى دور
"شــــمــــهـــورش" وخــــالـــد خــــلـــيــــفـــة فى دور
ــمـــثل الــذى "الـــطــفـل" أدوارهم وكــذلـك ا
لــعب دور األب فى دقــة وتــوفـيق كــبــيـرين
واســتــطــاع عــمــرو قــابــيـل كــمــعــد وشــاعـر
ومـخرج أن يجـسد حالة تـشخيصـية أولية
ــســكـوت حتــكى أقــصــوصــة وأن يـشـى بـا
عـــنه ويـــشـــيع عـــبـــر الـــرمـــوز اإلدريـــســـيـــة
"الـنكـلـة القـطـار "لفـظه أخـر الدنـيـا التى
ـعــانى تــشــيــر إلى ال مــكــان وال زمــان!" بــا
ـوقف الدرامى الـعام فى الـالزمة إلغـناء ا
بساطة وعمق فى ذات الوقت.. لقد كانت
الـلـيـلـة الـثـانـيـة من لـيـالى "وجـوه الـسـاحر"
أيــــضــــا ال تــــخـــــلــــو من الــــســـــحــــر وتــــشى
بــاسـتــمــرار احلـالــة الــســاحـرة فـى الـلــيــلـة
الــــثــــالــــثــــة الــــتى نــــحن فـى اشـــتــــيــــاق إلى

استطالع خوافيها!..

ـقـدمـة وفى اخلـلفـيـة الـسـوداء أنزل من ا
أعــلى دائـرة بــيـضـاء كــبـيــرة كـمــا لـو كـانت
قمـرا هاديـا فى ليل بـهيم سـوف ينـيره لـنا
حـكى احلـكـائـ ولقـطـات عـرضـهـا شادى
أبــو شــادى عــلــيـه كـشــاشــة عــرض لــطــفل
يــجـرى عـلـى قـضـبــان الـســكـة احلــديـديـة
طفل ريفـى فى جلباب أبـيض وحوله عالم
فـسـيح من احلـضـرة الـتى يـنـتـهـكـهـا قـطـار

سريع غاشم!
ويــحــكـى احلــكـائــون حــكــايــة ذلك الــطــفل
الريفى الـذى كان يكدح يوميا فى الذهاب
ـدرسـة وكـيـف كـان يـعـاقـب لـتـأخـره إلـى ا
بـيـنـمـا كـان فى الـترتـيـب أول دفعـته كـيف
كـان يحـلم بعالم جـميل تغـيب عنه فيه أمه
 –التى خطفها احلرام! - ولم تكن ترعاه
فـيـه إال جـدته بـحــكـايـاتـهــا وهـواجـسه عن
ـاوراء "آخر الـدنـيا" ذلك اجلـنيـة وعـالم ا
الــعـــالم الــذى يـــتــمــاهى مـــعه غــيــاب األب
الــذى أعـطـاه "نــكـلــة" وهى عـمــلـة نــقـديـة
فـضـية سـداسـية الـشـكل كانت شـائـعة فى
اخلـمـسـيـنيـات وكـانت ذات قـدرة شـرائـية
تــعـادل خــمــســة جــنــيـهــات عــلى األقل فى
عـالم ال يطحـنه الغالء.. فـكانت لـها قـيمة
مـادية وقـيمة مـعنويـة هى األعلى فى عقل
وقــلب ذلك الــطــفل الــذى غــاب عــنـه أبـوه
تاركا له ذلك الـرمز وذلك التذكار وأيضا
مـصـحوبـا بـذلك التـحذيـر من الـسيـر على
جـــســـر الـــســـكـــة احلـــديـــديـــة.. وذات يــوم
يـصـحـو الـطـفل عـلى كـارثـة فـقـد "الـنـكـلـة"
ويــبـحث عـنـهـا فى كـل مـكـان فال يـجـدهـا
وال يـــــبــــقـى أمــــامـه إال جـــــســــر الـــــســـــكــــة
احلديدية فـيذهب ويبحث عنـها ويجدها
بـ زلط اجلـسـر فـيـفـرح ويـقـذف بهـا فى
الـهـواء ويـعـاود الـتـقـاطـهـا فى نـشـوة بـالـغـة
وفـرح غامـر يـنسـيه سـمـاع صفـيـر القـطار
الـرهيب الـقـادر فى غـشم وغـبـاء وانفالت
لـيدهس مـا يعـترضه من بـراءة ونبل وفرح

إنسانى بأبسط األشياء!
هــذه هى الـقـصـة اإلدريـسـيـة الـتى قـدمـهـا
ـــعــد فـى قــالـب شــعـــرى مـــعــبـــر عن أدق ا
ـشـاعـر واخلـلـجـات كـمـا كـان السـتـخـدام ا
تــقــنــيــة الــعــرض الــســيــنــمــائى فى الــقــدر
ـصاحب لـلغـناء اجلـميل ألحـمد نـاسب ا ا
احلجـار سـواء فى التـلـخيص الـشـعرى فى

قصيدة "سكة سفر" التى أتخير منها:
ــيــعـاد "ســكــة ســفــر والــقــطــر جــاى فى ا
صـفـارته مـالـيه الـكـون بـعـاد/ الـقـطـر يـاما

االخـتــيـار أمـا مى رضــا فى دور "سـنـسن"
فــكــانـت نــســمــة الــعــرض الــنــديــة ونــبــضه
احلـى حـــيث جــــاء أداؤهـــا فى يــــســـر تـــام
وجـسدت تلك الـشخصيـة وبعثتـها حية من
الـعدم فى حـضور بـلـيغ ورسم للـدقائق فى
ـمثـل قلـيلة رونق بـهى.. إنهم كوكـبة من ا
العدد عظيـمة الشأن فهنيئًا لهم ما قدموا

لنا من متعة وفائدة.
ـــصــاحـــبــة وال أنــسـى أن أشــيـــر إلى دور ا
ـــواكــبــة الـــذى لــعــبـــته مــوســيـــقى بــاهــر وا

احلريرى فى هذه القطعة من الليلة.
وكانت الـقـطعـة الثـانيـة هى إعداد وأشـعار
عـمـرو قـابـيـل لـقـصـة يـوسف إدريس "آخـر
ــســـتــويــات عــلى نـــفس ا الـــدنــيـــا" فــقــام  –
الـــثالثـــة  –وفـى جــو فـــســـيح رحـــيب وضع
أربـــعـــة مـــقـــاعــد جلـــلـــوس احلـــكــائـــ فى

ـــنـــصـــة وعـــبـــر الــســـيـــنـــوجـــرافـــيــا عـــلى ا
ـقاصـد الكاتب البـسيـطة واحملقـقة بـدقة 
ـمثـلـون فى ـعـد ثـم اخملرج وقـد جنـح ا وا
قـاصـد فـكان حتـقـيق تـلك احلـالـة وذات ا
عـبـد الـرحـيم حـسن فى دور "بـهـيـج" مـثاال
يــحــتــذى به فى الــســيــطــرة وااللــتــزام فى
جتـسـيـد الــشـخـصـيـة. وتــنـاغم مـعه وعـلى
ــســـتـــوى كل مـن نـــفــســـيـه اإلمــارة نـــفـس ا
والـلـوامـة محـمـود الـزيات وأشـرف شـكرى

متنع.. فى أداء السهل ا
وكــــذلـك جــــاء أداء طــــارق شــــرف فى دور
الــعــازب اجلـار ســهال  ســلــسـا مــعــبـرا فى
بــــســـــاطـــــة ودقــــة عـن كــــافـــــة تـــــفــــاصـــــيل
الــشــخــصــيــة لـيــرســمــهــا فى بــراعـة عــلى
ــنـصـة فــكـان اخـتــيـار اخملـرج لـه مـوفـقـا ا
لــلـــغــايــة وكـــافــأ هــو مـــخــرجه عـــلى هــذا

فى الليلـة الثانية من لـيالى "وجوه الساحر
يــوسف إدريـس" من إخــراج عــمــرو قــابــيل
فى قـاعـة الـغـد شـاهـدت إعـدادًا لـلـمـخرج
لــقــصــة "الــســتــارة" وإعــدادًا آخــر مــطــرزا
ـمـثـلـ بــأشـعـار لـلـمـخـرج مع نــفس بـاقـة ا
الـذين لعبـوا "جمهـورية فـرحات" فى اللـيلة

األولى فماذا فعل بنا قابيل?.
ــــســـتــــويــــات الــــثالثــــة وضع عــــلـى نـــفـس ا
صـبـحى عـبد اجلـواد كتـلـت فـى اجلانـب
فـوق كـل كـتـلـة ســور "درابـزين" يـشـى بـأنـنـا
أمــام "بـلـكــونـات" من طــراز اخلـمـســيـنـيـات
وأحــاطــهــمــا بــالـســتــائــر الــسـوداء  –نــظــرا
لــلــمــيــزانــيــة احملــدودة فـى تــقــديـرى  –فى
مـــواجــهـــة اجلــمـــهــور فى اخلـــلــفـــيــة رسم
بــانــورامــا لـــقــاهــرة اخلــمــســيــنــيــات وإلى
الــيــمــ قــلـيـال وضع كـنــبــة عــربى وحــيـدة
تـعـلن ليـس عن نقص فى الـبـنيـة اجلـمالـية
ا عن فـقر أو عوج فى تـصـميم الـبنـيـة وإ

واضح فى اإلمكانية..!
ونرى الزوج "عـبد الرحيم حسن" والزوجة
"مى رضــا" فى مــشــاهـد احلــيــاة الـيــومــيـة
برسم ولغـة اخلمسينيات ولكن اإلعداد –
ـوقف من نـاحـيـة وتوضـيـحه من لـتـعـمـيق ا
جــعل شـــخــصـــيــة الــزوج نــاحـــيــة أخــرى  –
ـثـلــ فـإضـافــة إلى عـبـد يـلـعــبـهـا ثـالثـة 
الرحـيم حـسن فى شـخصـيـة الزوج "بـهيج"
جعل أشرف شـكرى يلعب شـخصية جانب
طمئنة والقوامة وجعل من نفس "بهـيج" ا
مــحــمــود الــزيــات يــلــعب جــانــبــاً من نــفس
"بهـيج" األمـارة أى قدمـه عمـرو قابـيل لـنا
كـشخـصيـة مزدوجـة منـقسـمة عـلى نفـسها
فـهـو يعـلن أنه مع الـتـحـرر والتـقـدم وحـرية
ـرأة ومـسـاواتـهـا فى احلـقـوق والـواجـبات ا
بـــالــرجل بــيــنــمــا هـــو فى احلــقــيــقــة "سى
ــرأة مـــحض مــتــاع ووعــاء الـــســيــد" يــرى ا

وجارية!..
لـذلك وسـوسـتـه نـفـسه األمـارة بـالـسـوء أن
ـواجـهـة يـضع ســتـارة عـلى شـرفـة مــنـزله ا
لشرفة شـقة يسكنها عامل عازب ليحجب
زوجـته كـمشـهد مـثيـر لـهذا الـثور الـهائج –
الخط اسم الزوج (بـهيج) - ولكن بدال من
أن يحـقق له احلـجاب الـفضـيلـة لفت نـظر
كـل من الـــزوجــــة "ســـنــــسن" لــــوجـــود هـــذا
الــشـــاب مــفــتـــول الــعــضـالت كــمــا لـــفــتت
الـستـارة "احلـجاب" نـظـر ذلك الـشاب إلى
سـتـخبـية"!.. وجـود هـذه األنثى الـشـهيـة "ا
وهــكـذا لم يــحـقـق احلـجــاب الـفــضـيــلـة بل

حرض على الرذيلة!..
وبــذلك كـانـت الـقــصـة اإلدريــسـيــة أمـثــولـة
أخـالقـيــة لـنــقـد حــالــة االزدواج والـتــخـلف
الـتى كانت تـنخـر جسم مـجتـمع طامح إلى
بـنـاء االشتـراكـيـة والـتـقـدم إلى األمـام عـبر
مـشاركـة كل عنـاصره فى اإلنـتاج والـبناء..
عـد أن يحـقق حالـة درامية وقـد استطـاع ا

فى الليلة الثانية من ليالى
وجوه الساحر

أمثولة أخالقية وعالم ما ورائى..!
 قصة أخالقية تتعرض لنقد حالة االزدواج

 والتخلف فى مجتمعاتنا

 حالة درامية بسيطة وناجحة 

نفـسى فى مواجـهتك. ال أشـعر بـتعب من شىء إال من الـتفـكير فى ذلك..
ـسك يـديه ويحـاول أن يـقـبلـهـما) ألن مـصـيـرنـا بـ يـديك يـا سـيدى. (

هاتان اليدان اللتان تستطيعان أن تنتزعا أحشاءنا.
أوجو: 

دعك من ذلك إذن أيها السكـير القذر إنها مـسخرة. كفى وإال أعطيتك
مثل! اتركنى إذن! «علقة» ساخنة. أيها ا

د قـدمه إلى األمام لـكى يتـخلص من اآلخـر الذى (بـدال من أن يركـله 
يركع تقريبا أمامه. وينتهى آوجستو بأن يسقط جالسا على األرض وها

هو يبدأ فى الضحك).
أوجو: 

(ينفجر أيضا فى الضحك فجأة) ثم.. كف عن الضحك!
(يـتوقف آوجـسـتـو عن الـضـحك ثم يـعـاود الـضـحك من جـديـد ويـعاود

أوجو الضحك أيضا)
آوجستو: 

(يصب النبيذ) لنشرب يا سيدى العريف.
أوجو: 

(يتناول الكأس ويضحك) لنشرب. أتظن أنك ستسكرنى?
آوجستو: 

(يغمز بعينه ويضحك) وأنت? من يقول إنك ال تفكر فى ذلك?
أوجو: 

) لـقــد أعـلـمـتك بـأنــنى مـصـفـحـة (يـشيـر إلى الـزجـاجة) (يـضـحك دائـما
كننى أن أشرب أربعة من هذه وال تؤثر فى.

آوجستو: 
إن كنت مصفحة فأنا مدرعة. (قهقهة)

أوجو: 
(يقلده) إنك سكير دنىء جدا. (يستدير)

إيلينا:
تـقف على الـبـاب تنـظر لـهـما وتـضحك أيـضا) أحـضرت لـكـمـا أغـطـية )
تتـقدم فى الـغرفـة تشـير إلى صـندوق كـبير) نـعم. لـقد فـكرنـا أن أحسن )
مـكانـا ينام فـيه سيادة الـعريف هـو ذاك. فالنـار موقدة هـنا طوال الـنهار.

آوجستو الفراش (يخرج آوجستو).
إيلينا:

(تضع الفـراش فوق الصنـدوق وتستعـد للذهاب) أرى أن روحـا قد عادت
إليك. إننى جد مسرورة; آوجستو ذو مواهب.

أوجو: 
يقـتربـان يلـمحان) لذلـك سيـكون نعـم وأنا.. احلـقـيقـة أريد مـسـاعدته (

فيد أن أعرف.. ما يتعلق باألمر كل ما فعله أليس كذلك? من ا
إيلينا: 

ـعـنى آخـر هؤالء  آه! نـحن هنـا فى جـو فـظـيع. إنـهم كائـنـات مـتـحجـرة 
ــا يــرونه ويـلــمــسـونه. الــقــرويـون ألــيــسـوا أشــرارا. إنـهـم ال يـؤمــنـون إال 
وأغـبـياء!.. فـى كل شىء إال مصـلـحـتهـم! آه! لو تـعـرف عـيونـهم يـا سـيدى
ـصنوعة توحـشة وعفـونة مالبسهم ا اكرة وأصـواتهم ا عيونـهم الضيقـة ا

اعز. يغطيهم الوحل والشعر. إنهم أشرار للغاية. من جلد ا
أوجو: 

ولكن ماذا فعل زوجك فى نهاية األمر?
إيلينا: 

ال شىء. حماقات. (تخرج)
أوجو: 

) بـومــة عــجـوز! (يـنـظـر إلى الـبـاب اآلخـر) مــا تــزال هـنــاك تـلك وحـيدا )
الفتاة. معـها فى أربع دقائق سأعرف كل شىء. لقد كانت طوال السهرة
هــنـا خــلف الــبـاب لــتـســمـعــنى. لم تـر قط زيــاً رسـمــيـاً إنــهـا مــعـجــبـة بى

أوجو:
بطبيعة احلال هذا إنسانى. إنى أسمعك.

آوجستو: 
(ينظر له) ما فعلته?

أوجو: 
نعم.

آوجستو: 
يـظل أوجــو يـراقـبه. آوجـسـتـو يــفـتح فـمه ولـكــنه ال يـغـلـقه) ال شىء. ( )
متضرعا) ترى يا سيـدى أنه من الصعب تفسير األحداث بعد أن حتدث.
فـشىء يحدث يـحتم حـدوث شىء آخر.. وهذا األخـير يـحتم حدوث شىء
آخـر كـذلك.. وهـكـذا دواليك. وعـنـد روايـة األحداث تـبـدو دائـما غـريـبة..

وعلى العكس عندما حتدث يتم كل شىء بهدوء. لم أفعل شيئاً.
أوجو: 

يـشرب) أتـيت نـعـم. إن مـا يـحـزنــنى أنك ال تـثق بى. ال لــيس لـديك ثـقـة (
ودة وأنت تـصدنى وتـضايـقنى. آه! يـنبـغى أال نسىء إلـيك بـتعـاطف بل 

النية وأال نتباغض.
آوجستو: 

) نـتـباغض! إنـنى حتى ال أسـتطـيع ذلك يـا سيـدى إننى ضـعيف (مقـاطعا
جدا وكل الناس يستغلون ذلك!

أوجو: 
أتــرى! حـــســنـــا لــذلـك أتــيت ألقـف بــجـــانب الــضـــعــيـف وأحــمـــيه من كل
األخـطار إنه دورى. (يقـدم له الكأس) إنـهم إذن يسـيـئون مـعامـلتك هه?

ماذا فعلوا لك?
آوجستو: 

هم? إنهم ليسوا على وفاق معى.
أوجو: 
وأنت?

آوجستو: 
(مغتاظا) أنا.. سوف أطلب تدخل أحدهم.. سأذهب حتى إلى النائب!

أوجو: 
اذا تقول كل هذا الهراء? (هادئا) 

آوجستو: 
بالضبط سوف يتولى النائب قضيتى!

أوجو: 
اذا تقـول هذا الهراء? ماذا فعلت? (ينظر إليه آوجستو دون أن (غاضبا) 
ا تسـعد بذلك. لقد يتكلم) أتـنتظر حـتى أصفعك. أيها األبـله.. كال. فر
. سأكون طوع أمرك. قضيتك عادلة. إنها غلطتك. استدرجتنى إلى كـم

ماذا فعلت?
آوجستو: 

) سـيـدى إنـهم يـريـدون اإليـقـاع بـنـا بـأى ثـمن. نـعم لـيـجـعـلـونا مضـطـربا )
. إنه أمـر يجعلنى رأت الـبائست ـوت من اجلوع والبؤس أنـا وهات ا

أتمزق.
أوجو: 

اذا? لكن ماذا فعلت? 
آوجستو: 

ــاذا? (يــنـظــر إلى أوجـو) ال شىء. لم أفــعل يــبــدو عـلى وشـك الـكالم)  )
شيئاً.

أوجو: 
اذا ترتعد? (يزداد غضبا) 

آوجستو: 
. مـنذ أيام وأيـام وأنا أتـخيل ذلك أن أجد ألنى خـائف إننى رجل مسـك

بالتأكيد. سأستخلص منها كل شىء.
آوجستو: 

رتبة صغيرة) ستنام هنا نوما قريراً. (يعود 
أوجو: 

ـرء بـالـتـعب عـنـدمـا يـكون ) إنـنـى متـعب جـمـيل أن يـشـعـر ا يتـمطى نـعم (
شابا. أيردك ذلك يافعا...

آوجستو: 
) نــحن رجـال ســيـدى الـعــريف. نـأكـل نـشـرب يـعـد الـفـراش واألغـطـيـة )
بـالـتـباس) إنك ونــتـعــجل الـرحــيل... ونـفــكـر... هــيه! هــيه! فى اجلـنس (
مـحـظـوظ ألنك وســيم تُـجن الـفـتـيـات مـن أجـلك ال تـقل ال.. وأنت ألـيس

صحيحا.. تدمرهن?
أوجو: 

إنك تزعجنى. أفرغ إذن هذه القنينة.
آوجستو: 

ا مـثلك (يصب النـبيذ) لـقـد كنت فى الـسابق رجال مـهـذبا يـا سيـدى ر
نعم لكن األيام لو تعرف األيام.

أوجو: 
نعم ألنك اآلن تبدو كقوقعة.

آوجستو: 
إنـى كــذلك. دعك إذن من الــرســمــيــات فى هــذا الــبـيـت. كل مــا أريـده أن
الك ـضطـهد. أنت.. ا ـسـك ا تـكون مـرتاحـا حتت سـقفى. أنـا الرجل ا

نقذ! ا
أوجو: 
اشرب.

آوجستو: 
ـرء بـحق? أتـفـهـمـنى هه? نـعم. لـكن أتـعـرف مـاذا يـنـبـغى لـكى يـسـتـدفئ ا
ـسح العرق عن وجهه) آه! هـذه القـبالت الـصغـيرة وهذه (يغمـز بعينه 
ـداعبـات.. الرقـيـقة.. أرغب أحـيانـا أن أنخـرط فى البـكاء. الطـفات وا ا

أحيانا (يبدأ فى «الدندنة» بصوت أجش منفر):
غارقون غارقون
فى نشوة احلب.

أوجو: 
ماذا بك?
آوجستو:

أنا? ال شىء.
أوجو: 

اذا? تغمز بعينك 
آوجستو: 

أقــول إن عـلـيك أال تـنـزعـج.. من شىء.. فـكل سـعـادة الــدنـيـا مـلك يـديك
سيدى العريف: إنها سنك.

أوجو: 
إنك ميت من السُكر.

آوجستو: 
ليس تماما.

أوجو:  
أتعتقد?

آوجستو: 
ـا أنك ترى ـأساويـة يـتـكلم بـبطء شـديد) نـعم..  ـزح دائـماً لـكن  )

الله الذى يرانى (يخرج ويترك الباب مواربا).
أوجو: 

يــخـلع ســتـرته يـتــمـدد فـوق ) يــا له من مــخــلــوق لــزج. ( (يـبــقى وحـيـدا
الصـندوق يظل هـكذا بضع ثـوان ثم ينتـصب فجأة فى جـلسته لـيسمع
بـصورة أفـضل ثم يـرقد من جـديد ثـم يعـتدل مـرة أخرى) يـا الـلـه! إنـها
هى.. أيـنبـغى أن أفـكـر فيـهـا كمـا أفـعل اآلن لـكى أسمـعـهـا.. هذا الـسـعال
( . يسـمع سـعـاالً مـرت يـسـعل مـرتـ الــضـعــيف إنه سـعــالـهــا. لـنـرى.. (
! إنهـا تنادينـى. لقد دبروا كل شىء الصـطيادى إنى مـتأكد. أوه! يا عجـباً
كننى أن لها من قذرة.. (يتوقف). ولكنها تـنادينى فعال يا للغرابة. قد 
أجعـلها تتـحدث عن أبيها. إنـها فرصة مـواتية. أنصـتوا إليها إذن. (يتكرر
السعال. يبتـسم أوجو فى صمت ورضا ثم كمن وجد نـفسه محاطا بجو
غريب غيـر واقعى بسبب الـسكر أو الهـواجس أخذ يتمـتم بالكاد): إننى
ثـمل ال.. نـعم لـقـد جـئت بـ هذه اجلـبـال ألحـصل عـلى شـريـطـة.. لكى
ـعـطف األزرق الـفـاحت.. يا له مـن طمـوح.. ولـكـنه مـا يزال أتـنـزه وحـيداً بـا

حقيقيا أليس كذلك? هنا تكمن كل حكايتى.
الصق يـوجـد سـريـر صـغـيـر تـرقـد عـلـيه فـتـاة صـغـيرة ـمـر ا (يـضـاء ا
مستندة إلى مـرفقيها ذراعاهـا عاريان. ووجهها مـزين بعناية حتيط به
صـففـة بـعنـاية وجـههـا يـشبه وجه دمـية أو وجه مالك. خـصل الـشعـر ا

على شفتيها ابتسامة جامدة جتيب على السعال مبتسمة)
أوجو: 

(بصوت فاتر) إننى ضـمآن سأذهب ألشرب... (ثم) كال.. (صمت) إنـها
ــاذا إذن? هـــذه االبـــتـــســامـــة مـــضـــجــرة ال أحب ال تـــخـــفض عـــيـــنــيـــهـــا. 
وبــعـد) .. لــيـس ذلك.. ومع ذلـك لم أعــد أصـــدق أنه فخ... ( ــتـــهـــتــكـــ ا
جتـيـب إيـرين بـابـتـسـامـة صـغـيـرة) ذراعـاك إيــرين ألـسـت أنت إيـرين? (
عــاريــان إنــهــمــا جــمــيالن أال يــشــعــران بــالــبـرد! (إيـرين جتــيب بـنـفس
االبتسـامة يـنهض ببطء) هل أحـلم? (إيرين جتـيب ككل مـرة بابتـسامة
ـكن أن آتى ألرى إن كـنت أحلم? (إيرين جتـيب بنفس صغيرة) إيرين أ

االبتسامة).
إيرين: 
لنرى...

يتبع
سئول عن جلنة متابعة العروض األجنبية الدكتور محمد أبو اخلير. > أما ا
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ـيـروفتش دانـشـنـكو ثم فى 1911 أصـبح عضـوا فى فـرقة ـا بـدأ دراستـه على يـدى  إ
ـانـاً كــامال بـتــعـالـيم مـسـرح الــفن حـيث لــعب أكـثــر من خـمـســ دورا. كـان يــؤمن إ
ستـانسالفـسكى لـذا أصبح مـساعـده وح أنـشأ سـتانـسالفسـكى ستـديو مسـرح الفن

ثليه الشبان. عهد إلى فاختاجنوف بتدريب  سرحي جريدة كل ا
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ـكان ال شكل له - مساحة شـاسعة من الفراغ تمـتد أمامنا - كل شىء ساكن > ا
- ال صــوت يـســمع - ال حـركــة تـرى - ال شىء أمــامـنــا من هـذا الــعـدم ســتـولـد
احلــيــاة - حـتى ونــحن نــرقـبــهـا: فـى قـلب ذلك اخلــواء ســتـبــدأ ذرة واحـدة فى

الظهور.. ثم فى التحليق إنها تبدأ مثل ميالد الفكرة فى احللم.

هرجان  التجريبى ياسر شبل. > يرأس جلنة العالقات العامة با

سرحي جريدة كل ا
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 ازدادت قوتها وخطورتها حتى أصبحت
 مهيمنة بأفكارها فى مواجهة القوى األخرى

هرجان هذا العام. > من تأليف أمانى فهمى وإخراج عصام العقاد قدمت فرقة «رؤيا» مسرحية «اجلدار» للمشاركة فى ا
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ـســرح اجتـاهـا شــعـريـا فى > كــان اجتـاه فـاخــتـاجنـوف نــحـو ا
جـوهـره ولـكن دون دقة تـايـروف ورومـانسـيـته الـزائدة وظل -
رغـم أنه من جيل أصغر - بعيدا عن تلك احليل التكنولوجية

. التى استخدمها سواه من اخملرج الطليعي
سرحي جريدة كل ا
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سرح التجريبى .. دعم وحماية رابطة ا

مجدى احلمزاوى

عليه العوض
 فى جامعة الزقازيق

ا انصب اجملـموعة التى تـقوم بالـفعل; وإ
ـــــثل مـــــا أو األمـــــر فـى تـــــأكـــــيـــــد غـــــبـــــاء 
ـمثل ـبالغ بـها الـتى يقـوم بها ا احلـركات ا
الـــــذى أخــــذ دور اخملــــرج الــــغـــــائب; مع أن
فـــرضــــيــــة نص الــــعــــرض األولى أنه لــــيس
هناك مخرج! كمـا أن هناك نقطة مضيئة
أخـرى فى الـعـرض وأيـضـا ضـاع تـأثـيـرها
ألنها لم جتد التوكـيد الكافى عليها وكأن
غامرة فى هذا سامح الشامـى خاف من ا
األمـر مع أنه لــو كـان اســتـمـر بــهـا أو ركـز
نـحته شرعـية ووضوح وجـهة نظره عليـها 
وتفسيراته فيما يـتعلق باحلالة البوليسية;
وهـذه الــنــقـطــة تـمــثـلـت حـيــنـمــا دخل أحـد
ـــمــــثـــلـــ وقـــد الــــتـــبس عـــلــــيه األمـــر فى ا
ــوضــوع  فـــبــدال من أن يـــنــطق بــكـــلــمــات ا
الــــنص الــــواجـــبــــة نـــطـق بـــكــــلــــمـــات رأفت
الـــدويــــرى من نص (الــــواغش) فى اجلـــزء
الـذى تـشـابه مع مـوضـوع نص الـعـرض أال
وهـــو مــــحــــاولــــة األخت أن جتــــعل أخــــاهـــا
يــأخــذ الــثــأر من قــاتـل أبــيــهــا; وكــان بــهـذا
ـوضـوع من الـعـمـومـية الـتـنـاول سيـخـرج بـا
إلى الـتـخـصـيص; خـاصـة أن هـذا اخلروج
أو هـذا االلـتـبـاس كـان بـالـلـهـجة الـتى كـتب
بـهـا الــدويـرى نـصه; وكـانـت هـنـاك فـرصـة
ــتــعـة لــو أنه اســتــثــمــر هـذه فى جــدلــيــة 
الــنــقــطــة عن طـــريق االمــتــداد والــتــأكــيــد;
خـاصـة وأنه - كـمـا قـلـنـا - يـبـدأ بـفـرضـية
غــيــاب اخملـــرج وأن الــفـــرقــة ســتـــقــدم مــا
يــــحـــلـــو لـــهــــا. ولـــكن األمـــر تــــاه فى خـــضم
مـــحـــاوالت اإلضـــحــاك; وبـــدال مـن إتـــاحــة
ــتع  أعـــطــيت ــا هــو جـــدى و الـــفــرصـــة 
الـفـرصـة لـتـأكـيـد الـغـبـاء والـلـعب بـاأللـفاظ
ـكشـوفة "إيـاها" وأيـضا بـعض احلـركات ا
والتى ال تتسق مع توجهات جهة اإلنتاج.
ـسـاعـدة أمـا بـالـنـسـبـة لـعـنـاصـر اإلخـراج ا
ـــــوســــيـــــقى ـــــتــــمـــــثـــــلــــة فـى الـــــديــــكـــــور وا ا
واإلضـاءة.. إلخ; فـقـد سـار مـعـظـمـهـا وراء
احلالـة الـتفـسـيريـة لـآلن ونـحن فقط; ولم
تـــكن هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لـــتـــقـــد أبـــعـــاد أو
مـــســـتـــويـــات أخــــرى; وحـــتى هـــذه احلـــالـــة
ـستوى الوحـيدة لم يكـن فيهـا األداء على ا
طلـوب; فالديكـور الذى صممه اجلـمالى ا
ثـال اقتـصر سمـير الـشهـابى عـلى سبـيل ا
ـــداخل ومــخــارج عــلى بـــضــعــة بـــانــوهــات 
قـاعة العـرش التى تدور بـها األحداث مع
وضع األقـمـشـة الـتى حتـمل ألـوان األبيض
واألسود فى الغالب األعم مع وجود بعض

األحمر على استحياء تام.
ــكن أن نــنــهى احلــديث دون اإلشـارة وال 
واإلشادة بـفريق الـتمـثيل مع ذكـر اجملهود
الـذى بــذله اخملــرج فى هـذا الــتـدريب مع
حتـفظـنـا بعض الـشىء عـلى الطـريق الذى
ســار فـيه بــعـد ذلك ; فـمــحـمــد ثـروت كـان
مــوفـقــا فى دور "ســامـبــو"; وأحـمــد وجـدى
الـــذى قـــام بــــدور "بـــعـــزق" ال بــــأس به أمـــا
أمنـيـة عبـد الـفتـاح الـتى قـامت بدور "ضى
ـــثـــلـــة واعـــدة وأمـــامـــهـــا الـــنـــجـــوم" فـــهى 
مـســتـقـبل فـى هـذا اجملـال والــرائع أحـمـد
الــــــبـــــســـــة الـــــذى قـــــام بـــــدور "حـــــكـــــيـــــرش"
ــثل كــومـيــدى مـتــمـكن و"جـعــيــصـة" فــهـو 
ولــــكن يــــعــــيــــبه فــــقـط هــــذا الــــلــــهـــاث وراء
الـــكـــومـــيـــديـــا ثم بـــقـــيـــة الـــفـــريق مـــحـــمـــد
عـشـوش ونــهى الـســيـد ومــحـمــد عـصـام
ــسـلــمى ومــحــمــد عــبـد وعــمـرو الــســيــد ا
ــوهــبــة ــتــلــكــون ا الــسـالم.. واضح أنــهم 
تاز بهما الفريق كله . واحلماس اللذين 

تـــنـــاوالت الــنـص الــســـابـــقـــة; وخــاصـــة فى
اجلــزء الــثــانـى من الــعــرض والــذى ارتــكــز
علـى تصوير حالة الـبوليسية الـتى تعيشها
لكى احلاكم; ملكة; التى خلدت الرداء ا ا
ومن خـــلــفه حتـــكم اخلـــونــة واالنـــتــهـــازيــ
ــلــكـة والــوزيــر; قـد تــاه وفــقـد ــثال فى ا
تــوازنه وبــريــقه وخــرج من حــالــة الــتــأكــيـد
ــرور الــعـــابــر نـــتــيــجـــة اإلســراف فى إلـى ا
ــــكن أن يــــبـــعـث عـــلى جـــلب كـل مـــا هــــو 
اإلضحـاك; والـذى اعـتـمـد اخملـرج بـصورة
ـكن أن كــبــيـرة فى هــذا اجلــلب عــلى مــا 
ـسـرح; من خالل ـســرح داخل ا يـســمى بـا
هـذه الـفـرقـة الـتى تـريد أن تـمـثل مـا يـحـلو
لـهـا بـعـيـدا عن سـلـطـة اخملـرج; وأيـضـا فى
اخلــروجــات الـكــثـيــرة من ســيـاق الــتـمــثـيل;
ـناقشة وهـذا اخلروج من السـياق لم يكن 
قـضـيـة أو التـأكـيـد عـلى أمـر ما يـصب فى
حـــالـــة الــتـــمـــرد عـــلى اخملـــرج/الــســـلـــطــة/
اإلمالء أو حــتى مـنــاقـشــة أى شىء يـخص

وحتـويـلـها عن وجـهـتـهـا; وإن كـان األمـر هو
بــعث بــعـض الــكــومــيــديــا فــإن بــنــيــة الــنص
األصلـى ومدرسـته تـقـوم أسـاسـا عـلى هذه
ــتــنــاقــضــة بــشــكل ــواقف ا الــكــومــيــديــا وا
صـارخ; وأيــضـا نـص الـرفــاعى كـان يــحـوى
الــكــثــيــر جـــدا من هــذه الــكــومــيــديــا والــتى
كـانـت فـجـة فى بــعض األحـيـان. والـنــتـيـجـة
ـشـروع واجلـيـد واجلـديد عن أن التـنـاول ا

ــلك وبــأنه فــعال مــازال حــيــا يــقـوم بــكل ا
ــلـكى ـعــتــادة من خالل الــرداء ا وظــائــفه ا
الــذى يـعـلق عــلى كـرسى الــعـرش ويــتـعـامل
مــعه اجلــمــيع كــأنه حــقــيــقــة واقــعــة حــيـة;
ملكة لكة ومن ثم ا وبسيادة الوزيـر على ا
درسة كـلها; وال مجـال هنا للـحديث عن ا
ـــثال فى الــفـــنــيـــة أو االجتــاه الـــذى كــان 
ــديــد لــلــمـلـك أزوالـد) ألن نص ( الــعــمــر ا
ـرة األولى ; ا األمــر خــرج عن هــذا مــرتــ
ـمــكن تــداركه كـانـت بــشـكـل بـســيط ومـن ا
ــرة الـــثــانـــيــة مـن خالل نص الـــرفــاعـى; وا
أخـذت بــنص الـعـرض إلى طــريق الـفـارس
عن طــريق مــعــاجلــة ســامح الــشــامى; ومع
تــأكـــيــد أنى لـــست ضــد أى نـــوع من أنــواع
الــدرامــا حـــتى لــو كــانت الـــفــارس; ولــكــنى
بــالــتــأكــيــد ســأجــد فـى نــفــسى الــبــعض أو
الكثير من الشىء جتاه لى أذرع النصوص

ســامـح الــشـــامى هــو مـــخــرج شـــاب واعــد;
وألنه مـازال فى مـرحـلـة الـشبـاب; فـإن من
حــــقه أن يــــجـــرب ويــــدخل مـن كل األبـــواب
بـدال من الـطـرق عـلــيـهـا حـتى تـنـضج هـذه
ـوهــبـة ويـعـرف له طـريـقـا; وهـذا فى حـد ا
ذاتـه لــــيـس عــــيـــــبــــا بـل هــــو مـــــطــــلـب مــــلح
وضــرورى الكـتـسـاب اخلـبــرة; ولـكن الـعـيب
يــكـون فى مــحـاولــة جـمع الــنـقــيـضــ مـعـا;
وأن يــحــاول أن يــكـــون له مــنــهــجه اخلــاص
سرحى وفى نفس فى التعامل مع النص ا
الـوقـت فـإنه يــنــســاق بـشــكل أو بــآخـر وراء
ـــقـــولـــة الـــتى دمـــرت مـــعـــظـم فـــنــون هـــذه ا
ــــصـــريـــة; أال وهى مـــقـــولـــة: إن الـــعـــرض ا

اجلمهور عاوز كده.
وفى عـرض (عـلـيه الـعـوض) الـذى أخـرجه
جلـــامـــعــة الـــزقـــازيق والـــذى شـــارك به فى
فــعــالــيــات مــلــتـقـى الـدلــتــا الــثــانى لــلــفــنـون
ـــصــريــة والــذى ـــســرحــيـــة لــلــجـــامــعــات ا ا
عـقدت فعاليـاته على مسرح جامـعة طنطا
ـقـتـبس ـعـد أو ا لم يــكـتف سـامح بـالـنص ا
ديـد للمـلك أوزوالد) لـلكاتب عن (العـمر ا
ــيــر لـــوكــتش والـــذى يــحــمـل تــوقــيع فـالد
ــا تـدخل إبـراهــيم الـرفــاعى كــمـؤلف!! وإ
أيـضا فى هذه الكـتابة; فـجاء نص العرض
ـسـرحيـة الـتى يـحـمل بـدايـة هـذه الـفـرقـة ا
غـــاب عـــنـــهـــا اخملـــرج نـــتـــيـــجـــة ظـــروف مـــا
(الـقـبـض عـلـيه مـن قـبل الـبــولـيس) ووجـد
أعــضـاء الـفـرقـة أن فـى هـذا األمـر فـرصـة
مــنــاســـبــة لـــكى يــقـــدمــوا مــا يـــريــدونه دون
تدخل من هذا اخملرج/ السلطة/ اإلمالء;
وعلى هـذا فإن التـناول يـستـوعب أن يكون
هــــنــــاك بــــعض مـن الــــعــــشــــوائــــيــــة أو عـــدم
ــســرحـيــة خــاصـة االتــسـاق فـى احلـركــة ا
احلركات اجلماعـية; كما أنها تستوعب أو
ـطروح لـكـسر ـوضـوع ا تـستـلـزم أن يـكون ا
حـالـة اإلمالء مـغـايـرا لـلـمـوضوع األسـاسى
الـــــذى كـــــان اخملـــــرج "إيـــــاه" ســـــوف يـــــقــــوم
ه فـى حـالــة تـواجــده; ولـكن هــنـاك بـتــقـد
حــالــة من االنــضــبــاط الـتــام فــيــمــا يـســمى
بـاالســتـعـراض االفــتـتـاحـى لـفـرحــة الـفـرقـة
لـعـدم وجـود اخملـرج; أيــضـا قـامـوا بـتـقـد
نـص مـــعـــروف; إن لم يـــكن عـــلى مـــســـتـــوى
ـقـتـبس عـنه عـلى األقل نص الـرفـاعى أو ا
ـــنــون ومـــا تاله; من خـالل مــوضـــوع أجـــا
فــجـــاء نص الــعــرض لـــيــقــدم حـــكــايــة هــذه
لـك فى احلرب لـكـة الـتى غـاب زوجـهـا ا ا
لـفــتــرة عـشــر ســنــوات; واتـخــذت لــنـفــســهـا
عـــشــيــقـــا ومــا تـــبع ذلك من حـــالــة هــروب
االبن عـــــنــــدمـــــا اكــــتـــــشف األمـــــر وأيــــضــــا
اضــطــهــاد االبــنــة; مع حــالــة الـقــتل الــدائم
لــلــحـــراس الــذين يـــكــتـــشــفـــون هــذا األمــر;
وحـــيــــنـــمــــا تـــعـــرف أن زوجــــهـــا عــــلى وشك
الـعودة بـعـد هـذه الـغـيبـة الـطـويـلـة تتـفق مع
الــــعـــشـــيق عـــلـى قـــتل الــــزوج بـــعـــد رجـــوعه
مباشـرة; وهذا مـا يحدث بـالفعل; وتـتطور
األمـور وتكتشف االبـنة هذا األمـر فتحاول
ــسـاعـدة األخ; االنــتـقـام مـن الـقـاتل واألم 
ولـكـن يـقــبض عـلــيـهــمــا ويـتــعـرضــان ألبـشع
أنـواع الـتـعـذيب حتى يـقـرا بـخـطئـهـمـا وبأن
عـقوبـة اإلعدام الـتى صـدرت بحـقهـما هى
عــقـوبــة عـادلــة وال بـد مــنـهــا لـلـتــكـفــيـر عن
اخلـطـأ الشـنـيع الذى ارتـكـبوه فى حق األم
ـــلــكـــة; ويــســـيــر األمـــر من خالل أنـــظــمــة ا
الـــدولـــة وخــاصـــة مـن خالل الـــوزيـــر الــذى
اتـسم باحلـالـة البـولـيسـيـة; وأيضـا كـان هو
البـس الـعــصــريـة الــوحـيــد الــذى يــرتـدى ا
ويـستعمل التـكنولوجيـا احلديثة خاصة من
خالل وســائل االتــصـــال; وفى هــذا مــعــنــاه
ــكـــشــوف والــذى  تــنــاولـه كــثــيــرا جــدا; ا
ويـــنــــتــــهى األمــــر بـــعــــدم اإلعالن عـن وفـــاة
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ـدينة أداليـد عاصـمة مـقاطعـة استـراليا سنوى يـقام 
اجلنوبـية.. وهـذا احلدث هـو األكبـر فنـيا بـاستـراليا..
ــيـا فى وقــد كــانت بــدايـتـه عـام  1960وهــو الــثــانى عــا
حجم مبيعاته من التذاكر.. فقد باع حوالى  900 ألف
هرجـان األخير فى ح كان عدد التذاكر تذكرة فى ا
ـيا التى بـيعت فى مـهرجـان أدنبـرج الشـهيـر واألول عا
 1.7 مـليـون تـذكرة.. تـخـصص نسـبة  22% من اللـيالى

للعروض الكوميدية ...  
وهـنـاك كــذلك مـهـرجـان إدمــونـتـون الـتــجـريـبى الـدولى
دينة إدمونتون وهو حدث سنوى يقام فى أغسطس 
ــقـاطــعـة ألــبــرت بـكــنـدا وقــد أسـسـه اخملـرج الــكـبــيـر
بــريــان بــيــاســلى عــام  1982 كــأول مــهــرجــان جتــريــبى
بـشمال أمريكـا.. على غرار مهرجـان أدنبرج بأوروبا..
وأصبح األكبر فى أمريكـا الشمالية بعد ذلك.. وتقدم
سرحى.. العروض بـعدة مسـارح منهـا بيت والتـردال ا
دار تـرنـسالـتا لـلـفنـون.. ومـسرح فـارنسـكـونا.. ومـسرح
ـهـرجـان تـقـام عروض الـقـلـعـة وغيـرهـا.. وأثـنـاء فـترة ا
خــارجـــيــة بــالـــشــوارع واألزقــة اجملـــاورة لــلـــمــســارح من
عــروض شـارع وعــروض األقـنـعــة احملـبـبــة لـلـجــمـهـور..
ــــهـــا فى أكـــثــــر من 1500 عــــرض مـــســــرحى  تــــقـــد

ـــهــــرجــــان األخــــيــــر.. وأكـــثــــر من 77 ألف تــــذكـــرة  ا
بــيـعــهــا.. ومــا يــزيـد عن 500 ألف مــتــفـرج زاروا مــوقع

هرجان..  ا
ومـــهــرجــان أوتــاوا الـــتــجــريـــبى وهــو مــهـــرجــان حــديث
نــســبـيــا.. كــانت بــدايــته عـام 1997.. يــقــام خالل آخــر
أســبــوعــ من شــهــر يــونــيــو.. ويــشــارك فـى اإلشـراف
ــهـرجــان جــامـعــة أوتــاوا.. فـتــقــام بـهــا الــنـدوات عــلى ا
ـصـاحـبـة لـلـمـهـرجـان.. وأغـلب الـعـروض ـؤتـمـرات ا وا
ـدة.. تقـريـبا سـاعة ـسـرحيـة .. قصـيـرة ومتـوسـطة ا ا
ـهـرجـان بـكونه يـسـتـخـدم لغـتـ هـما أو أقل.. يـتـمـيز ا
دينة الرئيـسيتان وهما اإلجنلـيزية والفرنسية.. لغـتا ا
هـرجـان أيضـا بـإقـامة ورش تـدريـبيـة.. تـقدم ويـتمـيـز ا
ــسـرحــيــة كل مـا هــو جــديـد لــديــهـا من فـيــهــا الـفــرق ا

تقنيات وأدوات درامية مبتكرة وغير معتادة.. 
وأخـــيــــرا مــــهـــرجــــان دابــــلن الـــتــــجــــريـــبـى وأحـــد أكــــبـــر
ــيـا ..  ورغم حــداثـته أيــضـا.. والـذى ـهــرجـانــات عـا ا
بــــــــــدأ عـــــــــام  1995 إال أنـه أصــــــــــبـح واحــــــــــداً مـن أهم
ـــهـــرجــانـــات الـــرائـــدة فى أوروبـــا.. وقــد تـــطـــور هــذا ا
ـهــرجــان فى أيــرلــنـدا بــســرعــة شــديـدة.. ولــلــمــسـرح ا
قــســمــان أحــدهـمــا أيــرلــنــدى مـحــلى.. واآلخــر دولى..
وتــمـتـد االحـتــفـاالت به لـســتـة عـشـر يــومـا خالل شـهـر
ـهـرجــان جـمـيع أنــواع الـفـنـون من سـبـتــمـبـر.. ويــقـدم ا
مـوسـيـقى ورقص وفـنون حـيـة وفـنـون اخلدع الـبـصـرية
ـــهــرجـــان خـالل ســنـــواتـه الــعـــديـــد من .. شــارك فـى ا
الفنان الـكبار وعلى رأسهم شيخ اخملرج ومؤسس
الـــرابـــطــة بـــيـــتـــر بــروك.. وأريـن فــرنـــكـــوفــتـش وأنــدرو

برستون ومايكل ك وغيرهم.. 
هـرجانات أهـمية عن تـلك التى ذكـرناها وال تـقل بقيـة ا
سـارح التـابعة .. وتقيم الـرابطـة احتـفاال سنـويا بـأحد ا
لـهـا لـتقـيـيم أحـداث عـام مضى والـتـمـهـيد لـعـام جـديد..
ــكن أن تـنـضـم لـهـمـا.. وتــرشـيح مــسـارح ومـهــرجـانـات 
ـا يــتم تـرشــيح أخـرى لـم تـتــقـدم.. دلــيال عـلى وعى ور
قـادة هذه الـرابطـة ورعـاتهـا.. ولم ال واألب الروحى لـها

    ... سرحي شيخ اخملرج ا
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هـى احتـاد ووحـدة حـقـيـقـيـة بـكـل جـوانـبـهـا الـسـيـاسـيـة
واالقــتـــصــاديــة واالجـــتــمـــاعــيـــة.. وهــذه الــرابـــطــة هى

سرح التجريبى"... "رابطة ا
وبخطوات سريـعة ازدادت قوة هذه الرابطة.. وذهبت
كـل قــنــوات ومــســارات الــثــقــافـــة تــتــحــدث عــنــهــا وعن
مـستـقـبلـهـا.. وعـما تـمـثـله من خطـورة عـلى قـوة أخرى
مـهـيـمنـة.. ومـكـمن خـطـورتـها فى أنـهـا تـخـاطب الـقلب
والـعــقل والـوجـدان.. وأن اإلقــنـاع بــالـنـســبـة لـهــا يـعـنى
ن آمن بـأفـكـار هذه ـكن  تـعـدى خط الـرجـعـة.. فال 
الرابـطة أن يـرتد.. ولـهذا فـقـد أصبـحت أيضـا محط
هـتـمـ بالـسـياسـة.. وشـغلت أنـظار عـيـون السـاسـة وا
.. بــعـد اكــتـشــافـهـم لـضــخـامـة بــال كـبــار االقـتــصـاديـ
األموال التى تـضخ فى نشـاطاتهم اخملـتلفـة.. ولندرك
أكثر قوة هذه الرابطة.. فنقول إن عدد الشركات
ــشــاركـة فــيـهــا والـراعــيــة لـهــا حـتى ــسـارح ا وا
اآلن تـعدت الـ  163 مـسـرحـاً وشـركـة مـنـها
ــســتــقـلــة" بــكــالــيــفــورنــيـا شــركــة "الــعــ ا
ومـــســـرح "بـــارا" الـــشـــهــــيـــر بـــرومـــانـــيـــا..
ومـــســرح "أنـــقــرا" الـــتــركى و"مـــجــمـــوعــة
الـــفــنـــون الـــكـــبـــرى" بـــنـــيــويـــورك والـــتى
أســسـهـا االقــتـصــادى والـفــنـان الـرائع
سادين مـانسـون و"مجـموعـة مسارح
ـؤلـفـة من بـودهــان" بـبـاكـسـتـان.. وا
ــــســـارح مـــجــــمــــوعــــة كــــبــــيـــرة مـن ا
الـــبــاكـــســتـــانــيـــة.. وشــركـــة "ديالمــا
ـــــكـــــســـــيـــــكـــــيـــــة ومـــــســــرح بـــــوتش" ا
"شـيـكاغـو الـتـجريـبى" وهـذه أمـثـلة..
ـســارح والـشــركـات وغــيـر ذلـك من ا
التى تضم ما يزيد عن  120 جنسية
مـخـتـلـفـة.. وتهـتم الـرابـطـة بـأكـثر من
 130 لــــغــــة ولـــهــــجــــة.. انـــضــــمت لــــهم
مــؤخـرا الــلـغــة الـهــنـديــة األم والـلــهـجـة
ـــيــزيــة.. والـــلــغــة الــكـــرديــة.. والــلـــغــة ا
الــعــربــيــة ســتــكــون مــحل االهــتــمــام فى
الـــفـــتــــرة الـــقــــادمـــة.. بــــعـــد أن اهــــتـــمت
ـــهــــرجـــان ومـــســـرح دمـــشق الـــرابـــطـــة 
مـؤخرا.. ورشـحـته لالنضـمـام لهـا كأول
مسرح عربى يـنضم إليها.. ويعد
بيتـر بروك نفسه من أهم
ـــــــــــــهـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــ ا
ــشــجــعـ وا

ــــســــرح دمــــشـق خــــاصــــة وأنه قـــــدم أحــــدث عــــروضه
سرحية لديهم مؤخرا ... ا

ــسـرح الـتـجـريـبى الـتـى تـشـمـلـهـا أجـنـدة ومـهـرجـانـات ا
الرابـطة 16 مهرجـانا.. يتـمنى رعاة ومـسئولـو الرابطة
زيـــادتـــهـــا.. ولـــكن هـــنـــاك شـــروطـــاً يـــجـب تـــوافـــرهــا..
النـضمـام أى مهـرجـان جتريـبى لهـذه الـرابطـة وأهمـها
هـرجـان مسـرحـا جتريـبـيا مـسـتقال ال أن يـتـولى هـذا ا
يــتـــبع حـــكــومـــة الـــدولــة.. وأن يـــســتـــمـــر إنــتـــاجه خالل
ـســرح مـشــاركـا بــشــكل شـبه الـعــام.. وأن يــكـون هــذا ا
دائم فى مــهـرجـانـات الـرابــطـة.. واالنـضـمــام لـلـرابـطـة
ـــزايــا.. ـــهـــرجـــانـــات الـــعـــديـــد مـن ا ـــســـارح وا ـــنح ا
ـــالـى حـــسـب احلـــاجــــة.. وأولــــويـــة وأهــــمــــهـــا الــــدعـم ا
تـبادلة لـلعـروض اخملتـلفة.. بـجانب الـتبادل شاركـة ا ا
الــثــقــافى والــفــنى واحلــضــارى.. وأيــضــا حــمــايــة هـذه
ــهــرجــانــات حتـت مــظــلــة جــمـــعــيــة حــقــوق ــســـارح وا ا
بـرم ب الرابطة اإلنـسان الدوليـة من خالل االتفاق ا
هرجانان األكثر شهرة وهما واجلمعية.. وإلى جانب ا
مهـرجان أدنـبرج بـاسكـتلـندا ومـهرجـان تورنـتو بـكندا..
ـنـاســبـات الـثــقـافـيـة ــهـرجـانـات مـن أهم ا تـعـد بــقـيـة ا
ـيــا والـتـى يـجـتــمع عــلـيـهــا ويـهــتم بـهــا أغـلـب سـكـان عـا
األرض وال يــســعــنى ســـوى اســتــعــراض الــبـــعض مــنــهــا

ومحاولة عمل زووم بسيط واالقتراب منها...
ـهرجـان دورهام لـلـدراما بـإجنـلتـرا.. والذى  الـبدايـة 
ــســـرح دورهـــام الــتـــربــوى.. بــدأ عــام  1979.. وذلك 
وفى بـدايـتـه كـان شـديـد اخلـصـوصـيــة.. فـقـد يـقـتـصـر
ــمـــثل الــواحــد "مــونــو".. وظل فى عــلى عــروض ذات ا
هـذا احلــيـز وذلك اإلطــار لـثـالثـة عــقـود.. حــتى كـانت
ـسـرح أبـوابه نـقـطـة الـتـحـول عـام  2003 عـنـدمـا فـتح ا
جلــمـيع أنــواع الـعــروض.. فـأصــبح فى اجملــمل يـتــقـدم
ــسـارح.. ــئــات من ا لــلــمـهــرجــان آالف من الــعــروض 
ـسرح فى استـقبال األعمـال فى بداية نـوفمبر ويبدأ ا
وتـبــدأ الــعـروض مـن فـبــرايــر.. لـيــتم اخــتـيــار األعــمـال
هرجان وذلك خالل ـها خالل فتـرة ا كن تقد الـتى 

شهر يوليو من كل عام...
ومــهــرجــان فــانــكــوفــر الــتــجــريــبى.. والــذى يــقــام عــلى
ـقـاطـعـة كـولـومـبـيا ـديـنـة فـانـكـوفـر  مـسـرح  الـبـديل 
الـبريـطانـية بـكنـدا وذلك منـذ عام  1985 هـذا احلدث
يـقام فى سـبـتـمبـر من كل عـام .. ويـعتـمـد بـشكل كـبـير
ـتـطـوعـ الـذين يـتـغـيرون ومـؤثـر عـلى مـجـمـوعـة من ا
كل عـام.. وتقـام جـوالت خارجـيـة للـعـروض اخملتـلـفة..
هـرجان ينتمى جملمـوعة مهرجانات كنـدا التجريبية وا
ـــســـرح الـــتـــجـــريـــبى.. ويـــتم وهى أحـــد رعـــاة رابـــطـــة ا
اخــتــيــار الــعــروض بــطــريــقــة "من يــتــقــدم أوال.. يــقــدم

عرضه"...  
وأيـضــا مـهــرجـان
أداليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
التـجريبى.. وهو
مـــــهـــــرجـــــان فـــــنى

مـــنـــذ أواخـــر الــــقـــرن الـــتــــاسع عـــشـــر وبــــدايـــة الـــقـــرن
ـسـرح الـعـشـرين.. بـدأ فـى الـظـهـور مـا أطـلـقـنـا عـلـيه ا
الــتــجـريــبى.. ويــقــال إنه قـد نــشــأ شـرقــا وغــربـا.. ردا
سارح الـتابعـة للدولـة.. والتى حتكـمها تـوجهات علـى ا
حــكــومــتــهــا الـــســيــاســيــة واالقــتـــصــاديــة.. وكــانت هــذه
ــــســـارح أو تـــلك احلــــاالت  فـــرديـــة قــــويـــة كـــانت أم ا
ضعيـفة.. وظلت عـرضة للتـنكيل واالضـطهاد.. وكانت
ـائة عام دائمـا فى حاجة إلى دعـم وحمايـة.. وتاريخ ا
ـاضـيـة يقف شـاهـدا عـلى هذه الـتـجـارب وأصحـابـها ا
ومـا عـانوه من مـشقـة ونـهايـة الكـثـيرين مـنـهم.. فمـنهم
من مـات مـشـنـوقـا وآخر مـعـدمـا.. وثـالث قـتل واخـتفى
جـثـمـانه.. ومن قـتـله االكـتـئـاب بـعـد الـعـزلـة وغـيـر ذلك
من الــنـهــايـات الــتى ال تــتــنـاسب مـع فـنــانــ مـبــدعـ

أنــصف الــقـلــيل مــنــهم خالل عــصــرنــا احلــالى ومـازال
األكثرية فى حاجة إلى إنصاف...

بـعـد كل هـذا الـعنـاء والـظـلـمات طـويـلـة األمد.. وخالل
بـضـع سـنــوات مـضت.. أراد أصــحـاب الــرأى احلـر أن
ــبـدعـ يـخــرجـوا إلى الــنـور.. فــقـاد كــبـيــر األحـرار وا
"بـيتر بروك".. حمـلة ضخمة.. الحتـاد أصحاب الفكر

ـســرح الــهــادف فى رابــطـة احلــر وا
جتــمع مــســارح الــتـجــريب فى
العـالم.. فيـكونـوا كتـلة واحدة
نـتشرة مثـلها مـثل التـكتالت ا
شــرقـا وغــربـا.. وهى لــيـست

رابــــطـــــة عــــاديــــة بل
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> تـأثر كريج ببعض الصور التى رآها فى عمل سرليو «خمسة كتب فى فن العمارة» فبدأ التفكير
فـى وجود آلـة تسـتطـيع تصـنيع مـكعـبات ضـخمـة - كمـا رأى فى كهف فـنجـال ذات مرة - بـحيث
تـهبط وتعلـو بأى سرعة ومن فوق - فـى الوقت نفسه - تهـبط وتعلو مـكعبات مشـابهة فوق هذه

كن أن تلعب األضواء بغير انقطاع. تحركة باإلضافة لستائره الشهيرة  كعبات ا ا

شاهدة مسرحية «ضاع القرد» تأليف وإخراج محمود مختار. ستقلة قدمت أمام جلنة ا >  فرقة «حكى مصاطب» ا

سرحي جريدة كل ا
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االرجتال فى تورنتو .. وحفيدة شابلن فى أدنبرج 
 عرض من نوعية
االرجتال الثنائى
كن ألى شخص
 أن يؤدى أو يؤلف فيه

¬ª«YR óªëe .O
شرف على مكتب وزير الثقافة. هام األم العام للمهرجان فاروق عبد السالم ا > يقوم 
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ـشاعر من خالل احلركة ـسرح يخاطب ا > كـان كريج يحلم 
وحــدهـا لن تــكـون ثـمــة مـسـرحـيــة وحـبـكــة ولـكن بــبـسـاطـة
حـركات مترابطة من الصوت والضوء وحركة الكتلة. وستكون

اخلبرة التى يراها اجلمهور خبرة مفعمة باحلياة.
سرحي جريدة كل ا

13 من أكتوبر2008 العدد 66

«العِمّــة والعــصاية»
فى مهرجان العمال للمسرح احلر

أخــــرى أكـــثـــر اســـتــــقالال كـــمــــعـــنى احلب
واحلــريــة واألخالق احلـــمــيــدة بــطــريــقــة
ا يـقال بـسـيطـة سـهلـة االسـتيـعـاب.. ور
إنهـا رؤية وهمـية.. وأن احلقـيقة تـختلف
تــمـامـا عن ذلك ولـكـنـهــا مـحـاولـة جـريـئـة
لـــــكــــســـــر اجلــــمـــــود.. وحتــــريـك األنــــهــــار

الساكنة...
ــســرح قــدم هـــذا الــعــرض ألول مـــرة.. 
ـتــحـدة األمـريــكـيـة.. سـيــاتل بـالــواليـات ا
وقد كـانت سعادة فـيكتـوريا شابـلن كبيرة
عـنـدما اصـطف اجلـمهـور وصـفق طويال

للعرض عند نهايته.. وصرحت :
"متـعة كبـيرة أن تقـدم عرضا مـسرحيا..
ومـتعـة أخـرى أن تتـرقب كـيف سيـشـاهد
اجلـمـهـور العـرض وهـو يتـغـير من مـديـنة
إلـى مديـنـة.. ومـتـعة أكـثـر أن جتـنى ثـمار
جــــهـــدك ورؤيــــتك مــــبـــاشــــرة بـــتــــصــــفـــيق
اجلـــمـــهـــور لك.. ولـــكـن مـــتـــعـــتى األكـــبـــر
واخلــــــــاصــــــــة جــــــــدا.. هـى جنــــــــاحـى فى
ى البـــنـــتـى ألول مـــرة لـــلـــجـــمـــهــور تـــقـــد
ـا لـديـهـا من بـطـريـقــة تـعـبـر عن كـثــيـر 
مواهـب وقدرات.. وهذه مـتعـة لن يـشعر

ر بهذه التجربة"...  بها من لم 
مـثـلة األمـريكـية وفـيـكتـوريا شـابـلن هى ا
ـعـروفـة.. وهـى ابـنـة أسـطـورة الـسـيـنـما ا
شـارلى شــابـلن وأونـا أونــيل ابـنـة  أوجـ
ـــــســــرحى أونـــــيل الـــــكــــاتـب األمــــريـــــكى ا
الشهير.. أمـا أوريليا حفيدة شابلن فهى
فتاة فى العشرين من عمرها درست فن
الـتـمـثـيل الـصـامت.. والـبـاليـه.. والرقص
اإليــقـاعى.. كـمـا أنـهــا مـارست الـريـاضـة
بــــاحـــتــــراف .. فــــهى جتــــيـــد الــــســـبــــاحـــة
واجلـمبـاز.. وركوب اخلـيل.. وقد درست
أيـــضـــا األدب اإلجنــلـــيــزى والـــفـــرنــسى..
والـلغة الفرنـسية هى اللغـة احملببة لها..
كــــمــــا درست أيــــضــــا الــــفــــلــــســـفــــة وعــــلم
الـنـفس.. ولـعـلـهـا بـعـد ذلك تـكـون مـؤهـلة
كـــمـــا ذكـــر الــنـــقـــاد لـــتـــكــون جنـــمـــة غـــيــر
ـا ال مــسـبــوقــة.. وتــقــدم فـنــا فــريــدا.. و
وهـى حــفـــيــدة اثـــنـــ من عــظـــمـــاء الــفن

شارلى شابلن وأوج أونيل...

الـــذهـــنى والـــنـــفـــسـى لـــدى اجلـــمـــهــور ..
وهذه احلبكة مستندة إلى حقائق علمية
ســلـيـمــة .. تـدل عـلى أن الــعـرض لم يـ
عـشـوائـيـا .. وفى غـرب أوروبـا وحتـديدا
بـبالد الــفـايـكـيــنج بـاسـكــتـلـنــدا.. ومـديـنـة
أدنـبـرج .. مـديـنـة الـفـنـون بـأوروبا.. وفى

مــهــرجــان أدنــبــرج الــتـجــريــبـى والـذى 
تـــــأســــــيـــــسـه عـــــام  1947 ويــــــعـــــد أكـــــبـــــر
ــيــا وأكــثـــرهــا شــهــرة.. ـــهــرجــانــات عـــا ا
وأكــثـــرهـــا حتــقـــيـــقــا لـــلـــمـــكــاسب وبـــيـــعــا
ـهـرجـان بـعـرض لـلـتـذاكـر.. وقــد انـفـرد ا
أعــمـال لــكــبــار الــكـتــاب ألول مــرة أمــثـال
هرجان عندما شكسبير وبـيكيت.. بدأ ا
احتـدت ثـمــانـيـة مــسـارح صـغـيــرة لـتـكـون
احتــاداً مــســرحـيــاً ألول مــرة وفى نــفس
ـهـرجـان .. وفى عـام الـعـام أعـلــنـوا عن ا
 1951انــضـمـت جـامـعــة أدنـبــرج لالحتـاد
لـتـتسع آفـاق وطـموحـات أعضـاء االحتاد
.. وقـد أنهى فـعـاليـاته مـنذ عـدة أسـابيع
ومازال صدى العرض الذى نال اجلائزة

وحتــقـــيق حـــلم يــتـــمـــنــاه كل الـــبــشـــر بــأن
يــجــلــسـوا ويــكــونــوا شـهــودا.. يــشــاهـدون

احلياة وهى تمر أمامهم...
واجلـــــزء األهم فـى الـــــعــــرض هـــــو الــــذى
ؤثرات البصرية تستخـدم خالله بعض ا
والضوئية لـلتعبير عن االنتقال إلى عالم
آخــــر .. كـــوكـب آخـــر .. أو حـــتـى مـــجـــرة
أخرى .. وعندها يحلم البطالن ومعهما
اجلـمهـور بعـالم جديـد يخـتلف كـثيرا عن
الــعـــالم الـــذى يــعـــيــشـــان فـــيه .. وكــأنـــهــا
مـحـاولـة لـلـهـروب من الـواقع ولـو لـدقائق
.. ويـالحظ أن القائـم عـلى العرض ال
ـعتادة ـسرح ا يـلتـزمون بـأى من قـواعد ا
.. بـل يـتــحــررون مــنـهــا تــمــامـا .. لــيــكـون
ـفاجأة أهم عـناصـر العرض .. عنـصر ا
ومـن أهم مــا يــرمى إلــيه الــعــرض .. هـو
إخـــــــراج االنــــــفـــــــعــــــاالت الـــــــزائــــــدة لــــــدى
ـتـفـرجـ عن طـريق الـضـحك الـشـديد ا
الـــذى يـــصـل إلى حـــد الـــبـــكـــاء .. والــذى
تــعــقــبه حــالــة من االســتــرخــاء والــصــفـاء

األولى يــدوى فى سـمــاء أوروبـا وأمــريـكـا
وغـــــيـــــرهـــــمـــــا.. وهـــــو عـــــرض "طـــــقــــوس
أوريـــلــيــا".. وهــو مـن الــعــروض اخلــاصــة
جـدا .. كـتـبـته وصـمـمتـه فيـكـتـوريـا ثـيرى
شابـلن البنـتهـا أوريلـيا ثـيرى.. لـتعـبر عن
مــواهـــبــهــا اخملـــتــلــفـــة.. وهــو من نـــوعــيــة
الـــعـــروض الــفـــرديـــة "مــونـــو".. والـــعــرض
ــوســيـقى ــة لــعــالم من ا يــرسم رؤيــة حـا
واخليال.. فأحـداثه تدور حول الطقوس
اخلــاصــة بـالــفــتــاة أوريــلــيــا فى مــشــاهـد
صــامــتــة تــعــبــيــريــة.. تــعــتــمـد عــلـى قـدرة
الـفتاة على الـتعبير عن أحالمـها وآمالها
ــبــهــرة من خالل أدواتــهـــا الــبــســيـــطــة وا
ــتـنــاثـرة حــولـهــا.. وخالل مــدة الـعـرض ا
وهى ساعة واحدة فقط.. ال يشعر فيها
ـكان.. فـهو شـغوف ـتفـرج.. بالـزمان وا ا
ـثـالـيـة.. بـخـفـة ورشـاقـة بـحـركـة الـفـتـاة ا
والـتى وصــلت إلى حــد أن تـسـبـح طـائـرة
ـســرح.. وكل مــشـهـد يــحـمل فى ســمـاء ا
فكرة مختلفة ومستقلة.. ويناقش معانى

فى الـــــفـــــتـــــرة األخـــــيـــــرة.. اســـــتـــــحـــــوذت
ـسارح التجريبية فى العالم مهرجانات ا
ـرئـيـة عــلى اهـتـمـام كل وسـائل اإلعالم ا
ــــقــــروءة.. وفـــــاقت فى ــــســـــمــــوعــــة وا وا
ـهـرجــانـات الـفــنـيـة األخـرى.. مــكـانـتــهـا ا
وبـاتت هنـاك مسـارح أصابـها الـكثـير من
الــتــطــور.. وأصـبــحت خــبــيــرة فى إقــامـة
ـــهـــرجــــانـــات.. بل واســــتـــقـــطـــاب أجنـح ا
ــــديــــنـــة الــــتى جـــمــــيع طــــبــــقـــات شــــعب ا
ـدن اجملـاورة.. ــهـرجــان وا تـســتـضــيف ا
ــثل ــهـــرجــانـــات قــد تـــعــطـــيــنـــا ا وهـــذه ا
ـكن أن يحتـذى بها.. فى والـقدوة التى 
تـــرتـــيـــبـــاتـــهـــا ونـــظــــامـــهـــا.. وفى نـــوعـــيـــة
ـهـرجـان الـعـروض الـتى تـخـتـارهـا إدارة ا
وكــيــفـــيــة اخــتــيـــار هــذه الــعــروض.. ومن
ـــهــرجــانـــات الــتى نــالـت الــشــهــرة أكــثــر ا
الــواســعـة فى الــفــتـرة األخــيــرة.. وأصـبح
أمـل كل فنـان أن يـشـارك فـيهـا مـهـرجـانا

تورنتو بكندا وأدنبرج باسكتلندا...
وقـــد فــردت اآللـــة اإلعالمـــيـــة مـــؤخــرا..
مـســاحــة كـبــيـرة لــعــرضـ كــبــيـرين هــمـا
األفضـل فى مهـرجانى تـورنتـو وأدنبرج..
ولـهـذا أردنـا االقـتـراب لـنـسـتكـشـف قدرا
ولــــو قـــــلــــيال عـن هــــذه الــــعــــروض.. ومــــا
تـنــاقـشه .. ومـا تــقـدمه لــلـجـمــهـور.. ومـا
ثل هـو اجلديد فـيها.. وهل ما تـتناوله 
خـــطـــا عـــامـــا ورئـــيـــســـيـــا لـالهـــتـــمـــامــات
الـدراميـة والفـنية احلـاليـة أم أنهـا مجرد

اجتهاد...
عـلى شاطئ احملـيط الهـادى وفى أقصى
ــديــنــة شـــمــال أمــريـــكــا الــشـــمــالــيـــة.. و
تورنـتو الشهـيرة.. انتـهى مهرجـان تورنتو
الـتـجريـبى مـنـذ أيـام قلـيـلـة.. وقـد حصل
عـــرض "خـــربـــشــة" الـــكـــنـــدى الــبـــولـــنــدى
ـشتـرك على لـقب األفضل.. بل وصفه ا
ذهلة على الرغم من فاجأة ا البعض با
ـرة األولى التى يقـدم فيها أنـها لم تكن ا
هــذا الـعــرض لـلــجــمـهــور.. والــعـرض من
ثل "مسرح نـوعية االرجتـال الثنـائى.. و
الـنـار الــفـائـرة" أحـد أهم مــسـارح مـديـنـة
أدمــــونــــتــــون والــــذى وضـع له اخلــــطــــوط
ــتـوقــعـة الـعــريــضـة.. ويــقــود الـتــغـيــرات ا
حـــــسب مــــــا تـــــقـــــتـــــضـى األمـــــور اخملـــــرج
والـفنـان التـشكـيلى "مـو سادرا".. وتـتركز
الـفكـرة التى يـرمى لهـا مـصمـمو الـعرض
ــــكــــنه أن يــــؤلف أو فى أن أى شــــخص 
ZGôŸG ∫ÉªL≈يــــؤدى أى شـىء بــــدون إعــــداد مــــســــبق..

خربشة .. وطقوس أوريليا.. عرضان جتريبيان..

 احلب واحلرية واألخالق
احلميدة أهم محاوره 
وكسر اجلمود أفضل

سماته

العـيسوى كـمخرج إلى اسـتخـدام مجمـوعة تبـدو كمـعلقـ ساخرين
صـمم حيث برز التعاون على احلدث وهو ما يحـسب للمخرج وا

والتفاهم فى إكمال كل منهما لآلخر وهدفه.

فى عـرض مـيت غـمـر استـطـاع ولـيد قـدور فى دور الـزوج أن يـقدم
ـنـهار من خالل أداء واقـعى صـادق وهو ـنـسحق ا تـقـمصًـا لـلزوج ا
ـنــحى الـذى نــحـته أيــضًـا ديـنــا أبـو عــتـاب فى دور الــزوجـة حـيث ا
اســتـطــاعت الـتــعـبــيـر عـن الـزوجـة الــضـائــعـة الــتى فــقـدت حــبـيــبـهـا
وأصـــبــــحت فـى صـــراع نــــفـــسـى فى حـــيــــاة مع زوج ال حتــــبه لــــكـــنه
بـالنـسبـة لهـا األمان ولـكـنه فى نفس الـوقت لم يحـققه لـها فـباعت
نفـسـها لـلـبـلطـجى طـلـبًا لألمـان.. اسـتطـاعت ديـنـا أن تقـدم احلـالة
راحـلها وحلظاتها وصـمتها بينـما قدم محمد تـوفيق "البلطجى"

طى نظرًا لقصر الدور. بشكل 
ــيـلـودرامـا خــاصـة وأن لـغـة احلـوار الحظ أن األداء اجته إلى ا وا
بـهــا الـكـثـيـر من الـتـنـغـيم الــشـعـرى والـصـور الـبالغـيـة وهـو مـا كـان

مثل واخملرج. يجب مراعاته من ا
أما فى عرض خـالد العيـسوى فقـد اعتمد عـلى أسلوب الـسخرية
حـيث تــقـد الـشــخـصـيــات فى حـالـة انــدمـاج وكـســرهـا سـواء من
ن صابر فى كـثير وهـوب أ خالل الـشخصـيات نـفسهـا كما فـعل ا
تعددة شاهد ا من اللحظات أو من خالل سـخرية اجملموعة فى ا
يـلودرامـا وأكد ـيلـودراما األمـر الذى خـفف من حـدة ا وحلظـات ا

على عمومية الشخصيات ورمزيتها.
ـنهزم فى ن صـابر فى تـقد شخـصية الـزوج البطل ا وقد برع أ
ـفـارقـة الـسـاخرة ـنـتـصـر فى احلـرب مؤكـدًا عـلى تـلك ا واقـعه وا
وذلـك من خالل إحــــســــاس مــــتـــنــــاقض داخــــلى جــــعـل الـــلــــحــــظـــات
ــيــلـــودرامــيــة تــأخـــذ شــكل الــكـــومــيــديـــا الــســوداء فــأضـــفى عــلى ا
الـشـخـصـيـة حـيـويـة وأبـعـادًا مـهـمـة من خالل اهـتـمـامه بـالـتـفـاصـيل
واسـتـخــدامه جلـسـده الــضـخم لــلـتـأكــيـد عـلى الــتـنـاقض بــ الـقـوة

والضعف وعدم القدرة على الفعل.
وفى مقابله كـانت مى عبد الرازق فى دور "الـزوجة" استطاعت أن
ــرأة/ الـوطـن/ الـرمــز الـكــبـيــر الــتى تـغــتـصـب قـبل زواجــهـا تــقـدم ا
وبعـده. استـطاعت أن تعـبر عن صـدق مشـاعر الشـخصـية وتـتعدى
بهـا إلى حـدود رمـزيـتـها لـلـوطن دون الـتـوقف عـنـد حد الـشـخـصـية
االجـتـمـاعـيـة. واهــتـمت بـالـتـفـاصـيل وســاعـدهـا عـلى ذلك قـدرتـهـا
علـى التلوين ووضـوح مخارج الـصوت واإلحسـاس الصادق وكذلك
ـكن لـها أن تـنـطلق خفـة حـركتـهـا ورشاقـتـها. إنـهـا مـوهبـة جـديدة 

فى عالم الفن.
كــذلك كـــان نــبــيل جالل فـى دور الــبــلــطــجـى صــادقًــا ورغم قــصــر
ــطـرب الـدور إال أن أداءه كــان مـتــمــيـزًا إضــافـة إلى ســيـد جــابـر ا
الــذى جــعـــله اخملــرج كــمـــعــادل لــلــبـــطل الــزوج ولــذلـك قــدمه مــنــذ
البـداية وهـو مـقيـد طوال الـوقت واسـتطـاع تـقد األغـنيـة وكـاتبـها
نـسحق إضـافة إلـى عصـام نصر أيضـا لتـعبـر عن دواخل البـطل ا
ـقصود ان عـبد ا الله مـحمـد طه محـمد عـلى جهاد مـحمـد إ
شيـماء سـامى مـحمـود رمضـان هيـثم حسن وهم اجملـموعـة التى
جعـلـهـا اخملـرج ذات أهـمـيـة خـاصـة من خالل األداء الـسـاخـر الذى
أضـفى عـلى الـعـرض حـيـويـة وأكـد على الـفـكـرة الـتى يـسـخـر فـيـها
اجلميع من موقف الصـمت جتاه البلطجى صـاحب العصاية والتى

أكد العرض على أنها رمز للقهر.

ـصـراويــة اسـتـخـدام مـوســيـقى مـؤلـفــة خـصـيـصًـا يـحـسـب لـعـرض ا
لــلــعـــرض من خالل لــيـــونــاردو عــادل حـــيث أضــفت عـــلى الــعــرض
تـأكــيـدًا لـلـحـظـات الــدرامـيـة وفى نـفس الـوقت ســاهـمت فى تـأكـيـد
الـسخـرية كـمنـهج للـعرض. لـقد جنح اخملـرجان مـحمـود أبو الـغيط
وخالـد العيـسوى فى تـقد رؤيتـ مخـتلفـت وإن تـفوق العـيسوى
نـهج اإلخراجى والتمثـيلى ليؤكد فى اهتـمامه بالتفـاصيل ووعيه با

ستقبل الواعدين. أنه أحد مخرجى ا

وكــأنـــهــا قــادمــة من غـــرفــة الــبــلــطـــجى مــصــورة أيــاه وتـــعــبــيــرًا عن
اغتصابه حلرمة الزوجة وقهره للجميع.

ـصـراويـة اعــتـمـد اخملـرج خـالــد الـعـيـسـوى عـلى فى عــرض فـرقـة ا
تفـسيـر آخر يـعتـمد عـلى إبراز الـرمز والـتأكـيد عـلى عـمومـية هذا
الـرمـز وحتـوله الـسـيـاسى لـيـصـبح الـزوج والـزوجـة رمـزين; فـالـزوج
ــواطن الــضـعــيف بــيــنـمــا الــزوجــة هى ذلك الــوطن الـذى هــو  أو ا

يغتصب ويستباح نتيجة لضعف الزوج .
ـبدع مـحمـد جابـر الذى اجته ومن هنـا كان االعـتمـاد على ديـكور ا
كان وجعله محاطًا إلى البساطة فى التعـبير الرمزى حيث جرد ا
بــالـســواد لــيـؤكــد عــلى الــكـآبــة وكـذلـك اسـتــخــدم خـامــة بالســتـيك
ن هو فى نـزل وكشـفه  األكـياس الـشفـافة لـلتـأكيـد على هـشاشـة ا
اخلــارج بل أتـاح ذلك مــداخل ومــخـارج عــديـدة حــيث جـنح خــالـد

ـؤسـسـة كـانت خـطــوة جـريـئـة ومـحـمـودة تـلك الـتى أقـدمت عـلـيـهـا ا
العـمالـية بـرعاية األسـاتذة أحـمد األصـور وعبـد الوهـاب احلديدى
سـرح الـعـمـال بـشـبرا ـهـرجـان األول  ومحـمـد ربـيع  حـيث أقـامـوا ا
هـرجـان مـحـمـد ربـيع. ورغم ـسـاهـمـة فـعالـة مـن مـديـر ا اخلـيـمـة 
ـسـرحى حـسن سعـد رئـيـسًـا شـرفيًـا إال أنه لم وجود الـصـحـفى وا

يحضر الفعاليات ولو لدقيقة واحدة!!
الحظ أن العـروض ال تـنتـمى إلى الـعـمال لـكـنهـا عروض كـمـا أن ا
ـهـرجـان ــسـرح وذلك اعـتــمـادًا عـلـى أن ا فــرق شـبـابــيـة من هـواة ا
ــؤســســة يــحــمل اسم الــعــمــال كــمــكـــان يــدعم الــشــبــاب من خالل ا
الـعـمـالـيـة لـكـنه يـحــمل صـفـة احلـر وبـالـتـالى كـان اشـتـراك الـفـرق
ـهرجـان وهى فرق تعـودنا عـلى مشاركـاتهـا دائمًا فى الـعديدة فى ا

هرجانات اخملتلفة. ا
وقد تباينت العروض ولـعل أبرزها العرضان اللذان قدمتهما فرقة
ـصراوية إخـراج خالـد العيـسوى وفرقـة مركـز شباب مـيت غمر ا
إخــراج مـحـمـود أبـو الــغـيط. ويـقــومـان عـلى نص واحــد هـو "الـعـمـة

والعصاية" لرجب سليم.
والنص يـطرح مـعانـاة زوج وزوجة من الـقهر مـن اآلخر ذلك اجلار
الــبــلــطـجـى الـذى يــســعى لــقــهـر اجلــمــيع والــســيـطــرة عــلــيــهم سـواء
جـسـديًـا أو مـعـنــويًـا حـيث يـطـاردهم دائـمًــا بـصـوت تـسـجـيـله الـذى
ــزعج. وهـو مـا يـقـهــر اجلـمــيع بـأغـانــيه الـهــابـطــة وصـوته الــعـالى ا
يـجعل هـناك صراعًـا ب الـزوج والزوجة مـن جهة وبـ البـلطجى

الذى ال يظهر إال فى مشهد واحد من جهة أخرى.
ــواطن ويــطـــرح الــنص الــزوج والــزوجـــة كــرمــز فــالـــزوج هــو ذلك ا
ـــعــانـــاة مــعـــانــاة الـــوطن وحـــروبه خــاض الـــبــســـيط الـــذى حتــمل ا
احلـروب وعــبـر الـقـنـاة وحـطم خط بـارلـيـف وعـاد مـنـتـصـرًا يـنـتـظـر
حتقـيق حلـمه بالـرفـاهيـة لكـنه يصـطدم بـالـبلـطجى الـنمـوذج الذى
ـنــطـقـة يــحـمل مالمـح كـثــيـرة لالنــفـتــاحـيـ حــيث يــسـيــطـر عـلـى ا
ونـسـائـهـا وكـأنه الـفـتـوة الـسـابق إضـافـة إلى حـصـوله عـلى أراضى
الـســاحل الــشــمــالى كـنــمــوذج لالنــفـتــاحــيــ الـذين حــصــدوا نــتـائج
االنتصـار بينـما البـطل الذى حقق االنـتصار لم يـحصل على شىء
ستوى الرمزى أصبح عاجزًا األمر بل ظل يعانى حتى أنه عـلى ا
الذى يخص زوجته وال يتوقف عـجزه عند العجـز البيولوجى لكنه
يــتـعـداه إلى عــجـز اقـتـصــادى األمـر الـذى يـجــعل الـزوجـة تــسـتـسـلم

وتبيع نفسها للبلطجى حتى حتمى نفسها وزوجها منه.
واجهة إن النص يطرح الزوج والزوجة كنماذج سلبية لم تستطع ا
رغم أن الـزوج أحـد األبـطال لـكـنه اسـتسـلم فى واقـعه االجـتـماعى
وصار مسخًا ومع ذلك يطرح النص األمل فى النهاية حينما يقتل
ـنهزم الـبلطـجى ويخمد صـوت تسجـيله ليـشعر الـزوج والزوجة ا
اجتـمـاعـيًا بـأن هـنـاك غيـرهـمـا استـطـاع أن يـفعل لـيـحـقق حـلمـهـما
الذى لم يـسـتـطيـعـا هـما حتـقـيـقه بعـد أن فـقـدا القـدرة عـلى الـفعل

نتيجة عجزهما.

اختلف التنـاول اإلخراجى فى العرض رغم جودتهما حيث اهتم
اخملــرج مــحــمــود أبــو الــغــيط فى عــرض مــركــز شــبــاب مــيـت غــمـر
بالـتفـسيـر االجتـماعى واإلنـسانى مـركزًا عـلى كون الـزوج والزوجة
ـنـسـحـقـة اجـتـمـاعـيًـا واعـتـمـد فى الـعـرض عـلى ـوذجًـا لألســرة ا
ديـكــور مـعـبــر يـصـور فــيه مـنــزل الـزوج والـزوجــة بـشـكل يــؤكـد عـلى
ـكـان غــرفـة كـئـيــبـة تـسـتـخــدم لـكـافـة األغـراض االنـسـحــاق حـيث ا
(مأوى ومـنشـر وحمـام). ولـعل أبو الـغيط مـصمم الـديكـور واخملرج
قد اهـتم بهذا الشـكل غير اآلدمى لتأكـيد فكرة االنـسحاق خاصة
وقـد جـعل الــغـرفـة كــئـيـبــة وتـبـدو وكـأنــهـا "بـدروم" لــتـأكـيــد سـيـطـرة
الـبـلـطجى األعـلى الـذى جـعل شـبـاك غرفـته أعـلى مـنـتـصف الـعمق
صـمم فى تغـيير لـيبـدو وكأنه يـسيطـر ويهـيمن علـيهـما كمـا جنح ا
ـنظـر بـاعـتـبـار أن هـنـاك مـشهـدًا فى مـنـزل الـبـلـطـجى يـجمـعه مع ا
الـــزوجــة حــيث جـــاء الــتــغـــيــيــر بــبـــســاطــة وسـالســة من خالل دفع
الــبــلــطــجـى لــلــبــاب الــذى يــدور وكــذلك دفع الــزوج لــبــاب الــغــرفــة
ــكـان بـبــسـاطــة.. كـذلك جـاءت مــواسـيـر لـيـخــرج فـيـحــدث تـغــيـيـر ا
الــصـــرف الـــصـــحى مـــعــبـــرة عن الـــغـــرفـــة الــتـى تــمـــثل قـــهـــر الــزوج
ــواســيـر والـزوجــة خــاصــة وأن الـتــصــمــيم اعــتـمــد عــلى تــصــويـر ا
ـفـتـوحــة الـتى تـبـدو وكـأنـهــا اجلـزء الـســفـلى من الـرجل بــسـيـقـانـه ا

العيسوى اهتم بالتفسير الرمزى والسياسى
و أبو الغيط اهتم بالتفسير االجتماعى

صراوية"  عرض "ا
 يقدم نهجاً فى السخرية األدائية

التناول اإلخراجى

التمثيل

وسيقى ا
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شاهدة على مسرح النيل العائم باجليزة. >  اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة قدمت عروضها أمام جلنة ا
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سـرحيات العظيـمة يجب أن يكون لها > كـان كريج يعتقد اعـتقادا راسخا بأن ا
الـديـكور الـعـظيم اخلـالق الالئق بهـا وحـ صمم «بـيت آل روزمـر «إلبسن» لم
يــصـمم مـجـرد غـرفـة مـكــتب ولـكن مـسـاحـة خـضــراء - زرقـاء داكـنـة تـفـتح من

اخللف على مسافة غائمة مضببة.
سرحي جريدة كل ا

13 من  أكتوبر2008 العدد 66

 هل تعلم السرقة منذ الصغر أم أنها مبالغة نقدية!

عبد احلميد منصور

عـ شـمس" إذ اسـتـعـان واسـتـفـاد "مـحـمـد
الـصـغـيـر" مـخــرج الـعـرض بـشـكل أسـاسى
ـــســــرح الـــفـــقـــيـــر" لـــلـــمـــخـــرج مـن مـــنـــهج "ا
الـــبــولــنـــدى جــروتــوفــســـكى الــذى يـــعــتــمــد
مـثل كأساس فى أدوات ويـوظف طاقـات ا
ـــســرحـى كــمـــا لم يـــســـتـــخــدم الـــتـــعــبـــيـــر ا
سـرحيـة أى قنـاع أما بـالنـسبـة للـديكور با
ـصـرى عــلى شـكل فـقـد اعــتـمــد الـعــرض ا
الـــعــلـــبــة أو الـــصــنـــدوق الـــذى تــتم الـــلــعـــبــة
سرحية داخله بالكامل من تمثيل وتغيير ا
ديــــكــــورات دون خــــروج من عــــلـى خــــشــــبـــة

سرح. ا
  4 - يــحـلل أ. عــبـد الـغــنى داود األسـلـوب
الذى اتبع فى مـعاجلة تـراجيديـا شكسـبير
"رومـيو وجـوليـيت" وحتويـلهـا إلى (كومـيديا
هزلية صاخبـة تقوم على "البيرلسك" وهو
الـــتـــقــــلـــيـــد الــــهـــازل لـــلــــمـــوضـــوع اجلـــاد و
ـواقف ــسخ وتـشــويه ا "اجلـروتــسك" أى ا
وكـذلك "البارودى" وهو احملـاكاة التهـكمية
والــنــهــايـة الــســعـيــدة.. حــتى ولـو كــانت فى
الـعالـم اآلخـر وهو نـفـس العـرض أو نـفس
الـشكل واألسـلوب الذى قـدمه عرض هواة

جامعة ع شمس...)
ونقـول وأنت أدرى منـا يا أ. عـبد الـغنى إن
كل مـا ذكــرت هى أســالـيب عــامـة لــلـتــنـاول
واستخدام نـفس األساليب من قبل فنان
مـــخــتـــلــفــ فى مـــعــاجلــة  –حـــتى  –نـــفس
ـــوضــوع هــو أمــر فى حــد ذاته ال يــعــتــبــر ا

ــا هى فــقط نــصف مــقــال أو هى جـزء إ
أول يــلـيه جــزء ثــان أو نـصف آخــر يـكــمـله
ويـذكــر فــيه أســتــاذنــا الــكــبــيــر الــتــفـاصــيل
ـتــشــابـهــة الـتى أعــطــته االنـطــبـاع بــوجـود ا
ـبـاد الـفـنـية شـبـهـة الـتـقـلـيـد وليـس ذكـر ا

العامة.
الحـــظــات الــتى نــحب أن وهــنــاك بــعض ا
ـــقــــالـــة نـــفـــســــهـــا وبـــعض نـــبـــديـــهــــا حـــول ا

البسات من حولها: ا
  1  - لــو دقـــقــنـــا قـــلــيـالً لــوجـــدنـــا أنه قــد
وجـــهـت إلى عـــرض "رومـــيـــو وجـــولـــيـــيت –
عـــ شـــمـس" تـــهـــمـــتـــان ال تـــهـــمـــة واحــدة
(سرقة) على الـغالف و (تقليد أعمى) فى
ــتــان ــقــالــة الــداخــلــيــة وكــلــتــاهــمــا جــر ا
مـخــتـلـفــتـان تـمـام االخــتالف فـاألولى أمـر
س س الـــشـــرف وأمـــا األخـــرى فــأمـــر 
ــوهــبـة وهــذا شىء آخــر فــقــد غـاب عن ا
ـطـلــوبـة والـتى صـيــاغـة الـعــنـاوين الـدقــة ا
تــســـبب غــيــابــهــا فـى إحــداث تــنــاقض بــ
ـــقــال الــداخــلى عــنــوان الـــغالف وعــنــوان ا

وضوع. واإلضرار با
  2 – مــوضــوع الــعــرض اإليــطــالى  –كــمــا
عـــرضه عـــبـــد الـــغـــنى داود  –هـــو امـــتـــداد
سرحية إلى ما بعد موت "روميو أحداث ا
وجـــولــــيـــيت" ومــــواصـــلـــتــــهـــمــــا حـــيـــاتــــهـــمـــا
الـصـبـيـانـيـة واالنـشـغـال بـ (قـطـة) جـولـيـيت
الــصــغــيــرة فى حــ أن مــوضــوع الــعـرض
ــــصـــرى  –الـــذى ال قــــطــــة به إطـالقًـــا – ا

فى الـعدد رقم  59 من جـريدة «مـسرحـنا»
نـشـر بـتـاريخ  25 أغــسـطس  2008 مــقـال
لألســتـــاذ عـــبــد الـــغــنى داود ص  13 وقـــد
كان عـنـوانه "رومـيو وجـولـيـيت عـ شمس
ـا تــقـلــيــد أعــمى لــعــرض فـرقــة تــيــاتــرو إ
جـنـيـيه دى فـيـنـيـسـيـا" مـصـحـوبًـا بـصـورت
كـبيـرتـ مـلـتقـطـتـ من الـعرض مـسـبـوقًا
ذلك كـــــله بـــــعــــنـــــوان جـــــانــــبـى عـــــلى غالف
اجلريـدة "مـفاجـأة.. رومـيـو وجولـيـيت ع

شمس.. مسروق".
و"رومــــيــــو وجــــولـــيــــيت  –عــ شـــمس" هــو
بــــالـــتــــأكــــيـــد غــــيــــر "رومـــيــــو وجــــولـــيــــيت –
مـــيـــامـى".. وإن كـــان شـــكـــســـبـــيـــر حـــاضــرًا
بشعره فى كل احلـاالت وواقفًا ب الثالثة
"عـــ شــــمس" و "فـــيــــنـــيـــســـيــــا" و"مـــيـــامى"

يشاهد ويتابع.
ــســسه أحــد بــســوء عــرض "مــيــامـى" لم 
ى وعــرض "عـ من إخــراج دكـتــور أكـاد
شـــمـس" من إخـــراج شـــاب لم يـــكـــمل بـــعـــد
عامه الثالث حصل عرض "ع شمس"
ـــركـــز األول فى مـــســـابـــقـــة عـــلى جـــائــــزة ا
جــامـــعــتـه ثم شـــهــادة تـــقــديـــر خـــاصــة من
جــمــعــيــة أنــصــار الــتــمــثــيل والــســيــنــمــا ثم
ـركز األول عـلى مـستـوى جامـعات جـائزة ا
ــهــرجــان الــقــومى الــثــالث مــصـــر ثم فى ا
لــلــمــســرح مــنــاصـــفــة مع عــرض من إنــتــاج
ــــســــرح الـــقــــومى جــــائــــزة أفـــضـل عـــرض ا
مــــســـرحى بــــاإلضـــافــــة إلى ثـالث جـــوائـــز

أخرى:
ـــــثل أفــــضـل مـــــخــــرج صـــــاعـــــد أفـــــضل 
ـثـلـة صـاعـدة ثم كـرمت صـاعـد أفـضل 
جـامعـة ع شـمس العـرض على طـريقـتها
بــــعـــرضـه فى افـــتــــتــــاح مـــهــــرجـــانــــهـــا األول
سـرح كل هذا لـلمـتخـصصـ فى مجـال ا
مـع االســـتــــقــــبــــال الـــنــــقــــدى الـــطــــيب عــــلى
صــفـــحــات اجلـــرائــد واجملـالت ثم جــاءت
مــقـــالـــة أ. عــبـــد الـــغــنى داود.. الـــصـــادمــة
ـــا لــيـس فــيه وتـــقــوض لــتـــصف الـــعــرض 
ا ا أجنزه و فـرحة شبـاب جاد موهـوب 
حـــــصـل عـــــلـــــيـه مـن تـــــقـــــديــــــر وتـــــشــــــجـــــيع

يحتاجهما.
ــراجـــعــة مــقــالــة أ. عـــبــد الــغــنى داود.. و
قال يـسهب فى احلديث عن جنـده طيلـة ا
الـعـرض اإليــطـالى مـعـددًا صــفـاته ومـزايـاه
دون أن يذكـر تـفـصيـلـة واحـدة من الـعرض
ـصرى أقول تفـصيلة واحـدة تتشابه مع ا
تــفــصــيـلــة من الــعــرض اإليـطــالى وهــو مـا
جــعـلــنـا نــتـســاءل: لم االتــهـام? إن من يــتـهم
عــلـــيه أن يــقــدم الــدلـــيل "الــبــيـــنــة عــلى من
نشورة قالة ا ادعى" ودخل فى ظننا أن ا

> إن أعــظم تـصـمـيـمـات كـريج الــتى عـرفت عـلى اإلطالق هى تـصــمـيـمه إلخـراج «هـامـلت» عـلى
سـرح - بسـتـائرهـا الـشاهـقـة البـاذخة - ـشهـد األول بـدت خشـبـة ا ـوسـكو. فـفى ا مـسـرح الفن 
مرات والظالل العـميقة ونثار من ضـوء القمر واحلرس الذين كـأنها مليئـة بالزوايا الغامـضة وا

. رون ب احل واحل

كتبات العامة. ترجمة با هرجان ا هرجان أكد توفر جميع إصدارات ا > د. فوزى فهمى رئيس ا

سرحي جريدة كل ا
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يــنــتــهى  – كــمــا بــالــنص الــشــكــســبــيــرى –
ـوت الـعاشـقـ ثم تـصـالح العـائـلـت أى
أن الـعـرض اإليـطـالى يــقـدم فـرجـة تـنـطـلق
من نص شـكسبـير أما عـرض ع شمس
ناسبة فهو يقدم نص شكسبير نفسه (وبا
قـــــدم الــــعــــرض عن تـــــرجــــمــــة د. مــــحــــمــــد

عنانى).
  3– ذكـــر عـــبــــد الـــغـــنـى داود أن الـــعـــرض
اإليـطـالى اعــتـمـد مـنـهــجًـا إيـطـالـيًــا شـعـبـيًـا
واسـتــفـاد من تــقـالــيـد الــكـومـيــديـا ديالرتى
واسـتعـان باألقـنعـة لتـجـسيـد الشـخصـيات
ـــثل كـــمــا اعـــتـــمـــد عـــلى ديـــكــور أســـاسى 
تـصارعـت وهـو ما لم منـزلى العـائلـتـ ا
يــنــطــبق عــلى عــرض "رومــيــو وجــولـيــيت –

مسرح شكسبير ..عمر قصير وتأثير كبير
 استخدام نفس
األساليب ال يعد
سرقة ..ونقد

العرض فيه الكثير
من التجنى

عرض «روميو وجولييت » جلامعة ع شمس

سرقة أو تقليـدًا ألنها أساليب متاحة أمام
اجلـميع جميع الفـنان يستـخدمون منها
أو يــســتــبــعــدون مــا يــشــاءون وفــقًــا لــلــرؤيـة
والـــزاويـــة الــتـى يــنـــظـــر مـــنـــهــا لـــلـــمـــوضــوع
وخملـــزون اخلـــبــــرة والـــثـــقــــافـــة وإال كـــانت

حركة الفن قد توقفت منذ أزمان.
وأخيـرًا وليس آخرًا يـتسـاءل أ. عبـد الغنى
داود (تــــــرى هـل أكـــــــون قــــــد جتـــــــنـــــــيت إذا
وجدت تشـابهًـا صارخًا وتـقليـدًا أعمى ب
الـــــــعــــــرض اإليـــــــطـــــــالى "الـــــــتـــــــراجــــــيـــــــديــــــا
الـكـومــيـديـة"رومـيــو وجـولـيـيت"  1995وب
"رومـــيــو وجــولــيــيت"  2008 جلــامـعــة عـ

شمس?!).
أقول لك يا أستاذ عـبد الغنى : نعم ولقد
بـــالــــغت بـــعـض الـــشىء فــــلـــقــــد عـــاصـــرت
ـتهم شـخصـيًا وعـايشت بـروفات الـعرض ا
ـــا يــــقـــرب من شــــهـــر ورأيـت كـــيف تــــنـــبع
الـتـفـاصـيل من الـتـفاصـيل وتـتـوالـد األفـكار
وتــــتـــــســـــاقط قـــــطـــــرات الــــعـــــرق وحتـــــتــــرق
األعـــــصـــــاب من اجلـــــمـــــيع وكـــــيف يـــــواجه
شاكل اخملرج ومن ورائه طـاقم اإلخراج ا
الــتى تـتــبـدى لــهم فى كل لــيـلــة عـرض هل
تــعــرف يــا أســتـاذ عــبــد الــغــنى أن "مــحــمـد
الـصــغـيــر" قـد قــدم لـيــلـة عـرضـه األخـيـرة
ـتخصـص بجـامعة ـهرجان ا وقد كانت 
ثـلـيه فى هذه الـليـلة عـ شمس وعـدد 
ـثـلــ عن لـيــلـة الـعـرض يـنــقص خـمـســة 
األولى? ولـقـد ذكـرت يـا أسـتـاذ عـبـد الغـنى
أن الـــــعــــرض اإليـــــطــــالـى قــــدم فـى الــــدورة
ـــهـــرجــان الـــقـــاهـــرة لــلـــمـــســرح الـــســـابـــعــة 
الـتجـريـبى سـنة 1995أى مـنـذ ثالثة عـشر
عــامًـــا وبـــحــســـاب بـــســيط جتـــد أن عـــمــر
"محمـد الصغيـر" وقتهـا سبعة عـشر عامًا
يـدرس بالثـانويـة العـامة بالـتحـديد الصف
الــثــانى الــثـانــوى أى فى الــوقت الــذى كـان
أقــصى طــمــوحه أن يــكــمل قــراءة ســلــســلـة
ــــــغــــــامــــــرون اخلـــــمــــــســــــة) وأن يــــــكــــــمل (ا
مــــجـــمـــوعـــته اخلـــاصـــة  – كـــمـــثـــقف - من
ـستـحيل) و (فالش) و (الشـياط (رجل ا
الـ 13) وأقــــــــــصـى أمـــــــــانــــــــــيـه أن يــــــــــواصل
(األهــلـى) ســيــطــرته عــلى بــطــولــة الــدورى
الـعــام وفــقًـا لــلـقــانـون الــطـبــيــعى هل كـان
الــصــغـــيــر مــخـــتــلـــفًــا عن أقـــرانه? هل كــان

ا. لك ذاكرة حديدية?.. ر
لكن يا له من طفل متميز.. لو كان كذلك.

هداية محمود

 اللـــص الصغيـر 
أهدافنا حيث نـقوم بالربط ب مـا يدرسه هؤالء الشباب من
نــصـــوص شــكـــســبـــيــر فـى مــراحل دراســـتـــهم اخملــتـــلــفـــة وبــ
العـرض احلى لهـذه النـصوص لـضمان اسـتيـعاب ومـتعـة أكبر
وأيضا لنتخطى صعـوبة اللغة التى يتذمر منها الكثيرون. وقد
ـسـرح هـذا الدور بـعـمل بـرامج مخـصـصـة للـمـشـاهدين عزز ا
حيث تتم إقامة مـناقشات حول النص قـبل عرضه على خشبة
ـسـرح من ناحـيـة الـظروف الـتـاريـخيـة لـكـتابـته واألفـكـار التى ا
ــهــتـمــ مــقــابــلــة أبــطـال يــدور حــولــهـا كــمــا يــتــيح لــلــطالب وا
الــعــرض ومــنــاقــشـــة أدوارهم وآرائــهم حــولــهـــا ومع نــهــايــة كل
ـسـرح لـقـاء مـع فـريق الـعـمل كـكل يـطـرح أسـبـوع تـنـظم إدارة ا
من خالله اجلمهور أسئـلته حول العرض الـذى تمت مشاهدته

تعة التواصل واالستيعاب. وبذلك يحقق أكبر قدر من ا
ال يقف دور مسرح شكسـبير عند هذا احلـد ولكنه يفتح أبوابه
ـسـرح فـيـتم عـمل ورش سـنـوية لـلـمـحـتـرفـ وكل مـحـبى فـنـون ا
سرحية يـحاضر فيها كبار فى فن التمثيل واإلخراج والكـتابة ا
ـــســرح ـــســـرح من جـــمـــيع أنـــحــاء الـــعـــالم كـــمـــا يــقـــدم ا رجــال ا
دبــلـــومــات فى اإلدارة الـــثــقـــافــيــة عـــبــارة عن عـــامــ من الـــعــمل
ــام بـــكـــافــة ـــســرح وتـــعـــلم أصـــول اإلدارة واإل ـــتـــواصل داخل ا ا
جوانب العـمل الثقـافى. ويعتبـر هذا البـرنامج التـعليمى من أهم
وأكــبـــر الــبـــرامج حـــيث جـــمع حــتـى اآلن حــوالى 50.000 طــالب

تحدة. قدموا عروضهم فى جوالت داخل وخارج الواليات ا
ـسرح كل هذه الـنشاطات بـروح شكسـبيريـة أصيلة وقد توّج ا
ــســارح فى عــهــده - عــصــر ــســرح عــلـى طــراز ا حــيث صــمم ا
ـسـرح وبـ ـلـكــة إلـيـزابـيث - ويــفـصل بـ أبــعـد مـقـعــد فى ا ا

ــسـرح عــلى قـاعـات خـشــبـته تــسـعــة صـفـوف فــقط. ويـحــتـوى ا
لــلــبــروفــات والــتــدريب وكــافــتــيــريــا تــطل عــلى مــنــظــر بــحــيــرة

متشيجن اخلالب.
وهـــكـــذا جــــمع مــــســـرح شــــكـــســـبــــيـــر بــــ روح الـــهــــواة وعـــقـــول
ـسرح لـشـريـحـة كـبيـرة وبث روح شـكـسـبـير احملتـرفـ فـقـدم ا
بـداخـلــهم وأثـبت - كـمـا قــال اخملـرج اإلجنـلـيـزى إدوارد هـال -
أنه ليس من الضرورى أن تكون إجنـليزيا حتى تـقدم شكسبير

بهذه احلرفية واإلتقان.

ـتـحـدة األمــريـكـيـة وبـالـتـحـديـد فى واليـة هـنـاك فى الـواليـات ا
ـراكـز الـثــقـافـيــة فى الـعـالم...« شــيـكـاغــو يـقع واحـد من أهـم ا

مسرح شكسبير».
ى ــســرح ال تــكـمـن فـقـط فى اسم الــكــاتب الــعـا أهــمــيـة هــذا ا
ـــراكـــز الــــذى يـــحــــمـــله ولــــكن أيــــضـــاً لــــكـــونه واحــــداً من أهـم ا
سرح ومسـاهماً كبيراً فى التـعليمية والـتدريبية لكـل مريدى ا

سرحى اآلن فى الغرب. احلراك ا
وبالرغم مـن قصر تـاريخه الذى لم يـتجاوز الـثمانـية أعوام إال
ـسرح واسـتـطاع اجـتذاب أنه حـصل على الـعديـد من جـوائز ا
ـسرح الكبار من كل أنحاء العالم من بينهم العديد من رجال ا
اخملـرج اإلجنـلـيـزى بـيـتـر بـروك وإدوارد هـال وفى يـولـيو 2008
حصل «مـسـرح شـكـسبـيـر» عـلى «جـائزة تـونى» كـأحـسن مـسرح
محلى - وهى اجلائزة الـتى استحوذ علـيها برودواى وعروضه
لـــســنــوات عــديــدة - بـــعــد أن جتــاوزت عــروضه الـ 600 عــرض
تتـنوع بـ نصـوص شكـسـبيـر ومعـاجلاتـهـا اخملتـلفـة والنـصوص
ـــأخـــوذة عــــنـــهــــا - الـــتى هـى احملـــور األســــاسى لـــلــــمـــســـرح - ا
بـاإلضـافـة إلى بـعض األعـمـال الـكالسـيـكـيـة واحلـديـثـة األخرى
واســتـــضـــافــتـه لــلـــعــديـــد من الـــعــروض خـــارج وداخل الـــواليــات

تحدة. ا
سرح بـحلم صـغير داخل وكأى عـمل ناجح; بدأ مـشروع هـذا ا
قـلب «بـرابـرا جيـنس» الـتى وقعت فـى حب شكـسـبيـر وحـلمت
ـسـرح محـلى يـحـمل اسـمه ويـقدم عـروضه عـلى مـدار الـعام.
وفى عام 1986 بدأت برابرا فى حتـقيق حلمها عندما عرضت
«هــنـــرى اخلــامـس» عــلـى ســطح أحـــد الــبـــارات فى شـــيــكـــاغــو
واسـتمـرت فى إخـراج وعـرض مسـرحـيات شـكـسـبيـر حـتى عام
ـسـرح الـذى حـلمت 1999 عنـدمـا حـصلـت على تـصـريح بـبـناء ا

به.
وقــد جـاء اخـتـيــار مـكـان الــبـنـاء غـريــبـا وغـيـر مــتـوقع حـيث 
اخـتـيــار مـديـنــة «نـافى بـيــر» الـتى تـقـع عـلى بـحــيـرة مـتــشـيـجن
وهى مــديــنــة ســيــاحــيــة وتــرفــيــهــيــة من الــدرجــة األولـى فـرأى
ـكان األمـثل لـتـقـد فن جـاد ولـكن جاء البـعض أنـهـا لـيـست ا
ــشـــروع فــقط ــكـــان لــيـــضــفى هـــدفــاً وروحــاً جـــديــدة عـــلى ا ا
ـترددين اسـتـطـاع أن يجـتـذب الـكـثـير من الـعـائالت والـشـبـاب ا
ـديـنـة عن طـريق عـمل بـرنـامـج خاص عـلى مـطـاعم ومالهى ا
ــتـعــة واالســتـفــادة. وهـذا - تــقــول بـربــرا - أحـد يــضـمن لــهم ا

شروع بحلم صغير  بدأ ا
كان جاذب للشباب ليتحول 

والعائالت

 يقوم بعمل ورش سنوية
 فى فنون الكتابة 
والتمثيل واإلخراج
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هرجان. ركز إبداع األسكندرية واجت مشكلة فى إيجاد مكان لتقد العمل أمام جلنة مشاهدة ا >  مسرحية «خالتى صفية والدير» 

 اللص  الصغير هل تعلَّم السرقة
منذ الصغر أم أنها مبالغة نقدية!

9 13 من أكتوبر 2008 العدد 66
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سرحي جريدة كل ا

صـ 12 صـ 10

« عليه العوض»
 فى جامعة الزقازيق

من ينتظر فى اخلارج.. نظرة عبثية وكوميدية للحياة

هرجان. هرجان العرب واألجانب خالل أيام ا هرجان قررت تنظيم برامج سياحية وترفيهية لضيوف ا > إدارة ا

24
áÑ£°üŸG سـرح يجب أن يـعمل كل مـا بوسعـه كى يجعل > كـان االقتـناع األسـاسى عنـد أوخلـبكوف هـو أن ا

سرحى نقل احلدث إلى سرحى وهـو ح استبعد الـبرواز ا ـتفرج يصدق مـا يراه فى العمل ا ا
مـكان اجلمـهور تمـاما كما فـعل مييـر هولد وأفـرينوف ولـكن على نحو أكـثر حسـاسية فـأحيانا
يـحـيط اجلـمـهـور بـاحلـدث وأحـيـانا يـكـون اجلـمـهـور فى وسط احلـدث وقـد يـكـون احلـدث على

خشبات مستقلة بارزة فوق رؤوس اجلمهور. سرحي جريدة كل ا

13 من أكتوبر 2008 العدد 66

«مختار العزبى» الناقد
سرحى ؤلف ا وا

لـقـد استـمـرت صـداقتى مـع النـاقـد الـنزيه
"مختار العزبى" ألكثر من خمسة وعشرين
ـتـتـالـية تـزيـد كل عـامـا وكـانت الـسـنـوات ا
مـنـا نـضـجــا كـمـا تـعـمل عــلى تـوثـيق عالقـة
الصـداقـة واألخـوة أكثـر وأكـثـر خـاصة مع
ــشــتــركـة بــيــنـنــا وحتــقـيق تــوالى األعــمـال ا
بـــــعض الـــــنـــــجــــاحـــــات ولــــعـل من أبـــــرزهــــا
إخـــــراجى لــــعــــرض "ســـــوق الــــشــــطــــار" من
تــألـيــفه أو مــشـاركــاتـنــا مــعـا بــالـعــديـد من
الـــنـــدوات أو بـــعـــضـــويـــة جلــــان الـــتـــحـــكـــيم
ـسـرحـيــة لـلـهـيـئـة ـهـرجــانـات ا اخلــاصـة بـا
الـعـامـة لـقصـور الـثـقافـة والـتى أتـاحت لـنا
فرصـة التـجـوال فى جمـيع أقـاليـم مصـرنا
احلـبـيـبـة من "سـيـنـاء" ومـدن الـقـنـال شـرقا
إلى "مــرسـى مــطـــروح" غــربـــا وإلى أســوان
جـنـوبـا وبـالـطـبع أتـاحت لى تـلك اجلـوالت
الــفــرصـــة كــامــلــة لـــلــتــعــرف عـــلى "مــخــتــار
الــــــعــــــزبى" عـن قــــــرب واكــــــتــــــشــــــاف مـــــدى
انسانـيته وحـساسيـته ورقة مشـاعره والتى
يـــحـــاول إخـــفـــائـــهـــا أحـــيـــانـــا فى قـــالب من
ـسـتــمـر والـسـخــريـة والـدعـابـات الـتــهـريج ا
احملـبــبـة. وحـتى ســنـوات الـغـربــة تـلك الـتى
اضــطـــر خاللــهـــا "مــخــتـــار" لــلــعـــمل بــدولــة
ــتــحــدة" لم تــســتــطع أن تــفـرق "اإلمــارات ا
بـــيـــنــنـــا فـــبـــخالف اإلســـتــفـــادة بـــخـــدمــات
وســــائل اإلتــــصــــال احلــــديــــثــــة من هــــواتف
وإنــتــرنت كــان كل مــنـا حــريــصـا عــلى لــقـاء
اآلخـــــر ســــواء خـالل أجـــــازاته الـــــســــنـــــويــــة
وحــضـوره لــلــقـاهــرة أو من خـالل زيـاراتى
ـتعددة لـدولة اإلمارات حـيث كان يسارع ا
مـشكـورا بالـسـفر من إمـارة ألخرى حـرصا
ـــصــرى عــلـى لــقـــائى مع أعـــضــاء الـــوفــد ا

هرجانات اخملتلفة.  شارك با ا
سـنــوات مــثـمــرة من الـصــداقــة احلـقــيـقــيـة
ـتـنـوعة لم ـتبـادل واخلـبـرات ا واإلحـتـرام ا
نـخــتـلف خاللــهـا فى وجـهـات الــنـظـر سـوى
مـــــرة واحــــدة فــــقـط وكــــان ذلـك فى آوائل
عـــام  2001حـــيــنـــمــا قــامت إحـــدى أدعــيــاء
ـهـاجـمـة نص ـتــخـصـصـات  الـنـقـد غـيـر ا
"سوق الـشطـار" بـضراوة وذلك بـالرغم من
عـدم إطالعـها عـلى النص!!  –لـعـدم نـشره
- وبـــالـــتـــالى اعـــتـــمــــادهـــا عـــلى مـــشـــاهـــدة
الـعـرض فـقـط وبـالـرغم من عــدم تـنـاولـهـا
ـسـرحى ومـفـرداته إال أنـنى قـد لإلخـراج ا
رأيت ضرورة الـرد علـيهـا حفاظـا على حق
القـار واحلركـة األدبـية فى كـشف الزيف
وإيــضـاح األســبــاب احلـقــيــقــيـة لــلــخالفـات
وإلصـــرارهـــا عــلـى تـــصــفـــيـــة احلـــســـابــات
خـاصة وأنـنى مازلت أؤمن بـضرورة كشف
ـوهـبـة الـذين يـسـتـغـلون ى ا األدعـيـاء عـد
عالقــاتـــهم الـــشــخـــصــيـــة فى الـــتــســـلل إلى
ناصـب اإلدارية وإستغالل نفوذهم بعض ا
لــفـرض أعــمــالـهم الــركــيــكـة يــومــهـا رفض
"مختـار" الرد مـكتفـيا بذلك الـنجاح األدبى
واجلماهـيرى الـكبيـر الذى حقـقه العرض
وبـقــرار الـفـنــان الـقـديــر مـحـمــود احلـديـنى
رئـيس البيت الفنى لـلمسرح حيـنئذ بإعادة
تـقـد العـرض واكـتـفى بـقوله أن الـقـافـلة
تـــســــيـــر..... ولــــكن ذلك اخلـالف بـــيــــنـــنـــا
ـجرد نـشر الرد سـرعان مـا انتـهى تمـاما 
فى الـعـدد الـتالـى متـضـمـنـا مـقـتـطـفات من
ــقــاالت الــنــقــديــة الـــتى تــنــاولت الــعــرض ا
بـالـنـقد والـتـحـلـيل بأقـالم كبـار الـنـقاد وفى
مــــقــــدمــــتـــهـم األســــاتـــذة: فــــوزيــــة مــــهـــران
د.حـمـدى اجلـابـرى أمـيـر سالمـة مـجـدى
فرج جنـيب جنم آمـال بـكـير أحـمـد عـبد
احلـميد حلـمى سالم مؤمن خلـيفة أم
بـــكـــيـــر صالح بــــركـــات مـــصـــطـــفى عـــبـــد
الـوهاب عـليـة السـيد أسـامة قـزمان مى
سـكـريـة ومـازلت أتـذكـر تـعـلـيـقه عـلى ذلك
وقف بـقولـه: "لو كـنت أعلم أن هـذا الرد ا
ــفـحم عــلـيـهــا سـوف يـجــعـلــهـا تـبــتـعـد عن ا
مجال النقد وتهاجر إلى اخلارج لشاركتك
ـصـرى فى الــرد عـلـيــهـا خـدمــة لـلـمــسـرح ا

وتخليصه من األدعياء". 

مـنال سـالمـة حـسن فـؤاد عـهـدى صادق
دوح درويش. إبراهيم الشرقاوى 

ـــســــرحـــيـــات الـــتى وذلك بـــخـالف بـــعض ا
انتجت للتـصوير التلفزيونى  – ولم تعرض
جـمــاهـيـريـا  – وقــام بـإخــراجـهـا نــخـبـة من
كـــبــار اخملـــرجـــ وأيـــضـــا بـــخالف بـــعض
ـسـارح الـهـيـئـة ـسـرحـيــات الـتى أنـتـجت  ا
الـعـامـة لقـصـور الـثقـافـة ومن بـينـهـا "كوكب
ــســرحــيــة عــام الــشــرق" لــفـــرقــة اجلــيــزة ا
 2000 والــــتى قـــــام بــــإخــــراجـــــهــــا "جــــمــــال

منصور".
واجلــــديـــــر بــــالــــذكـــــر أن خملــــتــــار الـــــعــــزبى
مــــســـــرحــــيــــة واحـــــدة فى مــــجـــــال مــــســــرح
األطفـال وهى مـسـرحـية "سـفـيـنة األحالم"
الــتى قــدمــهــا "مــركــز الــفن الــرفــيع" عــام  
 2001من تــصــمــيم إســتـعــراضــات وإخـراج
عـادل عــبـده وبـطـولـة نـبــيل فـهـمى سـمـاح

عباس عبد السالم الدهشان.
ــسـرحــيــات الـتى وبــدراسـة وحتــلــيل تــلك ا
ـكن رصـد ــبـدع مـخــتـار الـعــزبى  كـتــبـهـا ا

أهم السمات التالية: 
ـسـرحـيات ـكن تـصـنـيـف جـميـع هـذه ا  -
حتت مسمى "الكومـيديا السياسية" حيث
تــــشـــتــــمل عــــلى الـــعــــديــــد من اإلنـــتــــقـــادات
الـســيـاسـيــة والـسـخــريـة الالذعـة مـن كـثـيـر

عاصرة.      من سلبيات حياتنا ا
ـــــســـــرحــــــيـــــات بـــــاحلس - تـــــمـــــيــــــز هـــــذه ا
الـكــومـيـدى واعــتـمـاد حــبـكــتـهـا األســاسـيـة
ـــــواقف الـــــســـــاخــــرة عـــــلى الـــــعـــــديــــد مـن ا
ــفـــارقـــات الــكـــومــيـــديـــة وكــذلـك تــمـــيــز وا

احلوار فيها بخفة الظل. 
ــخـــتــلف عــنـــاصــر الــفــرجــة - اإلهــتــمــام 
ــوســيـــقى والــغــنــاء ــســرحــيــة وخـــاصــة ا ا
واإلســــتـــــعـــــراضـــــات وذلك فـى مـــــحـــــاولــــة
ـتـعـة الـسـمـعـيـة والـبـصـرية لـتحـقـيق تـلك ا
ـسـارح ـسـرحـيـات اخملـتـلـفـة  ومن رصـد ا
ــكن تــســجـيـل مـشــاركــات كل من الــدولــة 
: عـوض بــدوى ســمــيـر الــطــائـر الــفـنــانــ
د.مــدحـت أبــو بــكــر مــحــمــد بــهــجت ( فى
مجال كـتابـة األغانى) محـمد نوح مـحمد
قابيل حسـ اإلمام محمود طلعت ( فى
) عــــادل عـــبــــده كـــر مــــجـــال الــــتــــلـــحــــ
الــــــــتــــــــونــــــــسـى (فـى مـــــــجــــــــال تــــــــصــــــــمــــــــيم

اإلستعراضات).

والـنـاقـد الــنـزيه مـخــتـار الـعــزبى لم يـكـرمه
ـوهـبـة الـنــقـد فـقط بل وهـبه أيـضـا الـله 
ــسـرحى فــقـام مـلــكــة ومـوهــبـة الــتـألــيف ا
ـتــمـيـزة ـسـرحــيـات ا بـكــتـابـة الــعـديـد مـن ا
الــتى أشـــاد بــهــا كـــثــيـــر من الــنـــقــاد ســواء
ــعــاجلـــتــهــا الــدرامــيــة بــفــكـــرهــا اجلــاد أو
احملــكـمــة الــصــنع أو بـقــدرته عــلى تــقـد

أعماله بأسلوب كوميدى. 
ولـــكن لـألسف فـــبـــرغم غــــزارة إنـــتـــاجه فى
ـسـرحى إال أنه لم يـصـدر مـجـال الـتـألـيف ا
له أى نص مـــنـــشـــور!! كـــمـــا أن مــاقـــدم من
ـسـارح يـعـد عددا نـصـوصه عـلـى خـشـبـات ا
قــلــيال بـالــنــسـبــة إلجــمـالـى الـنــصــوص الـتى
كـتبهـا!! وذلك بخالف وجود عـدد كبير من
ـــــــشـــــــاريـع الـــــــتى لـم يـــــــقم الـــــــنــــــصـــــــوص وا
ـا يـكشف عن حـجم الفـساد باسـتكـمالـها 
واهب ـسرحية وعدم تقدير ا فى حياتنا ا
بــالــصــورة الــتـى تــســتــحـــقــهــا ونــدرة فــرص
ــواهب احلــقـيــقــيـة الــنـشــر واإلنــتـاج أمــام ا
خاصة فى عصر تـسود فيه قيم احملسوبية

صالح. والعالقات وتبادل ا
قــدمت مــســـارح الــدولــة من خالل فــرقــهــا
اخملــتــلــفــة خــمس مــســرحــيــات من تــألــيف

مختار العزبى هى:-
سرح الكـوميدى" عام اخملـطوف: لفرقـة "ا
 1984 من إخـراج مجدى مـجاهد وبـطولة
صرى (أبو محمد محمود محمد أحمد ا

عة) تغريد البشبيشى سهير توفيق.
رصــاصــة فى الــكـلـب لـولــو: لــفـرقــة "أنــغـام
الــــشـــبــــاب" بـــقــــطـــاع الــــفـــنــــون الـــشــــعـــبــــيـــة
واإلســـتــــعـــراضــــيـــة عـــام  1993 مـن إخــراج
جـــمـــال مــــنـــصـــور وبــــطـــولـــة مــــحـــمـــد أبـــو
احلــسن عـــايــدة فــهــمـى مــحــمـــد مــتــولى

حمدى هاشم فادية عكاشة.
حضرات السادة احلـرامية: لفرقة "مسرح
الـــطــلــيـــعــة" عــام  1994من إخـــراج الــســيــد
طــلــيـب وبــطــولـــة هــشـــام عــبــد الـــله عــزة

كمال حسن الديب.
عــــطـــشــــان يـــاأســــمـــرانى: لــــفـــرقــــة "أنـــغـــام
الــشـــبــاب" عــام  1999من إخـــراج مــحــمــود
عبـد احلـافظ وبـطولـة صـفـاء عـلم الدين

هانى النابلسى صالح عفيفى.
سـوق الـشـطـار: لـفـرقـة "مـسـرح الـغـد" عـام
 2002 من إخـــراج عـــمـــرو دوارة وبـــطـــولــة

ـــســـاهـــمـــات هـــذا واجلـــديـــر بـــالـــذكـــر أن ا
اإليـجابية للـصديق الغالى "مـختار العزبى"
ـســرحـيــة لم تـقــتـصـر فـى مـجـال الــفـنــون ا
عــلى مــجـالى الــنــقـد والــتــألـيـف بل سـاهم
ـوهبـته وخـبراته وجـهـوده فى العـديد من
األنـــشــطـــة األخــرى كــالـــتــدريـب بــالــدورات
الـتـدريـبيـة والـورش الـفـنـيـة وكـذلك بـإلـقاء
ــــشــــاركـــة ــــتــــخـــصــــصــــة وا احملــــاضــــرات ا
سـرحية كـما شارك كـثيرا فى بالنـدوات ا
ــــشـــاهـــدة عـــضـــويــــة الـــعــــديـــد مـن جلـــان ا
والــتـقــيـيم وجلــان الـتــحـكــيم لـلــمـهــرجـانـات
ـسـرحـيـة اخملـتـلـفـة وخـاصـة مـهـرجـانـات ا
ــدارس الــهـــواة بــتــجــمــعــاتــهـم اخملــتــلــفــة بــا
واجلـامـعــات وهـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة وكـان
آخـرها مـشـاركـته بـعـضـوية جلـنـة الـتـحـكيم
ـــهـــرجـــان "فـــرق لـــلـــدورة احلـــاديـــة عــــشـــر 
مـسرح الـهواة" الـذى نـظمـته اإلدارة العـامة
ـاضى لـلـجـمـعـيـات الثـقـافـيـة خالل إبـريل ا

حافظة اإلسماعيلية.  
لقد شـارك "مخـتار" فى أنشـطة وفعـاليات
ـســرح الــعـربـى" الـذى تــنــظـمه "مــهــرجــان ا
ـسـرح" سـنـويا ـصـريـة لـهـواة ا "اجلـمـعـية ا
وذلك ســواء كـعـضـو جلـنـة حتـكـيم أو جلـنـة
ـشاهـدة والتقـييم أو كـمحـاضر بـالندوات ا
الـــرئـــيـــســـيـــة والـــتـــطـــبـــيــقـــيـــة كـــمـــا ســـاهم
بــالــتــدريس فى الــدورات الــتــدريــبــيــة الــتى
تــنـظـمـهـا اجلــمـعـيـة مـجـانــا سـنـويـا ولـذلك
كان –رحـمه الله  –قريـبـا جدا من أنـشـطة
فــرق الــشــبــاب اخملـتــلــفــة يــتـابـع عـروضــهم
بـــالـــنــقـــد والـــتــحـــلـــيل ويــســـاهم فـى صــقل
مــوهـبــتــهم وتــرشــيــد مــسـيــرتــهم من خالل

الندوات والدورات.   
ويـحـسب لــلـصـديق ورفـيـق الـدرب "مـخـتـار
الــعــزبى" مــشـاركــاته الــســنــويــة فى حتــريـر
نـشرة "مـهـرجـان القـاهـرة الـدولى للـمـسرح
الـتـجـريــبى" مـنـذ الـدورة األولى عـام 1988
وهى الـنـشرة الـتى حتـمل مـسـئولـيـة رئـاسة
حتـريـرها لـسـنـوات طويـلـة بإنـتـظام الـنـاقد
ـسرحى الـنـزيه عبـد الـرازق حسـ وهو ا
ـشـاركـ بالشـك يـفـتـقـد وكـكل األعـضـاء ا
فى حتريـر الـنشـرة "مـخـتار الـعـزبى" ليس
بــإســهـامــاته الـنــقــديـة أو اإلشــرافـيــة فـقط
ـــرح الــذى ولـــكن أيـــضـــا لـــهــذا اجلـــو مـن ا

يضفيه وجوده وحضوره احملبب.

ـســرح الـذى رحل "مـخــتـار الــعـزبـى" رجل ا
وافق  29سـبـتمـبر ـنـا يوم اإلثـنـ ا عن عا
هو أحد العالمات البارزة فى مجال النقد
ــوذج مــشــرف لــلــمـثــقف ــســرحى وهــو  ا
بدع الـذى يعى دوره الـتثقـيفى والتـنويرى ا

فى خدمة مجتمعه. 
و"مـخـتار الـعزبى" (موالـيد1950/3/3) نـاقد
ى مـــتــخـــصـص فــهـــو حـــاصل عـــلى أكـــاد
ـــعـــهــــد الـــعــــالى لـــلــــفـــنـــون بـــكــــالـــوريــــوس "ا
ـسـرحـيـة" عام 1977  وبـالـرغم مـن عدم ا
اسـتــكـمــاله لـلــدراسـات الــعـلــيـا - وبـالــتـالى
عـدم  حصـولـه عـلى درجـة الـدكـتوراه  –إال
ـارسـاته الـنـقـديـة ظل أنه بـصـدق وعـمق 
أفـــــضل كـــــثــــيــــرا مـن بــــعـض حــــمـــــلــــة هــــذه
ـلـكـون الـشــهـادة وخـاصـة هـؤالء الـذين ال
مـوهبـة الكـتـابة ويـتسم أسـلـوبهم بـالركـاكة
كـــمــــا تـــتـــضـــمـن إصـــداراتـــهم الــــعـــديـــد من

غالطات التاريخية!!. ا
لــقـد اســتـطــاع "مـخــتـار الــعـزبى" أن يــحـفـر
الســمه مـكــانـة مــتـمــيـزة فى مــجـال الــنـقـد
وذلـك عـبــر مـســيـرة أدبــيــة وفـنــيـة اتــسـمت
ـوضـوعيـة والـدأب واجلـديـة والـبـعد عن بـا
ـصــالح الــشــخـصــيــة والـشــعــور بـأهــمــيـة ا
الكـلمـة وشرفـهـا ولذلك اسـتطـاع اكتـساب
احـــتـــرام اجلـــمـــيع واخملـــتــــلـــفـــ مـــعه قـــبل
األصـــدقــاء كــان مـن الــطــبــيـــعى أن يــدخل
ــعــارك األدبــيـة والــفــنــيــة مع الــكــثــيـر مـن ا
عارك كان البعض ولكـنه فى جميع هذه ا
شــجــاعــا قــادرا عـــلى الــتــعــبــيــر عن وجــهــة
نـــظـــره دون الــــلـــجــــؤ إلى أســــلـــوب الــــغـــمـــز
ـعارك واللـمـز كمـا التـزم فى جـميـع هذه ا
بــشــرف اخلـــصــومــة لم يـــلق بــاإلفــتــراءات
جــزافــا ولم يــحــاول الــلــجــؤ إلى الــتـجــريح
الشخصى كما يحدث لألسف هذه األيام
ــوهــبـة من ى ا ــارسـات بــعض عــد من 
الــذين اليـــحــتــرمـــون قــيم الـــنــقــد والـــبــحث
ى فــــيـــــتــــهــــربــــون مـن مــــنــــاقــــشــــة األكــــاد
ـــوضــوعــيــة بــتــحــويــلــهــا إلى الحــظــات ا ا

خالفات شخصية!!.       
  كــشف "مــخـــتــار الــعــزبى" عـن مــوهــبــته فى
مـجـال الـنـقـد الـتـطـبـيـقى مـبـكـرا وذلك أثـنـاء
ـعــهـد الــعـالى فــتـرة دراســته بــقـسم الــنـقــد بــا
سرحى ـا دفع الناقـد ا سـرحية  للفـنون ا
بـجــريـدة "األخــبـار" عــبـد الــفـتــاح الـبـارودى –
والــذى كـــان يـــشــارك بـــتـــدريس مــادة الـــنـــقــد
ـعـهد خـالل هـذه الفـتـرة - إلى الـتـطـبـيـقى بـا
تــبــنى مــوهــبــته وإتــاحــة الــفــرصــة له لــنــشــر
بعض مـقاالتـه بالـصحف واجملالت الـدورية
وقـــد جنـح بـــالــــفــــعل "مــــخــــتـــار الــــعــــزبى" فى
استـغالل وتوظيف هـذه الفـرصة وكتـابة عدة
مـقاالت مـتـمـيزة لـفـتت األنظـار إلـيه و أهـلته
جلة "أكتوبر" للتعي بعـد تخرجه مباشرة 
والـــتى ظل مـــرتـــبــطـــا بـــهــا مـن ذلك الـــتــاريخ
ـنــاصب بـهـا حـتى حتـمل مـسـئـولـيـة وتـدرج بـا
سـرح وكذلك تولى اإلشـراف على صفـحة ا

منصب نائب رئيس التحرير بعد ذلك. 
ـــقـــاالت كـــتب "مـــخـــتــــار الـــعـــزبى" مـــئـــات ا
ـــجـــلـــة "أكــتـــوبـــر" حـــيث كـــتب الــنـــقـــديـــة 
بانتظام مقـاالً أسبوعياً طوال مايقرب من
ثالثــــ عـــامـــاً ســــواء فى مــــجـــال الــــنـــقـــد
الــــتــــطــــبــــيــــقى لــــيــــتــــنــــاول مـن خاللـه أحـــد
ـــســرحـــيـــة احلــديـــثـــة بــالـــنـــقــد الــعـــروض ا
والــتـحـلــيل أو قـام من خالله بــإثـارة بـعض
سـرحيـة لـتسـجيل رأيه ومـوقفه القـضايـا ا
مــــنــــهــــا أو مـن بــــعض األحــــداث واألزمــــات
ه كــذلك لـبــعض احلـلـول اآلنـيــة مع تـقـد
أواالقتراحات اإليجابية فى أحيان كثيرة.
ونـظـرا ألن مـجـلـة "أكـتـوبـر" مـجـلـة مـتـنـوعة
وغــــيـــر مـــتــــخـــصــــصـــة فى مــــجـــال الــــنـــقـــد
ـــنــطـــقـى أال تــســـمح ـــســرحـى كــان مـن ا ا
ــســرحى ــســاحــات اخملــصــصـة لــلــنــقــد ا ا
بــــتـــــقــــد مــــقـــــاالت طــــويـــــلــــة أو دراســــات
مـتـخـصـصـة لـذلك تـوجه "مـخـتـار الـعزبى"
كـنـاقد مـتـخـصص لنـشـر دراسـاته وأبـحاثه
ــتـخـصـصـة ـسـرحـيـة بــبـعض الـدوريـات ا ا
ـسرح" و ولـعل من أهـمهـا كل من: مـجلـة "ا

QGhO hôªY .O√"الثقافة اجلديدة" و "الرافد" القطرية.

: سرح الرومانى بحدائق احلس عرضت على ا

فـكـرة إنـســانـيـة بـســيـطـة تـصــور مـعـانـاة
رجل يـــخـــاف اخلـــوف هـــو مـــا يـــفـــســـد
عـلـيه حلـظـاته احليـاتـيـة يـجـعـله يـهرب
مــنه إلـى أى مــكـــان يــقـــوده هــروبه إلى
ـتلك من رجل آخـر لكن هـذا األخـير 
الــطـــمــأنــيــنــة الــكـــثــيــر وعــبــر حلــظــات
الـتـصـادم بـ الـهـروب واالسـتـقـرار بـ
اخلــــــــوف واألمـــــــان يـــــــدور عــــــــرض "من
يــنــتــظــر فى اخلــارج" لــلــمـخــرج األردنى
يــحــيى احلـــبــاشــنـــة ومن إنــتــاج مـــلــتــقى
الـكرك الثـقافى ورغم بـساطة الـفكرة
ـوقـف الـدرامى الـذى يـعـتـمده ومن ثم ا
الـعـرض إال أنـنـا أمـام أجـواء عـبـثـيـة ال
تــخــلـو من فــلــسـفــة خــاصـة بــهــا أجـواء
تــنــطق بــاحلــكـمــة أحــيــانًــا وحتــلل هـذه
احلــــكــــمــــة أحـــــيــــانًــــا أخــــرى ال تــــوجــــد
ديـكـورات مكـدسـة الرمـز هو مـا يـغلف

كل شىء الــرجالن الــهــارب والــذى 
الهروب إليه هما أيضًا من داخل هذه
األجـــواء الــعـــبـــثــيـــة الــفـــلــســـفــيـــة رمــزان
كــــبــــيـــــران بــــقــــدر أكـــــبــــر من كـــــونــــهــــمــــا
شـــخــصـــيــتـــ درامــيـــيــ من حلم ودم
فـــالـــديـــكـــورات الـــتـى صـــمـــمـــهـــا أحـــمــد
اجلـبـارين ال تـتــجـاوز إطـارًا لــبـاب غـيـر
مـــــوجـــــود ومــــــقـــــعـــــد مـــــكـــــون مـن ثالث
"بـــوفــات" صـــغـــيـــرة يــجـــلس عـــلـــيه هــذا
الــذى  الـــهـــروب إلــيه وهـــو يـــقــرأ من
مــــــلف مــــــلـىء بـــــاألوراق أمــــــامـه جنـــــده
هـادئًـا مـطمـئـنًا يـنـطق كـلمـاته بـوضوح
شـديـد وبـجـرأة وإقـدام ال يـشـوبـهـمـا أى
خـوف وذلك فى أداء تـمثـيـلى رص لـ
عماد مدانـات أداء يعاكس تمامًا حالة
الــــقــــلـق الــــتـــوتــــر عــــدم الــــقــــدرة عــــلى
التركيـز لدى هذا الشخص الهارب من
شـىء مـــــا والــــــذى يـــــجــــــســــــده يـــــحــــــيى
احلــبـاشــنــة بــتــمـيــز واقــتــدار ظــهـرا فى
اســـتــــخـــدامـه جلـــســــده وفى اخـــتــــيـــاره
توترة وكذا تداخلـة وا لشكل حركـته ا
فى انــفــعــاالتـه الــداخــلــيــة الــتى عــبــرت
عـنهـا ارتعاشـات وجهه بـالرغم من أنه
كان يخفى عـينيه بنظـارة سوداء إمعانًا
فـى إظــــــهـــــــار مــــــدى تـــــــخــــــفـى وهــــــروب
الــــشــــخـــــصــــيــــة ظـــــهــــر أيــــضًــــا يـــــحــــيى
البـسه هذا احلـبـاشنـة بعـالقة قـلقـة 
اجلــــاكـت الــــفــــضــــفــــاض عـــــلــــيه وهــــذا
الـــبـــنـــطــلـــون الـــقـــصــيـــر والـــتى شـــيــرت
ـنـاسب لـونـيًـا مع بـقـيـة األخـضـر غـيـر ا
البس الـصفـراء الرماديـة البـيضاء ا
.. كـــوكــتـــيل ألــوان يـــضــيف إلـى رصــيــد

الـقـلق الـذى تـتـمـتع به هـذه الـشـخـصـية
ويشى باهتـزازها العقـلى وعدم قدرتها
عــلى الــتـكــيف مع وقــائع احلــيــاة كـانت
هــذه الـتـشـكــيـلـة الـلــونـيـة الـتى صــمـمـهـا
قمر الدين الشـمايلة مناسبة جدًا لهذه
الــشــخـصــيــة هـذا فـى حـ كــان الــلـون
األسـود احملايـد والـذى كـان عـلى شكل
عباءة بغطاء للرأس مناسب للشخصية
ـتمـتعـة بهـذا الكم من الـهدوء األخرى ا
النفسى هناك أيضًا توترات موسيقية
مـصـاحـبـة لــلـعـرض تـنـفــلت أحـيـانًـا من
الــنــعــومـــة لــلــخــشــونـــة وأحــيــانًــا أخــرى
تـــظــهـــر وكــأنـــهــا تـــســبـــر أغــوار الـــنــفس
وسيقى الـتى صممها البشرية كـانت ا
مـحمـود الـشـمـايله فى مـجـمـلهـا مـواكـبة
لــتــصـــاعــدات هــذا الـــنــقــاش الـــفــكــرى

. اجلدلى احلاد ب الشخصيت
ـــا نــــخـــتـــلـف مع هـــذا الــــعـــرض حـــول ر
إحـسـاسه بـاإليـقـاع الـذى بـدا بـطـيـئًـا فى
بعض اللحـظات رغم هذا اجلـو النفسى
ــشـــحـــون بـــالـــقـــلق والـــتـــســـاؤالت الــذى ا
يـطـرحه العـرض هـنـاك أيضًـا ثـبات فى
احلـــركــة ظــهـــر بــشــكل أكـــبــر لــدى هــذا
ــــثل ويـــطــــرح أفـــكـــار الـــشــــخص الـــذى 
األمــان داخل الــعـرض فــهــو جـالس دون
حـراك طوال الوقت بـينـما جهـد احلركة
مـلقى بالـكامل على الـشخصـية األخرى
ـسئـولة فى حـقيـقة األمر وبالـتالى هى ا
كن أن نـسمـيه إيقـاعًا حـركيًا فى عمـا 

هذا العرض.
ـسـرحى فى مـجـمـلـة الـنـهائى والـعـرض ا
يــطـــرح أســئــلـــة عن اخلــوف الـــتــســامح
.. ويـــنـــاقش أفـــكـــارًا عن الـــتـــوبـــة األمل
ـــفــتـــقــد الـــهــروب االســـتــقــرار األمــان ا
.. ويتـركنا فى الـنفسى الـهدوء الـروحى
نـــهــــايــــة األمــــر بـــنــــهــــايـــة مــــفــــتـــوحــــة فى
تــسـاؤالتـهـا رغـم أنـهـا قــد تـكـون مــغـلـقـة
فـى بـــنــــيــــتــــهــــا الــــدرامــــيــــة حــــ تــــطـــرح
احــتــمــالــيــة أن يــكــون هــذا الــرجل الــذى
يـنـتـظـر بـاخلــارج ويـسـبب اخملـاوف لـهـذا
الرجل الـذى يهـرب قـد يكـون هو نـفسه
هـذا الرجل الهـارب وهنـا يقـدم العرض
مـقولته الـنهـائيـة فى أن اإلنسان فى ظل
كل هذا التعقد احلضارى قد يكون هذا

الذى يخيفه هو نفسه وال شىء آخر.
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ـكن أن يوجـد دون مكـياج ودون ـسرح وجـد جروتـوفسـكى أنه  > فـى بحـثه عن جوهـر ا
كن أن يـوجد دون تلك أزيـاء ودون ديكور ودون إضـاءة ودون مؤثرات صـوتية لـكنه ال 
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إصدارات التجريبى.. وعى نقدى جديد
بالدهـا! والـفـضل فى ذلك لـلـدكـتـور فـوزى فـهـمى الـذى يـحرص
ـــلــخــصــات الــتى يــكــتـــبــهــا األســاتــذة حــول الــكــتب عــلى قــراءة ا
ـرشـحـة لـلـتـرجـمـة ويـقـارن بـيـنـهـا وبـ مـا  تـرجـمتـه األعوام ا
ـاضية ويـناقش ويحـاور سعيًـا النتـقاء األفضل دائـمًا. إال أننى ا
ال أعــــــرف هـل تــــــصل هـــــــذه اإلصــــــدارات إلى الــــــقــــــار الــــــذى
يـســتــخــدمــهـا أم ال وهـل إذا وصـلــته ســيــســتــخــدمـهــا بــطــريــقـة

صحيحة?
هرجان بصورة النـاقد أحمد خمـيس يقول: بشكل عام سـاهم ا
عــامـــة وإصــداراته بـــصــورة خــاصـــة فى تــطـــويــر أدوات الـــنــقــاد
وتـطـوير تـقنـيات كـتـاباتـهم ووعيـهم بـالعـروض اجلديـدة وساهم
ـسـرحى فـى تـرسـيخ ثــقـافـة الــصـورة لـديــهم ورؤاهم لـلـعــرض ا
لـكن كـثـيــرًا من الـكـتب الـتى تــرجـمت لم تـسـتــنـد إلى مـتـرجـمـ
; ومن ثم فهنـاك ترجمـات سيئة وعـشوائيـة وهذا غير حقـيقيـ
ــفــروض أال نـفــرح بـظــهـور 20 ـهــرجـان وا ــرة وضــد ا مـبــرر بـا
ــتــمــيــز مــنــهـا  3 أو  4كـتـب عــلى األكــثـر كـتــابًــا ســنــويًــا جتــد ا
والـنــتـيــجـة أن  20 % مـن الـكـتـب الـتى تــرجـمت هى فــقط الـتى
فهوم وال يزة والبـاقى ترجمات غير واعـية با مثـلت عالمات 

فاهيم األساسية للمسرح. التقنيات وال ا
ــنــظــمــ أن هــذه الــكــتب ال تــصـل إلــيــنـا أيــضًــا عــتــابــنــا عــلى ا
وتـذهب لـصـحـفـيـ ال يـهـتـمــون حـتى بـنـشـر مـتـابـعـات صـحـفـيـة
ــســرحــيــ يــضــطــرون لــتــســول هـذه بــشــأنــهــا والــنــتــيــجــة أن ا
اإلصـدارات أو شــرائــهـا من ســور األزبـكــيــة حـقــيـقــة فـإن إدارة
ـسرحـي بـحاجة ـهرجـان تدفع بـنسخ كـبيـرة للـمكـتبـات لكن ا ا
القتناء النسخ فى مكتباتهم اخلاصة وليس لدينا وقت لننفق 5
ـــيـــة لـــقـــراءة أحــد أو  6 ســـاعـــات يـــومـــيًـــا فى مـــكـــتـــبـــة األكـــاد

اإلصدارات.
هـرجان ويـقتـرح أحمـد خـميس أن يـتم طـباعـة أهم إصـدارات ا
سـرحيون فى طبعـة شعبـية تتـبع مكتـبة األسرة حـتى يستـطيع ا

شراءها.
ــهـرجـان بـالـفـعل ال الـنـاقـد عــز الـدين بـدوى يـقـول: إصـدارات ا
ية بشـكل سرى وقد أتيح لى تصل إليـنا ويتم توزيـعها باألكـاد
االطالع على البـعض منها فـفوجئت بأن بـها مشاكل بـالترجمة

وصعوبة فى توصيل أفكارها.

قـيمـة أى كـتـاب هى اسـتثـارته حلـوار يـدور حولـه ب مـطـالـعيه
ـــهــرجــان الــتــجــريــبى الــتـى نــقــلت إلــيــنــا الــثــقــافــة وإصــدارات ا
ـسـرحــيـة احلــديـثـة هل يــتم تـنــظـيم نــدوات لـهـا تــهـدف حلـوار ا

منظم حول هذه اإلصدارات?.
د. مـصطفى يوسف يـقول: لألسف ال يتم عـقد أى ندوات حول
هـــذه الــكـــتب رغـم قــيـــمـــتـــهـــا ورأيى أن إقـــامــة نـــدوات حـــولـــهــا
أصـــــبـــــحت ضـــــرورة من أجـل شــــرح بـــــعض مـــــا يـــــســــتـــــغـــــلق من
مـصـطلـحات عـلى قارئـيـها حـتى ال يصـبح األمـر مجـرد اجتـهاد
ــصـطــلح احلـديث خــصـوصًـا وأن هــنـاك بـعض ذاتى فى فـهم ا
صطلحات وجتد خلطًا فى النقاد يعانون من عـدم فهم بعض ا
ــؤلـف والــتــشــظى كــتــابـــاتــهم حــول مـــصــطــلــحــات مـــثل: "مــوت ا
والـــتــشـــرذم" أيـــضًـــا أطــالـب بــأن تـــضم إصـــدارات الـــتـــجــريـــبى
ــصـطـلـحـات الــتى حتـويـهـا الـكــتب يـضـيـفـهـا شـروحـات لـبـعض ا
ـراجع خصـوصًا وأن الـكثـير منـها آتـية من ثـقافات ترجم أو ا ا

قد نكون غير ملم بها بشكل كبير.
د. مـــنى صـــفـــوت تـــقـــتـــرح بـــخـــصـــوص الـــنـــدوات أن يـــتم تـــوزيع
شاركـ حيث يتـم اختيـار كتاب معـ ويكتب استـقصاء عـلى ا
ـشــارك فى االسـتـقــصـاء عن األثـر الــذى أحـدثه هــذا الـكـتـاب ا
فى تنـاوله للعـرض وطريقـة التفكـير اجلديـدة التى اكتـسبها من

قراءته له.
أحــمـــد خـــمــيـس يــقـــول: أؤيــد تـــمـــامًــا عـــقـــد نــدوات حـــول هــذه
ـهـرجـان فـقط بل اإلصـدارات وال تـقـتـصـر هـذه النـدوات عـلى ا
ـهـرجـان مـؤسسـة عـلـيـهـا أن تدافع عن تـمـتـد طـوال العـام ألن ا

هرجان فقط. كيانها طوال العام وليس وقت انعقاد ا
عـز الـدين بدوى يـقـول: أين الكـتب الـتى سنـتـناقش حـولـها إنـنا
ـــهـــرجـــان فـــكــيـف ســـنــشـــارك فى ال نــحـــصل عـــلـى إصــدارات ا

حوارات حولها?!.

هرجان الدولى للمـسرح التجريبى مجـرد تظاهرة فنية لم يكـن ا
تـستضيف عددًا من العـروض بل كان منذ حلظـة مولده مؤسسة
ـثـابـة ورشـة مـسـرحـيــة سـنـويـة تـضم عـروضًـا كـامـلـة فـكـل دورة 
ـيـة وإلى جـوارهـا نـدوات ومـحـاور إضـافة مـصـريـة وعـربـيـة وعا
إلى إصـدارات مسرحـية بلغ عـددها أكثر من  300  إصدار فى
ــخـــتــلف فـــروعه وكـــلــهــا ــســـرحى احلــديـث  نـــظــريـــة الــعـــرض ا
يات إصـدارات حديثة تـواكب أحدث ما يتم تـدريسه فى األكاد

الفنية فى مختلف أنحاء العالم.
والـــســـؤال الـــذى يــــطـــرح نـــفـــسـه مـــا األثـــر الـــذى أحــــدثـــته هـــذه
ـسرحـيـة بـشـكل عـام وعـلى الـسـاحة اإلصـدارات عـلى الـسـاحـة ا
ـســرحـيـ الــنـقــديـة بــشـكل خــاص ومـا الــذى أكـســبـتـه لـلــنـقــاد ا
ـاذا ال تقـام الـنـدوات حول وشـكـلت به فكـرهم ورؤاهم? وأخـيـرًا 
هذه اإلصدارات حتى يشترك اجلميع فى حوار مفتوح حولها?
ـعــهـد ــسـرحى بــا د. رضـا غــالب رئـيـس قـسم الــدرامـا والــنــقـد ا
ــهــرجـان الــتـجــريـبى ــسـرحــيــة يـقــول: أسـهم ا الـعــالى لــلـفــنـون ا
ـا قدمه باسـتـضـافته لـلـعـروض العـربـيـة واألجنـبـيـة من ناحـيـة و
ــسـرح من نـاحـيـة أخـرى فى من إصـدارات فـى مـخـتـلف فـنـون ا
إحـداث نـقـلـة نـوعـيـة فـى الـتـنـاول الـنـقـدى وبـعـد أن كـان اهـتـمام
جــــيـل مــــنــــدور ورشـــــاد رشــــدى ولــــويـس عــــوض مــــنــــصـــــبًــــا عــــلى
االجتـاهـات الـفـكـريـة لـلـنص والـبـنـاء الـدرامى لـه; فـإن إصدارات
هرجان سـاعدت على بـزوغ رؤية نقديـة خاصة ببـنيات العرض ا
ــمــثل وعــنــاصــره اخملــتــلــفــة والــصــورة بــكـل مــحــتــويــاتــهــا ســواء ا
البسه أو الديكـورات أو حركة اإلضاءة كان لهذه اإلصدارات
الفضل فى تـوجيه تـناول النـاقد نحـو أجروميـة التـحليل فـلم يعد
ـمـثل مثـالً مكـتـفيًـا بـاحلكـم علـيه بـأنه أجاد أم ال احلـديث عن ا
ــمــثـل أن يــحــلل الــشــخــصــيــة لــكــنه تــطـــرق إلى كــيف اســتــطــاع ا
الـدرامـيـة ويقـسـمـهـا إلى وحـداتـهـا أثنـاء تـفـاعـلـهـا داخل الـعرض
والــتــعـــبــيــر ســـواء بــالــصــوت أو اجلـــســد. واألمــر يــنـــســحب عــلى

أجروميات جميع عناصر العرض من ديكور وإضاءة وغيرها.
يـــوافــقـه الــرأى د. مـــصـــطـــفى يـــوسف أســـتـــاذ الــدرامـــا والـــنـــقــد
ــســرحــيــة ويــقــول: حــركــة ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا ــســرحـى بــا ا
الترجمة التى كانت رائجة فى الستينيات أصابها اخلمول طوال
السـبعـينيـات وحتى مـنتصـف الثمـانيـنيات حـتى أخرجـنا من هذه
هـرجان الـتـجريـبى بإصـداراته الـتى تشـعـبت فى نظـرية احلـالـة ا
خـتلف فـروعها من مـكيـاج وإضاءة وعروض سـرحى  الـعرض ا
ـــســرحــيــة الــتى عــرفــتــنــا مــســـرحــيــة.. إضــافــة إلى الــنــصــوص ا
ـسـارح عـريـقة سـواء فى أمـريـكـا الالتـيـنيـة أو آسـيـا (الـص -
الــيــابــان - الـــهــنــد) األمـــر الــذى أدى إلى انــفـــتــاح ثــقـــافى وتــنــوع
مـعــرفى عــلى اآلخــر شـرقًــا وغـربًــا وأصـبــحــنـا نــسـتــخـدم جتــربـة
سـرحية وكل هذا التراكم الـثقافى والنقدى اآلخر فـى جتربتنا ا
كــان ال بـــد أن يـــؤدى لــتـــراكم فى الـــلـــغــة الـــنـــقــديـــة وإثـــراء لــلـــغــة
الـبصـرية الـتى كنـا نحـتاج إلـيهـا فى عروضـنا كـما أن هـناك لـغة
نـقـديـة جـديـدة قـد ظـهــرت فى كـتـابـات نـقـادنـا الـشـبـان أمـثـال د.
ـرحــوم حـازم شـحــاتـة ورأيـنـا مــحـمـد زعـيــمه أحـمـد خــمـيس وا
ـهرجـان وإن عاب اجـتهـادات نقـديـة خاصـة فى مقـاالت نـشرة ا
ــعــنى أن بـــعض الــنــقــاد يـــعــجــبــهم بــعض الــكــتـــابــات الــقــولـــيــة 
مصطلحًا معينًا فيطبقون على كل عرض حتى وإن خال العرض
ــثـل حــالـــة فى الــتـــطــبـــيق اآللى لــلـــمــفـــاهــيم مـــنه األمـــر الــذى 
ـصطـلـحات ـا يكـون مـرجع ذلك السـتغالق بـعض ا الـنـقديـة ور

عرفتها. احلديثة عليهم فيلجأون لالدعاء 

ـسـرح بـآداب جـامـعـة عـ شـمس د. مـنى صـفــوت رئـيس قـسم ا
ـــيــ ــهـــرجـــان وفــرت لـــنـــا نــحـن األكــاد تــقـــول: إن إصـــدارات ا
مـــراجع لـــطالبـــنـــا حـــول مـــقـــررات جـــديـــدة مـــا كـــنـــا جنـــرؤ عـــلى
تـدريــسـهـا لـهم خـصـوصًــا فى مـرحـلـة الـبــكـالـوريـوس لـعـدم وجـود
ـكن تـسـمـيـته مـراجـع عـربيـة حـولـهـا. ونـتـيـجـة لـذلك سـادت مـا 
ـصـطـلـحات احلـديـثـة ال يـعرف ـقـتـطفـات" حـيث كل ا بـ"ثقـافـة ا
عـنهـا سـوى بـعض فـقـرات أو مـقتـطـفـات دون وجـود مـرجع كامل
صـطلح ولـقد قـضت هذه اإلصـدارات - بتـنوع مـنابـعها - عن ا
سرحية عارف ا على مرحلة االنغالق على الكتلة الشرقية فى ا
وأصـبح حتت أيدينا ثقـافة مسرحية من أنـحاء العالم ولعل أهم
يـز هذه اإلصدارات هى حـداثة موضـوعاتهـا وبعض الكتب ما 
 تـرشــيـحــهـا لــلـمــهـرجــان بـعـد  3 أيــام فـقط من صــدورهـا فى

د. رضا غالب: وجَّهت النقاد نحو أجرومية
ضمونية التحليل وعدم االكتفاء بالقراءة ا

د. مصطفى يوسف: انفتاح ثقافى وتنوع
معرفى بعد خمول عقدين من الزمان

د. منى صفوت: قضت على «ثقافة
قتطفات» واالنغالق على الكتلة الشرقية ا

أحمد خميس: طوَّرت أدوات
 النقاد وتقنياتهم فى الكتابة

> كـتب أرتـو: «أننى أزعم أن لـلـحواس شـعرا كـمـا أن  للـغة شـعـرا هذه الـلغـة احلـسيـة الفـيـزيقـية
الـتى أعـنـيـهـا هى حـقـا لـغـة مـسـرحيـة بـقـدر مـا تـسـتـطـيع أن تـعبـر عن أفـكـار ال تـطـولـهـا الـلـغة
ـنطوقة.. وكل شعور صادق هو فى حقيقته غير قابل لـلترجمة والتعبير عنه خيانة له... لهذا ا
كـن أن يسـفر عـنه لـهو أعـنى بالـداللة فـكل صـورة أو استـعارة أو تـكـوين يسـدل القـنـاع على مـا 

الروحية من وضوح الكلمات وقدرتها على التحليل.

اضى. رشحة للمهرجان أنهت أعمالها مساء الثالثاء ا صرية ا > جلنة مشاهدة العروض ا

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

لقاء اآلخر بهيئة مخصوصة وورقة
مقصوصة

منـذ أن بدأت احلضارة العـربية تهتـز مع نهاية القرن
اخلـامس عــشـر وتــســقط فى ظـلــمــة لـيل امــتـد لــقـرون
طويـلـة انـسحب الـعـرب من مـعتـرك الـتـداخل مع أوربا
الــذين كــانــوا ســادته لــقـرون ســابــقــة خـلـت وخـيـم عـلى
اجملـتــمع الـعــربى الـكــسل الـعــمـلى واخلــمـول اإلبـداعى
تكـلس على العـقل حتى زلزلت وهيـمن الفكـر الواحـد ا
األرض بـعد ثالثة قـرون كاملة بـوصول اآلخر / األوربى
بـحـملـة فـرنـسـيـة شرسـة مـتـسـلحـا بـالـعـلم الـذى شارك
العـرب قبل ذلك فـى تنـميـته ثم أهمـلـوه ومسـتفـيدا من
عـلــوم وفـنـون احلـداثـة الـتـى قـدمت له الـسالح اجلـديـد
ـرتعـدة والفـكر ـمالـيك ا الذى يـنتـصر بـه على سـيوف ا
ــطــلق والــفن ــقــراطى الــذى هــز فــكــرة احلــاكم ا الــد
ـسـرحى الذى يـعـد كرسـالـة أحد أسـلـحة تـنـوير الـعقل ا
وكبـناء أحد أشـكال التـحاور اخلالّق حول قـضايا الواقع
وزيـادة قـدرة الـعـقل عـلى الـتحـرر من أسـر الـفـكـرالـواحد

واحلاكم الواحد.
جاءت احلـملـة الفـرنسـية عـلى مصـر لتـحتل األرض
دفـع الفاتك وتنـهب الثـروات حامـلة مـعها إلـى جانب ا
ؤكـد على مبـدأ الشورى بالـبشر فـكرة اجملـمع العلـمى ا
ـسـرح الـذى لم يـكن مجـرد تـهـريج لـلتـرفـيه عن جـنود وا
احلمـلة بـقدر مـا كان فـنا يعـرفه ويـتقـبله "الـفرنـسيون"
ـصـرية ـقاومـة الـشـعـبيـة ا احملـتـلـون  والذين أجـبـروا بـا
عـلى اخلروج من مـصر عام  1801 تـارك خلـفهم أفكار
احلــــوار (احلــــضـــارى) مـع اآلخــــر األجـــنــــبـى  واحلـــوار
(اجلـمــاعى) داخل الـوطن لـتــأكـيـد مـقــاومـة هـذا اآلخـر
األجنـبى وتأسيس نظام حـكم يكون لـ (الشعب) فيه حق
اختـيـار احلـاكم  حـتى ولـو لم يكن هـذا احلـاكم مـصـريا
خـالـصــا  فـيـكـفـيه وقـتــذاك أنه من أتـبـاع دولـة اخلالفـة
اإلسالمـيــة ومـخـتـار داخل نـسق االنـتـمـاء الـديـنى فـلم
تــكن اإلرادة الــوطـنــيــة قـد قــويت بــعـد والــثــقـة بــالـذات
صـرية كانت فى أولى خطواتهـا  فجاء بـ "محمد على" ا
الـتــركى األلــبــاني وبـدأت مــصــر تــدخل دنـيــا احلــداثـة
ـؤســســات الــسـيــاســيــة عـلـى الـنــمط األوربى فــتــنـشـئ ا
ـثـلـو ــان فى الـوطن الــعـربى يـشــارك  فـيـظــهـر أول بـر
الشـعب احلـاكم الـرأي فـيه وهـو مجـلس (شـورى الـنواب)
عام  1866 عـقب تولى اخلديـوى "إسماعـيل" احلكم عام
 1863  الـذى دفع الـبالد خطـوات عـلى طـريق احلـداثة
وكان يـهـفو لـتحـديث الـقاهـرة علـى غرار بـاريس  جاعال
من مـــصـــر "قـــطـــعـــة من أوربـــا" و إنـــشـــاء دار األوبــرا
ـصـريـة الـتى افـتـتـحت مع احـتـفـال الـبالد بـفـتح قـناة ا
سرح بـعقول مـصرية الـسويس عام  1869ومعـها ظهـر ا
بــدايــة من عــروض "يـــعــقــوب صــنــوع" عــام 1870مــرورا
بـتـوافد الـعـديد من الـفـرق الفـرنـسيـة والـشامـيـة ليـجد
ـصرى الـتقـليـدى نـفسه مـتعـامال مع بنـاء فنى اإلبداع ا
جـمـالى غـيـر مـعـتــاد عـلـيه وجـمـهـور ال يـقـبل عـلى هـذا
الـفـن اجلديـد إال بـحـثـا عن ذاتـه وهمـوم واقـعه ويـحـمل
سـرح بـ "هيـئة مـخصـوصة وورقة حلظـة دخوله لـصالـة ا
مـقـصـوصـة" ذائقـته اجلـمـالـية اخلـاصـة  وتـراثه الـقابع

سير حلركته والضابط ألفعاله . فى أعماقه  وا
فـمــاذا عن الـيــوم ونـحن نــتـقـبل اآلن فــنـون مــا بـعـد

احلداثة التجريبية ?
هرجـان التجريبى فى هذا مـا سنقف عنـده مع عروض ا

العدد القادم .

تنيسى وليامز..
 هل قتله اإلدمان? (3)
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من اضــطـــرابــاتى الـــنــفـــســيـــة فــســيـــكــون بـــوســعى
االستغناء عن كل ما أتعاطاه.

وإذا كــان الــنــقــاد قــد اعــتــبـــروا مــســرحــيــته «لــيــلــة
األرجــوانـة» الــتى نــال عــنــهــا جـائــزة نــقــاد الــدرامـا
لـــرابع مـــرة (1961) عـــودة حـــقــيـــقـــيـــة إلى أعـــمــاله
ـــهــمــة فــإنــهم اعــتـــبــروهــا - فى الــوقت الــبــاكــرة ا
ـــهـــمــة فـى فن تـــنــيـــسى نـــفــسـه - آخــر األعـــمـــال ا

وليامز.

لـقد حصل وليامز عـلى ثقافة إبداعـية جنسية من
خالل قــراءاته الــواســعــة لــعــدد كــبــيـر مـن الــكــتـاب
ـيـ مـثل فـلـوبـيـر وكـلـيـفـورد األمـريـكـيـ أو الـعـا
ولـــيــلـــيــان هـــلــمـــان وآرثــر مـــيــلـــر ود. هـ. لــورانس
ـدرسـة الــواقـعـيـة الــطـبـيـعــيـة وغـيـرهم.. وروائــيى ا
لـكن ولـيـامـز أجـاد قـراءة مـا كـتـبه أجـاد اسـتـيـعـابه
وهضـمه.. وح كـتب مسـرحيـاته اخملتـلفـة فإنـها
ـتمـيـزة بصـمة قـد خـرجت وعلـيـها تـلك البـصـمة ا

تنيسى وليامز.
يــقــول: «قــد يــبــدو لــلــبــعض أنــنى أكــتب عن أولــئك
ـتاعب احلـياة.. لـكـننى فى الـواقع أكتب ثـقلـ  ا
حتت تأثـيـر ما أعـانيـه شخـصيـاً إذ إنـنى أجد فى
ذلك عالجـاً لألزمات الـنفـسيـة التى أمـر بهـا وقد
ــسـرح إذ يــكــون هــذا أيــضـاً مــتــنــفــســاً جلــمــهــور ا
يــتــخــلـصــون من بــعض مــا يــعــانــون من تــوتـر وإنى

ألرجو لهم ذلك».
كن أن نقـولها لكن ويقول: «هـناك أشيـاء كثيـرة 
لــيس هــنــاك من اجلــرأة مــا يــكــفى فــلــست كــاتــبـاً
رة وال مجيداً بل إننى أحـياناً ال أحس الكتابة با
يـكاد يـكـون هـناك كـاتب مـسرحـى ناجح يـعـجز عن
أن يكتب الـكثيـر فى نقد مـسرحيـاتى ولكننى أرى
فى الـكتـابـة شـيـئـاً أكـثـر جديـة من الـكـلـمـات شـيـئاً
أقــرب إلى احلـيـاة وإلى احلـركــة لـذا فـإنـنى أريـد
ــسـرح أكــثــر مـرونــة من ذلك الـذى أن أكـتب أكــثـر 

كتبت له حتى اآلن».
اجلـنس والــعـنف هــمـا مــحـور مــسـرحــيـات تـنــيـسى
ولـــيـــامـــز وفــيـــمـــا عــدا مـــســـرحــيـــته ذات الـــنـــزعــة
اإلنـسـانـية الـهـادئـة «احليـوانـات الزجـاجـيـة» فأنت
تـــســـتـــطـــيع أن تـــتـــعـــرف إلـى اجلـــنس والـــعـــنف فى
«عـربة اسـمـها الـرغـبة» و«قـطـة فوق سـطح صـفيح
ـــســـرحــيـــات الــتـى حتــفل ســاخن» وغـــيـــرهــا من ا
ــصــابــات بــالــنــورســتــانــيـا بــالــعــديــد من الــنــســوة ا

. نحرف رضى بالشبق أو ا والرجال ا
إن الـعالقـات اإلنـسـانـية ال تـبـلغ ذروتـهـا ال يـتـحقق
ـعنى الدقيق مارسة احلب بل إن ا اكـتمالهـا إال 

لكلمة احلياة هو احلب.
واجلـــنس مــشـــكــلـــة أســاســـيــة فى كـل مــســـرحــيــات
ــا  يـكــون بـ ولــيــامـز وهــو لـيس مــجــرد جـنس 
ــــرأة لـــكــــنه جــــنـس يـــحــــفل بــــالــــغــــرابـــة الـــرجـل وا

وبالشذوذ والعنف!
من هــنــا فــإن اغــتــيــال ولــيــامـز بــكـل الـعــنـف الـذى
جرت به واقـعة االغتـيال فى روايـة الطبـيب مايكل
كـ ثـم فى تـأكـيـد داكــنـز شـقـيـق الـكـاتب الـراحل
يـبـدو مـتـسـقـاً مع ذلك الـثـنـائى الـذى جـعـلـه مـحوراً

سرحياته: ثنائى اجلنس والعنف.
كـان يـحـتــسى اخلـمـر إلى حــد اإلفـراط ثم انـتـهت
حــــيـــاتـه حـــ خــــنـق بـــوســــادة ثـم وضـــعـت ســـدادة

زجاجة اخلمر فى فمه..
هل توجد أبلغ من تلك النهاية فى صدقها?..

يـصف الـنـاقــد الـراحل دريـنى خـشـبـة عـالم تـنـيـسى
ولـــيــامـــز بـــأنه عـــالم خـــيــالـى غــائـم مــبـــهم كـــثـــيــر
الــظـالل كـــئــيـب عــالـم يـــربــطـــنـــا بـــحـــيـــاة األجــداد
األسـبـقــ فى ظـلـمــات الـبـر والـبـحــر فى الـكـهـوف
ـغـارات وقـسـوة الـغابـة فى تـلك الـربـوع والـنـجوع وا
الــتى كـــانت وال تــزال مـــهــد عـــقــلــنـــا الــبــاطـن مــهــد
الالشــــعـــــور والالوعـى حــــيث تـــــضــــطــــرب جتــــارب
احليـاة كلهـا تضطـرب ألنها حـبيسـة هناك مـقيدة
باألصفـاد واألغالل التى صنـعها اإلنـسان لضـبطها
وتــنــظــيــمـهــا وتــيــســيـر الــســيــطــرة عـلــيــهــا لــفــائـدته
زعج آثر تنيسى وليامز اخلاصة فى هذا العـالم ا
أن يـعيش وآثـر أن يـصدر عـنه فى مـعظم مـا كتب

إن لم نقل فى كل ما كتب.
ــشـكـالت االجـتــمــاعـيــة واالقــتـصــاديــة الـتى ورغم ا
ـيل - حــفـلت بــهـا مـســرحـيـات ولــيـامـز فــإنه كـان 
ذهب الذى غالبا - إلى مـذهب الفن للفن.. وهو ا

كان يدين به أستاذه األول أوسكار وايلد!.
قــــــيل إنـه اخــــــتــــــار فى كــــــتــــــابــــــاتـه كـــــهـف اجلــــــنس
وبــالـــتــحــديــد ذلـك الــذى حــلـــله فــرويــد فـى بــحــوثه
اخملـتـلـفــة. وإن كـان أسـتـاذنـا الـراحل دريـنى خـشـبـة
يـرفض الـرأى بـأن الـشـهـرة الـسـاحـقـة الـتى حـقـقـها
ــا جــاءته عـن ارتــيـاده ــســرح إ ولــيــامــز فى دنــيــا ا

عالم اجلنس بتلك الصورة الفاضحة.
قـد يكـون ذلك صـحيـحـاً لكن ولـيـامز - فـى تقـدير
دريـنى خشبة - كـان من علماء الـنفس الذين جابوا
آفاقها بدافع البـحث وإنارة الظلمات وليس مجرد

اإلثارة كما يتوهم اجلاهلون!
تـنـيـسى ولـيـامـز تلـمـيـذ فى مـدرسـة أسـاتـذتـها هم:
فرويـد ولورانس وفـوكنـر وفرانك هاريـس وغيرهم
من الـــذين أكـــدوا عـــلى أهـــمــيـــة اجلـــنس فى حـــيــاة

اإلنسان سواء فى أبحاثهم أو إبداعاتهم.
وقــد حـاول ولـيــامـز أن يــبـ تـفــوقه فى اإلفـادة من
دراسـات أسـاتـذتـه وإبـداعـاتـهم فــجـعل من أعـمـاله
إطـــاراً لـــتــــأكـــيـــد الـــدافـع اجلـــنـــسى فـى تـــصـــرفـــات
شـــخــصـــيـــاته. وقـــد حـــول ولـــيـــامـــز إحــدى قـــصص

لورانس إلى مسرحية يعد اجلنس أهم أبعادها.
سئل تنيسى وليـامز عندما بدأ فى تدوين مذكراته
اذا قررت فى وهو فى الثالثـة والست من العمر: 

رحلة حتديداً أن تكتب سيرتك الذاتية? تلك ا
أجاب: لـقد كـتبـتهـا عنـدما شـعرت بـالعـوز الشـديد
إنـنى أنفق ما يتجـاوز إمكانيـاتى وقد عرضوا على
50 ألف دوالر كمقدم أتـعاب وكان يساورنى شعور

بأننى سأموت قبل أن يصدر الكتاب.
ــذكــرات صــدرت فى مــارس 1975 أى قـــبل لـــكن ا
وفـــــاته أو مــــصـــــرعه وكـــــانت تــــؤكـــــد بــــشـــــدة عــــلى
النواحى اجلنسيـة فى حياة تنيسى وليامز بل إنها

تعد على نحو ما سيرة جنسية له.
وبــرر الــكــاتب ذلك بــقــوله: «إن الــنــشــاط اجلــنــسى
جـزء هـام من طـبـيـعتـى لم يخـطـر لى إخـفـاؤه كـما
أنى لم أعــتـــبــره شــيــئــاً يـــجب الــتــأكــيــد عـــلــيه إنــنى

أعتبره من حوادث الطبيعة».
وقد عـانى ولـيـامز - كـمـا يـروى فى مـذكراته - من
الـصداقـات الـتى جـعـلته يـنـهـار صـحيـاً ويـشـير إلى
مـحــاولــة أحـد أصــدقـائه أن يــحــتـجــزه فى مـصــحـة
عـقليـة بعد أن أصـيب بصدمـة عصبـية قاسـية إثر

شجار.
ومـــكـث ولـــيـــامـــز بـــالـــفـــعـل بـــضـــعـــة أيـــام فى جـــنـــاح
» بـقـسم فـريـجـنر فى مـسـتـشـفى بـارنكل. «الـعـنـيفـ
كـذلك فقـد أكـد تنـيسى ولـيـامز فى سـيـرته الذاتـية
مـعـاناتـه من االكتـئـاب وعـدم قـدرته عـلى الـتواصل
مع اآلخـرين أو إقامـة حـوار مع أحـد. «وصلت إلى

 رأى في الكتابة
شيئاً أكثر جدية

من الكلمات 
إنها أقرب للحياة

تنيسى وليامز

 أصيب بصدمة
عصبية وانهار صحياً

بعد محاولة 
احتجازه فى مصحة

عقلية

ــطـولـة مـن الـكـآبـة الـدرك األســفل لـتـلـك الـفـتـرة ا
ح بدأت أعيش فى عزلة مطلقة».

وقد وجدت صديقة عابرة لتنيسى وليامز خطورة
عــــلــــيه مـن صــــديــــقه احلــــمــــيـم «راين». صــــارحــــته
ــخــاوفـهــا: «كــيف جتــرؤ عـلى أن تــســكن الــطـابق
الــثــالث والــثالثــ فى بــنــايــة مع رجل ذى عــيــنـ

كنه أن يرمى بك منها»?! شريرت وشرفة 
أمــا أخــطـر الــفــتــرات الــتى عــاشـهــا ولــيــامــز فـهى
عنـدما بـدأت الكتـابة تـسعـتصى عـليه. قـل عطاؤه
أو لم يـعد بـنفس الـوهج القـد وجلأ إلى تـركيـبة
ــركـزة نـصــحه بــهــا الــبــعض تــتــكــون من الــقــهــوة ا
والـسجائـر واخملدرات واخلمر. ثـم جلأ إلى طبيب
نـفسى وبـرر ذلك بـقوله: إذا أفـلـحت فى التـخلص

احلياة فى عالم مزعج

اجلنس.. والعنف

 مراجع للطالب

الكتب والندوات

cyan magenta yellow black File: 8-25�fl�˙��Æ˝�”�1
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> عـند بريخت كان هدف الدراما هو أن «تعلمنـا كيف نناضل ونظل على قيد احلياة» وما يطلب
مـثل أن يـعرضوا الـقضية ال أن تفرجـ أن يفكـروا ال أن يشعـروا لهذا كـان ينتـظر من ا مـن ا
ـتفـرج من أجل خـلق إحـساس يـتـقـمصـوا الـشخـصـيـات التى يـلـعبـونـهـا ومن أجل «اإلغراب» بـا
شـاهـد قبل أن تـبـلغ الذروة وفى أوقـات مـناسـبة ـسافـة كـان بريـخت يـعمـد إلى إنهـاء بـعض ا بـا

شهد. تعرض شرائح على شاشة حتمل رسالة فى تأكيد معنى ا

ولوية والسيدة التى جاءت فى السادسة هى العروض التى أنتجها مسرح الغد خصيصاً للمهرجان. وت وأطياف ا > احلياة على إيقاعات ا

سرحي جريدة كل ا
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 على مهدى

سارح. هرجان النشغال ا > البيت الفنى للمسرح قرر استئناف تقد عروضه فور انتهاء ا

26
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ا سـرح رنيـهاردت غـنيـة ومتـعددة  الئمـة  ـوضوعـات ا > إن ا
يـكـفى: أعـمال بـوكـاشـيو ومـاسـاشـيو وسـيـرفانـتس وسـمـوليت
ـصـادر يـسـتطـيع الـفـنـان اخملـرج أن يـفعل وغـيـرهم فى هـذه ا
مسرحيا ما فعله شكسبير درامياً: أى أن يخلق وهو يغير..».

سرحي جريدة كل ا

13 من أكتوبر2008 العدد 66
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 مراكز بحوث اجلماهير

ـية. وتـعـرضت األبحـاث اجلـماهـيـرية فى مـوضـوعات مـحـليـة أوربـية وعـا
دينة سالسبورج. هذا بالنسبة للجانب التاريخى هرجان السنوى  إلى ا
قال فهو دراسات العلوم أما اجلزء الثانى  –وهو ما يهمنا أكثر فى هذا ا
ـسـرح كـقنـاة تـربـوية سـرحـيـة والـتى قدمت دراسـات واعـيـة بـعنـاوين: ا ا
ـسـتـعـمـلـة فى الـوسـائل ـعـارف تـأثـيـر الـلـغـة ا احلـيـاة وعالقـتـهـا بـاتــسـاع ا
ـسـرح الـسـمـعـيـة والـبـصـريـة عـلى الـلـغـة الـقـومـيـة الـسـائـدة الـعالقـة بـ ا
الـتــرفـيـهى والـوظـيـفــة االجـتـمـاعـيـة لــلـمـوسـيـقى تـأثــيـر شـرائح الـطـبـقـات

سرحية. اخملتلفة للجماهير على األهداف ا

كان من الـطبيعى أن تـقام حلقـات دراسية علـمية بعـد ظهور معـهد أبحاث
اجلـــمــاهــيــر. قــامت احلــلــقــة األولى عــام  1975فى مــديــنــة الــبــنــدقــيـة –
إيـطـالـيـا. وأســفـرت الـنـقـاشـات الـعـلـمـيـة فـى احلـلـقـة إلى جـانـبى احلـلـقـة

وضوعات التالية: الثانية عام  1976فى فيينا بالنمسا عن ا
- حتديد مشاكل وتعقيدات البحث فى قضايا اجلماهير.

- منابع أبحاث اجلماهير.. طبيعتها واختياراتها.
سرح واجلمهور. - عالقة ا

- الطرق اجلديدة ألبحاث اجلماهير.
سرحى وتأثيراته على اجلماهير. - عالقة النقد ا

- فحوصات حول اجلماهير وأمزجتها.
سرح. - تقريب أمزجة اجلماهير فى ا

عاصر. سرح السياسى ا - اجلماهير وا
- جمهور مسارح فيينا بعد عام .1960

سرحيـة الهزلية (الفارس فى فـرنسا إّبان القرن ((16- 15  -جمـاهير ا
ميالدى.

سـرحية - عقبـات مسرح القرن 18 وعالقـتها بـسسيـولوجيـا اجلماهـير ا
األوربية.

ة األولى. - الشعب األثينى كجماهير أولى فى الكوميديا القد
ة وجـمـاهـير الـعـصر سـرحـيـة اليـونـانيـة الـقـد - جـمـاهـير االحـتـفـاالت ا

احلديث.
- الـتـغـيـيــر الـطـار عـلى خـشـبـة مـسـرح درامــات شـكـسـبـيـر وتـأثـيـره عـلى

اجلماهير.
اضى - تأثـيـر الدرامـات اليـابـانيـة (النـو الـكابـوكى) على اجلـمـاهيـر فى ا

واحلاضر.
سرحى. - العالقة ب قار للدراما ومشاهد للعرض ا

تفرج. مثل وا ؤلف وا سرح ب ا - العالقة الثالثية فى ا
دارس. - تطوير وسائل االتصال اجلماهيرى فى ا

ستقرة فى الكوميديات. - احلقائق الثابتة ا
- بحث جتريبى فى التأثير الكوميدى.

تعلقة باجلماهير. سرحية ا - نظريات الفنون ا
عاصر. سرحى ا مثل واجلمهور فى الفن ا - عالقة ا

ـسـرحـيـون أيـضا  –هى عـناوين هـذه الـعـناويـن اجلادة  –كـمـا تـرى ويـرى ا
األبـحـاث الـعلـمـيـة والـتى يـصـلح الـكـثـير مـنـهـا عـنـوانـا ألطـروحـات درجتى
ـكــررة. مـثل هـذه ـاجــسـتــيـر والـدكــتـوراه فى مــصـر بـدال مـن الـعـنــاوين ا ا
الدراسـات تضـيف جديـدا ونـتائج ابـتكـارية أجـزم أن مكـتبـاتنـا وجامـعاتـنا
ـا يتـناسب مع ومـعاهـدنا الـفنـيـة فى حاجـة إلى البـحث والغـوص فيـها و

مسرحنا ومستقبله.
راكز السياسية وفى ظنى أن إنشاء مركز لدراسـات الفنون على غرار ا
واالستراتيجية واالجتماعـية والسسيولوجية والنفسية سوف ُيعلى من

ـسـرحـية أو ـسـرح اجلـانب األعـظم فى جنـاح الـعـروض ا تـمثـل جمـاهـيـر ا
ـسـرح الـعـربى ـصـرى إن لم يـكـن ا ـســرح ا فــشـلـهـا عــلى األقل فى عـالم ا
ـــعـــضـــلــة أمـــرا عـــســـيـــرا يـــحــتـــاج إلى أيـــًضـــا. ويـــأتى الـــكـــشف عن هـــذه ا
ـسـرح وأهدافه اسـتـفسـارات ومـقدمـات وبـحـوث علـمـية جـادة فى مـاهـية ا

ووظائفه.
ـشـكـلة فـقـد سـبقـتـنـا مسـارح أوربـا مـنذ لـسـنـا وحدنـا نـقف حـائـرين أمام ا
سـرح األوربى بفـضل ماضـيه الطـويل واتصالـه بعد ذلك الـقرن  18 لـكن ا
بــعـلم الــنـفس الــتـمــثـيــلى واسـتــنـبــات ريـبــرتـوار نــاهض يـتــعـامل مع الــنـفس
البـشرية خاصة أنه فى موضوعـات الكتابات الدرامية الـنفسية قد تخطى

سرحى قريبا إلى اجلماهير. سرح والفن ا حواجز عدة جعلت ا
ـوضــوعــات وعـلى وال يــعـنى ذلـك أن الـعــلــمـاء الــعـرب قــد جتــاهـلــوا هــذه ا
ـــخـــتــلف األخص فـى الــعـــصـــر احلــديـث بــعـــد انـــتــشـــار عـــلــوم الـــنـــفس 
تخـصصاتها سواء الـتى بدأت أو التى ُأضيفت إليـها فى السنوات األخيرة
نتيجة تطور العلوم والفنون. فقد توالت البحوث واألطروحات العلمية التى
بحـثت فى عـالم الـنـفس وعالم اإلنـسـان بـاعتـبـارهـما وجـهـ لـعمـلـة واحدة
يتنفـسان ويعيشان عـلى اآلداب والفنون واللـذين يكمن فيـهما عالم اخليال
شاعر واألحـاسيس والوجدانيات والرموز (كما فى دراسات واألفكار وا
ــلـيــجى مــصـرى حــنـورة عــز الـدين وبـحــوث مـصــطـفى ســويف حــلـمى ا

إسماعيل).
سرح العربى يقف على أرض رطبة فاترة بعيدا عن البحوث ال يزال فن ا
ـرجوة لـلتـطور والـتقـدم والتـغيـير اجلاد الـعلـميـة الفـنية الـتى تأتى بـالنـتائج ا

واألصيل فى عالم الفن العربى.
ـسرح العربى بال أدنـى منهجـية أو نظام أو وحيـنما تـعمل الفنـون ويعمل ا
ـــوسم فى كل مـــســرح ومــدة خــطـــة مــركـــزيــة حتــدد عـــدد مــســرحـــيــات ا
الــعـــروض واســتـــبــيـــانــات أعـــداد اجلــمـــاهــيـــر وبــرامج زيـــاداتــهـــا وُفــرص
اسـتـقـطـابــهـا فـإن األمـر يـحـتـاج  – وبـالـعــلـمـيـة  – إلى عـدة خـطـوات جـادة

للحاق بالطريق.
ـــقـــال خـــلف الـــعـــديـــد من الـــدول األوربـــيـــة الـــتى حـــقـــقت لن أســـيـــر فى ا
ـسـرح. لـكنـنى سـأكـتـفى بـأمثـلـة قـلـيلـة لـكـنـها انتـصـارات جـمـاهـيريـة لـفن ا

دامغة على جناح فكرة بحوث اجلماهير.
ـسرح الـقـومى الـنـمسـاوى الـذى أسسـته اإلمـبـراطورة أوال  –مـسرح بـورج ا
ماريـا تريزا عام 1741    فى فـيينا. ظل يـقدم عروض األوبرات والـباليهات
دة خمـسة وثالث عاما. عام  1776 يـتعّدل قانـون إنشائه ليـشابه نظامه

سرح القومى  للنمسا.  سرح الفرنسى الكوميدى فرانسيز وليصبح ا ا
سرح بيتا خالصا للدراسات وللمسرح الدرامى النثرى عام  1810 يصبح ا
رور مائتى عام على ميالده كمسرح قومى للنمسا). (احتفل عام  1976 

ـسـرح مـن تـعـّلم الــنـمـسـاوى الــطـبـيب سـيــجـمـونـد خـرجت مـراكـز بــحـوث ا
ـسرحـيـة عـنـد سابـقـة شـكـسبـيـر خـاصة فـرويد كـثـيـرا من الـشخـصـيـات ا
ـسرحى من زاوية العالقة الـوثيـقة واألبديـة ب الـتحلـيل النـفسى واألدب ا
ـشتـرك ب احلـقيـقة واهـتـمامـها بـالدوافع اإلنـسانـية بحـثهـما وسـعيـهـما ا
وب جتسيدات الفن لهذه احلقيقة العصرية الغالية وخرج فرويد إلى أن
ـا تـدخـل أيـضـا فى ُمـكـّونـات الـتــشـكـيل الـفـنى. ثم إلى عـدمــيـة الـتـنـاسق إ
الفـنان  – ساعـة حلـظة االبـتـكار  – والـذى ال يكـون باسـتـطاعـته التـنازل أو
الهروب من مـاضيه احليـاتى أو من ذاته الكامـنة داخله مـنذ والدته. األمر
الذى جاء بنظرة جديدة ربـطت ب الفن والتحليل النفسى برباط وثيق ال
ـكن لـنا الـيوم  – أمام الـتجـريب وتقـنيـات العصـر احلديـث - أن نتجـاهله

أو نغمض البصر عنه أو ُنهمل فعالية تأثيرات هذه النظرة اجلديدة.
طبوع بعشرة قرون نعرف جميعا  – ُكلنا –  أن الدراما قد سبقت الكتاب ا
ـسرح نع مـن االعتـراف بأن خـروجهـا عـلى خشـبة ا وتـزيد. لـكن ذلك ال 
هو الكفيل  –ودائما  –بـإبراز طابعها الـنفسى السيـكولوجى سواء كان هذا
ة أو احتفاليا الطـابع اجتماعيا كأعياد ديـونيزوس واللينايا فى أثيـنا القد
ــصـــريــ الــقــدامـى فى مــســرحــيـــات الــعــزاء أو شــبه ديــنــيــا كـــمــا عــنــد ا

سرحيات إذا أردنا دقة التعبير. ا

فى عـام  1974 أنــشـاء مــركــز أبـحــاث الـعــلـوم بــالــنـمــسـا مــعــهـدا عــلـمــيـا أو
ركـز هو ـعهد  –ا (مركزا) فـنيا مـتخصـصا فى أبـحاث اجلمـاهير. مـهمة ا
ـتـعـددة الـتى يـدخل فـيـهـا الـقـيـام بـالـبـحـوث الـعـلـمـيــة حـول الـفـروع الـفـنـيـة ا
ا فى ذلك فنون الوسائل اجلمهور كأحد عوامل جناحها باشتراكه فيها 
السمعـية والبصريـة. الهدف هو تـدعيم هذه األبحاث بـالوثائق والدراسات
ـحــّصالت واالســتــبـيــانــات وفى حتــديـد ُ ــسـتــنــدات ومن ثم الــنــتـائـج وا وا
ـوصـلـة إلى أهـمـيات هـذه الـنـتـائج. وُعـ الدكـتـور هـايـنز لـلطـرق الـعـلـمـية ا

عهد. كيندرمان مديرا لهذا ا
: األول قـسم الــتـاريخ والـثــانى قـسم الــتـجـارب ــعـهـد مـن قـسـمــ تـكـّون ا
والـتـنـظــيم. يـشــرف عـلى الـقــسـمـ الــدكـتـورة مــارجـريت ديـتــريش أسـتـاذة
سـرحية فى فـيينا والـدكتور كـارل استروتز جامعيـة ومديرة مـعهد العـلوم ا
ـعـهد مـدير مـعـهـد األبحـاث الـنـفسـيـة بـكـليـة الـطب - فـييـنـا. احـتوى كـادر ا
ـســرح عــلـوم عــلى مـتــخــصــصـ فى الــراديــو الــتـلــيــفـزيــون الــســيـنــمــا ا
وسيقى تاريخ الفن السسيولوجيا علم التاريخ اإلحصاء الفسيولوجى ا

علم وظائف األعضاء النيوراجليا علم َوَجع األعصاب.
بعـد دراسـات استـمرت ثالثـة أعـوام كامـلة قـطع مـعهـد أبـحاث اجلـماهـير

سرح  ا
العربى
يقف

على أرض
رطبة
فاترة
بعيداً

عن العلم

سرح  حوارات ومناقشات حول قضايا ا

ـسـرحــيـة وفـنـون أخــرى إذا مـا اسـتـمـر الـبـحث الــعـلـمى فى الـفــنـون ا
احلال على احترام البحث العلمى فى مختلف الفنون.

إن الـذخيرة الـعلمـية الفـنيـة من مراجع وكتب صـدرت أو ُترجمت فى
سرحـي والنقاد فى بلدنا وفـيرة ولله احلمد ويـبقى جهد العـلماء وا
ـسرح وفاعـليـاته فى محل وضـوعات الـكفـيلـة بوضع شـئون ا ابتـداع ا
البحث وعـلى ُسلم التـطويـر; الستكـشاف هويـة اجلماهـير وأمزجـتها
وتـــعـــّطل الـــنــجـــاحــات فـى بــعـض األعــمـــال الــكـــبـــرى وغــيـــر ذلك من
ـــســرحى والــديـــكــور واألزيــاء وفن مــوضــوعــات تـــخــتص بــالـــبــنــاء ا

التمثيل واإلخراج.
ـرتـقـبة الـتى يـجـلس فـيـها الـبـاحـثـون فى عـظيم وكل هـذه الدراسـات ا

من التأمل والبحث والكشف داخل سياج من العلمية وال غيرها.
ـعـاهـد حتت أيــة تـسـمـيـة كـانت ــراكـز أو ا إن مـن نـتـائج تـواجـد هـذه ا

احلقائق التالية:
سرحية لكل مسرح من مسارح واسم ا  – 1رسم اخلطط السنوية (ا
سرح ا يـحقق له تميـزا خاصا يخـتلف فيه بريـبرتواره عن ا الدولة) 

احلكومى اآلخر.
ـقـصـود  – 2تـخـرج هــذه الـبـؤر الـبـحـثـيـة بـتـوجــهـات الـعـمل الـدرامى (ا
رشحـة للعرض) بناء ضام الدرامـية للمسـرحيات ا بذلك اختيـار ا
على التـحلـيل السيـكولـوجى ألمزجة اجلـماهيـر وليس وفق مـا يجرى
سـرحية فى كل مسرح (هذه حسـب اختيار جلنة القـراءة للنصوص ا
ـمــثـلـ والــذين بـحـكم ــلـيـئـة بــشـخـصــيـات هـامـة مـن كـبـار ا الــلـجـان ا
مهنتهم ال يحققون فى غالب األحوال مقتضيات العمل االختيارى).
  1- العـودة إلى جلنـة قـراءة واحدة جلـميع الـنـُصوص فى كل مـسارح
ي وُكـتاب دراما مشـهود لهم بالـكفاءة (جمعت الدولة من نقـاد أكاد
الـلـجان الـسابـقة جـبـران خلـيل جبـران د. مـحمـد صالح الدين بـاشا
زكى طليـمات نبـيل األلفى د. على الـراعى أحمد حـمروش د. عبد

القادر القط).
ـــســرحــ 2  - حــتـى تــثــبـت هــذه الــكـــفــاءة االخـــتــيــاريـــة أعــود إلى ا
ــصـرى ــســرح ا ــصــريــة وفـرقــة ا احلــكــومـيــ الــفــرقــة الــقـومــيــة ا

اضى. احلديث فى خمسينيات القرن ا
ــــســـرحى  53  / 1954  ســـبع ــــوسم ا الـــفــــرقـــة األولـى قـــدمـت فى ا
مـســرحـيــات مـتـرجــمـة إلبــسن أوسـكــار وايـلـد مــولـيـيــر وقـدمت فى
ــؤلـفــات عـلى أحــمـد بــاكـثــيـر يــوسف وهـبـى مـحــمـود تــيـمــور عـبـد ا
ـــجــمــوع 11  احلــلـــيم مــوسى أمـــ يــوسف غـــراب عــزيـــز أبــاظــة 

مسرحية وأكرر فى موسم واحد.
ـعــهـد) فــقـدمت فى ـصــرى احلـديـث (خـريـجــو ا ــسـرح ا أمـا فــرقـة ا
ـوليـير  5 مـسـرحـيات وسم  53   /4 195  مـترجـمتـ اثنـت  نـفس ا
مؤلفة لرشاد حجازى محمود تيمور على أحمد باكثير صوفى عبد

الله خليل الرحيمى.
سرحى احلكوميي +  حسن  5 - نالحظ هذا التنوع اجلمـيل فى ا
االخـتـيـار + الـقـيـمـة الـدرامـيـة فى هـذا االخـتـيـار+ صـحـة رأى الـلـجـنـة

سرح احلكومى فى كل موسم مسرحى. نوط بها وضع خطة ا ا
خـتــامـا ال أريـد أن أقــيم مـوازنــة أو مـقـارنــة بـ مـاض وحــاضـر. لـكن
ـستـنـد على الـعـلمـية انبـثـاق مراكـز بـحثـيـة سيـكون هـو احلل األمـثل ا

وفق. صرى. الله ا سرح ا الشرعية للنهوض با

شـخصـية مـسرحـيـة من الطـراز األول.. أسس فور تـخرجه أول فـرقـة للـتمـثيل
ـسرح الـعـرائس.. ثم انـتقـل لوزارة الـثـقـافة واإلعالم  بـعـدهـا هجـر اخلـدمة
العـامـة ليـؤسس مسـرح البـقـعة.. يـرى أن النـاس تقـسو عـلى الـتراث بـإهمـالهم
ورغـم اتـهـام الــبـعض لـه بـأن مـا يــقـدمه لــيس مـســرحـا.. إال أنه يــفـتح ســاحـته
ـثله ـسـرح عنـده قـوس مـفـتـوح .. ال يغـلـقه أبـدا..إنه يـعـشق  لـلتـجـريب  فـا
ـشخـصاتى يحـترم جـمهوره ويـسعى لـلطـفل بكامل حـلته وحـكاياه ويسـميه ا
الــشـعــبـيــة .. يــحـدثك بــحــمـاس الــطــفل فـتــشــعـر كــأنه قــادم لـتــوه من كــتـاب
األسـاطير مـنفتـحا عـلى عوالم أوسع.. إنه الـفنان واخملـرج الكـبير عـلى مهدى..
هـرجان التـجريبى هـذا العام كان ـسرحى الكـبير ..  الـذى كرمه ا ذلك الـثائر ا

سرح السودانى وأحواله. لـ"مسرحنا" معه هذا احلوار عن ا

السودانى على مهدى: 
فـــــيـــــهـــــا خــــــروج فـــــاجملـــــتـــــمـع الـــــســـــودانى
ـسـرح مـوجود محـافظ.. ونـحـمـد الله أن ا
ـــســـرح ـــثل هـــذا ا وال نـــريـــد أن نـــخـــربـه 

سف. ا
> أنـــتـــقـل بك من فـــرضـــيــــتك كـــمـــهـــتم
مثل? بالتراث إليك كمخرج وعالقتك با
ـمـثل.. ـشـخـصـاتى" ولـيس ا - إنه عـنـدى "ا
فــــــلم أر فـى "احملـــــفل" مــــــا يـــــقـــــارب حـــــالـــــة
الـتـمـثـيل فـبـعض الـنـاس الـذين درسـوا عـلى
أستـاذنا الـراحل "زكى طلـيمـات" الذى درس
ســــــتـــــانـــــسالفــــــســـــكى أفـــــضـل من الـــــروس
وانـــتـــقـــلت مــــعـــارف طـــلـــيـــمـــات حـــول األداء
الــــتـــــمـــــثــــيـــــلى إلـى الــــوطـن الـــــعــــربـى ثم إلى
الــــســــودان الـــذى تــــرك بــــصـــمــــاته عــــلى كل
األجـــيـــال إال أنـه فى احملـــفـل والـــفـــرجـــة ال
ــمــثل يــتــقــمص دور "عــطـيـل" حـتى نــحـتــاج 
يـخنق "ديدمونـة" أو ينتصب اجلـمهور واقفا
من شدة التأثر فهذه زوائد غير مرغوبة.
> اجلــــمــــهـــور.. كــــيـف يـــتــــأطــــر دوره فى

فتوح? محفلك ا
- نــــعم إنـه يـــحــــاورنـــا ونــــحــــاوره وأحـــيــــانـــا
يــدفـعــنـا لـتــغـيـيــر أجـزاء فى الـعــرض فـقـد
قـــدمــنـــاعــرض "ســـيـــنــار وعـــيــذاب" بـــطــرق
مـخــتــلــفــة تــبــعــا الخــتالف اجلــمــهــور فــقـد
ـانـيـا اسـتـانـبـول اجلـامـعات قـدمـنـاه فى أ
ــســرح الــقـــومى وحــتى فى الــســودانـــيــة ا

مكان مفتوح.
> إذن محـفلك يتأثر فى شكله ومضمونه

كان?  بنوعية ا
ــشــخــصـــون وهم يــشــخــصــون - لــذلـك فــا
أدوارهـم يـبــدلــون من ثــيـمــات الــشـخــصــيـة
ـــثـــابـــة الـــبـــطل الـــتـى يـــؤدونـــهـــا لـــتـــصـــبـح 

كان. الشعبى الذى يتغير بتغير ا
ـسرح االحـتفالـية والـفرجة > فى تبـنيك 
ـكـنـك أن جتـرب أشـكــاال فـرجـويـة كــيف 
ــــشــــروعك جــــديــــدة مع االحــــتــــفـــاظ 

اخلاص وهويته?
-  فـى الـــــفـــــرجــــة.. أجـــــرب كـل مـــــا لــــدى
الــــتـــجــــريب بــــبـــعــــده اإلبـــداعـى هـــو حــــالـــة
مــسـتــمــرة داخل الـفــعل والــتــجـريب بــبــعـده
الـنـظـرى والـعـمـلى هـو انـتـظـار نـتـائج فـأنـا
أجـرب فى إعادة صـيـاغة بـريـخت بالـشكل

الذى أراه مناسبا.
كان.. فماذا عن > هـذا عن التجريب فى ا

التجريب فى اجلمهور?
- حـدث هـذا عـنـدمـا قـدمت روايـة "سـلـمان
الـزغرات سيد سـنار" وقبل دخـول اجلمهور
أطـــلــقـــنـــا الـــبـــخـــور ومــنـــعـــنـــا اجلـــمــهـــور من
الــدخـــول.. ثم أدخـــلــنـــاه بـــاألذكــار فـــدخـــلــوا
بــالــنــوبــة الـــصــوفــيــة واألجــراس وهــذا جــو
خـرافى وكـان كل مـا يـعـنـيـنى فى هـذا األمـر
هو امـتالك ذلك اجلـمـهـور منـذ الـبـداية وال
يكون محـايدا وأن يصبح جزءاً من العرض
وقد عرضنا نـفس العمل بالقاهرة وهذا ما
أســــمـــيـه بـ"فــــرجـــة بــــ احلــــدود"وهى ذات
ـعاجلة الـتى قمت بهـا فى "الرجل الطيب" ا
صرية لـبريخت وعرضـتها فى دار األوبـرا ا
ــكـــشـــوف وعـــرضـــتــهـــا فى ـــســـرح ا عـــلى ا

الفضاء عام 2005. 

> أقصـد هل أنتج هذا الراهن نـوعا معينا
قاومة مثال? سرح.. كمسرح ا من ا

ـسـرح نـشأ لـكى يـعـبـر عن الـنـاس ضد - ا
من يــحـــكـــمــهم ولـــكـــنى أفــضـل أن تــســـمــو
الـــفـــنـــون فـــوق أى تـــيـــار  فـــالـــفـــنـــون مـــرآة
ــرآة حــمــراء أو الــوطن فــإذا كــانـت هــذه ا

صفراء فال أجد نفسى فيها.
رآة الليبرالية? > نحن نبحث عن ا

ا فيهـا من حرية وتعـبير جيد عن - نـعم 
أحـالم الــنــاس لــقــدرتــهم عــلى اســتــشــراف

مستقبلهم.
> أين ترى اخلطوط احلمراء?

- ال.. إنها موجودة بداخلنا فقط.   
ـــســرح الـــتـــجـــارى فى الـــســـودان كـــيف > ا

يسير?
- لـديـنـا فـرق مـسـرحـيـة جتـارية لـكن لـيس

للناس نظيـفا.. على اعتبار أنه كان قطعة
ـلـقـاة فى الـطـ وهـذه قـسـوة ـاس ا من ا

كبيرة.
> لكـنه كـان مـنـسـيا بـالـفـعل وجـاء هؤالء

األساتذة وغيرهم فذكروا به?
- هـذا هو الـتعـبيـر الصحـيح فقـد كان فى
خواطر الناس لكـنه كان منسيا فأنا ليس
بـينى وب العـصرى مسافـة أو تباين فأنا

عصرى فى تناولى للتراث.
ــا يـقــال عـنـك إنك ضـد كــوكـبــيـة أو > ر

ة الفن ! عو
- ال عـــــلـى اإلطالق.. فــــــأنـــــا أتـــــعـــــامـل مع
ـان وتبـادلـنا اآلخـر بـدليل عالقـاتى مع األ
ـســرحى مــعـهم فــقـد أوفــدنـا11 ـعــرفى ا ا
مـسـرحـيـا فى دورة تـدريـبـيـة وقـدمت فـيـها
معاجلة لـنص  بريخت "الرجل الطيب من

سشوان".
عاجلة? > كيف كانت تلك ا

: األولى اخلـــاصــة - كـــانت فى جـــزئـــيـــتـــ
بدخول اآللهة ومحاولتهم إيجاد سكن فلم
يــجـــدوا ســوى عــنـــد الــعـــاهــرة ولــكـــنــنــا ال
نــســتـطــيع أن نــقـول ذلـك فى مـجــتــمـعــاتــنـا
ـعـقول فى مـعتـقداتـنا العـربيـة.. فهل من ا
ـسيـحيـة أن تكـون العـاهرة اإلسالمـية أو ا

أفضل من يسكن لديها اآللهة?
> هل قـابلـتك أية  مـشـاكل مع تلـقى هذا

النص?
- نـــعم .. الـــنـص ولـــيس بـــريــــخت نـــفـــسه
ا وهذا ما قمت به من معـاجلة للمشهد 
يــتـنـاسـب مع ثـقـافــتـنــا الـعـربــيـة األفـريــقـيـة
بنفس الشخوص نعم لكن بأجواء أخرى.

ولها? سرحية السودانية من  > الفرق ا
- "الـبقعة" تـساعد وتسـاهم فى تمويل هذه
هرجان الفرق ولكنه تـمويل محدود أليام ا
فـالــفـرق الــتى تــصل لـلــمــسـابــقـة الــرسـمــيـة
ـــنــــحـــهـــا مــــبـــلـــغــــا يـــقـــارب الـ 1000 دوالر
لتغـطيـة تكالـيف اإلنتاج  وهى ال تـتعدى12
فـرقـة كـمـا نـقـوم بـعـمل ورش مـركـزيـة لـبـنـاء
الـــــــديـــــــكــــــورات وأخـــــــرى حــــــول اجلـــــــســــــد
واستخدامه نستعـ فيها بخبير من بولندا
أو هـــولــنــدا وورشــة حــول مــســرح بــريــخت
قـراءة ومعاجلـة النص وحتلـيله وقد شارك

فى الورشة أكثر من   50دارسا.
> تـرى .. هل أثر الراهن السـياسى لديكم

سرحية? على واقع احلركة ا
- نــعم أثــر عــلى احلــيـاة الــعــامــة بــأســرهـا
ألنه أكثـر تعـقـيدا يـترك آثـاره االقـتصـادية
واالجتماعية والـثقافية وأثره على الفنون
أعــمق ألنـــهــا أكــثــر حـــســاســيــة. وأرى أنه
لـــيس بـــالـــضــــرورة أن تـــعـــبـــر الـــفـــنـــون عن
سياسة الدولة بقدر ما تعبر عن نفسها.

وفـى عـــــروضى األخـــــيـــــرة أســــتـــــخـــــدم فى
الـــفـــرجــة كـل عــنـــاصـــر الــتـــراث من رقص
وأغــــان شـــعـــبـــيــــة وإنـــشـــاد ديــــنى وصـــوفى
ـــــمــــالك وحــــركـــــة. كــــمــــا أرده إلـى زمــــان ا
الــــكـــنـــســــيـــة .. فــــقـــد شــــهـــدت الـــكــــنـــائس
ـة أحـد أشكـال الـتـمـثيل الـسـودانـيـة القـد
ـة فى ـسـرح. والـكـنـيـسـة خـاصـة الـقـد وا
أوربـــا كــان لـــهــا دور كــبـــيــر فـى إثــراء هــذه
ـســرح الـسـودانى الــتـجـارب  كــمـا عــرف ا
بـشـكل مـباشـر عن طـريـق مـثـلـما جـاءتـنا
ــعــارف من مــصــر وســوريــا. الــكــثــيــر من ا
ــدارسه ــســرح  كــذلك عــرف الــســودان ا
الـكالسيكية من اجلـاليات العربـية أنشطة
ـدن الــتى كـانت تــتـركـز فــيـهــا نـشـاط فى ا
تـــلك اجلـــالــــيـــات مـــثل : بــــورســـودان عـــلى

البحر األحمر.
ــسـرح > رغـم اعـتــرافك بـدور الــشـام فى ا
السودانى إال أن لك حتفظا على "يعقوب

صنوع" ما مرجع هذا التحفظ?  
- نـعم لى حتــفظ عـلى االعــتـقـاد اخلـاطئ
ـرجـع الـرئـيـسى كـون يــعـقـوب صــنـوع هـو ا
ـسرحـيـة لذا ـسـرحـنا الـعـربى والـنهـضـة ا

بحثت عن فرجة مسرحية بديلة.
سرح" هل > تـعبيـر"استـغالل التـراث فى ا

توافق عليه بهذه الكيفية?
ــفـتــرض أنــنـا - هــذا تـعــبــيـر خــاطئ فــمن ا
ـســرح لــنــغــمـسـه فى الــتـراث ولــيس نــأخــذ ا
الـعــكس كــمــا يــقـال فــعــنــدمــا تـتــأمــلــ قـول
النقاد فى: "جنيب سـرور" فى أغنية "يا بهية
وخـــبـــريــنى" أو أســـتـــاذنــا يـــوسف إدريس فى
"الــفــرافــيــر".. أنـهــمــا اســتــخــدمــا مــوتــيــفـات
مصـرية شـعبـية إال أننى أقـول عكس ذلك..
وأتــــمـــــنى أن أكــــون صــــادقــــا فـى مــــشــــروعى
الـتـنظـيـرى العـلـمى للـمـسرح فـما أؤكـد عـليه
ـــانـــيـــا أو فى أعـــمــــالى األخـــيـــرة ســـواء فى أ
بــاريس حـيث أخــذت الـعـنــاصـر الـتـى تـسـمى
مــســرحـا وأدخــلــتــهــا فى الــتــراث فــلم تــلــبس

التراث; بل أصبحت هى التراث.
> هل أعتبر هذا توافقا أم تماهيا?

- لـو قـلـنــا إنه تـوافق.. فــهـذا يـعـنـى أنـهـمـا
كـانـا طرفى نـقـيض ولـكن فى مـسرحى ال
يـوجد مـا يـشيـر إلى أنه نـقيض الـتراث بل
هو الـتراث نفـسه فقط أسـتخدم الـفرجة

فى شكلها الدائرى ألنها هى السوق.
> إذن مــا تـــقــوم بـه هــو إعـــادة اكــتـــشــاف
سرحية? للتراث وتوظيفه عبر العملية ا
- الــنـــاس تـــقــســـو عــلـى الــتـــراث والــفـــنــون
الــتــقــلــيــديــة فــيــقــولــون: "جــمــرنــاهــا"وذلك
عـنـدمــا جـاء بــرشـيــد أو عـبـد الــرحـمن بن
زيدان أو الطيب الـصديقى أخذوا التراث
الـــذى كـــان مــغـــمـــورا فى الـــطـــ وقـــدمــوه

ـــوســـيــقى > فـــور تـــخــرجـك فى كـــلــيـــة ا
سـرح القومى وتـقلدت والدرامـا عمـلت با
عــدة مـنـاصب بـوزارة الـثـقـافـة ثم هـجـرت
هذا كـله لتؤسس مـسرح البـقعة عام1996

سرح البقعة? .. ماذا تعنى 
ـســرح الــقــومى - أوال أود الــتـفــريـق بــ ا
والوطـنى ذلك ألن مفـهوم الـقومـية أشمل
ويفسره البعض خـطأ بناحية قطرية كأن
ــــــصـــــرى أو ــــــســـــرح الــــــقــــــومـى ا يــــــقــــــال ا
السودانى.. استـأجرت مبنى وأسست فيه
"مسـرح البـقـعة" و"الـبقـعـة" اسم مديـنة أم
ــــديـــنــــة الـــتـى أســـســــهـــا اإلمـــام درمـــان ..ا
ــسـتــعـمــر عـام 1800 ــهـدى بــعـد خــروج ا ا
وأسس دولــــة ســـودانــــيـــة حــــرة وأســـمــــاهـــا

ضيئة". "البقعة ا
سرح > يرتـبط مشروعك التنظيرى فى ا
الـسـودانى بـالـتـراث ويـتمـاس مـع مـشروع
ــغــربـى الــكــبــيــر عــبــد الــكـر الــكــاتب ا

برشيد.. هال حدثتنى عنه?
- نعم يتماس مـشروعى تماما مع مشروع
أستاذنـا اجللـيل عبد الـكر برشـيد الذى
ـسـرح الـعربـى أما قـال بـاالحـتـفـالـيـة فى ا
ـسـرح الـعـربى أنـا فـقـلت: "احـتـفـالـيـة فى ا
األفريقى" لذلك طـرحت مشروع التكوين
.. وال أســـتــــعـــمل مــــنـــذ عـــام 1997 كـــلـــمـــة

إخراج فى أعمالى.
ـرحـلـة > لــكن مـسـرحـك كـان قـبل تــلك ا

تقليديا ?
- نــعم بل كــان جتـاريــا كــومـيــديــا سـيــاســيـا 
وقـــلـت فى بــــعض الــــتــــجـــلــــيــــات إنه مــــســـرح
الكباريه السياسى ألننا كنا نطرح من خالله

قراطية الثانية والثالثة. أفكارنا إبان الد
> وماذا عن ركونك إلى التراث?

- بـــدأت فـى بـــيــــروت عـــلى يــــد نـــبــــيه أبـــو
احلـسن ودريـد حلـام  لكـن فى عام 1979 
غيرت مشـروعى وارتكزت إلى البحث فى

سرح بالفرجة. التراث وارتباط ا
> ألـذلـك تـسـتـخـدم كلـمـة "مـحـفـل" بدال

من "مسرح" اتفاقا مع تسمية برشيد?
- نــــعم ألنـــنى لـم أجـــد مـــا يـــطــــابق كـــلـــمـــة
ـسـرح مـســرح فى الــلـغـة الــسـودانــيـة .. فــا
ـــكــــان الــــذى تــــســــرح فــــيه لــــغــــويــــا هــــو: "ا
الـــبـــهـــائم" لـــذا اتـــفـــقـت مع بـــرشـــيـــد عـــلى
ـــكــان الــذى الــتــســـمــيــة ألن احملـــفل هــو ا
نــــــحـــــتـــــفل فــــــيه .. وأقـــــول عـن مـــــســـــرحى
"احملــــفـل"لــــيــــنــــاسب االسـم مــــا يــــقــــدم من

حاالت فنية وعروض فرجوية .
سرح السودانى ..? > كيف تؤرخ لبدايات ا
سـرح فى شـكله األول - عرف الـسـودان ا
قـبل بـداية هـذا الـقرن بـاعـتـبارى مـدافـعا
ــســـرح الــســودانى عن قـــيم الــتـــراث فى ا

سرحيون العرب ظلموا ا
« التراث «مرت

 التجريب فى بعده
اإلبداعى حالة

مستمرة .. واستغنيت
عن لقب «اخملرج» 
منذ عام 1979

 أخذت العناصر
التى تسمى مسرحاً
وأدخلتها فى التراث
فأصبحت تراثاً

سرح مرآة الوطن  ا
وال أجد نفسى 
رايا احلمراء فى ا
أو الصفراء

قال قصود بها هذا ا مراكز البحوث ا

مركز أبحاث العلوم  – النمسا

احللقات الدراسية النابعة

 دراسة
اجلمهور
وعالقته
سرح با
ليس ترفاً
لكنها

 من العلوم
همة ا

 :QGƒM
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> كـانت اإلضاءة عنـد أبيا أهم رسام لـلمنـاظر فاإلضاءة وحـدها حتدد وتكـشف وطبيـعة استجـابتنا
ـكن التحـكم فيهـا - كما نـعرف - بـالتحـكم فى درجة ونوع اإلضـاءة على اخلشـبة وكان االنـفعـالية 
ـشهـد من أوبرا «روميـو وجولـييت..» حلظـة التـقاء احلبـيبـ فى قاعة أبـيا يـدلل على فـكرته هذه 
قـصـر آل كابـيـوليت: تـخـفت جمـيع األضـواء علـى اخلشـبة وتـتـركز حـول احلـبيـبـ بهـذه الـطريـقة

وسيقى. صمم أن يؤكد قوة حلظة اللقاء كما يستطيع أن يؤكدها با يستطيع ا

هرجان. شارك فى ا صرى ا سرحية يشاركون فى العرض اإليطالى / ا عهد العالى للفنون ا > عدد من طالب قسم التمثيل با

سرحي جريدة كل ا
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ياه العكرة واألرض ا
سرح ستباحة فى إدارة ا  ا
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 تضم مجموعة قليلة 
من ذوى اخلبرة الطويلة لكن
حتاصرهم العقبات واألزمات

هرجان. شاركة فى ا رشحة للمهرجان ا > من تأليف وإخراج وليد عونى تقدم دار األوبرا مسرحية «قصة الفراشة القاتلة» ضمن العروض ا
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عاصر فقد اقترح «أن يتخلى عن سرح ا > لكى يؤكد أرتو قطيعته مع خشبة ا
ـعـمـار احلالى لـلـمـسرح وأن نـتـخذ ألنـفـسـنا مـكـانا يـشـبه سـاحة أو حـظـيرة ا
عابد فى التبت. قدسة أو بعض ا ونصممها كما تصمم الكنائس أو األماكن ا

سرحي جريدة كل ا
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كوميديا سياسية تتحدى التفجير

سرح تعود إلى بغداد بعد 5 سنوات «احتالل» لك جيبُه».. أضواء ا «جيب ا
أكــثـــر من ألف مــتـــفــرج عــراقى
كـــانــــوا عـــلـى مــــوعـــد األســــبـــوع
ــــــــــــــــــاضــى مــع أول عــــــــــــــــــرض ا
مــــســــرحى مــــســـائـى يـــقــــدم فى
بــــغـــداد مـــنـــذ خــــمس ســـنـــوات
متحـدين الظروف األمنية التى
تـعـيـشــهـا بـغـداد والـتى شـهـدت
تـفجيـراً سبق الـعرض بـساعات

قالئل.
ـلك سـرحى «جـيب ا الـعـرض ا
جـيـبه» الـذى يقـدم عـلى خـشـبة
ـســرح الــوطــنى الــتــابع لـوزارة ا
الـثـقـافـة والـذى يـعـد األول مـنذ
االحـتالل األمـريـكى اسـتـوحت
عـــنــــوانـــهــــا من هـــتــــاف عـــراقى
شــــــعـــــبـى ذاع إبـــــان مــــــشـــــاركـــــة
نتخب العراقى فى منافسات ا

كأس آسيا وفوزه بها.
وحمل العـرض انتـقادات الذعة
إلى الــــفــــســــاد الــــســـــيــــاسى من
خالل حــــكــــايــــة حــــاكم يــــســــعى
إليـــــهـــــام الـــــنـــــاس بـــــأنـه يـــــرعى
مـصــاحلـهم بــيـنــمـا يـتــطـلع إلى
إشباع رغبـاته وتنمية مصاحله
الـــشــــخـــصــــيـــة فــــيـــقــــوم أحـــد 

ـــواطــــنـــ بــــاخـــتــــطـــافـه لـــكى ا
ــــــديــــــنـــــة لــــــيالً يــــــتـــــجــــــول فى ا
ويــشـــاهــد بـــنــفـــسه مـــا يــعـــانــيه

الشعب.
ـــســــرحـــيــــة بــــطـــولــــة وإخـــراج ا
حـــيـــدر مـــنـــعـــثـــر تـــألـــيف عـــلى
حــــــــســــــــ الــــــــذى يــــــــقــــــــول عن
مــــســــرحــــيــــتـه إن لــــهــــا طــــابــــعـــاً
سـيــاسـيــاً مـعــربـاً عـن أمـله فى
أن يــشـــكل الــعــمـل خــطــوة أولى
ــســرح فى اجتــاه الـــعــودة إلـى ا
الـــــــســــــيـــــــاسـى الــــــذى اعـــــــتــــــاده
الــــعــــراقــــيــــون فـى ســــتــــيــــنــــيـــات

اضى. وسبعينيات القرن ا
فى حـ اعـتـبـرها الـنـاقـد رياض
مــــوسـى ســـــكـــــران رئـــــيس قـــــسم
ـسرح فى كلـية الفـنون اجلمـيلة ا
بـبغداد عـودة للمـسرح الكـوميدى
اجلـاد واصـفــًا الـعـرض بـاجلـرأة

فى تصدية للمظاهر السلبية.
شـــارك فى الــعـــمل عــلى داخل
قــاسم الــســيـد فـالح إبـراهــيم

جنم الربيعى زهرة بدير.

سوسن الهارون 
مع ابن الوالى.. 

فى جتربة مسرحية ناضجة
وصفت سـوسن الهـارون مذيـعة قـناة فـنون
مــــشـــاركـــتـــهـــا فـى مـــســـرحـــيــــة "ابن الـــوالى
واحلمالى" بأنها «ناضجة» كونها التجربة
الــثــانــيــة لــهــا بــعـــد "ســوسن والــدمــيــة" فى
مـــســــرح الـــطـــفـل مـــشـــيـــرة إلـى أن جـــمـــيع
ـــتــلـــئـــة مــنـــوهــة إلى أن ــقـــاعــد كـــانت  ا
وجـــود هــــذا الـــكم الــــكـــبــــيـــر مـن األعـــمـــال
ــســـرحــيــة فى الـــعــيــد يــعـــود إلى الــنــظــام ا

الدراسى.

سرح اإلماراتى وأزماته واقع ا
ناسبة «العيد» فى ندوة 

نـظـم مـكـتـب مـهـرجــان دبى لـلــتـسـوق عــلى هـامش
فـعاليـات وأنشـطة احتـفاليـة"العـيد فى دبى" ندوة
ـسرحية فى جـمعت عددًا من أهم الشـخصيات ا
سرح وبحث السبل ناقـشة واقع ا دولة اإلمارات 
الـكفيـلة بـاالرتقـاء بهـذا القطـاع وذلك فى اجمللس
اإلعالمى فى مــركـز مــعـارض مــطـار دبى. حــضـر
ديـر التـنفـيذى لـلمـشاريع النـدوة سعـيد الـنابـودة ا
فى هـيـئـة دبى لـلـثـقــافـة والـفـنـون وإبـراهـيم صـالح
ـــكـــتب مـــهـــرجـــان دبـى لـــلـــتـــســوق ـــنـــسق الـــعـــام  ا
ـسـرحـيـ وإسـمـاعـيـل عـبـد الـله رئـيس جــمـعـيـة ا
والدكتـور حبيب غـلوم من وزارة الثـقافة والـشباب
وتـنمية اجملـتمع وسعيد سـالم رئيس مجلس إدارة
مثل مسرح أم القيـوين والكاتب سالم احلتاوى وا
مـثل واخملرج سـرحى محـمد سـعيـد وا واخملـرج ا
ــمــثل ــســرحى الــتــلــيــفــزيــونى إبــراهــيم ســالم وا ا
ـسـرحى عــبـد الـله سـالم إلى جــانب الـعـديـد من ا
الـشــخـصــيـات الــعـامـلــة فى مــسـارح الـدولــة. أثـنى
إســمــاعـيـل عـبــد الــله عــلى اجلــهــود الـتى يــبــذلــهـا
ستوى مكتب مهرجان دبى لـلتسوق فى االرتقاء 
ـسرح احملـلى من خالل رعـاية أعـمال مـسرحـية ا
هـا للجمهـور وقدم شرحًا مفصًال إمـاراتية وتقد
ـــشـــاكـل الـــتى ـــســــرح فى اإلمــــارات وا عـن واقع ا
يـــعــانى مـــنــهــا واحلـــلــول الــكـــفــيـــلــة بــتـــخــطى هــذه

العقبات.

 حبيب غلوم 

فى رحلتها األولى خارج عمان..
فرقة الرستاق فى التجريبى بـ «بريق فى الظلمة»
سرحية الـعمانية للـمشاركة فى فعـاليات مهرجان تتـواصل حالياً استعـدادات فرقة «الرستـاق» ا
سرحية «بـريق فى الظلمة» تـأليف أمل السابعى القـاهرة الدولى للمـسرح التجريـبى بالقاهـرة 

شاركة األولى للفرقة خارج السلطنة. وإخراج يوسف البلوشى والتى تعد ا
ـــعـــمـــرى رئـــيس فـــرقـــة الـــرســـتـــاق وقـــال مـــحـــمـــد بـن خـــمـــيس ا
ــشـاركـة حــدثـاً تـاريــخـيــاً يـفـخــر به أعـضـاء ــسـرحـيــة: تـعــتـبـر ا ا
الـفــرقـة مـتـمـنـ من خاللــهـا تـمـثـيل الـسـلــطـنـة عـلى أكـمل وجه
ـــشــــاركـــة فــــرصـــة كــــبـــيـــرة لـالطالع واالحــــتـــكـــاك حــــيث تــــعـــد ا
واالســتـــفــادة وذلـك من خالل الـــتــنـــافس أو حــتـى الــتـــواجــد بــ
ـشـاركـ عـلى جـزء من ــيـة وإطالع ا الــعـروض الـتـجـريـبـيـة الـعـا

حضارة السلطنة.
وحــول مــشــاركـــة اخملــرج يــوسف الــبــلــوشـى رئــيس فــرقــة مــزون
ـسـرحـيـة كــمـخـرج لـلـعـرض قـال رئـيس فـرقـة الـرسـتـاق: تـعـتـبـر ا
ــسـرحــيـة ثــمـار مـشــاركـة اخملــرج يـوسـف الـبــلـوشى فـى إخـراج ا
التعـاون الدائم ب فرقـتى الرستاق ومـزون حيث تعاونـا سابقا
سـرحـيـة بـطولـة مـحـمد ـاثـلة لـفـرقـة مـزون. ا فى مشـاركـات 
ـعـمـرى وخـالـد الضـويـانى ووسـط الـعقـد وزاهـر الـسالمى ا
ــعـمــرى ويــوسف الـصــاحلى ورابــيـة وثــانى الــسـعــدى وعــلى ا

ـؤثرات البـلـوشى كمـا يـشارك فى الـعـرض عبـد اللـه البـحرى وخـمـيس مسـلط ويـشرف عـلى ا
تابـعة الفـنية وتنـفيذ الـسينوغـرافيا اخملـرج وليد اخلروصى تـنفيـذ وتصميم صالح البـحرى وا

عمرى ويوسف الرواحى واإلشراف العام لصالح الشعيلى. الديكور لفهد ا

«سوناتا اجلنون»..
هرجان  مغامرة سورية فى ا

عـن نص «ســــــونــــــاتــــــا اجلــــــنـــــون»
لــــلــــعـــراقـى جـــواد األســــدى أعـــد
اخملــرج الـــســورى عـــروة الـــعــربى
سرحى «تـشيللو» الذى عرضه ا
ـــــــهــــــــرجـــــــان يـــــــشــــــــارك بـه فـى ا

التجريبى هذا العام.
كـــان جـــواد قـــد شــاهـــد عـــرضــاً
للعربى بعـنوان «الليغرو» وصفه
بـعدهـا بـأنه «هنـدى أحـمر يـجر
عــــــربــــــة اإلبــــــداع احلــــــر» وقــــــد
اخـــــــتــــــــار اخملـــــــرج الـــــــشـــــــاب أن
يـــخـــوض مـــغــامـــرتـه اإلبـــداعـــيــة
جـموعة من الـشبان اجلـديدة 
والـشـابـات الـذين لم يـسـبق لـهم
الـتمثـيل أو الوقوف عـلى خشبة
ــســرح ولم يــتــلــقــوا كــذلك أى ا
ـــــيـــــة فـى هــــذا دراســـــات أكـــــاد
اجملـال ورغم ذلك فـاز الـعرض
بــــثالث جـــــوائــــز فى مـــــهــــرجــــان
ـــســرحى هـى جــوائــز  «شــام» ا

أفـــــــــــــــضـل عـــــــــــــــرض أفـــــــــــــــضـل
ـثـلـة سـيـنــوغـرافـيـا وأفــضل 
كـمـا اخـتـيـر لــتـمـثـيل سـوريـا فى

هرجان. ا
تــدور أحـــداث «تـــشــيـــلــلـــو» حــول
أخــتــ يــعـمـالن خــادمــتــ لـدى
أحــــد الــــرجـــال الــــذى يـــبــــدو أنه
سـيــد ذو سـطـوة ونــفـوذ كــبـيـرين
فى الــبـــلـــد تــظـــهـــر كل مـــنــهـــمــا
مــحـبــتـهـا وتــعـلـقــهـا به ورغـبــتـهـا
الـــــقـــــويــــة فـى االرتـــــبـــــاط به بل
ـشـاجرة يـصل األمـر بـهـما إلـى ا
واالخـــــتـالف ال لـــــشىء إال ألجل
الــتـنــازع عــلى كــسب وده والــفـوز

بقلبه.
ـسـرحـيـة تـمـثـيل جنـاح مـخـتـار ا
جـيـانا عـنـيد عالء ديـار بـكرلى
أحــمــد كـــيــكى إيــهـــاب شــعــبــان
إعــداد وســيـــنــوغــرافــيــا وإخــراج

عروة العربى.

 محمد العمرى

سرح للشباب يكرم أيام ا
 «حياة الفهد»... و«الكراج» فى االفتتاح

 حياة الفهد

لك جيبه   عرض جيب ا

 سوسن الهارون

اخلامسة. وفى االجتـاه نفسه عقد مدير
ــهــرجــان عــبــد الـــله عــبــد الــرســول عــدة ا
ـسـرحى اجـتـمــاعـات مع مـخـرج الــعـرض ا
"الــــكـــراج" والــــذى يـــعــــرض فـى االفــــتــــتـــاح
اخملــرج عـــبــد الـــله الـــبــدر وكـــذلك مــؤلف
ومــصــمم ديــكـــور الــعــمل فــيـــصل الــعــبــيــد
حــيث ســـيــشــارك به مــجـــمــوعــة من جنــوم

سرحية الكويتية. احلركة ا

فـنـانـ ونـقـادا وصـحـافـيـ أثـروا احلـركـة
ـسـرحـيــة الـكـويـتـيـة بــإبـداعـاتـهم وسـيـتم ا
هـرجان مـنحـهم وسامـاً تـقديـراً من إدارة ا
لـــــلــــــمـــــســــــرحـــــيــــــ ودورهم فـى احلـــــركـــــة

سرحية الكويتية. ا
أثـنى اخملـرج جـابـر مـحـمـدى عـلى اجلـهود
ـشاركة ـبذولـة من قبل الـفرق ا الـكبـيرة ا
وتــــعــــاونــــهـــــا إلجنــــاح فــــعـــــالــــيــــات الــــدورة 

ـــهـــرجـــان أيـــام تـــكـــرم الـــدورة اخلـــامـــســـة 
ـــســـرح لــلـــشـــبـــاب والــتـى تــبـــدأ فى 15  ا
أكــتــوبــر عــلـى مــســرح الــدســمــة الــكــويــتى
الـفنانة حيـاة الفهد والفنـان عبد الرحمن
ـــؤلف الـــعـــقل والــــفـــنـــان داود حــــســـ وا
ــســرحى ســلــيــمــان احلــزامى والــدكــتــور ا
مـــحــــمـــد مـــبــــارك بالل والـــفــــنـــان أحـــمـــد
ــكـرمـ  الــسـلــمـان كـمــا سـتـضم قــائـمـة ا

ـــا خـــاب ومـــســـئــــولـــيـــة اتـــخـــاذ الــــقـــرار وطـــا
ا ألن اإلدارة سعيهم- في الوقت نفسه-  ر
كــانت تــشــهـد مـن أبـنــائــهــا أكــفـاء لــقــيــادتــهـا
وتـسـييـر سـفـيـنـتـهـا. ولـكن مـرة أخـرى يـخطئ
التغيـير هؤالء وال يبل صدي شـوقهم لقيادة
ــســتـبــاحــة فــلــمـا ال يــكــون الــهــجـوم اإلدارة ا
تــصــفــيــة لــلــحــسـاب مـع"مــحــمـود نــســيـم"آخـر
ديرين الشرعي ودمغه بالشيطان األكبر ا
خـاصــة وأنـنـا ال نـعـرف أدب االخـتالف ومن
نـــــاحــــيــــة ثـــــانــــيــــة مـــــد اجلــــســــور مـع"عــــصــــام
السـيد"أول طـابور طـويل منـتظـر من مديرين
وافــــدين فــــقــــد يــــرهـــــبــــهم ويــــعــــيــــنـــــهم عــــلى
ــا لــهـثــوا في غــيــر خــفـاء قــضــاء"مـصــالح"طــا

وراءها!. 
ـــــؤسـف أن كـــــثــــــرة من صــــــحـــــفـيّ الـــــوسط وا
الفـني- وفي أوسـاط أخـرى- ال يكـتـفـون بأن
هنتهم من قدسية يكونوا صحـفي يعون ما 
ا تـفرضه من مهـام ولكن ما أن ويـلتزمـون 
يــضـع الــواحــد مــنـــهم يــده عــلـى مــســاحــة في
صـحـيـفـة يـطل مـنـهـا عـلى الـرأي الـعام حـتى
يــركـبه جــني"وادي عــبـقـر"الــشـهــيـر في األدب
الـعـربي ويــتـصـور نــفـسه- آثــمًـا قـلــبه- نـاقـدا
مبرزا مرة ومبدعا ال يشق له غبار مرات.
وعــلـى مــســتــوى آخـــر تــبــلـــور اجتــاهــان في إدارة
ـســرح نــحـو الــصــحـفــيــ أولـهــمــا شـاع بــطـول ا
اضـي ملـتـبـسا الـتـسـعيـنـيـات تـقريـبـا من الـقـرن ا
ـنـافع وكـان يرى دعـوة الـصـحـفـي في بـتـبـادل ا
ـهـرجـانـات إللـقــاء الـضـوء عـلى أنـشـطـة اإلدارة ا
ا والتنويه إلى فعـالياتها في ظلـمة األقاليم وطا
اضـطــر هـذا االجتـاه إلى الـتــواطـؤ مع لـوثـة هـذا
الـنـفـر من الـصحـفـيـ بـالنـقـد واإلبـداع وإن يكن
ــســـاحـــة" عـــلـى غـــرار تـــهـــديــد حتـت تـــهـــديـــد "ا
الــسالح فــأســفـر عن مــؤلــفــ لم يــأبـهــوا غــالــبـا
بـلـجـان الـقـراءة وقـراراتـهـا واسـتـطـاعـوا بـتـهـديـد
ــســاحــة تــمــريــر أعــمــال كـســرت لــوائـح األجـور ا
وسـرعـان مـا غـمرهـا الـنـسـيان وأسـفـر عن نـقاد
كان أكـثرهم  فـضائح حـية عـلى طاولـة الندوات
ومن احــــتـــرم نـــفــــسه آثــــر الـــصـــمـت دون تـــكـــرار
حملـاولة الـكـالم. وكان االجتـاه الـثـاني في اإلدارة
ولــيـد خــطــايـا وتــداعـيــات االجتــاه األول فـأبــعـد
هووسـ بجني الـنقد واإلبداع عن الـصحفـي ا
فـــعـــالــيـــات اإلدارة أو قـــيــد الـــتـــعـــاون مــعـــهم في
ــــهـــنـــيــــة ولـــكـــنـه في الـــوقـت ذاته لم حـــدودهم ا
ستباحة جلني يسلم- بطبـيعة احلال والنفوس ا
ـــســاحـــة"ورذالــة مــا وادي عــبـــقــر- مـن تــهـــديــد"ا
ـــلـــفــات يـــنـــطــلـق من خـــلف آجـــامـــهــا مـن زئــيـــر ا
ــسـكـوت عــنـهـا!! وهــو تـهــديـد ال يـعي بــغـبـاء ال ا
ساومة قبل أن ينكر ما يـنطوي عليه من نـوايا ا

يشي بالغيرة على الصالح العام.
ــــســــرح الـــتـي تــــنـــعـي كــــوادرهـــا ولــــكن إدارة ا
الـراحـلـة ومن غـيـبـهم الـتـقـاعـد ومن مـازالـوا
أجـنـة في الـغـد الـغـامض لم تـعـد مـسـتـبـاحـة
لـلمـهـووسـ بـجني الـنـقـد واإلبـداع فقط بل
تـضخم الـهـوس وصار طـموحـا لـقيـادتهـا ولو
بـأجـنــدة عـلى رأسـهـا تـطـهـيـر دورات مـيـاهـهـا
من الصراصيـر ودعوة العسس للقبض على
ـغـتـالـة من يـدخن الـبــاجنـو حتت أشـجـارهــا ا

 .!! من سن

ـفصليـة ب تبـديل القيادات ـساحة ا   في ا
ـــيـــاه الــــعـــكـــرة بــــاألقـــاويل اإلداريــــة تـــكـــثــــر ا
والشائعات والتخم الذي يحاول أن يفض
غلقـة عمن سيأتي بـينما تـتصاعد األبـواب ا
ـلـونـة عـلى ـلـونـة وغـيـر ا بـالـونـات االخـتـبـار ا
السواء في اآلفاق تلهو بها األيدي واألفواه
فــــتــــتـــقــــافـــز فـي األحـــاديث اجلــــانــــبـــيــــة عـــلى
ــقــاهي والـــســهــرات الــيــومــيــة وتــمأل- ولــو ا
لـبـعض الوقـت- فراغ الـنـفوس والـعـقـول التي
تــرتـطم قــســرا وطـواعــيـة فـي أغـلب األحــيـان
بـــــقـــــدس أقـــــداس األســــرار وحـــــائـط اتـــــخــــاذ
ــسـاحـة- الـقـرار. وال يــخـلــو األمـر في هـذه ا
بـطــبـيـعــة احلـال- من مــواقف هـزلـيــة مـكـررة
وادعــاءات مـضـحــكـة بـطــلـهــا"عـبـده مــشـتـاق"
الــشــخـــصي الــكــاريــكــاتــوريـــة الــشــهــيــرة الــتي
تخـتزل وتـلخص آالفًـا من أمثـالهـا في الواقع
البس اجلـديـدة ويـعـيد ـعـاش فيـتـأهب بـا ا
غــسل وكي الـــقــد مــنــهــا فـي صــوان ثــيــابه
وتـــنــتـــفخ أوداجه مـــتــبـــخــتـــرا جــيـــئــة وذهـــابــا
ــات ـــكـــا ويــلـــوك االدعـــاء تـــلــو االدعـــاء عن ا
ــسـئـول أو الــلـيــلـيـة الــتي أجــراهـا مـعـه هـذا ا
ــنـصب الــشـاغـر وتــدعـوه لـفك ذاك تــعـده بـا
شــفـــراته اخلــبـــيــئـــة وإنــقـــاذه من الــهـــوة الــتي
انـــحـــدر إلـــيـــهــا بـــاعـــتـــبـــاره الـــفـــتي الـــذهـــبي

نتظر إلصالح ما أفسده الدهر. ا
والــواقـع أن"عــبــده مــشـــتــاق"رغم مـــا يــنــطــوي
عــلـيـه من هــزل ومـا يــثــيـره حــوله مـن ضـحك
مــكـــتــوم وقـــهــقـــهــة عـــالــيـــة أو تــوجس من أن
يـتـمـتع بــاحلـظـوة ويــصـبح بـ غـمــضـة الـعـ

ــفــدى ال يــلـبث أن وانــتــبـاهــتــهــا ولي األمـر ا
يــســـتــحــيـل إلى شــخــصـــيــة بــائـــســة ســوداويــة
ـزاج تـثـيـر الغـبـار وتـهـيل الـقـذى في الـعـيون ا
ـبتل أيـنمـا حـلت وتنـفخ الـنـار في الهـشـيم ا
ـــيـــاه ألــفـــاظــهـــا وســـبــابـــهــا وتــنـــزح من دورة ا
ـ وعن شــمـال وال تــتـردد وتــطـوح بـه عن 
عـن هـــتك األســـرار والــــتـــهـــديـــد بــــالـــفـــضـــائح
ــتــخــيــلـة وذلك إذا أخــطــأتــهـا احلـقــيــقــيـة وا
قعـد الشاغر احلـظوة وتبدد مـا بينهـا وب ا
ـكـنـة وانــقـطـعت شــعـرة الـصـبـر من آمــال 
ـنح وعـلـى هـذا الــنــحـو فــإن عــبــده مـشــتــاق 
ــيــاه الــعــكــرة مــددا وســلــفــة حــيــاة جــديــدة ا
ويــــــزيــــــد- في الــــــوقـت ذاتـه- رقــــــعـــــة األرض

ستباحة باألحالم اجملهضة. ا
وال ريب أن اإلدارة الـعـامـة لـلمـسـرح في هـيـئة
قــصـور الــثـقــافـة صــارت واحـدة من األراضي
ياه ستباحة لـعبده مشتاق وأمثاله تمتلئ با ا
ــمـكــنـة الــعـكــرة الــتي تـخــتــلط فـيــهــا األحالم ا
وأقـذاء األحـالم اجملـهــضــة مـنــذ نــشب حـريق
بــــــــــــــــــــــــنـــي ســــــــــــــــــــــــويــف فـــي اخلــــــــــــــــــــــــامــس مــن
ســــبــــتــــمــــبـــر.2005فــــقــــد الــــتـــهـم احلــــريق من
يـرغني- نزار كـوادرها اإلدارية الـشابة"بـهاء ا
ــــقـــدورهم- ســــمك- حــــسن عــــبـــده " وكــــان 
هامها ويذودون رحمهم  الله- أن يـضطلعوا 
عـن حـيــاضــهــا من األطــمــاع فـيــهــا لــعــديـد من
الــســـنـــوات الـــقـــادمـــة. ومـــا أن خــمـــد احلـــريق
وتــــبـــــددت بـــــعض أدخـــــنـــــته حـــــتـى أحـــــيل إلي
ـعاش تـبـاعا- وفي أقل من عـام- ثالثـة أخر ا
ـتــخـصـصــ ذوي اخلـبـرة من أبـرز كــوادرهـا ا
ــنـــكــرة فـي مــجـــاالت عـــمــلـــهـــا"مــحـــمــد غـــيـــر ا
طـلب- عـادل العـلـيمي" زهـدي- جـمال عـبـد ا
ومـن قـبلـهـم"مـحمـود عـبـد الـله" فـعـانت اإلدارة

ـــوضــوعـــيــة الـــتي جتــعـــلــهـــا أرضــا الـــشــروط ا
مستباحة لالنتهاك من خارجها والقفز إليها
واالفــتــئــات والــتـــهــجم عــلــيــهــا وخــلط األوراق
ـا بـقي رائـقا من ـتـعـمد  فـيـها بل والـتـعـكيـر ا
ميـاهـها ولـو بـالوقـاحـة وسفـالـة األلفـاظ التي
ــنــاخ الــعـام أصــبــحـت بــحـد ذاتــهــا جــزءا مـن ا
واخلــطــاب اجملــتــمــعـي بــالغ الــقــبح والــدمــامــة

واالبتذال.
ـثل هـذا الــهـجـوم- ولــيس غـريـبــا أن يـنــشط 
ـرحـلـة تـغـيـيـر في وقـد مـرت اإلدارة أخـيـرا 
قيادتهـا-  أناس ال صلة لهم باإلدارة وعملها
ــمـكـنـة وال يـعـلـمـون ومـشـكـالتـهـا وأسـئـلـتـهـا ا
عــنـــهـــا وعن أغـــوارهـــا في الـــقـــرى والـــنـــجــوع
وعــواصم األقـالــيم وال عــمن يـتــعـاون  مــعـهـا
من كـوادر مــتـخــصـصـة فـي الـتــألـيف والــنـقـد
واإلخـراج شــيـئـا إال مــعـرفــة الـســائح الــعـابـر
الذي يـستـوي عنـده التـمايل نـشوة أو غـضبا
مع التمايل بـأدخنة "الباجنو" ويستوي عنده
ان أنه رآه الـواحـد الـذي يـقـسم بـغـليـظ األ
ـــــئـــــات الــــذيـن لم يـــــرهم فـــــاالفــــتـــــئــــات مع ا
الءات الـــســــوداء عـــلى والـــتـــجــــريح وفــــرش ا
صـــفـــحـــات اجلــرائـــد ال يـــتـــطـــلب"عـــبـــقـــريــة"
ـامـا بــالـتـاريخ وسـيــاقه"أو"عـفـة قـلم" بل أو"إ
ـــــأزوم - زمن رديء يــــــجــــــر الــــــرأي الــــــعــــــام ا
ـيــاه الـعـكـرة أصال- إلى الـتــفـاهـة والـلــهـو بـا

ياه. واإلشارة للـصراصير التي ترعى دورة ا
ولـــيس غــــريـــبـــا أن يـــســـنـــد هـــذا الـــهـــجـــوم أو
يـتـواطـأ مـعـه أنـاس كـفت قـيـادات اإلدارة عن
الــتـــعــامل مـــعــهـم مــنـــذ فــتـــرة غــيـــر قــصـــيــرة
ـــتـــابـــعــة ألســبـــاب عـــديـــدة ســـواء في جلـــان ا
الـــفـــنـــيــــة أو الـــتـــحـــكـــيم فــــهـــؤالء لم يـــخـــفـــوا
أطــمــاعــهم في قــيــادتــهــا ولم تــعــد أمــانــيــهم
ــا ســـعــوا مـــوضع اجــتـــهــاد أو تـــخــمـــ فــطـــا
بـطرق شتى- في مـناسبات مـختلفـة سابقة-
للترشـيح ونيل احلظوة عند من بيدهم األمر

ـكنـها فـقرا شـديدا في الـكـوادر الفـنيـة التي 
أن تسد الـفراغ وجتدد الدمـاء وحتمي أرضها

من االستباحة.
ـــــا زاد األمـــــر ســـــوءا أن تـــــتـــــبـــــدى اإلدارة و
وكأنهـا الفـناء اخللـفي لهيـئة قـصور الثـقافة
فــقـــد ثــقــلت مـــلــفــاتــهـــا بــكــثــيـــر من أصــحــاب
ــتــوســطــة الــذين ال ـــؤهالت ا الــعــقــود ذوي ا
حــــــاجـــــة فـــــيــــــهم وال عـــــمـل لـــــهـم بـــــهـــــا إال أن
يـــتــــقـــاضــــوا قـــيــــمـــة عــــقــــودهم أول الـــشــــهـــر
والــراجح أنــهـم نــتــاج اجملــامــلــة واحملــســوبــيــة
ــشـبـوهـة فـي مـعـاجلـة الــبـطـالـة ـســاهـمـة ا وا
ـقـنع ولـو بـإعـانـة الـعـقـد الـشـهري. ـثـيـلـهـا ا
ثير أن تخـطئ عجلة اجملاملة واحملسوبية وا
عـنـاصـر مـؤهـلــة مـتـخـصـصـة تـعـاني بـدورهـا
الـبـطـالـة واحلسـرة- فـي الوقـت نفـسه- عـلى
مـا أنـفـقــته من عـمـرهــا في دراسـتـهـا بــيـنـمـا
قــلــيل مـــنــهم يــكـــفي لــتــلــبـــيــة احــتــيــاج اإلدارة
ـن تــغـــمــدته الــفـــعــلـي من الـــكــوادر الـــبــديـــلــة 
رحـــــــمــــــــة الــــــــلـه فـي احلـــــــريـق أو مـن أحــــــــيل

للتقاعد بحكم الزمن وسنة احلياة.
وفي الــــســـــيــــاق نـــــفــــسـه بــــقـي في اإلدارة من
العناصر ذوي اخلـبرة الطويلة قليلون يعدون
عــلى أصــابع الـيــد الــواحـدة ولــكن فــيـهم من
يــحــمل مــؤهـال مــتــوســطــا يــحــول دون تــرقــيه
ـــســـئــولـــيـــة أو يـــحـــتــاج ـــســـتــوى أعـــلـى من ا
ـا ال يــؤثــر عـلى لـتــســويــة وضـعه الــوظــيـفـي 
الـية أو ال يـصلح لـلقـيادة وما مخـصصـاته ا
إلـيها من مـتطلـبات أو كان من ضـحايا أزمة
نــشــر شــهـيــرة شــهــدتـهــا وزارة الــثــقـافــة مــنـذ
ـا أبــعــده- في أغــلب الـظن- بـضـع سـنــ 
عن دوائر الـثقـة وإن طالـته أحيـانا شـائعات

الترشيح للقيادة.
وعـــلى هــذا الـــنــحــو فـــاإلدارة الــتي تــنـــاط بــهــا
ـسـرحي في أقـاليم مـسئـولـيـة إدارة الـنشـاط ا
مـــصــــر صـــارت مـــحـــمـــلـــة- فــــعـــلـــيـــا- بـــكـــافـــة

 ساهمت فى ظهور عدد 
ؤلف حتت تهديد السالح من ا

ال يأبهون بلجان القراءة!
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مـقدمتـان ساخنـتان عمـيقتـان جعلـتا من الكـتاب مادة لـلقراءة فى
ــســرح من وجــهـة أى وقت فــرغم أنه كــتــاب يـتــعــامل مع تــاريخ ا
غامرة عنى أصح يتناول فكرة ا نظر جتريبيـة أو جتريدية أو 
ـقـامـرات الـتى ـسـرح بـعـيـداً عن كــافـة أشـكـال ا اإليـجـابــيـة فى ا
حتـدث إال أن الـكـتـاب يـتـسـلل بـهـدوء إلى عـمق فـكـرة الـتـجـريب
للـدرجة الـتى تصل إلى الـتقريـر بأن «ال مـسرح دون جتريب» بل
سـتمر والدائم ـسرح تقـوم على التـجريب ا باألحـرى إن فكرة ا
ــسـرح إنه - أى الــتــجــريب - هـو الــشــعــلـة الــتى تــضىء خــشـبــة ا

أبداً..

ـــســرح الـــتــجـــريــبى من الـــكــتـــاب صــادر عــام 1979 وعــنـــوانه: «ا
ستانسالفسـكى إلى اليوم».. وهو من تألـيف اإلجنليزى «جيمس
روس - إيفـانـز» مخـرج وناقـد أسس فى لـندن مـسـرحاً جتـريبـياً
بــــاسم «اخلــــشـــبــــة الــــثــــانـــيــــة» حــــيث قــــدم عــــددا من الــــعـــروض
التجريبية وحاضر فى عدد من اجلامعات وعمل مع عديد من
الـفرق التجريبـية األمريكيـة.. ولذلك - كما يقـرر مترجم الكتاب
ـعــرفـة فـرق الـنـاقــد الـكـبــيـر فــاروق عـبـد الــقـادر - يـعــد مـرجــعـاً 

عاصر على وجه العموم.. سرح الغربى ا التجريب فى ا
ولكـونه مخرجـاً وليس ناقداً أو مـؤلفا فـهو قادر عـلى سبر غور
ــسـرحـة.. ويــقـرر عـبــد الـقـادر فى «اخلــشـبـة» الــتى هى أسـاس ا
ؤلف أو ناقـد مسرحى أن يكتب مثل كناً  مقدمته لم أنه يكـن 
ــشـتــغـل بــالــصـورة أو ــشــتــغل بــالــكــلــمــة غــيــر ا هــذا الــكــتــاب فــا

بشـر والرائد للثـورة على الواقعية سرح» أدى به ألن يصـبح النبى ا > كـتاب كريج الصغـير «فن ا
ــسـرح الـذى أصـبح مــثال بـالـكـلــمـات فى حـ أن أصـولـه هى الـرقص واحلـركـة ثــار كـريج عـلى ا
الــصـامـتـة وقـدم تـعـريـفــا لـلـدرامى اجلـيـد بـأنه ذلـك الـذى يـعـرف أن الـعـ هى أقـوى احلـواس
ا هى وأكـثـرها قـابلـيـة للـتأثـر. وفى كـتابه «نـحو مـسـرح جديـد» إلى أن مصـدر كـلمـة «مسـرح»  إ

عنى مكان رؤية العروض.  OEATPOV الكلمة اليونانية 28
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سرحي جريدة كل ا

عروفة. صرية ا ستقلة ا > دورة هذا العام تشهد حالة اختفاء ملحوظة للفرق ا

13  من    أكتوبر2008  العدد 66

سرح التجريبى من ستانسالفسكى إلى  الكتاب: ا
اليوم

ؤلف: جيمس روس - إيفانز ا
ترجمة:  فارو ق عبدالقادر
عاصر الناشر:   دار الفكر ا

سرح التجريبى ا
قامرة غامرة الفنية وا  ب ا

∞°Sƒj ¿ÉÑ©°T

ـعاصر ال سرح ا بالتـكوين خـاصة ح الـتعرض لـتجـارب فى ا
تـسـتخـدم الـكـلمـة عـلى اإلطالق أو ال تـسـتخـدم فى الـعـرض كله

سوى بضع كلمات.
يـنـعى فـاروق عـبــد الـقـادر فى مـقـدمـته الـتـى كـتـبـهـا مـنـذ ثالثـ
ـسـرح فى ـصـرى قـائالً: «لم يـبق حملـبى ا ـسـرح ا عـامـاً حـال ا
مـصـر اآلن سـوى الـقـراءة والـتـذكـر والـتـأمل فـهـذا الـفن الـعظـيم
الـــذى احــتـــفظ بـــعــطـــره وقـــدرته عـــلى الـــتــجـــدد أكـــثــر مـن ألــفى
ــة سالل وخــمــســمــائــة ســنــة مــنــذ حــمل مــواطــنــو أثــيــنـا الــقــد
طــعــامــهم وشــرابــهم وأحــاطــوا «األوركــســتــرًا» يــحــتـفــلــون بــأوجه

هم». اخلصب والنماء فى عا

سـرح الـذى ترك ويـستـطـرد - عبـد الـقـادر - فى وصف حـال ا
رتزقة والفوضوي هذا منذ ثالث عاماً حلفنة من الهـواة وا
ـسـرح اآلن يــسـتـحق إعـادة ويــحق لـنـا أن نـســأل اآلن: هل حـال ا
ـقـولــة وهل جتـد من يــجـيب بـعــمق وصـراحـة الــنـظـر فى هــذه ا
ـســئـولـ هـنـا وهــنـاك والـتـسـول ووضـوح دون الـتـعــلق بـأذيـال ا

ديح?.. على أبوابهم با
ـسرح فى بالدنـا الـيوم لـيس لهم ويؤكـد عـبد الـقـادر أن محـبى ا
إال أن يــقــرأوا ويــتــأمــلــوا.. لــذلك فــهــو أقــبل عــلـى تــرجــمــة هـذا
الكتاب الهام.. الـذى يتناول فكرة التجريب منذ ستانسالفسكى
ا يجد الـقار فائدة عـظيمة فى إلى الـيوم - عام 1979 - ور

هذا الكتاب.

ـقـولة لـستـانـسالفسـكى تـقول: «من الـضرورى أن يـبـدأ الكـتاب 
تصور احلـياة ال كـما حتـدث فى الواقع ولكـن كما نـحسـها على
نـحـو غـائم فى أحالمـنـا ورؤانـا وحلـظـات سـمـونا الـروحى ولـكى
ــثـــلــ من نــوعــيــة ــثــلــ جــدد  يـــقــوم فن جــديــد البــد مـن 

مختلفة وتكنيك جديد كل اجلدة».

ـؤلف فى أعمـاق أفكـار ستـانسالفـسكى والـذى يثـمنه ويـغوص ا
تثميناً عالـياً ويعتبره أعظم التجـريبي ويقرر فى البداية: «أن
تكون جتريبـياً يعنى أن تقوم بـغزو اجملهول».. وهذا ما طاف من
ـــمــثل هــو الـــعــنــصــر أفــكـــار فى الــكــتـــاب.. فــهــنــاك مـن اعــتــبــر ا
ــشـهـد أو ـســرحى وهـنــاك من اعـتــبـر ا ـشـهــد ا األسـاسى فـى ا
سـرحـة.. وهنـاك تـطورات ـركبـة أسـاس ا الـتـكـوين أو الصـورة ا
عـديدة من ستـانسالفسكى إلى بـريخت إلى هارولـد بنتر فى
وقف اجلـمالى وهنـاك من يعـتبر أنه ال انـفصال بـ اجلمالى ا
واالجـتمـاعى بل إن االجـتمـاعى هـو الذى يـشـكل هذا اجلـمالى
ويـــتــــطـــور األمــــر لـــيــــصل بــــنـــا إلـى مـــســــرح الـــشــــارع أو مـــســـرح
االحـتجـاج أو مسـرح اليـسـار فى اجلامـعة فى الـشارع وهـناك
الـتـجـديـد فى كل شىء لـلـدرجـة الـتى تـصل بـأحـد اخملـرجـ أن
يـضع اجلــمــهـور ذاته فـى شـكل من أشــكــال الـفــرجـة الــغــرائـبــيـة

سرحى بأى طريقة. ويدور العرض ا
كل هـذا - بــالـطـبع - ال يـبـرر الـشـطــحـات اجملـانـيـة الـشـطـحـات
ـسرحـى فالـتـجريب له قـانـونه الفـنى واجلـمالى خـارج الـسيـاق ا
واجلـدلى الـعـام رغم أن ال حـدود لـلـتـجـريب وال شـروط له وال
ســـــقف حلـــــريــــتـه ولــــكـن الــــشـــــرط األســــاسـى الــــذى اتـــــبـــــعه كل
ـشاهد الـتجريـبيـ العظـام هو ال مجـانيـة فى التجـريب حتى ا
التى تـبدو وكـأنهـا خارج الـسيـاق... البد أن تـخدم فـكرة جـمالـية

أو اجتماعية أو درامية.
هـكــذا يــطــوف بـنــا الــكــتــاب الـذى تــرجم مــنــذ ثالثــ عــامـاً فى
ـهرجان كل عام ـسرح التـجريبى قـبل أن يصبح عـنواناً  أجواء ا
فى مـــصــــر وتـــدعـى له كل هــــذه الـــفـــرق وقــــبل أن يــــكـــون هـــذا

االحتكاك الكبير الذى نشهده سنوياً.

سرح فصول ترصد حتوالت ا
صـدر مـؤخـرًا الـعـدد اجلـديد ( 73 ربـيع صـيف
ــتــخــصــصــة فى  2008 ) من مــجــلــة فـــصــول ا

النقد األدبى.
ـســرح بــعــنـوان: احــتــوى الــعــدد عـلـى مـلف عـن ا
"الـدرامـا اجلـديـدة وما بـعـدهـا" سـاهم فـيه عدد
مـن دكــاتـــرة وأســاتـــذة الــنـــقــد األدبى فـى مــصــر
والـوطن الـعــربى. هـذا االنـشـغـال الـذى اعـتـبـرته
د.هدى وصـفى (رئيس حتـرير اجمللـة) استـجابة
ى ـسـرح الـعـربى والـعا ـا حدث عـلى صـعـيـد ا
ـلف يأتـى لكى يـرصـد الـتـحول مـشـيـرة إلى أن ا
سـرحية وتـقنـيات الكـتابة فى آلـيات الـعروض ا
الـركحـيـة وإسهـامـات الدرامـاتورجـيـة باإلضـافة
ــلف إلى إبـــداعــات مـــســـرح الـــصــورة يـــحـــتـــوى ا
" لـــعــبـــد الـــرحــمـن بن زيــدان "نـــصــاً اســـتـــهاللـــيــاً
بعـنـوان "الدرامـا اجلـديدة بـعالمـات التـحول فى
ـــقــال "بـــانــورامــا الــبــنـــيــات والـــرؤيــة" وتـــرجــمــة 
ــــســــرح مــــا بــــعـــــد الــــدرامى" مــــا وراء احلــــدث ا
الــدرامى: االحــتــفــال واألصــوات الــبــشــريــة فى

نظر الطبيعى الفضاء وا
لــهـــانــز  –تـــيــزلـــيـــمــان الـــتـــرجــمـــة لــعـالء الــدين
محـمود وكتب د. هـناء عبـد الفتـاح عن الدراما
عـاصرة وما بعدها كـما قدم محمد الـبولندية ا
السعيد الفن قراءة تفكيكية فى إشكالية عالقة
ـــســـرح األمــريـــكى الـــنـــســوى األنــا بـــاآلخـــر فى ا
األســود وتــتـحــدث كــرمــة ســامى عن "مــســرحـة
األنــســاق الــثــقــافــيــة فـى نص/ مــحــكى: "اســمى
راشيل كـورى" كما يـحتـوى العدد مـقاالت: دوائر
احلـوار والصـمت قراءة فى "الوحش ذو الـعيون
اخلــضــراء" و "األقــوى" لــســتـرنــدبــرج وبــوشــكـ

لـلبـنى إسمـاعيل "الـدراما فى شـعر صـالح عبد
ــسـرحــيـة الــصـبــور.. بــ الـقــصـيــد الــدرامى وا
ــســرحــيـة ــتــعــة ا ــدحت اجلــيـار "ا الــشــعــريــة" 
ــســرح" لـــيــلى بن ـــيــســون عــلـى "الــتــجـــريب وا "
ـسـرحـيـة خـالد عـائـشـة ويـضم الـعـدد قـراءتـ 
الـــصــــاوى "الـــلـــعـب فى الـــدمــــاغ"; األولى حلـــازم
عــزمـى بــعــنــوان "الــلــعب فى الــدمــاغ" بــ رغــبــة
الــتــعــبــيــر وطــمــوح الــتــنــويــر" والــثــانــيــة "بــعــنــوان

ة". ضادة للعو الدراما ا
ـونودراما وحتت عـنوان "آفاق" جـاءت مقاالت "ا
وفصـاحـة اجلـسـد" لقـاسم بـيـاتلى كـر جـثـير:
عــنـــدمـــا يـــدوى صـــوت الــصـــمت" لـــســـمـــر عـــبــد
الــسالم "نــورا الــعـربــيـة ال تــغــادر بـيـت الـدمــيـة"
سرح الصينى" جلان بدوى. هدى بندق ثم "ا
واحــــتــــوى بـــــاب "كــــتب" أربــــعـــــة عــــروض لــــكــــتب
ـسرح ما بـعد الدرامى لـهانز – مسـرحية هى "ا
تـــــيــــزلــــيــــمــــان عـــــرض: عالء الــــديـن مــــحــــمــــود
ـسـرح اإلسـبـانـو أمـريكى :"أسـاليـب ومضـامـ ا
ـعاصر" تألـيف كارلوس ميـجيل سواريث راديو ا
ـسـرح / عـرض: نـاديـة جــمـال الـدين مــحـمـد "ا
ـــصـــرى فـى الـــقـــرن الـــتـــاسع عــــشـــر لـــفـــيـــلـــيب ا
سـادجروف/ عـرض : مـجـدى يـوسف و"بـسـتان
ــســـرح" لــفـــريــدة الــنـــقــاش والـــعــرض إلخالص ا
ـلف الضـخم الـذى ضمه عـطـالله وإلى جـانب ا
عدد فصول فقد خصص شخصية العدد أيضًا
ــســـرح هــو بـــرتـــولــد بـــريــخت لـــرائــد مـن رواد ا
حـيث قدم د. كـمـال الـدين عـيـد دراسة تـوثـيـقـية
ـــــســــرح عـــــنـه بـــــعـــــنـــــوان "عـــــودة بـــــريـــــخت إلـى ا

صرى". ا

 مجلة فصول الفصلية
 الصادرة عن الهيئة

صرية العامة للكتاب  ا

سرحة  أساس ا
سرح   حال ا

 أعماق ستانسالفسكى 

> فـى تصـميم عـروضه األولى كان كـريج قد تـعلم الـكثـير من مـقاالت ومـحاضـرات هيـوبرت فون
هـركومر الذى أنشأ مـدرسة ومسرحا فى بوشىء فى هـرتفورد شير حيث كـان يكتب مسرحياته
ـثـل ويـرقص ويـغـنى مع تـالمـيـذه وكـان هـركــومـر يـسـتـخـدم ـوسـيـقى لـألوركـسـتـرا و ويــؤلف ا

ياه. عتم وشروق الشمس وضوء القمر وتدفق ا مؤثرات الضوء ا
سرحي جريدة كل ا
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هرجان. > فرقة مسرح القاهرة للعرائس أنتجت هذا العام مسرحية مهمة رسمية تأليف وإخراج محمد فوزى للمشاركة فى ا

هرجان تطرح 16 سؤاالً صعباً وال تبحث عن إجابات العروض العربية فى ا
نطقة هماً مسيطراً السياسة وأحوال ا

ـسـكـ الــصـغـيـر وإخـراج ـديـنـة» تـألــيف ا ا
نجى بن إبراهيم. ا

ـســرحـيــة بـسـلــطـنـة أمـا فــرقـة «الـرســتـاق» ا
ــسـرحى «بـريق عـمــان فـتـشــارك بـالـعـرض ا
فى الـظـلـمـة» تـألـيف أمل الـسـابـعـيـة إعـداد
مـحمد العـمرى واإلخراج ليـوسف البلوشى
ويـعرض الـعمل لـصـراع ب الـقبح واجلـمال
من خالل اخـتـطـاف أمــيـرة إلى كـهف اجلن
إلعــجـــاب زعــيم طــائــفـــة اجلن بــهــا وأثــنــاء
فترة حبسهـا تكتشف القوة اخلارقة للزعيم

وأسلوب احلياة البشع للطائفة.
ــمــلــكـة الــعــربــيــة الـســعــوديــة تــشـارك ومن ا
فرقـة «اجلمـعيـة العـربيـة السـعوديـة للـثقـافة
ـسرحـيـة «الرقص مع والفـنـون بالـريـاض» 
الـطـيـور» تـألـيف وإخـراج د. شـادى عـاشـور
ــرضـى الــنــفـــســيــ ويــدور الــعـــرض حــول ا

وكيفية تعاملهم مع أنفسهم.
«فـالــصـو» هـو عــنـوان الـعــرض الـذى تـقـدمه
ـسـرح اجلــهـوى» لـســيـدى بـلــعـبـاس فـرقــة «ا
ـنـتـحــر» لـنـيـكـوالى أردمـان بـاجلــزائـر عن «ا
وإعـداد مـحمـد حـمداوى إخـراج عـز الدين

عبار.
ــغـربــيـة مـســرحـيـة وتـقــدم فـرقـة «تــيـاتـرو» ا
«طــايــطـــوشــة» عن «بالد أضـــيق من اجلب»
لـسعد الـله ونوس دراماتـورج حسن يوسفى

وإخراج حفيط البدرى.
مـسـرحـيـة «حتت الـصـفــر» تـقـدمـهـا الـفـرقـة
القومية للتـمثيل بالعراق تأليف ثابت الليثى

وإخراج عماد محمد.
وتقدم اجلـماهيريـة الليـبية مسـرحية «موت
رجل تـــافه» تـــألـــيف قـــاسم مـــطـــرود إعــداد
وإخراج وليد العيد وتدور فى أمكنة وأزمنة
مـتـداخـلـة حـول أنـاس يــبـحـثـون فى الـظـلـمـة

ورجل فى مواجهة مع نفسه.

تأليف وإخراج فيصل على.
ــســرح احلــديث» األردنــيـة وتــطــلق فــرقــة «ا
صـــــرخـــــة فى وجـه احلـــــرب لـــــوقف حـــــالـــــة
ــنـطـقـة من خـالل مـسـرحـيـة الـفـوضى فى ا
«أبــيض وأسـود» تــألــيف نـوال الــعـلى ومــجـد

القصص واإلخراج جملد القصص.
ـسـرحـية وتـشـارك وزارة الثـقـافـة األردنـية 
«قصة حب الفصـول األخيرة» للمخرج نبيل
اخلــــطــــيـب الــــذى يــــقــــدم ثالثــــة أشــــخــــاص
يــقــررون كــتــابـــة مــســرحــيـــة يــروون خاللــهــا

مسيرة كل واحد منهم.
ومن تـأليف لينـا أبيض ورشيـد الضيف وإخراج
ـســرحـيـة لـلـجـامـعـة لـيـنـا أبـيـض تـقـدم الـفـرقـة ا
الـلبـنـانيـة األمـريكـيـة مـسرحـيـة «العـمـيان» داخل
ـمثـل وكـأنهم مسـرح دائرى مـتحـرك إلظـهار ا
ـــكن كل ـــا  يـــدورون حـــول أنـــفـــســـهـم بـــبطء 

اجلمهور من رؤيتهم.
فـــرقـــة «احلـــكـــواتى» الـــفـــلـــســـطـــنـــيـــة تـــقـــدم
مــســرحــيــة «ذاكــرة الـنــســيــان» عـن مــحــمـود
درويـش وفــرنـــســـوا أبــو ســـالم وإعـــداد نــزار
زغبى واإلخـراج لفـرانسـوا أبو سـالم وعامر
ــركـز الــثــقـافى خــلـيـل واإلنـتــاج بــدعم من ا
الـفـرنسى بـالـقـدس ومـؤسسـة عـبـد احملسن
القطـان ومن فلـسط أيـضا تشـارك فرقة
ـــيــــاديـن «مـــســــرح أم الــــفــــحم» بــــالــــعـــرض ا
سرحى «ظل الشمس - ب األنا واآلخر» ا
تــألــيـف وإخــراج خــالـــد الــصـــالح ويــعـــتــمــد
سرح التجريبى العرض على احملاكـاة ب ا
ـــــــرئـى فـى ثالثـــــــة فـــــــضـــــــاءات والـــــــروائـى ا

مختلفة.
وحول عـالم يحتـاج إلى التـعامل بشـكل أكثر
اعـتداال من خالل نظـرة راهنة تـقدم فرقة
ـسرح الـيومى الـتونـسى مسـرحيـة «حراس ا

والـذئب» لـلـمـخـرج بـاسم عـيـسى وتـقـدمـهـا
فــرقـــة «الـــدائــرة» ويـــطــرح الـــعـــرض بــعض
التساؤالت التى تهم جيل الشباب الراهن.
ــســرح الـوطــنى» الــيــمــنــيـة وتــقـدم فــرقــة «ا
ــزاد» لــلــمــؤلف أحــمــد عــبــد الــله عــرض «ا
ســـعــد إخـــراج قــاسم عـــمــر كـــمــا تـــشــارك
فـــرقــــة «مـــســــرح عـــدن» الــــيــــمـــنــــيـــة أيــــضـــا
ـســرحــيــة «مـوالنــا الــوالى عــاش.. عـاش»

حـب طـــبل وطـــارة» تـــألـــيف وإخـــراج حـــمـــد
الرميحى.

وحول معانـاة امرأت فى مجتمع ذكورى ال
ـرأة إال جـسـدهـا تـقـدم «فـرقـة يـعــرف من ا
ــــســـرح الــــقـــومى» الــــســـوريــــة مـــســــرحـــيـــة ا
«تــشــيــلــلــو» تــألــيف جــواد األســدى وإخــراج

عروة العربى.
ـسرحـية «لـيلى كمـا تشـارك سوريـا أيـضا 

 أمكنة وأزمنة متداخلة 
فى صراع ب القبح واجلمال

ـمـثل مـسـرح - رقص - ـنـاهج اجلـديـدة فى إعـداد ا ا
ســــيـــــرك - فن الـــــعــــرائـس اجلــــزء الـــــثــــانـى جتــــمـــــيع
وإشـــراف: آن - مـــارى جـــوردون تـــرجـــمـــة: د. ســـلــوى

لطفى مراجعة: د. جوزين جودت.
ـســرحى - اجلـزء الـثـانى إشـراف: واجلـسـد واألداء ا
أوديت أصـالن تـرجــمـة: د. مــنى صـفــوت ومـراجــعـة:
سرح د. ناديـة كامل. السينـما والفيديو عـلى خشبة ا
تـألـيف: جـريج جـايسـكـام وتـرجـمة: د. مـحـمـود كامل

ومراجعة: د. هانى مطاوع.
ـســرح الـتــركى تـألــيف: مـتــ آنـد وغــزدمـيـر جــذور ا
: أمــيـر نــوتـكــو وامـيــفــلـوت غــزهـان وتــرجــمـة وتــقـد
نـبـيه د. عــبـد الـرحـمـن حـجـازى ومـراجــعـة: د. هـانى
ــانـيــا تــألـيف: مـطــاوع. مــسـرح الــفــنـان فـى روسـيــا وأ
فيكتور بيريزك ترجمة: د. أنور إبراهيم ومراجعة:

د. مكارم الغمرى.
ـســرح وصــنـاعــة الــسـيــاســة حتـريــر: فــرتس لــيـتش ا
سيمـونا أوديرنا وتـرجمة: د. عـلى عبد الغـفار فطوم

مراجعة: د. باهر اجلوهرى
احلــداثـة واألداء تــألــيف: أوجلــا تـاكــســيـدو تــرجــمـة:

د.سحر فراج ومراجعة: د. محمد عنانى.
الـــدرامـــا والــــزمن تـــألـــيـف: خـــوســـيه لــــويس جـــارثـــيـــا
بـاريـنـتـوس تـرجـمـة: د. طـلـعت شـاهـ ومـراجـعـة: د.
ـسـرح إشراف: رضـا غـالب. الشـاشـات عـلى خـشبـة ا
بــيـــاتــريس بــيــكــون- فــالـــ تــرجــمــة: د. نــاديــة كــامل
ومـراجـعـة: أ.د. مــنى صـفـوت. مـخـرجـو الـغـد تـألـيف:
: د. بـاهر كيـان إجنلـز - برنـد زوخـر وترجـمة وتـقد
ــســارح اجلــوهــرى مــراجـــعــة: د. أحــمــد ســـخــســوخ. ا
اجلـسديـة - مـقـدمـة نـقـدية تـألـيف: سـيـمـون مراى -
قـصود مراجعة: جـون كيف ترجمة: د. جـمال عبد ا

د. محمد أبو اخلير.

ستقل.. على مائدة سرح ا ا
ستديرة هرجان ا ا

فهوم واآلفاق والعقبات عن النشأة وا

كسيك رودولفو أوبريجون إضافة إلى د. عبد ا
الـرحـمن عـبـده من مصـر ومن أمـريـكـا مـارجريت
ـســتـقل فى ــسـرح ا . وحـول «مــشـكالت ا لـيـتــفـ
مـــصـــر.. الـــواقع واآلفـــاق» يـــتم
عـقـد مـائـدة مـسـتـديـرة يـشارك
ـسـتقل سـرح ا فـيهـا من تـيـار ا
كل مـن: أحـــمــــد صـــالـح عـــفت
يـحـيى أحـمـد الـعـطـار مـحـمد
عـــبـــد الـــفـــتـــاح أحـــمـــد كـــمــال
ــــعـــتــــز بــــالــــله تــــامـــر عـــمــــرو ا
محمـود ماريت ميشيل حسن
اجلريـتلى مـحمـد أبو الـسعود
ر حجـاب مـحمـد اجلنـاينى
ســــيـــــد فــــؤاد مـــــحـــــمــــد عـــــبــــد
اخلـالق ضــيـاء شـفـيق مـحـمـد
مــــصـــطـــفـى طـــارق الـــدويـــرى
مــحــمــد فــوزى طــارق ســعــيــد
نــورا أمـ عـبـيــر عـلى هـانى
عفيـفى عزة احلسينى هانى
ـتــنـاوى ومن الـنـقـاد يـشـارك ا
ن ـــســـتـــديـــرة أ ـــائـــدة ا فى ا
ـنـعم جـرجس شـكـرى عـبـلة حـلـمى رشـا عـبـد ا

الروينى نهاد صليحة ياسر عالم.
ـسـتـديـرة ـائـدة ا ويـتم عـقـد الـنـدوة الـرئـيـسـيـة وا

ؤتمرات باجمللس األعلى للثقافة. بقاعة ا

ــســتـقل.. جتــلــيــاته الــفـنــيــة والـفــكــريـة ـســرح ا «ا
ومـــــعــــضالت اســـــتــــمــــراره» هــــو عـــــنــــوان الــــنــــدوة
الرئـيسيـة لهذا العـام ويأتى مـحورها األول حول

ـسـتقل سـرح ا «نـشأة ومـفـهـوم ا
فـى الـــعــــالم» ويــــديــــرهـــا أحــــمـــد
زكى ويـــشـــارك فـــيـــهـــا أنـــدريس
جـــــونــــثــــالـــــيث بـــــوسك «شـــــيــــلى»
وإســـابــــيل مـــديـــنــــا «أســـبـــانـــيـــا»
مــــــاريــــــلـــــلـى مـــــاســــــتــــــر أنـــــتــــــونى
«الــيـونـان» د. مـصــطـفى يـوسف
مــــنــــصــــور «مــــصـــر» ود. يــــوسف
ـــــغـــــرب. أمــــا الـــــريـــــحـــــانى مـن ا
احملــور الــثـــانى وتــديــره د. نــهــاد
ستقل سرح ا صليحة بعنوان «ا
وجتلياته الـفكرية» فيشارك فيه
كـل من آنـــا إســـابــيـل فــرنـــانـــديــز
بــالــبـويــنــا «أســبــانــيـا» ود. حــسن
عــطــيــة «مــصــر» لى يــنــجــنــيــنج
» ومن الـعــراق مـحــمـد «الـصــ
حـسـ حـبـيب ومـيـرتـزا غـيـتـزا
ولــيــسـكــو «رومــانـيــا» ومــاجلـوزر

اتـاسيـمبل «بـولنـدا» ويديـر احملور الـثالث اخملرج
ـستقل ـسرح ا أحـمد عـبد احللـيم وهو بـعنوان «ا
ومـعـضالت ومـشـكالت اسـتـمـراره» ويـشـارك فـيه
أنــــدرو مــــاكـــيــــنــــون من إجنــــلــــتــــرا وبــــول شـــاؤول
«لـــبــنـــان» روســـيال مـــاتــيـــســتـى «إيــطـــالـــيــا» ومن

 د. يوسف الريحانى

سرح  إبسن وسعد أردش وجذور ا
هرجان فى تركيا والهند.. ضمن إصدارات ا

  17كتابًا مترجمًا وواحد تذكارى

ـمـيز فى ـهـرجـان فى دورته الـعـشـرين دوره ا يـواصل ا
ـسرحـيـة بـالـعـديد من الـعـنـاوين الـهـامة ـكـتـبـة ا إثراء ا

سرحى. فى مختلف عناصر العمل ا
ــهـــرجــان هــذا الــعــام 17 وتــشــمل قــائـــمــة إصــدارات ا
كـتــابًـا مــتـرجــمًـا وكـتــابًـا تــذكـاريًــا عن الـراحـل د. سـعـد
أردش حـــرره د. أحـــمـــد ســخـــســـوخ وقــدم لـه د. فــوزى
فــهـمى بــعـنــوان.. "سـعــد أردش والــطـريق إلى الــريـادة"
ـهـرجان لـلـمسـرحى الـكبـيـر الذى رحل عن حتـية من ا
ـــتــرجــمـــة فــتــنــوعت ــنـــا هــذا الــعـــام. أمــا الــكــتب ا عــا
موضوعاتها واللغات األم لها وشملت القائمة أعمال:
الــنـــســـاء فى درامــا إبـــسن: حتـــريـــر: جــون تـــمـــبــلـــتــون
تـرجمة: د. محمـد سيد على مراجـعة: د. على جمال
الـدين عـزت. االعـداد الدرامـى وفـنون األداء: تـألـيف:
كــاثى تــيــرنـــر- س. ك. بــرنــدت تــرجـــمــة: د. مــحــمــد

لطفى نوفل مراجعة: د. نبيل راغب.
ـــســـرح األمــــريـــكى الــــبـــديل اجلـــزء مــــا وراء احلـــدود ا
األول:  1960  - 1980 مـن تــــألـــــيـف: ثــــيـــــودور شـــــانك
تـرجــمــة: ســامى خــشـبــة ومــراجــعــة: د. مـحــمــد عــبـد
ـقاومـة فى شمـال أفريـقيا ـسرح وا العـاطى. كاتـبات ا
للـمؤلف: لـورا شاكـرافـارتى بوكس تـرجمـة: د. محـمد

اجلندى مراجعة: د. نبيل راغب.
ــســـرح - اجلـــزء األول حتـــريــر: مـــقـــدمــة فـى تــاريـخ ا
فـــيـــلـــيب زاريـــلـــلـى - بـــروس مـــكـــونـــاشى جـــارى جـــاى
ويـلـيـامـز - كـارول فـيـشـر سـور جـنـفـرى احملـرر الـعـام:
جــارى جـاى ويــلــيــامـز وتــرجــمـة: د. ســومــيـة مــظــلـوم

عطى شعراوى. مراجعة: أ.د. عبد ا
ــســرح فى الــهــنـد ـلــهــمــة لــفن الــدرامــا وا الــقــواعــد ا
اجلـــزء الــثـــالث تــألـــيف: بـــهــارا تــامـــونى تـــرجــمــة: د.
مـصـطـفى يـوسف مـنــصـور و د. عـصـام عـبـد الـعـزيـز

: د. محمد حمدى إبراهيم مراجعة وتقد

ــهـرجـان هــذا الـعـام 22 يــشـارك فى دورة ا
عــرضــاً مــســرحــيـــاً عــربــيــاً تــمــثل 16 دولـة
تــــتــــنــــوع مــــا بــــ أعــــمــــال تــــقــــدمــــهــــا فـــرق

للمحترف وأخرى للهواة.
فــرقـة «مــسـرح الــصـوارى» مـن الـبــحـرين تــقـدم
ـــطـــر» تـــألـــيف عـــبـــد الـــله «فـــجـــأة لم يـــهـــطل ا
السعداوى وإخراج إبـراهيم خلفان وتدور حول
شــخــصــيــتـــ تــتــبــادالن األدوار وفـى الــنــهــايــة

نكتشف أنهما شخصية واحدة بال هوية.
ومن الـكــويت تــقـدم فــرقـة «مــسـرح اخلــلـيج
ـنـوع من النـشر» الـعربى» عـرض «غـسيل 
تــألــيف وإخـراج نــاصـر كــيــرمـانى ويــعـتــمـد
عــلى حتــويل األحــداث والــشــخـصــيــات إلى
حــالـة مــشـهـديــة كـاريـكــاتـوريـة خلــلق فـضـاء

مسرحى مختلف.
سـتمرة لـتطويـر فنون بـينمـا تقدم الـورشة ا
ـسرحى بـالسودان مـسرحيـة «لير العرض ا
الــــســـــودانـى» عن نـص «احلـــــريق» لـــــقـــــاسم
محمد إعداد وإخراج ربيع يوسف احلسن
الــذى يــقـــدم مــعـــاجلــة جـــديــدة تــقـــوم عــلى
ــقــاربــة فــيـمــا بــ مــســرحـيــتى «احلــريق» ا
لك لير» لوليم شكسبير. لقاسم محمد و«ا
ومن السـودان أيضا تـقدم «الفـرقة القـومية
لـلــتــمــثـيـل» مـســرحــيــة «أجــنـحــة الــضــفـادع»
تـــألـــيـف وإخـــراج دفع الـــله حـــامـــد ويـــقـــدم
الـعــمل عـدة شـخــصـيـات تـبــحث عن ذواتـهـا
الـــتـى لم تــــشـــكـل بـــعــــد مع مــــحــــاولـــة خــــلق

مفردات سينوغرافية جديدة.
ـــركــز الـــشـــبــابى لـــلــفـــنــون وتـــقــدم فـــرقــة «ا
ـسرحية» بقـطر مسرحـية «اجلرة» تأليف ا
ـــنـــصـــورى وتـــتـــنـــاول أزمــة وإخــراج ســـالـم ا
هـيـمـنـة القـوة اجلـبـارة علـى الضـعـيـفة ومن
ـوال قــطــر أيـضــا تــشــارك فــرقــة «شــركــة ا
ـسـرحى «قـصـة لإلنـتـاج الـفـنـى» بـالـعـرض ا
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جورج أبيض  فى إحدى مسرحيات الفرقة

> رفـض هيـجـو التـقـسـيم إلى كومـيـديا وتـراجـيـديا من حـيث هـو تـقسـيم غـير
كان  واحلدث ورغم طـبيعى كما رفض الوحدات التقليدية الثالث للزمان وا
ان - أصـحاب مدرسة Strum und Drang قـد ناضلوا سـرحي األ أن الـكتاب ا

من أجل حرية أوسع للتجريب قبل خمس عاما.

ولوية» لفرقة الغد للعروض التجريبية. > فرقة «سماع» لإلنشاد الدينى شاركت ضمن فريق عمل مسرحية «أطياف ا

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc ÉeÉj ¿Éc

29
13 من  أكتوبر 2008 العدد 66

سرح الغنائى سالمة حجازى رائد ا
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 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

«ناصر».. بطال تراجيديا
يسـرى اجلندى كـاتب مسـرحى كبـير غنى عن الـتعـريف فهو
عـاصـر فـهو من ـصـرى ا ـسرح ا فضالً عن كـونه من أعـمـدة ا
أبرز كـتاب الدراما الـتليفـزيونيـة خصوصاً فى مـجال الدراما
ـسرحـيـة التى الـتراثـيـة والـتاريـخـية ولـعـلنـا نـذكـر أعمـاله ا
هـرجانات العربية والتى صرية وا سارح ا عرضت عـلى أهم ا
حصـلت على الـكثـيـر من اجلوائـز والتـقديـر األدبى والشـهرة
اإلعالميـة وكذلك جوائزه العديدة فى الدراما التليفزيونية
والــتى تــعــبــر عـن حــسن اخــتــيــاراته ووعــيه بــدوره الــوطــنى
والـقـومى كـكـاتب صـاحب رسـالـة تـنـويـريـة يـريـد من خـاللـها
التـعـبـير عـمـا يجـيش فى داخـله من آراء وأحالم واسـتـشراف
ــسـتــقــبل من أجل الــتـغــيـيــر إلى األجــمل واألفـضل آلفـاق ا
جملتـمعه الـذى ينـتمى إلـيه يسـرى اجلنـدى كتب عـن أبطال
الـسـير الـشـعـبيـة.. عـلى الزيـبق والـهاللى وعـنتـرة والـند
الـذين يـعـبـرون عن الوجـدان الـشـعـبى التـلـقـائى الـكامن فى
ـصــرى والــعـربى بــكل بــسـاطــته وفــطـرته أعــمــاق اإلنـســان ا
وحـمـاسه وثـورته وغـيرهـم من النـمـاذج الـوطـنيـة والـقـومـية
تـأكـيداً لـروح االنـتمـاء والتـضـحيـة والفـداء وهـا هو ذا يـقدم
ـشـاهـدته من خالل درامـا لـنـا بـطالً قــومـيـاً طـال انـتـظـارنــا 
تليـفزيونيـة تعتـبر فتحـا فنيا مـباركاً يحـسب له ويستحق أن

يقدر عليه ويجزى عنه أحسن اجلزاء.
نـاصـر الـذى كـتـبه يـسرى اجلـنـدى بـإبـداع فـائق شحـذ له كل
مهـاراته األدبيـة وجمـاع خبـراته الـدراميـة ليـكتب عـمال فنـياً
ـهـيـبـة لـسـيـرة بـطل وطـنى يـسـتـلـهم فـيه روح الـتـراجـيــديـا ا
وقـومى جــاد به الـزمــان عـلــيـنـا فـى فـتـرة تــاريـخــيـة من أهم
عاصر ويعرض فى القنوات الفضائية فيما فترات تـاريخنا ا
عـدا الـقـنـوات األرضيـة - لألسف - ألسـبـاب غـير مـفـهـومة أو
معـقولـة. بدأت سيـرة هذا الـبطل مـنذ مـولده.. اقـتفـاء لنهج
أبطـال السير الـشعبـية ولعـلكم تذكـرون قصة مـولد «أبو زيد
الـهاللى» أو مـولـد «سـيـف بن ذى يـزن» أو مـولـد «حـورس» فى
األسـاطـيـر الـفــرعـونـيـة أو مـولـد «اإلســكـنـدر» فى األسـاطـيـر
اإلغريـقية ثم كيف سـارت مجريات حيـاته منذ نشـأته يتيما
يواجه أقـداره بشـجاعـة فـائقـة تذكـرنا بـاألقدار الـتى واجهت
ؤامرات التى أبطـال التراجيديا واحملن التى توالت عليهم وا
حـيـكت ضـدهم واخلـيـانـات التى دبـرت لـهم والـطـعـنـات التى
ـقـام أبـطـاال جـاءت من خــلف ظـهـورهم ولـنـتـذكــر فى هـذا ا
مثل عـمر مكرم ومحنته مع رفـقائه أو على بك الكبير الذى
طعن من أقـرب الناس إليه أو محمد على الذى تكالبت عليه
مؤامـرات الـدول االستـعمـارية أو عـرابى الـذى غدر به هـكذا
كان «جـمال عبد الناصر» البطل التراجيدى الذى بدأ يواجه
أقــداره الــعـاتــيــة مــنــذ نــشــأته فى «بــنى مــر» واألســكــنــدريـة
والـقــاهـرة.. وهــو طـالـب يـتــظـاهــر ضـد االحــتالل أو يــسـعى
لدخـول الكـليـة احلربـية ثم دخـوله حرب فـلسـط ومحـنته
ـوت واخليـانة فى حصـار الـفالـوجة ثم خـروجه من حـصار ا
ليضع رأسه على كفه مع زمالئه فى ليلة الثورة األولى مروراً
نشـية والعدوان الثالثى ومـعركة السد بأزمـة مارس وحادث ا
العـالى ومحنة االنـفصال وملـحمة اليـمن ثم انتهاء بـنكسة
ؤامرة الكبرى للتخلص ثابة ا السـابع والست التى كانت 
من بـطل أيقظ أمة وصارع األنواء والعواصف واألخطار منذ
ــرضه الـقــاتل إثــر حـادث حلـظــة مــيالده حـتـى يـوم وفــاته 

أيلول األسود.
هـذه سـيـرة بطل بـحق أبـدعـهـا كاتب كـبـيـر كيـسـرى اجلـندى
نتج احملترم فتـحية له وللـمخرج الشـجاع باسل اخلطيـب وا
مـحـمـد فـوزى والـفنـان مـجـدى كـامل الـذى جـسـد شـخـصـية
ـسـلسل الـذى أعـاد إليـنـا ذكرى نـاصـر بـاقتـدار ولـكل أبطـال ا
هـابـة واجلالل قل أن يجـود الـزمان بطل تـراجـيدى مـكـلل بـا

ثله.
وحتيـة مباركة جلمـال عبد الناصر فـى ذكرى وفاته التى تمر

سلسل: بنا فى هذه األيام ولنردد مع تتر ا
«ولو جار الزمان أو مال/ مكانك فى القلوب يا جمال».

 قادته األجواء
الصوفية وحلقات
الذكرك لعالم الدراما

الواسع

ولـد عام 1852م فى رأس الـت بـاألسكنـدرية وقد
ســـمــاه أبــوه بــهـــذا االسم تــيــمـــنــا بــالـــشــيخ سالمــة
الراسى أحد مشايخ الطرق الصوفية الذى تكفل
بـه بـــعــــد وفـــاة أبــــيه ولم يــــكن عــــمـــره قــــد جتـــاوز
الــثالث ســنــوات ومن هـــذا الــيــوم اعــتــبــر الــشــيخ
سالمـة الراسى سالمـة حجازى ابـنا له وفى هذا
اجلــو الـغــنى بــالـروحــانـيــة والــتـصــوف تـربى ونــشـأ
سالمـة الـطـفل فـقـد بـدأ فى كـتـاب مـلـحق بـزاويـة
الـــشــيـخ سالمـــة الــراسـى ثم فى حـــلــقـــات الـــذكــر
واإلنـشـاد وبـدأ يـخـالط رواد الـطـريـقـة ويـشاركـهم
اإلنشاد إلى أن مات الشيخ سالمة الراسى وكان
من الــطـبـيــعى أن يـخــلـفه الــشـاب سالمــة حـجـازى
فى قيادة الـطريقـة الراسيـة الصوفـية إال أنه بدأ
نـشدين يـدرس أصول اإلنـشاد عـلى أيـدى أشهـر ا
مثل الـشـيخ احلريـرى والـشـيخ خلـيل مـحرم وعال
صيت الـشـيخ سالمـة حـجازى فى اإلنـشـاد وتـفوق
عــلى أسـاتـذتـه ولـكـنه فــجـأة تــرك اإلنـشـاد واجته
إلى الـــغـــنـــاء مع الـــتـــخـت الــشـــرقـى فـــحــقـق أيـــضــا
جناحـا كبيـرا حتى حـدث أن جاء إلى األسكـندرية
فى عـام 1884م يـوسف خـياط وفـرقـته الـتـمثـيـلـية
لــكـى يــعـــرض مــســـرحــيـــاته وقـــد نــصـــحه الـــبــعض
بــاالتــفــاق مع الــشــيخ سـالمـة حــجــازى لــيــغــنى فى
ــسـرحـيـة حـتى يـضــمن إقـبـال اجلـمـاهـيـر فـرقـته ا
عـلى عــروضه وبـالـفــعل ذهب إلـيه يــوسف خـيـاط
لـكــنه فـوجـئ بـرفض سالمــة حـجــازى قـائال له إن
ــسـرح مــكـروه الـتــشــخـيص الــذى تـقــدمـونـه عـلى ا
عنـد األئمـة وحترم عـلىّ نشـأتى وتربـيتى الـدينـية
قـــبــول الــعــمـل كــمــشــخـــصــاتى فــرد عـــلــيه يــوسف
ــثل أمــام خــيـــاط بــقــوله (يــا شــيخ سـالمــة نــحن 
لوك والباشـوات ولم يقل أحد إن التمثيل حرام ا
نـحن نـقــدم فـنـا راقـيًــا) فـهـز الــشـيخ سالمـة رأسه
نفـيـا وقال فى إصـرار (ال تـنس أنـنى شيخ طـريـقة
ــشــخــصــاتــيـة) ــكن أن أنــزل إلـى مــســتــوى ا وال 
ويــصــر يــوسف خــيــاط عــلى طــلــبـه بــإحلــاح وأمـام
إصـراره قــبل الـشــيخ سالمــة حـجــازى الـعــمل مـعه
دون أن يشـترك فى التـشخـيص وأن يقـدم أغانيه
ـسـرحـيـة وجنح سالمـة حـجـازى فى بـ فــصـول ا
ــسـرح بـأغــانـيه حــتى أن عـبــده احلـامـولى عـالم ا

أصر على مقابلته أثناء زيارة له لألسكندرية.
ومـنـذ ذلك الـوقت ولـدت بـيـنـهـمـا صـداقـة وطـيدة.
ثم ظــهـر بـعــد ذلك فى فــرقـة سـلــيـمــان الـقـرداحى
ــكـنـون" فى ـسـرحــيـة فى عــرض بـاسم "الــسـر ا ا
صرية حديثه عهد هذه األثناء كانت دار األوبرا ا
باإلنشـاد فقدم علـيها سـليمان الـقرداحى وفرقته
ــسـرحـيــة عـروضــاً مـسـرحــيـة غـنـى فـيـهــا الـشـيخ ا
ـــســـرح سـالمـــة حــــجـــازى لـــيــــبـــدأ بــــذلك عـــصــــر ا
الــــغـــنـــائى ثـم تـــوالت الـــعــــروض عـــلى مـــســـرح دار
األوبــرا فــقـدم مع ســلــيــمـان الــقــرداحى مـســرحــيـة
(مى وهـــوراس) وهـى مـــقـــتـــبـــســـة من هـــامـــلت ثم

انتـقل بعد ذلك الـشيخ سالمـة حجـازى إلى فرقة
ــســرحــيــة لــكـى يــصــنع مــســرحــا إســكـــنــدر فــرح ا
خاصا به ويـنتقل بـ العديـد من األدوار الغـنائية
ـيـة الـتى تـواتـرت الـفـرقـة عـلى ـسـرحـيـات الـعـا وا
ها طيلة أربعة عشر عاما.. على أن العصر تقد
ثل الـذهـبى لـلـشـيخ سالمـة حـجـازى كـمـطـرب و
وصــاحـب فــرقـــة بــدأ عــام 1905 م عـــنـــدمـــا تــرك
فـرقــة إسـكــنـدر فــرح وكـون فـرقــته اخلـاصــة الـتى
البس ناظر أو ا أنـفق عليهـا بسخاء وبذخ عـلى ا
أو ما يتطلبه العرض ومن فرقته ولدت عبقريات
ــســرح األوائـل مــثل عــزيــز عــيــد كــمـا مــخــرجى ا
أسـهم فى خلق جـيل من الكتـاب إذ كان يدفع عن
كل روايــة مـــســرحــيـــة مــكــتـــوبــة بــالـــلــغــة الـــعــربــيــة
ـثل ثروة ـبلغ  الفـصحى  150جـنيـهـا وكان هـذا ا
ضـخـمـة فى مــطـلع هـذا الـقـرن واســتـطـاع الـشـيخ
سالمـــة حــــجـــازى عـــلى امـــتـــداد أربع ســـنـــوات أن
ـسـرح الـغنـائى ـسـرحـيـة درة ا يـجـعل من فـرقـته ا
فـى مـــصــــر حـــتـى أصـــيـب بـــالــــشــــلل عـــام 1909م,
ـسرح وهـو يـؤدى واحدا من أدواره وسقط عـلى ا
الـغــنــائــيـة لــكــنه أبى أن يــغــلق الــفـرقــة أو يــعــتـزل
ـــســـرح مـــســنـــودا إلى الـــعــمـل فــكـــان يـــقف عـــلى ا
كــرسى إال أنه مـا لــبث أن أغــلق الـفــرقـة حــيـنــمـا
أحس بعدم قدرته عـلى حتمل مشقة إدارة فرقته
وجلــأ إلى فـــرقــة جــورج أبــيـض (جــوق الــتـــمــثــيل)
لـيـكـون جنـمــا لـلـمـسـرحـيـات الــغـنـائـيـة الـتى بـدأت
تقدمـها عـلى مسرح دار األوبـرا وظل يعمل فـيها
ــيـة األولى ثم حــتى عـام  1914عــام احلـرب الــعـا
ـــرض إلى أن تــوفى فى انــســحـب حتت ضــغط ا
الـرابع من أكـتوبـر عام 1917م وبجـواره واحد من
تالمـيـذه الـشـبـان يـسـمـعه اسـطـوانـة له غـنى فـيـها
قـصـيـدة لـشـاعـر القـطـريـن خـلـيل مـطـران بـعـنوان
" كـان الــشـاعـر الـكــبـيـر قـد أطــلـقـهـا "حــديث قـد

واهبه وعبقريته.. امتداحا له و
ـــنـــشـــد رحل الــــشـــيخ سـالمـــة حـــجـــازى الـــشــــيخ ا
ـــقــر الــذى كـــان صــوته يـــوصف بــأنـه الــصــوت ا
الـــذهـــبى حلـالوته وجـــزالــــته وتـــرك وراءه تـــراثـــا
ضــخـمــا واعـتــبـرت أغــانـيــة "بـسـحــر الـعــ تـركت
" و "ســـــمـــــحت بـــــإرســـــال الـــــدمــــوع الـــــقـــــلب هـــــا
مــحــاجــرى" و "صــوت احلـــمــام كــالــعــود" و "ســلــوا
حـمـرة اخلــدين" إرهـاصــات الـغــنـاء الـعــاطـفى فى
قـمة رومـانسـيته وخـرج من حتت عبـاءته عبـقرى
ـوســيــقى الــشـيخ ســيــد درويش الــذى غـنى ألول ا
مـرة فى حياته فى مـسرح الشـيخ سالمة حجازى
الـذى قــال عـنه هـذا هـو خـلـيـفـتى.. رحل ولم يـبق
من مـجده اآلن غيـر اسمه الذى أطـلق على شارع

رصود فى القاهرة". "احلوض ا

سالمة حجازى

سرح  سقط على ا
وهو يؤدى أحد
أدواره الغنائية

> وفـى جتـاربه عــلى نـفــسه كـمــمـثل كــشف سـتـانــسالفـســكى عن درجــة من الـتــصـمـيم
ـا قـدمه بـعـض الـراقـص احملـدثـ مـثـل مـارثا ـوضـوعـيـة ال تـمـكن مـقـارنـتـهـا إال  وا

علم مثل ماثياس الكسندر. جراهام أو ا 4
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سرحي جريدة كل ا

هرجان هى : غرقى الشمال الرقص من الزمن فاكس خيانة. > مسرح الطليعة أنتج 4 عروض للمشاركة فى ا
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سرح التجريبى.. مهرجان ا
وعشرون عاماً من «فن الدهشة»

ـسرح ومـغـامرة عـشـرون عامـاً مـضت عـلى انطالق الـفـكـرة.. التى أصـبـحت عيـداً سـنـوياً لـفن ا
اإلبداع. وهـا هى الدورة الـعشـرون بدأت فعـاليـاتهـا التى تـتضـمن عروضـاً وندوات وكـتبـاً تتوالى
على مـدار ليال عشر هى عمر هذه الدورة التى يراهن مسرحيون كثيرون على كونها «مفصلية»
ـهـرجـان وتطـوره وتـرسـيخ دوره.. فى الـسـطـور التـالـيـة تـرصـد «مسـرحـنـا» تـفـاصيل فى تـاريخ ا
ـكـرمـ ومـفـردات هـذه الـدورة وتـقـدم إضـاءات عـلى الـعـروض الـعـربـيـة واألجـنـبـيـة وقـائـمـة ا

ـهرجـان على أن تـلحـقهـا متـابعـات خبـرية ونـقديـة أكثـر عمـقاً فى األسـبوع الـقادم وإصدارات ا
ـهرجـان سيـثيـره فى دورته اجلديـدة كما تـابعـة اجلدل الـذى نثق أن ا ـقبـلة  ا األسـابيع ا ور
ــصـرى ــسـرح ا سـبـق وأثـارته دوراتـه الـســابـقــة وفى كل احلــاالت كـان هــذا اجلـدل فـى صـالح ا

سرحي الشبان. والعربى وفى صالح ا

ـاردانـوف قـيـمـة احلـب ويـحـاول اإلجـابة شـا
عن الـتـسـاؤالت الـتـى تـخص االنـتـمـاء لـلـوطن

وعالقة اآلباء باألبناء.
اخملــرج شــمـال أمــ وفــرقـة «مــخــتـبــر اللــيـتش
سرحى النمـساوى» يقدمان من خالل عرض ا
«بال ظـل» رحــــلـــة فـى الــــذاكـــرة لــــيــــست بــــحس

السرد الفردى ولكن بحس اجلمع الكونى.
وقائع تـعذيب الشـعب العراقى عـلى يد جنود
ـــســـرحى االحـــتالل هى مـــوضـــوع الـــعـــرض ا
«جنـية أبـو غريب» الـذى تقـدمه فرقـة تيـاترو

يركادو اإلسبانية من إخراج باكوبينيرو. ا
وتـــقــدم فــرقــة مــســـرح رقص دنــريــرنــاس من
التــفـــيــا مــســـرحــيــة «100 مـــتــر عـــدواً» والــتى
تــقـــدم فى نـــصف ســـاعــة درســـاً عن احلـــيــاة

واحلب والعاطفة واأللم.
تهم عتقدات البالية لكبار السن ا وحول ا
مارسـة السحر تدور أحداث عرض باطالً 
«صـرخـة الـشـيب» الـذى تقـدمه فـرقـة كـاتـوتو

مفالينجى من ماالوى.
ومن روســـيــا تـــقـــدم فــرقـــة «مــســـرح الــقـــمــر»
عـرض «مالحـظات نـينوروتـا» تألـيف وإخراج
أولـيج نـيكـواليف حيث تـتوالى أحـداث خمس
عــشـــرة قـــصــة من خـالل تــقـــنــيـــة جتـــمع بــ

البانتوما والرقص احلديث.
ومن روســــيــــا أيــــضــــاً تــــأتـى فــــرقــــة «مــــســـرح
ســــورجت» لـــتـــقــــدم «بـــدايـــة اخلـــلـق» تـــألـــيف
ـير مايتـشنكو وفـكرة العرض وإخراج فالد
ـــقـــارنـــة وتـــأويل أســـطـــورة األســـاســـيـــة هـى ا

والرقص لتأويل عمل جورج بوشنر الكالسيكى.
ومن أذربـــيـــجـــان تــــأتى فـــرقـــة مـــســـرح الـــدولـــة
للبانتوما لـتقدم من إخراج داكيتير خانى زيد
عــرض «الـقـنـاع» الـذى يـدور حـول امـرأة وثالثـة

أصدقاء وينتمى إلى البانتوما احلديث.
«طـــبـــول - 4 رقـــصـــات».. هـــو اسـم الـــعــرض
الـبولـندى الـذى تقـدم فـرقة «أبـولسـكى تيـاتر
اللـــكى» تــألـــيف وإخـــراج الــثالثـى كــريـــســتــ
كـوبــيــكـا مــاريــوال أورداك ولـوكــاسك ســمـيث
ـوسـيقى والـرقص فقط والعـرض يـستـخدم ا

للتعبير عن مراحل حياة اإلنسان.
ومن ســلــوفــاكـيــا تــقــدم فــرقـة مــســرح بــوتـون
عــرض «شك شــكــســبــيــر مــكــبث» مـن إخـراج
إيـفـيـتـا جـوكـوفـا التـى تروى الـقـصـة الـشـنـيـعة
لـــلــســـيــد والـــلــيـــدى مــكـــبث عن طـــريق عــزف
رجتلة. وسيقى احلية وبعض احلوارات ا ا
وتــــشـــارك فــــرقـــة مــــســـرح الــــصـــ الــــقـــومى
االحــتــرافــيــة «أســـطــورة بــطل» لــلــمــؤلف يــان
جـون واخملرج واجن إكـسبـرجن حول شـخصـية
«شـــاع» اإلنــســـان الــبـــســيـط الــتـــلــقـــائى الــذى

يزدرى اجل ويقدس روح البطولة.
فرقة بيتييف تيـاترو العربية احملترفة تشارك
هــذا الـعـرض بـعـرض «أحالم بالدى الـسـبـعـة»
تـألـيف وإخـراج نـيــكـيـتـا مـيـلـيـفـو جـيـفـيل الـذى
يـروى ســبع قـصص تــتالشى بـيـنــهـا اخلـطـوط

الفاصلة ب احلقيقة واخليال.
ومن الــنــمــســا تــشــارك فــرقــة «إديــتــا بـراون»
ــسـرحــيـة «مــديـنــة الـنــحـاس 1001» تــألـيف

33 عـرضاً  أجـنـبـيـاً تـمـثل مـدارس مـسـرحـية

مـخــتـلــفــة ودوالً وثـقــافـات مــتـعــددة سـتــكـون
متاحة جلمهور دورة هذا العام.. وهى:

من أمــريــكــا يـأتـى اخملـرج مــارجــولى شــيــرمـان
وفـرقـته الـتى حتـمل اسـمه لـيـقـدمـا عـرض «مـا
ـأخـوذ عن قصص الـذى أعـرفه عن احلـرب» ا
حـقــيـقـيــة جلـنـود أمــريـكـان خـدمــوا فى الـعـراق

بهدف فضح الصور الوحشية لهذه احلرب.
فـرقـة مـسـرح األستـوديـو من بـلغـاريـا تـشارك
ـــســــرحـى «أورفــــيــــوس» إخـــراج بــــالــــعــــرض ا
نـيـكـوالى جـورجـيـف الـذى يـصف عـمـله بـأنه

محاولة لتلمس أورفيوس بداخلنا.
ومـن صـــربـــيـــا تـــقــــدم فـــرقـــة «خـــبـــز ومـــســـرح»
االحتـرافية عرضـًا بعنوان «لـوحة من الصقيع»
ـؤلف واخملرج مـيروسالف يـرصد من خالله ا

بنكا اليوم األخير فى حياة رسام.
ـسـرح» الـبـرازيـلـيـة تـشـارك فـرقـة «حـصن بـيت ا
هـذا العـام بعرض عـنوانه «اليـمبرار» وهـو تأليف
جـماعى وإخـراج «ريبكـا براى» الـتى تقدم حـكاية

مدينة خيالية فقد سكانها ذاكرتهم.
اخملــرج الــهــنـــدى مــوهــيث تــاكـــالــكــار وفــرقــة
اسـاكـتا كالمـنش يقـدمون عـرض «أنت» وهو
رحلـة روحانـية حـسيـة تتـكشف أجـزاؤها من

خالل السرد والتجريد.
فـرقة سـكـوبجى من مـقـدونيـا تـشارك بـعرض
«متاهة الذاكـرة» تأليف افنى هاليمى إخراج
كــو شـتـر بـكــنـشى والـذى يـروى مــعـانـاة فـتى

عقدة. ركبة وا اضى ا وحيد مع ذكريات ا
ومن تـأليف وإخراج كـاسبر رافـنوج وجاكوب
ـــســـرح اجلـــســـدى ســـتـــيـــدج تـــقـــدم فـــرقـــة «ا
ـاركـية مـسـرحيـة «االسـتيالء الـصـامت» الد
ؤخـرة الـرأس» والـتى يصـفـها عـلى األرض 
صـنـاعهـا بـأنهـا قـصة جـريـئة من 22 مشـهداً

تستلهم أسطورة التاروتى.
ــيـة تـيـرانـا لــلـفـنـون دولـة وتـمــثل فـرقـة أكـاد
ـــغــطـى» تــألف ألـــبــانـــيــا بـــعــرض «اإلنـــســان ا
سـيــهـوف إخــراج جـيــرجى بـريــفـازى الــلـذان
يـــطــرحـــان تــســـاؤال مــفـــاده: هل نــحـن الــذين
نــضع األقـنــعـة عـلـى وجـوهـنــا أم أن اآلخـرين

هم الذين يضعونها لنا?!
فــرقـة «بـرامـا 2» األوكـرانــيـة تــقـدم جلــمـهـور
ـهـرجـان هـذا الـعـام عـرض «الـلـيدى مـكـبث ا
مـن األقـالـيم» لـلـمـخــرج أولـكـسـنـدر بـيـلـوزوب
الذى يـقدم الليدى مـكبث كشخـصية مضارة

كبث الشكسبيرى.
وتـقـدم فرقـة «تـياتـرو ليـكس» الـقبـرصـية عـرضًا
بــعــنــوان «فــويــتــسـك» إخــراج اكــيم ويالنــد الــذى
ـــســـرح يـــقـــدم عــــرضـــًا يـــجـــمع بــــ عـــنـــاصـــر ا

فظائع األمريكان فى العراق برؤى أمريكية وإسبانية
رقص حديث و«مكبث» ورؤى صوفية فى العروض األجنبية

فى دورته اجلديدة

سرح التجريبى.. مهرجان ا
وعشرون عاماً من «فن الدهشة»
سرح التجريبى.. مهرجان ا

وعشرون عاماً من «فن الدهشة»
سرح التجريبى.. مهرجان ا

وعشرون عاماً من «فن الدهشة»
سرح التجريبى.. مهرجان ا

وعشرون عاماً من «فن الدهشة»
سرح التجريبى.. مهرجان ا

وعشرون عاماً من «فن الدهشة»

 30 عرضا ً مسرحياً
تقدم ثقافتها
تنوعة وتطرح ا
أسئلة جديدة حول
مفهوم التجريب

وإخـراج إديـتـا بـراون ويـتـنـاول الـعـرض تـيـمة
انحدار احلضارة بسبب اجلهل والصمت.

وتـشــارك فـرقــة مـجــمــوعـة الــبـحث بــجـامــعـة
فــاســـول الــبـــرازيــلــيـــة بــعــرض «أول قـــضــمــة»
إخـراج الـشـيــدر هـوتـر ومـدحت عـبـد الـعـزيـز
ومــعـــاً يــقــدمـــان عــمالً يـــتــنــاول أزمـــة الــغــذاء

ية فى إطار كوميدية جتريبى. العا
ـســرح» الـبـلــغـاريـة عـرض وتـقــدم فـرقـة «مــعـمل ا
«ماجنا بيكاترس» إخراج بـيتيا لوسيفوفا كاشفًا

راحلها اخملتلفة. عن وجه األنثى األبدى 
مــســـرحــيـــة «خــدع الــشـــيخ الــعـــنــيــد» لـــفــرقــة
ـــــوســـــيـــــقى والـــــدرامـى» تـــــمـــــثل ـــــســـــرح ا «ا
جــمـهــوريـة أوزبــكـسـتــان هـذا الــعـام ويــتـنـاول
الـــــــــــعـــــــــــرض الــــــــــذى أخـــــــــــرجـه أوريـــــــــــبــــــــــوف

هـايبر بـوريان والتى تـعنى بـاليونانـية: «أولئك
الذين يعيشون فى ظل الرياح الشمالية».

من تأليف وإخراج مالـينا أندراى تقدم فرقة
«مـــســــرح اجلــــســـتــــوال» الــــرومـــانــــيــــة عـــرض
«اجلـــانب اآلخـــر لـــلـــعــبـــقـــرى» والـــذى يــهـــديه
ـلك ـلـقب  صـانـعـه لـنـجم الـبـالـيـه الـروسى ا

الرقص فاسالس نيجينسكى.
ومـن رومـانـيــا أيـضـا تــقـدم فـرقــة «مـسـرح 7»
عرض «اكسبريفـير» عن شعر كتبه الفرنسى

جاك بريفيير.
ـســرح الـبــنـدق الــقـادمـة من الــفـرقــة الـدولــيـة 
فـرنـسا تـقـدم مـسرحـيـة «مـدرسة األرامل» من
إخراج حازم العوادلى عن نص مـجهول نسبيا

جلان كوكتو يناقش فكرة الوالء واحلب.
مسـرحية «أميرى» لـلمخرج السـنغالى محمد
هــاوى نـيــوجن تـقـدمــهـا فـرقــة داكـابى وتـروى
حـــكــايــة أمــيـــر عــاشق لــزوجــتـه ومن أجــلــهــا

يبحث عن ثالث جزر إلسعادها.
وعن «مـكــبث» شـكــسـبـيــر أيـضـاً يــقـدم اخملـرج
الكورى ناك هيـاجن وفرقة «جوج جوج»  عمال
يتـغـلغل فى أعـماق الـنص األصـلى ويركـز على

زاجية للمؤدين. قوة التخيل والتغييرات ا
ـسـرحـيـة الـسـويـدية وتـقـدم مـجـمـوعـة أكـيـتـو ا
من تـأليف وإخـراج طـلعت الـسـماوى «الـهروب
إلى ال أين » عن احلياة والناس بعد احلرب.
«أحــمــال عــلى الـــظــهــر» هــو اسم الــعــرض الــذى
تقدمه فرقة «مسـرح سيمو الكرو» األسبانية من
تـألـيف وإخـراج ايـنـتـثـا أوريـاتى وأراتـنـكـسـا ايـورى
حــول حـرب تــنـدلع فى إحــدى دول الـعـالم األول

ويؤدى ذلك لتغير حياة شعب هذه الدولة.
واعـــتـــمـــادًا عـــلى اإلبـــداع اجلـــمـــاعـى تـــألـــيـــفــا
» األمريـكـية وإخـراجـاً تـقدم فـرقـة «ماجـومـبـ
عـــرض «خـــارق مـــضـــاد مــقـــاوم» الـــذى يـــحـــلل
الـعـديـد من الـنـمـاذج لـلـبطـل األمـريكـى وصوًال
إلى نتيجة مفادها.. «موتى هم كل األبطال».
ومن بــنــجالديش يــقــدم اخملــرج نــاصــر الــدين
يــــوسف وفــــرقــــة «مــــســـرح داكــــا» مــــســــرحــــيـــة
«الغرق» حول غـريب يجوب األرض ليصل فى
النهاية إلى مدينة تتقاطع عندها ثالثة أنهار.
فــرقــة مــيــســتــرال لــلــرقص احلــديث تــأتى من
إيــطــالــيـا لــتــقــدم «قــصـة أنــتــيــجـون» لــلــمــخـرج
روبــرتــو جــوســيــارديــنى الــذى يــقــدم لــقــاءً بـ
أخــتــ جـمــعــهــمــا األلم. وفى عــرض إيــطـالى
مـصـرى مــشـتـرك تـقــدم فـرقـة «مــسـرح مـعـمل
ــيـة الــفـنــون عـرض «أين الــكـيــسـتــيس» وأكـاد
تطيـر العنـقاء» للـمخرج مـاسيمـو ميكـانو الذى
دمـج فى عـــــرضـه عـــــدة ثـــــقـــــافـــــات مـن خالل
قصائد وأعمال مأخوذة من ديانات مختلفة.
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سرحه أن يؤدى «رسالة ثقافية» البد أن تتوفر له > أحـس ستانسالفسكى بأن اخملرج الذى يريد 
مـثل سـرح من جهـات نظـر ا مـعرفـة متـخصـصة ودقـيقـة ومن مصـادرها األولى بـكل عـناصـر ا
ـنـتج واإلدارى. ونـادراً ما يـجـتـمع كل هـذا فى شخص واحـد وقـد اجـتـمع فى شخص واخملـرج وا
ـثل ـيـروفـتش دانـشـنـكـوف: «إنه اخملـرج الـذى كـنت أحـلم به ويـبـدو أنه كـان يـحـلم  فـالدمـيـر 

سرح الذى أتصوره وبلقاء رجل مثلى». سرحيا جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
13 من أكتوبر2008 العدد66

يالد  وفانتازيا اجلنون  ولغز. >  فرقة مسرح الشباب تقدمت للمهرجان بثالثة عروض هى:  ليلة عيد ا
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سرحي جريدة كل ا

13 من أكتوبر2008 العدد66

هرجان. سرحى  انتصار عبدالفتاح قام بإخراج حفلى افتتاح وختام ا >  اخملرج ا

ــســرح غــيــر > كــان رواد الــرقـص احلــديث هم أول من طــور مــفــهــوم آرتــو عن ا
ــسـرح جـديـدا كل اجلـدة ودهش الــلـفـظى فـخـلــقت مـارث جـراهـام شـكال من ا

اجلمهور ألعمالها التى كانت تصفها بأنها رسم لنبض قلب احلياة.

د. أحمد
 مجاهد

سرح علم جتريبى ا

الــتــجـريـب لـيـس مـغــامــرة فى الــفـراغ
لــكـنه مــجـمــوعـة من احلــسـابــات الـتى
يــرصـدهـا الــعـلم وتـتــابـعـهــا الـدراسـات
ـســرحــيـة فــلــيس غــريـبــاً أن يــرتـبط ا
مــــصـــطـــلـح الـــتـــجــــريب بـــالــــبـــحـــوث
اإلمـبيـريقـية الـتى تضع الـظاهـرة أمام
عـملى وهو مـبضع التـحليل والـبحث ا
ـسعى الـذى حتاول الـعـلوم اإلنـسانـية ا
ــسـرح عــلى وجه أن تــصل إلــيه وعــلم ا
أخص لــيس عــلــمــاً مـتــعــلــقــاً بــالـكالم
واحلـركـة والـتشـكـيل وحـسب لـكـنه علم
جتـــريـــبى له مـــعـــامــلـه وجتــاربـه الــتى
توضع حتت اجملـهر البـحثى لنصل إلى
نـــتــائج شــديـــدة الــدقــة مـن هــنــا فــإن
مـهــرجــان الــقـاهــرة الــدولى لـلــمــسـرح
الـــتــجـــريــبـى يــعـــد فــرصـــة لــتـــحــريــر
مصـطـلح التـجريـب من الفـوضى التى
يقع فيـها بعض الكتـاب والنقاد وصوالً
ـكن أن نـقـيم مـعه ـفـهـوم الـذى  إلى ا
جدالً يـحـقق لـنا مـسـاحـة نقـف علـيـها
لــنـطـرح أســئـلـتــنـا حـول الــعـروض ومـا
تـقـدمه من مـفـاهـيم وأسـالـيب جـديـدة
مـفارقة وأن نـتعـامل معه بوعى دون أن
تستعبدنـا األشكال التى يتم تصديرها

إلينا.
ــا يـطــرحه من قـضــايـا ـهــرجـان  إن ا
ــا يـقــدمـه من عــروض يــعــيـد ورؤى و
عــلـــيــنــا الـــســؤال: مــا الــتـــجــريب ومــا
مفهومه; ومـا أشكاله; فضالً عن أسئلة
أخـــرى حتــــول اجلـــدل من مــــســـاحـــته
اإلنشائـية إلى جدل علـمى يؤكد لنا أن
ـــســـرح كـــعـــلم هـــو فى األســـاس عـــلم ا

جتريبى.

كواليس

 فاروق حسنى

بـدأ هـاشم حــربى مـشـواره مع الـتــمـثـيل عـام 1982 ولم
ـوضــوع عـلى مــحـمل اجلــد أمّـا االحــتـكـاك يــكن يـأخــذ ا
احلـقــيـقى والــذى يـعـتــبـره الـبــدايـة احلـقــيـقـيــة فـكـان عـام
ـــشــاركــتـه فى عــرض األطـــفــال «زهــور ال 1994 وذلك 
تـعرف الطمع» مع اخملرج عـبد الواحد السـيد على قصر
ثــقــافـــة بــنــهــا.. ثـم تــوالت أعــمــالـه مع الــفــرقـــة الــقــومــيــة
للـمسرح بالقلـيوبية فشارك فى «رسـائل قاضى أشبيلية»
إخـراج هــنـاء عـبــد الـفـتــاح و«حـكـايـة كـل بـيت» مع اخملـرج
رعب» لـلـمخـرج جـمال عـبد هـمـام تمـام «مـولد سـيـدى ا
» مـع اخملــــــرج أشـــــرف فــــــاروق ثم ــــــطــــــلب «اجملــــــانـــــ ا
«احملــروسـة 2015» تــألـيـف ســعــد الـديـن وهــبــة وإخـراج

فهمى اخلولى.
ثم يـقـرر هــاشم حـربى الـتــوجه لإلخـراج فـيــقـدم «إبـلـيس
فى دم البشر» عن مسرحية «كابوس للبيع» تأليف حسن

طاهر أبوحطب.. يحتفظ بهويته
ـــرحــــلـــة الــــثـــانـــويــــة عـــرف طـــاهــــر طـــريق فى ا
درسى سرح ا سرح لم يشبع موهبته  فى ا ا
فـالتـحق بـبيت ثـقـافـة فارسـكـور بحـثًـا عن عالم
أوسع لـلـمـسـرح عـنـدمـا أعـلن بـيت الـثـقـافة عن
ــســرحى اخـــتــبــارات لالشـــتــراك فى الــعـــرض ا
"الـــســوس" لـــلـــمـــخـــرج فـــوزى ســـراج ولم يـــجــد
طــــاهـــــر أبــــو حـــــطب أحـــــدًا غــــيـــــره مــــتـــــقــــدمًــــا
لالنــضـمــام لــلــفـرقــة وانــطــلق مع فــوزى سـراج
ـــة فى لـــلـــبــــحث عن أعــــضـــاء الـــفــــرقـــة الـــقــــد
مـنازلهم وأعمالـهم ليتم العمل ويـحصد العديد
من اجلوائز. شارك طاهر أبو حطب بعد ذلك
فى كوكب الفـئران "إخراج فوزى سراج وحصل
يــهـــا ثم ـــثل عـن دوره فـــ عـــلى جـــائـــزة أفـــضل 
شـــــارك فى جـــــمـــــيـع عـــــروض قـــــصـــــر ثـــــقـــــافـــــة
فـارسـكــور مـنـهـا "فــرح الـعـمــدة" حلـلـمى سـراج
ــثل عن وحـــصل أيـــضًــا عـــلى جــائـــزة أحــسـن 
يــــهــــا كـــمــــا شــــارك فى "زمــــار احلى" و دوره فــــ

هاشم حربى.. سنة أولى إخراج

ثروت نظير.. 
سرح الكنسى ابن ا

أبـو الــعـال.. وهى أولى جتــاربه اإلخــراجــيــة - سـنــة أولى
إخــراج يــعـنـى - وقـد تــوجه لإلخــراج ســعـيــا وراء حتــقـيق
رؤاه اخلـاصة الـتى ال يـسـاعـده الـعـمل كـمـمـثل لـتـوصـيـلـها
ـؤلف أو اخملرج إلى الـناس حـيث يخـضع دائـماً لـرؤية ا
كذلك فهو يعتبر اإلخـراج متعة ومغامرة حيث يعد العمل
ـســرحى جـنــيــنـاً يــخـرج إلى الــدنـيــا عـلـى يـديه.. يــحـمل ا
مـالمـحه وأفــكــاره. وقـد حــقــقت «إبــلـيس فـى دم الـبــشـر»
ـــا يــحـــلم بـه هــاشـم حــربـى حــ قـــدمت عـــلى بــعـــضـــاً 
مــســرح قــصــر ثــقــافــة كــفــر شــكــر خـالل شــهــر رمــضـان
ـسرحـية ـزيـد من التـجارب ا ويطـمح حربى إلى تـقد ا

التى حتمل رؤاه وأفكاره إلى الناس.

محمد احلفنى
ثل 

متميز بالصدفة

"وجـــــوه ع الــــــشط" و "احلـــــالـــــة 2000» لـــــفـــــوزى
سـراج و "الـدنـيا روايـة هـزلـية" لـرضـا حـسنى
ـــطــــار" و "مـــغــــامـــرة رأس و "الـــكـالب وصـــلـت ا
ـمـلوك جـابـر" حللـمى سـراج "العـنـبر الـثالث" ا
ـنـحـوس" و "حـوش ألحـمـد مــاهـر و"مـقـامــات ا
قـــراقـــوش" و "أرض ال تـــنـــبت الـــزهـــور" لـــرأفت
ســـــرحـــــان و "حـــــلـم يـــــوسـف" لـــــفـــــوزى ســـــراج
و"الــلــيــلــة نــحـلـم" لــشـريـف صالح الــدين. وبــعـد
ــثالً بــاإلذاعـة والــتـلــيــفـزيــون فـضل اعــتــمـاده 
ـسـرح مـؤكـدًا أن مـسـرح الــبـقـاء عـلى خـشـبــة ا
تنفس الوحيد ألبناء الثقافة اجلماهيرية هو ا
ـســرح الــوحــيـد الــذى يــحــتـفظ األقــالــيم وهــو ا
بهويته ويتـبنى القضايا والقيم حتى اآلن رغم

شكالت اإلدارية التى يعانيها. كل ا

سرح الكـنسى فى شبرا اخلـيمة شارك فى ثروت نظـير من مواليـد ا
ـثالً ومـخـرجًـا فـشـارك كـممـثل فى ـسـرحـية  العـديـد من األعـمـال ا
ـلــكــة األحالم" إخـراج نــبــيل جالل "حــكـايــة حــكـيم" إخــراج جــمـيل "
حـنا "حـافة الـهاويـة" إخراج عـمـاد يوسف "صـرخة وصـراع ال ينـتهى
وعــلى كف عـــفــريت" إخـــراج أحــمــد فـــوزى كــمـــا شــارك فى عــروض
ـاضى كالكــيت تـانى مـرة الــطـعـنـة "اإلنـسـان واألحالم جـحــيم من ا
ر" من حنـطـة وزوان كلـمـات متـقـاطعـة مـيراث الـغـضب" "االختـيـار ا
إخـراج عمـاد يـوسف "البـدايـة" من إخراج جـمـيل حنـا "بـزراميط" مع

إبراهيم ألبرت.
ثروت ال يـهمه حـجم الـدور ولكن مـضمـونه وهل سـيؤثـر فى األحداث

أم ال كما يهتم جدًا بتفاصيل الشخصية التى يقدمها.
ـسرحـيات شـارك نظـير فـى عدد من األفالم الـدينـيـة وأخرج بـعض ا

الــــتـى فــــازت بـــــجــــوائـــــز مــــنـــــهــــا:
"كـنيـسـة فوق بـركـان" مركـز ثالث
أحــــسن نـص "مــــصــــلــــوب آخـــر"
ثل "كلـمات متـقاطعة أحـسن 
كــــوتـــشـــيــــنـــة" أحـــسـن انـــضـــبـــاط
ـــؤلـف عـــاوز مـــســــرحـى وأداء "ا

كده" مركز رابع أفضل عرض.
شــــــــــارك ثـــــــــروت فـى عــــــــــدد من
ـــهـــرجــانـــات الـــكـــنـــســيـــة مـــنـــهــا ا
مهرجان شبـرا اخليمة مهرجان
ــــرقـــســـيـــة. يـــحـــلم أن الـــكـــرازة ا
يــــصـل حلــــجم مـــــوهــــبــــة يـــــحــــيى

الفخرانى.

«مــا بـنــحــلــمش» الــذى حــصل عــلى
عــدد من اجلــوائــز كــذلك شــاركت
فى عــروض «ســـور الـــقــبـــور قــدوم
ــــوضــــوع الئــــكــــة ربـع ســــاعــــة وا ا

يتحل».
نانسى حتلم بـاحتالل مكانة متميزة
ــصـرى وفى ــســرح ا عــلى خــشــبـة ا
الـتـمــثـيل عـمــومـاً وتـتـمــنى أن تـقـدم
ـــــــزيـــــــد مـن األدوار الـــــــتـى تـــــــبـــــــرز ا

موهبتها.

ـتــوقع عــلى اإلطالق أن يــصـبح لـم يـكن مـن ا
مــحـمــد احلـفــنى احلـاصـل عـلى بــكـالــوريـوس
ثالً يقف ـنوفيـة  علوم وتـربية من جـامعة ا
ــســرح ويــقــدم مــجــمــوعــة من عــلى خــشـــبــة ا
تـميزة وينـال عنهـا العديد األدوار الصعـبة وا
من اجلـــوائـــز وشـــهــــادات الـــتـــقـــديـــر تـــعـــرف
ـــســـرح فى مـــحـــمـــد احلـــفـــنى عــــلى مـــجـــال ا
ــرحـلــة اجلـامــعـيــة حــ شـاهــد عن طـريق ا
الـــــصــــــدفـــــة إعـالنًـــــا عـن عـــــرض مــــــســـــرحى
سـتــشـارك به الـكــلـيـة فـى مـهـرجــان اجلـامـعـة
الــصـــفــقــة" لـــتــوفــيق احلـــكــيم ذهـب مــحــمــد
ـشاهدة العـرض فخرج فى نهـايته مقررًا أن
يشـارك فى الفريـق ويشارك احلـفنى لـيقدم
مع الـفرقـة عددًا من العـروض ويلعب أدواراً
مــازال يــعــتــز بــهــا كــثــيــرًا مـنــهــا: دور "يــوسف
كـاف" فى مسرحيـة "احملاكمة" لـ كـافكا وقد
حـصل عن هذا الدور عـلى جائزة الـتميز فى
ـسـرحيـة ثم قدم الـتمـثـيل فى أول عروضه ا
بـــــعــــــد ذلك دور "بــــــروتس" فـى مـــــســــــرحـــــيـــــة
"يــــولـــيــــوس قــــيـــصــــر" لـــولــــيم شـــكــــســـبــــيـــر و
"شــايـلــوك" فى مــسـرحــيـة "تــاجــر الـبــنـدقــيـة"
لــنـفس الـكـاتب ودور "زهــران" فى مـسـرحـيـة
"احملــاكـــمــة" لــلـــكــاتب يـــســرى اجلــنـــدى كــمــا
شــارك مــحــمــد فى مــجــمــوعــة من الــعــروض
نوفية فلعب دور سرحية فى قصر ثقافة ا ا
"مـحـمد أفـنـدى" فى مسـرحـية "األرض" ودور
"خــــــوان" فى مـــــســـــرحـــــيـــــة "نـــــســـــاء لـــــوركـــــا"
والـعرضان مـن إخراج سامى طه أيـضًا قدم
دور "الـشاويش مـحمـد" فى مسـرحيـة "أغنـية
ــــمــــر" تـــــألــــيـف عــــلى ســـــالم وإخــــراج عــــلـى ا
مـحمـود السبـعاوى كـما شـارك فى مجـموعة
سرح احلر وأهمها بالنسبة من األدوار فى ا
له دور "دهب أفـنـدى" فى مـسـرحـيـة "اخملـبأ"
أهم أدواره وأحبها إلى قلبه وعلى الرغم من
عـــــمـــــله مـع الـــــعـــــديـــــد من اخملـــــرجـــــ داخل
ـنوفـيـة فـإنه يـعتـز جـدًا بـعـمله مع مـحافـظـة ا
واخملرج محمود الـسبعاوى وقد استفاد منه
جيـدًا وتعـلم منه كـيف يقـدم مسـرحًا مـتمـيزًا
يــسـتــطــيع من خالله تــوصــيل رســالـة جــيـدة
وعـلـى الـرغم من الـصــدفـة الـبـحــتـة الـتى بـدأ
ـسـرحى فإنه بـهـا محـمـد احلـفنى مـشـواره ا
شوار حيث تأكد يطمح فى استكـمال هذا ا
له تـمــامًـا أنـه عـرف طــريـقه احلــقـيــقى الـذى

كان يبحث عنه دون أن يدرى.
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نانسى على..
 ما بتحلمش!

سـرح وتبـحث عن جنومـيتـها ـثلـة شابـة تعـشق ا نـانسى عـلى 
فـيه ومن أجل ذلك فـهى حتـاول بـاسـتـمـرار تـطـويـر إمـكـانـاتـها
نــانـة. لــقب فــ تــهــا حــتى تــكــون جــديــرة بــ بــ وتــدريب وصــقـل مـوهــ
ً فى عـرض «مـا بــنـحـلـمش» نــانـسى شـاهـدهــا اجلـمـهـور مــؤخـرا
لـــمــســـرح فى دورته ـــهــرجـــان الــقـــومى لــ الــذى  عـــرضه فى ا

األخيرة.
وعـلى الـرغـم من حـبـهــا الـشـديــد لـلـتــمـثـيـل عـمـومــاً والـتـمــثـيل عـلى
سـرح بشـكل خاص فـإنها لم تـمارس الـتمثـيل فعـلياً إال من خشـبة ا
دة القـصيرة فى عـام فقط ومع ذلك فـقد شاركت خالل هـذه ا
ــمـيــزة والــتى حـصــلت عــلى جـوائــز مــثل «بـيت عــدد من الــعـروض ا
بـرنـارد ألــبـا» الـذى نـال جـائــزة الـعـرض األول ثالث مـرات وعـرض
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فاروق حسنى يفتتح الدورة الـ   20  للمهرجان التجريبى
16دولة عربية و26 دولة أجنبية و55 عرضاً و 18 كتاباً

"كندا" وبارى ريتـشارد كيرشو "إجنلترا" وروالندو
ى "كـوبـا" فــوتـيـشـيخ فــيـتـوتـســكى "بـولـنـدا" لى خــا
بـريــرو "أمـريــكـا" مــاريـلـو بــراتى "إيــطـالـيــا" مـيــشـيل

برونيه "فرنسا".
هـرجان تـخصـيص النـدوة الرئـيسـية أعلـنت إدارة ا
ستقل - جتلياته الفنية ـسرح ا ناقشة موضوع "ا
والفكرية ومـعضالت استمراره" إضافة إلى مائدة
ــســتــقل فى ــســرح ا مــســتـديــرة حــول "مــشــكالت ا

مصر".
ـــهــرجــان هــذا الــعــام  17 كـــتــابًــا جــديــدًا ويــقــدم ا
مــتـــرجــمًــا فـى مــخــتـــلف عــنـــاصــر ومــفـــردات الــفن
ـسـرحى إضـافـة إلى كـتـاب خـاص بـعـنـوان "سـعد ا
أردش والـــــطــــريـق إلى الـــــريـــــادة" أعــــده د. أحـــــمــــد

سخسوخ.
وفى مـحـاولـة حلل أزمـة إغـالق مـسـرحى الـطـلـيـعـة
والــــهــــنــــاجــــر الـــتــــابــــعــــ لــــوزارة الـــثــــقــــافــــة نــــظـــرا
خلــضــوعــهـمــا لــعــمـلــيــات تــطـويــر وتــرمــيم بــجـانب
ـــســرح الـــقــومـى بــعـــد احــتـــراقه والــبـــالــون إغالق ا
ــدنى قــررت إدارة اســتــجــابــة لـــتــوصــيــة الـــدفــاع ا
ــهـرجــان تــقـد عــدد من الــعــروض عـلى خــشــبـة ا
رة األولى التى يتم ـسرح الكبـير باألوبـرا; وهى ا ا

استخدامه بعيدا عن حفلى االفتتاح واخلتام.
كــمـا يــتم تــقـد الــعـروض عــلى مــسـارح: الــصـغــيـر
ــــكـــــشــــوف ومـــــركــــز اإلبــــداع الـــــفــــنـى بــــاألوبــــرا وا
واجلـمهورية والقـاهرة للعرائس مـيامى متروبول
ـنيل سـرح العـائم الـكبـير والـصـغيـر با احلـديث وا
وقــــاعـــتى يـــوسـف إدريس والـــغـــد وبــــيـــتى الـــهـــراوى
وزينب خاتون التابع لصندوق التنمية الثقافية.
٥ واألخيرة مزيد من التفاصيل ص ٤

قرر أن يـفتتح الفنان واجلـريدة ماثلة للـطبع  من ا
اضى فاروق حسـنى وزير الثـقافة مـساء اجلمـعة ا
هرجـان القاهرة الدولى فـعاليات الدورة الـعشرين 
لـلـمـسـرح الـتــجـريـبى بـحـضـور دكـتـور فـوزى فـهـمى

هرجان. رئيس ا
تـشـارك فى دورة هذا الـعام  16دولـة عربـية تـقدم
 22 عرضًا مسرحيًا و 26 دولة أجنبية تقدم 33
ــثالن عــرضًـــا مــســرحــيًـــا إضــافــة إلى عـــرضــ 
ـسـابقـة الـرسـميـة يـتم اإلعالن عـنـها مـصـر داخل ا
قـــبـــيل حـــفـل االفـــتـــتـــاح بـــســـاعـــات وعـــدة عــروض

مصرية أخرى على الهامش.
ــــهـــرجــــان هـــذا الــــعـــام تــــضم فى جلـــنــــة حتـــكــــيم ا
ـــســـرحى الـــفـــرنــسـى جــاك عـــضــويـــتـــهـــا الــكـــاتب ا
تـــيــفـــانى ومن مـــصــر الـــكــاتب والـــنــاقـــد د. أحــمــد
ســخـســوخ والـكــاتـبــة واخملـرجــة جـابـريــيال ســيـنـوزر
بـانـكـزيل من رومـانــيـا والـكـاتب واخملـرج األمـريـكى
جــريـجــورى مـارتـن واإليـطــالى ريـنــاتــو نـيــكـولــيـنى
ــمـــثـــلــة فـــرانـــســ ألـــبــ ومن كـــنــدا اخملـــرجـــة وا
ـــــســـــرحـى الـــــكـــــويـــــتى فـــــؤاد الـــــشـــــطى واخملـــــرج ا
والـــروســـيـــة كـــوروبـــوفـــا لـــيـــودمـــيال وهـــانـــز فـــرنـــر
ــانـيـا ويــلـيـام هــوتـيــسـهـوصن من كــروسـيـنــجـر من أ

. الص
ـهرجـان قـال إن دورة هذا د. فـوزى فـهمى رئـيس ا
سرحية العام تشهد تكر عدد من الشخصيات ا
ـيــا حـيث يــتم تـكـر الـبــارزة مـصـريــا وعـربـيــا وعـا
اسم الراحل سامى خشبة والـكاتبة فتحية العسال

والفنان محمود عزمى من مصر.
ـغربى سـرحـي الـعرب يـتم تـكر اخملـرج ا ومن ا

عبد القادر البدوى. وعلى مهدى من السودان.
ــكـرمــ األجــانب أولـيــفــر كـيــمــيـد وتــضم قــائـمــة ا

د.  فوزى فهمى

 سامى خشبة سعد أردش

سرح هرجان على ا عروض ا
الكبير ألول  مرة.. وتكر
اسم سامى خشبة

اشى فى الساقية اضحك ع ا وداعاً.. صابر فرج
ـســرحى الـســكـنـدرى صــابـر فـرج ــنـا الـشــاعـر والــبـاحث وا رحل عن عـا
ـاضى عن عـمـر يـنـاهـز اخلـامـسـة والـسـتـ الـسبت 27 من سـبـتـمـبـر ا

ـدرسى وتـخـرج على ـسرح ا وقـد كانت مـسـيـرته ثـرية بـدأ حـيـاته فى ا
يديه مـجموعة من فـنانى األسكـندرية حيث كـان يعمل بالـتربية والـتعليم
عاش مديراً عاماً لـشئون العامل بالـتربية والتعليم إلى أن خرج عـلى ا
دة ـسرحـية  باألسـكنـدرية. صابـر فرج الـذى اعتـزل احلياة الـثقـافية وا
عــشــرين عــامــاً عــاد لـيــمــارس نــشــاطـاً واســعــاً فى مــنــاح مــتـعــددة مــنــهـا
سرح البحث الشعـر وقد أصدر ديوان شعري وهو على مشارف ا
الست هـما: «قصايـد للبنـات» «واحد بيتفـرج على روحه» إضافة إلى
ـثـقـفـ والـكـتـاب كمـا حتـلق ـوسـوعـة أعالم األسـكـنـدريـة من ا إعـداده 
حولـه مجمـوعة مـن الشبـاب فى مجـاالت الفـن اخملتلـفة لـيتـركهم راحالً
شاريع الثقافية التى لم تطبع فى ليلة القدر تاركاً وراءه مـجموعة من ا
وأحالمــاً واســـعــة عــلـى قــدر قــيـــمــته وتـــواضــعه الـــذى كــان أهم ســـمــاته

اإلنسانية.

ستـقلة لتـقد العرض تستعـد فرقة كاريـزما ا
ـاشى» مـسـاء اخلـمـيس ـسـرحى «اضـحـك ع ا ا

23 أكتوبر اجلارى بساقية الصاوى.
ـــســـرحــيـــة إخـــراج مـــحــمـــد خـــلــيـف وتــألـــيف ا
ـشـاركـة وتـمـثـيل جـمـاعى نـتـاج ورشـة ارجتـال 
محـمد مـبروك مـحمـد يـحيى أحـمد صـبحى
مـيـادة اجلـبـالى الـسـيد سالمـة هـالـة عـجـيزة
مـــحــــمــــد نـــاصــــر نـــاديــــة الــــدكـــرورى أســــامـــة
مـصطـفى دينـا على مـصطـفى مجـدى أحمد
جنــدى أمــيــنــة فــؤاد إبـــراهــيم صــيــام ديــكــور
ـوسـيـقى ألحـمد ـان خـلـيـفـة وأحـمـد طه وا إ

صبحى.
¬∏dG óÑY ¿ÉgQƒf

سابقة الرسمية و8 عروض لقصور الثقافة  «قهوة سادة» فى ا

 عرض «قهوة سادة»

عــزب  « فـانــتـازيـا اجلــنـون» إخـراج
حــمــاد فــتـوح  «لــغــز» إخــراج سـامع
مــهــران  «غــرقـى الــشــمــال» إخــراج
رضا حسـن  «الرقص مع الزمن»
إخـــراج أحـــمــد إبـــراهـــيم  «فـــاكس»
ـــرسـى «خـــيـــانـــة» إخـــراج شــــريف ا
إخــراج عـصــام رأفت «احلـيــاة عـلى
ــــوت» إخــــراج شــــريف إيــــقـــاعــــات ا
ــوالى » إخـراج صــبـحى «أطــيـاف ا
انتصـار عبدالـفتاح «مـهمة رسـمية»
إخراج مـحمـد فوزى «الـسيـدة التى

جاءت فى السادسة».
ويــشـــارك مــركــز الــهــنـــاجــر بــثالثــة
عروض هى: «تشكـيل» إخراج داليا
الـــعـــبـــد «حتت الـــتـــهـــديـــد» إخــراج
محـمـد متـولى  «كـافـتيـريـا» إخراج
مــحــمــد فــؤاد بــيــنــمــا تــشــارك دار
األوبــرا بـــعـــرض «قــصـــة الــفـــراشــة

القاتلة» إخراج وليد عونى.

ـــشــاهـــدة عــرض اخــتـــارت جلـــنــة ا
«قـهـوة سادة» لـلـمخـرج خـالد جالل
«إنتاج صندوق التنمية الثقافية

ــســابــقــة » لــتـــمــثــيل مــصـــر داخل ا
الرسمية.

وتــشــارك هــيــئـــة قــصــور  الــثــقــافــة
بثمانية عروض هى:

«احلوائط» إخـراج مـحمـد لـطفى 
«حـــلـم األجـــنـــحـــة» إخـــراج الـــســـيـــد
عــــــونـى  «بــــــدون مـالبس» إخــــــراج
محمد حـسن االرد «فى االنتظار»
إخراج حسن البالسى «حاول مرة
أخــرى» إخـراج خــلــيل تـمــام «قـابل
لــلـــكــســر» إخــراج مــحـــمــد الــطــايع
«الى فـيـه الـروح يـغـنى» إخـراج يس
الضوى  «هـاملت فى موسم الدم»

إخراج سامح احلضرى.
أمـا البيت الفـنى للمسـرح فيشارك

بأحد عشر عرضا هى:
ــيالد» إخــراج أشـرف «لــيــلــة عـيــد ا

 صابر فرج
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د. سيد اإلمام يكتب
سرح عن إدارة ا

ومساهمتها فى ظهور
ؤلف حتت عدد من ا
تهديد السالح صـ27

ا فى ـشاهـد  ـسرح لن يـجد نـفسه ثـانـية مـا لم يزود ا > وفى الـثالثيـنيـات أعلـن أرتو أن «ا
األحالم من كـثـافــة وتـدفق وأنـا أزعم أن لـلــحـواس شـعـرا كـمــا أن لـلـغـة شـعــرا وهـذه الـلـغـة
الـعيـنية الـفيـزيقـية هى لـغة مـسرحـية فقـط بقدر مـا تسـتطـيع التـعبـير عن أفـكار ال تصل

نطوقة. إليها أو تبلغها اللغة ا

> أن تـكــون جتـريـبـيـا يـعـنى أن تــقـوم بـغـزو اجملـهـول وهـذا شىء ال
كن التأكد منه إال بعد حدوثه وأن تـكون طليعياً يعني أن تواجه

األمور فى عينيها.

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

13  من أكتوبر2008  العدد 1366  من أكتوبر2008  العدد 66

« من ينتظر فى اخلارج»
عرض  يطرح اسئلة عن اخلوف
فتقد صـ9  والتسامح واألمان ا

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

سابقة. شاهدة عرض فقط فى ا هرجان التجريبى هذا العام  واختارت جلنة ا >  28 عرضا ً مسرحياً مصرياً تقدمت للمشاركة فى ا

 متابعات نقدية لعروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

 مهرجان العمال للمسرح ال يلبسنا «العمة»
سك بـ «العصاية» السحرية   لكنه  

ويزواج ب التفسير اجلمالى واالجتماعى صـ11

 رداً على مقال الناقد عبدالغنى داود استخدام نفس
األساليب ال يعد سرقة ونقد روميو وجولييت 

فيه مبالغة نقدية !! صـ10

من عــرض « ألـــيــمــبــار» وهــو
اسم مــديـنــة خـيــالـيــة فـقـد
أهــلـــهــا ذاكــرتـــهم وعــاداتــهم
ـديـنة وتـقالـيـدهم تـواجه ا
فـيـضــانـا.. تـقـول األسـطـورة
إنه من دمــوع امــرأة حــزيــنـة
تـبكى فـقـدان حـبيـبـهـا الذى
حتــــول إلـى ســـــمـــــكـــــة وقــــد
غـــــضب الـــــنـــــهـــــر عـــــلـى أهل
ديـنـة ولذا فـهـو يهـاجـمهم ا
ألنـهـم ال يـتـذكــرون بـيــنـمـا
الــســـكـــان يـــســـلـــكـــون نـــفس
ســــــلـــــوكــــــهـم فى انــــــتــــــظـــــار
ــيــاه أو أن يــأتى انــخــفـــاض ا

أحد إلنقاذهم .
العرض تقـدمه فرقة حصن
ــســـرح الـــبـــرازيـــلـــيــة بـــيـت ا
ضـــــمن عـــــروض مــــهـــــرجــــان
الــقــاهــرة الــدولى لــلــمــســرح

التجريبى.

مختارات العدد 
سرح التجريبى من ستانسالفسكى إلى  من كتاب ا
اليوم تأليف: جيمس روس - إيفانز - ترجمة فاروق
عاصر للنشر والتوزيع عبدالقادر - دار الفكر ا

1979

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 د. كمال الدين عيد .. يكتب
 عن مراكز بحوث اجلماهير

 مؤكداً أنها ليست ترفاً علمياً صـ26

 د. عمرو دواره يگتب 
بدع عن سيرة الناقد وا

 الراحل مختار العزبى صـ24

 جوالت «مسرحنا»
تطالع أخبار
سرح فى العراق ا
وسوريا واإلمارات

والكويت  صـ6

>  تختتم فعاليات الدورة العشرين للمهرجان التجريبى مساء االثن القادم 20 أكتوبر اجلارى.

 للفنان جورج بهجورى
لوحات العدد

لوحة الغالف

سرح القومى  من وحى حريق ا

التجريب مطلب
ضرورى..عليه
العوض فى
جامعة

الزقازيق صـ12

الـــذى به مـن الــســـخــافـــة بـــقــدر األلم:
ـــثــــلـــ الـــســـجن أو احلـــجـــز دخـــول 
بسـبب عرض مسـرحيـتهم. فى واقـعنا
ـسـرحى الـذى أعـرفه لن جتـد أكـثر ا
من ثـالث فـــــرق تـــــرتـــــبط عـــــروضـــــهـــــا
ــــشـــاكـل مع األمن بــــالــــشـــارع. ورغـم ا
ــــا جــــعـــــلــــهم وقــــســــوة الـــــظــــروف - 
ـــســـرح فى أوقـــات كـــثـــيــرة يـــدخـــلــون ا
لـــــــيـــــــعــــــرضـــــــون بـــــــ جــــــدرانـه أو فى
مـــســــاحــــات مــــعــــزولــــة أقـــرب لــــشــــكل
الـــشـــارع (فـى حـــديـــقــــة مـــثالً أو أمـــام
مــــــســــــرح أو فـى األوبــــــرا إلخ) إال أن
ـنـعـهم من احلـلم عـلى األقل هـذا لم 
ـكنهم فـيه العرض فى بـأن يأتى يوم 

الشارع.
أال يـــــــجب أن تـــــــدفــــــعــــــنــــــا األحــــــداث
ـغــلـقـة لـيـست وحـقـيـقـة أن الــقـاعـات ا
األكــثــر أمــانــاً بل إنــهــا تــســتــحــيل إلى
مـــحــــرقــــة فى يــــد غــــيــــر أمــــيـــنــــة إلى

طالبة بالسماح بعروض الشارع? ا
ـكن للمـخرج وأصـحاب الفرق أال 
ـــســرحـــيــة الــذيـن حتــتــاج عـــروضــهم ا
خلشبة مسـرح أو دوائر مغلقة البحث
ــكن بــهــا إقــامـة عن أســالــيب وحــيل 
ـــســـارح لـــتـــوفـــيــر عــروضـــهـم خـــارج ا
درجـــة مـن األمـــان بـــات من الـــعـــســـيـــر

وجودها ب أى جدران فى مصر?
أصـبـنـا كلـنـا بـالـهلع عـنـدمـا بـلغـنـا خـبر
ـــســرح الــقــومـى- وبــالــطــبع احــتــراق ا

ليس بالدهشة.
ليس من سـبـتمـبـر مـفر. فـهـو يأتى كل

عام وال يخلف موعداً.
ن حلمى أ

لــــديـــنــــا حــــظـــر عــــلـى إقـــامــــة عـــروض
ــوجب قـــانــون مـــســرحـــيــة بـــالــشـــارع 
. والـــــفــــــرق الـــــتى يــــــتـــــعـــــلق الـــــطـــــوار
مـــشــروعـــهــا الـــفــنى بـــعــروض الـــشــارع
لـديـهـا مــشـكـلـة ال شـك. فـيـجب طـلب
ــوافــقــة األمــنــيــة أوالً لــتـحــصل عــلى ا
تـصـريح بـالـعــرض مـرفـقـة- بـالـطـبع-
بـالــنص ومـكـان وزمـان الـعـرض لـتـكـون
األمـور حتـت الـســيـطــرة. والـبــديل هـو
الــعــرض دون تــصــريح أمــنى واجلـرى
فى حالـة "الكبـسة!" لـتفادى االحـتمال

الـشخـصـية ومن يـهمـه. أن يحـمل معه
"طـــــفــــايــــة حــــريـق" ويــــتــــفــــقــــد أبــــواب
الـــطــــوار ويــــجــــلس بــــجــــوار مــــنــــفـــذ
اخلــــــروج و... ال يـــــــتـــــــرك الــــــصـــــــغــــــار

وحدهم بالبيت دون رفيق.
لم يتغير شىء.

ــكن أن يـحـتـرق. وسـرعـة أى مـسـرح 
اســتــجـــابــة جـــهــاز اإلطـــفــاء لــلـــحــريق
مــثـلــهـا مــثل أداء رجــاله ونـظم تــأمـ
ـــســارح مــؤهــلــة لــتــحــويل أى حــادث ا

بسيط إلى كارثة.

مـحــاولـة مـكــافـحـة احلــريق. وفى حـريق
مـــــجــــلس الــــشـــــورى تــــوفى أحــــد رجــــال
اإلطــفـــاء وأصـــيب آخــرون بـــاالخــتـــنــاق.
ــــســــرح الــــقــــومى وأخــــيـــــراً فى حــــريـق ا
أصــيب ثالثــة مــنــهم بــاالخـتــنــاق ونــقــلـوا
لـلمستـشفى. مجرد صـدفة أنه دائمًا ما
تـفـوق احلــرائق مـهـارات رجـال اإلطـفـاء

حتى فى البقاء على قيد احلياة?
يـــبـــدو احلـــال وكــــأنه عـــلـــيــــنـــا وكل من
ـا ألى مكان- يـذهب للـمسرح - أو ر
أن يــكـون مــســئـوالً عـن أمـنه وسـالمـته

ال زال سبتمبـر أيلول يأبى أن يتركنا
وحالنا.

فـــقــبل أن يـــنــتــهـى بــثالثـــة أيــام نــشب
سـرح القـومى أكبر وأهم حـريق فى ا
مـــــســـــرح مـــــصـــــرى ولـــــكن لـم حتــــدث
ــــرة كــــمــــا حــــدث فى وفــــيــــات هــــذه ا
مــســـرح قــصـــر ثـــقــافـــة بــنـى ســويف 5
ســـبـــتـــمـــبـــر - 2005 فـــقط ألن احلـــريق

سرح مغلق! حدث وا
كـذلك سـاهم وجـود اإلدارة الـرئـيـسـية
ـدنى فـى الـعـتـبـة- عـلى بـعـد لـلـدفـاع ا
ــــســــرح- وعـــــدم تــــراخى أمــــتــــار مـن ا
ـعـتـاد- سـاهم هـذا فى أال األداء - كـا
يـــتــحــول احلــادث إلى كــارثــة بــامــتــداد
ـبـانى اجملـاورة. على أن الـنـيـران إلى ا
احلــريق اســـتــمــر ألكــثـــر من ســاعــتــ
قبل أن يـسـيـطـر علـيه رجـال اإلطـفاء
وانــتـهــاء مـؤقت خملــاوف بــانـهــيـار قــبـة

سرح. ا
ولكن احلـادث يثـير الـكثيـر من تداعى

األفكار والهواجس.
عــلــمــيــاً ال يـــشب احلــريق هــائالً مــرة
واحـدة إال فى حـالـة وجود مـواد قـابـلة
لالشــتــعــال. غـيــر ذلـك تـبــدأ احلــرائق
صـغـيـرة جـداً ثم تـبـدأ فى االتـسـاع مـا

لم يوقفها شىء.
ـاذا ال تــخـمـد احلــرائق فى مـصـر إال
بــعــد ســاعــات تــكــون الــنــار فــيــهــا قـد

فعلت ما تريد?
ـــاذا تـــشــتـــعل احلـــرائـق فى مـــســارح و
الدولة ولم نسـمع بحدوثها فى أى من

سارح اخلاصة? ا
فـى كــارثـــة حــريـق مــســـرح بــنـى ســويف
تــوفى رجـالن من رجــال اإلطـــفــاء أثـــنــاء

 فى ليالى وجوه
الساحر .. قصة

أخالقية 
تتعرض حلالة
اإلزدواج والتخلف
 فى مجتمعاتنا

صـ13

أكثر من 20 ألف طفل
وشاب فى مهرجان
الكرازة ويقدمون

 30 عرضا ً مسرحياً 
صـ 14

 مسرح 
شكسبير .. بداية
حلم صغير
كان  حتول 
جاذب للشباب

والعائالت صـ23

صرية سارح ا أين ا
 على صفحات "مسرحنا"
ـــصـــريــة في ــســـرح الـــقــومي أحـــد الـــعالمــات ا ا
سـرحي يشـهـد علـيه فقـد خرَّج الفـن وتاريـخه ا
مـثل واخملرجـ وهو يعد لنا عـددًا من كبار ا
حتـفـة مــعـمـاريـة وفـنـيــة وقـد اسـتـغـربت جـدًا أال

تكتب عنه جريدة "مسرحنا".
ـــســـارح أرجـــو أن تـــتــــنـــاول "مـــســـرحـــنــــا" تـــاريخ ا

صرية وأولها القومي بالتأكيد. ا
محمد محمود شعبان
طرية ا

يبدو أن الصديق محمد محمود شعبان ال يقرأ
"مسـرحـنـا" بـصـورة مـنـتـظـمـة فـالـعـدد السـابق
سرح القومي وتاريخه في أكثر من تناول دور ا
صفـحة نرجو مـطالعـة العدد السـابق صفحات

 2 و  3 واألخيرة.

يعني إيه "سينوغرافيا"?..
أنـــا أحـــد احملـــبـــ لـــلـــمـــســـرح وأمـــارس الـــتـــمـــثــــيل في فـــريق
اجلــامـعــة وقــد قـرأت أكــثــر من عــدد من "مــسـرحــنــا" ووقـفت
ـــــصــــطـــــلـــــحـــــات الـــــتي لـم أفـــــهــــمـــــهـــــا مـــــثل: أمـــــام عـــــدد مـن ا
"الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا واألفـــانـــســـيه والـــريـــبـــرتـــوار" ويـــبـــدو أنـــهـــا
ـاذا ال تسـتـخدم مـصطـلـحات أجـنـبيـة وأتـساءل عن مـعـناهـا و
ـتـخـصص?! وهو الـلـغة الـعـربـيـة عـنـد توصـيـلـهـا لـلقـار غـيـر ا

مطلب بسيط.
كـمــا أفــيـدكـم عـلــمـا أنــنــا نـعــانى كــثـيــرا من أجل احلــصــول عـلى
أعـــداد اجلــريــدة الــتي تـــصل إلى الــكـــثــيــر من بـــاعــة الــصــحف
وأضـطـر أسـبـوعـيـا لـلـسـفـر إلى مـديـنـة الـفـيـوم القـتـنـاء اجلـريـدة
بشكـل منتظم بـسبب عدم وصولـها إلى مركز إطـسا حيث محل
دة إقـامتي كـما فـشلت في مـعرفـة كيـفيـة االشتـراك باجلـريدة 

عام لتصلني بانتظام أسبوعيا أرجو االهتمام برسالتي.

أحمد محمد رضا
إطسا - الفيوم

صـطلحـات سوف تسعى وضوع صـعوبة ا بـالنسبـة 
اجلـريـدة إلى اسـتـحـداث بـاب جـديـد لـتـبـسـيـطـهـا.
ـركـز إطـسـا وفـيـمـا يـرتـبط بـعـدم وصـول اجلـريـدة 
بــالـفــيـوم ســيـتـم عـرض ذلك عــلى شــركـة الــتـوزيع
كنك إلنهاء هذه األزمة أما بالنسبة لالشتراك 

االتصال باجلريدة.

بيت ثقافة أبو حمص «قاطع ميه ونور»..
واحللم مرهون بدكتور مجاهد

الدكتـور أحمد مـجاهد رئـيس الهـيئة الـعامة لـقصور
الـــثــقــافــة مــضت 6 أشـــهــر كــامــلــة وبـــيت ثــقــافــة أبــو
ــيــاه حــمص مــرفــوع من اخلــدمــة بــســبب انــقــطــاع ا
لــــبـــاً عــــلى رواد والــــكـــهــــربــــاء األمــــر الــــذى يـــؤثــــر ســــ
سـائية ديـنة والذين تـتنـاسب الفـترة ا ومسرحـيى ا

مع ظروفهم حيث يعمل معظمهم صباحاً.
اً إللـغـاء شـريـحـة ـيـاه والـكـهــربـاء أدى أيـضـ انـقـطـاع ا
ـســرح بــعـد أن قــامت فــرقـة الــنـادى بــإجـراء نــادى ا

دة 3 شهور.. بروفات 
ورغم تــخــصـيص 1600 مـتــر فى مــوقع مــتــمـيــز لــبــنـاء
ــديـــنــة مـــنــذ عـــشــرة أعــوام إال أن قــصـــر ثــقـــافــة بـــا
دينة الذين القصر مازال حلـماً فى مخيلة مـثقفى ا
ـقـر احلـالى وهـو عـبـارة عن شـقـة مسـاكن ضـاقـوا بـا
شعـبيـة غرفـت وصـالة فـرجاء حتـقيق حـلمـنا وبـناء

القصر.

عماد محروس
مخرج مسرحى

عزاء واجب
ــزيـد أســرة حتـريــر "مـســرحـنــا" تــنـعى 
ــســرحى من احلـــزن واألسى  الــنــاقـــد ا
مــخـتـار الــعـزبى الــذى انـتـقـل إلى رحـمـة

الله تعالى .
تغمد الله الـفقيد الراحل بواسع رحمته

وألهم أسرته الصبر والسلوان.
وتــتــقـــدم أســرة الـــتــحـــريــر بــالـــعــزاء إلى
ـســرحـيـة فى أســرة  الـفـقــيـد واألســرة ا

مصر.
<<<<<<<<<<<<<<<<

 كــمــا تـتــقـدم  أســرة الـتــحــريـر بــخـالص
الـــعـــزاء إلى الـــفــــنـــان د.عـــبـــد الـــنـــاصـــر
ـعهـد الـعالى اجلـميل أسـتـاذ الـديكـور بـا
ـغـفـور لـها ـسـرحـيـة فى وفـاة ا لـلـفـنون ا

بإذن الله السيدة والدته.
تــغـــمــد الـــله الـــفــقـــيـــدة بــرحـــمــتـه وألــهم

أسرتها الصبر والسلوان.
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وروث الثقافى  التجريب ال يُغنى عن ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 سيبنى براحتى!!

العدد 66-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

دائـمـاً الـصـراحـة تُـغـضب.. ال بـأس.. تُـغـضب فـبـدونـهـا لن
كن تـنتظم األمـور واألحوال تـتعدل تـنصلح أحـوالنـا ال 

إال بالصراحة.
لـيس لديـنا نقـاد قادرون عـلى التـعامل مع عـرض مسرحى
ـسـرح ليس يـخـالف أو يـنـحرف عـمـا درسـوه أو قـرأوه عن ا
سـرح وتقـول له اكتب لـدينـا ذلك النـاقد الـذى ترمـيه فى ا
ــنـاطق اآلمــنـة الــطـرق فــيـكــتب الــنـاقــد يـفــضل دائــمـاً ا
ـغـامـرة لـيـست فى حـسـاب ـعـروفـة لـديه قــبالً ا ـمـهـدة ا ا
ائـية مـرات ا نـقادنـا نقـادنا ال يـجيـدون السـباحـة إال فى ا
الـتى عمقها شبران هم لألمانة ال يغرقون فى «شبر ميه»
ـكن يـغرقـوا فى ثالثـة أشـبـار مع أن طـول بعـضـهم أكـثر
من مـترين مـنـهم من كانـوا جنـوماً فى كـرة السـلـة لكـنهم

مرات التى عمقها أكثر من شبرين! دائماً يغرقون فى ا
نـقادنا كالمـهم كثيـر وتنـظيرهم أكـثر وفعـلهم أقل أخذوا
من الـشعراء «يـقولـون ما ال يفـعلون» لـكنـهم عن كل مسرح
ال يـكتـبون يـا ويل صـناع عـروض األقالـيم يـتمـطع النـقاد
ويـصـولـون ويـجـولـون ويـتـحـدثـون عن احلـبـكـة واإلضاءة -
األقـالـيم ليـست لـديهـا إضـاءة أصالً - واألداء وما إلى ذلك
من الـكالم احملــفـوظ.. الـنــقـاد يــسـمّـعــون مـا حــفـظـوه فى
نـدواتهم عن العروض البسيطة الـتى يقدمها الهواة هنا أو
تلكوا اخلبرة هـناك شاطرون فى جلد الشباب الذين لم 
بـعـد اخــتـبـرهـم فى عـرض مـجــنـون لن جتــدهم إال صـمـاً

بكماً عمياً.
هرجان التجريبى فاشهدوا اقرأوا ما سيكتبه النقاد جاء ا
هـرجان أراهـنكم سـيتـهربون مـن الكتـابة عن عن عـروض ا
أى عـرض سيـأتى عـلى غيـر مـثال الـعروض الـتى سـيغـامر
أصـحابـها أكـثـر وأكثـر لن جتـد من يكـتب عـنهـا لن تدخل
فى الـقـالب «الـعـدة» التى فـى شنـطـة الـنـقـاد لن تـسـعـفهم
ـمـثـل ودربـنـا اخملرجـ ودربـنا لـلتـعـامل مـعهـا.. دربـنا ا
ـاذا ال نـقيم ورشـاً تـدريـبـية لـلـنـقاد أربـاب السـيـنـوغرافـيـا 
نـطـلـعـهـم عـلى الـعـروض اجلــديـدة ونـدربـهم عــلى كـيـفـيـة
الـتعـامل معـهـا النـظريـات الـتى يحـفظـونـها «صَم» لـيست
كــافـيــة اجلـمل الــعـمــيـقــة الـتى يــصـكــونـهـا ال تــخـيف إال
اجلــهالء جـمـل فى الـفــراغ ال تــؤدى إلى شىء ال تــرهـبك

هم احلساسية! شهاداتهم وال حتى درجاتهم العلمية.. ا
ـسـرح فـى الـعـالم بــشـكل يــتـيح لـهم نــقـادنـا ال يــتـابـعــون ا
ـا فـيـهـا من الـتـعـامل مع عــروض جتـريـبـيـة وتــبـصـريـنــا 
جتـريب وجتديد حتى نستـفيد نقادنا ال يـرهقون أنفسهم
مع أى عـرض يـأتـى مـخـالــفـاً أو مـنــحـرفـاً عــمـا درسـوه لـو
تــوســمـت فى أحــدهم الــقــدرة عــلى ســبــر أغــوار عــرض مـا
وطـلـبت مـنه الـكــتـابـة عـنه سـيـقـول لـك «سـيـبـنى بـراحـتى
أرجـــوك ال تـــكـــلـــفـى بـــشىء إذا وجـــدت فى الـــعـــرض مـــا
يــســتــحق الـكــتــابــة ســأكـتـب» ولـســان حــاله يــقــول «ابـقى

قابلنى»!
األمل - كــــالـــعــــادة - فى الـــشــــبـــاب نــــحن ال نـــبــــحث عن
«سـتايالت» فى الـكتـابـة نبـحث عن جسـارة وجرأة حـتى لو
كـتب الناقد أنه لم يفـهم شيئاً من الـعرض حتى لو ارتبك
فى الـكـتـابـة عن كـيـفـيـة تـلـقـيه لـلـعـرض.. ال بـأس كل هـذا
ـهم أن يكـتب.. يـكـتب ال يـنـصب ألن بـعض الـنـقاد جـائـز ا
يـنصبـون علـينـا ويكـتبـون عمـا ال يعـرفون فال نـعرف مـنهم
شـيئاً.. ما رأيك لو رصدنا كتابات هؤالء وخصصنا لها بابا
فى «مـسرحـنـا» اسمـه (اضحك مع الـنـقاد)? لـو فـعلـنـاها -
ـسرح الـكـوميـدى مـا يفـعله وأكـيد سـنفـعـلهـا - فـلن يجـد ا
بـعـد اليـوم وسـيـتـحـول كل صنـاعه إلى مـجـرد عـواطـلـية..
سرح الكومـيدى أن يبحثوا لهم من اآلن عن عـلى صناع ا

مهنة أخرى!
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ا فى معظم دول العالم. فى مصر فحسب وإ
أيـضًا تـسـاءل الـبـعض عن كـيـفيـة إقـامـة مـهـرجان
ــســارح مـغــلــقـة دولى كــبـيــر فى حــ أن مــعـظم ا
مـثل الـهـنـاجـر والـقـومى والـطـلـيـعـة وقـال الـوزير:
سـارح الـتى سـتـسـتـضيف إن هـنـاك الـعـديـد من ا
ـــســرحـــان الـــكــبـــيــر ــهـــرجــان ومـــنـــهــا ا عـــروض ا
والـصــغـيـر بــدار األوبـرا ومــسـرح مــركـز اإلبـداع
ومـــســرح مـــيـــامى ومـــســـرح مـــتـــروبـــول ومـــســرح
ـــســـرح الـــعـــائم الـــصـــغـــيـــر والـــكـــبـــيـــر الـــسالم وا
ـسـارح اسـتــعـدت تـمـامًـا وغـيــرهـا. وجـمـيع هــذه ا
ــهــرجـــان وأكــدت تــقــاريــر الســتــقــبـــال عــروض ا

دنى صالحيتها الستقبال العروض. الدفاع ا
تــســاؤل آخــر  طــرحه وهـــو كــيف يــكــون لــديــنــا
منـظـومة مـسـرحيـة حـقيـقـية خـاصـة بعـد احـتراق
ــســارح عـامًــا بـعــد عــام ورد الـوزيــر بـأن مــصـر ا

ــؤتــمــر الـــصــحــفى الــذى عـــقــده الــفــنــان فــاروق ا
هـرجان بثالثة حسنى وزيـر الثقـافة قبل افتـتاح ا
أيـــــام حتــــــول إلـى حــــــوار مــــــفـــــتــــــوح بــــــيــــــنـه وبـــــ
ــعــرفـة اإلعالمــيـ والــنــقــاد الــذين لم يــكــتـفــوا 
ـهرجـان بعروضه ونـدواته وإصداراته تفـاصيل ا
ـــســـرح وتـــطـــرقـــوا فى أســـئـــلــــتـــهم إلى أحـــوال ا
ـصــرى ومـشــاريع الـوزارة لــلـنــهـوض به وغــيـرهـا ا

من األسئلة التى أجاب عليها الوزير.
فــاروق حــســنى فى إجــابــاته عــلى أســئـلــة الــنــقـاد
واإلعالمـــيـــ حتـــدث أوالً عن تـــأثــيـــر مـــهـــرجــان
الـقاهرة الـدولى للـمسـرح التجـريبى عـلى احلركة
ــسـرحـيــة فى مـصــر والـوطن الـعــربى وقـال. إنه ا
أدى إلى تـدفق دمـاء جـديدة فى شـرايـ احلـركة
ـــســـرحـــيـــة فى مـــصـــر والـــوطن الـــعـــربـى وأتــاح ا
لـلـشبـاب - بـصـفة خـاصـة - اإلطالع عـلى جـديد
سـرح فى الـعـالم واالسـتفـادة من هـذا اجلـديد ا
لـكـنه لم يــنس الـتـأكــيـد عـلى ضـرورة الــتـعـامل مع
الـتـجـريب من خالل مـوروثـنـا الـثـقـافى بـعـيـدًا عن
تـقـلـيـد الـغرب وفى نـفس الـوقت تـطـويـر األفـكار
ــيـة بــعــيـدًا عن ــسـتــجــدات الـعــا ـا يــتــواءم مع ا

الركود واالنكفاء على الذات.
ــعـنــاه الــعـام عن الــعـروض انــصــراف اجلـمــهـور 
الـتـجـريــبـيـة كـان مـوضـوع سـؤال أحـد اإلعالمـيـ

وجـاءت إجـابــة فـاروق حــسـنى واضــحـة وصــريـحـة
ـهرجان أو سرح الـتجـريبى - فى ا حيث أكـد أن ا
خـارجه - لـيس وحـده الــذى يـعـانى قـلـة اجلـمـهـور
شكلة ليس سرح عموًما يعانى من هذه ا بل إن ا

ؤتمر الصحفى  فاروق حسنى ود. فوزى فهمى خالل ا

حريق القومى بفعل
فاعل.. وانتظروا
سرح قريبًا مزودًا ا
بأحدث التقنيات

محمد جمال كساب

« إيرين بريئة» نص
مسرحى لـ أوجوبيتى

إصدارات  التجريبى ..
وعى  نقدى 
 ومعرفى جديد

 السودانى على مهدى:
سرحيون العرب  ا

« ظلموا التراث «مرت

ستقل القاهرة حتتفى بالتجريب وتبحث مشاكل ا

: فاروق حسنى للنقاد واإلعالمي

سرح كرَّمون.. أسماء ال تنساها ذاكرة ا ا
سـتـانـد فـورد من  1986وحـتى 1989

.
ـمـثل واخملــرج والـنـاقـد كـمـا يــكـرم ا
الــفـــرنـــسـى مــيـــشـــيـل بــرونـــيـه الــذى
أخــرج مــا يــقــارب األربــعــ عــرضًـا

مسرحيًا.
ـســرحــيـ وقــد اخـتــيــر اثــنـان مـن ا
ـهـم هـذا الــعـام هــمـا الــعـرب لــتـكــر
ـــــغـــــربى عـــــبـــــد الـــــقـــــادر الـــــبــــدوى ا
والــــســـــودانى عـــــلى مـــــهـــــدى حــــيث
ـــســـرح ـــتـــلـك األول تـــاريـــخًـــا مع ا

يصل لست عاماً.
بــيــنــمـا يــحــتل الـثــانى مــنــصب أمـ
عــام احتـاد الـفـنـانــ الـعـرب ونـائب
رئــيس الــهــيــئــة الــدولــيــة لــلــمــسـرح
وصــــاحب مــــشــــاركـــات عــــديــــدة فى

هرجانات العربية والدولية. ا

دورة هـذا العـام والتى أهـداها وزير
الـثـقــافـة الـفـنــان فـاروق حـسـنى إلى
روح الـــراحل الـــكـــبــيـــر ســـعــد أردش
تــكــرم أيــضًــا اسم الــكــاتب والــنــاقـد
سـامى خـشـبـة الـذى رحل فى يـونيه
ــــــاضـى والــــــذى أثــــــرى احلــــــركــــــة ا
صريـة على امتـداد أكثر الثقـافيـة ا

من  40 عامًا.
ــهــرجـان ومن مــصــر أيــضًــا يــكــرم ا
الـكــاتــبـة فــتــحــيـة الــعــسـال والــفــنـان
مــحــمــود عــزمى حــيث تــعــد األولى
سـرح فى مـصر من أوائل كـاتبـات ا

والعالم العربى.
أمـا عـزمى فــقـد بـدأ حـيــاته بـفـرقـة
ـسـرح احلـديث عــقب تـخـرجه فى ا
ـســرحـيـة ــعـهــد الـعــالى لـلــفـنــون ا ا
وعـمل مع عدد من كـبار اخملـرج

نــــيـــــكــــولــــيـــــنى وقـــــدمت مــــعـه ثالثــــة
عروض جتريبية.

ــــؤلف واخملـــرج ومـن كـــوبــــا يـــكــــرم ا
ى سرحى روالنـدو ارنانديت خا ا
ـــركـــز الـــكــوبـى لـــلـــمـــســرح رئــيـس ا
ومنسق اجمللس األمريكى الالتينى

ومدير فرقة "كونتو تياترو".
ــــهــــرجـــان ومن بــــولــــنــــدا يــــكــــرم ا
ــمــثل "فــوتــيــشــيخ فــيــتــوتــســكى" ا
والــذى تــمـــيــزت جتــربــتـه كــمــمــثل
بــــــثـالثــــــة مـالمح أســـــــاســــــيــــــة هى
الـتــيـار: اجلـديــد مـســرح الـعـبث
مــســرح الــفــضــاءات الــتــشــكــيــلــيـة

اجلديدة.
ـــــهــــرجـــــان أيــــضـــــاً خملــــرج ويـــــكــــرم ا
ـــســـرحى األمـــريـــكى "لى والـــكـــاتـب ا
بـريرو" رئيس قـسم اإلخراج بجـامعة

ـسـرحـيـة "مـسـمـار وأشـهـر أعـمـاله ا
جــــــحــــــا بــــــنت اجلــــــيــــــران قــــــصــــــة

مدينت حتت الرماد».
ــؤلف ـهــرجــان ا ومن كــنــدا يــكــرم ا
ـسـرحى أولـيـفـير ـمـثل ا واخملرج وا
ـدير الـفـنى لـلمـسـرح احلر كـيمـيـد ا

منذ عام  2006.
ومن إجنـلـتــرا يـتم تـكـر أسـتـاذ فن
الــــعــــرض بــــجــــامــــعــــة ورويك "بــــارى
ريـتــشـارد كـيــرشـو" صــاحب اخلـبـرة
الــكـبــيـرة مــخـرجًــا وكــاتـبًــا وصـاحب
جتـــربـــة مــــخـــتـــبــــر فـــنـــون دورى الن

بلندن.
ــــمـــثـــلـــة ـــهـــرجــــان أيـــضًـــا ا يـــكــــرم ا
والــكــاتـبــة اإليـطــالـيــة مــاريـلــو بـراتى
ـــــســــرحى ــــعـــــمل ا الــــتـى أســــسـت ا
ـتوسط مع ديـنـاتو جلامـعـة البـحـر ا

ــسـارح فى كل أقـالــيـمـهـا فــهـيـئـة تـمـتــلك مـئـات ا
قـــصــور الــثـــقــافــة وحــدهـــا لــديــهـــا أكــثــر من 500
واقع تـضم مسـارح ويكفى موقع ومـعظم هـذه ا
أن اإلسـمـاعـيـلــيـة مـثالً لـديـهــا مـسـرح ال يـقل عن
مـــــســــرح دار األوبـــــرا وكــــذلـك الــــفـــــيــــوم وقـــــنــــا
ــنـصـورة واألسـكـنـدريـة والـبـحـيـرة وسـوهـاج وا
وغــيـــرهــا مـن مــحـــافــظـــات مـــصــر وفـى كل عــام
هـنــاك إضـافـات جـديـدة وعــلـيـنـا أن نــنـظـر كـيف
كنا منذ عشرين عامًا مثالً وكيف أصبحنا اآلن.
سرح فاروق حسنى حتدث بصراحة عن حريق ا
الـقومى مـعـتـرفًا بـأنه  بـفـعل فاعل وهـو إهـمال
ــسـرح وتــســاءل كــيف يــحــدث هـذا الــعـامــلــ بــا
ـسـرح الـقـومـى مـؤمن بـأحـدث وسـائل احلــريق وا
ــســرح الـــتــأمـــ ضــد احلــريـق وأعــلن أن هـــذا ا
ســيـــعــود إلـى الــعـــمل خالل فـــتـــرة وجــيـــزة مــزودًا

. بأحدث التقنيات وأحدث وسائل التأم
ـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفى لم يــــخل من طـــرافـــة حـــيث ا
ؤتـمر وقال استوقف أحـدهم الوزير بـعد انتـهاء ا
إن لديه مـشروعًـا ضـخمًـا لتـطـوير الـعمل فى دار
األوبرا - فسأله الـوزير: هل تعرف ما هى أشهر

أوبرا فى العالم?
فـــرد: ال فـــعـــاد لـــيـــســـأله هل تـــعـــرف شـــيـــئًـــا عن
مـؤلـفـات "بــتـهـوفن" فــذكـر له اسم روايــة فـابـتـسم

الوزير وانصرف!!!

مصريان ومغربى وسودانى واسم الراحل سامى خشبة
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