
✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 يسرى
حسان

ysry_hassan@yahoo.com

مجرد بروفة UMŠd‡‡‡‡‡
Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’G 17 من    نوفمبر  2008 العدد 71

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

«وز» الزقازيق
  االثن 18 ذو القعدة  1429هـ  17  نوفمبر  2008 

فى البدء كانت األرجزة
 «احلاالتية» ورتوش ليست على الهامش

داخـل الـعـمق اإلنـسـانى.. فــنـحن صـنـاع احلـالـة
وأول مـتلق لـها. ولـلتـدليـل على مـوقف كثـير من
الـنـقـاد جتـاه الفـرقـة وأسـلـوب تفـكـيـرهم بـشكل
عـــام يــروى قـــطـــامش كـــيف صب الـــنـــقـــاد جــام
غـــضــبـــهم عــلـى الــفـــرقــة ومــخـــرجــهـــا فى نــدوة
أعـــــــــقــــــــبـت تـــــــــقـــــــــد أحــــــــد عـــــــــروضـــــــــهـم فى
اإلســمـــاعـــيــلـــيـــة والــســـبب كـــان اســتـــخـــدامــهم
اريونـيت والدمى بدون علبة خاصة لعرائس ا
األمر الذى يعنى - كما يقول قطامش - ظهور
ـتــلـقى وقـتــهـا اعــتـبـر مــحـرك الــعـروسـة أمــام ا
الـنقـاد "احلكومـيون" أن ما فـعلـته الفرقـة خرقًا
لـتــابـوهـات مــسـرح الــعـرائس لـيــفـاجــأ اجلـمـيع
بـذهاب جـائزة مـهرجان الـقاهـرة التـجريبى فى
الــعـــام نــفــسـه لــفــرقـــة مــجـــريــة قــدمـت عــرضًــا

اريونيت بدون علبة. لعرائس ا
ا نبدع ويعلق قطامش "مكـتوب علينا نقلد.. إ

نوع" 
وتــمــر األعــوام وتـــبــقى الــصـــورة تــضم أعــضــاء
"احلـــاالتـــيــة" فـــاطـــمـــة جــاد حـــســـام حـــشــيش
سـمـير الـعـدل عادل بـركـات محـمـد عبـد الله
ـتـولى احلـسـان حـسن أحـمـد عـبـد الـعـزيـز ا
مــحــمــود والــفــنــان اجلـمــيـل رجـائـى فـتــحى أو
"مـهـاود" احلـاالتـيـة الـذى بـات جـزءًا من تـراثـها

ومن عالقة اجلمهور بها.

احلـــاالتـــيـــة: فـى عــام 1993وبـــعـــد مـــا يـــقـــارب
الـعـشـرين عامًـا من الـعـمل عـلى فكـرة "احلـالة
"تــبـلــور مـنـهــجـنـا الــقـائم عــلى إعـادة اكــتـشـاف
ـوروث الشعـبى اإلقليـمى وفى ذلك العام 93 ا
قدمـنا "رتـوش على الـهامش" ثم "لـعب بجد"
وبــعـــدهــمــا تــوالت أعــمـــال "احلــاالتــيــة" والــتى
ـوروث اإلنــسـانى ـقــام األول بـا اهــتـمت فـى ا
ـشـاهـد وانـطـلـقـنا وجنـحـنـا فى الـوصـول إلى ا
ـســرحـيــة الــعـربــيـة ــهـرجــانــات ا بــعــدهـا إلى ا
ابــــتــــداء بــــبــــيـــروت  1999حــــيث شــــاركــــنــــا فى

سرحى. مهرجان اإلبداع ا
ويـكــمل قــطـامـش: رفع جتـمـع احلـاالتــيـة شــعـار
اإلنسان أوالً و "تأرجزنا" نحن أصحاب احلالة
تـلقى إلى عـلى بـعضـنا الـبـعض لنـدخل ومعـنـا ا

الـــزمـــان.. ثالثـــة أعــوام بـــعـــد أخـــطــر "نـــكـــســة
عسكرية ومجتمعية وثقافية مرت بها مصر.
ــكــان.. دلـتــا مـصــر الــتى كـانـت وقـتــهـا الزالت ا
حتتفظ ببواقى طمى النيل وعشق احلكايات.
الـــنــاس.. مــجــمــوعـــة شــبــاب الــتـــقــوا عــلى حب
ــــــســـــرح وعــــــشق فـن الـــــتــــــشـــــخـــــيـص وجـــــدوا ا
خالصـهم فى اسـكـتـشـات مـرجتـلـة يـؤدونهـا فى
ــيالد ولــيـالى الـشــوارع والــبـيــوت.. فى أعــيـاد ا

احلنة والسبوع.
هـكذا ولدت "احلـاالتية" فـكرة من رحم األزمة
لـتـتــحـول إلى مـشـروع ورســالـة وكـانت اخلـطـوة
شروع إلى كيان التالية الـضرورية أن يتحول ا
ستـقل قد ظهر وكانت ـسرح ا وقـتها لم يكن ا
احلــكــومــة الزالت الـــراعى الــرســمى والــوحــيــد
لــصـــنــاعــة الـــثــقـــافــة فى مـــصــر فـــكــان اإلطــار
الـشرعى فـرقـة مسـرحـية تـابـعة لـوزارة الـثقـافة

عام 1986.
ـيالد الـثـانى لـ "احلـاالتـيـة" كـان بـعـد ميـالدها ا
األول بــعـشــرة أعــوام كــامـلــة عــقــد من الــزمـان
تـــبـــدلـت خالله الــــكـــثـــيــــر من مالمـح الـــصـــورة
وبـاتت مـصر.. مـصـر أخرى وبـقى فن "احلـالة"
ـــا يــحــمـــله من مـــســاحــات واســـعــة لالرجتــال
ـتـلقى وسـيـلة نـاجـحة والـتـواصل والـذوبان مع ا
ًـــا ــــقــــاومــــة الــــتــــيــــار وإطــــارًا جــــديــــدًا/ قــــد
لــلـمـشــروع الـفـكـرى الــذى جـمع احلـاالتــيـة مـنـذ

البداية.
يــــقـــــول مـــــحـــــمـــــد قـــــطـــــامش مـــــؤسـس فـــــرقــــة

 فكرة ولدت
 من رحم األزمة
لتتحول

 إلى مشروع ورسالة

 عبدالستار البصرى:
االحتالل
األمريكى
دمر 
كل شىء

«فانتازيا اجلنون»
 استسلم لتعليمات 
الرقابة   خوفاً
صادرة من ا

¿É°ùM ∫OÉY

ـسرح الـثامن عـشر.. يا أيـام ويبدأ مـهرجـان نوادى ا
سرحيون دخل هرجان حتى ظـنه ا مسهل.. تأخـر ا
ثالجـة رئيس الـهـيئـة ولن يخـرج منـها.. لـو تعـسرت
وزة فـى أبو تـشت التـهـموا رئـيس الـهـيـئة فـيـهـا.. أبو
تشت بلد طـلعت مهران وال شىء يتـعسر فيها أصالً
حــتى الــوز ذات نــفــسه.. لــيــست مــهـارة مـن طـلــعت

مهران ولكن هذا شأن أبو تشت دائمًا.
ـهـرجـان تـأخـر فعـالً حـتى يـتم الـعـثـور علـى مـكان ا
مـنـاسب لـعقـده.. تـمـنى عصـام الـسـيد أن يـعـقد فى
ــسـرح فى األقــالـيم أن الـقــاهـرة.. فــرصـة لــشـبـاب ا
يـكــونـوا حتت الــضـوء أكـثــر وأن يـشـاهــدوا الـقـاهـرة
ـاذا ومــسـارحــهـا.. عــصـام الــسـيــد رجل رومـانــسى. 
ـا اسـتـعـدنا يـبخـل علـيـنـا بـعروضه الـرومـانـسـية ر
ـــراهـــقـــ ـــســــرح حـــتى لـــو كــــان من ا جـــمـــهـــور ا

راهـقات ذلك أفضل.. راهـق وا راهـقات.. مع ا وا
ـسرح والـقاهرة ال ضوء فى الـقاهـرة "يتـركز" على ا
نفـسهـا لم يعد بـها مسـارح.. عد غـنماتك يـا جحا..
ـهرجـان فى القـاهرة مـعنـاه أن ينـفرط ثم إن عـقد ا
عقد شـباب النـوادى.. وما أدراك ما شـباب النوادى..
الـلـبط كلـه فى شبـاب الـنوادى.. لـن تبـهـرهم أضواء
الــقـاهــرة.. هم يـعــرفـون دروبــهـا ومــزانـقـهــا وأمـاكن
ـا يـعـرفه أبـنــاء الـقـاهـرة أنـفـسـهم.. لـهـوهــا أكـثـر 
ســيــنـــفــرط عــقــدهـم ولن تــتــحــصـل الــفــائــدة من
جتمـيعهم فى مـكان واحد.. الـزقازيق مكـان مناسب
فى ظــنـى أن مــصــطـــفى الــســعـــدنى ســيـــبــلى بالء
حـسـنًـا.. الـشـرقـيـة تـتـبع اإلقـلـيم الـذى يـرأسه وهـو

فأدها بالتأكيد.. لن يخذلنا.
ـهــرجـان حى ــسـرح فى الــزقـازيق تــبـشــر  حــركـة ا
وحــيـوى وجــمـهــور مــصـحــصح ومـدرب عــلى تــلـقى
افتكاسـات النوادى.. ثم إن الزقـازيق ال مجال للعب
فيـهـا إال قـلـيال.. سـيـنـتـظم إذن الـشـبـاب فى الورش
ـسـرح. وسـتــرتـفع درجـة حـرارة الـتى أعـدتــهـا إدارة ا
ـهـرجـان فـاحتـة خـيـر الـنـدوات.. نـتـمـنـى أن يـكـون ا
ـسـرح فى األقـالـيم.. أول مـهـرجان فى عـلى حـركـة ا
ظل رئــاســة د. مـجــاهـد لــلــهـيــئـة.. وكــذلك فى ظل
سـرح.. سيـحسب لـهما رئـاسة عصـام السـيد إلدارة ا

أو عليهما!
"مـسرحـنا" سـتصـدر ملـحقًـا يومـيًا فى  16صفـحة
واحــتــمــال فى 32 حــسـب مــا تــقــتــضى فــعــالــيــات
ـهـرجان.. سـنـستـعيـد أيـام األسكـنـدرية الـتى بدأت ا
فـيــهـا "مــســرحـنــا" كـنــشــرة يـومــيـة ثـم حتـولت إلى
هـرجان فـعال بإذن جـريدة أسـبوعيـة.. بشـرة خيـر 
هرجـان  اإلعداد لـه بشكـل جيد مـن كافة اللـه.. ا
ــسـرح هل الــوجــوه.. والـبــاقى عــلى شــبــاب نــوادى ا
يقـدمـون عروضًـا جـيـدة تلـيق بـتجـربـتـهم الطـويـلة
ــسـرح ــهـتــمــ بــا وبــاالهـتــمــام الــذى يــبـديـه كل ا
ـقــاهى ونـســتـمـتع ــهـرجـانــهم.. أم سـنــهـرب إلى ا
ــشـــاهــدة وز الـــزقــازيـق وهــو يــتـــعــســـر.. الــوز فى
سرح لكننا لن نفعل الزقازيق يستحق التضحية با

إال إذا خذلنا الشباب.. ويا ريت يخذلونا!
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«بازل مهران»
عن مصر

وعبدالناصر
وحليم 

وأشياء أخرى

أشرف زكى ..كسب الرهان بـ «مالعيب»
الــكــتـابــة وهــو مـا أكــســبه خــبـرة كــبــيـرة

كمخرج اختار الطريق الصعب.
ويــــتـــمــــنـى أشــــرف زكى عــــودة االهــــتــــمـــام
بــتـــقـــد هـــذا الـــنـــوع من الـــعـــروض الـــتى
ـا تخلقه من سرح  جتـذب إليها جـمهور ا
سـتويات السـمعية حالة مـتعة على كـافة ا
والــبـصــريـة. وأشــار زكى حلــقـيــقـة أنه فى
حـــالــة بــحث دائــمــة عن نــصــوص جــديــدة
ـؤلـفــ جـدد من جــيل الـشــبـاب الخــتـيـار
ـه خالل الــــفــــتـــرة نص مــــنــــاسب لــــتــــقـــد
الــقــادمـة بــعــد انـقــطــاع اســتـمــر ألكــثـر من
ثالث ســـنــوات عن عـــمــلـه كــمـــخــرج وهــو
األمــر الـــذى يــعــشــقه بـــشــدة ويــتــمــنى أن
تــــكـــون عــــودته بــــعـــمـل مـــســــرحى غــــنـــائى

استعراضى ينتمى للمسرح الشعبى.

 تـصــويـرهــا وتـســويـقــهـا تــلـيــفـزيــونـيـا
وشـــعـــرت حلـــظـــتـــهـــا أنــــنى قـــد كـــســـبت

الرهان.
أشـــرف  زكى يـــؤكـــد أنه اهــتـم كــمـــخــرج
ـــســـرح مـــســــرحى بــــتـــقــــد نـــصــــوص ا
الـشعبى وهو مـا تميـز به كمخرج ومن
هــــذه األعـــمــــال "شــــفـــيــــقــــة ومـــتــــولى" و
"ســعــدى ومـــرعى" ومــســرحــيــات أخــرى
القت جناحا وشـارك فى هذه األعمال
عـــدد من جنـــمـــات الــوسـط الــفـــنى اآلن
مــنـهـم حـنــان تــرك ورانـيــا فــريــد شـوقى
وأحمـد الـشافـعى وآخـرون كـانوا وقـتـها

فى بدايتهم الفنية.
وقال زكى إنه استفـاد كثيرا كمخرج من
تـعامـله مع أعمـال لـشوقى عـبد احلـكيم
ـسـتـوى ويـســرى اجلـنـدى الـتى تـتــمـيـز 
مــتـمــيــز إضـافــة إلى إدراكــهم لــطـبــيــعـة
ـسرح الـشـعـبى وتقـنـياتـه على مـسـتوى ا
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عـنـدمـا قـررت تـقـد مـسـرحـيـة الكـاتب
ــســرح يـــســرى اجلــنــدى "عــلى الــزيــبق" 
الـقــطـاع اخلـاص مــنـذ سـنــوات اتـهـمـنى
الـــبـــعـض بـــاجلـــنـــون.. هـــكـــذا بـــدأ د.
أشـــرف زكى حـــديـــثه لـ "مـــســرحـــنــا"
وهو يـتـذكر مـراحل اإلعـداد إلخراج
ه عـــلى هـــذا الـــعــمـل الــذى  تـــقـــد
خــــشـــبــــة مـــســــرح قـــصــــر الــــنـــيـل بـــاسم
ــصــرى "مالعــيـب" من بــطــولــة مــاجــد ا
ومـجـمـوعـة من الـنـجـوم وكـانـت مـغـامرة
ـــنــتج أن مـن طــاقـم الــعـــمل وخـــاصــة ا
نــــقــــدم عـــمـال يـــعــــتــــمـــد عــــلى
حــــكــــايـــــة شــــعــــبـــــيــــة قــــد ال
ـسرح تتـنـاسب وجمـهور ا
اخلـاص إال أنـهـا القت
قــــــــــبـــــــــوال وجنــــــــــاحـــــــــا
كــــبـــــيــــريـن وحــــقـــــقت
إيـرادات مرضـيـة كـما

د. 
 أشرف زكى

 من عروض فرقة احلاالتية
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> لو نـادينا بـأن "الفن للـفن" فمعـنى ذلك أننا نـحرم اجملتـمع من أروع وأخلد خـصائصه أال
وهـو الفن وفى نـفس الوقـت نحـرم الفن من االتـصـال بجـذوره ومنـابع حيـاته ونـحكم عـليه

وت أو اجلفاف والتجمد. با

> ال يستـطيع أحد أن يـنكر أن أى كـاتب مسرحى البـد أن يستوحى
مـادة مـسـرحـيـاته ومـضـمـونـهـا الـدرامى من ظـروف اجملـتـمـع الذى
يــعـيش داخـله ويـتـأثـر بــأحـواله ومالبـسـاته أثـنــاء قـيـامه بـعـمـلـيـة

اخللق الفنى.
سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

17  من  نوفمبر 2008  العدد 1771  من  نوفمبر 2008  العدد71

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

> 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

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

ية.  ركزى باألكاد بنى ا اضى أثناء دخوله ا ية الفنون بأقل من أسبوع أصيب د. سامح مهران فى قدمه األسبوع ا > بعد توليه رئاسة أكاد

سرح سامى طه يتحدث عن جتربة نوادى ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

اضى أمسية فنية شارك فيها الشاعر وائل فتحى والقاص حسن خالد والفنان ياسر مغربى. > مكتبة البلد شهدت األسبوع ا

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم األخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم احلــســيـنى
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

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان 
ى العا

 ماكس ارنست

من كتا مسرح التحوالت
االجتماعية فى الستينيات 
تأليف: د.نبيل راغب . الهيئة
صرية العامة للكتاب 1990 ا

 «الرقص
مع الطيور»
يضعنا فى
إطار اللعبة
ليبرر

أخطاءه 
صـ10

 «بازل»
عرض يشبه
اللعبة

ومشاهده 
ال تمنح
تلقى ا
معناها مرة

واحدة صـ13

صناع
 القرار
حكاية
عجائبية
من  الطراز

األول 
صـ 14

 فرقة
احلكواتى
الفلسطينية
تطرح علينا
أجواء القهر
التى نعيشها
فى االغتراب
كان صـ9 عن ا

يكرودراما  جماليات «ا
سرح » فى ا

ضاد  سرح ا  ونشأة ا
صـ 21

 عميان لبنان.. فورات
انفعالية تسعى
للخالص عبر

استدعاء احللم صـ11

سرح البريطانى  ا
والدعوة إلى التذاكر
اجملانية جلذب
اجلمهور صـ 23

سرحيون ا
يطرحون
األسئلة
 حول عقود

مسرح الدولة 
بعد

 انسحاب فاروق
الفيشاوى

 من «سى على» 
صـ 8

 نــــكـــــروســـــيـــــوس أحـــــد أشـــــهــــر
مخـرجى الشمال األوروبى .. من
بالد مرت خالل اخلـمسـ عاما
ــــراحل خــــطــــيــــرة ــــاضــــيــــة  ا
ومــؤثــرة ولــيــسـت بــبــعــيــدة عن
ــيــة .. إنه اخملـرج احلـروب الــعــا
ونتـاس نكـروسيوس الـلتـوانى ا
 1952الـــــــذى ولــــــد بـــــــقــــــريــــــة
دينة راسينينياى .. بازوبريز 
وهــــو مـــخـــرج صــــاحب مـــبـــدأ ال
يـحيـد عنه  فى الـبدايـة هاجم
الـتـفـكك مـثـلـمـا هـاجم الـقـمع ..
فــقـــد انــتـــقــد وبـــشــكل الذع فى
أعـــــمــــاله الـــــقــــمع الـــــذى ظــــلت
تـــــمــــارسـه روســـــيـــــا عـــــلى بالده
عـــنـــدمـــا كـــانت جـــزءا مـــنـــهـــا ..
ولكـنه رفض وبشكل قـاطع أيضا
االنشـطار عن روسيا .. آخذا فى
االعـتـبـار شـيـئـا أكـبـر وهـو توازن
الــقـوى الــذى ســيـخــتل نــتـيــجـة
هــــذا الــــتــــفــــتت . ولــــكـن وبــــعـــد
استقالل بالده .. ساندها بقوة 
حــــيث لم يـــعــــد هـــنـــاك مـــعـــنى
لـــــــلـــــــرفض واالعـــــــتـــــــراض وفى
النهـاية فهو لتـوانًى يعشق تراب
بالده .. وكما يـتكرر ذكر لـتوانيا
إعالمـيـا .. فإن نـكروسـيوس اسم

ال يجهله اإلعالم.
اقرأ صـ 24

لوحة الغالف

عهد! أنا خائف من ا
أنا طـالب فـى الثـانـويـة الـعـامـة يـتـمـلـكنى
ـعـهـد الـعـالى حلـم وحـيـد هـو االلـتـحاق بـا
ـسرحـية ولـكـننى أرى أن األمل لـلـفنـون ا
ضــعــيـف جــدا فى أن أتــمــكن من اجــتــيــاز
عـهد.. رغم أن كل من رأونى اختـبارات ا
ـدرسى.. شـهـدوا ـسـرح ا خـصـوصـا فى ا
ا تقولون بتفوقى وتـمكنى من األداء.. ر
إنهـا شهـادات من غيـر اخملتـص ولـكنى
أقـول إن كـان هنـاك مـتـخصـصـون ب من
شــاهــدونى.. وأكــثـــر مــا يــثــيــر خــوفى هــو
ـــعـــهـــد.. حــيث تـــحـــانــات ا بــعـــتى المـــ مـــتـــا
ئــات.. وال يــنـجح ـ ا تــقــدم له الــطالب بــ يـ
بـــــــارات إال عــــــدد تــــــ يــــــاز االخـــــــ تـــــــ فـى اجــــــ
ـــــوضـــــوع يــــــشـــــغل مـــــحــــــدود.. إن هـــــذا ا

يـــــرى ويــــكـــــاد يـــــشل قـــــدرتى عـــــلى تـــــفـــــكــــ
ذاكرة. ا

> مسرحنا:
أنـت محـتاج إلى الـشعور بـالثـقة فى نـفسك
وفـى قـــدراتك أكــــثـــر من الــــقـــدر احلـــالى..
بــــخـــاصـــة وأن الـــثـــقــــة شـــرط أســـاسى فى
ـسرح الـفـنـان.. كـيف ستـصـعـد إلى خشـبـة ا
وأنـت مـهــتــز.. كــيف تــواجه اجلــمــهـور وأنت

ترتعش.
ـعـهد لـيـست بـهذا ثـم إن اختـبـارات الـقبـول بـا
الـــقــدر من الــصــعــوبــة الــذى تــتــصــور وكــأنه
ثل جيد وأن من مـستحيل.. أنت تقول إنك 

رأوك شهدوا بذلك فتوكل على الله.. وقدم.

سرح أهم ا
سرح دون أن نذكر كن أن نـذكر ا ال 
الـنـجوم من الـعـمالـقـة الذين تـألـقوا فى
ســمــائه.. أســمــاء كــبــيــرة وكــثــيــرة تــكــاد
تـــســـتــــعـــصـى عـــلـى احلـــصــــر بـــدأت من
ـســرح وظــلـت تـواصـل تــوهــجـهــا عــلى ا
خــــشــــبـــــته.. ولـــــكن احلــــال تـــــبــــدل هــــذه
ـــــســــرح األيــــام.. بـــــعــــد أن بـــــدأ جنــــوم ا
يـنـتــقـلـون إلى الــسـيـنـمــا والـتـلــيـفـزيـون..
سرح وكأنه أدنى درجة ويتعاملون مع ا
من غـــيــره.. وقـــد وصل األمـــر فى هــذه
سرحية األيام أن خريج معـهد الفنون ا
يـبدأ حـيـاته الـفنـيـة فى الـسيـنـما أو فى

التليفزيون مباشرة.

ـــســـرح.. وال يـــبـــدأ خـــطـــواتـه األولى فى ا
ـسرح إلى سـابق مـجده وإذا حـتى يعـود ا
كان الفنـان يريد االنتقـال إلى السينما أو
الـتـلـيفـزيـون فالبـد له - من الـبـداية - أن
ـسـرح التى تـصـقل موهـبته ـر بتـجـربة ا
والـــــتى يـــــرى فـــــيـــــهـــــا مـــــبـــــاشـــــرة رد فـــــعل
اجلمـهـور فيـتـعرف بـطـريقـة واقـعيـة على

نقاط قوته وضعفه ومواطن إبداعه.

إبراهيم محمود السيد على
نفيا - بنى سويف

هل التجريب اختراع فى الفراغ?!
ـسـرح شــاهـدت مـعـظم عـروض مـهـرجـان ا
الـــتــجـــريــبى األخـــيــر ولـى مالحــظـــة تــؤرق
بــالى حـول بــعض الــعـروض الـعــربـيــة الـتى
تنقل - نقل مسطرة - التجارب الغربية.
صـــــحــــيـح أن الــــتـــــجــــريـب مــــغـــــامــــرة فى
ا اجملهول ولـكنه ال يبدأ من فراغ وإ
ـألوف هـو مـحـاولـة لـتـجـاوز الـسـائـد وا
والبــد أن تـــكــون هـــنــاك قـــواعــد وأسس
ا ـسـرحى وإال  قد  اكـتـمالـهـا لدى ا
اســـتـــطـــاع أن يــــحـــفـــر لـــنـــفــــسه طـــريـــقـــا

سرح جديد. جديدا أو أن يؤسس 
هانى الهوارى
ثل ينتمى إلى الهواة احملبثل ينتمى إلى الهواة احملب
نيرة الغربية نيرة الغربيةا ا
> الـكالم عن التـجـريب ال يـقبـل التـعـميم
ــقـوالت ومــعــظم كالمك يــدور فى فــلك ا
الــعـامــة فــالـعــروض الـتى قــدمت لــيـست
جمـيـعهـا مـقلـدة للـغـرب وكالمك يحـتاج

إلى تدليل من خالل قراءة العروض.

كفاية مخر ج عباقرة!!
ـسـرح اسـمى عــمـرو بـســيـونى بــحب ا
واشــتــغــلت فــيه من واقـع الــهــوايــة مـرة
مـــــــســــــاعــــــد مـــــــخــــــرج ومـــــــرة فى إدارة
اخلـشـبـة وسـاعـات أُمـثل بس حـاسس
إن نــاقـصـنى كــتـيــر عـايـز أتــعـلم أصـول
ـــــســـــرح من إخـــــراج وإضــــاءة لـــــعـــــبــــة ا
وتـــمــثـــيل وديـــكــور فـــكل احلـــاجــات دى
بــتـــكــمل بــعـــضــهــا ولألسـف كل مــخــرج
يـــيـــجى لـــنــا فـى بــلـــدنـــا يــحـــســـســـنــا إنه

الـعـبـقـرى الـوحـيـد وإحـنـا اجلـهلـة وإنه
جاى يـعمل اللى ماحدش عمله وترجع
ـــة من غـــيـــر مــا ه لـــعــادتـــهـــا الـــقــد ر
نـسـتـفـيـد عـشـان كـده بـقـول يـا جـمـاعة
الــورش.. أهم حـــاجــة.. إحـــنــا عـــايــزين
نتـعـلم ونـفهم بـدال الـسـاقيـة الـلى دايرة
وبـتــصب ع الــفــاضى عـشــان تــبـدأ دورة

جديدة مالهاش معنى.
عمرو بسيونى

أسطورة الكوميديان.. الذى رحل مدينا للضرائب
أنه كـان يـشـعـر بـدنـو أجـله لـدرجـة أنه
كان يـتـرك مـفـتـاح غـرفتـه من اخلارج
وبعد عودته أخذت حالته تزداد سوءا
إلـى أن امـتـنع عن الـطـعــام تـمـامـا قـبل
أيـــام من رحـــيــلـه حـــتى كـــانت لـــيـــلــة 5
يـولـيـو  1968حـيث لـفظ أنـفاسـه قبل
ــــســــتــــشــــفـى ولم جتــــد وصــــوله إلـى ا
زوجـــتـه مـــصــــاريف اجلــــنــــازة فـــتــــولى
صــديـــقه الـــفــنـــان فــريـــد األطــرش عن
طـــــريق شـــــقـــــيــــقـه فــــؤاد والـــــذى كــــان
يـــحــاول أن يـــخـــفـى اخلــبـــر عـن فـــريــد
لــــكــــنه عــــلم به مـن الــــصـــحـف وانــــهـــار
مــــريـــــضــــا حـــــزنــــا عـــــلى وفـــــاة صــــديق
الـعمـر. بـعد وفـاته بـأيام قـلـيلـة أعـلنت
الــفــنـــانــة زمــردة وكــانـت صــديــقــة له
ســرا يـــتـــعــلق بـــحــقـــيــقـــة مــرضـه حــيث
أكـــدت أنـه لم يـــكن يــــعـــانى من مـــرض
ـعـدة كمـا أشاع ولـكـنه كـان مريـضا با
بالـقـلب منـذ عـشر سـنوات وأنـه تعـمد
إخـــفـــاء ذلـك حـــتى عن أقـــرب الـــنـــاس
إلـــيه حــتى ال يـــتــهــرب مـــنه اخملــرجــون
ـــنـــتـــجــــون ويـــبـــعـــدوه عـن أفالمـــهم وا
وأنـــهـــا عــرفـت ذلك بـــالـــصــدفـــة وذلك
عــنــدمــا أرسل مــعــهــا بــعـض الــتــقــاريـر
ى د. الــــطـــــبــــيــــة إلى الــــطــــبــــيـب الــــعــــا
جـــيــبـــســون والــذى كـــان يــشـــرف عــلى
عـالج فــــــريــــــد األطــــــرش وهــــــو الـــــذى
أخـبـرهـا بـحـقـيـقـة مـرض عـبد الـسالم
الـنـابـلـسى دون أن يـدرى أن الـنـابـلـسى
يـخــفى ذلك وعــقب عـودتــهـا صــارحـته
ـا عرفت فـبـكى أمـامهـا واسـتـحلـفـها
أن حتـفـظ هـذا الــســر وهـو مــا فــعــلـته

حتى وفاته فى  5يوليو 1968 .
محمد جمال الدين

عـــاش الـــنـــابـــلـــسى مـــلـــكًـــا وأصـــبـح عــام
ـتحدة لألفالم  1963مـديرًا للـشركة ا
ــنـتـجـة وسـاهم فـى زيـادة عـدد األفالم ا
كل عــــــام فى لـــــبــــــنـــــان ومـــــثل فـى أفالم
"فـاتنـة اجلـمـاهـيـر" و "بـاريس واحلب" و
"أفـراح الشـباب" و "بـدوية فى باريس" و
"أهال باحلب" وأهمهـا مع الفنانة صباح
والــتى كـــان شــاركـــهــا من قـــبل فى أفالم
ــــقــــدس" و "شــــارع احلب" و "الــــربــــاط ا
"حـبـيب حـياتى". حـقق الـنـابـلـسى رغـبته
ة فى االسـتقـرار األسرى بـعد أن القـد
ظل مـــتـــمـــتــعـــا بـــلـــقب أشـــهــر عـــازب فى
الـوسط الفـنى وحتى وصل إلى الـست
من عمـره وذلك عـندمـا تـزوج من إحدى
معجباته (جـورجيت سبات) وقام بإتمام
إجراءات الـزواج بـفـيال صـديقه فـيـلـمون
وهـــبـى دون عـــلم أســـرة الـــفـــتـــاة والـــتى
دخـــلـت مـــعه فى صـــراع مـــريـــر أرغـــمـــته
خاللــهــا عــلـى تـطــلــيــقــهــا قــبل أن حتــكم
احملــكــمــة بــصــحــة الــزواج ويـتـم الـصــلح

بينهم.
وفاته

تالحقـت األحداث سـريعًـا فى األشـهر
األخـــيـــرة من حـــيــاتـه خــاصـــة بـــعــد أن
أعــلن بـــنك انــتـــرا فى بـــيــروت إفالسه
الـذى كان مـعـناه إفالس الـنـابلـسى هو
اآلخـــر ألنـه كـــان يـــضع كـل أمـــواله فى
هــذا الـــبــنـك فــزادت شـــكــواه من آالم
ـعــدة حـتى أن الـفـنـانـة صـبـاح والـتى ا
كـانت رفيقته إلـى تونس لتصـوير فيلم
"رحـــلـــة الـــســـعـــادة" قــــالت إنـــهـــا كـــانت
ـه من الــــــغـــــرفـــــة تـــــســــــمع تــــــأوهـــــات أ
اجملـــــــاورة بــــــالــــــفــــــنــــــدق رغـم أنه كــــــان
ـيـاه حـريـصـا عـلى أن يـفـتح صـنـابـيـر ا
حـتى يـعـلـو عــلى صـوت تـوجـعـاته. كـمـا

هندس. الفنان فؤاد ا
رحل إلى لبـنـان بعـدمـا تفـاقمـت مشـاكله
مـع الــــضـــــرائب والـــــتـى بــــلـــــغت  13ألف
جــنــيه فى حــيــنــهــا ولم تــفــلح مــحـاوالته
والتى بدأها فى عام  1961لتخفيضها
ــــصــــلــــحــــة إلى  9آالف وأخــــذ يــــرسـل 
ـــبـــلغ 20 الــضـــرائـب حـــوالـــة شــهـــريـــة 
جـــنــــيـــهــــا فـــقط األمــــر الـــذى يــــعـــنى أن
ـستـحق علـيه سيـستـغرق ـبلغ ا تسـديد ا
 37عــامــا وهــو مــا اعــتــبــرته مــصــلــحــة
الــضــرائب دلــيال عــلى عــدم جــديــته فى
الــسـداد فـقــررت بـعــد ثالث سـنـوات من
رحــيــله أى فـى عـام 1965احلـجــز عـلى
ــســتــأجــرة فى الــزمــالك أثــاث شـــقــته ا
ــطــلـوب. ــبــلغ ا والــتى لم تــكن بــقــيـمــة ا
وظـلـت الـقـضـيــة مـعـلـقــة حـتى وفـاته فى
عــــام  1968رغـم تــــدخـل الــــعـــــديــــد من
رمـــوز الــــفن فـى مــــصـــر وعــــلى رأســــهم
كــوكـب الــشـــرق أم كــلـــثــوم. وفى بـــيــروت

كــمـــســـاعـــد مـــخـــرج فى الـــعـــديـــد مـــنـــهــا
وخاصـة أفالم يـوسف وهـبى ولـكنه فى
عام 1947اضطر لـلتـفرغ التـام للتـمثيل
بعـد فيـلم "الـقنـاع األحمـر" وخـاصة بـعد
ازديــاد الـطــلب عــلــيه مع انــتـشــار مــوجـة
أفالم الكوميديا ذلك الوقت. وقد كانت
بـــدايـــات الـــنــــابـــلـــسـى فى أدوار الـــشـــاب
ـستـهتـر ابن الـذوات ولم يكن مـضحـكا ا
ة" لـكمال فى أفالم عديـدة منـها "العـز
ســـــلــــيم  1939و "لـــــيــــلـى بــــنـت الــــريف"
لـــــتـــــوجـــــو مـــــزراحى  1941و"الــــــطـــــريق
ـــــســــــتـــــقــــــيم" لــــــنـــــفـس اخملـــــرج 1943 ا
وغـيـرهـا. فـى عـام ١٩٥٥ ظـهـر مع عـبـد
احلـلــيم حــافظ فى فــيــلم "لـيــالى احلب"
ثـم "فـــــــــــــتـى أحـالمـى" 1957و "شــــــــــــارع
احلب"  1958و"حــــــكـــــايــــــة حب"1959

و"يوم من عمرى"1961.
أمـــــا آخـــــر أفالمـه مع فـــــريـــــد األطــــرش
فـكــان فى عـام « 1956» إزاى أنــسـاك"
كـما شارك فاتن حـمامة وعـمر الشريف
فى فـيلم "أرض الـسالم" لـلـمـخـرج كـمال
الـــــــشـــــــيـخ فـى عــــــام  1957وقـــــــام فـــــــيه
بـتـجــسـيـد دور شـديــد اإلنـسـانــيـة حـيث
لـعب شـخــصـيـة رجل فــلـسـطـيــنى يـعـيش
مـع عـــــــــــــشــــــــــــــيـــــــــــــرتـه حتــت االحـــــــــــــتـالل
اإلســــرائــــيـــــلى ويــــبـــــدو طــــوال الــــفـــــيــــلم
متخاذال وجبانا لكن النهاية تكشف أنه
أول من ضــحى بــحـيــاته أثـنــاء مـســاعـدة
ـــصــــرى فى عــــمـــلـــيــــة خـــلف الـــفــــدائى ا
خـطوط العدو. كـما تقـاسم عبد السالم
الـنابـلـسى بطـولة الـعـديد من األفالم مع
الـفنان إسمـاعيل ياس ومع نـهاية عام
ـــفـــتـــرض أن يـــشـــارك  1962كــــان من ا
عـبــد احلـلــيم حـافـظ فى فـيــلم "مـعــبـودة
اجلـــمـــاهـــيــر" وهـــو الـــدور الـــذى قـــام به

ـاضى ذكـرى مـيالد عـبد مرت الـشـهـر ا
الـسالم الـنـابلـسى 1899 -1968الـذى
كان أحـد أساطيـر الكومـيديـا فى القرن
الـــعـــشــريـن والـــذى اســتـــطـــاع أن يـــكــوّن

يزة. لنفسه شخصية فنية 
ولـــد عــبـــد الـــسالم الـــنـــابـــلـــسى فى 23
أغــــــســــــطس  1899 فى إحــــــدى قــــــرى
مـنطـقة عـكـار فى لبـنان وهـو من أصول
فــلــســطــيـنــيــة جــده كــان قـاضـى نـابــلس
األول وكذلك والده. ونشأ وسط عائلة
مــتــديــنــة وكـــان قــد رحل فى صــبــاه مع
والـــده رجل الـــدين إلى مـــديـــنـــة نــابـــلس
عـندمـا ع قـاضيًـا هنـاك. وعندمـا بلغ
عبـد السالم الـعشـرين من عمـره أرسله
والــده إلى الـــقــاهــرة لـــيــلــتـــحق بــاألزهــر
الـشـريف فحـفظ الـقرآن الـكـر وبرع
فى الـــلــغـــة الــعـــربــيـــة هــذا إضـــافــة إلى
إتــقـانه لــلـفــرنـســيـة واإلجنــلـيــزيـة الــلـتـ

تــعـلـمـهـمــا فى بـيـروت وفى عـام 1925
عـــمل الــنــابـــلــسى بـــالــصــحـــافــة الــفـــنــيــة
واألدبية فى أكثر من مـجلة ومنها مجلة
ـــصــورة مــصـــر اجلـــديـــدة والـــلـــطـــائـف ا

والصباح.
أعماله الفنية

جــاءت الـــفــرصــة األولى لــلــنــابــلــسى فى
الـسينما عـلى يد السيـدة آسيا فى فيلم
"غادة الصحراء" من إخراج وداد عرفى
فـى عــام 1929 . وإن كــان فـــيــلم "وخــز
لــلـــمــخــرج الــضـــمــيـــر" فى عــام  1931 
إبــراهــيم المــا هـــو الــذى فــتح له أبــواب
السينما فى الـثالثينيات فى تلك الفترة
بـــعـــدد مـن رمـــوز الـــفن فـى ذلك الـــوقت
مـــنـــهـم األخـــوان المـــا وتـــوجـــو مـــزراحى
ويــوسف وهـــبى وآســـيــا وأحـــمــد جالل.
ــا عـمل ولم يـكــتف بـالــتـمــثــيل فـقط وإ

 د. كمال الدين
عيد يكتب
 عن أهمية

امتالك 
ثقافة
 إطفاء

احلرائق دون 
أحكام قيمية 
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> الــصـراع الـدرامى عــنـد سـعـد وهــبـة هـو فى حـقــيـقـة األمـر
صـراع اجـتمـاعى يـفرضه اجملـتمع عـلى الـشخـصـيات نـتيـجة
عنية لكل شخصية إلى مثل هذا لـلتفاوت الطبقى والنظرة ا

التفاوت.
سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
17 من نوفمبر 2008 العدد 71

ركز اإلبداع الفنى بدار األوبرا فعاليات أيام الثقافة الهندية فى مصر والذى بدأت فعالياته فى 10 نوفمبر اجلارى. > تنتهى مساء اليوم 

30
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سرحي جريدة كل ا

17 من نوفمبر 2008 العدد71
> ال بـد أن نسلم باسـتحالة الـفصل ب الفن واجملـتمع لصالح االثـن معا.. ولكن هل
مـعـنى هذا أن يـتـحول الـفنـان إلى آلـة تصـوير يـلـتقط مـا يـدور فى اجملتـمع أو إلى بوق

يردد ما يعتقد أنه صالح له? بالطبع ال..

د. أحمد
 مجاهد

سرح  شباب نوادى ا
سرح هـرجان اخلتامى لـفرق نوادى ا يأتى ا
فى دورتـه الثـامـنـة عشـرة لـيـطرح مـجـمـوعة
من الـتصـورات اجلديـدة لعل أهـمهـا الورش
صـاحبة لـلمهـرجان وهى فعـالية طـموحة ا
حـ تـتـجـلى فى أربع ورش هى: "اإلخـراج -
البـس - اإلضــاءة" ـــمـــثل - ا الـــديـــكــور - ا
وجـديــد هـذه الــورش أنـهـا ال تــقـتــصـر عـلى
البعد النـظرى لكنها تـقتحم اجملال العملى
لتـقدم كل ورشة فى نهـايتهـا إنتاجًـا للفريق
شارك فى اخلتام واألمل معقود على هذه ا
سرحي شارك فيها من شباب ا الورش وا
ـلـكـون روحًـا مـغـامـرة فـطـمـوحـهم الـذين 
اجلــمــالى ســيـكــون مــفـارقًــا لــلـســائــد حـ
يقدمون طاقـاتهم العالية لـيقدموا أنفسهم
بقـوة وح يـستـخدمون خـامات بـديلة من
ــسـرحى وحـ ــنـظـر ا الــبـيـئــة لـصـيــاغـة ا
يعلنون عن البدائل اجلمالية التى يحلمون

بها.
إنـــنــــا نــــثق دومًــــا فى قــــدرة شـــبــــابـــنــــا من
ـسـرحــيـ فى الــنـوادى ألنـهم ال يــسـعـون ا
إلـى شـــهــــرة أو  مــــكــــسب  مــــادى لــــكـــنــــهم
يــتــحــركــون بــدافـع صـنــاعــة اجلــمــال عــلى
ـهــرجـان أســمـاء ــسـرح وحــ يـســتـقــدم ا ا
المـعـة من الــنـقـاد والـفـنـانــ فـإنه يـعـكس
تقديرًا كبـيرًا لهذه النـخبة التى حتمل على
ـصـرى ــسـرح ا كـاهـلــهـا أحالم وطــمـوحـات ا
الــذى تـــعــد جتـــربــة الـــنــوادى أحـــد روافــده

همة. ا
إن الـهـيئـة الـعامـة لـقصـور الـثقـافـة ستـتابع
بـدقة هـذه التـجـربة لـلتـعرف عـلى جديـدها
كن أن تواجه وتعميـقه وإزالة أية معـوقات 
ـهرجـان وشبـابه اجملدد فـضالً عن تعـظيم ا
الورش ألهميتـها ودورها فى تالقى اخلبرات

بشكل عملى.
ـهــرجـان وسـوف إن سـعــادتى كـبــيـرة بـهــذا ا
تسعـد الهيـئة بكل أبـنائها حـ تخرج صورة
هـرجان عاكـسة احليـوية والطـموح واحللم ا
ــســرح الـذين ــلـكـه شـبــاب نــوادى ا الــذى 
نـعـتـبـرهم األمل فى نـهـضة مـسـرحـيـة تـليق

بدورنا احلضارى وبأحالم الشباب .

كواليس
الرقيب طالب بحذف  بعض األشياء

ركزية للشئون الفنية. > د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارا بنقل تبعية مسرح النيل العائم من إقليم القاهرة إلى اإلدارة ا
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نــيــزى عــضــو ــمــثل الــكــويــتى عــبــد الــله الــعــ ا
يـج الـــعـــربى الــــكـــويـــتى شـــارك لـــ مــــســـرح اخلـــ
ـنوع ـسرحى (غـسيل  مـؤخرًا فى الـعرض ا
يــات مـهــرجــان الـقــاهـرة الــنـشــر) ضــمن فــعـالــ
ً بـاحلرس ا الـتـجـريـبى عـبـد الـله يـعـمل جـنـديـ
ـسـرح فى سن الــكـويـتى. كــانت بـدايـاتـه فى ا

عندما اشترك فى العرض  17عاماً 
ــشـــارك فى مـــهـــرجـــان الـــقـــاهــرة يـــتـى ا الـــكــو
الـتـجـريـبى عـام  2003 ثم تـعـددت مـشـاركـاته
تــــراك فى الــــعـــرض بــــعـــد ذلـك فــــقـــام بــــاالشــــ
ــــســـرحـى "حـــلـم الــــســـمـك الــــعـــربـى" إخـــراج ا
حـسـ مـســلم. شـارك عـبـد الــله فى الـعـديـد
ــــهـــرجــــان احملـــلى نــــهـــا ا ــــهـــرجــــانـــات مـــ من ا

ثل ومخرج وأرشيفجى لـ "مسرحنا" أحمد عبد الوارث.. 
بــــــــــعـــــــــروض (أهـل الـــــــــكــــــــــهف رأس
ـمــلـوك الــفـيل مــلك الـزمــان مـلك ا
يـبـحث عـن وظـيـفـة موكـب عـقـربان

دماء على ستار الكعبة).
ويـــعــــتـــبــــر أن جـــريــــدة (مـــســــرحـــنـــا)
مــــوســـــوعـــــة وأرشــــيـــــفـــــا لــــلـــــحـــــركــــة
ــســرحــيـة اإلقــلــيــمـيــة ومــا تــعـرضه ا
الـفـرق الـفـنـيـة فى الـدلـتـا والـصـعـيـد
على حد سواء ولديه أرشيف خاص
به يـتـضـمن كل أعـداد اجلـريـدة مـنذ
الــعـدد الــتـجــريـبى (زيــرو) حـتى اآلن

ويتمنى لها استمرار النجاح.

ثل عبد الله العنيزى جندى بدرجة 

فاطمة الزهراء حتلم
بالشخصيات التاريخية

بــــاب تــــاسع بـــــالــــكــــويت. ومـــــهــــرجــــان الــــشــــ الــــ
الكويتى. كـانت بدايته فى التعبير احلركى..
يـــــــرى أن أهـم أدواره هـــــــو دوره فـى عـــــــرض و
نــشـــر) حــيـث يــقـــوم بــدور نــوع الـــ ـــ يل  (غــســـ
ـسـاعدة فى "الـطـيف" كـمـا قـام عـبـد الـله بـا

اإلخراج فى الكثير من العروض.
يـحـلـم عـبــد الـله بــأن يـقــوم بـدور الـطــيب الـذى ال
ـهرجان الـتجريبى يـكرهه أحد ويـرى أن تنظيم ا
عــــــــام  2003 وقـت زيــــــــارتـه األولـى أفــــــــضـل من

تنظيمه هذا العام.

يوسف النقيب .. أستاذه
"طلعت الدمرداش" ومثله
ليجى" األعلى "محمود ا

ـسـرحى ـغـربـيـة فـاطـمـة الزهـراء شـاركـت فى بـطـولـة العـرض ا ـمـثـلـة ا ا
ـغـربى "طـايـطوشـة" الـذى عـرض مـؤخـرًا فى مهـرجـان الـقـاهـرة الدولى ا
مـثل ومخـرج العرض للـمسـرح التـجريبى وتـقاسـمت بطـولته مع زوجهـا ا
ـسـرح حـيث كـانت حفـيظ الـبـدرى.كـانت بـدايـتهـا فى سن "الـ  "13فى ا
أول مواجـهـة لـهـا مع اجلـمـهـور من خالل بـعض االسـكتـشـات الـكـومـيـدية
ـغـرب ثـم بدأت والـتى عـرضت فى الـعـديـد من اجملـمـعـات الـتـدريـبـيـة بـا
غـربية.. بعـد ذلك باالشـتراك فى الـعروض الـتى تنـتجهـا وزارة الثـقافـة ا
سـرحى "السيد ـشاركة فى بـطولة الـعرض ا ففى عام  1999 قامت با
مــــيم" تــــألــــيف بــــديــــعـــة الــــراضى وإخــــراج كــــر الـــشــــرقــــاوى وعـــرض
"احلـــجـــاب" من إخــراج نـــفس اخملـــرج ومن تـــألــيـف حــسن جنـــمى كـــمــا
شـاركت فى عـرض "وان مـان شـو". وعـرض "األصـدقـاء" لـلـطـفل و"قـليل
من الـعلم" و"كـثـير من الـثـرثرة" وهى إعـداد عن نص "خـطـبة الذعـة أمام

رجل جاد". وعن دورهـا فى عرض
"طـــايــــطــــوشـــة" فــــهى تـــقــــوم بـــدور
الـــزوجـــة الـــتـى تـــعـــانى من ضـــعف
ــتــردد دائــمًــا شــخــصــيــة زوجــهــا ا
والــــــذى يــــــخــــــاف من كـل شىء وال
ـا يـسـتـطـيع أن يـتـخـذ أى قـرار 
يـــوقـــعـــهــــمـــا فى عـــدة مــــشـــاكل مع
ـاذج مــتــعــددة من الــشـخــصــيـات
خالل الـــــعـــــرض. حتــــلـم فــــاطـــــمــــة
الــزهـراء بـالـقــيـام بـأداء شــخـصـيـة
تــاريـخــيـة وتــتــمـنى أن تــشـارك فى
الــــدورات الـــقـــادمــــة لـــلـــمــــهـــرجـــان

التجريبى.

الغـرباء" لـشحـاتة التـونى ثم حاولت
أن جتـــــرب نـــــفــــــســـــهـــــا فى اإلخـــــراج
فـــقــــدمت عــــرض "الــــصــــنف جــــاهـــز
لــلـــمــعــايـــنــة" تــألـــيف نــاصـــر الــعــزبى
بـنــادى مـســرح كــفـر ســعــد ومـازالت
أمل سـلـيــمـان حتـلم بـاالسـتـمـرار فى
الـــغـــنــاء والـــتـــمـــثـــيل مـــعًــا فـى عــرض
واحـــد مــؤكــدة أن الـــغــنـــاء الــشـــعــبى
وهـــبـــهـــا قــــدرة عـــالـــيـــة عــــلى إتـــقـــان

التمثيل ومعايشة األدوار جيدًا.

يـــوسف الـــنـــقـــيـب بـــات اســـمًـــا مـــعـــروفًـــا فى احلـــركـــة
وهبته الكبيرة فى سرحية فى أقاليم مصر وذلك  ا
ـــلــــفـــتــــة فى اإلخـــراج األداء الـــتــــمـــثــــيـــلـى ومـــوهــــبـــتـه ا
ـسرحى فله الـعديد من أدوار البـطولة فى عشرات ا
ـســرحـيـات مــنـهــا "الـزوبـعــة" حملـمــود ديـاب وإخـراج ا
طـلـعت الـدمــرداش و"بـلـدى يـا بـلـدى" لـرشـاد رشـدى
وإخـراج كمال عبد الـله "الفتى مهران" لـعبد الرحمن
الـــشــرقــاوى وإخــراج إمــيل جـــرجس و"عــرابى زعــيم
" إخــراج عـبــاس أحـمــد و"الـيــهـودى الــتـائه" الــفالحـ
ليـسرى اجلنـدى إخراج حسـنى أبو جويـلة و "الطوق
واإلسـورة" لـيـحـيى الـطـاهـر عـبـد الـله وإخـراج سـامى
طه و"مـلــحـمـة الــسـراب" لــسـعـد الــله ونـوس وإخـراج
حـسـنى أبـو جــويـله و"عـطـشـان يــا صـبـايـا وعـواد بـاع
أرضه وجـرى إيه وحــدوتـة مـصــريـة وألـو يــا مـصـر"

لنجيب سرور وإخراج سمير زاهر.
وفى مــــجـــال اإلخـــراج قــــدم "مـــربـط الـــفـــرس" ســــلـــيم
كـــتـــشــــنـــر و "حـــفــــلـــة عـــلـى خـــازوق"  حملـــفــــوظ عـــبـــد
الـرحـمن و "كـفر بـنى حالل" حملـمـد عـبـد الـرشـيد و
"مـهـاجــر بـرسـبــان" جـورج شـحــادة و "سـقـفـة لــلـنـبى"
و"البـركة" و "مـحطـة مصـر" ألحمـد الصـعيـدى وقدم
ـثالً ومـخـرجًـا ـسـرح الـطـفل  الـعـديـد من األعـمـال 
ــنـــوفـــيــة وإخــراج الـــعـــديــد مـن األوبــريـــتـــات لــفـــرقـــة ا
سـرحيـة مـنهـا "لـيالى احملـروسـة" و "سبت الـقومـيـة ا
ـنـاديل" "دنـشـواى" و"قـمـر الـكـرامـة" "حـمـامـة عـلى ا
من أرض الشـهداء" و"حكـاية بـلدنا" كـذلك قدم هذا
سرح واهب جتارب عديـدة لنوادى ا تـعدد ا الـفنان ا
مـنهـا "بروفـة للـعرض" الـقضـية " 142الزلـزلة" و"فن
ــــوت" و"الــــرجل الــــذى فــــكــــر لــــنــــفــــسه" و"الــــكالب ا
األيـــرلــنــدى" وغــيــرهـــا. وقــد نــال الــنـــقــيب عــددًا من
ثل عن عـرض "جرى إيه" اجلوائـز أهمـها.. أحـسن 
ـــــثل عن "عـــــواد بــــاع أرضه" عــــام  1989م أحــــسن 
ــســرح  1993  أحـــسن مــخــرج فـى مــهــرجـــان نــوادى ا
ـسـرح 1995  1994 أحـسن تـقـنــيـة مـسـرحـيـة نـوادى ا
ــثل ثــان عن مــســرحـيــة "الــرجل الــذى فـكى أحــسن 
لــنـفـسه" مــهـرجـان اجلــمـعـيــات الـثـقـافــيـة أحـسن أداء
ه مع مـتميـز عن "آلو يـا مصر" عام  .2000 و تكر
الـــفــنـــانــ عـــبــد الـــرحـــمن أبــو زهـــرة وفــردوس عـــبــد
احلـمــيــد ومـحــسـنــة تـوفــيق فى مــهــرجـان اجلــمـعــيـات
الـثقـافـيـة عام  2002 بـشبـ الـكوم ويـعـترف الـنـقيب
ــرحــوم حــمــدى حــافظ بــالــفــضـل لــلــمــمــثل واخملــرج ا
وألستاذه فى اإلخراج طلعت الدمرداش ومثله األعلى
ـلـيجى وال زال فى الـتـمـثـيل الـفـنـان الـكبـيـر مـحـمـود ا
حاوالت أخرى يـوسف النقـيب يحلم بأدوار أخـرى و

فى اإلخراج.
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أمل سليمان..
 من الغناء للمسرح

بدأت أمل سليمان مشوارهـا الفنى بفرقة اآلالت الشعـبية بكفر سعد
مــطـربــة أولى بـالــفــرقـة.. تــشـارك مع الــفــرقـة فى مــهـرجــانـات اآلالت
الشـعبـية حـتى قرر اخملـرج فوزى سـراج االستـعانـة بالـفرقـة كمـطرب
وعــازفــ فى مــســرحـيــة "الــبــراوى" وفى الــعــرض ظــهـرت مــوهــبــتــهـا
الـتــمــثـيــلــيـة وأحــست بــدافع كــبـيــر داخــلـهــا إلى الــوقــوف عـلى خــشــبـة
ـسرح كـمـمثـلـة فقط بـعـيدًا عن الـغـناء وبـالـفعل اشـتـركت فى عرض ا
ــا شــجــعــهــا عــلى "الــلــيــلــة نـــحــلم" لــرأفت ســرحــان وتــمـــيــز أداءهــا 
االســـتــــمــــرار فـــانــــطـــلــــقت مـن عـــرض إلـى عـــرض فــــشــــاركت فى "دم
السواقى" حلـلمى سراج و"عـام الطـاعون" لرأفت سـرحان "اخللـيفة"
" مـع اخملرج سـيـد احلسـينـى و "انتـظار" لنـاصر الـعـزبى و "الـشحـات
ـــشـــد و "حــديـــقــة إخـــراج جـــيــهـــان صـــبــرى و " 500 مــتـــر" حملـــمــد ا
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مــخـرجًــا فى الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريـة
قـــــدم عـــــددا من الـــــعـــــروض مـــــنـــــهــــا
(أطـيـاف حـكـايــة بـولـتـيـكـا يـامـا فى
اجلـراب سر الـولد الطـاعون على
الـــــزيـــــبـق) لـــــفــــــرقـــــة بــــــيت ثــــــقـــــافـــــة
ديرمواس العـدوة كما أخرج أحمد
ــــركـــز عـــبــــد الــــوارث عـــدة جتــــارب 
اإلعـالم هـــيـــئــــة إنـــقـــاذ الــــطـــفـــولـــة
وجـمـعـيـة مـحـبى الـفـنـون كـمـا أسـهم
ـنــاهج الـتـعـلـيـمـيـة مع فى مـسـرحـة ا
مــكـــتب تــطــويــر الــتـــعــلــيم بــأســوان..
وذلك بــإخـراجـه لـعــدد من الــعـروض
مـــنــهــا (رحـــلــة عـــبــر الــكـــون احلــلم

سئولية األرانب). هنية وا
ـسـرح شــارك أحـمــد فى مــهـرجــان ا
اجلــــــــامــــــــعـى - ألكــــــــثــــــــر من دورة –

ـدرسى ـسرح ا عـرف الـتـمـثيـل فى ا
ـنـيـا ـديـريــة الـتـربــيـة والـتــعـلـيم بــا
حــــيـث تــــعــــلم فـن اإللــــقــــاء عــــلى يــــد
اخملرج حسن رشدى وقـام بالتمثيل
فـى عــــــــروض (وجه احلــــــــقـــــــيــــــــقـــــــة
مـــقـــاديـــر بــــ يـــوم ولـــيـــلـــة) إخـــراج
الــراحل أنــور عــمـران.. ثم عــمل فى
ـسرح اجلـامـعى مع أسـامة طه فى ا
عــــروض طــــبق فــــضــــة 94 الــــلــــيــــلـــة
فــنــطــزيـة  95الــســبــنــسـة  96 لــكــنه
ــسـرح وجتــاربـهـا تــخـرج فـى نـوادى ا
بــالــثـقــافـة اجلــمــاهـيــريــة. قـدم عــبـد
الـــــــوارث رؤيـــــــتـه اإلخـــــــراجـــــــيـــــــة فى
عــــروض (ســــعــــدون اجملــــنــــون مــــ
عـــــبـــــدو الــــــذبـــــاب األزرق مـــــأســـــاة
احلـالج بـــيــــكــــيـــا) وبــــعــــد اعـــتــــمـــاده
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افتتاح "فانتازيا اجلنون" بعد استبعاد شخصية وكام مشهد
الـعـرض لالسـتجـابـة لـطلـبـات الـرقبـاء وحـذف عدد
ــشــاهــد فى مــحــاولــة إلنــهــاء األزمــة وافــتــتـاح من ا
سرحية واجـهت مشكلة أخرى الـعرض للجمهـور. ا
قـبل افـتتـاحـهـا بـأيـام بـعـد مـفـاجـأة الـشـاعر سـامح
الـعـلى كـاتب أغــانى الـعـرض لـفـريق الــعـمل بـرغـبـته
فى سـحـب أغـانـيه ورفــضه لـلـتــنـازل عـنـهــا لـصـالح
مــسـرح الـدولـة وذلك بـســبب رغـبـته فى رفع أجـره
ـوجود بـدئيـة من قبل عـلى األجر ا رغم مـوافقـته ا
لحن كر عرفة ـيزانية العـرض وبالتالى قيـام ا
بـتسـجـيل األغـانى وتـنـفـيذهـا بـشـكل كـامل وهـو ما
دفع فـريـق الـعــمل لــبـذل عــدة مــحـاوالت مـع سـامح
الـعـلى إلنـهاء األزمـة وجتـاوزهـا لصـعـوبـة االستـغـناء
عن األغــــانـى أو االســــتــــعـــانــــة بــــشــــاعــــر آخــــر حلل
ـشكلـة وكتابـة أغانى بـديلة لـضيق الـوقت وأخيرا ا
اســـتـــجــــاب ســـامح الـــعـــلى وقــــام بـــتـــوقـــيع الـــتـــنـــازل
تفق عليه مسـبقا. "فانتازيا بـلغ ا والتـعاقد بنفس ا
اجلـنون" بطولة جـيسى عادل حمـدى عباس وليد
فــواز زيــاد يـوسف ســامح بــسـيــونى مـحــمـد عــبـد
الــــوهـــاب مــــحـــمــــد رزق ديـــكــــور وائل عــــبــــد الـــله
وموسيقى وأحلان كـر عرفة وإنتاج فرقة مسرح
الــشـــبـــاب بــإشـــراف اخملـــرج هــشـــام عـــطــوة مـــديــر

الفرقة.

بــعــد مــفــاوضــات اســتــمــرت ألكــثـر مـن أســبــوعـ
اضــطـر حـمـادة فـتــوح مـخـرج مـسـرحــيـة "فـانـتـازيـا
اجلــنــون" لالسـتــسالم وتــنــفـيــذ كل طــلـبــات رقــبـاء
ـصنفـات الفنـية قبل سـرح بجـهاز الرقـابة على ا ا
ــاضى بـــقــاعــة افــتـــتــاح الــعـــرض مــســـاء االثــنـــ ا
ـســرح الـسالم ومن إنـتـاج فـرقـة يـوسف إدريس 
مـسرح الشباب. كـانت مسرحية "فـانتازيا اجلنون"
ـؤلفـها الـسـورى عبـد الـفتـاح رواس قـلعـة جى قد
تــــعــــرضت لــــعــــدة أزمــــات وصـــلـت إلى حــــد رفض
مــنـحــهــا تـصــريـًحــا بـالــعـرض مـن قـبل إدارة رقــابـة
ـسـرح وبـعــد عـدة جـلـسـات بــ مـخـرج الـعـرض ا
والــرقــبــاء ووسـاطــات من مــســئــولى الــبــيت الــفـنى
لــلــمــســرح انــتــهى األمــر إلى قــرار مــؤقـت بــإجـازة
ـــشــاهــد الـــنص بــعـــد اشــتـــراط حــذف عـــدد من ا
وجودة بالـنص. وشاهدت جلنة الرقابة واجلمل ا
الــعــرض مـرتــ قـبل الــتـرخــيص بــإجـازته انــتـهت
ــرة األولى إلى تـــوصــيــة بـــحــذف شــخـــصــيــة من ا
الك الــعــمل رأى الــرقــبـاء أنــهــا تــشــيــر لـشــخص ا
"إســــرافـــيل" إضـــافــــة إلى عـــدة مـــشــــاهـــد وجـــمل
حـواريـة تـتـحـدث عن "يـوم القـيـامـة" حـسب وجـهة
نـظــر الـرقـبــاء وهـو مـا نــفـاه حــمـادة فـتــوح مـخـرج
العرض وعقدت جلـسة استمرت ألكثر من ساعة
تـقرر خاللها إعادة مـشاهدة العـرض بعد االلتزام
 مسرحية فانتازيا اجلنونبـاحملـاذيـر الـرقـابـيـة وهـو األمـر الـذى دفع مـخـرج

«ست احلسن».. على الهوسابير
ا رؤية عصريـة ألسطورة "ست احلسن" 
حتـــــويه مـن صــــراع بـــــ اخلـــــيــــر والـــــشــــر
ــــقـــــدر الـــــذى يــــتـــــدخل إلنـــــقـــــاذ بــــطـــــلى وا
احلــــدوتــــة يــــقـــدم أحــــمــــد لــــبــــيب عــــرضًـــا
مــسـرحــيًــا لألطــفـال من تــألــيـفـه وإخـراجه
وإنـتاجه وديكـوراته بعـنوان "ست احلسن"
يـعرض أواخـر نوفـمـبر احلـالى على مـسرح
الـــهـــوســابـــيـــر. "ست احلـــسن" بـــطـــولـــة آيــة
ن عـــبــــيـــر ســــمـــاح الـــديـن كـــريــــســـتـــ أ
بـــدروس إيــــهــــاب وعالء طـه والـــطــــفــــلـــ

ن وحسن ربيع. أمينة أ

 أحمد لبيب

مصطفى حمدى.. روحه طلْعت
اسـتعـدادًا للـمـشاركـة فى مـهرجـانى بـاكثـير
ـــــســــرحـــــيــــ يـــــواصل اخملــــرج والــــعـــــربى ا
مـصـطــفى حـمــدى قـيــادة بـروفــات الـعـرض
ـا روحى طــلـعت" عن نص له ـسـرحـى "  ا
يــنــاقش فى شــكل ســاخــر أحــوال الــشــبـاب
ـصـرى والــعـربى. الــعـرض بــطـولــة أحـمـد ا
مـبـارك نـهـلـة إيـهـاب مـروة مـنـصـور سـيد
سالمـــة مــحــمــد نـــاصــر مــحــمـــد خــلــيف
أحـــمــد قـــاسـم كــامـــيـــلـــيـــا صالح مـــحـــمــد
ــــعـــتــــز بــــالــــله مــــحـــمــــد نــــورهـــان كــــرارة ا
مـصــطـفى إعـداد مـوسـيـقى أحـمـد قـاسم.

 مصطفى حمدى

 محمد عالم

الصقر والوحش
يستعدان لـ «طليمات»
استعـدادًا للمـشاركة فى مـهرجان زكى طـليمات
ـعــهـد الــعـالى لـلــمـســرح الـعــربى الــذى يـنــظـمـه ا
ــسـرحــيـة بــدأ اخملـرج أحــمـد الــسـيـد لــلـفــنـون ا
بـروفات عرض "الـصقر" عن نص "عـز الرجال"
للدكـتور سامح مهران
يــــــسى درامــــــاتــــــورج عـــــــ
يــــرغــــنى ــــ ومــــحــــسن ا
ديكور مـصطفى حامد
ومـحمد الـنوبى تـمثيل
مـــــــــحـــــــــمـــــــــود حـــــــــافظ
مــــصـــطــــفـى مــــحــــمـــود
مــحــمـــد ســمــيــر عــمــر
ـــنـــعم جـــاهـــ عـــبــد ا
ريـــــاض ولـــــيـــــد فـــــواز
أســــمـــــاء عــــمــــرو روان
مـــحـــمـــد مـــخـــرج مـــنـــفــذ
. بيـنـمـا يـقـود اخملرج خـالـد عـبـد الـكـر
ـــســـرحى مـــحـــمـــد عالم فـــريـق عـــمل الـــعـــرض ا
يــلــة" لــلــمــشــاركــة فى "الــوحش والــقــاهــرة اجلــمــ
ـــهـــرجــان نـــفـــسه من تـــألـــيف عــبـــد الـــلـــطــيف ا
دربـالة تمثـيل رامى الطنبـارى ميرفت مكاوى
محمد عبد الـتواب إسالم عبد الشفيع أحمد

سمير طارق عبيد.

وت  مسرحية بعد ا

وت" فى مهرجان األسر  5 جوائز لـ "بعد ا
ــوت وكـيف يــفـاجـئ الـبــشـر رغم إدراكــهم ألنه قـد ا

يأتى فى أى حلظة.
عـبر أمجد عن سعـادته باجلوائز التى حـققتها أولى
ـسـرحـيـة مـشـيـرًا إلى اجملـهـود الـذى بـذله جتـاربه ا
فــريق الــعـمـل بـالــكــامل عــلى مــدار ثالثــة أشــهـر هى
فــتــرة الــتــحــضــيــر لــلــعــرض. وكــشف عن اســتــعــداده
لــتــقــد عــمل جــديــد مع نــفس اجملــمــوعــة عن نص
ــوت" بـطـولــة مـيـنـا ـوتى" ألروين شــو. "بـعـد ا "ثـورة ا
مـجدى أرمـيـا رءوف سلـفـانا سـامح سـلفـانـا مراد
جيرم سمير بـيتر كرم بيشوى رضا مينا وجيه

باسم وجيه.

استـحدثت جلـنة حتـكيم مـهرجـان األسر اجلـامعـية
الـــذى تـــنـــظـــمه أســـقـــفـــيـــة الـــشـــبــاب جـــائـــزة لألداء
وت" ـسـرحى "بعـد ا اجلـماعى ومـنـحتـها لـلـعرض ا
ـــدوح الـــذى نـــال أيـــضًـــا إعـــداد وإخـــراج أمـــجــــد 

جائزة أفضل مخرج.
عن الـعـمل نـفــسه حـصل مـيـنــا مـجـدى عـلى جـائـزة
ـثل وتقـاسـمت جـيـرمـ سـميـر وسـلـفـانا أحـسن 
ثلـة وكذلك حصل جوزيف سـامح جائزة أحـسن 

نسيم على جائزة أفضل ديكور.
أخـوذ عن رواية "نائب عـزرائيل" للروائى الـعرض ا
Gƒ°üdG ΩRÉM±الــكــبــيــر الــراحل يــوسف الــســبــاعى يــنــاقش فــكـرة
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ـنــهج الـرمـزى الـذى > فـى مـسـرحـيــة «كـفـر الـبــطـيخ» يـتـبع ســعـد الـدين وهــبـة نـفس ا
اسـتعمـله قبل ذلك فى «احملروسـة» لكى يجـسد نفس الـصراع ب الـقد واجلديد مع
سـرحية فـارق بسـيط أن الـغلبـة للـجديـد بحـكم مسـاندة جـهاز احلـكم له; ألن أحـداث ا

تقع فى منتصف شهر مايو عام 1953. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> د. إسحق دانيال تولى مسئولية إدارة بيت ثقافة دهب بفرع ثقافة جنوب سيناء.
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 مسرحية للحياة دائما مذاق آخر

عــلى مــســرح قــطــر الـوطــنـى اخــتـتــمـت األســبـوع
ــســـرحى األول ـــهـــرجـــان ا ـــاضى فـــعـــالــيـــات ا ا
لألشخاص ذوى اإلعـاقة والذى عرضت خالله

سرحية اإلمارتية  "للحياة مذاق آخر". ا
ــســرحـــيــة تــألـــيف عــبـــد الــله صـــالح وإخــراج ا
مــحــمــد الــعــامـــرى وتــمــثــيل حــلـــيــمــة الــبــلــوشى

عبدالله الصيرمى ومحمد الغفلى.
ـسرحى يـسعى مـخرج الـعرض قـال إن الـعمل ا
لـلتأكـيد عـلى أهمـية حـصول ذوى اإلعـاقة على
فرصة لـلتعـبير عن قضـاياه واكتـشاف قدراتهم

اإلبداعية والفنية

ـسـرحـية أبـطـالـها ثالث شـخـصـيات; فـنـانان ا
مـن ذوى االحــتــيـــاجــات اخلـــاصــة وفــنـــانــة من
ـــســرحــيــة من األســويــاء ولـم يــســبق عــرض ا
قـبل. وقــال اخملـرج سـبـق لى إخـراج مـســرحـيـة
لذوى االحـتيـاجات اخلـاصة مـنذ  7سـنوات مع
فــئـــات الــتـــوحــد وهم من أصـــعب حــاالت ذوى
سـرحى اإلعـاقـة الفـتـا إلى أن جتـربـة الـعمـل ا
لـــذوى اإلعــــاقـــة حتــــتـــاج إلـى داســـة وأســــالـــيب

. مثل مبتكرة وللتدريب وتوجيه ا

ÜÉ°ùàf’G IƒYO ... ìô°ùŸG OÉ≤æd á«Hô©dG á«©ª÷G
بــــضـــــمــــان قـــــبــــول األعـــــضــــاء
ـسـرحى ـشـتـغـلـ بـالـنـقـد ا ا
مع الــــتــــأكــــيــــد عـــلـى أهــــمــــيـــة
اجلــانب الـتــطـبـيــقى وبـشـرط
أن يــــتــــسـم إنــــتـــــاج األعــــضــــاء

باجلودة والعمق واألصالة. 
كـمـا تُمـنح الـعـضـوية الـفـخـرية
لألشــخـــاص الـــذين يــقـــدمــون
الـــدعم لــلـــجــمــعـــيــة أو الــذين
قـــــامــــوا بــــخــــدمـــــات جــــلــــيــــلــــة
لــــــلـــــمـــــســــــرح الـــــعـــــربـى ويـــــتم
التـصديق عـلى عـضويـتهم من

قبل اجلمعية العمومية. 
تــضـم الــلـــجــنـــة الـــتــنـــفــيـــذيــة
لـلـجـمـعـيـة النـقـاد والـبـاحـث

ـسرحـي : د.حسن عـطية ا
ـ مــــــــــــصـــــــــــــر د. حـــــــــــــســــــــــــ

األنـــــــصـــــــارى ـ الـــــــعـــــــراق د.

ريـاض عــصـمت ـ سـوريـا د.

ـــغــرب د. ســـعـــيـــد نــاجـى ـ ا

حــــــسـن رشــــــيــــــد ـ قــــــطـــــر د.
عــــصــــام الــــدين أبــــو الــــعال ـ
مـصـر د.عبـداجملـيد شـكـير ـ
ــــغــــرب د. مــــارى إلــــيــــاس ـ ا
ديونى ـ سـوريا د. مـحمـد ا
د. مـــحـــمــــد حـــســـ تـــونـس 

حبيب -العراق

 سباعى السيد

 'Iô«NC’G á°übôdG' `H ¢ùfƒJ ≈a Ú£°ù∏a ∫ÉØWCG
يــواصل اخملــرج الــفــلـــســطــيــنى "حــســ نــخــلــة" الــعــمل عــلى
بــروفــات عــرض "الــرقـــصــة األخــيــرة" وهــو عـــمل مــســرحى
مــوجه لـلـطـفـل اسـتـعـدادًا لــلـمـشـاركــة به فى مـلـتــقى الـطـفل
ـسرح العـربى بـحمـام سوسة العـربى" الـذى تنظـمه جـمعـية ا

قبل. بتونس فى ديسمبر ا
سرحيـة التى كتبـها سليم دبور دعـوة للتفـاؤل بغد الشعب ا
الـفلـسـطيـنى من خالل أطـفـاله الذيـن يراهم الـعـمل قادرين

على حتقيق ما عجزت األجيال السابقة عن حتقيقه.
"الــرقــصـــة األخــيــرة" بـــطــولــة األطـــفــال مــحـــمــد دبــور مــرح
تـوكل نـهال طه مـأمـون مصـطـفى موسـيقى يـاس نـوار ا

فيصل نصر صوت وإضاءة أحمد برغوثى.

 حس نخلة

≈Mô°ùŸG á«bPÓdG ¿ÉLô¡Ÿ ≈dhC’G IQhódG  ΩÉàN
تألـيف تـمام الـعوانى وإخـراج ضيف

الله مراد. 
ومن ضـمـن الـعـروض الـتى شـاركت فى
هرجان  مسـرحية "اعترافات زوجية" ا
لــلـمــسـرح الــقـومى بــالالذقــيـة وهى من

إعداد وإخراج سليمان شريبا. 
حــضـر اخلــتـام  فـاروق بــديـوى أمـ
فرع احلـزب بالالذقـية وأسـعد عـيد
نــقــيـب الــفــنـــانــ وأعــضـــاء مــجــلس
الـــــنــــقـــــابـــــة إضــــافـــــة إلى عـــــدد من
أعـضاء مجـلس الشـعب ورئيس فرع
نـقـابـة الـفـنـان فـى حلـب والالذقـية

سرح القومى بالالذقية. ومدير ا

سرح األردنى   7عروض أردنية و  11عرضًا عربياً فى مهرجان ا
احلــســ عـلـى وحــسن مــرهــون وعــلى عــبــدالـلـه وأحــمـد
إبــراهـيم وعـبــدالـله سـلــيـمـان. ومن الــسـعـوديـة مــسـرحـيـة
"الـفنـار البـعيـد" للـمخـرج محـمد اجلـعفـرى بطـولة خـالد
احلـربى وأحمد الصـمان وسالم باحـميش. ومن اجلزائر
مـســرحـيـة "انــسـوهـيــروسـتــرات" إخـراج حـيــدربن حـسـ

وبـطـولـة آمـال مـنـيـغـاد ومـحـمـد قـابـوش وهـارون كـيالنى.
" ومن فـلـسـطـ مسـرحـيـة "الـعـشاء االخـيـر فى فـلـسـط
ـان إخـراج وســيــنـوغــرافـيــا سـيــمــون رو ودرامـاتــورجى إ
عـون وبـطــولـة فـاتن خـورى ومـحـمــد عـيـد ورشـا جـهـشـان

ورهام إسحاق وحسن ضراغمة. 

سرحى يطرح قضايا احلرب واالغتصاب والتبعية مهرجان حمص ا
افتتح بـ "كواليس"..  واخلتام "غنى و 3 فقراء"

االغـــــــــتــــــــصـــــــــاب فـى ظـل احلــــــــروب
ــغــتــصــبــة مع الــعــدوانــيــة ومــعـانــاة ا
وفي الــيــوم الــرابع قــدمت اجملــتــمع 
فـرقة نـقـابـة الفـنـانـ بحـمـاه عرض
ـدوح عدوان (كـلب األغا) تـأليف 
إخـــــراج مــــــولــــــود داود ويــــــتــــــحـــــدث
الـعـرض عن التـبـعـيـة وتقـديـر الـكلب

إكراما لألغا.
وفى الـــــيــــوم اخلـــــامس قـــــدم احتــــاد
شــبــيــبــة الــثـورة بــدمــشـق مــســرحــيـة
(مــونــولــوج داخــلى) تــألــيـف وإخـراج
ســعـــيــد حـــنـــاوى الــتى تـــتـــحــدث عن
األزمـة الداخـليـة لـلشـباب مع أهـلهم
سـتـقلـة بعـيدا لـتكـوين شخـصـيتـهم ا
عن ســــيــــطــــرة األب واألم. واخــــتــــتم
ــهــرجــان عــروضه بـ (غــنى وثالثــة ا
فـقـراء) لـفرع شـبـيـبـة حـمص تـأليف
جـان لــويس كـالـيــفـرت وإخـراج زين
ويــتــحــدث عن الــغــنى الــدين طــيـــار 

ومـعـانــاة الـفـقـراء وبــعـد الـعـرض 
تـوزيع الدروع والشـهادات التـقديرية

شاركة. للفرق ا

ـــــاض فــــعـــــالـــــيـــــات  الــــدورة الـ ""15 بــــدأت األســـــبـــــوع ا
ـــلــكى ـــركــز الـــثــقـــافى ا ـــســـرح األردنى فى ا ــهـــرجــان ا
ومـدرج احلـسن بـاجلامـعـة األردنـيـة.  يـشـارك فى الدورة
الـتـى تـعـد الـسـابـقـة عـربـيًـا 11  دولـة عـربـيـة إضـافـة إلى
سرحية "حارة عم جنيب" األردن. حيث تشارك مصـر 
إخــراج وإعــداد وتــمــثــيل  أحــمــد حالوة ويــوسف أحــمـد
وفـاطــمــة عـلـى وحـســام الــدين عـبــد الــله ومــحـمــد عـزت
ـــطــرب تــامـــر ســعــد. ومن ــطــربـــة شــيــمــاء عـــطــيــة وا وا
الـبحـرين مـسـرحـية "الـكـرسى" أخـراج حـس الـعـصـفور
تـألــيف جـاسم الــطالق وبـطــولـة مــهـدى عــبـد الـلـه وعـبـد ±Gƒ°üdG ΩRÉM

ـارسـاتـهم إثـبات خـبـراتـهم و
ــا ال يــقل ــســرحى  لــلــنــقـــد ا
عـن خـــــــــمــــــــــســـــــــة أعــــــــــوام فى
الصحافـة اليومية أو الدورية
أو اإلذاعــة أو الـتــلــيــفــزيـون أو
الـصــحـافــة اإللـكــتــرونـيــة عـلى
اإلنـــــــــــتــــــــــرنـت أو نـــــــــــشــــــــــرهـم
لدراسـات تأريـخيـة أو جمـالية
أو ســـوســيــولــوجــيــة أو نــقــديــة
ــــســــرح. عــــلـى أن تــــقـــوم عن ا
جلـنة الـعضـويـة بوضع مـعايـير
قبول األعضـاء اجلدد الكفيلة

أعلنت اجلمعـية العربية لنقاد
ــســرح فــتـح بــاب االنــتــســاب ا
ـارسى الـنـقد إلـيـهـا ودعت 
ـسـرحى فى أرجـاء والـبــحث ا
الـوطن العـربى لالنضـمام إلى

عضويتها. 
ـنـسق وقـال سـبـاعـى الـسـيـد ا
العـام للـجمـعيـة العـربيـة لنـقاد
ـسـرح "إن اجلــمـعـيـة أنـشـئت ا
ـشتـغلـ بالـنقد لـتضم كـافة ا
ـــســـرحــيـــ عـــلى والـــبـــحث ا
اخــتالف تـــوجــهــاتــهـم الــفــنــيــة
والــــفــــكــــريـــة. وهـى مـــنــــظــــمـــة
مـــدنــــيـــة تــــســـعـى إلى تــــعـــزيـــز
ـشتغـل بالـنقد التعـاون ب ا
سرحى العربى وتتعاون مع ا
ـعـنـيـة اإلقـلـيـمـية ـؤسـسـات ا ا

والدولية فى هذا الشأن". 
وحسـب الالئحـة يـحق جلـميع
ــســرحى ــمــارســ لــلــنــقـد ا ا
ـــنــــظـــرين فى والـــبـــاحــــثـــ وا
ـسـرح االنـضـمـام إلى مـجـال ا
اجلمـعـية وتـقـتصـر الـعضـوية
على األعضاء حـاملى جنسية
إحـدى الـدول أعـضـاء جـامـعـة

الدول العربية. 
ويـتعـ عـلى طالـبى الـعضـوية

✂✂

ـسـامـيــر» يـعـود سـعـد الـدين وهــبـة إلى الـتـوظـيف الـدرامى > فـى مـسـرحـيـة «ا
سرحـية وشكلـها.. فهو يـستخدمه الـفعال لـلرمز ووضعه فى خـدمة مضمـون ا
تعـددة وأحيانا أخرى يستغله وقف ا أحـيانا للتكثيف الـدرامى إليضاح أبعاد ا

ر بها اجملتمع. أساة التى  فى التعبير الشعرى إلبراز عمق ا
سرحي جريدة كل ا
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سرحى وائل عبد اللطيف صدرت له مؤخرا مسرحية "لهذا غرقت أطلنطس" عن دار أكتب للنشر. > الكاتب ا

رضا فريد يعقوب

ــاضى هــبط فى مــصـر فى الــعــشــريــنـيــات من الــقــرن ا
رجل تـركى اجلــنـســيـة يــدعى بــرهـان الــدين بك ولـقب
بـك هــذا كــان جـــمــيع األتـــراك خــارج بالدهم وداخـــلــهــا

يلقبون به.
وكــان بـــرهــان الـــدين هـــذا قــد مـأل الــدنـــيــا إعـالنــا عن
ـمـثـل نـفـسه وقـدم نـفـسه لـلـجـمـهور قـائـالً إنه أقـدر ا
األتراك وأقدمهم وأبعـدهم شهرة وأكثرهم نبوغاً وأنه
ـرأة التركيـة على النزول إلى أول تـركى فكر فى حمل ا
ــســرح فــفـاز بــأمــنــيـته مــيـدان الــعــمل والــظــهـور عــلى ا

ثلة تركية عرفها اجلمهور. ودرب أول 
صـدق الـنـاس وظـلـوا يـنـتـظرون الـيـوم الـذى يـظـهـر فـيه
ـصرى ـسـرح أمام اجلـمـهور ا برهـان الديـن بك على ا

لكى يشاهد تمثيله ويصفق لنبوغه ويعجب به.
وظـهـر بـرهـان الـدين فـكـانت فـضـيـحـة وأيـة فـضـيـحة
ـــمــــثل الـــنــــابـــغــــة أنه لـــو انــــضم إلى فـــقــــد أثـــبت ذلـك ا
ا رضى أصـحـابـهـا بأن يـعـهـدوا إليه ـصـريـة  األجـواق ا

بأدوار من الدرجة اخلامسة أو السادسة.
وانهار صرح شهرته بسرعة مدهشة وكسدت سوقه..
وكــان صـاحــبـنــا هــذا يـصــطـحب مــعه إلى مــصـر ســيـدة
جــمـيـلــة فـاتــنـة سـاحــرة  تـدعى ســنـيـة هــا ومـا كـانت
مثلة األولى وصاحبة أدوار البطالت سنية ها غير ا

فى رواياته جميعها أياً كان نوعها.
ــســرح ال تــفــوق نــبــوغــاً وســنــيــة هـــا كــمــمــثــلــة عــلـى ا
مديرها برهان الـدين بك لكنها كانت حتسن نوعاً آخر
من أنــواع الــتــمــثـيـل فى احلــيـاة... وهــو أكــثــر ربــحـاً من

سرح.. التمثيل على ا
وذهب االثـــنـــان - بـــرهــــان الـــدين وســـنـــيـــة هـــا - إلى
ـيـلون ـثالن عـليـه روايات أخـرى لـلـذين  مـسـرح آخـر 
مـــيالً خـــاصــاً إلـى اإلعـــجــاب بـــاجلـــمـــال الـــتــركـى وكــان
بـرهـان الـدين نـازالً فـى فـنـدق «جـرو سـنـتـر هـاوس» مع
ـثـلته سنـيـة هـا التى كـان يـقدمـهـا لـلنـاس كـزوجته و

األولى فى الفرقة التى كان يطوف بها العالم.
ووقع فـى حبـائل سـنـيـة ها كـامـرأة ال كـممـثـلـة عدد ال
يستهان به من عـشاق اجلمال واحلظ من شبان مصر
لــكن بـــرهــان الـــدين كـــان يــرمـى إلى اقـــتــنـــاص أحــدهم
ال بصفة سلفة أو واحلصول منه على مبـلغ كبير من ا
إعانـة أو شركـة أو.. أو أى نوع آخـر من أنواع الـقروض
سرحى ية يرفع فـيها منـار الفن ا لكى يقـوم برحلة عـا

العظيم.
لــكــنه لم يــفــلح ولم يــتــقــدم أحــد مـن الــشــبــان الــوارثـ
بأكـثر من هـدية بـسيـطة أو دسـتة شـرابات حـريرية أو

بضعة زجاجات من العطور على سبيل التذكار.
وبعد أن أقام برهان الـدين وسنية ها فى مصر أكثر
مـن ســـنـــة اتــــضح لــــهـــمـــا أن أبــــواب الـــرزق الـــتـى كـــانـــا
يتوهـمان أن تنفـتح على مصراعـيها لهـما قد سدت فى
وجـهيـهـمـا وأن الـثـروة الـتى كـانـا يـحـلـمـان بهـا لن تـصل

إلى أيديهما.
ــســرح أمــام اجلــمــهــور وكــانت مــســألــة الــظــهــور عــلى ا
ـصـرى قـد أقـفل بـابـهـا نـهـائـيـا فـلم يـر الـرجل بـداً من ا
الرحيل إلى بلد يتسع فيه اجملال أكثر من مصر لسنية

ها وله بالطبع.
فـــرحـل إلى أوربـــا وانـــقــــطـــعت أخـــبــــاره ولـــكن جـــريـــدة
إجنــلـيــزيـة عــادت إلى الـتــحـدث عـنـه وعن سـنــيـة هـا

فـقـد زار الـشريـكـان األقـطار األمـريـكيـة حـيث يـقال إن
اليـ قـد علق بـسـنيـة هـا وهام فـى حبـها أصـحاب ا
وعرضـوا علـيها أن تـغترف من أمـوالهم ما تـشاء للـقيام

بالعمل الفنى الذى تريده مع زوجها.
سرح كستار فـهكذا نرى بأن بـرهان الدين قد استـغل ا

له للقيام بأعمال يعف اللسان عن ذكرها.

 برهان الدين
بك ..التركى
النابغة الذى
بارت بضاعته

سرحى يا أيها الفن ا

 سنية  ها 

ماجدة اخلطيب ابنة مسرح الـ 100كرسى

إلى األدوار الــثـــانـــيــة فى أفـالم "حــبـــيــبـى دائــمـــا" "مــســـافــر بـال طــريق"
ـنـفى" "الـعـوامـة رقم " ?"70الـعـسـكرى "حـكـمت احملـكـمـة" "أمـهـات فى ا
ـلـكـة الـهـلوسـة" "غـدا سـأنـتـقم" "دورية شبـراوى" "حـدوتـة مـصـرية" "
نص الـلـيل" والـصـعود إلى الـبـطـولـة مرة أخـرى "ابن حتـيـة عزوز" 1986
قــصــة وســيـنــاريــو وإخــراج شــقــيـقــهــا أحــمــد اخلـطــيب ثـم "الـهــروب إلى

رأة والقانون"..1988 اخلانكة" و"ا
ويــتـوقف نــشـاط مــاجـدة اخلـطــيب الـفــنى فى مــصـر لــنـحـو سـت سـنـوات
عـندمـا خرجت هـاربـة من مصـر وعـادت لتـدخل السـجن ثم يـتم اإلفراج
عـنـهـا وكـمـا نـرى فـقـد تـمـوجت حـيـاة مـاجـدة اخلـطـيب صـعـودًا وهـبـوطًا
فـهى تبـدأ ككـومبـارس ثم تـتدرج فى األدوار الـصغـيـرة إلى أن تصـعد إلى
أدوار الــبــطــولــة.. ثم تــعــود مـــرة أخــرى إلى األدوار األصــغــر وفى نــفس
الوقت تتورط فى قـضايا جنائـية ما كان أغنـاها عنها فـقد عاشت حياة
عـــاصــفـــة فـى مــوج هـــادر مـــا بـــ مـــد وجــزر وصـــعـــود وهـــبـــوط وشــروق
سـرح فى عرض "اللـعبة الـكبيرة" وغروب.. وفى الـتسعـينيـات تعود إلى ا
 ?1994ومــســرحــيـة "ســجن الــنــسـاء"  1995فى دور الــصــحـفــيــة (ســلـوى)
سرح القومى رأة من إخـراج سمير العصفورى با دافعة عن حقوق ا ا
ــســرح ثم مــســرحـــيــة "اجلــنــزيــر"  1986فى دور (زهــرة) ربــة الــبـــيت بــا
احلديث وفى قـاعة يوسف إدريس لـتشارك فى مـسرحيـة "أكرهك" عام
 ?2001وهى مـسـرحيـة من تـألـيف شقـيـقهـا أحـمد اخلـطـيب ومن إخراج
ـثـلـة فى أول مـهـرجان هـنـاء عـبد الـفـتـاح وفـازت عنـهـا بـجـائـزة أفضل 

قومى للمسرح القومى مناصفة مع (عايدة عبد العزيز).
أمـا فى الـسـيـنـمـا فتـعـود إلـيـهـا عام  1996فى األدوار الـثـانـيـة والـتى تـبدو
فـيـهـا بـصـمـاتــهـا الـقـويـة فى سـنــوات نـضـجـهـا فـتــنـافس من يـقـمن بـأدوار
الـبــطـولـة كــمـا فى أفالم "يــا دنـيـا يــا غـرامى" أول أفالم (مـجــدى أحـمـد
ـيـهى ثم "البـطل" ثانى أفالم مـجدى عـلى) يتـلوه فـيلم "تـفاحـة" لرأفت ا
ـاضـة" حملمـد عـبد الـعـزيز ـيهى " أحمـد عـلى "ست الـستـات" لـرأفت ا

. وأغلب هذه األفالم خملرج طليعي
سـلـسالت ـسـرح والـسـينـمـا شـاركت مـاجـدة اخلـطـيب فـى ا وإلى جـوار ا
التـلـيفـزيـونيـة بدأتـهـا بـ "القـاهـرة والنـاس" ثم "أنف وثالث عـيون" "رحـلة
عـذاب هادئـة" "اجلدران".. وقـد تـتلـمـذت (ماجـدة اخلطـيب) عـلى أيدى
اخملـرج الذين عملت مـعهم ألنها لم تدرس فن األداء الـتمثيلى دراسة
ية; لذا فهمى تنـتمى إلى مدرسة األداء التلقائى وكان فى مقدمة أكاد
ـسرح و(حـسن اإلمام) فى الـسيـنما.. نـعم مدبـولى) فى ا هؤالء (عـبد ا
ــصـريـة" و "إمـتــثـال" الـتـى بـدت فـيـهــمـا مالمح األداء فى كــمـا فى "دالل ا
ـــســـتـــمـــر والـــتـــمـــثـــيل الـــزاعق ودور أفالم حـــسن اإلمـــام كـــشـــكل الـــردح ا
الــراقـصــة الـضــحــيـة.. لــكــنـهــا تـبــدو فى شــكل مــخـتــلف تــمـامــا فى فــيـلم
"إخواته الـبـنات" كـفتـاة جـامعـيـة واعيـة تـمامـا تعـد رسـالة الـدكـتوراه كـما
أنـهــا الــفــتــاة الــعــاشـقــة الــضــحــيــة فى فــيــلم "تــوحـيــدة" كــمــا تــقــوم بـدور
(األخت) فى فــيـلــمى "أفـواه وأرانب" و"حــدوتـة مـصــريـة" وفى "الــعـوامـة
 "70ثـانى أفالم اخملـرج (خــيـرى بـشــارة) تـقـوم بـدور (ســعـاد) ذلك احلـلم
ـة ُـفـتــقـدة والـتـاريخ الـذى تـلـوث فى قـصـة حب قـد اجملـهض والـبـراءة ا
ركبة ببراعة اضى إذ جسدت تلك الشخصـية ا فتـصبح عانسا تتعلق بـا
واضـحــة وفى "زائـر الـفــجـر" تـبـذل جــهـدا كـبـيــرا فى جتـسـيـد شــخـصـيـة
نـــاديــة الــشــريف الــتـى يــتم اغــتــيــالـــهــا نــتــيــجــة أالعـــيب الــســيــاســة أمــام

اإلخالص لقضية العدالة واحلرية.

"  1973وبـــفـــرقـــة عـــمـــر اخلـــيــام فـى مـــســـرحـــيـــة "إنــهـم يـــقـــتـــلــون يـــا هـــا
احلـمـيـر" 1974وفى دور صـاحــبـة الـشـركـة فى مــسـرحـيـة "اجلـوكـر" .1973
سرح أو فى اجـدة اخلطيب فى ا وتُعد السـبعينـيات هى العصـر الذهبى 
الـسيـنمـا إذ شاركت فى ( (22 فيـلمـا كـان بدايـتهـا دور الـبطـولة فى "دالل
صريـة" وأفالم "شقـة مفـروشة" "زوجـة خلمـسة رجـال" البعـض يعيش ا
" "لعبـة كل يـوم" "ثرثرة فـوق النـيل" "شىء فى صـدرى" والبـطولة مرتـ
ـنـوعـة" ـطـلـقـة مـرة أخـرى فى "إمـتـثـال" حلـسن اإلمـام أيـضـا "صـورة  ا
"امـرأة من الــقـاهـرة" "شــقـة لـلــحب" "فى الـصـيف الزم نــحب" "الـشـوارع
اخلـلفـيـة" ثم يأتى أبـرز أفالمـها وأكـثـرها أهـميـة من الـناحـية الـسـياسـية
رغم مـشــاركـاتــهــا الـســابـقــة فى "ثـرثــرة فـوق الــنــيل" و "شىء فى صـدرى"
و"الـشـوارع اخلــلـفــيـة" وهى عن روايــات لـنـجــيب مـحــفـوظ وإحـســان عـبـد
القدوس وعـبد الـرحمن الـشرقـاوى فيلم "زائـر الفـجر" الـذى عرض عام
 ?1975والــذى مــنـعــته الــرقـابــة لــعـدة ســنــوات وحـذفت مــنه الــكــثـيــر وهـو
الـفـيلم الـذى قامت بـإنتـاجه لـلمـرة األولى فى جتـربة اإلنـتاج وسـينـاريو -
ـدوح شكرى)  29 أكتـوبر رفـيق الصـبان - وشـاركه فى كتـابته مـخرجه (
 1939ديــسـمــبـر  1973الـذى رحل عن دنــيـانـا قــبل عـرضه بــعـامـ فى 30
ــعـانــاة وكـذلك ــنع الــكـثــيـر من األلم وا ديــسـمــبـر  1973والــذى سـبب له ا
ـعـانـاة واأللم.. إلـى أن عُرض ـنـتـجة مـاجـدة اخلـطـيب لـنـفس ا تـعـرضت ا
الــفــيــلم بــعــد حــذف الــكــثـيــر مـن مـشــاهــده ورغم ذلـك لم تــيــأس مــاجـدة
اخلـطيب وعـادت إلى اإلنتـاج مرة أخـرى بفـيـلم "توحـيدة" فى الـعام الـتالى
ـارسيل بـانـيول سـيـناريـو وحـوار صبـرى عـزت وإخراج عن روايـة "فـانى" 
حسـام الدين مصـطفى لتـعود به إلى أدوار الـبطولـة مرة أخرى لكـنها لم
تــكـن تــمـــانع أن تــشـــارك بــاألدوار الـــثــانـــيــة كـــمــا فـى أفالم "احــتـــرسى من
ــطــر" "مــجــانــ بــالــوراثــة" " 13كــدبــة الــرجــال يــا مــامــا" "احلب حتت ا

وكدبة" "أفواه وأرانب".
ـسـرحيـة الهـزلـية "الـناس اجتـننت" وفى الـثمـانـينـيات تـشـارك فى بطـولة ا
 1981 أمــام (مـحــمــد عـوض) وبــدور "اجلـازيــة" فى مــسـرحــيـة "اجلــازيـة"
ــرتـــابـــة فى إخـالص زوجــهـــا فى ـــتـــجــول وبـــدور الـــزوجـــيـــة ا ـــســـرح ا بــا
سرح الكوميدى. وفى السينما تعود مسرحية "ليلة مجنونة جوا"  1981با

ديـنـة القـاهـرة عام  .1934بدأت ولـدت "مـاجدة مـحـمـد كامل اخلـطـيب" 
ــسـرح وبـأدوار ثـانـويـة فى الــسـيـنـمـا إلى أن تـدرجت حـيــاتـهـا كـهـاويـة فى ا
ــطــلــقــة فى ووصــلت إلـى األدوار الــثــالــثــة والــثــانــيــة ثـم أدوار الــبــطــولــة ا
صـريـة" عام  1970من إخـراج حسن الـسـينـمـا الـتى بدأتـهـا بفـيـلم "دالل ا
اإلمـام عن رواية "البعث" لتـولستوى وفى نفس الـوقت بدأت مشوارها فى
ـركز الـتشكـيلى بشـارع فؤاد وهو سـرح فى (مسرح إلى  100 كرسى" با ا
ـسـرح الـذى تـرى أنـها تـربت فـيه كـهـاويـة ال تـتـقـاضى أجـرا عن أدوارها ا
ـــســرحـــيــات مـــثل "الـــســعـــادة الــزوجـــيــة" و وقـــدمت فــيـه مــجـــمــوعـــة من ا
يـة واستمـرت فيه لفـترة طويـلة كما "األستاذ" ومـجموعة مـسرحيـات عا
سرح الهواة إلى أنها شاركت عملت مع الهواة فى اجلامعة ووصل حبها 
فى عـروض مـســارح األقـالـيم وكــانت قـد حـقــقت بـعض الـشــهـرة كـمــمـثـلـة
ـسرحية ح محترفـة.. إذ بدأت مشوار االحـتراف فى فرق التلـيفزيون ا
شــاركت فـى مــســرحــيــة "الــدبـور"  1963ثم فـى مــســرحـيــة "وال الــعــفــاريت
ـسرح 1965  " الزرق"  1965فى دور "شوقـية" ومسـرحيـة "وابور الـطح
احلـكــيـم فى دور "شــلــبــيــة الــغــازيــة". وفى نــفس الــوقت ظــهــرت فى أدوار
صـغيـرة فى أفالم "حلن الـسعـادة" و"بـقايـا عذراء"  1960و "اجلبل" 1963
و "الـرجال ال يـتزوجـون اجلميالت"  1965وكـذا شاركت فى عـدد كبـير من
ــســرحــيــة فى فــرق الــدولــة والــفــرق الــتــجــاريــة - دون ارتــبـاط األعــمــال ا
ــسـرح وظـيــفى بـأى فـرقــة - كـمــا فى مـسـرحــيـة "زهـرة الــصـبـار"  1968بـا
الكـومـيدى والـتى قامت فـيـها بـدور (أمنـيـة) البـائعـة فى مـحل اسطـوانات
والتى يـحبهـا طبيب األسـنان زير الـنساء وفى مـسرحية و"إنـت اللى قتلت
الـوحش"  1969فى دور جــوكــاســتــا زوجــة أوديب الــذى قــام بــدوره أحــمــد
ـسـرح ـســرح احلـكـيم وفى مـســرحـيـة "اجلـنس الــثـالث" بـا عـبــد احلـلـيم 
الـقومى وبـالتـوازى شاركت فى أفالم "قـصـر الشـوق" و"معـسكـر البـنات"
"شــنــطــة حــمـزة"  1967 بــنت من الــبــنــات" "الــست الــنــاظــرة" "قــنــديل أم
هاشم"" 1968نص ساعـة جواز"  1969عن نص مسـرحـية "زهـرة الصـبار"

سرحية فى العام السابق. وبنفس الدور الذى قامت به فى ا
وفى الـسـبـعـيـنـيـات شـاركت فى عـدة عـروض مـسـرحـيـة بـفـرقـة الـكـومـيدى
صرية أمـام (محمد عـوض) كما فى دور الزوجـة فى مسرحيـة "مخالفة ا

كم من اجلرائم ترتكب باسمك?!

 ماجدة اخلطيب

عبد الغنى داود
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الالذقـيــة بـعـد أن  تــقـد عـرض
مـــوجـــز عن أعــــمـــالـــهم وتــــاريـــخـــهم
ـــــهـــــنى وهم خـــــالـــــد ديب وحـــــسن ا

أســــرب وولــــيــــد احملــــمــــد. كــــمــــا 
ـــهــــرجـــان لــــكل من تــــقـــد راعـى ا
الــدكــتــور فـاروق بــديــوى أمــ فـرع
احلــزب بـالـالذقـيــة والـفــنـان أســعـد

 . عيد نقيب الفنان
بـــــــعــــــد ذلـك  تــــــقــــــد رقــــــصــــــات
ــائـــيــة لـــيــبــدأ تــضــمـــنت حــركـــات إ
ــــســـرحى األول بــــعـــدهــــا الـــعــــرض ا
ــســرحـــيــة كـــوالــيس لـــفــرع نـــقــابــة
ــسـرحــيـة من الـفــنـانــ بـحــمص وا

اخــتـــتــمت قــبل أيـــام  فــعــالــيــات الــدورة
ــــســـرحى األول األولى لــــلــــمـــهــــرجـــان ا
لنقابة الفنانى والتى أقيمت بالالذقية.
وأكــــد حـــســــ عـــبــــاس رئــــيس فـــرع
نــقــابـة الــفــنـانــ بــالالذقــيـة أهــمــيـة
ـــســرحـى الــذى وصـــفه بـــأنه الـــفن ا
"أبــو الــفـــنــون" وهــو مــرتـــبط بــشــكل
دائم بـكل ما هو سـام ونبيل مـشيراً
ـسـرح هو تـرجـمة لـطـقوس إلى أن ا
روحـــيـــة عـــبــــر الـــتـــاريـخ وهـــو الـــفن
األكــثـــر ارتـــبــاطـــا بـــاحلــيـــاة واألكـــثــر

التصاقا باجلمهور. 
و تـــــــكــــــــر ثـالثـــــــة مـن فـــــــنــــــــانى

الـــعـــرض وكـل عـــرض نـــقــــاش عـــبـــر
جلـنة تـقيـميـيه أدارها الـفنـان سامر
رضـــــوان بـــــالـــــتـــــنـــــاوب مـع الـــــكـــــاتب
ــــســــرحى مــــحــــمــــد بـــرى واخملـــرج ا
عــبــر اخملــتــصــ بــالــنــقــد الــعــوانى 
ــســـرحـى الـــدكـــتــور عـــجـــاج ســـلـــيم ا
ـوســيــقي بـســوريـا ـســارح وا مـديــر ا
الــفــنــان عــبــد الــرحــمن أبــو الـقــاسم
والـفنـان هـشام كـفارنـه رئيس مـكتب
الـدراما فى نـقـابة الـفـنانـ واخملرج

حسن عكال.
 وفـى الـــيـــوم الـــثـــاني قـــدمت فـــرقـــة
ـــغــــرب عـــرض مــــســـرح أبــــعـــاد مـن ا
"نـــــيــــكـــــاتـــــيـف" عن نص »حـــــديـــــقــــة
اخلـنـازيـر «لـلــكـاتب أدولف فـوغـارد
إخـراج عــبـد اجملـيــد شـكــيـر والـذي
يــتــحـــدث عن مــعــانـــاة الــبــطل الــذي
يـساق لـلحرب ويـضطـر للـهرب مـنها
فـيـصـفه اآلخـرون بـاخلائـن وقدمت
األمــانــة الـعــامــة الحــتــفــالــيـة دمــشق
عـاصـمـة الـثـقافـة الـعـربـيـة في الـيوم
الــثــالـث مــونــودرامــا (صــوت مــاريــا)
تـــألــــيف لــــيـــديــــا شـــيــــرمـــان هـــودك
إخـراج مـانويل جـيـجي تمـثـيل فدوى
ســــلـــيــــمــــان ويـــتــــحــــدث الـــعــــمل عن

اخـتـتمت فـعـالـيـات الدولـة الـعـشرين
ــســرحـى الـذي ــهــرجــان "حــمص" ا
كـــان فـــرصـــة الخـــتـــيـــار اإلمـــكـــانــات
ـســرحـيــة عـبـر واألدوات الـتــقـنـيــة ا
ـرافـقـة الـعـروض ونـدوات الـنـقـاش ا
لـلمـهرجـان التـى ساهـمت فى تفـعيل

سرحى.  اجلدل فى الشأن ا
كـــانت الـــدورة الـــعــشـــرين قـــد بــدأت
عـلى مـسـرح الـشـهـيـد عـبـد احلـمـيـد
الزهراوى بكلـمة الفنان أم رومية
ــهــرجــان رئـيـس فـرع نــقــابـة مــديـر ا
الـفـنـانــ بـحـمص ثم كـلـمـة لـلـسـيـد
غــــازى زعــــيب أمــــ فــــرع احلــــزب
وبـعــدهـا  تــكـر الــفــنـان الــشـامل
بــــــرهـــــان صـــــبـــــاغ مـن قـــــبـل نـــــقـــــيب
الـــفـــنـــانـــ بـــســــوريـــا أســـعـــد عـــيـــد
وعـــرض فى االفــــتـــتـــاح مــــونـــودرامـــا
"كــوالـــيس" تــألــيف وتــمـــثــيل الــفــنــان
تــمـام الــعــوانى وإخــراج ضـيـف الـله
مـــــراد الـــــتي حتـــــدثـت عن مـــــعـــــانــــاة
ـــســـرحـــيــ احملـــلـــيــ الـــفـــنـــانــ ا

وحلــظــات الــتـكــر الــتي يــنـتــظــرهـا
الفـنـان اخملـضـرم لـتـذهب إلى غـيره
ــدعــ الـذيـن يـتــســلـقــون عــبـر من ا
أسـالـيب غـير أخـالقيـة  لـيـبـدأ بـعد
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صيـدة التى يقـع فيها > اسـتفاد سـعد الدين وهـبة من استـغالل رموزه فى جتنـب هذه ا
كـثيـر من الكـتاب عنـدما يـعاجلون مـضامـ اجتمـاعيـة.. فلم تـتحول الـشخـصيات إلى
ـا جتـسـدت داخل الـنص بـفـضل األبـعـاد والـرمـوز ذات أبــواق دعـايـة آلرائه اخلـاصـة وإ

تعددة. اإليحاءات ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: الراهب  – دراما تاريخية فى ثالثة فصول
ؤلف: لويس عوض ا

الناشر: اجمللس األعلى للثقافة

التاريخ والدراما.. أين ينتهى الواقع
وكيف يعمل اخليال?!

مهدى محمد مهدى

"هـنـاك مـشـكـلة تـاريـخـيـة تتـطـلب دراسـة الـعـصر وجـوه وأحـداثه ومـشـكـلة
ـعالم. وقـد حاولت أن إنسـانيـة تتـطلب رسـم شخصـيات درامـية واضـحة ا
: أولهـمـا أننـا بـصدر ثـورة مـحددة يـعرف أتوخى الـدقـة التـاريـخيـة لـعامـلـ
التـاريخ عـنهـا الـشىء الكـثـير وبـصـدد بعض الـشـخصـيـات التـاريخـيـة التى
يعرف عـنهـا التاريخ الـشىء الكـثيـر أيضًا وثـانيـهما أنى ال أرى أن من حق
الفـنان أن يعبث بحقـائق التاريخ ليخدم غـرضه الفنى فإن ضاقت حقائق
ا التاريخ عن عـرضه فلـيخـلق لنفـسه وجلمـهوره ما شـاء من أساطـير وإ
حق الــفـنــان مـقــصـور عــلى الــتـفــسـيــر والـتــأويل ســواء فى األحـداث أو فى
الـــســلـــوك أو فى الـــنــوازع أو فى الـــغــايـــات أو فى تـــصــويـــر الــشـــخــصـــيــات
عروف اإلنسانية كل ذلك فى احلدود التى تخدم فنه وال تشوه التاريخ ا
كـمـا أن من حـقه االسـتفـادة من كل غـمـوض وملء كل فـراغ. ومدار عـمـلـية
اخلـلق الــفــنى فى نــظـرى هى تــركــيب جـزئــيــات احلـيــاة فى كل ذى مــغـزى

إنسانى".
وهـذا مــا فـعـله تـمـامًـا الـدكـتـور لـويس عـوض حـ تـنـاول الـتـاريخ فى عـمل
سرحية يضع على نـفسه قيد االلتزام بالـدقة التاريخية أدبى وفى هـذه ا
فى ســائــر الــوقـــائع واألحــداث الــتى تــمـت ونــتــائــجــهــا لـــكــنه حــ يــخــتــار
ـسـاحـة الـتى يـشـعـر فـيـهـا بـحـرية شـخـصـيـاته الـدراميـة يـذهب إلى حـيث ا
التـصـور والبـنـاء واحلركـة فيـخـتار الـراهب (أبـانوفـر) الذى ذكـر عـنه فقط
قصة استشهاده وكذلك البغى (مارتا) التى اهتدت مع اختياره لعدد من
ــصــريــ وقــد بـــنى تــصــرفــاتــهـم ودوافــعــهم من خالل الــقــادة الـــرومــان وا
دراسـته وفـهمه لـهـذه الـفتـرة الـتـاريخـيـة ومـشاكـل اإلمبـراطـوريـة الرومـانـية

صرى الرومانى. والصراع ا
يــؤكــد لـويـس عــوض عــلى أنه يــبــرز كل هــذه الــتــفــاصـيـل عن هــذه الــفــتـرة
الـتـاريـخـية وكـيـفـية تـنـاوله لـهـا حتى يـبـ لـلـقار أين يـنـتـهى الـتاريخ وأين
يــبـدأ اخلــيــال ويــؤكــد أنه حــافظ عــلى جــوهـر الــتــاريخ من حــقــائق ثــابــتـة
يـــوضح فــيـــهــا فــتـــرة خــصــبـــة ومــهــمـــة فى تــاريـخ هــذا الــوطـن. ويــكــفى أن
صـريـة تتـخـذ من هذا الـتـاريخ تـاريخًـا رسـميًـا لـها وهـو "عـصر الـكنـيـسـة ا

الشهداء".
ــســرحى (الــراهب) يــتــكــون من أمـا عـن الــعــمل األدبى نــفــسه فــالــنص ا
ثالثـة فـصــول يـبـدأ الـفـصل األول داخل قـاعــة بـقـصـر الـوالى الـرومـانى
(آخــيل) فى اإلســكـنــدريــة بـحــوار يـدور بــ (فــيالمــيـنــة) وصــيـفــة زوجـة
الوالى وهى مصرية مسيحـية وب حبيبها الضابط الرومانى (أرمان)
نــعـرف مـن احلـوار كــيف تــقف مـســيــحـيــتــهـا أمــام زواجــهـا من حــبــيـبــهـا.
وتــتـــواصل أحـــداث هـــذا الـــفــصـل لـــتــوضـح الــوضـع داخل قـــصــر الـــوالى
ومـواقف الـضـابط الـرومـان من الثـورة ورفـضـهم لـتـدخل وحتـكم الراهب
قـاومة (أبا نـوفـر) فى مـجريـات األمـور باألسـكـندريـة وهـو الذى يـقـود ا
ـقـاومة ـقـدس) فى عـدم حمـل السالح وا الـشعـبـية ضـد رغـبـة (اجملمع ا
صـريون عـلى يد الـسـلبـية وكـذلك يوضح االضـطـهاد الـذى يعـانى مـنه ا
. وفى الفصل الثانى وداخل قائد حامية األسكندرية وكرهه للمسيحي
" تتالحق األحداث بسرعة حيث يقرر القادة بهو فى "قصر رأس الت
الـرومـان الوقـوف مع اإلمـبـراطوريـة الـرومـانيـة ضـد الـثورة الـتى يـقـودها
ـسـيحـية الـراهب (أبـانوفـر) ومـعه الوالى (آخـيل) وهـروب (فيالمـيـنة) ا
مـع الــرومــانى (أرمــان) ثـم اســتــيالء (أبـــانــوفــر) عــلـى قــصــر رأس الــتــ
ومعـهم الـراقصـة (مـارتا) الـتى ثـابت ووهبـت نفـسهـا لـلمـسـيح وفى هذا
ــسـرحــيـة يــصل الـصــراع إلى ذروته فى نــوعـ من الـفــصل الـثــانى من ا
ــسـرحــيـة األولى هــو ذلك الـصــراع األبـدى بــ الـغـرب الــصـراع داخل ا
لئ بـالثروات الـطبيـعيـة أما الصـراع الثانى القوى الـطامع فى الشـرق ا
فهو الصراع النفسى داخل شخـصية البطل التراجيدى لهذا العمل وهو
ـسـيح ومن ـقـاومـة الــشـعـبـيـة من أجل ا الــراهب (أبـانـوفـر) الـذى يـقـود ا
أجل وطـنه لكن يقع فى حب (مارتا) الـتى تابت ووهبت نفسـها للمسيح
ـثل بل ويـطــلب أن تــبـادلـه نـفس احلـب لـكــنـهــا تــرفض ألنـهــا رأت فــيه ا
والقدوة لكل الـقيم النـبيلة وقد صـاغ الدكتور لـويس عوض الصراع فى
ـونـولــوجـات الــتى حتـمـل الـطـابـع الـفـلــسـفى مــجـمـوعــة من احلــوارات وا

الدينى بلغة بسيطة وسهلة حتمل ب طياتها بعضًا من الشاعرية.
وفى الــــفـــصل الــــثـــالـث واألخـــيــــر وداخل قــــاعـــة الــــعـــرش بــــقـــصــــر الـــوالى
بـاألسكـندريـة تـصف الكـاهنـة (هاتـور) لـلوالى مـشهـد محـاكـمة (فـيالميـنة)
وإعـدامــهـا ومـحــكـمـة الــشـعب الـتى صــنـعـهــا (أبـانـوفــر) والـكل فى الـبالط
حــانق عــلى (أبـــانــوفــر) الــذى أصـــبح احلــاكم احلــقـــيــقى لــلـــبالد وتــتــوالى
األحــداث بـسـقـوط (مــارتـا) فى يـد الــرومـان واسـتــيالء الـقـوات الــرومـانـيـة
ــصــريـ إلـى الـصــعــيـد عـلـى األسـكــنــدريــة وهـروب الــعــديــد من الـقــادة ا
ويرفض (أبانوفر) الهروب وينتحر حتى ال يقع أسيرًا فى أيدى الرومان.
وداخل األقـواس اسـتـفـاض لـويس عـوض فى شـرح تـفـاصـيل كـل شـخـصـية
من حيث العمر والشكل وكذلك التركيبة النفسية كما قدم فى كل فصل
البس يــوضح ويـبــرز ازدواجــيـة احلــالـة فى مــصـر فى وصـفــا لـلــديـكــور وا

جميع مناحى احلياة ما ب الفرعونية والرومانية.

ظــهـرت ألول مــرة مــســرحـيــة (الــراهب) ســنـة  1961 لــلــمـتــرجم والـنــاقـد
ــســرحى دكــتــور لــويس عــوض أحــد الـقــامــات الــتى شــاركت فى ــؤلف ا وا
سرح فى اخلمسيـنيات والستينيـات وحتى وفاته فى سبتمبر إثراء وبـناء ا
ـسرحيـة والكتب ؤلـفات ا عام  1990 بـكم وكيف هائل من الـترجـمات وا
ـعتقل سـرحية بـعد مـروره بتجـربة قاسـية فى ا النـقديـة وقد كتب هـذه ا
ـسـيـحـيـ ينـكـفئ عـلـيه ويـسـتـلـهم مـنه ما ولم يـجـد غـيـر عـصـر الشـهـداء ا

عتقل. يعزيه عما أصابه من جراح نفسية فى ا
والـكـتـاب الــذى بـ أيـديـنــا والـذى صـدر ضـمـن مـشـروع مـيــراث الـتـرجـمـة
ـسـرحـيـة الـتـابع لـلـمـجـلـس األعـلى لـلـثـقـافــة يـحـمل بـجـانب الـنـص الـعـربى 
(الـراهب) الـتـرجـمـة اإلجنـلـيـزيـة لهـذا الـنص والـتى قـام بـتـرجـمـتـهـا لويس
عــوض بــنـفــسه لــيـضـع هـذا الــكــتـاب بــ يـدى عــشــاق ودارسى الــتـرجــمـة
ــسـرحــيـة فــرصـة لــيـتــعـرفــوا عـلى أســلـوب األدبـيــة وخـاصــة الـنــصـوص ا

ومنهج واحد من رواد الترجمة فى مصر.
ولم يـكـتف الكـتاب بـأن يضم بـ دفتـيه الـنصـ العـربى واإلجنلـيزى لـهذه
ـسـرحـيـة بل يــضم كـذلك مـقـدمــة طـويـلـة حتت عـنـوان (نــبـذة تـاريـخـيـة) ا
يشـرح فـيهـا لويس عـوض وبـاستـفـاضة الـفـترة الـتاريـخـية الـتى تـعرض لـها
سـرحـية وهى الـثـورة االستـقاللـيـة التى نـشـبت فى اإلسكـنـدرية فى هـذه ا

سنة  296 م بزعـامة الوالى الـرومانى آخـيل ضد حكم الـرومان وقد 
سـحق هـذه الــثـورة من قــبل الـقــوات الـرومــانـيـة و تــسـمــيـة هـذه الــفـتـرة
ـسـيـحـيـ ـذابح الـرهـيـبـة الــتى ارتـكـبت فى حق ا بـعـصــر الـشـهـداء لـكم ا
ـصـر من احلـاكم الـرومـانى (دقـلـديـانـوس). كـمـا يوضـح الكـاتب فـى هذه
ـصريـة والـتى تـؤرخ لـهذه ـصادر الـتـاريـخـية الـغـربـيـة منـهـا وا ـقـدمـة كم ا ا
ـة التى تـعرضت الـفتـرة بل ويشـرح النـظريـات التـاريخـية احلـديثـة والقد
لهـذه الفـترة وكـيف بنى منـها الـهيـكل التاريـخى لهـذه الدرامـا. وعن وجهة

بدع ألية فترة تاريخية يقول الدكتور لويس عوض: نظره فى تناول ا

الشبكة.. نص العرض

الكتاب: الشبكة (صعود وسقوط مدينة
ماهاجونى)

تأليف: برتولد بريخت
ترجمة وإعداد: د. يسرى خميس

وسيقى ركز القومى للمسرح وا الناشر: ا
والفنون الشعبية

محمود احللوانى

ـسـرح الــقـومى  2007من إخـراج ـســرحـيــة الـتى قــدمـهــا ا "الـشــبـكــة"هى ا
الـراحل ســعـد أردش تـرجـمـة وإعــداد عن نص "صـعـود وســقـوط مـديـنـة
مــاهــاجـونـى" لـبــرتــولت بــريــخت - لــلـدكــتــور يــســرى خـمــيس والــبــطــولـة
لـسـميـحـة أيوب ومـحـمـود حمـيـدة وأحمـد فـؤاد سلـيم وغـيـرهم من جنوم

القومى.
ـركز الـقومـى للـمسرح ى با سـرح العـا أصـدرتهـا مؤخـرًا سلـسلـة روائع ا
ـوســيــقى والـفــنـون الــشــعـبــيـة مع مــقــدمـة لــلـمــتـرجـم يـســتـعــرض فـيــهـا وا
الـظــروف الــتى واجـهت نـص بـريــخت مــنـذ تــرجـمــته حــتى حــوَّله الـراحل
ســعــد أردش إلى عــرض لــلــمــســرح الــقــومى مــتــنــاوالً الــصــعــوبــات الــتى
واجـهت الـعـرض أثـنـاء عـمـلـيـة الـتـنـفـيـذ كـمـا يـحـتـوى الـكـتـاب فـضالً عن
ـتــابـعـات ـتــرجم عـلى عــدد من الـدراسـات الــنـقــديـة وا الـنـص ومـقـدمــة ا
الـصـحـفيـة الـتى واكـبت الـعـرض لـلـدكـتـورة نهـاد صـلـيـحـة سـعـد الـقرش
زيـنب منـتصـر د. عـمرو دواره د. وفـاء كمـالـو ياسـم فـراج د. حسن

عطية.
ـة ـســرحــيــة حــسب د. نــهـاد صــلــيــحــة "تـخــاطب زمــانــنــا - زمن الــعــو وا
والــرأســمــالــيــة االســـتــهالكــيــة حــيث يــقـف اإلنــســان عــاريًــا ووحــيــدًا فى
رأة الـطاغية اللعوب التى ال ادة وهى الشبكة الـتى تنصبها ا مواجـهة ا
هـاجرة فى كل مكان يعـنيهـا غير الثـروة حول العالم الصـطياد الـطيور ا

يوجد به العمل والعرق والتعب..
ـبــكـرة فى الـكـتـابـة لــلـمـسـرح أراد أن يـريـنـا وكـأن "بــريـخت" فى بـدايـاته ا
اجلـحــيم الـرأســمـالـى وهـو يــتـنــفس عـلـى األرض مـا بــ صـعــود مـديــنـته

"ماهاجونى" وسقوطها - حسب زينب منتصر -.
حـمــلت أفــيـشـات الــعـرض عــبـارة "تــرجـمــة بـتــصـرف" وهى الــعـبــارة الـتى
ؤلف أو اعتبـرها د. عمـرو دواره "دقيقـة ال تنقص قـدر وحقوق أى من ا
ـترجم د. يـسرى ـترجم بـقـدر ما تـسجل حـقيـقة فـنيـة مهـمة وهى أن ا ا
انـية إلى العربية جرد حتويل الـنص البريختى من األ خمـيس لم يقم 
بل إنه قــام بـوضع رؤيــة مـسـرحــيـة عـربــيـة مــصـريـة لــلـنص تـتــنـاسب مع
ـعـاصـرة وهى الـتـرجمـة الـتى يـراهـا د. حـسن عـطـيـة "حتمل األحـداث ا
ــتــرجم لـلــمــســرح واآلخـر شــاعــريــة خـاصــة تــدرك الــفـرق بــ الــنص ا
ـتـرجم للـنشـر فى كتـاب وهـو ما يـكشف عن أن الـتـرجمـة ال تقف عـند ا
حدود النـقل من لغة إلى أخـرى بقدر ما حتـمل رؤية وتأويل الـقائم بها
تـرجم عنه وبقـدر ما تؤكـد على إبداعه بصـورة ال جتعله خـائنًا لـلنص ا
ـتــرجم مـشـاركًـا ــتـرجم األمـر الـذى يــجـعل ا اخلـاص عـبــر هـذا الـنص ا
لـلـمـخـرج فى تـقـد الـعـرض ومـنح الـنص دالالت من خـارجه تـتـجـاوز ما
ـشـحـون بـعـقـله الـواعى ـؤلف لـتـتـواصل مع مـشـاهـد الـيـوم ا هـدف إلـيـه ا
نـطـقـة.. ويصل د. عـطـيـة من هذا إلى مـارسـات األمريـكـيـة فى ا ضـد ا
تـرجم فى مـجـال (الـدراماتـورجـية) أن تـعـبيـر "تـرجـمة بـتـصـرف" أدخل ا
ــكــتـوب الــذى كـان بــريــشت نــفــسه يــعـمـل به حــيث يـتـم تـكــيــيف الــنص ا
ـرئى مـن وجـهـة نــظـر أيـديــولـوجـيـة تــنـصـهــر فى رؤيـة اخملـرج لـلــعـرض ا

ـسـرحى بـحيث الـعـامـلة عـلى بث هـذه األيـديـولـوجـيـا فى بـنيـة الـعـرض ا
يــتـم احلــفـــاظ عــلى رؤيـــة صــاحب الـــنص األصـــلى ضــمـن رؤيــة اخملــرج

توجهة جلمهور اللحظة الراهنة. عاصر ا ا
ـســرحـيـة كـتـبـهــا بـريـخت بـ عـامى  1927- 1929  وتـرجـمــهـا د. يـسـرى ا
اضى لـقناعـته أنها مـناسبة لـلعرض فى خميس فى سـبعيـنيات الـقرن ا
رحلة مع بدايات االنـفتاح االقتصادى ليقدمها القومى فى 2007  تلك ا

بترجمة وإعداد يتناسبان مع متغيرات اللحظة.

> اخملرج محمد مختار يستعد لتقد مسرحية "حلم ليلة صيف" لوليم شكسبير لفرقة كلية اخلدمة االجتماعية بجامعة الفيوم.
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 É¡«a Éeh É«fódG يـقـدم سعـد الدين وهـبة رمـوزه على ثالثـة مسـتـويات: األول عـندمـا يربط الـرمز بـالشـخصـية <

ويـقدم لنـا حياتـها الشـخصية مع اجلـانب الرمزى الـذى توحى به والذى يـرتبط غالـبا بحـياتها
سـتـوى الثـانى عـنـدما يـربط الـرمز بـجـمـاد أو بشىء تـسـتعـمـله الـشخـصـيات داخل الـعـامـة.. وا
وقف سـتـوى الثـالث عـندمـا يـربط الرمـز بـا ـواقف كـالـقنـبلـة مـثال أو الـكوبـرى أو القـطـار.. وا ا

وقف إلى كفاح الشعب وصموده مثال. سرحينفسه الذى تقدمه الشخصيات بحيث يرمز هذا ا جريدة كل ا
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يكرم أسماء شوقى عبد احلكيم ونبيل بدران وحازم شحاتة:

سرح هرجان نوادى ا «حلم األجنحة» يفتتح الدورة الـ 18 
وإخـراج يـاسـر عـطـيـة لـفـرقـة نـادى مـسـرح
الـفــيــوم إضــافـة إلى عــرض فى االنــتــظـار

لكليفورد أوديت وإخراج حسن بالسى.
وتـــقــدم اإلســمـــاعــيــلـــيــة مــســـرحــيــة "بــدون
مـالبس" تــألــيـف حــســام الـــغــمــرى وإخــراج
محمـد حسن يوم اخلميس 11/27 بجانب
عـرض "مسـافر لـيل" لـصالح عبـد الصـبور
وإخراج إسالم مخيمـر لفرقة نادى مسرح

قصر القبارى.
ويـــــشــــهــــد يـــــوم اجلــــمــــعــــة 11/28 تــــقـــد
مـسـرحـيـة "مقـلـوب الـهرم" لـلـمـؤلف عـصام
أبـــو ســـيف واخملـــرج رفــــعت عـــبـــد الـــعـــلـــيم
لنادى مـسرح الـتذوق باألسـكندريـة بجانب
عـرض نــادى مــسـرح الــسـويس ثــورة الـزجن

ع بسيسو وإخراج كامل عبد العزيز.
ــــســـابـــقـــة الــــرســـمـــيـــة وتـــخـــتــــتم عـــروض ا
لــلــمــهـرجــان يــوم الــسـبت 11/19 بــعـرضى
نادى مسرح التذوق "وداعا هاملت" تأليف
محمد فاروق وإخراج أحمد راسم و"الليلة
الـــرفــاعـــيــة" تـــألــيـف أحــمـــد عــبـــد الــكــر

وإخراج شريف محمود.
وفـى الــيـــوم األخـــيــر لـــلـــمـــهــرجـــان تـــعــرض
مـــســرحـــيـــة "قـــابل لـــلـــكـــســر" عـــلى هـــامش
ـسـابـقـة وهى من تـألـيف سـامح عـثـمان ا
وإخـراج مــحـمــد طـايـع وإنـتــاج نـادى قــصـر
ثــــقــــافــــة األنــــفـــــوشى بــــدعـم من صــــنــــدوق
الــتـــنــمــيـــة الــثــقـــافــيــة ويــعـــقب ذلك إعالن
ــهـرجـان وتــقـد الـعــرض الـفـائـز جـوائـز ا

باجلائزة األولى.

مـحمود كحـيلة  وإخراج عالء الـقمبشاوى
هرجان يوم االثن 24 نوفمـبر رابع أيام ا
بـــجـــانـب مـــســـرحــــيـــة "الــــبالطـــوة" تــــألـــيف
وإخـــراج أحـــمـــد الـــســـمـــان لـــنـــادى مـــســـرح

بورسعيد.
وفى يوم الثالثاء 25 /11 تعرض مـسرحيتا
"احلــوائط" تــألــيف وإخــراج مــحــمــد لـطــفى
لـنــادى مـسـرح الــزقـازيق و"صـورة مــتـحـركـة"
تألـيف وإخراج مـحمـد عـبد الـصبـور لفـرقة

نادى مسرح األنفوشى.
ويوم األربـعاء 11/26 يتم عرض مـسرحية
ثـامن أيـام األســبـوع لـلـمــؤلف عـلى الـزيـدى

مــســرح إقــلــيم بـــورســعــيــد تــألــيف وإخــراج
مـحـمد عـشـرى وإهـداء شـهادات الـتـقـدير
لـلــمـكــرمـ وفى الــيـوم الــثـانى يــقـدم نـادى
مسـرح طنطـا عرض "بـاب الفتـوح" حملمود

دياب واخملرج محمود عبد العال.
أمـا يــوم األحـد 23 نــوفــمــبـر فــيــتم تــقـد
عــــرضى نــــادى مــــســـرح مــــصــــطـــفـى كـــامل
بـــاألســكــنـــدريــة وهــمــا "جـــرانــيــكـــا" تــألــيف
وإخـــراج شـــريـف عـــبـــاس و"لـــوزة مـــيـــرفت"

تأليف وإخراج محمد مرسى.
ويــقــدم نـادى مــســرح الــبــدرشــ بــاجلــيـزة
ــثـل لــكـل األدوار" لــلـــمــؤلف مــســـرحــيـــة "

عـودة الـورش الـتـدريـبـيـة إضـافة إلـى عدد
ـقــاهى من الــنــدوات والــلـقــاءات الــفــنــيــة 
ــشــاركـة أعــضـاء الــفـرق وذلك الــزقـازيق 
ـصاحـبة بـعـد انتـهاء الـنـدوات التـطـبيـقيـة ا

للعروض.
ـــهـــرجـــان تـــقــد يــشـــهـــد حـــفل افـــتـــتـــاح ا
ـســرحى "حـلم األجــنـحــة" لـنـادى الــعـرض ا

ــســـتـــشــار يـــحـــيى عـــبــد اجملـــيــد  يــفـــتـــتح ا
مــحـــافظ الـــشــرقـــيـــة ود. أحــمـــد مــجـــاهــد
رئــيس الــهــيــئــة الـــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة
الـدورة الثـامنة عـشرة لـلمـهرجـان اخلتامى
ـقبل ـسـرح مـساء اجلـمـعـة ا لـفـرق نوادى ا

على مسرح  قصر ثقافة الزقازيق .
ـسـرح اخملــرج عـصـام الـســيـد مـديــر عـام ا
بــالـــهــيــئــة قــال أن إدورة هـــذا الــعــام والــتى
تـســتـمــر حـتى 30 نـوفــمــبــر تـشــهــد تــكـر
ـسـرحــيـة الـهـامـة عـدد من الـشـخــصـيـات ا
ـصـرى بـشكل ـسرح ا ؤثـرة فى حـركـة ا وا
عــام ومــسـرح األقــالــيم بــشـكـل خـاص وهم
الـراحــلـون شــوٍقى عـبــد احلــكـيم والــكـاتب
ـــــســـــرحى نــــــبـــــيل بـــــدران الـــــصـــــحـــــفـى وا
ومـهــنـدس الــديـكــور أشـرف نــعـيم والــنـاقـد
حـــــازم شـــــحــــاتـــــة إضــــافـــــة إلى الـــــكــــاتـــــبــــة
ـنــيـا الـصــحــفـيــة نـاهــد عـز الــعــرب ومن ا

سرحى حمدى طلبة. اخملرج ا
ــهـــرجــان هـــذا الــعــام الـــنــاقــد يــرأس دورة ا
عاذ وتـضم جلنته العـليا د. عبد مـصطفى ا
الـــــــوهــــــاب عــــــبــــــد احملــــــسـن رئــــــيس اإلدارة
ركـزية لـلشـئون الـفنـية بـالهـيئـة ومصـطفى ا
السعـدنى رئيس إقـليم شرق الـدلتا الـثقافى
ــلك مـــديــر عــام الــعالقــات وشــاديـــة عــبــد ا
الـــــعـــــامـــــة ومـــــحـــــمـــــود رفــــعـت مـــــديـــــر عــــام
ــهــرجــانـات والــكــاتـب والــنـاقــد الــصــحــفى ا

يسرى حسان "رئيس حترير مسرحنا".
وفـى الــســيـــاق نــفــسه قـــال اخملــرج شــاذلى
ـسرح هـرجـان ومديـر نوادى ا فـرح مديـر ا
بـهــيـئــة قـصــور الـثــقـافــة: إن الـدورة تــشـهـد
عـدة فـعـالـيـات مـصـاحـبـة لـلـعـروض أهـمـهـا

 شاذلى فرح

 عصام السيد

 عرض ثامن أيام األسبوع

 أحمد إسماعيل

 د. مدحت الكاشف

هرجان سرحية.. أهم فعاليات ا عودة الورش ا
ـســرحـيـة عـبــيـر عـلى مــقـرر جلـنـة الـورش اخملـرجـة ا
ـهـرجـان أكـدت االنـتـهـاء من إعـداد بـرنامـج الورش بـا
ـصاحبـة للمـهرجـان فى مجاالت الـديكور الـتدريبـية ا
ـشـاركــة أكـثـر من 200 والــسـيـنـوغــرافـيـا واإلضــاءة 
ـــخــتــلـف أقــالــيم ــســرح  عــضــو مـن شــبــاب نـــوادي ا

مصر.
وقالت إن ورشـة السـينـوغر افـيا (ديـكور - مالبس -
إضـاءة) تـهـدف إلى الـتـدريب عـلى اسـتـخـدام خـامـات
ـسرحى ويقوم نظر ا بديـلة من البيـئة فى صياغـة ا
بالتدريب فيـها فى مجال اإلضاءة الفنان حازم شبل
البس وفى الديـكور د. عـبـد النـاصر اجلـميل وفى ا

د. محمود سامي.
وفى مـجـال اإلخـراج يتـم الـتـدريب عـلى كـيـفـيـة تـناول
ـــســرحـى الــواحـــد بــعـــدة رؤى إخــراجـــيــة من الــنص ا
خالل الــتـطــبـيق عــلى مـســرحـيــة "رومـيــو وجـولــيـيت"
ــوسم فى جــامــعـة عــ شــمس من الــذى قــدم هــذا ا
ــسـرح الـقـومى من إخـراج مـحـمـد الــصـغـيـر و عـلى ا
إخـــراج ســنـــاء شــافع وذلـك عــبـــر مــشـــاهــدة فـــيــديــو

ـــوذج لــلـــمـــســرحـــيــة بـــرؤيــة لــلـــعــرضـــ ثم تـــقــد 
إخـراجـيـة ألعـضـاء الـورشـة وذلك بـإشـراف د. هـنـاء
عــبـد الــفــتــاح إضـافــة إلى مــحــاضـرات فـى تـقــنــيـات

اإلخراج يشرف عليها اخملرج عصام السيد.
كما يتضمن البرنامج ورشة خاصة فى فنون التمثيل
تــهـدف إلى الـتــدريب عـلى الــتـعـبـيــر اجلـسـدي تــنـتـهى
دة 20 دقيقة بتدريب مشهـد عملى للدارسـ فيها 
خالل حــــفل اخلـــتــــام ويـــقـــوم بــــاإلشـــراف د. مـــدحت
سرح الـكاشف. وحول تـقنيـات وفنون االرجتـال فى ا
يــقـوم اخملــرج أحـمــد إســمـاعــيل بــإلـقــاء مــحـاضــرتـ

ضمن برنامج الورشة.
سـرح بالهيئة وأكد اخملرج عصام السـيد مدير عام ا
أن اعتـماد اخملرجـ اجلدد ومـصمـمي الديـكور هذا
الـعــام من خالل مـهــرجـان الـنــوادى يـشـتــرط اجـتـيـاز
هـذه الـورش بـنـجـاح. وسـوف تـقـام الـورش صـبـاحـا من
قـر قـصر الـساعـة احلـادية عـشـرة إلى الثـالـثة عـصـرا 
ـــشـــاركــة جـــمـــيع أعـــضــاء الـــفــرق ثـــقــافـــة الـــزقــازيق و

هرجان. وجودة فى فعاليات ا ا

4 نقاد وديكوريست فى جلنة التحكيم
سرحى د.حسن هرجان هذا العام تضم فى عضويتها الناقد ا جلنة حتكيم ا
ـسرحـيـة" واخملرج والـنـاقـد سامى طه ـعـهـد العـالى لـلفـنـون ا عـطيـة "عـمـيد ا
والـكـاتب والـنـاقـد الـصـحـفى عـبـد الـرازق حـسـ إضـافـة إلى الـكـاتب والـنـاقد
ـســرحى أحــمــد عــبــد الـرازق أبــو الــعال ومــصــمم الــديــكـور صــبــحي الــســيـد ا

سرحية". عهد العالى للفنون ا ساعد با درس ا "ا
وفى ســيـاق مــتــصل قــال الــنــاقـد أحــمــد عــبــد الـرازق أبــو الــعال "مــقــرر جلــنـة
ـنــاقـشـة ـهــرجـان" إن الـفــعـالــيـات تـشــهـد عـقــد نـدوات تـطــبـيـقــيـة  الـنــدوات بـا
ــشــاركــة عــدد من الــنــقــاد هم عــبــد الـغــنى داود ــهــا  الـعــروض عــقب تــقــد
د.مـحـمـد زعيـمه مـحـمـد زهـدى د. عـادل الـعلـيـمي د. سـيـد خـطـاب يـسرى

حسان د. رضا غالب حمدي حس عادل حسان.

 اخلامات
البديلة
والرؤى
اإلخراجية

فى 
ورش
التدريب

ثالثون ألف
جنيه جوائز
لـ 18 فائزاً

ام عــ لــ ذا ا ان هــ رجـــ هــ ــ دم ا قــ يـــ
ر اصـ نــ لـف عـ تـ خــ ز فى مــ وائـ جــ
ســـــــرحى تـــــــصل ــــــ عــــــرض ا لـــــــ ا
رن شـ ة وعــ عـ ســ ا إلى تــ هــ تـ مــ يـ قــ

وسبعمائة جنيه. ألف 
لغ بـــ عـــرض األول تـــ لــــ زة ا ئـــ ا جـــ
اني 2500 ثــ لـــ يه وا نـــ 3000 جــ

ة إلى افـــ الث 2000 إضـــ ثـــ لـــ وا
ال جـــــ ة وفى مـــــ ئــــــ يـــــ هـــــ لـــــ درع ا
ة مـ يــ لغ قــ بــ ســرحى تــ ــ لــنص ا ا
يه نــ زة األولى 2000 جــ ئــ ا اجلــ

الثة 1000 ثـ ل انية 1500 وا ثـ ل وا
راج األولى زة اإلخــــ ئـــ ا ا جــــ أمــــ
ا إلى 2000 هـــ تــــ مــــ يـــ تــــصل قــــ فـــ
نيه ية 1500 جـ نـ ا ثـ لـ ه وا يـ نـ جـ
1000 جنيه للجائزة الثالثة.

فى مجال كان يحصل الفائز
ة يــــ لـــــ ا زة مـــــ ئـــــ ا لـى جـــــ األول عـــــ
لى اني عــ ثــ لــ ا 1500 وا هـ تــ مــ يــ قــ
ة 800 ثـــ لـــ ا ثـــ لـــ ه وا يـ نـــ 1000 جـــ

ة مـــــــ يـــــــ قـــــــ لـــــــ فـس ا ه ونـــــــ يـ نـــــــ جـــــــ
ثالث لــ ز ا وائـ اجلــ زين بــ ئــ ا فــ لــ لــ
اء ســـ ال ونـــ يل رجـــ ثـــ مــــ تـــ لـــ فى ا

والسينوغرافيا.
 د. رضا غالب أحمد عبدالرازق أبوالعال
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سرحي جريدة كل ا
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مارسة الدراماتورجية سرح وا ا

 مفهوم الدراماتورجية أسبق 
هداً لظهوره من اإلخراج وكان 

≈∏Y OGƒY

د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

سرحى اإلنتاج ا
سرحية  وأمراض الثقافة ا

ـســرحى فى الــســنــوات األخـيــرة بــحــالـة من ــر اإلنــتــاج ا
واهب الـشـبابـيـة مع مـكتـسـبات الـتـحسـن على إثـر تـفاعـل ا
ذاكرتـهم البصرية من مـخزون مشاهداتـهم جلديد العروض
ـسـرحـية الـوافـدة التى شـاركت فى٠٠ فـعالـيـات التـجـريبى ا
الدولى فضال عن تفاعلهم مع إيقاع العصر وقدرة بعضهم
ـسـرحـيـة عـلى الـنـفــاذ إلى جـوهـر احلـدث أو الـشـخــصـيـة ا
والـعـمل عـلى جتـسيـدهـا أو إعـادة تـصـويرهـا من مـنـطـلـقات
ا يسهم فى إنتاج دالالت االحتـمال ال منطلقات الضرورة 
ـسرحى الواحـد عبر نـظرة تعدد متـعددة خلطـاب العرض ا

بداللة تامة خلطاب العرض.
سـرح فى مـصر وفى بـعض بالد الـعرب لقـد اكـتسب شـبـاب ا
تجددة التى ضخت الكـثير من سعة األفق بفضل احلـركة ا
ستلهمة من تدفق العروض العـديد من الصور والتصورات ا
تسع سـرح للمـد ا التـجريبـية من ناحـية ومقـاومة شـباب ا
يديا ومواجهتها برؤى فرجوية حتاول بعث العرض لفنون ا
ـسـرحـى فى خـلق جـديـد بـعـد أن شـاخت الـرؤى وتـكـلـست ا

سرحية. الصور ا
وال شك أن فـى حــالــة االســتــنــهـــاض الــفــرجــوى لــلــعــرض
ــسـتــوطـنـة ــسـرح ا ــسـرحـى نـوعـا مـن مـعـاجلــة أمـراض ا ا
والـتـحـصن من أمـراض مـحـتـمـلـة نـخـلص من بـعـضهـا فى
ـا قــبع مـنـهـا فى ثــنـايـا جـسـده اإلدارى سـبـيل الــتـخـلص 
واإلنتـاجى وهو فى سبيل ذلك عليه أن يـتخطى الكثير من

تغيرات منها: عوقات ومراعاة عدد من ا الصعوبات وا
تـغـير سـيـكـولـوجـية اجلـمـهـور; وذلك يـلزم الـفـكـر اإلنـتاجى
ـواكــبـة ذلـك الـتــغـيــيـر بــسـيــكـولــوجـيــة إنـتــاجـيـة اإلدارى 

مالئمة.
وهبة) عند وهبة (غرور ا  البعد عن اإلدعاء الزائف بتفرد ا

بعض الشباب.
ــســرحى لإلغــراءات اإلعالمــيـة أو ــنــتج ا  عــدم اسـتــسالم ا

ادية على حساب الفن. ا
نـجـز الـشـخصى عـدم االسـتـسالم لـبريـق الشـهـرة وأصـداء ا

وصراخ الذات بوساطة الفنان نفسه والنفاق اإلعالمى.
ــغـــاالة وعن الــتـــبــســيط اخملـل فى اخلــطــاب  الــبـــعــد عن ا
ـؤدجلة أو ـسـرحى أو تـكـلف طـرح الـقـضـايـا الـقـومـيـة أو ا ا

اإلنخداع ببريق الفكرة أو وقع دويها التآمرى.
 إيــجــاد مـخــرج تــخـيــيــلى مـســرحى لالنــفالت من الــقــيـود

الرقابية اجلمعية والرسمية.
ـسـرحـيـة لـهـويـات فـرقـهـا حتـى ال تذيب  مـراجـعـة الـبـيوت ا

هوياتها بعضها بعضا.
ـسرحى وإدارة البـيوت والنـقابـة ألوجه النقص  درء الفـنان ا

تجدد. الثقافى ا
 امتـناع الكتاب عن مـخاطبة جـميع الناس نـيابة عن جميع

الناس اجتماعيا وثقافيا.
ـوسم مـسرحى ـنـهج فى الـتخـطـيط  ـسـرح   امتالك إدارة ا

ومنهج للممارسة وتفعيل النقد.
ـسـرحيـ بالـبـيت الفـنى لـلمـسرح نـقادا  تـوزيع الـباحـث ا

سرحية. سارح للكتابة النقدية عن العروض ا مقيم با
ـكـاتب الـفـنـيـة جتـديدًا  جتـديـد عـضـويـات جلـان القـراءة وا

للدماء وللقدرات ونفيا للشليلة.
 إيجاد فـضاءات مـكانيـة إلقامة الـعروض البـسيطـة البلـيغة
فى آن بديال عـن نقص دور العروض وقـلة جتهيـزاتها وعقد

إداراتها.

التجـربة األولى وفشـلت فى التجـربة الثـانية على
ـــســرحـــيــتـــ فى مـــهــرجـــانــ الــرغـم من تــقـــد ا
دوليـ وظهـور اسمى إلى جـانب اخملرجـ خيون

نشورة. وغنام فى الوثائق ا
 وفـى الــــواقع أن (الــــدرامـــاتــــورجــــيــــة) بـــوصــــفــــهـــا
ــارســـةً ذهــنـــيــةً وعــمـــلــيـــةً ســادت فى الـــعــمـــلــيــة
ـســرحـيـة وأصـبـحت جـزءاً من الـعـمل اإلخـراجى ا
حتى فى حـال غيـاب (الـدراماتـورج) فبـات الـكثـير
من اخملــرجــ يـقــومــون وحـدهـم بـنــوع من الــقـراءة
(الدراماتـورجية) من أجل الـتحضـير للـعرض هذه
كن أن نـطلق عـليهـا عمـلية (مـسرَحَة) أو الـقراءة 
ـسـرح (تـمـسـرح) ومن بـ هـؤالء اخملـرجـ فى ا
العـربى تمـثيالً ال حـصراً صالح الـقصب وقاسم
مـــحــــمـــد وكـــاظم الــــنـــصـــار (الـــعــــراق) والـــفـــاضل
اجلــعـــايــبى ومــحـــمــد إدريس (تــونـس) وســلــيــمــان
الــبــســام (الــكــويت) وحــكــيم حــرب (األردن). لــقــد
اتــخـذ هــؤالء اخملــرجــون اخلـيــار (الــدرامــاتـورجى)
ــســرحـى عــلى الــرغم من مــنــهـــجــاً فى إبــداعــهم ا
سـرحـية مـنـحى وأسلـوباً اخـتالفهم فى الـتـجربـة ا
فـالقـصب اجتـهد (مـخرجـاً دراماتورجـاً) طوال ربع
ــيـة قـرن من خالل مــســرح الـصــورة ونـصــوص عـا
أغـلـبـهـا كالسـيـكى مـعـتـمـداً قـراءةً تـأويـلـيـةً تـخـتزل
الـنص وتعـصف به أحـيـاناً. واجـتـهـد قاسم مـحـمد
فى إطــار الــتـراث والــثــقـافــة الــشـعــبــيـة إلـى جـانب
نــصـوص شــرقـيـة وعــربـيـة شــاحـنـاً إيــاهـا بـدالالت
إنــســـانــيــة وقـــيم نــبـــيــلــة مـــطــلــقـــة من خالل صــوغ
مـسرحى يـقـوم عـلى الطـقس الـشـعبى واالحـتـفال
والـلعـب واحلكى وغـيـر ذلك من أسـالـيب التـعـبـير
احملـلى. وتمـيز اجلعـايبى وإدريس بـإضفـاء جمـالية
رفـــيـــعـــة عــــلى جتـــاربـــهـــمــــا الـــتى تـــنـــهـل من الـــواقع
مـوضوعات فى غايـة احلساسيـة واجلرأة وأحياناً
ـــفــكُّــر فـــيــهـــا بــســبب ـــســكــوت عـــنــهـــا أو غــيــر ا ا
. ـبـدعـ الـتـقـلـيـدي هـامـشـيـتـهـا مـن وجـهـة نـظـر ا
ويـــتــصـــدر هــذه الـــتـــجــارب عـــادةً أداء أخــاذ وغـــيــر
ـستوى مـألوف للـممثـل من خالل حـرفية عـالية ا
فى استثمار طاقـاتهم اجلسدية والصوتية إضافة
بهرة التى تسحر الع إلى التشكيالت البصـرية ا

وتـــــثــــقـــــفـــــهــــا. واســـــتـــــخـــــدم الــــبـــــســـــام "مـــــبــــضـــــعه"
الـــدرامـــاتــورجـى فى تـــشــريح أشـــهـــر تــراجـــيـــديــات
شـكــســبـيــر (هــامـلـت مـاكــبث وريــتـشــارد الــثـالث)
وحـوّل شـخــصـيـاتــهـا الـكالسـيــكـيـة إلى شــخـصـيـات
مـــنــبــوذة مـــعــاصــرة (اإلرهــابـى الــطــاغـــيــة وتــاجــر
احلـروب) متـخذاً اسـلـوب اإلسقـاط السـياسى من
ـسـرحـيـات ـسـرحـيــات ا خالل ربط أحـداث تــلك ا
ـا بـقـضـايــا الـسـاعــة فى الـواقع الـعــربى والـدولى 
حتـمـله من سـلـبـيـات وآالم ومـحن وإثـارة تـساؤالت
حـول الـكـثــيـر من األزمـات والـصـراعـات اإلنـسـانـيـة
والـسيـاسـية.. وقـد وصـفت صحف بـريـطانـيـة أحد
عــروضـه (وهــو مــؤتــمــر هــامــلـت) بــأنه أجــرأ عــمل
ســيـــاسى يــفـــضح االســتــبـــداد واحلــروب ويــنـــتــقــد
ـآسى الـشـعـوب. وكان ـتـاجـرة  ـتـسلـطـة ا الـدول ا
عــرضـه الــثــانى (مــاكــبث  60 واط) قــطــعــةً فــنــيــةً
هــجــيـــنــةً تـــقع فى مــنـــتــصف الـــطــريق بـــ الــســرد
الـروائى والرسم التـجريدى بـ فن العرض احلىّ
سرح فـضالً عن كونه لعـبةً مثـيرةً عمـد البسام وا
من خاللـها إلى جعل الـشخصـيات فى وضع تنسى
ـسـرحيـة ولكـنـها تـستـمر فى فـيه معـظم حوارات ا
تـكرر إدارة األفعـال الدرامـيـة بنـوع من التـحـريف ا
ـستـمر. وبـرز اجلـهد الـدراماتـورجى فى جتارب وا
ـتمردة واألراجوز كـاليغوال اخملـرج حكيم حرب (ا
هـلهل) التى ركز سيمـفونية الـدم ماكبث ومـأساة ا
فـيـها عـلى البـعـد الوجـودى- الفـانتـازى لـلتـراجيـديا
ــســتــبــدين ــيــة واحملــلـــيــة جــاعالً أبــطــالـــهــا ا الــعــا
يــنـدفــعـون إلى األمــام دون تــروٍّ لـتــحـدى نــوامـيس
ـيتـافـيـزيقـيـة ومالقـاة أقدارهم الـطبـيـعة والـقـوى ا
ـأسـاويـة بـلغـة مـشـهـديـة بصـريـة شـديـدة اإليـحاء ا
تتداخل فـيها مـناخات وأطر تـاريخيـة وحديثة ذات
ـعـقـول نـزوع غـرائـبـى يـجـمع الـوهـمى بـالـواقـعى وا
ــتـلــقى عــلى نـوع من بــالال مــعـقــول مـحــفـزاً ذهن ا
تعارضة التأويل احلر وفك االشتـباك ب البنى ا

فى الفعل الدرامى. 

انــطـلق فــيه من الــرغــبـة فـى اخلالص من هــيـمــنـة
الــــنـــــمــــوذج الـــــكالســـــيــــكـى الــــفـــــرنــــسـى وتــــثـــــبــــيت
ـانـيـة. ثم جـاء (بـريـشت) اخلـصـوصـيــة احملـلـيـة األ
فطور أسلوباً فى الـتحليل (الدراماتورجى) للنص
ـــفــهـــوم فى ـــمــثـل لــكـى يــبـــدأ هـــذا ا والـــعــمـل مع ا
ــــعـــنــــاه اجلــــديــــد وصــــار مــــصـــطــــلح االنــــتــــشــــار 
ا فيه ـسرح كله  (الـدراماتورجية) يـغطى مجال ا
كــتــابـة الــنص وحتــضــيــر الــعــرض ودراسـة تــاريخ

سرح والنقد. ا
     لــقـــد ســبق مــفــهــوم (الـــدرامــاتــورجــيــة) مــفــهــوم
اإلخــــــــراج ومـــــــــّهــــــــد لـه. وفـى كـل األحــــــــوال يـــــــــعــــــــد
ـنظور ظهـور(الدراماتـورجية) واإلخـراج حتوًال فى ا
ا يـسمـيه الـناقـد الفـرنسى بـرنار لـلمـسـرح وانبـثاقـًا 
دوت بـ (الــذهــنــيـــة الــدرامــاتــورجــيــة) فــهــو يــرى أن
تـراجع أهمـيـة األعراف الـتى كانت تـتـحكم بـالـكتـابة
والعرض جـعل من الـعملـية (الـدراماتـورجيـة) عمـليًة
مــهـــمــةً ألنــهـــا تــبــنـى عالقــةً جـــديــدةً مــا بـــ الــنص

عزل عن القواعد. والعرض 
ـــــــســـــــرح الـــــــعـــــــربـى تـــــــعـــــــرضـت وظـــــــيـــــــفـــــــة  فـى ا
اضي إلى كثير (الدراماتورج) خالل العـقدين ا
من الـتــشـويه والـتــسـطــيح إذ بـدأنـا نـالحظ ظـهـور
اسم (الـدراماتـورج) مع اخملرج فى بـعض العروض
ــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة مـن دون أن يــــــــكــــــــون لـه جــــــــهـــــــد ا
(درامـاتــورجى) حـقــيـقى فـى الـتـجــربـة إمــا بـسـبب
عــدم إدراك (الــدرامــاتــورج) لــوظــيــفــته أو بــســبب
دكـتاتـورية اخملـرج أو جلهل الـطرفـ العالقـة ب
عــمل اخملـرج وعــمل (الـدرامـاتــورج). وقـد خـضت
) مع مخـرج شخـصيـاً جتربـت (درامـاتورجـيتـ
اثـنــ من اخملـرجـ الـعـرب هــمـا: الـعـراقى عـزيـز
خيـون فى مسـرحيـة (يا أهل الـسطوح)  واألردنى
غـنــام غـنــام فى مـســرحـيــة (كـأنك يــا بـو زيـد....)
وأعــــتــــرف بــــأنــــنى جنــــحت جنــــاحــــاً مــــحــــدوداً فى

ـسـرحى (الـدرامــاتـورجـيـة) ـصـطـلـح ا لم  يــحظ ا
الـيــونــانى األصـل بـأى مــرادف عــربى دقــيق حــتى
صطلحات األجنبية اآلن شأنه شأن العديد من ا
اإلجـــرائـــيـــة فى الـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة والـــســـمـــعـــيــة
ـــشــهـــديـــة مـــثل: الـــكـــوريــغـــرافـــيـــا الـــغــروتـــسك وا
ــــاكـــيــــاج الــــبـــارودى الــــســـيــــنـــاريــــو الـــفــــودفـــيل ا

الكواليس السينوغرافيا... إلخ. 
سرحى ـعجم ا إن كـلمة (الدرامـاتورجية) حسب ا
لــهـــا مـــجـــال داللى واسـع ألنــهـــا تـــدل عـــلى وظـــائف
ــســـرح وهى مـــتـــعــددة ظـــهـــرت تـــبــاعـــًا مع تـــطـــور ا
مـأخـوذة من الـفـعل الـيـونـانى الـذى يـعـنى (يـؤّلف أو
يـشــكل الـدرامـا) وُتــسـتـخــدم بـلـفــظـهـا الـالتـيـنى فى
أغلب لغـات العـالم وكذلك فى اللـغة العـربية اذ لم
ـفـهـوم وال يـوجـد له مـرادف بل ُتـسـتـخـدم ُيـعـرف ا
مـصطـلـحـات أخرى تـغـطى بعـض اجلوانب الـداللـية
ـصطلح (دراماتـورجية) مثل (تـكييف أو إعداد أو
قـراءة أو كــتـابــة). وفى اخلــطـاب الــنـقــدى احلـديث
صــــــارت تــــــضــــــاف فـى بــــــعض األحــــــيــــــان صــــــفــــــة
(الـــدرامـــاتـــورجــيـــة) عـــلى هـــذه الــكـــلـــمــات فـــيـــقــال

(تكيييف دراماتورجى) و(قراءة دراماتورجية). 
 فى الــــقـــــرن الــــســــابـع عــــشــــر كــــان مــــؤلـف الــــنص
ــــســـرحـى فى أوروبــــا  يــــســــمّى (الــــدرامــــاتـــورج) ا
ومــصـــطــلـح (الــدرامـــاتــورجـــيــة) يـــعـــنى فن تـــألــيف
عـنى فـيـمـا بـعـد مع انـتـقال ـسـرحـيـات. وتـطـور ا ا
مركـز الثقل تـدريجـياً من الـنص إلى العرض ومن
مــؤلف الــنص إلى مــعـد الــعـرض. وتــمـثّل الــتـجــربـة
سـرح أول انـفـتـاح فى مـعـنى الـكـلـمة ـانـية فـى ا األ
عــلى مــدلـوالت جــديــدة تــتـخــطى عــمــلــيـة الــكــتــابـة
ــا فــيه عـمل ــجـمــله  ـســرحى  لــتــشـمل الــعــمل ا
ـانى ــمـثل وشـكـل الـعـرض. وقــد ثـبّت الــكـاتب األ ا
ـعـنى اجلديـد للـكـلمـة فى الـقرن الـثامن (لـسنج) ا
عــشــر فى كـتــابه (درامــاتـورجــيـة هــامـبــورغ) الـذى

 > فـى مسرحية «كوابيـس فى الكواليس» تلتـزم الشخصيات بحـدود الرمز فقط وال تملك
ـسرح وجـودا حـيـا وذاتـيـا لـنـفـسـهـا خـارج الـرمـز الـذى تـرمـز به إلى قـطـاعـات فى مـيـدان ا

والتأليف أكثر عمومية من حدودها الشخصية. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

وسم احلالى. > فرقة بيت ثقافة سنورس بالفيوم رشحت د. سيد خطاب لتقد عرض الفرقة خالل ا
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كاتب الفنية ب التفعيل والتهميش.. سؤال و 3 إجابات دور ا
سرح واقع ألقوا بالكرة فى ملعب إدارة ا مديرو ا

ــواقع ومن فــنــانى األقــالـــيم إلى مــديــرى ا
ـكاتب ـهـتمـ بـتـهـمـيش دور ا الـثقـافـيـة وا
الـفــنـيــة لـصــالح انـفــرادهم بـالــقـرار حـيث
يـقــول مـحــمـد الــشـاعــر مـديــر فـرع ثــقـافـة
الـشرقـية إن االختـيار الزال فى يد اإلدارة
الـعـامة لـلـمـسرح والـتى تـتـجـاهل - حسب
وقـع سواء كـانت تـأكـيـداته - تـرشـيـحـات ا
ـــــكــــتـب الــــفـــــنى أو من إدارة قــــادمـــــة من ا

وقع. ا
ويــعــتـرف الــشــاعــر بـأن اخــتــيـارات اإلدارة
ـــصــــالح لـــيــــسـت "عـــادلــــة" تــــمــــامًــــا وأن ا
الــشــخــصــيــة تــتــدخل أحــيــانًــا فى عــمــلــيــة

األختيار والترشيحات.
رشح ويقترح الشاعر أن يكون اخملرج ا
لـلـعــمل من أبــنـاء احملـافــظـة الــتى يـوجـد
ــــوقع الــــثــــقــــافـى لــــيــــكــــون أكــــثـــر بــــهــــا ا
انـسجـامًا وأدرى بـطـبيـعة الـبـيئـة احمللـية

وتراثها.
يـــتــفق د. مـــحــمـــد زيــدان مـــديــر فــرع و
يـــزة مـع الـــشــــاعـــر فى إن ثـــقــــافـــة اجلــــ
ـتحكم الـوحيد فى ـسرح هى ا إدارة ا
يـة الـتـرشـيـحات فـى ح أن دور لـ عـمـ
ــكـــتب الـــفــنـى مــهـــمش ويـــكــاد يـــكــون ا

منعدمًا.
ويــــطـــــالـب زيــــدان بـــــوضـع الئــــحـــــة جتـــــعل
ــكــتب الــفـنى ــسـئــولــيـة تــضــامـنــيــة بـ ا ا
سرح كوسـيلة لتفعيل دور األولى وإدارة ا
ولـــــــلــــــــقـــــــضــــــــاء بـــــــشــــــــكل نــــــــهـــــــائـى عــــــــلى
ـــعـــيــاريـــة فى "احملـــســـوبــيـــات" وغـــيـــاب ا
اختـيارات اخملـرجـ وحتى ال يـحدث من
جـــــانب آخــــــر صـــــدام بـــــ اخملـــــرج الـــــذى

كتب الفنى للفرقة. رشحته اإلدارة وا
ـسرح بـأن تـتـحول زيـدان أن طـالب إدارة ا
ـكـاتب الـفـنيـة إلى عـامل من مـعـوق لـدور ا

." نظره - بسبب "الروت
ويقتـرح عونى ضمـانة أخرى لـفعالـية هذه
ـكــاتب تـتـمـثل فى اخـتــيـار أعـضـائـهـا عن ا
طريق االنتخـاب وأن تعمل عناصرها فى
إطـار تـطـوعى مـشـيرًا إلـى أن جتارب فى
هـذا االجتــاه جــرت إال أن اإلدارة رفــضت

نتخب أو االعتراف به. كتب ا اعتماد ا
اخملــــرج عــــادل بــــركــــات يــــرصــــد بــــدايـــات
ـسـرحـية ـكـاتب الـفـنيـة لـلـفـرق ا تـهـمـيش ا
ــاضـــيــة مــتــهــمًــا خالل األعـــوام الــثالثــة ا
اإلدارة الــعــامــة لـلــمــســرح بـأنــهــا وراء هـذا
الـتـهـمــيش لـتـتـحـول عـمــلـيـة الـتـرشـيح إلى
تقليد سنـوى حتكمه األهواء الشخصية -

حسب تعبيره -.
كاتب ويضـيف بركات: لـتفـعيل دور هـذه ا
الفنـية ولـتصـبح اقتـراحاتهـا وترشـيحـاتها
محل قبول من اجلـميع أقترح ضم عنصر
ى قــادر عـلى وضع مــعـايــيـر وأسس أكــاد
لـالخــتـــيـــار وآخــريـن أهل اخلــبـــرة والـــبــاع
ـــــســــرحى الــــطـــــويل فـى مــــجــــال الـــــعــــمل ا
بـالـثـقـافــة اجلـمـاهـيــريـة إضـافـة إلى أحـد
الـعـنـاصـر الـشــابـة لـيـضـيف بـعـدًا شـبـابـيًـا

ورؤية مستقبلية.
ويـــتـــابع: يـــبــــقى بـــعـــد ذلـك أن يـــنـــضم إلى
ــكـتـب مـتــخــصص فى الــعالقـات الــعــامـة ا
تـكــون وظــيـفــته الـتــنـســيق بــ الـفــرقـة من
ــــوقـع واإلدارة من جــــانـب آخـــر جــــانب وا
وبه تـكـتـمل مـنـظـومـة الـعـمل داخل الـفـرقـة

ويتناغم أداؤها.
ـكــتب وطــالـب بـركــات بــأال يــقــتــصــر دور ا
تد الفنى على تـرشيحات اخملرج بل 
إلـى مـــــا هــــو أبـــــعــــد مـــــثـل حتــــديـــــد أجــــور
اخملـرج والـفنـان تـبعًـا لقـيمـتهم الـفيـنة

سرحية. وخبراتهم ا

" مــلــمـح جــديــد ألزمــة "تـــرشــيح اخملــرجــ
الــســنـويــة تــبـدى هــذا الــعــام فى اسـتــئــثـار
ـواقـع الـثـقـافـيـة "بـيوت عـدد من مـديـرى ا
قـصـور قـومـيـات" بـالـتـرشـيـحـات وجتـاهل
كاتب الفنـية للفرق األمر الذى أدى إلى ا
ـكاتب وسقوط مـزيد من التهـميش لهذه ا
ظالل الــشـك والــتــســاؤالت حـــول مــعــايــيــر
ـكـاتب اإلخـتـيـار وبــات لـزامًـا فـتـح مـلف "ا
الــفــنــيــة" الــتى يــرى الــبــعض فــيــهــا "رمــانـة
ــــيــــزان" وضــــمـــانـه حلــــيـــاديــــة االخــــتــــيـــار ا
ونـــزاهــتـه بـــيــنـــمـــا يـــراهـــا آخـــرون مـــجــرد

تشكيل روتينى آخر "ال يقدم وال يؤخر".
"مــــســــرحــــنــــا" اســــتــــطــــلــــعت آراء عــــدد من
ـسـرحيـ فى األقـالـيم وكـذلك عدد من ا
ـواقع الثـقـافـية بـحـثًا عن األوراق مديـرى ا

كاتب الفنية. الناقصة فى ملف ا
ــــمــــثل بــــثــــقــــافــــة ســــيــــد عــــونـى اخملــــرج وا
الــشـرقـيــة أشـار إلى أن األمــر قـد يــتـجـاوز
ــوقع فى بـعض األحـيـان الــفـرقـة ومـديـر ا
لـــيــأتى الـــتــرشــيـح من قــبل اإلدارة الـــعــامــة
ـعـايـيـر ــا إعالن  لـلـمـسـرح بــالـقـاهـرة دو
هـذا الترشـيح وقال إنه فى حالـة اعتراض
ــوقع عـلى الــتـرشـيح الــقـادم من الــقـاهـرة ا
يـتم إيـقـاف نـشــاط الـفـرقـة كـمـا حـدث فى

قصر ثقافة الزقازيق.
ويــــرى عـــونى إن اخملـــرج من األزمـــة يـــبـــدأ
كـاتب الفنية وضم بـتغييـر شامل ألطقم ا
ـتــخــصـصــ والـفــصل بـ عــنـاصــر من ا
ــالــيــة واإلداريــة األمــور الـــفــنــيــة واألمـــور ا
ـوظـفـون ويـقـتـرح عونى أن الـتى يـتـوالها ا
ــكــتب الــفــنى لــكل فــرقــة مـن فـرق يــكــون ا
األقـالـيم مـتـصالً بـاإلدارة الـعـامـة لـلـمـسرح
ــوقع بــشــكـل مــبــاشــر وبــعـــيــدًا عن إدارة ا
الـتى تــعـرقـل الـنــشـاط الــفـنى - من وجــهـة

مطالبات بفصل
اإلدارى عن الفنى
و" التطوع" ضمان
كاتب لفعالية ا
الفنية
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  محيى زايد 

نـتج محـيى زايد قرر تـأجيل افـتتاح ا
مــسـرحــيــة "تــرالم لم" لــلـنــجم ســمــيـر
غـــــا إلى إجـــــازة نــــصـف الــــعـــــام فى

نهاية يناير القادم.
ـــســـرحـــيـــة زايـــد قـــال إن افـــتــــتـــاح ا
خالل أيـام عيـد األضـحى "مغـامرة"
يــد تــتــبــعــهــا خــاصــة وأن إجــازة الــعــ
ــــدارس مـــــبـــــاشـــــرة امـــــتـــــحـــــانـــــات ا
ـــا يـــهـــدد بـــابـــتـــعـــاد واجلـــامـــعـــات 
ــسـرحــيـة إلى اجلـمــهـور ويــعـرض ا

خسائر مادية.

د. أشـرف زكى رئـيس الـبـيت الـفـنى
لــــلـــمـــســـرح وافـق عـــلى اســــتـــضـــافـــة
ــــســـرحى "مــــنـــ أجـــيب الـــعـــرض ا
نــاس" لــلــمــخــرج حـسـن ســعـد عــلى

خشبة مسرح ميامى.
ـسـرحـيـة عـرضت خالل رمـضـان ا
ـاضى عـلى مــسـرح الـبـالـون قـبل ا
ــــــدنـى بــــــإغـالقه قــــــرار الـــــــدفــــــاع ا
الفـتـقاده لـشـروط األمن الـصـناعى
ـســرحـيـة تــألـيف وأشــعـار جنـيب ا

د.  عبدالعظيم وزير سرور وبطولة نهال عنبر.

بـد الـعـظـيم وزيـر مـحـافظ د. عــ
القاهـرة وافق على منح اخملرج
لــة ثالثــة هـــ جالل الــشـــرقــاوى مــ
هــــــور إلخالء مــــــســـــرح الــــــفن شـــــ
كـــان بــــديل له يـــر مــــ وفــــ حلـــ تــــ
نــاف ئـــ تــ اهــرة الســـ قـــ نـــة الــ ــديـــ
التى نـشـاط فـرقة مـسـرح الـفن 
قـــــد عــــروض وقـــــفت عـن تـــــ تـــــ
ر ان آخــ ام وكــ نــذ عــ ديــدة مــ جـــ
ة وكاله ومـــــ رهـــــ ا "بــــــ هـــــ عـــــروضـــــ

البارومة"
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السيد عونى 

 عادل بركات 

فى تفعيلها وذلك من خالل األخذ برأيها
واحترام ترشيحاتها.

من جـانــبـهـا وصـفـت إجالل هـاشم رئـيس
إقــلـيم غــرب ووسط الــدلـتــا الـثــقـافى دور
ـكـاتب الـفــنـيـة بـأنه "مـنــعـدم تـمـامًـا" رغم ا
أهــمــيــة األدوار الــتى يــفـتــرض أن تــلــعــبــهـا

كاتب. هذه ا
وشــددت إجالل عـــلى أهــمــيــة تــكــون هــذه
ـبـدعـ ـيــزة من ا ـكـاتب مـن عـنـاصـر  ا
ــــتـــلــــكــــون الــــوعى ــــثــــقـــفــــ والــــذيـن  وا
ـسـرحـيـة وبـالـطـبـيـعة واخلـبـرة بـاحلـركـة ا
الــثــقـــافــيــة لــلـــمــكــان الـــذى يــعــمـــلــون فــيه
وبــالـتــالى يــصـبــحــون قـادريـن عـلى الــقــيـام

نوط بهم. بالدور ا
وطـــــالــــــبت إجـالل بـ "الئــــــحـــــة" مــــــحـــــددة
ـــكــاتـب الــفـــنـــيــة الـــبـــنــود تـــنـــظم عـــمل ا
مـشــيـرة إلى أنـهــا لم تـتــلق أى شـكـوى من
واقع الـتـابـعـة لإلقـلـيم الـذى ترأسه إال ا
أنـهـا تـعـلم تـمـامًــا بـحـكم سـابق جتـربـتـهـا
ـــواقع الـــهـــيـــئــة ـــســـرحى  فى اإلخـــراج ا
حالـة االحـتقـان الـتى تـسود بـ مـخرجى
سـرح بسبب مـا أسمـته "سواء االخـتيار ا
والــــتــــوزيع" وذكــــرت إجـالل أن عــــمــــلــــيـــة
ـــســرح اإلجــبـــار الـــتى تــمـــارســـهــا إدارة ا
وفرض مـخـرجـ عـلى مـواقع ال تـرغـبهم
ــســـرحــيــة ويـــقــلل فى يــعــرقـل احلــركــة ا
ـسرحى الـنهـاية من قـيمـة وشكل الـعمل ا
الــذى يـقــدم عــلى خــشــبـات مــســارح هـذه

واقع. ا

ليم بأربعة  لقومية اجليزة  مسرحية قول يا مغنواتى لفرقة البدرش مسرحية ا
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ـسـرحـيـ  تـوقع عــدد كـبـيـر من الـنـقـاد ا
هرجان هل كنت فوزك بـجائزة التمثيل با

تتوقع اجلائزة وكيف استقبلت الفوز? 
- "أحــمـد الــله عــلى فـوزى بــجـائــزة أفـضل
ـهرجـان التـجـريبى هـذا الـعام فى ثل بـا
أول مشـاركـة لى به وأهم من اجلـائـزة هو
ـصـر االسـتــقـبــال اجلـيــد لـلـوسـط الـفـنـى 
ــســرحـيــة "حتت الــصــفـر" ودورى والـعــالم 
ـــســرحـــيــ إلى ـــا دفع ا ــتـــمـــيــز بـــهــا  ا
تــــــرشــــــيـــــــحى وصــــــدق حـــــــدســــــهم وهــــــذا

االستقبال يكفينى شرفًا وافتخارًا.
شـاركة بالـتجريبى وهـدفى األساسى من ا
هــــو تـــقـــد دور مـــتــــمـــيـــز مع فــــريق عـــمل
ــسـرحــيــة لـيــعــبـر عـن بـلــدى الــعـراق ولم ا
أتـــوقع الـــفـــوز بــجـــوائـــز.. وبـــعـــد حــصـــولى
عـلــيــهـا ســتــزيـدنـى فـخــرًا وتــدفـعــنى قــدمًـا
ـواصلـة مسـيـرتى الفـنيـة. والعـطاء لألمام 
س قـــضــيـــة الـــعــراق بـال حــدود لـــكل مـــا 
الــغـارق حتت آلــة احلــرب األمـريــكـيــة الـتى
دمــرت كـل شىء وســأبــذل كل جــهــدى من
أجل حتــريــره وخــدمـــته وســأبــقى واحــدا
ـدافــعـ عن من جــنـود الــفن اخملــلـصــ ا

وت.  قضايا بلدى ووطنى حتى ا

هل تـعـتـقـد أن هـنـاك ضـغـوطـاً لـتـسيـيس
اجلوائـز كـمـا يـدعى البـعض خـاصـة بـعد
هرجان ما فوز العربى بجميع اجلوائز با
عــدا جـائــزة واحــدة حــصــلت عــلــيـهــا من

ارك? الد
- حـصـول الـدول الـعـربـيـة واألجـنـبـيـة عـلى
اجلـوائز يـدل عـلى حـياديـة جلـنـة التـحـكيم
الـتى تضم  11شخـصيـة من دول مخـتلـفة
من الـعـالم وهم رمـوز كـبـيـرة فى بـلـدانـهم
وال أعـتــقـد أن هــنـاك تــسـيــيـســا لـلــجـوائـز
فـالـلـجـنــة كـانت مـوضـوعــيـة جـدًا ومـنـحت
ن يستحـقها ليس ألنها منحتنى اجلوائز 
اجلائزة بل ألنها كانت صادقة حيث قال
ؤتمر الصحفى رئيس جلنة التـحكيم فى ا
الــــــذى أعـــــلـن فـــــيه اجلــــــوائـــــز أن هـــــنـــــاك
عـروضـا كـثيـرة قـدمت بـالـلـغـة اإلجنـلـيـزية
ــــا جــــعـل مــــعــــظم ــــلـــــة جــــدًا;  وكــــانت 
أعـضاء اللجنة يـنامون فيها بـعكس الكثير
من الـعروض العربـية التى وصلت رسـالتها
لـــلــــجـــمـــهـــور الــــعـــربى واألجـــنــــبى خـــاصـــة
عـــرضــنـــا "حتـت الـــصــفـــر" الـــذى أشـــاد به
ـشاهـدون والنقـاد وجلنـة التـحكـيم ذاتها ا
واســتــطـاع تــوصــيل رســالـته رغـم أنه قـدم
بـالـلــغـة الـعـربـيـة وهـذا جنــاح كـبـيـر لـفـريق
ـــا جـــعل الـــعـــرض يـــرشح ألربع الـــعـــمـل 
ـثل" جــوائـز واقـتـنـصت جــائـزتى "أفـضل 
مــنـــاصــفــة بــيـــنى زمــيـــلى يــحــيـى إبــراهــيم
وأفـضل ســيـنـوغــرافـيـا الــتى حـصل عــلـيـهـا

اخملرج عماد محمد.

 مــا مــنــاحى الــتــجــريب الــتى تــراهــا فى
مسرحية "حتت الصفر"?

- الـتجـريب هـو البـحث عن اجلـديد وغـير
ــألـــوف كــمــا أن مــعــايــيـــره نــســبــيــة غــيــر ا
محددة وأهم شىء فى العمل الفنى سواء
الــتـجــريــبى أو الـتــقــلــيـدى هــو الــصـدق فى
طـــرح الــقــضـــايــا ونــحن طـــرحــنــا هـــويــتــنــا
بـــتـــجـــريـب عـــراقى بـــحت مـن خالل فـــريق
ــــــــثــــــــلــــــــ عــــــــمـل عــــــــراقـى (مــــــــخــــــــرج 

: أحـدهـما سـلـبى واآلخـر إيجـابى.. وسـرعة > إن اجملـتـمع يـتطـور اعـتـمادا عـلى عـاملـ
الـتطـور تعـتمـد على قـوة الدفع الـتى يقـوم بهـا اجلانب اإليـجابى وعـلى سـرعة التـحلل

التى يسببها اجلانب السلبى.. وإذا فقد التطور أحد العامل لسار بقدم واحدة.
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> لـيست مهمة الدراما تصوير اجملتمع; ومن ثم يجب على الكاتب أال
ثال يـهتم كثيرا بأسلوب احلوار الذى يدور ب الفالح على سبيل ا
ــا يـحـمـلـه من سـؤال ثم الـرد عــلـيه بـسـؤال آخــر ثم اإلجـابـة حـول و

السؤال وليس عليه.. فكل هذا إعاقة للحدث الدرامى.
سرحي جريدة كل ا
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اإلنقاذ من حرائق مسارحنا

تلك ثقافة إطفاء احلرائق   يجب أن 
دون خوف أو أحكام قيمية

عـــلـى األمـــانـــة الــــعـــلــــمـــيــــة فى اإلخـــراج أو
ـكن اقـتراحه ـسـرحى. وهـو مـا  اإلنتـاج ا
ُـوســعـة واتــفـاقـا مـع الـزمـيل من الــلـجـنــة ا
رئــيس الــبــيت الــفــنـى فــضال عن اجلــانب
االقــتــصـــادى الــذى تُــدرّه هـــذه الــســتــارة –
سرح كل مرة احلديدية حينما يستعملها ا

لإلعالن احملترم.
لــيــة بـــ تــقــ تـــرحــات مــســـ ـــقــ يــة  ثم حـــاشــ
ــسـرح بـتـاريخ جـاءت بــاجـتـمــاع جلـنـة ا

2007/11/1  تضمنت:
ــــصـــرى.. ــــســـرح ا - حــــالـــة جــــمــــاهـــيــــر ا

وخاصة احلكومية.
ـسـرحـ احلـكومى - فـكـرة الـتعـاون بـ ا

واخلاص.
- إعـادة نشـر مـكتـبات تـخـصصـيـة صغـيرة
ـسرحـية احلـكومـية حتـتوى ـبانى ا داخل ا
ـسـرحــيـة الــصـادرة تــعـمــيـقـا عـلى الــكـتـب ا
ـــســـرحـــيـــة بـــالـــفـــكـــر لـــربط اجلـــمـــاهـــيـــر ا

عاصر. سرحى ا ا
قترحات لتفعيل ورغم اطالع اللجنة عـلى ا
ـسرح ُشـكـلت جلنـة مصـغرة من دور جلـنة ا
قـصود وسـعد أردش ود. د. جمـال عبـد ا
كــمــال عـــيــد ود. حــســـام عــطـــا ود. خــلــيل

نعم. مرسى وناصر عبد ا
ى (ورقــة مــرســومــة مُــلــونـة – ورغم تــقــد
لـلـسـتـارة احلـديـديـة وتـكـوّنـهـا من دعـامـتـ
جـــانـــبـــيـــتـــ من احلـــديـــد + وقـــوامـــهـــا من
الصـاج القـوى + وطـريقـة التـشـغيل بـالرفع
إلى الـســوفـيـتــا والـنــزول مـنـهــا كـهـربــائـيـا).
رغـم كــل هــــــــــــذا اإلســــــــــــراف فـى الــــــــــــزمـن
ـــصــلــحـــة الــعــامـــة يــحــدث واإلهــدار فى ا

حريق مسرح األزبكية!! 
عــنـــدمــا كـــنت دائم الـــســـؤال عن الــســـتــارة
احلـديدية جاءنى الـرد أخيرا.. أن الـلجنة
اسـتشـارية!! كـان دافعى  –ولـيس دفاعى –
ـــــقـــــال هـــــو أن تـــــأخـــــذ األمــــور إلى هـــــذا ا
سرحـية العاجـلة طريـقها إلى التـنفيذ أو ا
الـتطبيق خـاصة وأنها مـوجودة منذ قرون

فى مسارح العالم صغيرها وكبيرها.
عــــام  1980 -1981زرت مــــديـــــنــــة مــــالــــطــــا
صـيفـا حـيـنـمـا كنـت أعمل أسـتـاذا بـجـامـعة
ـســرح الـقـومـى هـنـاك الـفــاحت فى لـيــبـيــا. ا
ـسـرح دار فى بـلـد صــغـيـر جـدا يُــذكـرنى 
ـصـرية الـتى احـترقت  –وأسـفًا – األوبرا ا
عـــام  .1971مـــســـرح صــــغـــيـــر لــــكن بـــأدوار
لــــلــــبـــنــــوار ولــــوج أول ولـــوج ثــــانى وأعــــلى
ــلــكــيـة الــصــالـة كــأنه مــســرح دار األوبــرا ا
ة التى كـان يُجبرنـا أستاذنا الراحل الـقد
زكى طـلــيـمــات عـلـى حـضــور كل عـروضــهـا
باجملان تـكمـلة عمـليـة وتطـبيقـية لـلدراسة
ـعــهـد الــعـالى لــفن الــتـمــثـيل فى مــعـهــده (ا
ـــــعــــهـــــد فى الـــــعـــــربى) هـــــكــــذا كـــــان اسم ا

اضى.  أربعينيات القرن ا
سرح مـالطا الصـغير الذى لعلـنا نتشـبه 
ـســرح اإلجنـلـيـزى  –إذ كـان نـقل تـقــنـيـات ا
للبـريطانـي اليـد الطولى هـناك وال يزال

مصيفا للبريطان حتى اليوم.
نـــهـــايــة إن مـــا ذكــرتـه من أحـــداث وتــواريخ
مثبت باحملاضـر الرسمية باجمللس األعلى

للثقافة منعا للمزايدة.
ـــــســـــرح إن كـل هـــــمـــــومـــــنــــــا هى مـن أجل ا
ـسـرح من تـطـلـعـات أو ـصــرى وال غـيـر ا ا
أشـخـاص. فـاحلـقـائق الـثـابـتـة هى الـبـاقـية

دوما. والله من وراء القصد.
ـــقــال أنـــنى اجلـــرأة فى تـــنـــاول مــشـــكـــلـــة ا
جتـــاوزت سن الـــطـــمــوح وتـــعـــديتُ حـــاجــز
اخلوف. وأتـذكـر مقـولـة الـزعيم الـسـياسى
والــروحى الــهــنـدى مــوهــانــداس كــرمــشــنـد
ـنـادى بـالالعنف غـاندى ( (1948 – 1869ا
حـيـنـمـا قـال: "فى البـدايـة يـتـجـاهلـونك ثم
يـسـخرون مـنك ثم يـحـاربـونك ثم تـنـتـصر

أنت فى النهاية".

غفوتها"!! 
لــيـس مـا أوردتـه تـصــفــيــة حــســابــات أو مـا
شــابه لــكن األمــر لـم يــكن أكــثــر من دعــوة
صــادقــة تــعـلــمــنــاهــا لــتــفــادى احلــرائق فى
ـــســـرح االشــتـــراكى األوربـى. فــكـــان هــذا ا

"جزاء سنمار".

ــقـال دعــونى أُحـدد فى هـذه الــفــقـرة من ا
الــتـــواريخ حـــرصــا عـــلى عـــاِمــلىْ (الـــصــدق
والثبات فى منـاهج البحث العلمى) وبعيدًا

عن الدعاية واألنا.
فى 5 / 12 / 2006 شرفـنى الـدكتـور جـابر
ـسـرح بـاجملـلس عـصـفـور بــعـضـويـة جلـنـة ا
األعـلى لــلـثـقــافـة فى نــفس الـتـاريـخ كـتـبتُ
إلى مــقــرر الــلــجــنــة  – رســمــيــا  – الـراحل
سـعــد أردش فـى فــقـرة 2 مــا يــفــيـد "طــلب
بــلــجــنـة  Seminar  "الــدعــوة إلى "ســيــمــنـار
مُــــصـــغـــرة ولـــو مــــرة كل شـــهــــر أو شـــهـــرين
ـصرى وحتديد سرح ا لـبحث مشـكالت ا
ـشـكـالت ومـنـاقــشـتــهـا ثم اخلـروج هــذه ا
بـرأى مــحـدد يـسـاعـد عـلى إزالـة مـثل هـذه
ـــشـــكالت ثـم تـــصـــويـــرهـــا عـــلى فـــيـــديـــو ا
سارح الـثقـافة اجلـماهـيرية فى إلرسـالهـا 
ـثال طـول مـصـر وعـرضـهـا وعـلى سـبـيـل ا
ال احلــــصــــر فـــــإنــــنى شـــــخــــصــــيًــــا أرى أن
مسـارح الدولة  –والتى عـانت من احلرائق
ـسـرحـيــة تـمـامـا كـمـا ـبــانى والـدور ا فى ا
عــانت كل مــســارح الــعــالم فى حــاجــة إلى
حـلـول جــذريـة تـسـتــنـد إلى الـعــقل والـرؤيـة
ـثـال مـرة ثـانـيـة الـواضـحـة. وعـلى سـبـيل ا
أرى أن مـــســارحـــنـــا احلـــكـــومـــيـــة فى أمسّ
ـــا عــرفــنــاه فى احلــاجــة إلـى أن تــتــســلح 
أوربا بـ (الـستارة احلـديديـة) كما تـعرفون.
وأظـن أنه قــد آن األوان إلنــشــائــهــا  –أمـام
الـسـتـارة األمـامـيـة كـبديـل بدال مـن حتر
واد احلـارقة حفاظا اسـتعمال الـشموع وا

السيـجارة أو الشـعلة كـما يقـوم كل مسرح
سـرحى بعـمل (بروفة وسم ا عنـد انتهـاء ا
حــريـق) تــنـــهــال فـــيـــهــا مـــيــاه اإلنـــقـــاذ عــلى
ـسـرح وفى الـصالـة إلتـمـام مـهـمة خـشـبـة ا
إطــفـاء احلـريـق.. الـوهـمى أصال لــضـمـان

تشغيل أجهزة اإلطفاء وصالحياتها. 
ومع كل هـــذا الــصـــدق الــذى عُـــدنــا به من
ـــســــرح األوربـى مـــســــلــــحــــ بــــاحلـــقــــائق ا
العلـمية فقد كتب  –وقت صدور الكتاب –
زمـــيل كـــاتب فى مـــجـــلــة "الـــكـــواكب" نـــقــدا
ســـاخــرا لــلـــكــتــاب فى 1966/4/19 بــعــنــوان
ـــســــرح االشــــتــــراكى بــــعــــد الــــبــــطــــانــــيـــة (ا
االشـتـراكـيـة واحلـذاء االشـتـراكى) بـعنـاوين
فـرعــيـة.. (غــمـوض طــرائف تــخـلّف). ثم
عـــاود الـــكـــتـــابـــة فـى نـــفس "الـــكـــواكب" فى
ـــــــقــــــــال عـــــــنــــــــوانـه (األخالق 1966/5/17 
ـسـرح االشـتـراكـى) بـعد االشـتـراكـيـة قـبل ا
قـالـ حامـيـ فى نفس أن رددت عـلـيه 
"الــكـواكب"  –الــتى كـنتَُ أنــا اآلخـر مــحـررا
بــــــــــهــــــــــا  – فـى 1966/4/25  - 1966/5/25 
ـطـافئ أُنــظـر كـيـف كـان الـرد عــلى فـكــرة ا
سـرحـية سـاعـتـها.. "كالم غـامض شـديد ا
الـغـموض الـذى ال ريب فـيه هو نـتـاج عدم
ــــــؤلف وبــــــ الــــــكالم الــــــوضــــــوح عـــــنــــــد ا
سـرح االشـتـراكى وهو فى ـنـسوب إلـى ا ا
الـــواقع يـــنـــســحـب عــلـى أى مــســـرح فى أى

دولة حتت نظام اجتماعى" انتهى كالم.
والـيـوم وبـعـد مرور ( (42عـامـا عـلى نـومـنـا
عن هــذه الـــقــضــيـــة احلــيــويـــة فى مــســارح
الــعـــالم لــعل الـــزمــيل  –وهــو حى يــرزق –
يــــــقـــــدر مـــــدى اخلــــــســـــارات الـــــتـى حلـــــقت
ــــســــارحــــنــــا بــــعـــــد أن أنــــهى واحــــدا من
سـرح عـندنـا هو شـتائـمه قـائال.. "إن فن ا
أكــثــر الــفـــنــون نُــضــجــا وارتـــبــاطــا بــالــواقع
ومـتـابعـة لـلـتطـورات االجـتمـاعـية الـتى تـمر
بـــهــــا بالدنـــا. نــــطـــلب مـن الـــله أن يــــصـــيب
الـســيــنـمــا واألغــانى والـفــنــون الـتــشــكـيــلــيـة
ـسـرح حـتى تـصـحـو من بـعض مـا أصـاب ا

عـــيب أن نــحــمـى دورا حــجــريـــة تــشع لــيال
بثقافة جلماهير بالدنا.

وعــــــلـى ذكــــــر احلــــــرائـق. أصــــــدرتُ  –وفى
ــســرح تــواضع شــديــد  –مــا تــعــلــمـــته فى ا
الـقـومى اجملـرى خلـمس سـنـوات أصدرت
كـتبة سرح االشتراكى  –ا كتابا صـغيرا (ا
الثقافية  –العدد  – 154 صادر عن الدولة
ــصــريــة لــلـتــألــيـف والــتــرجــمـة –  –الــدار ا
الــــثـــمن خـــمــــســـة قـــروش) أنــــقل جلـــريـــدة
"مـــســــرحــــنــــا" مــــا كــــتـــبــــتُـه عـــام  1966 فى
صـــــفـــــحـــــتى  38  و " .39 هـــــنـــــاك فـــــرقـــــة
ـــســرح االشــتـــراكى.. ولــقــد ـــطــافئ فى ا ا
اعــتــرفت الــدول االشـــتــراكــيــة بـــاحلــقــيــقــة
كــــامــــلــــة وهـى أنّ مــــســــارح الـــــدولــــة الــــتى
اليـ من أجل تـمـتـلـكـها وتـصـرف عـلـيـها ا
رفـاهـية شـعـبـهـا عـلـيـهـا أن تـكون فـى مأمن
من احلرائق. وإذا عُدنـا إلى حصر حرائق
ــسـارح ألدركــنــا اخلــســارات الــتى حلــقت ا
بانيها ـخازن مالبسها و بها وبأدواتها و
والـــتـى الزالت تــــلـــحـق بـــهــــا.. األمــــر الـــذى
ـســارح عُـدتــهـا فــأقـامت أعــدّت له نـظـم ا
فى كل مــســرح  –حــســـبــمــا نص عــلى ذلك
الـقـانـون  –فـرقـة مـطـافئ كـامـلـة تعـمل لـيل
. يتألف عددها من طاقم نهار فى ورديت
عـبارة عن 8 أعـضاء وقـائـد ضـابط. وهذه
الــفـرقـة لـهــا أمـاكـنــهـا االسـتـراتــيـجـيـة وقت
ــســرحــيــة وفـى أنــحــاء صــالــة الــعـــروض ا
اجلــمــهــور قــبـل الــعــرض وبــعــده كــمــا لــهــا
أمــاكـنــهـا الــتى حتـتــلـهــا أثـنـاء الــعـرض (فى
الــكــوالــيس) مــحــافــظــة بــذلك عــلى أمــوال
الدولـة وأرواح فنـانيـهـا وجمـهور مـسارحـها
من الــضـيـاع أو الـدمــار نـتـيــجـة اخلـطـأ أو

اجلهل أو التهاون"  –انتهى االقتباس.
ــــثل  –حــــسب دوره – عــــنــــدمــــا يُــــشـــــعل 
ســـيــجـــارة أو شُــعـــلــة. ســـاعــتـــهــا  –وكــتـــابــة
ـــــطــــــافـئ زمن اإلشــــــعـــــال ــــــســـــجـل رجـل ا يُ
بـــالـــدقـــيـــقـــة ويـــقف فـى نـــفس الـــوقت فى
ـــســرح حـــتى يــتـــأكــد مـن إطــفــاء كـــالــوس ا

الـكـتـابــة فى مـوضـوع أمـر شـائك وال شك.

ــوضــوع.. لــكن الــصــمت عـن إثــارة نــفس ا
عــبـطًــا أن نــدفن الــرءوس فى الــرمـال. وال
أعــتـــقــد أنــنـى بــكــتـــابــتى أجتــاوز خـــطــوطــا
حمراء إذ الدافع إلى الـكلمة هو التعريف
بــأن مــســرحــا أو أكــثـــر من مــســارحــنــا قــد
أُبـتلى بـهذه الكـارثة (فى عام  1962احـترق
مسرح اجلـيب األول فى نادى السيارات –

قصر النيل بالقاهرة).
لــكـن.. هل بــاســـتـــطــاعـــتــنـــا أو فى وســعـــنــا
إقـرار تدابير فعَّـالة ونافعـة لدرء مثلل هذه
األخطـار القدريـة وغيـر القـدرية? وأقول..
نـــعم. كم من مـــســارح إجنـــلــيــزيـــة وروســيــة
وفـرنــســيــة قـد أصــابــهــا مــثل مــا يـصــيــبــنـا
ــــهــــنـــة الــــيــــوم لــــكن هــــذه هـى طــــبــــيــــعــــة ا
ــسـرحـيـة حـيث الــديـكـورات من اخلـشب ا
ـالبس وغـــيـــرهـــا من مـــواد والـــقـــمـــاش وا

قابلة لالشتعال سريعا.
ـــقـــال اإلشـــارة إلى وال يـــســـتــــهـــدف هـــذا ا
حـــرائـــقــنـــا فـــهى ال تـــزال فى دور الـــبــحث
والتـحـقيق. لـكن الـهدف هـو حتـرير رسـالة
ثل هذه األقدار. توعوية تقف سدًا منيعا 
ـسـرحى.. لكن فى هل أعـود إلى التـاريخ ا
عــجـــالــة ألقــرر  –وبــالــواقع  –أن مــســارح

ريرة.  عديدة مرّت بهذه التجربة ا
سـرح أن ُتبـنى من اخلشب طـبيـعة خـشبـة ا
عــــلـى فــــراغ هــــوائـى أســــفــــلـــــهــــا تــــمـــــكــــيــــًنــــا
ألكـوسـتــيـكـيـة الـصـوت. ومـسـرح ديـونـيـزوس
اإلغــريــقى كـــانت صــالــته خــشـــبــيــة لــكــنــهــا
ـــســـرح الــذى ســـرعـــان مـــا انــهـــارت (وهـــو ا
ُقــدمـــته عــلــيه أعــمـــال األوائل إســخــيــلــوس
سـوفوكـليس بـدايـات درامات يـوريبـيديس).
ـسرح والـصالـة من احلجر. بعـد ذلك كان ا
ـسارح فى الـثقـافة الـهيـلنـسـتيـة توّسع بـناء ا
ــــســـرح من احلــــجــــر وتــــغــــيــــرت خــــشــــبــــة ا
اإلغـــريـــقى إذ انـــفــــصـــلت الـــصـــالـــة مـــكـــان
سرح سرح. خشبة ا اجلمهور عن خشـبة ا
فـقط من اخلشب (سقف الـباراسكـينيون +
اللـيجيـون مكـان احلدث واحلوار) كـما جاء
ارتــفـــاع الــلــيـــجــيـــون عــلى أعـــمــدة حـــجــريــة

ساحة ما ب 10 و 13 قدما.
ـســرح الـرومـانـى بـدايـةً قــام الـتــمـثـيل فى ا
ــعـابـد الـتى قـدّمت عـروضـا ديـنـيـة لم فى ا
ـــســـرح وفن تـــدم طـــويـال; إال أن انـــتـــقـــال ا
ـسارح احلـجريـة قد الـتمـثيل إلى قـاعات ا
ـســارح الــرومـانــيـة (فى  بـعــد بـنــاء دور ا
كشوفة كان احلجر هو سارح الدائرية ا ا
األساس  – الكولوسيوم فى روما + األرينا
فـى فــــــيــــــرونــــــا). أول مـــــــســــــارح الــــــدرامــــــا
الـرومانـية بُـنى عام  179 ق.م بجـوار معبد
أبـوللـو من اخلـشب لكن سـرعـان ما أُعـيد
بـنــاؤه من احلـجـارة عـام  145 ق.م. ونـفس
احلال فى مسارح بومـبيوس مارسيللوس

Orange بــــالــــبــــوس. أمــــا مــــســـرح األوراجن
ـيالدى فـمـثّل الـذى بـنى فى الـقـرن األول ا

سرح الرومانى احلجرى.  وذج ا
ــــراجع إلى أن أول كــــمـــــا تــــشــــيــــر بــــعـض ا
مـــــســــرح بُـــــنى مـن احلــــجـــــارة عــــلـى يــــد م.
أســـكـــوروس  هـــدمه فى الـــعـــام  58 ق.م
ألسـباب غـيـر معـلـومة. فى عـصـر النـهـضة
األوربى يصمم اإليطالى سبستيانو سرليو
 1475 - 1554 – مـسـارح حـجـريـة إيـطـالـيـة
بــفــتــحــة واســعــة تــصل إلى  17مــتــرا. كــمـا
يـأتى اإليــطـالى أنـدريــا بـالالديـو - 1580 - 
1508بـتطـبـيـقـات هـنـدسيـة يـودعـهـا مـسرح

بيكو) فى مدينة فتشنزا.  تياترو أو
هــذا عن حـــجــريــات مــســارح أوربــا والــتى
ـسرح. ومع ذلك سـبقـتـنـا كثـيـرا فى لعـبـة ا
فـقـد احـتـرقت مـسـارحـهـا احلـجـريـة حـتى

مع احتياطاتها األمنية أو الدفاعية.
ودعــــونى أقــــول.. لــــيـــسـت لــــديـــنــــا خــــطط
دفـاعــيـة ضـد احلــرائق. كـثـرت مــسـارحـنـا

ومسارح األقاليم واحملافظات. 
لـكن يـبـدو أن عـلـيـنـا أن نـبـدأ بـتـعـلم ثـقـافـة
إطـــــفــــاء احلـــــرائق وال عـــــيـب فى ذلك. ال

يـة واالستفـادة منهـا بدليل سرح الـعا ا
ــســـرحــيــ من االهــتـــمــام الــكــبـــيــر من ا
جـمـيع الـدول بحـضـوره والـسعى وراء كل

سرح اجلديدة. ما يقدمه من أنواع ا

ـسرح العراقى نريد أن تـوضح لنا حال ا
قبل وبعد االحتالل?

ــســرح الـــعــراقى يــنــشط - حــالـــيًــا بــدأ ا
ويـقــدم مـسـرحــيـات شـعــبـيــة جـمـاهــيـريـة
بـكومـيديـا نـظيـفة سـاخرة والـتـعبـير عن
كل الــــقـــضــــايـــا بــــكل حــــريـــة وشــــفـــافــــيـــة
وصراحـة عكـس فتـرة ما قـبل االحتالل
حـيـث سـيـطــرت الـديـكــتـاتـوريــة والـرقـابـة
ـبــدعــ ومـصــادرة كل مــا يــرمـز عـلـى ا
لألسـرة احلـاكــمـة فـكـانت الــرقـابـة عـلى
ــاءات كل شىء الـــنص الــتـــمــثـــيل اإل
احلـركـات األفـكـار.. إلخ. وهـذا مـا كـان
يــحــد من عــمــلــيـة اإلبــداع ويــقــيــد حــريـة
الـتــعـبـيـر واآلن ال تـوجــد رقـابـة وضـمـيـر
الـفـنـان هـو الـرقـيب الـوحـيـد عـلى عـمله
ـــقـــراطـــيــة ونـــحـــاول الــســـعـى إلنــشـــاء د
عراقية جادة يحق من خاللها للمواطن
الــعـادى الــتــعـبــيــر عن رأيه كــيـفــمــا شـاء
واجلـمـهـور لـم يـخـتـلف كـثـيـرًا الـيـوم عـمـا
قـبل االحـتالل وهو يـقـبل على مـشـاهدة
الـعـروض اجلـادة الـتى تـعـبـر عن قـضيـته

مع االحتالل األمريكى.
ــســرح هى الــصـــعــوبــات الـــتى تــواجـه ا

العراقى حاليًا?
- الــعـــقـــبــة الـــكــبـــرى هى ســـوء األوضــاع
األمـنـيـة وفـوضـويـتـهـا وتـأثـيـرهـا الـسـلـبى
ــبــدعــ والـــفــنــانـــ واجلــمــهــور عــلـى ا
ونحن نقدم مسرحيات تعبر عما حتدثه
آلـة احلـرب من دمـار وال نـتـحـدث باسم
قـــيــــادات أو أحـــزاب مــــعـــيــــنـــة ونــــحـــاول
االبــــــتــــــعـــــــاد عن ذلـك حــــــتـى ال نــــــقـع فى
سرح يأخذ على مصادمات مع أحـد وا
عــاتــقه ريـــادة اجملــتــمع فــكــريًــا وثــقــافــيًــا
ـسـرحـيون وسـيـاسـيًـا وهـذا مـا يـحـاول ا
ه للنهوض بالعراق بكل اجملاالت. تقد
× وما هو جديد عبد الستار البصرى?
- أقـــــوم بـــــبـــــروفـــــات مـــــســـــرحـــــيـــــة "ســــر
األســـرار" إخـــراج عــــمـــاد مـــحــــمـــد وهى
حتـــــكـى عـن ضـــــرورة تـــــكـــــاتـف اجلـــــهـــــود

العربية لوقف انهيار "السد"!!
عبد الستار البصرى:

ــســرح عــام 1961 صــعــد إلـى خــشــبــة ا
سـرحيـة بكـلية تـخرج فى قـسم الفنـون ا
الـفــنـون اجلـمـيـلـة فى بـغـداد عـام 1973
ـــســـرح  .. تـــتـــلــــمـــذ عــــلى يــــد أســـاتــــذة ا
العـراقى عضـو الفـرق القـوميـة للـتمـثيل
مـنـذ الـسـبـعـيـنيـات مـذيـع ومقـدم بـرامج
إذاعية وتـليفـزيونيـة حصل على الـعديد
ثل مـسرحى من اجلوائـز منـها أفـضل 
عـــامى  1986 1980عـن مـــســـرحــــيـــتى
ـة" و"حـال الدنـيـا" أفضل "كومـيـديا قـد
ثل تليفـزيون عن مسلسلى "من يطرق
بــاب الـــلــيل  1992 بــائع الــورد" 2007

. سرحي العراقي عضو باحتاد ا

ـهـرجـان الـدولـيـة بـالـقــاهـرة لـلـمـشـاركـة بـا
ـفردها لـتمثل وكسبت الـرهان واخـتيرت 

العراق بالتجريبى.
أن عروض الدول األجنبية كانت ضعيفة.
سرح هرجان الـتجريبى على ا  ما تـأثير ا

العراقى?
ـــســـرح - ســـاهـم عـــدد كـــبـــيـــر من رواد ا
الـعراقى أمثـال د. صالح القـصب هيثم
سرح عـبد الرازق وغيـرهما فى إنـشاء ا
الـــتــجـــريـــبى الـــعـــراقى من خـالل الــورش
ـسـرح التـقـلـيدى ـسـرحـيـة بعـيـدًا عن ا ا
وفى الــســنــوات اخلـــمس األخــيــرة بــدأت
الـعروض التجريـبية فى االنتـشار بجميع
مـــحــافـــظـــات الـــعـــراق بـــشـــكل واضح من
ـسـرحــيـ الـذيـن بـهـرهم خالل شـبــاب ا
ـتــغــيـرة ــســرح نـظــرًا لــطــبـيــعــته ا هـذا ا
ـــتـــجـــددة الـــتى تــــســـتـــهـــوى الـــشـــبـــاب وا
وأيـضًا بـسبب الـظروف األمـنيـة الصـعبة
التـى حتتم تـقـد الـعروض فى أى وقت
ــســرح الــتــقــلــيــدى فى الــنــهـــار ولــيس كــا
ـسـائـية الـذى ال يـقـدم إال فى األوقات ا
ثـقف سـرح التجـريبى ال يـهمه إال ا وا

ــسـرح الـعـراقى وله تـأثـيــر شـديـد عـلى ا
والـعــربى وســمح بـاالطالع عــلى جتـارب

كـثيـرة من قـبـل قوات االحـتـالل األمريـكى
أثـناء ذهـابـنا ومـغـادرتنـا لـلمـسـرح وحدوث
ــسـرح مـثــلـمـا تــفـجــيـرات عـديــدة بـجـوار ا
ـاضى فى حـدث ثــانى أيـام عـيــد الـفـطــر ا
الــثـــالـــثــة عـــصــرًا حـــيث تـــفـــجــرت ســـيــارة
ــا أصــاب ــســرح  مــفــخــخــة أمــام بــاب ا
أعضـاء الفريق بـجروح وإصـابات خـطيرة
ونـــشـــرت وســـائـل اإلعالم اخملـــتـــلـــفـــة هـــذا
احلادث ورغم هذه الـصعوبات إال أنها لم
ـبـذول من أجل تـقـد تـقـلل من اجملــهـود ا
عمل مـتميـز من فريق الـعمل وكـان حتدياً
كــبـــيــراً من قـــبل اجلــمــهـــور الــغــفـــيــر الــذى
حـضر مـسـاء يـوم هـذا الـتـفجـيـر لـلـمـسرح
ــــا كــــان له أثــــر كــــبــــيــــر فى رفـع الـــروح و
ــعــنــويــة لـــلــمــمــثــلــ وحتــدٍ كــبــيــر لــقــوات ا
ـسـرحـيـة االحـتالل األمـريــكى. وعـرضـنــا ا
ــــــــاضى وفـى عـــــــدة بـــــــبــــــــغـــــــداد الـــــــعـــــــام ا
مـــحـــافــظـــات بـــنــاء عـــلى طـــلب اجلـــمـــهــور
وشــــاركت فـى مــــهــــرجــــانــــات دولـــــيــــة مــــثل
ــسـرح مــهـرجــان بــابل الــدولى مــهـرجــان ا

التجريبى بكربالء وأماكن أخرى.
سـرحـية وجـديتـهـا فى طرح وبفـضل قـوة ا
ـنــافـسـة مـع عـشـرة أفـكــارهـا اســتـطــاعت ا
ـشـاهدة عـروض عـراقـيـة تـقدمـت للـجـنـة ا

سينوغرافـيا مؤلف) وقدمنا معظم ألوان
سرحى من كـوميـديا تراجـيديا الطـيف ا
.. إلخ واسـتــحـوذنـا عـلى عـقـول ارجتـاالت
ــــتــــنــــوع مـن جــــمــــيع وقــــلــــوب اجلــــمــــهـــــور ا
اجلـــنـــســـيـــات خالل  45دقـــيـــقـــة هى مـــدة
الـعـرض اعـتـمـادًا عـلى الـنـاحـيـة الـصـوتـيـة
واألداء الـســلس من خالل الـلــغـة الـعــربـيـة
الفصـحى والعامـية واإلجنلـيزية وقـدمنا
الــتــراث الــشــعـــبى لــطــرح قــضــيــة الــعــراق
وهــــــويــــــته حتـت آلــــــة احلــــــرب واالحــــــتالل
األمــريـــكى ومــا أحـــدثه من دمـــار وخــراب
قـتل تــعـذيـب اغـتــصـاب.. لــيس فـقط فى
البنـية التـحتية بل أيـضا فى بنـية اإلنسان
العـراقى. واحلمـد لـله أننـا أوصلـنـا الفـكرة
بــحـذافـيــرهـا لـلــمـتـلــقى الـعــربى واألجـنـبى
فـكـان فـرحًـا بـهـا وسـعـيـدًا ومـصـفـقًـا طـوال

العرض.

سرحية  ما هـى الصعوبات التى واجهت ا
فى ظـل الـــظـــروف األمـــنـــيـــة الـــصـــعـــبــة

بالعراق?
ـدة ثـمــانـيـة أشـهـر - اسـتـمـرت الــبـروفـات 
ـسـرح الـوطـنى وواجـهـتـنـا عـوائق أمـنـية بـا

ثل فى  الدورة العشرين للتجريبى  حصل على جائزة أفضل 
مثل العراقى عـبد الستار البصرى لم يكن مفـاجأة: فوز ا
ـسرح هـرجان ا ثل فى الـدورة األخيـرة  بجـائزة أفـضل 

التجريبى.
لم يكن مـفاجأة.. ألن الفـوز كانت له  أسبـابه التى ظهرت
أمـام األع ودعـمتـها حـفاوة استـقبـال اجلمـهور والـنقاد
تـميز فى عـرض "حتت الصفـر".. كما أن ألداء البـصرى  ا

العرض نـفسه نـال جانـبًا كبـيرا من احلـفاوة خـصوصا وأن
مـحـوره  – الـعـراق  – هـو مــحـور سـاخن جــاذب لالهـتـمـام

واالنتباه.. والتعاطف..
"مسـرحـنـا" الـتقـت عبـد الـسـتـار البـصـرى .. لـلـتـعرف عن
ـسرح قرب عـليه  وعـلى عرضه "حتت الـصفـر".. و على ا

العراقى فى الظروف احلالية.. فكان هذا احلوار.

 عبدالستار البصرى:

 آلة احلرب األمريكية 
دمرت كل شىء

 أمضينا 
ثمانية أشهر
 فى البروفات
 وسط جحيم
التفجيرات

 الكوميديا
أفضل وسائل
قاومة سرحى  ا

احملتل

احلرائق مرة ثانية

تسييس اجلوائز! 

التجريب فى "حتت الصفر"

ظروف صعبة

قبل وبعد االحتالل!

أهم من اجلائزة

مسيرة مسرحية

الستارة احلديدية
١- دعامتان من احلديد               ٢- صاج قوى                                                ترفع وتنزل كهربائياً

١ ١

٢

cyan magenta yellow black File: 7-26�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

بـــعـــد بـــروفـــات اســـتـــمـــرت خـــمـــســـة أشـــهـــر
انـسحب النجم فـاروق الفيشـاوى من بطولة
عـــــرض (سى عـــــلـى وتـــــابـــــعه قـــــفـــــة) وأثـــــار
انــســحـــابه عــدة أمـــور مــثل مـــدى إمــكـــانــيــة
انــسـحــاب الـنــجم من الــعـرض فى أى وقت
وقـد تـقـاضى الـفـيـشـاوى مـقـدم الـعـقـد رغم
أن لــوائح الـبــيت الـفــنى لــلـمــسـرح ال تــسـمح
بــذلك ثم إن هــذا الـتــعــثـر هــو الــثـانـى عـلى
الــتـــوالى لــلــمــخـــرج مــنــيــر مــراد بـــعــد تــعــثــر
مـــشـــروعه الـــســابـق (الــلـــجـــنـــة) والـــذى كــان
مقررًا أن يقوم بـبطولته النجم نور الشريف
وألن اخملـــرج مـــنــــيـــر مـــراد قــــد اعـــتـــذر عن
احلديث جلريدة (مسرحـنا) فقد استطلعنا
آراء رئيـس البـيت ومـديـر الـفـرقـة وعدد من

. مثل اخملرج وا
مطلوب احترام التعاقدات

> هـشام جـمعة يـقول: «ال أمل فى أى شىء
ـا أن الناس ال تـفرق بـ كوننـا أصدقاء طا
وبـــ الـــعـــمـل لـــذا البـــد من تـــدخل حـــاسم
لرئيس البيت الفنى للمسرح ألن النجم كبر
أو صـغـر البـد أن يـحـتـرم تـعـاقـداته ولـو مـر
األمـر بـسالم سـيتـكـرر كل مـرة وسـيـنـسحب

باقى أبطال العرض أيضًا!

> د. أشـــــرف زكـى رئــــيـس الــــبـــــيـت الــــفـــــنى
لـــلــمـــســرح: «الـــفــيـــشــاوى أبـــدى لى أســـبــابــا
خــــاصـــة العــــتــــذاره (رفض زكـى اإلفــــصـــاح
عـنهـا) والعـرض لن يتـوقف فقـد  التـعاقد

ثل آخر وانتهى األمر»!. مع 

> د. سـميـرة محـسن تطـالب بالـتعـرف على
ــا يــكــون عــذرًا عــذر الــفــيــشــاوى أوال «فــر
قــهــريــا فــفى هــذه احلــالــة عــلــيــنــا أن نــقـدر
ظــروفه. وتـضــيف: أنــا أعـلم أن الــفـيــشـاوى
ــا يــعـــانى من مـــشــاكل فـى الــغـــضــروف ور
شاركة فى أى يكون الطبـيب قد منعه من ا

عمل».

> سامى مـغاورى: «هنـاك الكـثيـر من األعمال
ـسـرح الـدولـة يـسـتـغـرق الـتـحـضـيـر لـهـا وقـتـًا
طـويًال حتى إذا ما جـاء موعد عـرضها فوجئ
ـمثلون بأن الـعرض الذى كان مـقررًا افتتاحه ا
فى الصيف تأخر إلـى الشتاء وأنهم قد دخلوا
فى أوقـــــات أخــــرى ال تــــنـــــاسب مــــواعـــــيــــدهم
وارتـباطاتـهم األخرى وحيث إن مـسرح الدولة
فـى ظل االنـــفــتـــاح االقــتـــصــادى احلـــالى دخل
ــنــافــســة ولــيس اخلــدمــة وارتــبط مــنــظــومـة ا
بــالــعــرض والــطــلب والــربح الــتــجــارى وأصــبح
مـطــالــبـًا بــاحلــصـول عــلى ربح ومـن ثم جلـأت
إدارته لـــلــنــجــوم لــتــحـــقــيق أربــاح إذا فالبــد أن

تخضع لظروف النجم».

قـضـيـة انـسـحـاب الـفـيـشـاوى بـعـد تـقاضـيه
مقدما لعقـده أثارت نقطة هامة فهذه هى
ـرة األولى التى يدفع فـيها البـيت عربونا ا

تعاقد وهو ما يشكل مخالفة للوائحه.
> هــشـام جــمــعـة يــؤكــد أن الــفـيــشــاوى حـصل
عـلى مـقـدم وأن هــذه الـسـابـقـة هى األولى من
نـوعـهـا فـى تـعـامل مـسـرح الـدولـة مع الـفـنـانـ
ويقول: «الشئون القانـونية بالهيئة تعكف حاليا
طالـبته بالعربون عـلى دراسة عقد الفـيشاوى 

وأيضا بالشرط اجلزائى فى عقده».

ويـقـول الـعـصـفـورى: «هـنـاك خـلل فـى عـقود

> فـى مسرحـية «الـسبـنسة» يـنجح سـعد الـدين وهبـة فى إخضـاع اخللفـية االجـتمـاعية
حلـتـميـات اخللـق الفـنى ألنه يربـط عمـله من أولى صـفحـاته بخط الـصـراع الرئـيسى
ــثل الـسـلــطـة سـواء كــان مـديـرا أو عــمـدة أو مـأمــورا وبـ الـطــبـقـة مـن اخلـارج بـ 

ستوى االجتماعى. الفقيرة التى يعيش داخلها القرويون.. هذا على ا
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سرح الغد بالعجوزة. دة 6 أيام  > مسرحية خالتى صفية والدير للمخرج محمد مرسى يتم عرضها 30 نوفمبر اجلارى 
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سرحية اجلادة لدعمها ماليا. شروعات العروض ا > د. حس اجلندى مدير صندوق التنمية الثقافية أعلن عن استقبال الصندوق 
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اذج اجتماعية ضائعة جتسد لنا ؤلف عدة  > فـى مسرحية «كوبرى الناموس» يجمع ا
ظـاهر البراقة التى تلوذ الـضياع الذى يعيشه اجملـتمع وكأنه يقول إنه مهـما خدعتنا ا
بـها الطبقـات اخملتلفة من مـوظف وجتار وعمـال.. إلخ فلن تخرج عن كـونها قطاعات

. دع والدراويش والعاهرات والضائع متنوعة من اللصوص والنشال وا
سرحي جريدة كل ا
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انسحاب فاروق الفيشاوى من «سى على» يفتح ملف عقود مسرح الدولة

عنده أسبابه!

وســقـطت ســقـوطـا مــدويـا هل نــنـسى عـرض
(نص أنــــــا ونـص أنت) الــــــذى ضـم ســــــهــــــيـــــر
الـبابلى وإسعاد يـونس فى عز تألقهـا ومعهما
شـريف منـيـر ولم يسـتـمر أكـثر من 15 يـوما
لك جنوما لـسوء مسواه إن مـسرح الدولـة 
بـعمـلهم وسـلوكـهم وليس بـوضع أسمـائهم فى
ــــتــــحــــمــــســــ أول األفــــيـش وأنــــا من أشــــد ا
لـالســتــعـــانــة بـــأبــنـــاء الــبـــيت الــفـــنى وإن كــان
الـنـجـوم يسـعـون خـلف الـسيـنـمـا والـتلـيـفـزيون
ـسـرح ونحن الرتـفاع أجـورهم فـلـيتـركـوا لـنا ا
قــادرون عـلـى إخــراج أجـيــال تــعــلى مـن شـأن

مسرح الدولة».

> سميـر العـصفورى: «حـكاية جنم الـشباك
ـــســـرح مــــجـــرد إشـــاعــــة ألن الـــنـــجـــوم فـى ا
الــقــادرين عــلى جــذب اجلــمــهــور ال يــتــعـدى
عــددهم أصــابع الـــيــد الــواحــدة واحلل هــو
عودة نظام الفرقة التى تعمل بأبنائها ألنهم
الـرصيـد احلقـيـقى لهـا ألنه ثبت أن أعـضاء
الـفرقة ح يـتحولون حلـزب سياسى وفنى
ـسرح فإنـهم يحـققـون جناحـا كبـيرا وانـظر 
الـطـلـيـعـة الـذى عـاش سـنـوات عـديـدة يـقدم
أعـمـاال نــاجـحـة بـدون جنــوم آخـرهـا عـرض
«الــــبــــؤســــاء» الـــذى حــــقـق جنـــاحــــا فــــنــــيـــا..

وجماهيريا كبيرين».
ومـوضــوع االســتـعــانـة بــالـنــجـوم وهـم يـبــيـعه
بــعـض الــشــبــاب مـن اخملــرجــ لــلـــمــتــاجــرة
بعالقتهم بالنـجوم وتقد األمر كما لو كان
ــشــاركــة وفى الــنــهــايــة مــقــابل إقــنــاعــهم بــا
يـستـقـدمـون جنومـا يـتسـاوون فى مـسـتواهم
مع أبـــنــاء الـــفــرقـــة وإن كــانـــوا أقل حـــمــاســًا

منهم والنتيجة صفقة خاسرة».

> ســــــامى مــــــغـــــاورى: «مـــــســــــرح الـــــدولـــــة
يــسـتـعــ بـالـنــجـوم لــتـسـويق الــعـرض لـكن
مـــاذا فـــعل لـــلــــصف الـــثـــانـى والـــثـــالث من
أبـنـائه أين الـكــوادر الـفـنـيـة الــتى يـقـدمـهـا
مـــســـرح الــدولـــة وفى الـــســـتـــيــنـــيـــات كــان
ــسـرح الــقـومى هــو الـبــطل وعن طــريـقه ا
عــــرفـت اجلــــمــــاهــــيـــــر عــــبــــد الــــلـه غــــيث
ورشــوان تــوفــيق وغــيــرهــمــا ألنــهم كــانـوا
ــــســـرح ــــشــــاهـــدة عــــروض ا يــــتــــوافـــدون 
الــقــومى اآلن تــبـدل األمــر بــحــيث صـارت
ــشـاهــدة الــنـجم الــنــاس تــذهب مـجــبــرة 
واإلدارة تـستـع بـالـنجـوم حتى تـنفى عن
نـفـسهـا مـسـئولـيـة فشل الـعـرض بأنـهـا قد
اسـتـقـدمت جنـمـاً.. فـمـاذا تـفـعل أكـثـر من
ذلك رغم أن الـنـجم لـيس مـعـيـاراً لـلـنـجاح
والـــدلـــيل عـــروض جنـــحت دون أى جنـــوم

مثل «قهوة سادة».
> يــنــفـى د. أشــرف زكى كــثــرة انــســحــاب
الـنجوم من عروض الـبيت الفنى لـلمسرح
ويـــــقــــــول: «أين هــــــؤالء الـــــنــــــجـــــوم الــــــذين
انـسـحـبـوا مــشـكـلـة هــالـة فـاخـر إن كـانت
هــنـاك مــشــاكل فى الــعــرض جـاءت إلــيــنـا
وأبــدت رغــبــتــهــا فى االنــســحــاب وعـرض
سـعـيـد صــالح لم يـلغ لــكـنه أصـيب بــتـعـثـر

مع فى العملية الفنية.
تـشــاركه الـرأى د. ســمــيـرة مــحـسن وتــقـول:
هـالة فاخر وسـوسن بدر أبدتا رغـبتهما فى
ـــســـرح فـــتــرة االنـــســـحــاب وأعـــطـــتـــا إدارة ا
لتـدبير األحـوال والبـحث عن بديل وبـالتالى
فـهــمـا لــيـســتـا مــخـطـئــتـ ألن الــتـعــاقـد مع
الـنـجم ال يـسـتـمـر إلى مـا ال نـهـايـة بل لـفـترة
معينة يعقـبها جتديد العقد ومن حق الفنان

أن يطلب عدم جتديد عقده».
سرح إعادة صنع جنوم ا

ولن يــكـــون هــنــاك فــرصـــة أمــامه لـــلــتــراجع
أيــضـــا مــســرح الـــدولــة لن يـــســتــطـــيع إلــغــاء
ـالــيـة ســتــحـاســبه عـلى الـعــرض ألن وزارة ا
مـقـدم العـقـد الـذى تقـاضـاه ولن يـتـمكن من

ا أنه هو من ألغى التعاقد». أخذه طا

بـعــد أن تـكــررت ظـاهــرة انـســحـاب الـنــجـوم من
عـروض البيت الفـنى للمسـرح ومن ال ينسحب
ــشـاكل واألزمــات داخل الـعـرض مــنـهم يــثـيـر ا
ومـشـكــلـة «ذكى فـى الـوزارة» لـيــست بـعــيـدة ومـا
ترتب عليهـا من انسحاب هالة فاخر وقبل ذلك
ـلك لــيـر» انــسـحــبت سـوسـن بـدر من عــرض «ا
وغـيـرهــا من احلـاالت فـهل ســيـسـتــمـر مـسـرح

الدولة فى االستعانة بغير أبنائه.

> هشام جمعـة يقول: «أتمنى أال نلهث خلف
الـــنــجـم وأن نـــدرك أن الـــعــرض هـــو الـــنـــجم
ومـستـواه هو مـا يـحدد جنـاحه ولك أن تنـظر
إلى كم الـــعــروض الـــتى حـــوت جنــومـــًا كــبــارًا

> د. ســــمــــيــــرة مـــحــــسن: «إن كــــان مــــســـرح
الـدولة يـسـعى لـتغـيـيـر لوائـحه وإدراج مـقدم
الــــعــــقــــد فى بــــنـــوده فــــهــــذا شىء مــــحــــمـــود
خـصـوصـًا أن الـبـيـروقـراطـيـة احلـالـيـة تـمـنع
حـصـول الـفـنـان عــلى أى مـسـتـحـقـات له إال
بـعد افتـتاح الـعرض وأحـيانا بـعد االفـتتاح بـ
15 يــومـاً وعــرض «رومـيــو وجــولـيــيت» عـلى
ثال ظل أبطـاله يقومون بالتدريبات سبيل ا
لــشــهــور طــويــلــة دون أن يــحــصــلــوا عــلى أى

مقابل إال بعد االفتتاح».
وتقـتـرح د. سمـيرة: «أن يـكـون هنـاك مـقابل

للبروفات يعادل ربع قيمة التعاقد».
> محمود احلـدينى: «العقد احلالى مراجع
قانونيـا وعمل من خالله جنوم كبار آخرهم
يـحــيى الـفــخـرانى وكــلـهم لم يــحـصــلـوا عـلى
مـســتـحـقـاتـهم إال بـعــد رفع الـسـتـار لـكن إن
كـان مسرح الدولة يـريد تغييـر العقد بإدراج
ــقـدم به فـهـذا من شـأنـه خـلق الـتـزام عـلى ا
الــطـرفــ حـيث إن الــفـنــان ســيـحــصل عـلى
ـا تـقـاضاه مـقـدم ويـوقع عـلى وصل أمـانـة 

مسرح الدولة.. أنها ال حتدد موعدًا لبداية
ـسـارح السـيـاحـية ونـهـاية الـعـرض رغم أن ا
ـسـارح االبـتـذال ــثـقـفـون  أو مـا يـسـمـيـهـا ا
تـنص عـقـودهـا عـلى مـدة الـعـرض ومـوعدى
ـعــلم حـكـشـة الـبـدايــة والـنـهــايـة وبـالـتــالى فـا
ـــــــســــــــرح اخلـــــــاص أفـــــــضـل فى صــــــــاحب ا

تعاقداته من مسرح الدولة».

> د. أشـرف زكى: حـصـول الـفيـشـاوى عـلى
مـقــدم لـعــقـده هــو خــطـوة أولى فى مــشـروع
تـــعــديل عـــقــود مـــســرح الــدولـــة وإدراج مــنح
ـتــعـاقــد مــقـدمــا لـعــقـده وحــقــيـقــة فـإن كل ا
الــعـــقـــود بــحـــاجــة إلى تـــعـــديل ســواء عـــقــود

سرح أو السينما أو التليفزيون». ا
ويـنـفى أشـرف زكى أن يـكـون مـوقـفه حـرجـًا
فى هذه الـواقـعـة كونه رئـيس الـبـيت ونـقيب
ـمثلـ أيضا ويقـول: «من أين يأتى احلرج ا
فــنـحن لم نــخـتــلف لـنــلـجــأ لـلـنــقـابــة ثم إنـنى
لــست وحـــدى فى الــنــقـــابــة هــنـــاك مــجــلس
إدارة وهــــنـــاك شــــئـــون قــــانـــونــــيـــة يــــرأســـهـــا

مستشار من مجلس الدولة».

نافسة  سامى مغاورى: مسرح الدولة دخل منظومة ا
وعليه أن يخضع لظروف النجم!
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سارح ال تغلقوا ا
ـسـارح ومـحـنة حـيـنـمـا كـتبـت في األعداد الـسـابـقـة عن حي ا
غـلقة سـارح ا ـسئولـ باسـتعـادة ا مـسرح الـهنـاجر مـطالـبا ا
الـتي كـان لهـا دور فى حيـاتـنا الـثقـافيـة كـمسـارح عمـاد الدين
وحديـقة األزبكـية والتي تـعتبـر ثروة قومـية ينبـغي احلفاظ
ـمـكن استـعادة عـلـيهـا حيـنـما كـتـبت ذلك متـفـائال بأنه من ا
ــمـلــوكـيـة ـســارح مـثــلـمـا تــسـتــعـيـد الــبـيــوت األثـريـة ا هـذه ا
والـقـصـور اإلسالمـيـة ونـقـوم بـتـرمـيـمـهـا وإصالحـهـا لم أكن
أتــصــور أن مــا يــحــدث فى الــواقع هــو عــكس مــا تــمــنــيــته أو
سـارح ال فتـحهـا هو الذي تفـاءلت به إذ إن مسـلسـل إغالق ا
أخــذ يـتــوالى ويـسـتــشـرى مــنـذ بـدأ بــاحـتـراق مــسـرح األوبـرا
اخلـديـويـة لـيـصـبح مـجـرد جـراج كـئـيب لـلـسـيـارات ولـيـشوه
أجمل بـقعة تاريخيـة فى القاهرة ثم اختـفاء مسرح احلكيم
ـسـارح ـسـرح الـوحـيـد الـبـاقى فى عـمـاد الـدين شـارع ا وهـو ا
وبـعـدها  هـدم وتـخريب مـسرح الـسـامر الـذي كان مـتـنفـسا
سـرح الشعبى ثم إغالق للـفرق اإلقليـمية وبـوتقة للـتراث وا
يـة الـفـنون ومـسـرح سـيد درويش بـالـهرم واآلن مـسـرح أكـاد
يتم إغالق مـسرح الـطلـيعـة ومسـرح السالم بـحجـة أنهـما فى
ـا يلـحق بـهمـا مسـرح الـعرائس بـعد حاجـة إلى اإلصالح ور
ــسـرح الـقـومي الــعـريق الـذي مـا إن ـيـاه وكـذلك ا إغـراقه بــا
يــخــرج من مــحــنــة حــتى يــدخل فى مــحــنــة أخــرى آخــرهـا
احلريـق الذي حدث به نتيجـة اإلهمال هذا فضال عن إغالق
جمـيع مسارح وفـرق القطاع اخلـاص التي لم يبق مـنها سوى
مـســرح الـزعــيم ومــسـرح الــفن. واآلن هـا هــو ذا مـســرح الـفن
ـهددة بـالـزوال وأيـضا غـلـقـة وا ـسـارح ا يـنـضم إلى سـلسـلـة ا
سـلسل إغـالق مسـرح التـليـفزيون كن أن نـضيف إلى هـذا ا
(مـسـرح يـوسف الـسـبـاعى) وهـكـذا. أي أنـهم يـغـلـقـون مـسارح
الــدولــة ومــســارح الــقــطــاع اخلــاص عــلـى حــد سـواء دون أن
فـروض أن تدافع ـسـرحيـون أو نقـابتـهم الـتى من ا يتـحرك ا

عنهم.
ويبـدو أن األمـر قـد أصـبح وكـأنه وباء وعـدوى مـرضـيـة أخذت
تـنـتشـر مـثل انـتشـار الـنـار فى الهـشـيم أو كـأنـنا بـإزاء ظـاهرة
سـرحية "مشعـلوا احلرائق" أو فلنقل ميتـافيزيقيـة تذكرنا 
ـســارح". ولـنـكن صـرحـاء يـا سـادة إذا كـانت كـارثـة "مـغـلـقـوا ا
ـسـارح ـبـرر وراء إغالق هـذه ا حــريق مـسـرح بـنى سـويف هى ا
بحـجة حتـقيق وضمـان وسائل األمن واألمـان فلـماذا لم يتم
هـــذا األمــر حـــتى اآلن وقـــد مــضى عـــلى هـــذه احملــنـــة عــدة
اذا لـم تتـخذ اإلجـراءات الالزمة عـلى وجه السـرعة سنـوات? 
لــتـحــقـيق هــذا األمـر مــثـلــمـا اتــخـذت اإلجــراءات الـســريـعـة
والفـورية بعد حريق مجلس الشورى التي لم تستغرق بضعة
شــهــور ال عــدة ســنــوات? ألــيس هــذا من الــغــريب والــعـجــيب
ـريب يـا حـضـرات?! ودعـوني أسـألـكـم يـا سـادة سـؤاال بـريـئا وا
ــاذا لم يــتــحــول مــبـنى ـز  وصــدقــوني لــيس فــيه غــمــز وال 
مجـلس الشورى بعد احـتراقه إلى جراج للسـيارات كما حدث
ـاذا ال بــعــد احــتــراق مـبــنى األوبــرا اخلــديــويــة الــعـريـق? أو 
ـسـرح الفن? هل ألن يـتـحـول إلى حـديقـة مـثـلمـا يـراد اآلن 
مبـنى مجلس الـشورى أهم من مبـنى لألوبرا أو دار لـلمسرح?
ال أظن ذلك. فــإذا كـانت دار مـجــلس الـشـورى يــجـتـمـع فـيـهـا
ـقراطـيـة فـإن دور األوبرا ـثـلـو الشـعب بـاعـتـباره رمـز الـد
سـرح والفنون جميعًـا يجتمع فيهـا الشعب نفسه الذي هو وا
ـسـرح فى ــقـراطـيــة ذاتـهـا ولـيـس رمـزهـا فــقط أي أن ا الـد
ـان الشعب وهـو األصل وهو األولى بالـرعاية حقـيقته هـو بر
واإلصـالح الــــفـــــوري والــــســـــريع. ولــــنـــــتــــذكـــــر يــــا ســــادة أن
ـقراطية الـتي يتغـنى بها الـعالم أجمع نـشأت وترعرعت الد
ـسـرح فـى بالد اإلغـريق ولـنـتـذكـر أيـضـا مـقـولـة أحـد داخل ا
ى الــتي جـاء فــيـهــا: (أعـطــني مــسـرحـا ــسـرح الــعـا أعــمـدة ا
ـا يـعنى بـكل بـسـاطة أن إغالق مـسـرح هو أعـطـيك شـعبـا) 
خـــنق حلـــريـــة الـــشـــعـب وإزهـــاق لـــروحـــة الـــقـــومـــيـــة وقـــتل

قراطية. للد

فـالـقـمة مـرسـومـة كـمـنظـور من خط
R-VP مـن الـــــنــــــقـــــطــــــة اجلـــــديـــــدة
سرح بينما ألسفل مستوى خشبة ا
ــارة بـــالــســـطح الــرأسى اخلــطـــوط ا
ن لــــتــــكـــــمل مـــــنــــظــــور احلـــــائط األ
ونـقـطــة الـهــروب لـلــحـائط الــشـمـالى
 L-VP واحلــد األعـــلى أو الـــقــمــة
يتم إيجادها بـنفس الطريقة. ونظرا
لـوضع احلـائط اخلـلـفى فـإن نـقـطة
الـــهــروب ســتـــقع خــارج الـــورقــة يــتم
ـنـظور بـإنـشاء الـقمـة والـعمق عمل ا
ن. لــلــحــائط األيــســر واحلــائط األ
جــانـبـى فـتــحــة الـبــاب  إســقــاطـهم
سـتـوى فـارتـفـاعـاتهم مـبـاشـرة من ا
 حتـديــدهـا بــعـمـل نـقــطـتى قــيـاس
جــديــدة ( H3 )و( H4)عـن طــريق
الـــرسم من  C-VOعــبـــر مــســـتــوى
ـــســــتـــوى الــــلـــوحـــة. فــــتـــحــــة الـــبــــاب 
االرتـفاع (8 )عـلى كل قـطب يـسقط
ويـرجع إلى نـقـطـة ( C-VP )حـيث
ــــر بــــالـــــبــــاب ويــــحــــدد الــــبــــاب فى

نظور. ا
الـشباك مـثل الباب  حتـديده على
ــــــــســـــــتــــــــوى األرضـى. اخلــــــــطـــــــوط ا
الــــــرأســـــيــــــة تـــــقــــــام بـــــدون حتــــــديـــــد
ارتـــفــاعـــات بــاســـتــخـــدام أقــطــاب أو
نـــقط الـــقــــيـــاس لـــلـــحـــائط األيـــســـر
فـــــــالـــــــشـــــــبـــــــاك مـــــــحـــــــدد من (0  )
3والــــــــــرأسـى مــــــــــحــــــــــدد من (8  0
ــــســــتـــوى األســــفل ويـــوصــــلــــون إلى ا
(C-VP) بــاســتــخــدام خـطــوط إلى
ــركــزيـــة ونــقــطــة نــقـــطــة الــهـــروب ا
الهروب الـشمالـية تسـتخدم لـتحديد

االرتفاعات للشمال.
الــشـــكل األســاسـى تــمــثـــيــله اآلن فى
مـــنـــظــور ثـــنـــائى األبـــعـــاد "الـــلـــوحــة"
ســـمـك خط احلـــائط والـــتـــفـــاصـــيل
ــكن إضــافـتــهــا وحتــديـد مــقــيـاس
الــــــرسـم فـى شــــــكل ( D ) ألن خط
األفق وهو (6) فوق مـسـتوى خـشـبة
ــســرح ويــصــبح كــمــرجع لــتــحــديـد ا

نظر. مثل فى ا مكان ا

ـــصــمـم وظــيـــفـــتــان  إن اإلســـكـــتش ا
أساسيتان:

األولى: أنــهـا الـطـريـقـة األولـيـة لـنـقل
األفكار واالبتكارات الفراغية ثالثية
األبــعــاد عــلى سـطـح الـلــوحــة ثـنــائــيـة
األبـعـاد وذلك قـبـل الـتـنفـيـذ الـعـمـلى

للماكيت.
الـــثــــانـــيــــة: وهى بـــعــــد االنـــتــــهـــاء من
الــــــرسـم  من خـالل اإلســــــكــــــتش –
ــفــيـدة ــعــلــومــات ا ـعــالم وا بــعـض ا
ـــكن االســـتـــفــادة مـــنـــهــا فى والـــتى 
ابـتـكـارات جـديـدة فـيـمـا بـعـد. وبـهذه
ــهـارة – الــطـريــقـة  –بــإتـقــان هـذه ا
ـبتـد من تقد ـصمم ا سيـتمكن ا
أفـــكــاره بـــدقـــة مـــعـــقـــولـــة وذلك فى

صورة إسكتش.
استخدام الشبكة الفراغية

ــصــمــمــ – قــد ال يــعــتــمــد بــعض ا
الــــــــبـــــــارعـــــــ فـى الـــــــرسم  –عـــــــــلى
ــنــظــور اعــتـمــادا كــامال رســومــات ا
ـــوهــبــة الـــطــبـــيــعــيـــة واإلحــســاس فــا
قـاييس والـنسـبة تزودهـم بتكـنيك بـا
شـخصى لطريقـة التفكـير واالبتكار
; ــبــتــد أمـــا بــالــنـــســبــة لــلـــمــصــمـم ا
ــنــظــوريـــة هى طــريــقــة فــالــشــبــكـــة ا
لـلتـفكـير والـعمل مع األشـكال ثالثـية
األبعاد فى الفراغ باستخدام اللوحة

أو الورقة ذات البعدين.
ــوضـوعـة عـلى إن الــزوايـا الـفـرديـة ا
ـسـرح قـد ال سـطح أرضـيـة خـشـبـة ا
تــســاعــدهم فى إدراك مــيــكــانــيــكــيــة
نقطـة اإلسقـاط للمـنظور مع نـقطة
رؤيـــة واحــدة واألخــذ فى االعـــتــبــار

الكم الهائل من نقاط التهريب.
ــنــظــورة  – وعـــلى ولــكن الـــشــبــكــة ا
الـرغم من الـتـقـريب  – هى طـريـقـة
بـســيـطـة وذات دقــة كـافــيـة لــتـقـد

نظور على بعدى اللوحة. ا
ــــيــــزات اســـــتــــخــــدام طــــريــــقــــة إن 
ـنــظـوريـة) ـنــظـور هــذه (الـشــبـكــة ا ا
عـلى الـلـوحـة ذات الـبـعـديـن تـنـحـصر

فى أربع نقاط.
 1 -بــعـد االســتــخـدام األول لــنـقــطـة
الحــظـة (الـرؤيـة) إلنـشـاء الـشـبـكـة ا
ـــــنـــــظــــور ـــــنــــظـــــوريـــــة يـــــتم رسـم ا ا

االتصـال هـذه أن جمـيع االرتفـاعات
واألطـوال احلقيـقية تـقع فى مستوى
عـلومات ننـقلها إلى الـصورة وهذه ا
نـظـور بـاستـخـدام أقـطـاب أو نقط ا

ؤقتة. القياس ا
ــــنــــظـــور لالرتــــفــــاعــــات وخــــطــــوط ا
ـركـزية اإلضـافيـة لـنـقطـة الـتـهريب ا
ـــســتــوى الـــشــبــكــة  (c-vp)مــوازيــة 
األرضــيـة. نــقـطــة أو قــطب الـقــيـاس
pp ـكن إقـامـتـهـا فى أى مـكان مع
ـــــنـــــظـــــور أو أى أو مـع أى خط فـى ا
خط مــــــــواز مـــــــؤقـت االرتـــــــفــــــــاع فى
ــكن حتـديــدهـا عـلى خط ــنـظـور  ا
ــــقـــاس فى مــــرســـوم مـن االرتـــفــــاع ا

.(c-cp. إلى pp) 
ولـلـتـوضـيح كـمـثل (h1 فى الـشكل )
dكــمـــثل هــو قــطب ( 12) مــرفــوعــا
عـــلـى خط رأسى  2 فى الــــشــــبــــكـــة
األرضـيــة. االرتــفــاع احلـقــيــقى عــنـد
قـمـة الـقـطب يـتم إسـقـاطه وتـرجيـعه
إلى (cvp)حــتى يــتـقــاطع مـع أسـفل
ن. مستوى اخلـشبة مع السطح األ
الــــقــــطـب أو الــــنــــقــــطــــة ( h2)عــــلى
اخلط الـرئــيـسى ( 10 )الـذى يــقـوم
ــهــمــة إليــجــاد االرتــفــاعـات بــنــفس ا

ستويات العليا. على ا
إيجاد أو استخدام نقط الهروب

ـــشــهــد ـــنــظــر أو ا ـــا أن حــوائط ا
حتـــــدد عـــــلـى خـــــطـــــوط الــــــشـــــبـــــكـــــة
ـــهم إيــــجـــاد نـــقط األرضـــيـــة فـــمـن ا
الـــهـــروب. نــقـط الــتـــهـــريب خلـــشـــبــة
ـــســـرح الـــيـــمــــنى والـــيـــســـرى بـــدون ا
اســـتـــخـــدام  op وذلك بـــاســـتـــخـــدام
ــســـتــويـــات الـــســفـــلى فـى مــســـتــوى ا
للـجانب   HL األرضـية لـيتـقاطع مع
ــتــد لــيــرسم نــقــطـة ن كــمــثل  األ
HL عــــلىR – vR  ــــنى هـــروب 

بسهولة.
ــــــكن  2 -الـــــشــــــبــــــكـــــة األرضــــــيـــــة 
تــطـويـرهـا ألى خــشـبـة مــسـرح مـعـ
وإمكانـية حفـظها واسـتخدامـها عدة

مرات.
ـــكن رســـمه عـــلى ـــنـــظــــور  3 -إن ا
مـــــقــــــيـــــاس رسـم مـــــصــــــغـــــر حلــــــفظ
اســتــخــدام الــفــراغ والــنــســبــة وبــعــد
ــــكن تــــكــــبــــيـــــرهــــا إلى حــــجم ذلـك 

االسكتش.
ـــصــمم 4 - أخـــيـــرًا فــإن اســـكـــتش ا
يـــضع إطــاراً عـــامــاً لـــلــعــمـل وأيــضًــا

حلساب األبعاد الثالثية للماكيت.
مستوى األرضى

إن اخلــطـوط األســاسـيـة الســتـخـدام
نـظوريـة مبـينـة فى الشكل الـشبكـة ا
ــنــظـور ( .(Aإن تــطــويــر اسـكــتـش ا
ــنــظــور يــبــدأ مع لــوحــدة مــبــســطــة 
مـســتـوى األرضـيـة ( (Aالـتى يــحـدد
مــكــانــهـا بــالــشـبــكــة ذات األبــعـاد. ثم
يــــرقـم وضع األبـــــعـــــاد لـــــلــــتـــــوضـــــيح
ومـنـظـور آخـر لـنـفس الـشـبـكة B مع
تـــــوضـــــيح إطـــــارات وحـــــدود خـــــشب

ــــســـرح. فـــالــــشـــبـــكــــة األرضـــيـــة  ا
تـطويرها عن طـريق (نقطـة النظر)
وهى مـــســــافـــة مـــحـــددة عــــلى شـــكل
مــــخــــروطـى بــــزاويـــــة قــــدرهــــا (30 
درجــــــة) فــــــخـط األفق - كــــــمــــــثل -
مـحـدد عـنـد 6 واإلطـارات الـرأسـيـة
عـــــنــــد 1اخلــــطــــوة األخــــرى  C هى
رسـم مـــــــســـــــتـــــــوى األرضـــــــيـــــــة وذلك
ــوضـحـة فى ـربــعـات ا بــاسـتـخــدام ا
ــــــســـــتــــــوى األصـــــلى Aاخلــــــطـــــوط ا
الــرأســيــة تــرسم عــلى األركــان ومن

خاللها حتدد االرتفاعات.
أقطاب القياس

من الضـرورى أن نـتـذكـر عنـد نـقـطة

صممون البارعون ال يعتمدون  ا
نظور اعتماداً كلياً على رسومات ا

 هشام جمعة  فاروق  الفيشاوى

اذا? سرح..  عربون عقد السينما غير معمول به فى ا

د. سميرة محسن محمود احلدينى سامى مغاورى

ا ألسباب قهرية! ر

ظروف النجوم!

عقود البيت الفنى

علم حكشة! عقود ا

خطوة لتعديل العقود

مقابل للبروفات!

تكرار انسحاب النجوم

العرض هو النجم

االستعانة بالنجوم

النجم ليس معيارا للنجاح
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المح االجتـماعـية > إن سـعـد الدين وهـبة يـوظف كل عنـاصر الـنص خلدمـة ا
مـن خالل الـشـخـصـيـات.. فـهـو يــعـامل كل شـخـصـيـة عـلـى مـسـتـوى تـفـكـيـرهـا
وأسـلوبـها فى احلديث بـحيث تـبدو أمامـنا الشـخصـية حيـة وفى نفس الوقت

المح االجتماعية التى تمثلها. تبلور لنا ا
سرحي جريدة كل ا
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«الرقص مع الطيور»
 ....  والتحليق مع األفكار    
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ10

 فى عرض «بازل» سامح مهران يتحدث:
عن مصر وجمال عبد الناصر وحليم

وأشياء أخرى

سرحى. سرح بكلية العلوم االجتماعية بأكتوبر يعد رسالة ماجستير بعنوان فنون السيرك فى العرض ا عيد بقسم ا > الباحث محمد عبد الرحمن الشافعى ا

ارتعشت أوصالنا " ...
وكــتــبت جــوشـــوا بــيل مــؤخــرا مــقــاال فى
ـــجــــلــــة عـــالم ــــكـــان اخملــــصص لــــهــــا  ا
سـرح بـعنـوان " أنا سـعيـدة بالـتأكـيد .. ا
شــكــرا نــكــروسـيــوس" .. والــتى تــتــحـدث

فيه عن آخر أعماله فاوست جلوته :
" األوبـــرا األنــيـــقــة احـــتــفـــظت بـــبــهـــائــهــا
وهــيـبـتــهـا .. واحـتـفــظت أيـضـا بــقـدرتـهـا
عــلى تــفــتــيـح الــعــقــول .. مــعــتــمــدة عــلى
شـاعر فى القلوب واألفكار فى إيقاظ ا
العقول .. واحتفظت بـتكويناتها العميقة
.. إال أنـهـا اتـسمـت بالـبـسـاطة الـشـديدة
عـلـى يـد فــنـانــنــا نـكــروســيـوس وذلك فى
رائـعــة الـعــمالق جـوته أوبــرا " فـاوست "
.. واستعان فيها بفنانى أستوديو مسرح
"مـيــنـو فـورتــاس " .. فـتألألت مـوهــبـتـهم
دينة ميالنـو اإليطالية ـسرح بيكولـو 
.. ونكـروسيـوس ليس غـريبـا عن األوبرا
بـل له تاريـخ كبـيـر وبـارز فى هـذا اجملال
وأبـــرزهــا أوبــرا مـــاكــبث لــفـــيــردى والــتى
قدمها فى إيـطاليا وموسكو عام 2001
 ..وكـانت احــتـفــالـيــة كـبــرى بـالــبـولــشـوى
وتـكررت االحـتـفالـيـة مرة أخـرى وبـنفس
ــــــكــــــان فـى مــــــايــــــو  2005 مـع أوبــــــرا ا

"أطفال روزينتال" ...
كانت مغامرة لـتوانية بعنوان إيطالى 
مــحـســوبــة بـدقــة .. وكــان األداء أشـبه
لـعرض الـدمى أقـرب منه لـلـبشـر فـقد
ــمــيــزة واجلــديـدة كــانت الــتــقــسـيــمــة ا
ـــــــســـــــرح.. الــــــــتى قــــــــام بـــــــهـــــــا عـــــــلـى ا
نكروسيوس هى بـتقسيم العرض لعدة
أجــزاء كل مـــنــهــا له هــدف وغــرض ..
أربع ســـاعـــات مــقـــســـمـــة مـــا بــ ثـــلث
ونصف ساعة .. أحد األجزاء لإلبهار
الـبصرى .. وأخـر لالبتسـام والضحك
.. وغـيره للصـدمة والصمت والـتفكير
.. وهـكــذا كـأنك فـى مـغــامـرة مــشـوقـة
فى مــغـارة أو كـهـف أو بـ األدغـال ..
من الـــــظـالم إلى الـــــنـــــور والــــعـــــكس ..
وكـنت حـريـصـة عـلى الـتـركـيـز من أجل
ــداخـل الــنــقــديـة .. اصــطــيــاد بــعض ا
فـتـهت وفـقـدت تـركيـزى مع هـذه الـلـغة
ـسرحـيـة اخملـتلـفـة .. وأحـسست أنى ا
أعمى يـبحث عن طريق .. لم أصل له
إال مع أخر مشهـد .. حيث ظهر النور
فـجــأة وسط الـظـالم .. واحلـقــيـقـة أن
فـــــاوست هـى األخــــرى لـــــيـــــسـت أوبــــرا
عـــاديــة .. بل هى ســيـــنــاريــو مــفــارق..
األسـئـلـة متـكـررة.. عن كـيفـيـة أن يـبيع
إنــسـان نـفـسه لـلـشــيـطـان وقـد رسـمـهـا
جــــوتـه ووضع فــــيـــــهــــا خالصــــة فــــكــــره
وجتـاربه وهــو فى الـثـمــانـ من عـمـره
ــــدرجــــة .. كـل هــــذه االنــــطــــبـــــاعــــات ا
جـعـلـتنى سـعـيـدة منـتـشـية .. وجـعـلـتنى
أحـمل قـلـمـى وأكتـب بـدون تـركيـز مـنى
.. فقط أخرج مـا أشعر به .. وعندما
أفـــرغ هـذه الــشــحــنـــة الــتى لــدى عـلى
الــــورق ســــأخــــتــــمــــهــــا بــــكــــلــــمــــة شــــكــــر

لنكروسيوس "

ـــــا يـــــشــــــعـــــر بـه ويـــــفــــــكـــــر فــــــيه قـــــويــــــة 
نـكـروسيـوس بـصـدق .. وهـذا هـو اجلزء

األهم واألخطر فى هذا العرض ...
ـناظـر الطـبـيعـية فى وهـنـاك مجـموعـة ا
ــعـبــرة عن مــكـان ـســرحــيـة ا اخلــلــفـيــة ا

الــــصـــــحــــافــــة صــــاحــــبـــــة رأى واضح فى
نـكـروسـيـوس وإبـداعـاته .. فـفى الـبـداية
كــتب ويـــلــبــورن هـــامــبــتـــون الــشـــهــيــر فى
ـز مقـالـة بـعـنـوان " فـرقة الـنـيـويـورك تـا
لـتـوانـيـ تـروى حـكـايـة قـمع " عن إبـداع
نــــكــــروســــيـــوس فـى أول أعــــمـــالـه وهـــو "
احلصار " بتاريخ  21 يونيو  1991 :

"فى الوقت الذى تسيطر فيه أفكار
القمع السياسى بشكل كبير
عـلـى األجـواء األدبــيـة شـرق
نـــــــهـــــــر أودر أو شــــــومـــــــافــــــا
(غـابــات بـوهــيـمــيـا ) خالل
عــــــدة عــــــقــــــود .. لـم تــــــكن
تــشــغـل هــذه األفــكــار هـذه
الــبـــقــعــة ولـم يــكن الـــفــكــر
الــــرئــــيــــسـى يــــقــــتــــرب من
األدب الـغـربى  .. بـل كان
هــنـاك مـن كـتــاب الـشـرق
من اســـتــــســـلـــمـــوا لألدب
الـغـربـى واجتـهـوا ألفـكـار
سرح الغربى بإخالص ا

.. و مـــــثــــــال لـــــذلـك الـــــكــــــاتب
ــا لـهم ــسـرحى فــاتـسالف هــافـيل ور ا
الــعــذر فى ذلك .. فــالــبـعـض يـعــيش فى
خـوف مسـتـمر وخـشـية دقـات الـباب فى
منـتصف الـليل  واالعتـقال والـسجن ب
حلــظـة وأخــرى.. والــبـعض اآلخــر يــبـغى
دفع الضـرائب .. على اجلانب اآلخر ..
هــنـاك مـن حتـلـى بـالــشــجــاعــة .. وحـمل
ــكن فــكــره روح الــتــحــدى .. فى إنــتـاج 
أن يـطلق عـلـيه إنـتـاج ما بـعـد الـشيـوعـية
.. وهــو يــتــمــثـل فى الــعــرض الــلــتــوانى "
ــــــونــــــتــــــاس احلــــــصــــــار " لــــــلــــــمـــــــبــــــدع ا
ه حــالـيـا نــكـروسـيــوس والـذى يـتـم تـقـد
ضمن مـهرجان نـيويـورك الدولى للـفنون
عـلى مـسرح جـويس .. والـعـرض ترجـمة

أحــد أشـهـر مـخـرجى الـشـمـال األوروبى
.. مـن بالد مرت خالل اخلـمسـ عاما
ــــراحـل خــــطــــيــــرة ومــــؤثـــرة ــــاضــــيــــة  ا
ية .. ولـيست ببـعيدة عن احلروب الـعا
ــــــونـــــــتــــــاس إنه اخملـــــــرج الــــــلـــــــتــــــوانـى ا
نــكــروســيـوس  1952الــذى ولــد بــقــريـة
ـديـنــة راسـيــنـيـنــيـاى .. وهـو بــازوبـريــز 
مـخرج صاحب مـبدأ ال يحـيد عنه  فى
الــبــدايــة هــاجم الــتــفــكك مــثــلــمــا هــاجم
الــقــمع .. فـقــد انــتـقــد وبــشـكل الذع فى
أعــــمـــالـه الـــقــــمع الــــذى ظــــلت تــــمـــارسه
روســيــا عــلى بالده عــنــدمــا كــانت جــزءا
مـــنـــهـــا .. ولـــكـــنه رفـض وبـــشـــكل قـــاطع
أيضا االنـشطار عن روسيا .. آخذا فى
االعـتـبـار شـيــئـا أكـبـر وهـو تـوازن الـقـوى
الــذى ســيــخـتل نــتــيــجـة هــذا الــتــفـتت ..
ولــكن وبـعـد اسـتـقالل بالده .. سـانـدهـا
بــــقـــوة .. حـــيث لـم يـــعـــد هـــنــــاك مـــعـــنى
لـلــرفض واالعـتـراض وفى الــنـهـايــة فـهـو
لتوانيًا يعشق تراب بالده .. وكما يتكرر
ذكر لتوانيـا إعالميا .. فإن نكروسيوس

اسم ال يجهله اإلعالم.
فـــقـــد تــخـــرج نـــكـــروســيـــوس من مـــعـــهــد
وسكو سرحـية  النـاشارسكى للـفنون ا
عـام  .. 1979 وبـعـد الـدراسـة عاد إلى
فيـلنـيوس العـاصمـة اللـيتوانـية .. لـيعمل
ــدة عــام .. ثم عــمل ــســرح الــشــبــاب 
ــســرح مــقــاطــعــة كــاونــاس عــامــا أخــر 
لـلـدرامـا يـعـدهـا ويـعـود من جـديـد لـيـبدأ
رحـلـته الــنـاجـحـة بــالـعـاصـمـة فــيـلـنـيـوس
ــسـرح الـشـبـاب .. واحلــقـيـقـة أن هـذه
الـرحلة ب الـعاصمة ومقـاطعة كاوناس
مـنــحــته فـوائــدهــا كـبــيــرة.. فـقــد ارتـبط
ـــــجــــمـــــوعــــة من خـالل هــــذه الـــــفــــتــــرة 
الــشـبــاب الـذيـن امـتــدت عالقــته بـهم ..
وشاركوه العمل وكـون معهم فريقًا قويًا
ومــــتـــــجــــانـــــسًــــا..  وســـــاهم فـى تــــكـــــوين
ــمـيــزة إضـافـة إلى شــخـصـيــته الـفــنـيـة ا
وسيقى تشعبة با تعددة وا اهتماماته ا
خـتلف تـصمـيماته والـرقص التـعبـيرى 
وتفـصيالته ومـناهـجه .. كم اهتم كـثيرا
باألوبرا .. وكم كـان يحلم بأن تتزين كل
مدينة روسـية بدار أوبرا .. تقدم أجمل
وأرقـى الـعـروض .. وكـانت بــدايـته قـويـة
مع عــــرض " احلــــصــــار " .. الــــذى أثـــار
جــدال واســعـا ثـم أعـقــبه بــأوبـرا " احلب
ــــوت " .. وبــــعــــد عــــدة ســــنــــوات عـــاد وا
بــرائــعــة تــشــيــكــوف " اخلــال فــانــيــا " ..
وراح يــغـيـب ويـعـود .. فــقـدم " هــامـلت "
فى ثوب مختلف عام 1997و" ماكبث "
فى صـــــورة أوبــــرالـــــيــــة عــــام  2002 و"
أطـفــال روزنـتــال " عـام  2005 وأخــيـرا
رائــــــعــــــتـه " فــــــاوست " .. وقــــــد اعــــــتــــــاد
نــكـــروســـيــوس مـــنــاقـــشــة قـــضـــايــا بالده
بــــإضـــــافـــــات عــــلـى الـــــعــــروض أيـــــا كــــان
الــعـــرض ومن الــقــضــايــا الـــتى نــاقــشــهــا
االجتـــار فى الـــفــتـــيـــات والـــســيـــدات فى
شــمـال أوربــا خــاصــة لــتـوانــيــا .. وكــثـرة
مـــصــــاعب احلــــيـــاة هــــنـــاك .. وارتــــفـــاع
مـعــدالت االنـتـحــار .. كـمـا نــاقش أيـضـا
األحوال التعليمية والصحية السيئة فى
بـالده .. هــــــــذا إلى جــــــــانـب الـــــــنــــــــواحى
السياسيـة التى ال تخلو منها .. وما ب
ZGôŸG ∫ÉªL≈ الــــبـــــدايـــــة واحملـــــطـــــة احلـــــالــــيـــــة كـــــانت

ـرء فيه موحش وضـيق .. يـكاد يخـتنق ا
ـــكـــان .. ثم فـــنـــاء وهـــو جـــزء من هــــذا ا
خـــلـــفى وكـــشـــافــــات مـــســـلـــطـــة عـــلـــيه ..
ـــيــنــا وأصـــوات مــخــتـــلــفـــة فى األركــان 
ـا يصدر من أبراج ويـسارا .. بعـضها ر
ـا يـســمع صـوت أجـراس مـراقــبـة .. ور
ــــا خـــطـــوات إنــــذار أو انـــفـــجــــار مـــا ور
أقـــدام .. أنه الـــعــالم الـــســفـــلى .. بــدون
أبــــواب ومــــقــــابض.. وجتــــد كـل من فــــيه
مــــعــــصــــوب الــــعــــيــــنـــ ..
ــيــزة لــرجــال وأصــوات 
ــــعــــاطف من أصــــحــــاب ا
الـــــســـــمــــــيـــــكـــــة .. ويـــــروى
نـكروسـيوس قـصة سـج
.. أسقـطته امرأة .. كانت
الــفـخ الــذى  أعــده بــإتــقـان
.. ولـم يــكن الــغــرض فــقط
هــو إســقـــاط جــســده ولــكن
ـــــــــة روحـه مـن خالل هــــــــــز
فـــقـــده ألهم أســـلـــحـــته وهى
مـــشـــاعـــره وإرادته .. وداخل
اجلدران وخلـف القضبان ..
وفى الــسـراديب الــسـفــلـيـة ..
يفقد هذا السج روحه كلية .. وكأنها
جـلطـات دماغـيـة متـكـررة .. هكـذا صور
نـكـروسـيـوس القـمع الـسـيـاسى الـبشع ..
وبعد عشـر سنوات .. يخرج السج ..
حرا طـليقـا .. لكنه ال يـشعر بـاحلرية ..
فــــــمــــــازالـت أصــــــوات أجــــــراس اإلنــــــذار
واالنــفـجــارات تـمـأل أذنـيه ويــظل يــبـحث
عـن سـجـن أّخـر يــخــتــبئ فــيه .. إضــافـة
إلى كـونه سجـ داخل نفـسه .. النـجاح
الـكــبـيـر لــهـذا الـعــرض نـابــعـا من صـدقه
الــــشـــديــــد .. والـــلــــمـــســــات الـــبــــســـيــــطـــة
والــدقــيــقــة الــتى مس بــهــا نــكــروســيـوس
قــلـــوبـــنــا حـــتى أدمـــاهــا وعـــقــولـــنـــا حــتى

نكروسيوس يقاوم القمع ويهجو التجسس  

 عرض مقسم
 ألربعة أقسام وكأنه
مغارة أو كهف

 مسرحه يناقش
االجتار فى الفتيات
وارتفاع معدالت
االنتحار

مونودراما فلسطينية عن أعجوبة طلب ذاكرة للنسيان
تنع لفرقة احلكواتى: فى عرض سهل 

قاصد فى التوصيل اللزوم لتحـقيق ذات ا
بـوضوح ودقة وبـساطة مـعا.. وكذلك كانت
وسـيقى دراميـة خالـصة بـدون أى إقحام ا
أو حــلــيــة أو تــطــريب كــعــادة مــوســيــقــيــيــنَــا
الذين يؤلفون باخلطأ للمسرح!.. وبالرغم
من أن الــعــرض "مـونــودرامــا" وأنــا ال أمـيل
ــثل واحـد يــفـضى (لـذلك إلـى مـشـاهـدة 
ـونــودرامــا" يـعــتــمـد مــعـظم مــا يــسـمـى بـ "ا
ـــثـــلــون ــثـل مـــحـــورى يـــصــاحـــبـه  عـــلـى 
مــســاعــدون أى ال يــعــتــمــد عــلى اإلفــضــاء
ـــــا عــــلـى الــــتـــــحــــاور - بـــــتــــعــــدد فـــــقط وإ
ــتــلــقى) ولــكــنى تــقــبــلت األصــوات - مـع ا
تـفردة لـفرنـسوا ـسرحـيـة ا مونـودراما أو ا
أبـو سالم وتعـاطفت معه كل الـتعاطف فى
ـمــتــنــعـة ــبــنى نــظـرا لــســهــولــته ا ـعــنى وا ا
ولـــبـــراعـــتـه وإلنـــســـانـــيــــته الـــعـــجــــيـــبـــة فى
الــتـــواصل الــتـى تــمت مـــعى!.. لــذلـك فــهــو
ــصـــاحب يـــســتـــحـــقــون كل وفــريق عـــمـــله ا

كنة وكل حتية واجبة. إشادة 

لـلسـخـريـة?! - وتـعـجلـه فى تنـفـيـذ مـهـمته
فى الــقــضـاء عــلى هــؤالء الــفـلــســطـيــنــيـ
"الــــذيـن يـــحــــتــــلــــون الـــبــــلــــد!".. وقــــد كـــان
فـرنـسـوا أبـو سـالم حـاضـرًا كـمـمـثـل  بارع
رغم اخــتــيــاره ألســلــوب "ســكه" فى األداء
الـتـمـثـيلى - فـيـهـا من الـبرود والـرتـابـة ما
فــيـــهــا - ولــكـــنــهــا تـــعــكس كـــيف يــتـــعــايش
اإلنـــــــســــــان مع أعــــــلـى درجــــــات اخلــــــطــــــر
ــوت فى أى حلــظـة ويــتـكــيف مع قــدوم ا
ويصـير - فى تـهكم - شـاغله كـيف سيتم
جـــــمع أشـالء جــــثـــــته وطـــــبــــيـــــعـــــة وشــــكل
جــنـازته.. إلـخ وذلك فى عــاديـة مــدهــشـة
ـن ألـفـوا احلـيـاة اآلمـنــة فى كـنف الـدعـة

واألمن!..
وكـأن السـيـنـوجراف بـسـيط شـجاع عـنـدما
لم يــتـكـلف ولم يـتـفـلـسف واخـتـار احلـوائط
الـبـيـضـاء - فى إشـارة إلى قـلب صـاحـبـها
والذى ارتـدى بـنطـلونـاً أبـيض الـلون أيـضا
كما كان فيـليب أندرييو معبرا فى دقة عن
عد واخملرج معا عندما مقاصد الكـاتب ا
اســتــخـــدم اإلضــاءة الــبـــيــضــاء الـــتى كــانت
تــســطع وتـخــفت بــدرجـات مــحـســوبـة عــنـد

ــســـتــمــر الــذى يــأتى من ســاحل بــيــروت ا
إلـى مـطــبــخه بــقــســوة وعــنف.. كل ثــانــيـة
ـــشـــروع رغم قـــذيـــفـــة!.. هــــذا الـــطـــلـب ا
تــفــاهــته هــو أن يــتــاح لــهــذا الــشــاعــر أن
يـسـتـيـقظ فى الـصـبـاح عـلى فـنـجـان قـهوة
يـصـنـعه كعـادته بـيـده!.. وقـد اسـتـفاض -
ـــلل - الـــعـــرض عـــلى لـــســـان إلـى درجـــة ا
بطله فى وصف دقـائق هذا الطلب. وفى
الـــبـــدايــة لـم أفــهم إصـــراره عـــلى إحــداث
ــلل بـذكـر تــفـاصـيل الـتــفـاصـيل فى هـذا ا
طـريقـة وطبـيعـة الفـروق ب طـرائق صنع
فـــنــــجـــان من الــــقـــهـــوة وإلى مــــاذا يـــشـــيـــر
اخـتالف مذاقـات فنـجان من الـقهـوة تبـعا
الخــتالف طــريــقــة صــنــعه أو "تــلــقـيــمه"..
ولــكـــنى فــجــاءة تــعــاطـــفت بــشــدة مع هــذا
مثل البـارع الذى ذكرنى بآخر فارع فى ا
ـــقــام هـــو شـــاعـــرنــا مـــحـــمــود الـــطـــول وا
درويش عندمـا أدركت فداحة اجلرم فى
حــقه كـإنـسـان مـحــروم من أتـفه احلـقـوق
بـيـنمـا يـلـهـو غـيـره "من اخلـونـة من أهـلـنا"
ـداعـبـة الغـازى اإلسـرائـيـلى "شـلـومو" -
أى ســـــالم وأوسـالمـــــة بـــــالــــــعـــــبـــــريـــــة ويـــــا

نصة لنرى صوت االنفجار تـمت إضاءة ا
حــائــطــ فى الــلــون األبــيض مــوضــوعـ
ــنـصــة بـزاويــة مـيل  45درجـة فى وسط ا
ويـــتـــقـــدم أحـــدهـــمـــا عـــلى اآلخـــر فـــتـــبـــدو
بينهما فـرجة نرى على أرضيتها عشرات
اجملـــلــدات والـــكــتـب مــبـــعــثـــرة عــشـــوائــيــا
ويــطـلق فـى الـهــواء مـتــراجـعــا من الـداخل
مـثل الذى ـقدمـة أى إليـنـا ظهـر ا إلى ا
ــثل الـشــاعـر مـحــمـود درويش هــنـا وهـو
فـــرنـــســـوا أبـــو ســـالم بـــقـــامـــتـه الـــفـــارعــة
ـــــائل إلـى الــــبـــــيــــاض وشـــــعــــره األشـــــهب ا
وجـبهـته الـعـريضـة وأنـفه الـطويـلـة ويقف
ــا فى الـــشـــاعــر لـــيـــشــرح ويـــفـــضى لـــنـــا 
دخـيـلة نـفـسه ومـا يعـتـمل فى ضـمـيره من
مشـاعر األلم ومعـاناة اجلـحود والـنكران
ولكن األهـم - كمـا شرحـت ورقة الـعرض
- هـــــو أعـــــجـــــوبــــة طـــــلب إيـــــجـــــاد "ذاكــــرة
لـلنـسـيـان" بيـنـما جـمـيع الـبـشر يـرفـضون
وت ولكن أن ينسوا أرواحـهم حتى بعد ا
من الـتــفـاصـيل الـكــثـيـرة الـتى ركــز عـلـيـهـا
م نص العرض هـى طلب صغير وتافه
ـنـعه الـقصف ولـكـنه مشـروع لـلـشاعـر. و

"ذاكــرة لـلـنــسـيــان" مـونـودرامــا فـلــسـطـيــنـيـة
بــسـيــطـة ولــكــنـهــا فـريــدة قــدمـتــهـا فــرقـة
"احلـــكــواتى" الــفـــلــســطـــيــنــيــة عـــلى مــســرح
الـعرائس من إخراج  وتـمثيل ومـشاركة فى
اإلعـداد فـرنـسـوا أبـو سـالم.. وأعـد الـعـمل
نـزار زعـبى عن مــجـمل أعـمـال وحـيـاة أو
فى احلــقـيـقـة عن حلـظـة روحـيـة فى حـيـاة
الـشـاعـر الـفـلـسـطـيـنى مـحـمـود درويش أو
بــشــكل أدق فـى الـثــالــثــة صــبــاحـا مـن أحـد
أيام أغسطس  1982عندمـا أفاق الشاعر
عـلى دوى الـقـصف اإلسـرائـيـلى فـتـبـخرت
أحـالمـه أو قــل أوهـــــــــــــامـه عــن الـــــــــــــواقـع
ـثال?!.. وقـام بعـمل السـينـوغرافـيا نزار وا
زعـبى واشـتــرك عـامـر خـلـيل فى اإلخـراج
وصـــمم اإلضــاءة فــيــلــيب أنــدريــيــو والــذى
قـــام بـــهـــنــدســـة الـــصـــوت أيــضـــا. والـــورقــة
ـصـاحـبـة لـلـعـرض أشـارت إلى الـفـكـرة أو ا
ـــــغـــــزى بــــقـــــولـــــهــــا: "قـالع وحــــصـــــون هى ا
محـاوالت حلـمـايـة اسم ال يـثق بـخـلوده من
الـنـسـيان حـروب عـكس الـنـسـيـان ال أحد
يـريد أن ينـسى وبشكل أدق ال أحـد يريد
أن يـــنــسى. يــنـــجــبــون األطـــفــال لــيـــحــمــلــوا
ـاذا يُــطـالب الـذين ألـقت بـهم أسـمـاءهم.. 
أمــواج الــنـــســيــان عــلـى ســاحل بــيــروت أن
يــشــذوا عن الــقـاعــدة? لم يــطــالــبــون بــهـذا
الـــقــــدر من الــــنــــســــيـــان كـى يــــنـــســــوا? ومن
سيسـاعدهم عـلى النسـيان فى هذا الـقهر
الـذى ال يـتـوقـف عن تـذكـيـرهم بــاغـتـرابـهم
ــــكــــان واجملــــتــــمـع ومن يــــرضى بــــهم عن ا
? مـن يـــــحــــمـــــيــــهـم من ســـــيــــاط مــــواطـــــنــــ
الحقة والتمـييز: لستم من هنا!. وهؤالء ا
ــــنـــــبــــوذون احملــــرومــــون من حـق الــــعــــمل ا
ـساواة مـطـالبـون فى الـوقت نفـسه بأن وا
يــصــفــقــوا لــقــمــعــهم ألنه يــوفــر لــهـم نــعــمـة
ُـطـالب بـالـنـسـيـان الـذاكـرة وهـكـذا يـدفع ا
أنه إنـــــســـــان إلـى قـــــبـــــول اســـــتـــــثـــــنـــــائـه من
احلـــقــوق لـــيــتــدرب عـــلى الــتـــحــرر من داء
نـسيـان الـوطن علـيه أن يـصاب بـالسل كى
ال يـــنـــسـى أن له رئـــة وعـــلـــيه أن يـــنـــام فى
الــعــراء كى ال يــنـــسى أن له ســمــاء أخــرى
وعـلـيه أن يعـمل خـادمـا كى ال يـنسى أن له
ــنع من الــتــوطـ كى ال مــهـمــة وطــنــيـة و
" وأنا أوافق تمـاما كالً من ينـسى فلـسطـ
نــزار زعـبـى وفـرنــســوا أبـو ســالم كــمــعـدين
ـعـنـى لـعـرضـهـمـا. فـقط سـوف عـلى هـذا ا
أعــرض لـبــعض تــفــاصـيــله الــتى أظن أنــهـا
بالغـة األهمـية.. فمـاذا فعل صنـاع العرض
لــــتــــقــــد هـــذا احملــــتــــوى فى إطــــار مـــادى
مناسب له قادر على التواصل والتوصيل?
عــلى صــوت مــوســـيــقى هى مــؤثــر صــوتى
خـاص يعـد للـصـدمة ويـشبه األزيـز الذى
يــســبق إطالق وانــفـــجــار الــقــذائف.. ومع

 محمود درويش يعود شارحاً
 مشاعر األلم ومعاناة اجلحود

 أجواء من القهر تذكرنا 
كان باالغتراب عن ا

كفاح ال ينتهى من احلصار إلى فاوست..
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> فى مـسرحـية «سـكة الـسالمة» تـختـفى نـغمـة الثـورة االجتـماعـية الـتى وجدنـاها فى
سـرحيات الـسابـقة ويحل مـحلهـا نوع غريب مـن القدريـة احلتمـية واجلبـرية التى ال ا

كن أن تفر منها الشخصيات مهما حاولت بلوغ مرتبة سامية من النضج والكمال.
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سرحي جريدة كل ا

ناقشة رواية "وداعًا أيتها السماء" للكاتب حامد عبد الصمد. > دار ميريت للنشر تشهد مساء األربعاء القادم عقد ندوة خاصة 
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> ورشة الزيتون تناقش مساء اليوم االثن رواية « دموع اإلبل» للروائى محمد إبراهيم طه بحضور د. ثناء أنس الوجود ود. حس حمودة.
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> أحـيـانا يـشـعر الـفـنان الـثـورى أن إبراز اجلـانب اإليـجابى لن يـؤثـر فى جمـهـور النـظارة
ألنهم يـلمـسونه فى حـياتهـم العمـليـة ألن اجملتـمع يفـخر دائـمًا بـهذا اجلانـب اإليجابى
سه ومعرفة مالمحه.. وإذا حاول ويعلن عنـه فى كل فرصة متاحة حتى يتيـح لكل أفراده 

الفنان جتسيد هذا اجلانب فسوف يصبح ضمن وسائل اإلعالن عنه.
سرحي جريدة كل ا
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 ح يضعنا
العرض فى إطار

اللعبة فإنه 
يبرر أخطاءه

 د. حسن
عطية 

فضاءات حرة 

كله اليوم بالتليفون!
خـطـواتى األولى فى عــالم الـصـحـافـة وأنـا طـالب بدأت 
ـجـلـة فـنيـة كـانـت تـصدر ـسـرحـيـة   ـعـهـد الـفـنـون ا
وقـتذاك اسـمهـا (ألوان جديـدة)  لم ينـشر لى فـيهـا غير
مـقـال نـقــدى يـتـيم عن مـجـمـوعــة قـصـصـيـة  وعـنـدمـا
عـهد عـملت بـجريـدة (العـمال) الـتى كانت تخـرجت فى ا
تصدر عن احتاد عمال مصر أوائل السبعينيات وأذكر من
تـحمس وقـتذاك كـان "عبـد القـادر شهيب" ب شبـابهـا ا
ـصـريـة الـواعـيـة ع شـبـاب الـصـحـافـة ا الـذى صــار من أ
وأصــبح الــيــوم رئــيـس مــجــلس إدارة دار الــهالل ورئــيس
ـصـور" وأذكــر "مـاجـدة مــوريس" الـتى حتـريـر مــجـلــة "ا
أضـحت واحــدة من أبـرز نــقـاد مــصـر الــعـرب فـى مـجـال
الدرامـا السينـمائية والتـليفزيونـية  ولها مـقعد أسبوعى

دائم ب الشاشت بجريدة اجلمهورية.
ة لـكى يعلمنى أن يستـدعى العقل هذه الذكـريات القد
الـعـمل بـالـصحـافـة ال يـعنـى مطـلـقـا نشـر كل مـا نـكـتبه
ونحن بعد بأول الـطريق  كما يتصـور البعض من شبابنا
عـنــدمــا يـقــدمـون كــتـابــاتــهم إلى جــريـدة (مــسـرحــنـا)
تـخـصصـة مثال فـيغـضبـون لـعدم نـشرهـا ويكـفون عن ا
الكتابة واألمر أكثر صعوبة فى اجلرائد العامة حيث كنا
فـى (الـعــمـال) نــنـقــد األفالم الـســيـنــمـائــيـة والــعـروض
ـسرحيـة  ونقوم بـتغطـية االنتـخابات الـنقابـية ونذهب ا
إلى كل مــدن وقـرى مـصـر لــنـتـابع األنــشـطـة الـثــقـافـيـة
والـفنـيـة والـعـمـاليـة واألهم من كل ذلـك هو أنه لـم يكن
يـسمح لنـا احلوار مع أى مـسئول عـبر الـتليـفون بل البد
من الــلــقـاء به واحلــوار وجــهــا لـوجه مــعه وأكــدت لــنـا
ـصـدر الـدراسـة بــكـلـيــة اإلعالم أن تـوثــيق الـعالقــة مع ا
واحدة من أهم سمات الصحفى الناجح وهو ما  نسفه
اليـوم فال أحد من صحفـيينـا الشباب خـاصة فى مجال
سرح الـعمل الثـقافى والـفنى وبـصورة أخص فى حـقل ا
ينتـقل إلى أى موقع منـير خارج العاصـمة وال أحد يدبج
قابلة حتقيقا عن موضوع مسرحى يتعب نفسه ويتوجه 
علومات الـذى هو بحاجه إليها صدر الذى يأخـذ منه ا ا
ـا كـله ــسـرحـيـة الــتى يـريـد رأيــهـا وإ أو الـشــخـصـيـة ا
بـالتـليـفون يـطاردك علـى احملمول ويـسألك فى أى وقت
يــراه هــو بــغض الــنــظــر عن كــونك فى اجــتــمــاع أو فى
الــفـراش ويــأخــذ مـنـك احلـديث الــذى يــريـده ويــعــيـد
صيـاغـته وفق ما يـرى لتـحـقيـقه أن يـسيـر ضاربـا عرض
ـا قلت مـهمـا كـانت قيـمتك الـفكـرية والـفنـية احلائط 
ومتناسيا أن يعتذر لك عما حدث من تشويه لرأيك عقب
النـشر بل ويـنسـاك تمـاما حـتى (ينـزنق) فى رأى فيـفتح

أجندته ويطلبك ليحادثك وبراءة األطفال فى صوته.
حـدث هذا معى مـنذ أسبوعـ حينـما حادثـنى تليـفونيا
صــحـــفى من جــريـــدة مــســتـــقــلــة أحـــتــرم تــوجـــهــهــا
ـهـنيـة لـذا حادثـته بـاعتـباره األيـديولـوجى وسـياسـتـها ا
ــثال لـهـا رغـم أنى رفـضت مــنـذ الـبــدايـة احلـديث عن
هرجـان التجـريبى ولم أشاهـده يريد هو عرض قـدم فى ا
رأيى فـيه فـقـلت له مرارا: "أنـا لم أشـاهد الـعـرض لذا ال
كن أن أحتدث عـنه" قال لى ملتـفا: أذن فلنـتكلم بوجه
عـام عن مجـمـوعـة األعمـال الـفنـيـة الـتى ظهـرت مـؤخرا
تـدين ثورة يـولـيو" فـأجـبتـه إجابـة عـامة أرفض فـيـها أى
إدانـة لـهـذه الـثـورة الـتى غـيـرت وجه مـصـر وصـعـدت من
تـوسطـة التى نـبكى عـليـها اآلن حجم وقـيمـة الطـبقـة ا
ــصــرى وأعــادت جـزءًا من وأعـادت الــكــرامــة لإلنــسـان ا
األرض التى اغـتصبـها محمـد على إلى فالحيـها وعَّلمت
كل اجليل الذى يقود اجملتـمع اليوم فى مدارسها باجملان
وأتـاحت الفرص لـتحقـيق نهضـة مسرح الـستيـنيات التى
لم تتـكرر حتى اليـوم وكنت ب احلـ واآلخر أذكَّره أننى
أحتــدث عن حــمــلـة الــهــجـوم عــلى الــثــورة ولـيـس عـلى
ـوضـوع األسـبوع ـتـحـدث عنـه ومع ذلك نـشر ا الـعرض ا
ـاضى وحديـثى قد  تـشويـهه وصيـاغته بـاعتـباره قبل ا
هنة رأيا فى العرض وهى مخالفـة صريحة ألخالقيات ا
التى لـألسف لم يعـد أحـد يهـتم بـها بـاسـتثـنـاء احلديث
فى مـوضــوعـات الـصــفـحـة األولى أمــا بـقـيــة صـفـحـات

اجلريدة فاألخالقيات فيها مخترقة ومهانة.  

السفاح (ابن الزنا) .
وفـى الـنـهــايـة جــمـيـعــنـا مــرضى نـفــسـيـون
وسـوف يـعود الـتـيـار الكـهـربـائى لـلمـصـحة
فيصـبح ما رأيناه هـو حلظة وهم أو خيال
مــرضى فـى الـظـالم ونـعــود إلى حــقــيــقـة
ـــــصــــحــــة واحــــدة هـى أن اجلــــمــــيـع فى ا
الــنــفــســيــة يــخــضـعــون لــلــفــحص الــطــبى

وت  والعقلى ويظل الرمز موجودا ال 
ـمــمـثــلـون وقــدمـوا عــرضـا لــقـد اجــتـهــد ا
رائـعـا بـالـنـسبـة لـهم فـهم يـتـمـتعـون بـلـيـاقة
بــدنـيـة رائــعـة وقـوة لــلـتـعــبـيـر بــأجـسـادهم
ولـكن يــعـيـبــهم الـنــطق غـيــر الـســلـيم حـ

يأتى دور النطق فنسمع أصواتهم.
اإلضاءة كـانت توحى طوال الوقت بالغربة
واالنـعزال بـ الشـخصـيات لـتعطـى دائما
إحـساس الـوحـدة ولـكن كـان يـجب اخـتـيار
ـعـقول مع ألـوان توحـى باجلـنـون أو غيـر ا
الـلجـوء إلى اإلنـارة البـيـضاء بـعض الشىء
لــتــوضح الــوجــوه مـع اســتــخــدام إضـاءات
خــلــفــيــة ســيــكــورامــا لــتــعـطـى اإلحــسـاس

طلوب.  ا
ـالبس مـوفــقــة ألنـهــا تـعــطى اإلحــسـاس ا
ـتدخل فى دائـما بـالعـنصـر االسـتعـمارى ا
الـشـخـصـيـات وفى تـفـكـيـرهـا وإن كانت ال
حتـمل خـصــوصـيـة بــلـد مـعــ فـالـقــضـيـة
ـالبس الـــــنـــــقـــــاب اإلسالمى حـــــســـــمت 

للفتاة.
وسيقى رغم جودتها وتوافقها مع العمل ا
إال أنهـا ذات طابع واحد ال يتـغير وهذا ال
يــتــفق مع الــلـحــظــات الـنــفــسـيــة الــكـثــيـرة
ــتــعــددة فــأصــبــحت أقــرب إلى الــلــحن ا
الـواحد الـذى ال يتغـير وفى تشـغيلـها كان
الـصوت عـاليا جـدا لدرجـة أننا لم نـتمكن
مـع سمـاع بعض عـبارات الـتمثـيل وإن كان
ـــذيـــعـــة فى أبـــرز األصـــوات هـــو صـــوت ا

بداية ونهايته. 
لـتعـلن عن انقطـاع التـيار أو عودته وكـأنها
هى الصوت السعودى الوحيد فى العرض
عـنصـر الديكـور لم  يكن مـوفقـا فالـديكور
يـعـطى مـعـادالً تـشـكـيـلـياً لـلـنص وحـيث إن
النص يدور فى مـستشفى أمـراض نفسية
وعـصبـية فكـان يجب أن يـعطـينـا ولو حملة
ــنــظــر يـــوحى بــهــذا إال أنه أو رمــزاً فـى ا
ــرايـا (بــانــوهـات أعــطــانـا أربــعــة بـراويــز 
ـمـثلـون فى عـمل الـعنـابر أو يـسـتخـدمـها ا
الـــغــرف) وتـــعـــكس صـــورة اجلـــمــهـــور فى
بـــعـض األحـــيـــان عــــلى طـــريــــقـــة "اعـــرف
نــــفــــسك" وهى حــــيـــلــــة اســــتـــخــــدمت فى

عشرات العروض من قبل.
ويـتــدلى من أعـلـى   زهـر الــنـرد أو الــطـاولـة
كــمـدلـول عــلى الـلــعـبـة أو احلظ أو الــقـدريـة

سـمـهـا كـيف ما تـشـاء وانـتشـارهـا عـلى 
ـنظر وهى زهـور تعمل عـلى تشتيت ويسار ا
ـمــثـلــون يـغــيـروا وضــعـيـة ـتــفـرج فــا عـقـل ا
ــكـتــوبـة الـزهــور وبـالــتـالى يــصــبح لألرقـام ا

رمزا أو هدفا ولكنه استخدام غير مبرر .
والديكور لم يـعطنا حتى معادًال لـونيًا للمصحات
الـنـفـسـيـة  بل ســيـطـرت األلـوان الـسـوداء  عـلى

عنصر الديكور بدون معنى واضح.  
أمــا عن عــنــصــر احلــركــة فــلــقــد اعــتــمـد
ـمثـل الـبدنـية طوال اخملـرج على لـياقة ا
العرض وجـاءت معظم احلركات متكررة
وهـذا يـسـمح به إذا كـانت هـنـاك مـبـررات
أو دوافع لـــــهــــذا الــــتـــــكــــرار مـع اخــــتالف
ـسـرح ـســرحـيــة عـلى خــشـبــة ا ـنــاطق ا ا
ــســرحــيـة فى وبــالـتــالى جــاءت احلــركـة ا
ناطق مجمـلها ال معنى لها إال من بعض ا
ــــدلـــول أو تــــعــــطى رمـــزا الــــتى تــــعــــطى ا
نـستـوعـبه وإذا لم نسـتـوعب األفكـار تظل
األفـكـار حتـلق وتـسـتـمـر فى الـتـحلـيق ومن

يلحق بها يرقص مع الطيور. 

ـوضـوع (ســمك لـ تـمـر جـيـدا فــأصـبح ا
ـبــرر مـصـحــة أمـراض نـفــسـيـة هــنـدى) وا
وعـصبيـة  القضـية هنـا أننا مـهما حـاولنا
تــقــلــيــد الــعــروض األجــنــبــيــة واهــتــمــمــنــا
بـالـعـنـصـر احلـركـى لن نـسـتـطـيع الـوصـول
ـشــاهـد الـعـربى ألنـنـا شـعـوب ذات لـعـقل ا
ثقافة قـولية ولسـنا كشعـوب العالم الغربى

التى تنجذب إلى احلركة ومدلوالتها. 
ـشـوشــة الـتى فــالـعــرض مـلىء بــاحلـركــة ا
تصيب اجلـمهور بالتـشويش وعدم الفهم 
فـمـنـذ الـبـدايـة انـكـشف الـرمـز وانـكـشـفت
لعبـة اخملرج فى جعلنـا جميعا دمىً فى يد

قوى محركة. وماذا بعد? 
مــات اجلــمــيـع ومــاتت األحالم بـــالــتــحــرر
ودخل االســتـعــمــار الـغــربى بــحـجــة حــريـة
الـــعــــراق ودنس عــــرض األمـــة الــــعـــربــــيـــة
واإلسالمـــيـــة والــتى أشـــار إلـــيــهـــا اخملــرج
نـقبة التـى أعطاها وضـعية حركة رأة ا با
تـمثـال احلريـة وهى منـقبـة ثم سرعـان ما
اغـتـصـبـهـا هذا الـغـاصب األجـنـبى بـعد أن
أعـدم البـطل صـباح الـعيـد واحـتفل الـناس
ـوته  لـتنـجب األمـة الـبـطل اجلـديد ابن

األحــجـار الـتى حتــمل أرقـام الــنـرد حتـيط
رايا كـان وتتدلى من أعلى واستخدم ا با
لــتـنــعـكس صــورة اجلـمــهـور فـيــهـا وتــشـعـر
بـأنـك نـفـسك جـزء من الــعـرض وبـالـتـالى
يـــلـــغـى مـــا يـــســــمى بـــاحلــــائط الـــرابع وال
يكـسره لكنه فى نـفس الوقت حافظ على
هـذا احلـائـط بـيـنـنــا وبـ الـعـرض وصـار

العرض أكثر غربة وغرابة 
ثل أى دولة أخرى وليس وأصبح الـعرض 
الــسـعــوديـة وحــدهـا فــلــو قـلت إن الــعـرض
هـندى أو بـريـطانى لن يـعـرف أحد فـطوال
نـــصـف الـــســـاعـــة لم نـــســــمع ســـوى بـــعض
ـوسيقى فهـومة وتـسيـطر ا الكـلمـات غيـر ا

سرح واجلمهور. العالية على ا
حـ ينـوى الفـنان أن يـقدم فـنه يعـتقد أنه
تـفهم كل أبـعاد قـضيـته التى يـنوى طـرحها
وبـالـتـالى يـسـعـى جـاهـدا لـتـوصـيل أفـكـاره
لــلـجـمـهـور  ولـكـنه قــد يـعـجـز فى تـوصـيل
هـــذه الـــفـــكــرة أو تـــلك فـــيـــوصم الـــعــرض

بالغموض أو الضبابية .
ؤلف اخملرج شادى عاشور كان مهموما وا
بـقـضـيـة ولـكـنه لم يـسـتـطع الـتـعـبـيـر عـنـهـا

الـعــربـيــة واإلسالمـيــة  لـيــكـون هـو الــبـطل
اخملـــلص وفى كـل مــحــاولـــة لــتـــقــوم هــذه
األمــة عــلى قــدمـيــهــا تــأتى إرادة مــحـركى
الـدمى لتـكـبل أحالمـهم وآمـالهم  فـالـقدر
ـسـيـطـر هـنـا هـو الـقـوى اخلـارجـيـة الـتى ا
تـفــرض سـطـوتـهـا عـلى الــشـعـوب الـعـربـيـة

واإلسالمية.
وقــد حــاول اخملـرج تــوضــيح هــذه الـفــكـرة
بــــاســــتـــخــــدام بــــعض من زهــــر الــــنـــرد أو
الطـاولة لـكى يوضح مـدى حتكم احلظ أو

وضوع . القدرية فى ا
والــعــرض بــدا طــويـال جــدا رغم أن مــدته
ـتكررة  65دقـيقـة وذلك بسـبب احلـركة ا
ـتـكرر وهـو عـبـارة عن كـوالج من والـرمـز ا
عــروض مــصــريـة رأيــتــهــا سـابــقــا وأفــكـار

مطروحة  قبل ذلك. 
لـقد حـاول اخملرج وضـعنا فى إطـار اللـعبة
سرحـية لكى يبرر أى أخطاء قد يقع هو ا
ــدارس فـــيـــهـــا من خـــلط لـــلـــمـــنـــاهـج أو ا
مـثلـون والذين اإلخـراجيـة  أو يقع فـيهـا ا
أصابـهم اإلرهاق من كـثرة الـرقص والعدو
ـــســـرح  بــأن جـــعـل هــذه عـــلى خـــشـــبـــة ا

حـ يعـجز الـعقل الـبشـرى أن يتواصل مع
الـعـالم من  حوله  وحـ يشـعر الـفرد أنه
وحــده فـى مــواجــهـــة أحالمه وطـــمــوحــاته
تــتـحــول أفــكــاره إلى مــجــمــوعـة الــهالوس
الــســمـعــيــة والــبــصــريــة ويـخــرج من عــالم

العقل إلى عالم اجلنون.
وداخل مــســـتــشــفى األمـــراض الــنــفـــســيــة
ـرضى والـعــصـبــيـة يــقـبـع مـجــمـوعــة من ا
لـتـلـقى الـعالج حـتـى يشـفـوا من أمـراضـهم
الـعقلـية والضـغوط النـفسيـة التى جتبرهم
عـلى االسـتـمـرار فى الـهالوس واخلـرافات
ـستـشفى تـقفز  وحـ ينـقطع الـنور عن ا
إلى أذهـــانـــهـم وعــقـــولـــهم هـــذه الـــهالوس

لتشكل لهم ولنا رؤية للعالم من حولنا . 
وعـرض "الــرقص مع الــطــيـور" لــلــمـمــلــكـة
هرجان العربـية السعودية والذى شارك با
الــتــجــريـــبى فى دورته الــعـــشــرين يــتــنــاول
إحـــدى الــقـــضــايـــا الـــتى تــشـــغل اإلنـــســان
الـعـربـى وتـعـرضه لـلـقـهـر اخلـارجى والـذى
يــســـيــطــر عـــلى ثــرواتـه وخــيــراتـه بــحــجــة
ـقـدسات أو الـتـحـريـر أو بـحجـة  حـمـايـة ا
حتـت أى مـسـمى آخـر  فـالــتـاريخ الـعـربى
ـــــحـــــاوالت الـــــغـــــرب واإلسالمـى مـــــلـىء 
واالســتــعــمــار اخلــارجى لــلــســيــطــرة عــلى
نطقـة العربية وثرواتها ويرصد العرض ا
بـــعـض هـــذه احملــــاوالت فى عــــهـــد صالح
الــدين أو قــطـز وبــيــبــرس أو جــمــال عــبـد
الـناصـر أو صدام حـس ويـتصـدى أبطال
األمــة لـهــذه احملـاوالت فـى وجه الـتــتـار أو
الــصـلـيـبـيـ أو الـيــهـود حـتى يـنـجح هـؤالء
ـوذج احلـريـة األمـريكى الـغـزاة بـتـصـديـر 
(تــمـــثــال احلـــريــة) إلـى اجملــتـــمع الـــعــربى
وتـتـحـول األمـة الـعـربـيـة إلى هـذا الـنـموذج
الــذى تـصـنـعـه أمـريـكـا وتـفــرضه إمـا بـقـوة
السالح والـغزو العـسكـرى أو بقوة اإلعالم
ـغــرض فـتــسـيــطـر إعـالمـيــا عـلى الــعـقل ا
العربى وبـالتالى تفشل محاوالت االلتفاف
حــول رمـز الـبـطـولـة الــفـرديـة الـذى يـظـهـر
وتتالقى حـوله طمـوحات وأحالم الـشعوب

«الرقص مع الطيور» ..
  والتحليق مع األفكار    

عقبال عندنا

سرح مجانًا للشباب البريطانى ا
سرحـيات التى قدمـتها فرق تابـعة للدولة أو ا
فرق حتـظى بـدعم مادى من الـدولـة شاهـدها
مــلــيـون مــشــاهـد فى عــام   2007حــوالى 13.6
سرح فى زيـادة قدرها  10 %عـمن شاهـدوا ا
سـرحيات 470 عام  .2006 وكـان إيراد هـذه ا
مليـون جنيه اسـترليـنى. وهذه النـسبة مـعقولة
وال حتتـاج إلى تـبديـد أمـوال دافعى الـضرائب
ــسـرح كــمـا أن رقم لــزيـادة عــدد مـشــاهـدى ا
مـلــيـون جــنـيه اســتـرلــيـنى يــقل كـثــيـرًا عن 2.5 
الواقع. فـهو ال يأخذ فى االعتبار الدعم الذى
سرحية والذى تستفيد تقدمه الـدولة للفرق ا
كن للدولة أن منه حاليًا حوالى  60 فرقة. و
تـــشـــتـــرط عـــلى تـــلك الـــفـــرق تـــقـــد تـــذاكــر
مـخـفـضـة لـلشـبـاب. بـل أن بعـض الـفرق تـفـعل
ذلك حــالـيًــا فـهــنـاك شــركــة "يـاجن فــيك" الـتى
تـقدم تـذاكر مـخفضـة قيـمتـها عشـرة جنـيهات
اسـتـرلــيـنـيـة فــقط لـلـتـذكــرة الـواحـدة وهـنـاك
مـسـرحـيـة أخــرى وهى "الـكـثـيـر عن الالشىء"
ـنـتـجة لـهـا عـشرة آالف الـتى قـدمت الـفرقـة ا

شاهدة. ن يرغب فى ا تذكرة مجانية 
ــؤيـدة ومع هـذه االنــتــقـادات تــظل االصـوات ا
ـســرحى الــبـريــطـانى أقــوى فـهــا هـو اخملــرج ا
ـلـكى يـقـول إنه ـسـرح ا دومـنـيك كـوك مـديـر ا
ــزيـد من ــبــادرة الــرامـيــة إلى جــذب ا يــؤيـد ا
ـســرح. وهــو نــفـسه ســعى إلى الــشــبـاب إلـى ا
نح الـشباب تخفيضـات وتذاكر مجانية ذلك 
ـسـرح حـتى زادت نـســبـة مـشـاهــدى عـروض ا
من الـــشــبــاب بـــنــســبــة  300% فى الــســنــوات

األخيرة.
ويـدافع صـاحب الـفـكـرة نــفـسه وزيـر الـثـقـافـة
أنـدى بــورتـهــام عـنـهــا فـيــشـيــر إلى أن اخلـطـة
تـــهــدف إلى إتــاحـــة مــلــيــون تــذكـــرة مــجــانــيــة
لـلـشـبـاب بـ  18إلى  26 ســنــة خالل الـفــتـرة
بــ عـامى  2009 و 2011 ويــــقـــول: عــــنـــدمـــا
ـسـرح فــإنـهـا ســوف تـكـون يـذهب شـاب إلـى ا
جتــربــة طـيــبـة تــبـعث لــديه شــعـورًا بــالـســعـادة
واالرتيـاح وسوف تساعده عـلى اكتشاف آفاق

جديدة.
ويــقـــول "جــيـــرمن هـــانت" وزيــر الـــثــقـــافــة فى
حـكـومـة الـظل أن مـفـتـاح جـذب اجلـمـهـور إلى
ـسرح يـتـمثل فى االهـتمـام بتـقد مـسرحـية ا
ـنـاهج ــسـرح من خـالل ا . ونـشـر ا جـيــدة أوالً

الدراسية.
أمـا الـنــاقـد الـبـريـطــانى "بـنـدكت نــايـتـسـجـيل"
. إزاء هــذا فـــيــقـــول إنه انـــقــسم إلـى نــصـــفــ
االقـتـراح فأحـد الـنـصـفـ يـؤيـد مـنح الـتـذاكر

اجملانية.
فـأى شىء يـغـرى الشـبـاب بـاالنسـحـاب لـبعض
الــوقت من أمـام أجـهــزة الـكـمـبــيـوتـر اخلـاصـة
بــهم لــيـــعــيــشـــوا مع الــدرامــا احلـــيــة هــو أمــر

يستحق الترحيب بكل تأكيد.
شـروع ل يـغير لكن الـنصف اآلخـر يرى أن ا
ـشــاهــدين إلى ــزيـد مـن ا كــثــيــرًا فى جــذب ا
ــسـرح. ويــرى الـنــاقـد الــبــريـطــانى أن جـذب ا
مشـاهدين جدداً ينبغى أن يبدأ قبل 18عاما..

وليكن فى العاشرة مثالً.

عاشات للـمسرح من وقت يجة فـيه أصحاب ا
صـعوبـة بـالـغة فى شـراء الـطعـام ومـستـلـزمات

احلياة األساسية.
ـــســـرح ال يــعـــانى أصالً من ويـــرى هــؤالء أن ا
ـثـلة فى ضـعف اإلقـبـال حتى تـسـعى الـدولة 
شـاهدين إلـيه بهذا وزارة الثـقافة إلـى جذب ا
األســــلـــــوب. فــــحــــسب اإلحــــصــــائــــيــــات فــــإن

اعـــتــبـــارًا من الـــعــام الـــقــادم تـــبــدأ احلـــكــومــة
ـسـرح ب البـريـطـانيـة خـطـة طمـوحـة لـنشـر ا
أفراد الـشعب البـريطـانى. تعتـمد اخلـطة التى
كشف النـقاب عنها أندى بورتهام وزير الثقافة
الـبـريــطـانى عـلـى تـقـد عــشـرات األلـوف من
الـتـذاكـر اجملـانـيـة لـلـمـسـرحـيـات اخملـتـلـفـة إلى

الشباب البريطانى ب  18إلى  26 سنة.
ــشــروع من عـامه األول تــقــدر تـكــالــيف هـذا ا
بـحوالى  2.5 مـلـيـون جنـيه اسـتـرليـنى. وتـشرح
لويد دى ويـنتر مديرة اخلطة التى يطلق عليها
اسم "احلمـلة من أجل الفـنون" فلـسفة احلـملة
فـــتـــقــــول إنـــهـــا تـــهــــدف إلى نـــشــــر حب الـــفن
ــسـرحى بــ الــشـبــاب فى بــريـطــانــيـا. وهى ا
تهـدف بشكل أكثر  حتديداً إلى اجتذاب فئات
ـسـرح. وأفــضل وسـيـلـة لـلـجـذب جـديـدة إلى ا
سـرحـيـات فى ـشـاهـدة ا هى تـذاكـر مـجـانـيـة 

سرح.  ا
فــفـى هــذه احلـالــة تــنــشــأ عالقــة تــفــاعـل بـ
ـؤثرات ـمـثل وتـسـاهم فـيـهـا ا ـشـاهـد وبـ ا ا
الضوئـية والـصوتيـة وغيرهـا. وتؤكد دى ويـنتر
أن هــذا األسـلــوب سـوف يــكـون بــدايـة إلقــامـة
عالقـة خــاصــة من احلب والــعـشـق بـ فــئـات

سرح. شاهدين وب ا جديدة من ا
ورغم بسـاطة ميزانيـة تلك احلملة ( 2.5مليون
جـنــيه اسـتــرلــيـنى) فــقـد تــعــرضت النـتــقـادات
شـــديـــدة من جـــانب الـــبـــعض. فـــكـــانت بـــعض
االنـتـقـادات تـقـلـيــديـة لـلـغـايـة حـيث اسـتـنـكـرت
ــنح تــذاكــر مــجــانــيــة ــبــلغ  تــخــصــيص هــذا ا

 التذاكر اجملانية
أفضل وسيلة جلذب
اجلمهور للمسرح

 13مليون مواطن شاهدوا
اضى ورغم سرح العام ا ا

ذلك «الدولة قلقانة»
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> ودائـما ما يجنح سعـد الدين وهبة إلى التصويـر الكاريكاتيرى كـأسلوب إللقاء الضوء
دى ـتشـابـكـة وإبـراز ا ـصـالح ا عـلى الـعالقـات االجـتـماعـيـة الـسـائـدة ب األفـراد ذوى ا
الـذى وصـلت إليه. وهـذه حيـلة مـسرحـية يـوفق الكـاتب فى استـعمـالهـا إذا استـغلـها فى

مكانها.

 ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

ركز إبداع اإلسكندرية 26 نوفمبر اجلاري. > الشاعر أحمد فضل شبلول والكاتب صبرى أبو علم ضيفا ندوة بعنوان السيرة والسريرة 

17 من   نوفمبر 2008  العدد 71

¢SÉYódG AGó©°S
ناسبة أعياد الطفولة. > مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة يشهد مساء اجلمعة القادم عرض مجموعة من فقرات السيرك 
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> فـى مسرحية «بير السلم» تخفت أصداء اجملتمع وتـلزم اخللفية الدرامية.. ولكن يبدو أنه قد عز
عـلى سعـد الدين وهبـة أن يترك اجملـتمع فى اخللـفيـة هكذا وهـو الذى أفسح له نـسيج مسـرحياته
الـسابقة ليلعب دور العـمود الفقرى كما بيـنا.. فلقد وجد أن «بير الـسلم» تغوص فى أعماق النفس
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يــشــغـله نــفس الــعـمـل اإلبـداعى بــالــنـســبـة
لـلمتلقى. وهذا بـالفعل ما يجعـلنا نتساءل
ــــمــــيـــزة : هـل احـــتــــاجـــت ( فــــالــــيــــرى ) ا
رفـيـقـتــهـا ومـديــــــرة أعـمــالـها (داى)? أم
أن هــذه األخــيـــرة هى من كــانـت بــحــاجــة
األولى? أم أنـهـمـا كـانـا فى أمس احلـاجة
لـبعضهـما البعض ? وبالـتالى فإن السؤال
الذى يـقفز ألذهـاننا بـديهيـّـا  يحوم حول
ماهية احلاجة احلقيقية فى نفس هات

الشخصيت .
تــــســـاؤالت عـــدة وأخـــرى غــــيـــرهـــا  جنح
الـنص فى استـفـزازهـا فى عقل مـتـلـقيه 
رغم احلـكـاية الـبـسـيـطـة الـتى لـعبـت على
وترها ( تشرشل )  لكن يبدو أن الكاتبة
سـيـطـرت عـلى شــخـوصـهـا ومـتــلـقـيـهـا من
خالل حلـــظــة اخلـــوف الـــتى ســرعـــان مــا
ـرأة الفريدة تضـخمت لتـلتهم (فـاليرى) ا
بـسـبب مـوهــبـة قـلــبت حـيـاتــهـا رأسـا عـلى
عـقب  و(فـالـيـرى) هـنـا  سـكـنهـا الـرعب
وهى مــازالت فى طــور الـنــجـاح والــشـهـرة
اللذين ينتظرانها فى جامعة ( هارفارد )
التى سـتـستـخـدمهـا كـعيـنـة للـعـرض تارة 

وللفحص والتجريب تارة أخرى .
قـد يــرى قـار بــأن (فـالــيـرى) تــشـبه إلى
حـد كبـيـر  فـتيـات عـروض األزيـاء  على
اعتبار أنهن بال قـيمة تـُـذكر عدا العرض
الـذى تستـخدم فيه أجـسادهن  وهذا ما
ُـسـتـخـدم حـدث مـعــهـا بـاخـتالف اجلـزء ا
الـذى قد يـوحى أحـيانـا بـالقـيمـة الـفكـرية
ــــا أنه يـــتــــعـــلق بــــالـــعـــقـل والـــتـــفــــكـــيـــر طـــا
ــقــابل قــد يــراهــا آخــر والــتــركــيــز وفـى ا
عـلى نحـو مغـاير  ففـاليـرى شخـصية من
ــزيـة ربــانـيـة  تــتـمـثل حلم ودم  تــتـمـتع 
فى قـــدرتـــهـــا عـــلى حتـــريك األشـــيـــاء عن
بــعــد. لــكن فى كال احلــالــتــ ال تـشــكل (
فـاليرى) أكـثر من أداة للعـرض والتجريب
ـــســـتــخـــدم لـــفــتـــرة ومن ثم  تــخـــشى أن تـُ
تـُــهـمـل بـعــد أن تــفــقــد اآللـة طــاقــتــهـا ألى

سبب كان .
كــــرة نــــطق إلـى فــــ ـــــ ا هــــذا ا يــــدنـــــ عــــ يـــــ
بـشرى اخلـوف الـتى حتـرك الكـائن الـ
نحو حاجات قد ال يدركها فى بعض
يـر ثــ ا فى كـ اهــ نـــاسـ تـ يــان وقـد يــ األحـ
(داى) مـثال تعلم علم من األحيان فـ
تـاج مّــشــة وال نـحــ هــ ا مـ هــ أنـ قـ بــ يــ الــ
مـــيش  هــ تـــ هـــذا الـــ تـــحـــديـــد ســبـب لــ لــ
ا أنه موجـود لـدى كثـير من تـقادنـ العـ
ن يحيلون الناس الذين يشبهونها 
اء  إلى قـــ ا هم فـــيه مـن بـــؤس وشــ مـــ
بــــــاب قـــــــدر أو احلظ ال إلـى أســــــ الـــــــ
قــاعس عـن تــ الــكــسل والــ يــة كــ قــ يـــ قــ حــ
بـة فى إيــجـاد عــدام الـرغــ عــمل وانـ الـ
تـقـبل . وها سـ افـذ جديـدة نـحـو ا نـ مـ
(داى) الـتى ال بـة لـ نـســ الـ هـو احلـال بــ
هـــــا يــــــرى) ســـــوى أنــــــ الــــــ تــــــرى فـى (فـــــ
ا الرب فـجأة هـ مـحـظوظـة  رضى عنـ
ريــــدة  رغم أن مــــة فـــ عــــ ا نــــ هـــ بــــ فـــوهــــ
نـــان كـــ لـــذيـن يـــســـ احلــــزن واخلـــوف الـــ
ـرأة كـفـيالن بـأن يـحيال ا هـذه ا ايـ نـ ثـ
تـى فى تـلك ا إلى جــحــيم  حـ هـ اتــ يــ حـ
تــجه تـــرض أن تــ فــ لــحــظــات الـــتى يــ الـــ
تــــظـــــر فى نـــــ ـــــ ا نـــــحــــو اجملـــــد ا هـــــ يـــــ فــــ
به ارفــــــارد)  وهـى بــــــذلـك تــــــشـــــــ (هــــــ
يــات (نــورس) ا) إحــدى شـــخــصــ نــ يــ (نـــ
ا هـ نــ كـ ـســرح لــ يـخــوف   تــعـشـق ا تــشــ
يـة  قـ يــ قـ ا احلـ هــ تـ مـ يــ ا قـ امـ مــ مــدركـة تـ
ا  هـ تـ بـ ـوهـ يـقى  قـ تـوى احلـ ـسـ وتـعى ا
يـــرى) من أن الـــ (فـــ يـــرا كـ ثـــ كـــرر كـــ تـــ فـــ
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صير اللبنانى عميان موريس مترلنك وا الـصـعـيـد الـعـاطـفى فـتـزوجت زمـيـلـهـا فى
جـــامــعـــة أكـــســفـــورد  احملــامـى ( ديــفـــيــد
هـارتـر ) وأجنـبت مـنـه أطـفـالـهـا الـثالث 
كمـا أثـمـرت على الـصـعيـد األدبى والـفنى
 حـيث شكلت (كـاريل تشرشل) بأعـمالها
ونـهــجـهـا اخملـتــلف اسـمـا بــارزًا بـ كـتـاب
ــســـرح فى بــريـــطــانـــيــا فــجـــاءت ضــمن ا
ـــســــرح الـــســـيـــاسى قـــائـــمــــة أهم كـــتـــاب ا
الـــــبــــــريـــــطـــــانـى فـى آخـــــر إصـــــدارات دار
كـامبـريـدج للـنـشر كـما خـصـصت العـديد
مـن اجلـامــعـات األمــريـكــيـة والــبـريــطـانــيـة
ــسـرح بــعــضــاً من مــقــرراتــهــا الــدراســيــة 
ــواقع (تـــشــرشـل) إضــافـــة لــلـــعــديـــد من ا
اإللــكــتــرونــيــة الــتى تــســتــعــرض أعــمــالــهـا
وتـــتـــابع نـــشـــاطـــهـــا الـــبــارز الـــذى مـــازالت
سـارح الغربية  وحتتفى به تقدمه أهم ا
ــسـرح ــيــة فى حــقل ا أهم اجلــوائـز الــعــا
ـــنــصف مــثـل كل ذلك يـــجــعل مـن غــيــر ا
تــقـيــيم كــاتـبــة بـحــجـمــهـا من خالل تــنـاول
أحــد نـصــوصــهـا فــقط  الــذى لن يــشـكل
بـالتأكيـد مقياسا إلبـداعاتها  وإن ساهم

فى إبراز إحدى جوانب ذلك اإلبداع .
فى مــسـرحــيــة ( طــيــور الــنـورس ) تــقف
كـاتـبـتــنـا عـنــد حـدود الـعـطــاء اإلنـسـانى
وبـالتـالى حـدود تـقيـيـمه من خالل فـكرة
ــركـزيــة ) الـتى ســيـطــرت عـلى حــيـاة ( ا
امــرأة عـــامــلـــة (فــالـــيــرى) تـــعــيـش حــيــاة
عـاديـة  فـفـوجــئت بـأنـهـا تـمـتـلك مـوهـبـة
مـختلـفة سـيطرت عـلى مجـريات حيـاتها
ــوهـبــة مــركــزا لـألفــكـار  فــبــاتـت هــذه ا
واألفـعـال  فـلم تـعـد قـادرة عـلى الـتـحكم
ـعتـادة  وظلـت حتى بـأفعـالـها الـيومـية ا
حـيـاتـهــا وحـيــاة مـديــرة أعـمــالـهـا( داى)
مـنــذورة لـلــتـسـاؤالت الــتى تـســلـلت إلــيـنـا

نحن أيضًا .

قـد ال يـكــون لـهــذا الـسـؤال أهــمـيــة كـبـرى
ح كتبت (كاريل تـشرشل) مسرحيتها (
ــــا أنه لم يــــشـــغل طـــيــــور الـــنـــورس ) ور
تـفكيـر مبـدعة تتـمتع بـذهن وقـّاد مثـلها .
ـــبــــدعـــ عــــادة أثـــنـــاء لــــكن مـــا يــــشـــغـل ا
ـارسـتــهم لـلـعـمــلـيـة اإلبـداعــيـة يـخـتـلف
جـزئيًـا أحيـانـًـا وكلـيًا أحـيانـًـا كثـيرة عـما

ُالك" " 1973غــابــة "بـــنــات قــمــة"  1982ا
مـــجــنــونــة" "  1990الــســـحــابــة الـــتــاســعــة"
 1979وأخـــيــــرًا مـــســــرحـــيــــة "حـــلم" 2005
الـتى لم تعـرض بـعـد أما آخـر مـا يـعرض
لها فهى مسـرحية (رقم) التى كتبتها عام
 2002وتـــــقـــــدمـــــهـــــا هـــــذه األيـــــام (ورشـــــة
ـسرحيـة ) من إخراج (جيمس نـيويورك ا
مـكــدونــالــد)  وقــد قــدمت لــلـمــرة األولى
فـى عـــــام  2002 عــــــلى مــــــســــــرح (رويــــــال
كـورت) فى مـوطـنـهـا األصـلى (بـريـطـانـيا)
الذى عادت إليه لتـلتحق بإحدى جامعاته
بـــعـــد أن قـــضت أهم مـــراحـل طـــفـــولـــتـــهــا
ومـراهـقـتـهـا فى مـونـتـريـال  بـكـنـدا حـيث
هـــاجــرت عـــائـــلــتـــهــا خـالل فــتـــرة احلــرب
ية الـثانية  وقـد أثمرت الـعودة على العـا

ألول مـرة عام  1981عـلى مـسرح الـرويال
كــــــــورت)  وهـــــــــو نـص يــــــــكـــــــــشـف دواخل
ومحيط شخصية (فاليرى) التى يفترض
يـزة بـسبب مـوهبـة (غيـر مألـوفة ) بهـا 
تـكــمن فى قـدرتــهـا عـلى حتــريك األشـيـاء
ــــا يــــحـــقـق لــــهــــا الــــشــــهـــرة عـن بــــعــــد  
والـنـجـاح فى األوسـاط الـعـلـمـيـة حتـديدا
حـــيـث تـــدعى ألعـــرق اجلــــامـــعـــات لـــعـــمل
الـتــجـارب والــفـحـوصــات بـحـثــا عن سـبب
ـزيــة  وقـد طــرقت هـذه مــنـطــقى لـهــذه ا
الــفـــكــرة كــثــيـــرًا بــعــد ذلك فى الـــســيــنــمــا
األمـريـكـيــة فى الـعـقـد األخــيـر من الـقـرن
ـاضـى ( كـمـا فى فــيـلم مــاتـيـلــدا وفـيـلم ا
ــثـال . غــيـر أن الـظــاهــرة)  عـلى ســبــيل ا
جميع األعمال الـفنية التى اعتمدت على
فـكـرة ( الـقدرة عـلى حتـريك األشـياء عن
بــعـد) لم تــشـر إلى نـص (طـيــور الـنـورس)
عـلى اإلطالق  رغم أنه أول نص يـتـنـاول
اضى هذه الفكرة فى سـبعينيات القرن ا

.
أمــا الـــشق الـــثــانـى فــيـــكـــمن فى عـــنــوانــه
الشبيه بعنــوان إحدى مسرحيات الكاتب
الروسى (أنطــون تشيخوف 1904 -1860
ـكـتـوبـة فى عام  (وهى( طـائـر النـورس) ا
 1895  والـتى تتـرجم فى أحـيـان أخرى بـ
( الـنورس ) وهى مسـرحية تتـناول أيضًا
ـوهـوب ومـا يقـاسـيه فى سـبيل اإلنـسان ا
ـا يـجـعـلـنـا - مـبـدئـيًا - مـوهـبـته هـذه  
نــعـتــقــد بــوجــود عالقــة مـا بــ الــنــصـ

لـكن مــا إن نـقــرأ نص (تـشــيـخــوف) حـتى
نـــكــتـــشف أنه لم يـــشــكـل رافــدًا أســـاســيًــا
لمح الذى تشترك لتشرشل  عـدا ذلك ا
به إحـدى الـشخـصـيـات فى كال الـنـص

تـعلق باخلـوف النـاجت عن تمحـور حياة وا
الــشــخــصــيــة حــول هــدف وحـيــد تــخــشى

فقدانه بسبب موهبة هشة وزائلة .

سرحية من تشرشل التى بدأت حـياتها ا
خالل جـامـعـة أكـسـفـورد فى عـام ? 1959
ــســرحــيـة قــدمـت الــعــديــد من األعــمــال ا
بــــنـــهـج جـــمــــاعى ضــــمن اإلطــــار الـــورشى
الـــقـــائـم عـــلى جتــــريب أشـــكــــال جـــديـــدة
فــأنــتـــجت نــحــو ثالثــ مــســرحــيــة مــثل :

ـنا  فى ظل فى ظل قبـح يسكـن ثنايـا عا
بــشــاعــة تــتــجــول فى أحــيــائــنــا  وبــيــوتــنـا
ـبـدع حـائـرًا فـى الـكـيـفـيـة أحـيـانــا  بـات ا
التى يقدم بها اإلنسان الذى يشكل غالبًا
ركــيـــزة مــلــمـــوســة فى الــعـــمل اإلبــداعى 
ـا ـسـرحى األكــثـر حـيـرة   ــبـدع ا ولـعل ا
ـثـله اإلنـسـان/ الـشـخـصـيـة مــن دعـامـة
درامـيــة  حتـمـل عـــادة سـقـفـًـا مـن الـقـيم
ثـل (اإليـجابيـة والسلـبية ) الـتى تشكل وا
ـــســرحـى عــلى مـــســـتــوى نــســـيج الـــعـــمل ا

النص والعرض . 
مـن هــنــا تــتــبـدى لــنــا صــورة اإلنــســان فى
ـعـاصرة ـسرحـيـة ا الـكثـيـر من األعـمـال ا
الـتى قـدمــته جـشــعًـا  انــتـهـازيًــا  يـتـوارى
خلف أسالـيب شتى باتت مألوفة فى ظل
عـالـم تـسـيــّــره آلـيـة لـم جنـد  لـهــا مـسـمى
سـوى ( آلــيـة الــتـلــوّن الـوظــيـفى)  ونــعـنى
بــهـا  تــلك اآللــيــة الـتى تــؤهل اإلنــسـان –
تـلـقـائــيًـا- لـلـتــعـامل مع اآلخــر  بـنـاء عـلى
دوره الـــســـابق فـى حــيـــاة هـــذا االنـــســان 
ــــكن أن ــــنـــوط فــــيــــمــــا  ودوره الالحـق ا
يـقــدمه هـذا اآلخــر له  وبـالــتـالى تــصـبح
الــعالقـــة طــرديـــة تــتـــشــكل أقـــطــابـــهــا من
مــــقــــدار احلــــاجــــة مـن جــــانب  ومــــقــــدار

العطاء من جانب آخر .

بـهـذا احلس قـدمت الـكـاتـبـة الـبـريـطـانـيـة
ـــســرحى كــاريل تـــشــرشل 1938 نـــصــهــا ا
(طـيــور الــنـورس) الــذى لم يــتـعــرف عــلـيه
الـــقـــار الـــعـــربى  مـــتـــرجـــمًـــا إلى الـــلـــغـــة
الــعـــربـــيـــة  إال فى عــام  2003 من خالل
تـــرجــــمــــة لألســــتــــاذ الـــراحـل د. مـــحــــسن
مصيلحـى رغم مرور سنوات على كتابته
ــا قــلـل من فــرص تــنـــاوله بــالــدراســة  
والـتـحـلـيل  خـاصـة وأن د. مـصـيـلـحى  –
الـذى يـكـاد يـكـون الـوحـيـد الـذى كـتب عن
كــاريل تــشـــرشل - قــدم أكـــثــر من دراســة
لـنصـوصهـا باسـتثـناء هذا الـنص الذى لم
ــقـاالت يـتــطــرق لـدراســته بل إن بــعض ا
اإلجنـلـيـزيـة جتاهـلـت النـص تـمامًـا ضـمن
بيـوغـرافـيا الـكـاتبـة  األمـر الـذى شجـعـنا
عـلى تــنـاوله من جـانب  وتـعـريف الـقـار

به من جانب آخر.
ولـعل مــوضـوع الــتـعــرف عـلى ( تــشـرشل)
من خالل ترجـمة ودراسـة أعمـالهـا  أمر
يــثــيـر الــتــســاؤالت والــعــديـد مـن عالمـات
الـتعـجب  فـما الـسبب فى أن تـظل كاتـبة
مــهــمـــة  ومــعــاصـــرة تــكــتـب مــنــذ الـــعــقــد
ــاضى مــجـــهــولــة الــســـادس من الــقـــرن ا
لدى العالم العربى; فى ح أن بريطانيا
 –حتــــديــــدًا- تــــعج بــــالــــعــــرب من جــــمــــيع

اجلنسيات مهاجرين كانوا أم زوّاراً!
بـفــضل هــذا الـســبب الــغــامض  جنـد أن
ـعاصـر و(الفاعل) مهـمة تـقد اآلخر  ا
حتــديـــدًا مــســألــة مــلــحــة جــدًا  خــاصــة
حــــ نـــعـــلـم أن هـــذه الــــكـــاتــــبـــة تــــعـــد من
ـثـقفـ الـبريـطـانـي الـقالئل من أمـثال ا
(إدوارد بــــــــونــــــــد وجــــــــون آردن)  الــــــــذين
ـقـاطـعـة الــبـضـائع اإلسـرائـيـلـيـة طـالـبـوا 
ـــــارســــات الـــــدولــــة احــــتـــــجـــــاجًــــا عـــــلى 
الـصـهـيـونـيـة جتـاه الـشـعب الـفـلـسـطـيـنى 
األمــــــر الــــــذى قـــــد يــــــزيــــــد من غــــــمـــــوض
جتـاهلـهـا بـالـنـسـبـة لـلـعـرب بـالذات ولـعل
التساؤل الـذى يقفز إلى أذهاننا فى هذا
اإلطــــــار يــــــدور حــــــول شـــــــكل الــــــتـــــــعــــــامل
اإلسرائيلى مع هذه الكاتبة لو أنها أيدت
ارسات الدولة الصهيونية ال العكس !
وبـالــعـودة إلى نص (طـيـور الـنـورس) جنـد
أن خـصـوصـيـته تـكـمن فى شـقـ  الـشق
األول يــتــمــثل فـى حــداثــة فــكــرته قــيــاســا
بـــزمن كــتـــابــته  (كـــتب عــام 1978وعـــرض
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بـــــالـــــلـــــون األحــــمـــــر الـــــقـــــانى. وكـــــان عـــــلى
ـوســيـقى أن تـضع هـؤالء فى سـلـة واحـدة ا
عـمــادهـا الــرومـانــتـيــكـيــة والـرمــزيـة فى آن
واحــد وقــد اعـتــمــدت لــيـنــا أبــيض تــمــامًـا
كياج لـيكون هو العنصر الفاعل فى على ا
ــسـرح فـقـد ـمــثـلـ عـلـى خـشـبـة ا شـكل ا
تـلونت وجوه هؤالء الـعميان بـالط فبدوا
كـــأنــــهم خـــارجــــ لـــتـــوهـم من حتت أيـــدى
الـــنـــحـــات الـــذى شـــكـــلـــهم فـــأخـــذوا قـــلــوب
ـتــمـايـزة والـتى مـشــاهـديـهم بــوضـعـيــاتـهم ا
صاحـبتـها مـوسيـقى منـاسبـة تمـامًا وحتى
قــبـل بــدايــة األحـــداث فــإنـــهم يــنـــتــظــرونك
ــــــــكـن لك إال أن تــــــــلــــــــحق هــــــــنــــــــاك فال 
ــــقـــعــــدك وتـــنـــتــــظـــر مــــعـــهم حتــــاور تـــلك
ـسـرح األجــسـاد الـصــامـتـة وفـى مـقـدمــة ا
ـــشـــهـــد الـــقس الـــذى كـــان كـــان يـــتـــصـــدر ا
ــيـزه يــقــودهم والـذى هــو واحــد مـنــهم ال 
إال تــصــدره لــلــمــشــهــد اخلالب والــذى هــو
رساله العرض بـرمته. وكان على مجموعة
ـشهـد الـطـويل غـير ـمـثـلـ أن ينـسـجـوا ا ا
ــشــوق بــفــوراتـــهم االنــفــعــالــيــة الــصــادقــة ا
فــيــتـعــاطف مــعــهم مــشـاهــدوهم ويــحــزنـون
عــلى مــصــيـــرهم ويــنــتــظـــرون مــعــهم األمل

ستقبلى. تعلق بالطفل ا ا
ـــمـــثـــلـــ ـــلك إال أن نـــحـــيـى هـــؤالء ا وال 
(جـونى احلـاج أمـيـر حـيـدر سـهى شـقـير
ســنى عـــبــد الــبــاقى فــرح عــســاف ســحــر
عـسـاف نحى عـمـوس أسيـل عيـاش زياد
ى مــرعـشــلى حــسـ نــخـال بـول غـاوى 
نــعــســان) عــلى مــجـــهــودهم الــكــبــيــر طــوال
الـــــــعـــــــرض وحتـــــــكـــــــمــــــــهم فـى احلـــــــركـــــــة
واحــتــمــالــهم لألســمــال الــتى وضــعت عــلى
أعـينـهم طوال فـترة الـعرض ونـحيى مـعهم
اخملـرجة لـيـنـا أبـيض الـتى ربـطت ب نص
قـد رمـزى وأحالم هـؤالء الــلـبـنـانـيـ فى

ستقبل القريب. ا

ــكن فى الـــبــدايـــة لـــيس هـــنــاك أى شـىء 
االعـتمـاد عـلـيه إال مجـمـوعـة الشـخـصـيات
الـتى تـبــدو كـتـمــاثـيل مـتــنـاثـرة عـلـى خـشـبـة
ـسرح ال يحكـمها فى مجـموعها أى شكل ا
جمالى يذكـر وإن كان كل واحد منهم يبدو
فى حـد ذاته كمـوضوع مـنـحوت لـشـخصـية
عمياء تنتظر مـصيراً سيغير مستقبلها أو
أن كل واحـــد مــنــهـم يــبــدو مـــشــغـــوال بــهــمه
ــكن لك أن الـيــومى الــذى ال يــنـفض وال 
تــلـحظ أى ابـتــسـامــة أو وضـعـيــة واثـقـة من
ــسـتـقــبل الـبــعـيـد فــكـلـهم فـى الـهم سـواء ا
ـصـيــر واحـد ويـعـيـشـون نـفس مـربـوطـون 
الوضعيات االجتماعية وتقول احلكاية إن
اثنى عشر شخصًا رجاالً ونساء قد ذهبوا
ـتـابـعـة آخـر يـوم تــشـرق فـيه الـشـمس قـبل
ا مـجئ الشتـاء بكل عواصفه وصـقيعه و
ــا فـيــهم الـقـس الـذى كـان أنـهم جــمـيــعًـا 
يــقــودهم عــمـــيــان فــإنه حـــ يــتــركــهم أو
يسكت عنـهم تتخبطهم األقاويل واخملاوف
ويــتــعــرضــون لــهــزات نــفــســيــة عـمــيــقــة من
ـصير الذى ينـتظرهم كما تـنتابهم بعض ا
الـفورات االنـفـعـالـيـة التى قـد تـكـون كـاذبة
ولـكـنهـا جتـمـعـهم فى مـصـيـر واحـد وليس
هـــنـــاك أمل لـــلـــخالص إال من خالل طـــفل
ــــكـن أن يــــقـــــودهم فى رضــــيـع مــــبـــــصـــــر 

ستقبل. ا
وهــــكـــذا تــــمــــضى األحــــداث رتـــيــــبـــة حــــتى
الـنـهـاية فـاجلـمـيع يتـمـسـكون بـاألمل فـيـما
ــكن أن يـــحــدثه هـــذا الــطــفـل حــ يــرى
الـواقع ويــتـعـامل مــعه بـعــ تـعى تـمــامًـا مـا
حـولـها إنه األمل الـوحـيـد لـهـؤالء الذين ال
يبـصرون ويجـتمـعون فى مصـير واحد وال
كن أن نشير إليه? تمايز حقيقى بينهم 
ـنــطــلق أرادت (لـيــنــا أبـيض) أن من هــذا ا
ـصــيـر لـبــنـان ذلك الــبـلــد اجلـمـيل تـشـيــر 
الـــذى تـــتـــخـــبـــطه الـــعـــواصف الـــســـيـــاســـيــة
وأجواء احلـروب التى ال تـنتـهى والـنزاعات
ب الفصائل فأصبح متهدما من الداخل
كن ألحد أن يتصور أن احلل قريب وال 

ـا فـأحــدهم ال يـرى وال يــسـمـع اآلخـر وإ
يـــحــكـى دائــمًـــا عن مـــصـــيــره الـــذى أنـــهــكه
ــســـتـــقـــبل الـــعـــنف اجملـــانى واخلـــوف مـن ا
القـريب وقد بـدت الشخـصيـات كدوامات
درامـيــة لـو تـتـبــعت أحـدهـا لــوصـلت لـنـفس
الـنتـيجـة تقـريبًـا ومن ثم فاحلـوار ال يكمل
صــــورة صـــدامـــيـــة أو يــــقـــدم صـــراعًـــا بـــ
ا هو مـصائر متبـاينة وأحالم مختـلفة وإ
حــوار بـــســيط وتـــلــيـــغــرافـى ويــبـــدو وكــأنه
صـوت واحــد  تـقــسـيــمه عـلـى مـجــمـوعـة
شـــخــــصـــيــــات وضــــعت بـــجــــانب بــــعـــضــــهـــا

البعض.
سـرح فإنـها خـاليـة تمـامًا أما عن خـشبـة ا
إال من بــعض األرائك الــتى جتــلس عــلــيــهـا
ـســرحى والــتى لم شــخـصــيــات الــعــرض ا

ا  ـعـناهـا اجلمـالى اجلمـعى وإ يـع 
االتـــــكــــاء عـــــلى أن تـــــبــــدو كـل شــــخـــــصــــيــــة
كــــمــــوضـــــوع فى حــــد ذاتـــــهــــا وهى إشــــارة
ــصـيــر تــفــاخـر الــلــبــنـانــيــ وعـدم أخــرى 
اتفـاقهم عـلى صيغـة واحدة حتـكم العالقة
البس الـــتى مُـــيــزت بــيـــنـــهم وكـــذا بـــدت ا

 فورات
انفعالية تسعى

للخالص 
عبر التمثيل
واستدعاء

احللم 

ـا كانت هـناك هذه الـهزات الـضعـيفة فـطا
صـالح ب ـتبـاين وتضـارب ا واالختالف ا
ــيــلــيــشــيـــات فــإن األمل ضــئــيل لــلــغــايــة ا
ــكن فـــقط أن يـــتــعـــلق بــهـــؤالء الــصـــغــار و
والـنـاشــئـ فـهـم وحـدهم أصـحــاب قـلـوب
بيضاء ونيات ليست فيها أى ضغينة ومن
ثم فاألمل متعـلق بهم وحدهم فى مستقبل
الـبــلـد ومـا نص مـوريس مــتـرلـنك الـرمـزى
الـذى لم يـكن يـشيـر بـأى حـال من األحوال
لـهـذه الـوضعـيـات االجـتمـاعـيـة والسـيـاسـية
ــــــكن مـن خاللــــــهـــــا اإلشـــــارة إال تـــــكــــــئـــــة 
ـتضـمـنـة ألحـداث لـبنـان اآلنـيـة فـالرابط ا
اجلـمـالـى ضـمـنى وعــلـيك أن تـكــتـشـفه من
بـ األحـداث الـبسـيـطـة والسـطـحـية ومن
ثم فـ"العميان" مـسرحية قصد بها اإلشارة
ـصــيــر الـلــبــنـانــيــ وعالقــتـهم الــضـمــنــيــة 

ببعضهم البعض.
وعليك كمتلقٍ أن تكتشف العالقة الوطيدة
ب عـميان لـبنان وعـميان موريـس مترلنك

وهج البدايات ..
ن ?! من يحتاج .. 

لم نعرفها من قبل !
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ـرح جـهـامـة وتـشـاؤمـا > مــا قـصـدت إلـيه حـ قـلت إن سـعـد الـدين وهــبـة يـخـفى وراء كل هـذا ا
واجـهة خال ومـواجهـة دائمـا حملنـة اإلنسـان ولكنـه رغم كل هذه اجلـهامة وهـذا التـشاؤم وهـذه ا
رارة التى تأكل القلب وتسمم الفـكر وتعوق اإلنسان عن مكابدة احلياة بل أكاد أقول تـماما من ا

إن جهامته وتشاؤمه ومواجهته الدائمة حملنة اإلنسان هى آيات صدقه كفنان وصدقه كإنسان.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

17 من   نوفمبر 2008  العدد 71

عز الدين بدوى

> اخملرج عاصم رأفت يبحث حاليا عن مسرح إلعادة عرض مسرحية "خيانة" لهارولد بنتر التى قدمها الطليعة على هامش التجريبى.

12

سرحية. عهد العالي للفنون ا ه هذا العام ضمن فعاليات مهرجان زكى طليمات الذى ينظمه ا > الفنان ياسر جالل يتم تكر

21
ájó©ŸG 

> إن ســعـد الـدين وهــبـة جلـأ إلى الــتـركـيب فـى الـتـكـويـن وابـتـعـد عن
ـسطح ولـذلك اهـتم بالـشـخصـيات الـتـصويـر الـفوتـوغـرافى للـواقع ا
ـالمح االجـتــمـاعــيـة ــسـرحــيــته وأخـضع ا كــعــنـاصــر فـرديــة مـكــونـة 

لبلورتها.
سرحي جريدة كل ا

17 من   نوفمبر 2008  العدد  71

ساوية جتليات 
 على مسرح اجلمهورية

 تكنيك جديد يواكب فكرة التجريب
تعة لكنه ال يحقق ا

قـدمت فــرقـة أديـتــا بـراون من الــنـمــسـا وعـلى
مـسرح اجلـمهـورية مسـرحيـة (مديـنة الـنحاس

.1001
ال أعـلم لم  اختـيار مديـنة الـنحاس ""1001
كــاسم لـهــذا الــعـرض ومــا هى مـرجــعـيــة هـذا
ـاذا لم يكن االسم أو هـذا الـرقم اجلديـد إذ 
" "1015ومـــاذا كــان ســـيــحـــدث لــو كـــان الــرقم

1002
عمـومًـا لم يـهـمـنى الـرقم بـقـدر مـا فـهـمـته بأن
ـديـنة مـلـيئـة بـأشخـاص تـمـلؤهم مالمح هـذه ا
ـــوت والـــصـــمت و"االســـتـــفـــراغ" من احلـــيــاة ا
نفس مالمح الـدمى النـحاسـية الـتى تخـلو من
احلـيــاة وإذ قـدمت هــذه الــدمى/ الـشــخـوص
حـــاالت مــــتـــعـــددة مــــثل: االغـــتــــصـــاب احلب
النـشوة السـيطرة االستـعباد الرغـبة الكره

الصراع..
اسـتـمــر هـذا الـعــرض خـمـســاً وسـتـ دقــيـقـة
وكـان بـســيـطــا فى ديـكــوره وإضـاءته واعــتـمـد
ــــســــرحى عــــلـى عــــنــــصـــر فــــقط فـى شــــكــــله ا
ـــائى الــرقـص االســتـــعـــراضى والـــتـــمــثـــيل اإل
ـــســــرحـــيــــة ولـــقــــد أجـــاد لــــتـــوصــــيل دالالتـه ا
رونة سرح  مثلون االشـتغال على خشـبة ا ا
وسالســة أثــبــتت قــدرتــهم عــلـى الــتـجــلـى فـوق

اخلشبة.
فى اعتـقادى أن هـذا العـرض لم يقـدم الكـثير
ــتــعــة جلــمــهــور الـعــامــة ولم يــهــدف إلى من ا
ذلك مـــخـــرج الـــعـــمل إذ إنـه قـــصـــد أن يـــقــدم
تـكـنـيكًـا جـديـدًا يـواكب فـكـرة الـتجـريب وذلك
ى أســاسه الـتــجـريب فى خــضم مـهــرجـان عــا
واالخـتـبـار فأراد الـتـركـيـز عـلى اخـتـبـار بعض
سـرحية لـتكوين نـتيجة عناصـر االستقـطاب ا
ــكن االعــتــمــاد عـــلــيــهــا فى بــنــاء مــســرحـــيــة 
عــرض مـســرحى نـاجح مــسـتــقــبالً وبـذلك لم
يـهتم كـثيـرًا بإبراز فـكرة الـعمل بـقدر اهـتمامه
فى التجريب على مستوى الصورة من حيث:
1–  تـــفــكـــيك الـــصـــورة: قــدم اخملـــرج لـــوحــات

مـســرحــيـة مــتــنـوعــة كل لــوحــة مـقــطــعــة عـلى
طريقة الصـور الفوتوغرافـية إلى عدة مقاطع
ــمـثــلـون األداء بــطـريــقـة جتــعـلك أجـاد فــيـهــا ا
توقن بأنك أمام معـرض للصور الفوتوغرافية

تتغير كل حلظة بإشارة من إصبعك.
 2– تـــــكــــــرار الـــــصـــــورة: قـــــدم اخملــــــرج بـــــعض
ـــســـرحــيـــة مــكـــررة ومــعـــادة عــلى الـــلــقـــطــات ا
طـريـقــة إرجـاع شــريط الـكــاسـيت وقــد تـكـون
هذه الـتقنيـة مستخـدمة مسبـقا إال أنه يشفع
لـهــذا اخملـرج اسـتـخــدام هـذه الـتـقــنـيـة بـوجـود

تقنيات صورية أخرى.
 3- اإليهام:

ـثـليه كـدمى مـتحـركـة على استـخـدم اخملرج 
ـســرح حـتـى تـكــاد تـقــتـنع بــأنك أمـام خــشـبــة ا
دمــيـة مــتــحـركــة بـواســطـة بــطـاريــات صـغــيـرة
سـرح بسرعة مـثلون على خـشبة ا فيـتحرك ا
هــــائـــلـــة وخـــطــــوات قـــصـــيــــرة جـــدًا فال تـــرى
أقــــدامــــهـم وهى تــــتــــحــــرك بـل تــــرى أجــــســـادًا

وت كونترول. متحركة بواسطة الر
ثـلة قـناعاً كـما اسـتخـدم اإليهـام فى إلبـاس 
على "يـافوخـها" بـدالً من وجهـها وتعـاملت مع
الـقــنـاع كــأنه هــو وجـهــهـا احلــقـيــقى ورقـصت
رقـصــة ثـنـائـيـة وقــنـاعـهـا مـقـابـل لـوجه زمـيـلـهـا
الراقـص معـهـا فكـانت تـتحـرك علـى اخلشـبة

سرح. وكأنها ترى كل تفاصيل ا
كـثـيرة هى الـعـروض التى تـمـر من أمامـنا دون
أن نــــســــتــــســــعــــر بــــهــــا أو دون أن نــــتــــذكــــر هل
شـاهـدنـاهـا مـسـبــقـا أم ال ولـكـنـهـا نـادرة جـدًا
الــعــروض الـتى ال تــنــسـاهــا أبــدًا ومـنــهــا هـذا
العـرض التجـريبى احلـقيـقى وكم نتـمنى على
هـرجان االنـتبـاه إلى خاصـية الـتجريب إدارة ا
واعـتبـاره معـيارًا مهـما فى اخـتيـارها لـلعروض

القادمة.

العرض النمساوى "مدينة النحاس"

تعًا سرح فنًا  عندما يصبح ا

تلك أدواته الفنية   عرض 
باشرة بعيداً عن الرؤية ا

ـــســرحى الــذى "مــديـــنــة الــنـــحــاس" هــو الـــعــرض ا
قدمته فرقة "أديتـا براون" تمثيل باربارا موتشيك
تـوماظ سيما تـوفيك آنا ماريـا سارة رشاد أحمد
أبــو خـــارمـــا خـــالـــد رأفت عـن نص ثـــيـــيـــرى زابــو
تـــيـــزيف إعـــداد مـــحـــمـــود أبـــو دومـــة وهـــو إنـــتـــاج
ساوى/ مصرى مشترك تصميم رقص وإخراج

أديتا  براون.
ـأخـوذة عن إحـدى ـعـاجلـات ا والـعــرض هـو أحـد ا
حـكــايـات "ألف لـيــلـة ولــيـلـة" الــفـرعـيــة; تـدور حـول
مـدينة تتحول إلى مـدينة من النحـاس بكل ما فيها
من بـــشـــر كــنـــوع من الـــعـــقـــاب اإللـــهى بـــســبـب مــا
ا يـجعل ديـنة من انـحطـاط  وصـلت إليه هـذه ا
ســكــانــهـا يــتــذكــرون حــيــواتــهم قــبل الــتــحــول هـذه
ـمـثـلـة ـثـابـة "بـرولـوج" افـتـتـاحى تـلـقـيه ا احلـكــايـة 
الــتى تـقــوم بــدور "شــهـرزاد" كــحــايـة أخــيــرة سـوف
تـقصهـا على "شـهريـار" لكى تـنجو مـن القتل وهى
ـشاهـدين إنـها - أيـضـا سـوف حتكـيـهـا لنـا نـحن ا
ـشـاهـد االفــتـتـاحى - هى اجلـزء أى احلـكـايــة أو ا
ـسـرحى فى هذه الوحـيـد الذى يـستـخـدم احلوار ا
ـتـمــيـزة من هـنــا تـبـرز أهــمـيـته الـتــجـربـة الــفـنـيــة ا
سرحى; ألنهـا ببساطة الفنيـة والبنائـية للعـرض ا
تـــدرج الــعـــرض حتت نــوعـــيــة مـــحــددة مـن الــطــرح
الـفنى فـعـلى مسـتـوى الرؤى واألفـكـار تنـتج مـجاالً
يـعــتــمــد بــاألســاس عــلى الــتــخــيـيـل الــفـنـى اخلـاص
بــألف لــيــلــة ولــيــلــة ومــا تــتــيــحه مـن أحــداث غــيـر
واقـعـيـة أو بـلـفظ آخـر أحـداث لـهـا طـابع سـحرى
غــامض ومن ثم فـ "ألـف لـيــلــة ولـيــلــة" هى اإلطـار
الــعــام لـلــعــرض. إن هــذه الـثــيــمـة تــدرج - أيــضًـا -
التجربة فى تقنيـة غير إيهامية منذ الوهلة األولى
لــلــعــرض خــاصــة أنه عــرض يــعــتــمــد أسـاسًــا عــلى
ـــســـرحى الــــتـــقـــلـــيـــدى الـــرقص بــــديال لـــلـــحــــوار ا
انــطالقـا مـن أن احلـواد الــذى يــعـتــمــد عـلى الــلــغـة
ـنـطـوقـة يـحـدد الـرؤيـة وقـد يـزيـفـهـا أما الـرقص ا
ؤطر فـهو يحـيل لعـوالم قادرة على الـتخـييل غيـر ا
بتفـسير وحـيد وهو طـرح مالئم تمامـا لعوالم ألف
لـيـلـة ولـيـلـة وهى مـقـوالت نـظـريـة مـتـأثـرة بـتعـالـيم
ـنـظـر "أرتونـان أرتـو" الـتى يـتحـدث فـيـها اخملـرج وا
عن خــلق أو إنــتــاج لـغــات بــديــلــة لــلــحــوار الــلـفــظى
الــذى يــزيف احلـــقــائق ويــطــبــعــهـــا بــطــابع نــفــسى

ذاتى.
أهـم هـذه الــلــغـات هــو عــنــصـر الــرقص الــذى يـراه
ــسـرح كــمـا أن هــذا الـبــرولـوج "آرتـو" عــصب فن ا
الـــذى يـــلــقـى فى بـــدايــة الـــعـــرض مــســـجالً يـــذكــر
تلـقى بالـتقـنيـة األكثـر شهـرة لدى بريـخت والتى ا

تـخص كــسـر اإليـهــام بـتـأثــيـر أقل من تــأثـيـر "آرتـو"
فى هــذه الــتـجــربــة حتــديــدًا; ألن الـعــرض يــعــتــمـد
أســــاسًــــا عــــلى الـــــرقص بل هـــــو جــــســــده ومــــادته
شهد األولية فالتقنية التى يستخدمها فى رسم ا
ــســرحى حتــاكى روح عــنـصــر الــرقص فـيــتــحـول ا
ـا يـشـبه الـعالمـة كـمـا يفـهـمـهـا "آرتـو" كـما شـهـد  ا
ـشهد تتبـدى فى اللـغات الـبدائـية وهـو ما يـطبع ا
بــطــابع ابـتــكــارى تـخــيــيـلـى هـو أثــمن مــا فى هـذه
التجربة بجانب عناصر آخرى تؤكد نفس التوجه
وتـتــبع جــانــبه الــتـشــكــيــلى كــعـنــصــر اإلضــاءة وهـو
عـنصر مهم فى هذا الـعرض التى (صممـها "بيتر
ــيــزة ثــالـــهــامــر) واضـــعــا مــصـــادرهــا فى أمـــاكن 
ومــبــتــكــرة فى الــوقت ذاته خــاصــة مـع اســتــخـدام
الدخان األبيض إلنتاج تشكيالت تفر من التحديد
ـضـمـونى ويـصــبح مـشـهـد الـنـامـوسـيـة/ الـسـريـر ا
ـشاهـد إبهارًا الـذى يخص مـشاهد الـعشق أكـثر ا
ـشهد إلى من الناحـية الـتشكـيلـية بـحيث يتـحول ا
مــا يــشـبه الــلــوحــة الـفــنــيـة أو الــدوالب الــزجـاجى
الــذى حتــبس فــيه الــشــخــصــيــة الــتى تــروى عــنــهــا
شاهد التى احلكاية عبر شـخصية شهرزاد فى ا
يــضــاء فـــيــهــا هـــذا الــدوالب من الـــداخل وهــو مــا
كـياج الـثقـيل بـلون مـعدنى يـتسـاوق مع استـخـدام ا
يـقـتــرب من الـقــنـاع أو اســتـخـدام بــعض الـدمى مع
ؤدى ومـحـاكاته تـقنـيـة مـحددة حلـركـة الراقـص/ ا
ـشية اآللية فيـختلط األمر على بـشكل الدمية أو ا
ـثل أم دمـيـة فى كثـيـر من األحـيان ـتـلقى أهـو  ا
وهــو مــا يـطــرح قــدرًا كــبــيــرًا من الــدربـة وامــتالك

األداة.
شهد الذى اسـتخدم فيه قنـاعًا خلفيا مع ويـبقى ا
ـــســتــعــار فـــيــصــبح اســتـــخــدام "بــاروكــة" لـــلــشــعــر ا
لـلـمـمـثـلة وجـهـان فى نـفـس الوقـت شـاهد  أن عـلى

مثلة من دربة أدائية تثير الدهشة. ما حازته ا
ـتـلك أدواته إن عـرض "مـديــنـة الـنـحــاس" عـرض 
الــفـــنــيـــة امــتـالكًــا كـــامالً وقـــادراً عــلـى اإلبــداع من
خـاللـــهـــا وهــــو مـــا يــــتـــبـــدى فـى مـــعـــظـم حلـــظـــات
الــعــرض دون االهــتــمـــام بــطــرح رؤيــة مــبــاشــرة أو
تـقــريــريـة ســعــيـا وراء مــقــوالت مـفــهــومـيــة تــدغـدغ
مــشـاعــر مـشــاهـديه وهــو مـا يــذكـرنــا أن ثـمــة فـنـاً
سـرح كـدنـا ننـسـاه وسط ركام من جمـيالً اسـمه ا
التجـارب غير الـقادرة على الـتخييـل الفنى أهم ما

سرح خاصة. يز أى فن فن ا

يكرودراما»                                      جماليات «ا
عاصر  سرح النمساوى ا                               فى ا

وطــرح األســئــلـة أمــا فـى مـســرحــيــة بــاور فــهــو يــلــتـزم
الصمت طوال الوقت وال يـخرج عن صمته حتى نهاية
ـــتــــفـــرج فى ـــا يــــزيـــد مـن صـــدمــــة ا ـــســــرحـــيــــة. و ا
مـــســرحـــيـــة بـــاور أن كـــالـــيــجـــوال ال يـــظـــهـــر كــحـــاكم أو
إمـبراطـور رومانى كـمـا هو مـعروف عـنه بل نراه ألول
ـسـرح وهـلـة يـقـود دراجـة ويـسـيـر بـهـا عـابـرًا خـشـبـة ا
وهو ما أفـقد الشخـصية أى عالقة بـينها وبـ واقعها
التاريخى وجردها من أية خلفيات أو أبعاد نفسية أو

اجتماعية.
اذج مختارة لفولفجاجن باور

 1 - لوكريتسيا
فصل واحد

الشخوص: لوكريتسيا.
اخلـشبـة: عـبـارة عن حـديقـة كـريـز رائـعة فى نـوفـمـبر.
ضـبـاب. جتـلس لـوكـريـتـســيـا عـلى ركـبـتـيـهـا مـتـضـرعـة
ترتـدى مالبس زرقاء تـبتـسم ابتـسامـة باهـتة. تـمسك
فى يــدهــا بــكــوب ســـاخن تــرفــعه إلى فـــمــهــا. تــهــمس

بداخله. 
لوكريتسيا: كومبوت..

ستار
النهاية.

 2- رمسيس
(بدون استراحة)

اللوحة األولى:
(ربوة فى بالد الـشمال. صـوت انفـجار مرتـفع. أمطار
غــزيــرة. حــيــتــان تــطــيــر فـى الــهــواء يــظــهــر رمــســيس
مرتـديًـا مالبس نـابـليـون يـلـقن قـساً كـاثـولـيـكيًـا خـطـبة
ــكن ســمــاعــهـا حــيث تــصــدر طــيـور ديــنــيـة ولــكن ال 

النورس ترانيم غنائية أثناء طيران احليتان).
رمسيس:.. (يبتعد القس ضاحكًا).

ستار
اللوحة الثانية:

عـبـد بالـكـامل يحـتـرق). النـيـران تمأل معـبـد يحـتـرق (ا
ـسـرح. يــقف رمـســيس فى مـكــان مـا وسط الــنـيـران ا
ـكن رؤيـته. تــفـوح رائـحـة مالبـس مـحـتـرقـة. ولـكـن ال 

صوت تصدع عنيف. دخان. انفجار.
رمسيس: (من الكواليس) النجدة! النجدة!

ستار
اللوحة الثالثة:

ـيـاه. تـسـبح هـنـا وهـنـاك كل أنـواع ـتـلـئـة بـا اخلـشـبـة 
األسـمـاك أســمـاك الـقـرش أســمـاك الـشــبـوط سـمك
ـكن رؤيـة اجلـزء األعـلى من ثـعــابـ حـيـتـان.. وهـنــا 
ـيـاه ويـلــقى خـطـبـته أسـمـاك الــقـرش رمـسـيس فــوق ا
طر من كن رؤية حـبات ا طـر.  فضـلة. يتـساقط ا ا
ياه يـاه. يطفو مجداف فى ا أسفل وهى تسقط فى ا
ـــــكن ســـــمــــاع شـىء من خـــــطــــبــــة مـن وقت آلخــــر. ال 

رمسيس حيث تنهمر األمطار فى تلك األثناء.
رمسيس:...

ستار
اللوحة الرابعة:

الــقـاهـرة. اخلــشـبــة عـبـارة عن لــوحـة جــغـرافـيــة عـامـة
لــلـمــديــنـة. يــقف رمــسـيـس فى مـكــان مــا عـلى عــجــلـته
ـا سـحق بـهـا الـكـثـيـر من احلـربـيـة احملـتـرقـة (الــتى طـا
ــكن ســـمــاع صـــوته. تــتـــعــالى أصــوات أعـــدائه...) ال 

. الباعة اجلائل
رمسيس:...

ستار.
اللوحة اخلامسة:

رمـسيس ملـقى مطـعونًـا. حجرة شـديدة الـثراء. يدخل
خادم.. 

اخلادم: موالى رمسيس!
ستار
النهاية

ـكـان الذى تـكن هـنـاك عالقـة دراميـة بـ األحـداث وا
تــدور فــيه وهـو مــا فـعــله بــاور فى إحـدى مــسـرحــيـاته
الـتى تنتـمى لهـذا النوع وهى بـعنـوان "روميو وجـولييت"
التى جـعل أحداثـهـا تدور فى مـلعـب كرة قـدم. فرومـيو
وجـولييت ال يلتـقيان ألول مرة فى حـفل كما هو احلال
فى مسرحـية شكسـبير; بل يلـتقيان فى سـتاد كرة قدم
ـشجعـ الذيـن يجدر يحـوى مائـة وخمـس ألفًـا من ا
ـسرح تواجـدهم جمـيـعًا فى وقت واحـد علـى خشـبة ا

وهو ما يستحيل حتقيقه على أى مصمم ديكور.
ويعد تناول موضوعات أو شخصيات عامة أو معروفة
يكرودراما" مـيزة فى "ا سلـفًا للجمـهور من السمات ا
كـــمــا هــو احلـــال فى مــســـرحــيــة "كـــالــيــجـــوال" "رومــيــو
وجولـييت" "كـليـوباترا" حـيث تكـمن الـغرابة فـى تناول
ــوضــوعــات أو الــشــخـــصــيــات فى طــريــقــة مــثل تــلـك ا
ـوضوع أو الـتـنـاول نـفـسـها حـيث غـالـبًـا مـا يـتم طـرح ا
ـتــفـرج فـفى رسم الـشــخـصــيـة عــلى عـكس مــا يـتــوقع ا
ـلك رمسـيس على عـربته مسـرحيـة "رمسـيس" يظـهر ا
احلـربــيـة مــرتــديًـا مـالبس الـقــائــد الـفــرنــسى الــشـهــيـر
نـابليون بونابـرت أما مسرحيـة "كاليجوال" وهى إحدى
روائع الــكــاتب الــفــرنــسى ألــبــيـر كــامى1913 - 1960 
ـا قـدمه كـامى. فـيـقـدمـهـا بـاور بـشــكل مـخـالف تـمـامًـا 
فـ"كاليجوال" فى مسـرحية كامى ال يتوقف عن التفكير

لل". سرحية يصيب اجلمهور بحالة من ا ا
ــلل أمـر فـإصــابــة اجلـمــهــور بـحــالــة من الــصـدمــة أو ا
ثل ـيـكرودرامـا" حـيث  مـفروغ مـنه فى مـسـرحيـات "ا
ــبــدعـ اجلـمــهــور فى تــلك الــفــتــرة جلــيل الــكــتــاب وا
الـــــشــــبـــــاب جــــزءًا أســـــاســــيًــــا مـن ذلك اجملـــــتــــمـع بــــكل
مـؤسـسـاته الــفـاسـدة وقـيـمه وتـقـالــيـده الـبـالـيـة وقـيـوده
ثـابة صرخة مدوية يكرودراما  وأفـكاره الرجعية فـا
ــنـــظــومــة االجــتــمــاعــيـــة الــتى تــتــجــاهل دور فى وجه ا
وأهــــمــــيـــة جــــيل كــــامل  –جــــيل الــــشــــبـــاب - وتــــســــعى

إلجهاض أحالمه وطموحاته.
يـكـرودراما" ويـجدر بـنـا اإلشـارة إلى أن مسـرحـيـات "ا
ـضاد" ـسرح ا ـثابـة مرحـلـة تمـهيـدية لـنـشأة "ا كـانت 
ـانـيــا فى فـتـرة الــسـتــيـنـيــات عـلى يـد الــذى ظـهـر فـى أ
ـانى راينر فيرنـر فاسبندر مثل األ الـكاتب واخملرج وا
ـســرح الــذى فى نــفس مــنـحى  1946 - 1982  ذلـك ا
ـسرحية يـكرودراما" عـلى مستـوى تكنـيك الكـتابة ا "ا
ـوقف الـعدائى من اجلـمـهـور والـبعـد كل الـبـعد عن وا
اإلطـار الواقـعى الـتـقـليـدى فى تـوظـيف عـناصـر الـبـناء

الدرامى.
ـتــفــرج بـصــدمــة أخـرى ومـا قــد يــتـســبب فى إصــابــة ا
ـيـكـرودرامـا" يـلـجـأ إلى عـنـدمـا يـجـد أن الـكـاتـب فى "ا
فـتـوحـة وال يرضى بـغـيـرها بـديالً حـتى ولو األمـاكن ا

ــيـكــرو درامـا" ألول مــرة عـام 1963 ظــهـر مــصـطــلح "ا
ـــعـــاصـــر عـــنـــدمـــا اســـتــــخـــدمه الـــكـــاتـب الـــنـــمـــســـاوى ا
فولـفجاجن باور  1941-  2006 فى تـصنـيفه جملـموعة
تناهـية الصغر والـتى تنتمى لـلمرحلة من مسرحيـاته ا
ــبـــكــرة من أعــمـــاله وكــان عـــددهــا حتــديـــدًا عــشــرين ا
مـسـرحـيـة. وكـانت كل مـسـرحـيـة حتـمل اسـم شـخـصـية
شــهـيـرة فـى الـسـيــاسـة أو الـتــاريخ أو الـفن أو األدب أو
ـــوســـيـــقى أو عـــلم الـــنـــفس مـــثـل رمـــســيـس هـــايــدى ا
كــــالـــيـــجـــوال ريــــتـــشـــارد فـــاجــــنـــر رومـــيـــو وجــــولـــيـــيت
راســبـوتـ ولـيـم تل كـولـومـبــوس سـيـجـمــونـد فـرويـد

هانيبال.. إلى آخره.
جـمـوعة من وقـد ارتـبطت كـتـابة بـاور لـلمـيـكرودرامـا 
ــتـغـيـرات الـســيـاسـيـة واالجــتـمـاعـيـة فـى أوربـا بـصـفـة ا
عامـة والنمسا بصـفة خاصة ففى فتـرة الستينيات من
اضى ظهـرت فى أوربا حركة سميت باحلركة القرن ا
الطالبيـة التى أسسهـا مجموعـة من الطلبـة الغاضب
ـطـالـبـهم ولـعـدم وجود من عـدم اسـتـجـابـة احلـكـومـات 
الــقــنــوات الــشــرعـــيــة الــتى تــمــكــنــهـم من الــتــعــبــيــر عن
ــا اضــطــر هــؤالء الــشــبــاب لــلــخــروج إلى غــضــبــهم 
ــيــادين الــعــامــة والـســاحــات لــلــتــعــبـيــر عن الــشــوارع وا

أنفسهم.
وقــد تــأثـر جــيل الــفـنــانــ الـشــبــاب فى أوربــا فى تـلك
الـفـترة بـاحلـركة الـطالبـيـة حتى أن عـددًا كـبيـرًا مـنهم
انـضم إلـيـهـا وأخـذوا فى الـتــعـبـيـر عن إبـداعـهم بـشـكل
مـغــايـر لــكل الـقــيم والـقـواعــد الـفــنـيــة الـتـقــلـيــديـة عـلى
ــضـمــون فـأخــذوا فى الــبـحث عن مــســتـوى الــشـكل وا
أطـر فـنـية جـديـدة ومضـامـ تـتسق وأفـكـارهم بـكل ما
فــيــهـــا من ثــوريـــة وكــان بـــاور أحــد أفــراد هـــذا اجلــيل
الثائـر من شباب الكـتاب الذين أوجـدوا تكنيـكًا جديدًا
ـيـكـرودرامـا  –والـتى يـقـول ـسـرحـيـة  –ا فى الـكـتــابـة ا

عنها باور:
يكرودراما  –بشكل تلقائى سرحيات  –ا "كتبت تلك ا
من منـطلق الرغبة فى الكـتابة للمسـرح.. إنها ببساطة
ـه عـلى ــسـرح الــذهــنى الــذى يــصــعب تــقـد من نــوع ا
سرحيات. إنها فارقة فى تلك ا سرح وهنا تكمـن ا ا
عــمل مـبــكـر كـتــبت بـ عـامى   1962 -1963 وهى ال
ـعــنى الـدقــيق حـيـث إنـهـا ــضـاد بــا تــنـتـمـى لـلــمـسـرح ا
ـسـرح. إنـهـا مجـرد مـحـاولـة تـلـقـائـيـة لـتـقد تـعـارض ا

عمل مسرحى بدون خشبة مسرح".
ـسـرح النـمـساوى "انـظـر فولـفـجـاجن باور أحـد أعـمدة ا
ـــعــــاصـــر حــــوار وتـــرجــــمــــة د. عـــاء عــــامـــر جــــريـــدة ا
مـسرحـنـا الـعدد 8 الـهـيـئـة العـامـة لـقـصور الـثـقـافة 3

سبتمبر 2007 ص .22
سـرح الذهنى غير يكرودراما إذن تـنتمى إلى نوع ا فـا
ــســـرح فــهــو مــســرح الــقــابـل لــلــتــحـــقق عــلى خـــشــبــة ا
ه خـشبة سـرح نفـسه مسـرح ال يلـزم لتقـد يعـارض ا

مسرح.
ــيـكــرودرامـا" بــاعـتــبـارهــا مـســرحـيـات وبــالـفــعل فـإن "ا
مـتـنـاهـيـة الصـغـر تـدور أحـداثـهـا فى الـغـالب فى مـكان
واحـــد وفى مـــنـــظـــر مــســـرحـى واحــد  –أحــيـــانًــا  –وال
يـتـجـاوز حـوارهـا أكـثـر من جـمـلـة أو جـمـلتـ فـقط بل
إنـه يــنــحــصــر أحــيــانًــا فـى كــلــمــة واحــدة أو هــمــســة أو
ؤثـرات الصوتيـة مثل صوت الرعد صـرخة أو بعض ا
خـريـر الـنـهـر أو حـفـيف األشـجـار. ذلك بـاإلضـافـة إلى
مـــــســـــاحــــــة الـــــشـــــاعـــــريـــــة والــــــغـــــمـــــوض الـــــتـى حتـــــيط

بالشخصيات واألحداث إن وجدت.
ـــيـــكـــرو درامــا" كـــذلك فـــإن الـــلــغـــة فى مـــســـرحـــيــات "ا
قــصـيـرة سـريـعــة مـبـاشـرة حـادة وقـويــة مـثل طـلـقـات
الـرصاص وهـو ما يـتنـاسب وإيقـاع األحداث الـشديدة
ـتـفـرج عـلى أن يـظـل مـنـتـبـهًا الـتـكـثـيف وهـو مـا يـجـبـر ا
ـاءة قد طوال فـتـرة العـرض حتـى ال تفـوته عـبارة أو إ

حتمل فى طياتها الكثير من الدالالت الدرامية. 
وهـذا الـنـوع من الـتـوظـيف الـدرامى لـلـغـة يـرى باور أنه
ــــمــــيــــزة لــــيس مـن اســــتــــحــــداثـــــاته أو من الـــــســــمــــات ا

للميكرودراما فقط ولكن هناك من سبقه إلى ذلك:
ـسـرحــيـات مـوجـود أيـضًــا عـنـد بـيـتـر "هــذا الـنـوع من ا
هـاندكه كما هـو احلال فى مسرحـية "سب اجلمهور"
قابل تقف مسرحية .. "حفل لست شخصيات وعلى ا
والتى تخـلو تـقريبًـا من أى أحداث واالنتـظار فى هذه

يكرودراما  ا
كانت 
تمهيداً
حقيقياً

سرح  لنشأة ا
عتاد ا

فولفجاجن

كامى

 تأثر جيل
الفنان الشباب
باحلركة

الطالبية التى
غيرت معالم
إبداعهم

ترجمة:
 د. دعاء عامر

بالل الرنتيسى
ثل ومخرج أردنى  
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أساة لم تـعد مأساة > كان التـحول الذى حدث فى «بـير السـلم» يتركـز فى أن ا
اجملتمع بـقدر ما هى مـأساة الفـرد أو اإلنسان الـذى جبل على طـبيعـة ناقصة

بينما روحه تنشد الكمال دائما.

سرحي جريدة كل ا

17 من   نوفمبر 2008  العدد 71

إبراهيم احلسينى

 عن مصر وجمال عبد الناصر وحليم وأشياء أخرى
الــرقص الــذى ال تــتــوقف عــنه... والــرمـوز

هنا واضحة جداً..
كل هذه التـشابكات داخل الـعرض تؤطرها
عــدة أشــيـاء أولــهــا أغــنــيـات عــبــد احلــلـيم
حـــافظ ومــوســـيــقــاهــا الـــتى اســتـــخــدمــهــا
الـعرض كـحـيلـة جـمالـيـة أثـناء االنـتـقال من
مـشـهد آلخـر وكـحـيـلـة فـكريـة لـلـتـعـبـير عن
فـــتـــرة حـــكم عـــبـــد الـــنـــاصـــر خـــاصــة وأن
الـــعـــرض اخـــتـــار مـــعــظـــمـــهـــا من األغـــانى
الــوطـنـيـة الـتـى تـغـنى بـهـا عــبـد احلـلـيم فى
قـرارات عـبــد الـنـاصــر هـنـاك أيــضـا هـذا
ــســرحى من خالل ــزج الــســيــنــمــائى / ا ا
ـــشـــاهـــد بــالـــفـــيـــديــو أو تـــصـــويــر بـــعض ا
ــشــاهــد الــوثــائــقــيـة االســتــعــانــة بــبــعـض ا
اخلاصـة بـعبـد الـناصـر أضف لـهذا وذاك
الــرقــصــات االســتــعــراضــيــة كــاســتــعــراض
«فــدادين خـمــسـة» كل ذلك ضــمن تـركــيـبـة
العرض الـتى تستعرض بعض أحداث فترة
ـصـرى احلـديث من أهم فــتـرات الـتـاريـخ ا
بـتـحـلـيل وضـعـيـة أسـرة صـغـيـرة تـتكـون من
زوج - زوجـة وبـعض احملـيــطـ بـهـمـا يـرى
الــعــرض أنــهـم قـادرون عــلـى الــتـعــبــيــر عن

بعض مالمح فترة حكم عبد الناصر..
وسواء كنـا مع بعض األفكار الـتى طرحها
الـعرض عـن فساد بـعض رجـال الثورة أو
عن حتــلـــيل بــعض آراء ومـــواقف الــزعــيم
الكاريزمـى جمال عبد الناصر أو ضدها
فالـعـرض يقـدم قـيمـاً فـنيـة جـيدة تـمـيزت
ـسرحـية بـهـا دوماً أعـمـال سامـح مهـران ا
ســـواء تـــلك الـــتى كـــتــبـــهـــا أو أعـــدهــا عن
تميز ناصر روايات كمرحـلته مع اخملرج ا
ــنــعـم (أيــام اإلنــســان الـــســبــعــة - عــبـــد ا
الــطـوق واألسـورة...) أو تــلك الـتى كــتـبـهـا

وأخرجها هو بعد ذلك..
ومن هذه القيم الفـنية تلك التركـيبة الفنية
الــتى حتـدثــنـا عـنــهـا مــضـافـًا إلــيـهــا قـصـر
شاهد التمثيلية وتالحقها السريع - لوال ا
الــبطء فى إيــقــاع بـعــضــهـا - وهــذا الــفـهم
ــمــثـل والــذى يــظــهــر فى ـــتــمــايــز لــدور ا ا
معظم األحيـان وكأنه يعلق على الشخصية
وال يتماهـى معها ظهـر بذلك جالل عثمان
بحـرفـيته الـعالـيـة ويحـيى أحمـد بـتلـقائـيته
بـهـرة نيـرمـ زعزع بـصـدقهـا ونـعومـتـها ا
الــشــديـــدة وخــالــد الــنـــجــدى بــقــوة أدائه
ونـعــومـته فى جتـسـيـد صــوت عـبـد احلـلـيم
حــــافظ أحــــمـــد احلــــلــــوانى بــــتــــلــــويـــنــــاته
الــكــومـيــديــة الــســاخـرة وأيــضــا احلــضـور
ـتميـز لـ مروة يـحيى محـمد يـونس رانيا ا

النجار محمد عبد العاطى..
أمــــا ســــيــــنــــوغـــــرافــــيــــا مــــحــــمــــود ســــامى
ــســـتــويــيــهـــا وهــذا الــســـلم اجلــانــبى ذو
ـتـعـددة صـعـودًا وهـبـوطًا االسـتـخدامـات ا
ـنتشرة .. وهـذه األبواب الكـثيرة ا وجـلوسًا
من أعـلى ومن أسـفل أعطت مـعـادالً مرئـيًا
حلـــاالت الـــصـــعــود - الـــهـــبـــوط الــغـــنى -
الــــفـــقــــر احلب - اخلــــيــــانــــة الـــبــــاطن -
... هـذا فـى حـ جـسـدت إضاءة الـظـاهـر
زاجية إبـراهيم الفـرن احلالة الـشعوريـة وا
تـغيرة لـشخصـيات العـرض فطغت عـليها ا
اإلضــاءات الــبـاردة فـال يـوجــد شىء أكــثـر
ـا تـوجد الـبرودة كـصفـة حـاكمـة للـعالقة
بـ شـخـصـيـات الـعـرض كـلـهـا ولـذا كـانت

هذه اإلضاءات مناسبة.
والعـرض بـذلك فى مـجمـله يـجمع مـا ب
ــــســـرحـى الــــوثـــائــــقى الــــســـيــــنــــمــــائى وا
والــــدرامى اجلـــاد والـــســــاخـــر الـــدرامى
... وذلك فى والشـخصى للكاتب واخملرج
تـركـيـبة فـنـية / فـكـريـة تظـهـر فى النـهـاية

وهى ال تشبه إال نفسها.

فى عرض «بازل» سامح مهران يتحدث

بـعكس مـا كانت عـليه جتـربته اإلخـراجية
األولى «خــافــيـة قــمـر» والــتى أعــدهـا عن
روايــة لـــعـــبــد احلـــكــيـم قــاسم لـــهـــا نــفس
االسم ومــا كـانـت تـتــمــيــز به من تــمـاسك
ـتالحــقـة فــنى وبـنــائى حــيث األحــداث ا
ـتـطـورة إلى ـتـصــارعـة وا الـشـخـصــيـات ا
الـنهـاية و.. و.. يـستكـمل الكـاتب واخملرج
سـرحى سامح مـهران تـركيـبته الـكتـابية ا
واإلخراجـية اجلـديـدة والتى بـدأ تكـوينـها
مع عـروض «دودتيـلـلو الـبـروفة األخـيرة»
بعرضه اجلـديد «بازل» والـذى يقدم على
ـسـرح العـائم الـصـغـير من إنـتـاج مـسرح ا

الشباب.
فى هذه التجـربة يستبـدل مهران األسئلة
ـكـرورة من نـوعـيـة: مـا هى الـتـقـلــيـديـة وا
احلـدوتـة داخل الـعـرض..? إلى سؤال من
ــعـنى الــتــقـلــيـدى لــهـا نــوعــيـة جــديـدة بــا
فــعــرض «بــازل» يــتــخــذ من مــعــنى اســمه
ـعـتـمـدة على ـسـرحيـة وا شـكل تـركـيـبـته ا
فـكرة لعـبة «الـبازل» فـأنت ال تتـابع تطوراً
طـبـيعـيا - اعـتاد عـلـيه البـعض - للـعرض
ـسـرحـى ولـكن تـتــتـابع وبـشــكل مـتـجـاور ا
ـشاهـد الـتى تلـقى إليك مجـمـوعات من ا
ـا دون أن تـكـشف عن كـامل مـعـانـيـهـا ر
ـــعــنـى لــكن تـــكـــشف عن جـــزء من هـــذا ا
ـشـاهـدة ـعـنى الــنـهـائى مـرهـون بــفـعل ا ا
ـا هـذه الـتـقـنـية الـتى ال حـتى الـنـهـايـة ر
عـانيها من الوهلة األولى تصيب تصرح 
ا ستنتهى إليه األشياء البعض بالتشوق 
ـلل لـعدم ـا تـصـيب الـبـعض اآلخـر بـا ور
تـعــوده عـلـى مـثل هــذه األلـعــاب الـبــنـائــيـة

للنص ومن ثم لإلخراج.
أمـا عن األفــكـار الــتى يـطــرحـهــا الـعـرض
سرحى فهى األخرى ال تبتعد عن فكرة ا
ؤلـف يخـتار بـعض األحداث «الـبازل» فـا
الـهامـة من تـاريخ مصـر احلديث وخـاصة
فى الــفـتــرة الـتى تــلى ثـورة يــولـيـو 1952
ـة يـونـيو 1967 وهى الـفـترة وحـتى هـز
الــتى حـــكم فــيــهــا جــمــال عــبــد الــنــاصــر
مـــصــر يـــخـــتـــار وفق قـــفــزاتـه الــزمـــنـــيــة
أحــداث اإلصالح الـــزراعى تــأمــيم قــنــاة
... حتـى نكـسة 67 والـتى ينهى الـسـويس
بــهــا الــعــرض إذا ال يــوجــد هــنــاك رابط
ـمـكن أن يحـتـكم إليه عضـوى بـنائى من ا
الـعـرض إال الـرابط الـزمـنى - فـتـرة عـبـد
النـاصر - ولـذا فهو يـختـار منـها مـا يريد
الـتــعـلــيق عــلـيه يــخـتــار مـثال أحــد رجـال
الـــــثـــــورة «حـــــافـظ» ويـــــبـــــدأ فى حتـــــلـــــيل
شخصـيته فهو رجل ضـعيف أمام نزواته
ادة لـيـست له هيـبة رجل ضـعيف أمـام ا
ثــائـر ضـعـيف أيـضــا أمـام زوجـته «لـيـلى»
والـــتى يـــصــورهـــا الـــعـــرض فى حلـــظــات
كثيـرة على أنها الـوطن ذلك الذى يرتكن
إلى الـــعــزلـــة والـــوحــدة واخلـــوف والــذى
تـســتـثـيــر وطـنـيــته وعـواطـفه أغــانى عـبـد
احلـلــيم حـافظ الــوطـنــيـة والــذى جـسـده
الـعرض عـلى هـيـئة دمـيـة خـشبـيـة تـرتدى
بــذلــة أنــيـــقــة وجــعــلــهــا - أى الــدمــيــة -
تــــتـــحــــدث مع الـــزوجــــة تـــمـأل فـــراغـــات
كبوتة وهى بالتالى تستعيض عاطفتهـا ا
به عن كـل مــا حـــولــهـــا حــتى عـن زوجــهــا

نفسه فى أحيان كثيرة..
يـركــز الـعـرض عـلى بـنــاء شـبـكـة عالقـاته
حــول هـذا الــثــنــائى الــزوج / أحــد رجـال
الـثـورة / أو لنـقل الـثـورة نفـسـها والـزوجة
غـلقة / مصـر ويتـفرع من هـذه الثنـائيـة ا
إلى كـيــانـات أخـرى كــلـهـا تــتـمـيــز بـالـشـر
فــمـنــهـا الــفـاسـد ومــنـهــا اخلـائن ومــنـهـا
.... وكــــأن الـــعــــرض يــــقــــول من ــــدعـى ا
خـالل هـذه الـتـركـيـبــة أن الـزوجـة لـيـلى /
ــثل هــذه الــنــمــاذج فى مــصــر مــحــاطــة 
أوقـــات كـــثــيـــرة من حـــيـــاتـــهــا داخـل هــذه

الـفــتـرة الـزمــنـيـة الــتى اخـتــارهـا الـعـرض
وبـــجــانب هـــذه الــنــمـــاذج الــفـــاســدة الــتى
أحـاطت بـ«لـيـلى» حتـيط بـها أيـضـاً أشـياء
ــتـــدحــهـــا الــعــرض ذات قـــيــمــة عـــالــيـــة 
كــاالشــتـراكــيـة مــثالً والــتى يـرى الــعـرض
أنــــهــــا مـن أهم اإلجنــــازات - إن لـم تــــكن

أهمها - داخل فترة حكم عبد الناصر.
إذا ما تتبـعنا أيضا تركيبة العالقات حول
الزوج - الزوجة سـنجد دمية عبد احلليم
ثـلث الـشهـير تـظهـر كـما لـو كانت تـكـمل ا
الـــــزوج - الــــزوجـــــة - الــــعـــــشــــيـق ولــــكن
ثـلث الـتـعـديل الـذى طـرأ هـنـا علـى هـذا ا
هو علم الزوج بهذا العشيق وكون العشيق
دمــيــة ولــيس رجال مــثــله وأيــضــا هــنــاك
شخصيات أخرى حاضرة غائبة حاضرة
لـدى الـزوجـة «لـيـلى» وغـائـبة عـن مـجتـمع
ـنــاظـرة لـهـا الـعـرض كــتـلك الــشـخـصــيـة ا
ــتــحــررة عــنـهــا بــعض الــشىء والــتى ال وا
تــمـانع مـن اصـطــحــاب عـشــيــقــهـا مــعــهـا
ــواضــيع بــكل حــريــة والــتــحــدث فـى كل ا
وانــطالق مــتـــجــاوزة كل الــقــيــود الــتى من
مكن أن تظـهر «ليلى» وهى تـعانى منها ا
هـنـاك أيـضـا الـعـشـيق اآلخـر والـذى يـقف
طـــوال الــوقت عـــلى خط الــتـــردد مــا بــ
اإلقـدام تـارة والـتـأخـر تـارة أخـرى تـدفعه
رأة الـعشـيقـة التى مـعه لالقتـراب بيـنما ا

هو يؤثر االبتعاد..
ومن داخل هذه التـركيبة يـلمح العرض إلى
ـســتـقـبـل اآلتى من وسط هـذه الــتـركــيـبـة ا
فـيـصفـه بـ«كذبـة» وكذبـة هـنا هـو اسم ابـنة
«لــيــلى» من «حــافظ» تــلك الــتى تـعــانى من
حالـة نـفسـية سـيـئة أفـقدتـها الـنـطق تمـامًا
بينمـا مازالت ساقاها تعمالن بنشاط أثناء

 عرض يشبه
اللعبة

 ومشاهده ال
تلقى تمنح   ا
معناها مرة واحد

 مشاهدة فنية
متالحقة تمزج
السينما

سرح لتعلن با
عن بناء جديد

جورج:
وهو كذلك يا جنى انسى هذا.

جنى:
إن أردت احلقيـقة لم أكن أعرف أول شىء عـن اجلنس ألن ما حدث لى
كن. وأرجو أن تكون قد شعرت بنفس ولك كان شيئـاً لم أكن أحلم بأنه 
الـشعور يـا جورج. إذ إنك لم تعـطنى أى سبب يـجعلـنى أشك فى هذا أنا
آسـفـة. إذ إن الـتـحـدث عن هــذا مـؤلم لى. لـكـنى سـوف أحـاول يـا جـورج

سوف أحاول أى شىء يجعلنا نقترب من بعضنا البعض.
جورج:

قلت انسى ذلك.
جنى:

) كال الــلـعــنـة أنت لن جتــعـلــنى أبـدأ فـى الـتــحـدث بـصــراحـة ثم تـصرخ )
تـذهب بــعـيـدا. لــقـد مــررت بـتـجــربـة زواج واحـدة وكــنت فى جـهـل مـطـبق.

دعنى على األقل أتعلم من هذه التجربة. ماذا تريد غير ذلك? اسأل.
جورج:

أنت على ما يرام دون أحد.
جنى:

أرجـوك يـا جــورج لن أبـدد خـمس ســنـوات من الـعـالج الـنـفـسـى فى لـيـلـة
واحـدة فـقط ألنك ليـست لديك األعـصاب كـى تنـهى ما بـدأته. كنت دائـما
ـواجهـة; فلو نـظر أبى نـظرة غـريبة أعـانى من مشـكالت فى القـدرة على ا
ـواجــهـة. قـلــيال كــنت أنـهــار. لـكــنى أقـسـم بـالــله أنى سـوف أجــتـاز هــذه ا

(يحاول مغادرة احلجرة لكنها تسد طريقه).
جنى:

ـمـكن أن أسـألك أال تــوجـد أيـة أسـئـلـة أخـرى? (ال يـجيب). إذن هـل من ا
أيضا بضعة أسئلة?

جورج:
ولم ال?
جنى:

حسن كلمنى عن باربرا.
جورج:

ينظر إليها. أظن أنها كانت رائعة.
جنى:

وأعلـم أنهـا كانـت جمـيلـة. ذلك أنى أرى مـا يكـفى من صـورهـا حولى هـنا.
احكى لى عن شهر العسل. لقد ذهبتما إلى أوربا أليس كذلك?

جورج:
باريـس ولندن وروما. وإذا أردت وصـفا رومانـسياً فـلقد كـان شهر عسل

خرافيا.
جنى:

أعرف مـا تقوله من صـفات يـا جورج فمـاذا عن التـفاصيل? كـانت هناك
حـجرة كـبـيرة? حـجـرة صغـيـرة? هل كان هـنـاك مـنظـر يـطل على احلـديـقة
? سرير فـخم? كيف كان شكل ورق الـعامة? هل كانـت تطل على نهـر الس

أظفر بابتسامة منك.
جورج:

اذا ال جترب ساعة من الهدوء? (يبتلع قرصا من التيلونول). و
جنى:

جربت ذلك فى باربادوس فاستحال إلى أربع وعشرين ساعة من الكآبة.
جورج:

اسـمعـى إنى أسيـر عـلى خط دقـيق جـدا الـلـيـلة. إذ إن هـنـاك الـكـثـير من
ـتــاعب وال أريـد ــكن أن تـدخــلـنــا فى ا األشـيــاء الـتى أود قــولـهــا والـتى 
تــنــاولـهــا اآلن. فــدعـيــنــا نـذهـب اآلن إلى الـفــراش ونــأمل فى أن قــرصـ

ــكن أن يــفـعـال كل مـا يــزعــمـون أنــهـا تــفــعـله. إضــافـيــ من الــتـيــلــونـول 
موافقة. (يبدأ فى التحرك والعبور نحو حجرة النوم).

جنى:
أريد أن أستمع بسرعة إلى كل ما لديك لتقوله.

جورج:
ال أعتقد ذلك.

جنى:
لـم ال تتـحمل مـسئـولـية قـول ما تـريد وأنـا أكون مـسـئولـة عن عدم رغـبتى
فى االستماع إليه?. (ينظر إليها ويومئ برأسه ثم ينظر حوله ويقرر أن

يجلس قبالتها. تنظر هى إليه ويحملق فى األرض).
جورج:

بقدر ما يتعلق األمر بشهور العسل ال أعتقد أنك استرحت.
جنى:

حقا? لقد قضيت أوقاتا مدهشة متقطعة.
جورج:

ــاضى. وأنـا لــست خـبــيـرا بــأشـهـر حــسن لـست أعــلم مـا مــررت به فى ا
العسل لكنى شخصيا وجدتنى متقلبا بشكل ال يطاق.

جنى:
يـومان من سـبـعة أيـام لـيسـا مـدعاة لـلـشـكوى وأنـا لم أشك. وأعـتقـد أنـنا

ناقشة على أشهر العسل احلالية. يجب أن نقصر هذه ا
جورج:
اذا?
جنى:

ألن هذا ما نعيشه.
جورج:

اضى. كن لنا أن نصل إلى احلاضر دون العبور با ال 
جنى:

يـا إلهى جورج هل هـذا هو ما فـعلته فى بـاربادوس? هل كنت تـقارن ب
ـاذا ال توجـهـ لى أيـة أسئـلـة يا  .( أشهـر الـعسل? (جورج يـحمـلق فيـها
ـر أو شيئـا لم يحدث قبل اذا تـتعامـل مع حيـاتنا وكـأن يوما لم  جنى? 

أن نلتقى?
جنى:

أنــا لـست شــديــدة الـفــضـول يــا جـورج. إذا كــانت هــنـاك أشــيـاء تــريـد أن
ــسـيح هل يـنـبـغى أن يـكـون تـخـبـرنـى عـنـهـا إذن احك لى ولـكن.. بـحق ا

نزل? ذلك فى ليلتنا األولى فى هذا ا
جورج:

سيح كنت أتعجب متى سينكسر ذلك الهدوء اخلارجى? حمدا لله بحق ا
على نزاع صغير.

جنى:
ـنــاقـشـة وأنـا نـزاع بـل جـحـيم. هــذا خـوف خـالص. نــحن لم نـبـدأ بــعـد ا

يت. أشعر برعب 
جورج:
اذا?
جنى:

لدى غرائز حيوانية مدهشة. ذلك أنى أعلم متى تكون حياتى مهددة.
جورج:

ألـيس لـديك قـدر من الفـضـول يجـعـلك تـعرفـ من نـكون بـحق اجلـحيم?
أعـنى أنى أعـتـقد أن لـديك صـورة رومـانتـيـكـية لـعـيـنـة عن ذلك الرجل ذى

أساوى مستمدة من رواية «ج إير». اضى ا ا
جنى:

أنت الذى تمتلك خيال كاتب وليس أنا.
جورج:

وهـو كذلك. سـأبـدأ أنا. من هـو «جس»? سـوف أكـون شاكـرا لـو أعطـيـتنى
مــعـلـومــات عن حـيـاة الــرجل الـذى أنـفــقت عـلـيه بــضع سـنـوات مــهـمـة من
حـيـاتـك. أعـنى أنه البـد أن يـكـون أكــثـر من شـخـصـيـة مــضـحـكـة يـبـرز فى

حوارنا فى كل مرة نشعر فيها باحلاجة إلى شىء يضحكنا.
جنى:

لم أنظر إليه قط على أنه شخص مضحك.
جورج:

حـقـا? حــسن إن أى شـخص يـوصف بـأنه يـجــذب سـدادة زجـاجـة الـنـبـيـذ
بأسنانه ال يبدو لى شخصا ذا بال أو ذا شأن.

جنى:
لكم أتمنى لو أنى أعرف ما حتاول أن ترمى إليه.

جورج:
أوه.. هيـا يا جنى قـولى لى شيئـا أى شىء كيف كان شـهر عسـلكما? هل
ـكنك أن تقولى: إن حيـاتكما اجلنـسية كانت... أوال جيدة أو ثـانيا سيئة

أو ثالثا جيدة وسيئة. اختارى من هذه.
جنى:

لم تـفـعل هـذا بى? لـست أفـهم. أتـتـوقـع منـى أن أقف هـنـاك وأقـدم وصـفا
تـفـصيـلـيـا عمـا كـانت األمـور مـعه فى الفـراش? هل هـذا هـو مـا ترغب فى

سماعه?.

احلائط?
جورج:

كفى عن هذا يا جنى.
جنى:

كنك أن تتحدث عنه اذا? ماذا جرى? أتفـضل أن تعد قائمة? ما الـذى 
بأمان وما الذى يجب رفع األيدى عنه?!.

جورج:
(بنفس عميق) يا يسوع لم أعد أقوى على مثل هذه األشياء.

جنى:
مـنـذ دقـيـقـتـ كـنت فى حـالة طـيـبـة. جـورج (يـنـظـر إلى يـده). إنى أعرق

كاجملنون أنا آسف يا جنى.. ال أعتقد أنى مستعد لذلك الليلة.
جنى:

ك ذلك كل هـذا األلم?  تشعـر اآلن? هل تعـتقد ـاذا يؤ ـاذا يا جورج? 
أنى أتوقع منك أن تتصرف بطريقة معينة.

جورج:
كال. أنا الـذى أتوقع. أنا أنـتظر الـتزاما كـامال من نفسى لـقد فعلت ذلك

منذ اثنتى عشرة سنة لكنى ال أستطيع أن أفعل ذلك اآلن.
جنى:

لست مـتعجـلة. وما تـقدمه اآلن يكـفينى. ذلك أنى أعـلم أن البقـية سوف
تأتى.

جورج:
? كيف بـحق اجلحيم صـرت بكل هـذه احلكمـة والذكاء? من وكيف تـعلمـ
ـتفـهـمـة الـتى تـقدر الـظـروف. فـهذا ـرأة ا فـضلك تـوقـفى عن لـعب دور ا

يسبب لى الضجر.
جنى:

ـرارة? الغضب? الـسخط? تريـد منى أن أقف على قدم مـاذا تريد إذن? ا
ساواة معك كمـا كانت باربرا تفعل? حسن أنا لست باربرا ولتحل على ا
الـلعـنة إذا ما أعـدت تمثـيل شخصـيتـها جملرد أن أجـعل حياتى مـعك حياة
نـاجحـة. هـذه هى حـيـاتنـا اآلن يـا جـورج وكـلمـا أسـرعـنـا فى تـقبل ذلك

كلما كان توفيقنا فى هذا الزواج أسرع.
جورج:

أجل أنت لست باربرا هذا واضح جلى.
جنى:

أو إذا كنت تـريد أن جتـرحنى يـا جورج فـلست بـحاجة إلـى بذل كل هذا
اجلهد.
جورج:

آسف لــكـنك تــفـســحـ اجملــال لى كى أتــسم بـكـل هـذه الــقـســوة ولـست
أعـرف مـتى أتـوقف?. لم أكن أدرك أبـدا أن هـذه كـانت عـلـطـة حـتى اآلن
أعـتـقـد أنـها واحـدة من عـمـلـيات الـتـكـيف الـصغـرى الـتى يـجب أن تـقومى

بها. غير أنى ال أشعر بأى قلق فأنت ستحقق هذا التكيف.
جنى:

وأنت تمقتنى من أجل ذلك?
جورج:

إنى أمقتك من أجل كل شىء.
جنى:

اذا يا جورج? (متحيرة) 
جورج:

ألنى ال أشـعر بـالـرغـبة فى إسـعـادك اللـيـلـة ال أشعـر بـالـرغبـة فى قـضاء
وقت رائع. وال أعـتـقد أنـى كنت أطـمع فى شـهـر عـسل غـايـة فى الـروعة?

أنت تطلب السعادة يا جنى ابحثى لنفسك عن العب كرة آخر.
فـأنــا أكــره كل مـا تــطــلـبــيـنه مـن الـزواج وكل مــا حــصـلت عــلـيـه من قـبل.
أمـقـتك ألنـك جتـعـلـيــنـنى أفـتش فى أعــمـاقى كى أعـطــيه لك مـرة أخـرى.
وفــوق هــذا كــله أمـــقت أال أكــون قــادرا عــلى أن أقــول أمــامك: لــشــد مــا
(يغـطى عـيـنـيه ويـبـكى فى صـمت وجـنى تـشـعـر بـجرح أفـتـقــد بـاربـرا. 
عــمـيق جـدا حــتى إنـهـا غــيـر قـادرة عـلـى أحـداث أى رد فـعل. فــتـكـتـفى

باجللوس وتغالب دموعها).
جورج:

سـيح.. جـنى إنى آسف أعـتقـد أنى فى حـاجة إلى مـسـاعدة أوه.. أيـهـا ا
خارجية.

جنى:
(تومئ) مـاذا تريد أن تفعل? جورج: (يهز كتفيه). لست أدرى ال أريد أن

أقطع وعودا ال أستطيع الوفاء بها.
جنى:

مهما كان ما تريد.
جورج:

لـديــنـا كــمـا يــقــولـون فى عــالم األعـمــال مــشـكالت يــا طـفــلـتى. (يـتجه
نـحـوهـا ويـعـانق رأسـهـا ثم يـذهب إلى حـجـرة الـنـوم ويـتـركـهـا وحـيـدة

مندهشة).

إظالم

 يتبع
دة عام. > د. أحمد مجاهد أصدر قرارًا بتجديد تعي طلعت مهران كرئيس إلقليم  وسط وجنوب الصعيد 
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> يسخر سـعد الدين وهبة من منهج بـريخت التعليمى الذى
ــنـهج ـلــحـمى بــرغم أنه اسـتــغل هـذا ا قـدمـه فى مـســرحه ا

شخصيا فى «بير السلم» و«كوابيس فى الكواليس».
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سرحيـات التى تتـخذ اجملتـمع مضمـونا لها ألنه > يـلعب الرمـز دورا فنيـا ناضجـا فى ا
سرحـيات عنـدما يلـهثون وراء باشـرة التى يقـع فيهـا كتاب هـذه ا يـجنـبها الـتسطـيح وا
ـا يـؤثر المح االجـتـماعـيـة وينـسـون دورهم الـفنى كـكـتـاب مسـرحـي  اخلـصـائص وا

سرحياتهم ويحيلها إلى خطب رنانة وأحاديث موجهة. على الشكل الفنى 
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سرحي جريدة كل ا
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طرب وحيد عزيز وقدم خالله مجموعة من أشهر أغانيه. اضى احلفل الغنائى اخلاص با > مسرح اجلمهورية شهد مساء اجلمعة ا

بل اعـتمـد مـخرجـنا شـكال جـمالـيـا بصـريا
يـــضـــاف إلـى جـــمــــالـــيــــات األداء بـــالــــغـــنـــاء
ـــوســـيـــقـى عـــلى اآلالت الـــشـــعـــبـــيـــة دف وا
وطـــبــــلـــة.. هـــو خـــيــــال الـــظل فى خــــلـــفـــيـــة
ـسـطحـه على الـعـرض مـحركـا الـعـرائس ا
شـاشـة مـضـيـئـة جتـسـد حلـظـات احلـكـاية
فى مـفـاصــلـهـا األسـاســيـة كـشــكل جـمـالى
يـسانـد جمـاليـات العـرض مدركـا فى ذكاء
أنه يـــلـــعب فى إطـــار شـــعـــبى مـــســتـــلـــهـــمــا
ومــوظــفــا جــمــالـــيــات الــفن الــشـــعــبى عــلى

مستوى األداء أو الصورة البصرية.
ليس مـطلوبـا من عرضـنا الـتذاكى وادعاء
أيـديـولـوجـيـا فالـبـسـاط أحـمـدى وحتـميل
الـنص فذلـكـات كـنوع من الـتـعـالى مثـقـافة
هــــو عــــرض بـــــســــيط يـــــوظــــيـف اخملــــيــــلــــة
طـلقـة على الـشعـبيـة بقـدرتهـا السـحريـة ا
كان على جتاوز التراتب جتاوز الزمان وا
الـطبـقى وأن يكـون ابن حالق وخادمة فى
يـزه كرم حـاجة إلـيه هـارون الرشـيـد بل 
وســخـــاء عــاجـــزا بـــهــيـــلــمـــانه عـن امــتالك

تلكها أحد رعاياه. جوهرة 
تـلك فى ظــنـنـا هـى شـعـريــة الـنص األلـفى
وإن لم يـكن شـعـرا بل وفـصـحى أقـرب إلى
الــعــامـيــة. شــعــريــة الــنص فى أن يــتــجـاوز
ـــــان عـــــالـم الـــــواقع اإلنـس وعـــــالم الـــــعــــــا
الـغـيب اجلـن بل يـتم الـصـعـود بـبـطلـنـا إلى
حـــواف الــــســـمـــاء.. اســــتـــدعـــاء لــــلـــمـــوروث

عراج. الدينى فى رحلة اإلسراء وا
ـشــاهــد والـذى هــنـا اخلــيــال هـو مــطــيــة ا
يــلــعب عــلــيه الــعــرض اســتــراحــة احملـارب
وراء لــقــمـة الــعـيش لــيـلــحق لــلـحــظـات فى
عـــــــوالم. تـــــــهـــــــدهـــــــده. عــــــالـم مـن األحالم
الــورديــة كــأحالم الــيــقــظــة يــتــجــاوز بــؤس
واقــعـه فى نــشـــوة مــشـــروعــة. وإن اكـــتــفى
تلقيه ال العرض بذلك فقـد أجنز وعده 
سـيما وأن مـشخـصيه اخـتيـروا بعـناية من
العب الــــــعـــــرائـس "عـــــادل مـــــاضـى" خـــــلف
شـــاشــته إلى بـــطــلـــتى الــعـــرض فى ظـــنــنــا
الـشابة "فاطـمة عادل" بحـضورها الطاغى
ومـا تـمـلـكـه من ثـقـافـة صـوتــيـة فى الـغـنـاء
وثقافـة شعبـية فى حفظـها الغـناء التراثى
ـعلـمة" إذا جـاز الوصف "سـمر ُـحنـكة "ا وا
عـبـد الـوهاب" بـإشـعـاعهـا وسـيطـرتـهـا على
ــــــايـــــســـــتـــــرو تـــــقـــــود الــــــعـــــرض وكـــــأنـــــهـــــا ا
ـشخصاتـية فى ذكاء لكى يـعلو اإليقاع أو ا
ــشـحــون بـجــمـالــيـات يـبــطئ مع صــوتـهــا ا
اإلدعـاء الـشـعبى.. وبـاقى الـعـنـاصـر أحـمد
ـــهــداوى ـــصـــرى وهــديـــر ا عـــادل ومـــنى ا
وأسـمـاء أخرى غـابت عن الـبـامـفلت كى ال
نــظـــلـــمـــهم أدوا فى هـــارمـــونى لـــيـــمـــنـــحـــنــا
الــعـــرض بـــهــجـــة وألـــفــة وفـــرحـــاً غــاب عن

عروض كثيرة.
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ـــعــاصـــر. وتــخص زمن عـــلى مــشـــاهــدنــا ا
كـتـابــة الـنص.. وكـان أمــيـنـا إلى حــد كـبـيـر
 احلـكايـة التـراثـية غـير مُـخل بروحـها
ومـتنها الـغرائبى والعـجائبى فى آن واحد.

فـى الـــتــــوصـــيـف الـــفــــولـــكــــلــــورى نـــزعم أن
احلـكايـة تنـتـمى إلى حكـايات األطـفال عن
الـشـاب الــفـقـيـر الــكـسـول والــذى بـوسـائل
غـــيــر واقـــعــيـــة يــتـــحــول إلى أمـــيــر أو من
األعـيــان لـيـحـوز سـلــطـة أو مـكـانـة أو مـال
عــريض ويـحــوز من مــال إلـيــهـا قــلـبه فى
خــــروجه ســــعـــــيــــا الســــتــــرداد مــــحـــــبــــوبــــته
لك الـضـائعـة. والـبـطل هنـا بـتـواضـعه ال 
من قـــدرات ســـوى الـــقـــلب ودعم اآلخـــرين

بوصفه حيّزا ينازع قوى الشر.
غير ذلك يعد تـعنتًا أن نتعامل مع العرض
كـعرض للـكبـار وإال ظلمـناه ظلـمًا بـينًا فى
سـعـيه لــتـأكـيـد مـعـنى اخلـرافـة واالسـتـنـاد
إلى الـتـوكل والـكسـل ال يحـمل الـنص تـلك
الـتــيـمـات بل يــسـتـنــد إلى مـنـطـق حـكـايـات
ـــــا تـــــشــــتـــــمـل عــــلـــــيـه من جن األطـــــفــــال 
وعـفـاريت تـكـيـد لـلـبـطل أو تـدعـمه عـنـدما

يتعرض للمأزق.
جلأ مـخـرج الـعـرض "رمـضـان خـاطر" إلى
ـصـاطب الــذى كـاد يــنـدثـر تـكـنــيك حـكـى ا
من ريـفـنـا لـيـتم سـرد احلـكـايـة عـلى لـسـان
ـثــلــيه حـكــيــا ولـيس مــشـخــصــيه ولـيـس 
أداءً فـالــكل جـلـوس عــلى ثالث مـســتـويـات
سرح من منصة خشـبة السرداق وليس ا
ال يــتـــحـــركــون بل يـــكـــون الــصـــوت وتـــبــادل

احلكى هى أدواتهم لتجسيد احلكاية.
مـسـتـعـيـنـا - اخملـرج - بـأدوات فـولـكـلـورية
من خـــــــارج مـــــــ احلـــــــكـــــــايــــــة مـن صـــــــلب
جـماليات الـتراث الشعـبى بالتوقف خالل
احلـــكـى وتـــوظــــيـف األغـــانـى الـــشــــعــــبــــيـــة
عـاصـرة كـالزفـاف حلـظـة زواج الـكسالن ا
من عـــــروسه بـــــروى / ضــــجـــــيج الـــــســــوق
وال واإلنـشاد فى شكل والـبيع والـشراء. ا
حــــكــــمـى.. لــــتــــعــــمــــيق احلــــدث والــــتــــنــــويع
اجلمـالى وإضفـاء بـهجـة وحيـويـة للـعرض

تواصل. تكسر رتابة احلكى ا

مــديــنـة "الــنــحــاس" لــيــدخل فى مــغــامـرات
عديدة. 

محلقا على ظـهر جان ساقطا فى البحر
لـينقذه بحـارة أعجام ليظهـر شقيق احلية
ـنــحه الـوسـائل لــكى يـتـسـلل مـرة أخـرى و

إلى مدينة النحاس.
يـلــتـقى أخـيــرا عـروسه الـتى تــدعـمه أيـضـا
ارد والـذى كـشف عنه لـها بـكشف سـحـر ا
حلـبـة إيـاه. وبــاسـتـيالء بـطـلـنـا عـلى طـلـسم
ــــارد يـــهــــيـــمـن عـــلـى أعـــوانـه الـــعــــفـــاريت ا
ـارد وتـقيـيده لـيـعود إلى ويأمـرهم بـأسر ا
ــعــاونــة اجلن الــبــصــرة بــرفــقـــة عــروســة 

ا. ا غا حتى يصل سا
ارد يكلف أعوانه ا امتلـكه من سحر ا و
السابـق نـقل ثروات مديـنة النـحاس لكى
يحوزها ويصير من أغنى األغنياء لتنتهى
احلـكـاية بـوصـفه احلـكـاء البـديل لـشـهرزاد

واله هارون الرشيد.
هـــنــا نـــحن أمــام حـــكــايـــة "عــجـــائــبـــيــة" من
الـطــراز األول أبــطـالــهـا اإلنس واجلن فى
صــراع بــ اخلــيــر والــشــر وكــكل حــكــايــة
دومــا يـنــتـصــر اخلـيــر عــلى الـشــر.. صـراع
بـ إنس وجـان عـلى اجلائـزة وهى الـفـتاة
اجلـميلة واحـتيال االثنـ فى كر وفر بكل
ـمـكـنـة من حـيـلـة وسـحـر فى أن الـوسـائل ا
يحوز جائزته ومـن هنا كان ثراء احلكاية.
فى اســتـــعــراض تــلك الــوســـائل اخلــرافــيــة
والـــتى تــــفـــوق الــــقـــدرات الـــبــــشـــريــــة لـــكن
مصدرها عالم خفى هو اجلن سواء ضد
الـبطل أو كـمـساعـدين له وال يـفل السـحر

غير السحر.
لم يأخذ معد الـعرض "محمود مختار" فى
معاجلته للمـ التراثى تفاصيل احلكاية
بل استبعـد اإلطار احلاكم لها وهو احلكى
عـلى لسان شهر زاد مـكتفيـا بسرد البطل
للحـكاية واسـتبعاد بـعض تفاصـيل الرحلة
التى ال تشكل أهمية روحية محوال النص
ـوشـاة بـألـفـاظ عـامـية من الـلـغـة الـعـربـيـة ا
ـــعـــاصــرة; إلى نص درامـى فى الـــعـــامــيـــة ا
ــشــاهـد مــســتـبــعـدا لــيـســهل تــلــقـيه عــلى ا
ـعـنى ـفـردات الــلـغـويـة الـغــامـضـة ا بـعض ا

نعمته أن يتزوج لتكتمل لديه األهلية.
ـهد له بل إن الـقـرد يـحدد له الـعـروس و
ــوافــقـــة أبــيـــهــا إن اعــتـــرض عــلى الــسُــبـل 
ـــال هــــو الــــنـــسب وضــــاعـــة نــــســــبه بــــأن ا
واحلـــــسب لـــــيــــنـــــال الــــكـــــسالن مـــــوافــــقــــة
"الــشـريف" والــد الـعــروس الــتـاجــر مـغــويـا

هر كبير. أياه 
ارد هـنا م احلكـاية وبطلـها بال منازع ا
فى صــورة قــرد ومــا الــكـسـالن إال ســنــيـد
الــبــطل كـــمــا فى حــكــايـــات الــســيــنــمــا قــد
اخـتـار الـعـروس لـصـديـقـة يـقتـرح عـلـيه أن
فى عـزفــة الـعــروس لـدى والـدهــا "خـزانـة"
عـلــيه أن يــفــتـحــهــا ويـذبح ديــكــاً بـداخــلــهـا
مــغـــويــا الـــكــسـالن بــأن كـل مــا يـــطــلـــبه من

محال ره إشارته.
ا قبل أن يدخل الكسالن بعروسه عمل 
طـلب مـنه لــتـكـشف له عـروسه وقـد كـانت
نائمـة أن ما فـعله شر مـستطـير وقد فك
"طـــلـــسم/ ســـحــر" حـــمـــايـــتــهـــا  لـــتـــخــتـــفى
الـعــروس. ويـكــشف والــدهـا أنه صــنع هـذا
الطـلسم منذ  6 سـنوات حلـمايـة ابنته من

مارد يراودها. 
أُســقـط فى يــد بـــطــلـــنـــا ونــالـــته األحــزان
وعـجز عن الـتصـرف بفـقدان عـروسه ليـلة
الـزفــاف لـيــدرك أن الــقـرد صــديـقه وولى
نــعــمـته حــاك أحـبــولـة مـن حـوله لــيـصــيـر
ألـعــوبـة فى يـده لـيـقـلـه الـطـلـسـلم احلـارس
ـارد بـعـد طـول انـتـظـار لـعـروسه لـيـنـالـهـا ا

وقبل أن يدخل بها.
لـنـدخل فى الــقـسم األخـيـر لــتـتـضح صـورة
بــطــلــنــا لــيــكـــون بــطل الــقــسم األخــيــر فى
رحـلة استـرداد عروسه لكـنه ليس وحيدا
بل إن هـــنـــاك مــســـاعـــدين من عـــالم اجلن
ارد الـشـرير.. فى تـوهة األخـيار نـقـيض ا
الـكـسالن عـبــر الـصـحـراء مـحــزونـا مـهـانـاً
تــتـصـارع حـيــتـان سـوداء واألخــرى بـيـضـاء
ويـنتـصـر الكـسالن لـلـحـية الـبـيضـاء بـقـتله

السوداء.
ليـظهـر أخوة احلـية الـبـيضـاء بوصـفهم من
عالم اجلـان وكرد لـلجـميل يسـاعدونه فى
ــوجـودة فى رحـلــة الــعـثــور عــلى عــروسه ا

كـــان عــرض "ضـــاع الــقــرد" لـــفــرقـــة "حــكى
ــــصـــــاطب" الـــــذى عــــرض فـى جــــمـــــعــــيــــة ا
اجلـزويت الثـقـافـية.. اعـتـمـادًا على حـكـاية
"أبــو مــحـــمــد الــكـــسالن والــرشـــيــد" والــتى
استمـرت لعـشر ليـال على لسـان "شهرزاد"
فى حــكـــيـــهــا لـــلـــمــلـك "شــهـــريـــار" وأخــتـــهــا

"دنيازاد" فى كتاب "ألف ليلة وليلة".
كان مـفتـاح احلـكايـة احتـيـاج "زبيـدة" زوجة
"هـــارون الـــرشــــيـــد" جلـــوهــــرة نـــادرة تـــزين
ـطـلـوب ـرصع بــالـآللئ ولـنـدرة ا تـاجـهـا ا
ـــلـــكــته عـــلى من لم يــعـــثــر الـــرشـــيــد فى 
يحـوزها سوى أحـد رعايـاه هو "أبو مـحمد
الـكسـالن" والذى بال حـسب وال نسب من
أصل مـــــتـــــواضـع فـــــأبـــــوه حالق فـى أحــــد

احلمامات وأمه خادمة فى البيوتات.
رأى حــاجب "الــرشــيـد" وســيــافه "مــسـرور"
ثـراء يــضـاهى - بل يــفـوق - ثـراء الــرشـيـد
ذاتـه فـــــأخــــــذه الــــــعـــــجـب. عــــــنـــــدمــــــا ذهب
الســـتــدعــاء الــكــسالن والــذى قــدم هــديــة
واله بل واسـتعـرض أمامه تفـوق الوصـف 
فـــنــــون ســـحـــره فــــعـــجب الــــرشـــيـــد وســـأل
الكسالن عن مصدر ثرائه وحيله وألعابه.
هـنــا يـتـخـذ الـكـسـالن دور شـهـرزاد كـحـكـاء
كـاشفـا عن مكـنون سـره ورحلـة غنـاه حتى
صــــــار من األعـــــيــــــان الـــــذين يــــــشـــــار لـــــهم
بالبنان.. ليتخذ احلكى مسارا يتراكب من

ثالثة أقسام.
ـظفر" التاجر القسم األول  – رحلة "أبو ا
عــبـر الــبــحــر إلى بالد الــصـ ســعــيـا وراء
الـتـجـارة مـكـلــفـاً بـشـراء مـا مـقـابـله خـمـسـة
دراهم حلساب الـكسالن والذى فى بطالة
متـعمـدة لكـسلـة كسـلوك وصـفة لـصقت به

طوال خمسة عشر عاما من عمره..
ـــظـــفـــر" قــردًا بـــاخلـــمـــســة يـــشـــتــرى "أبـــو ا
دراهم والـذى يــظـهـر مــلـكــات غـيــر عـاديـة
فى غـــطـــسه فى قـــاع الـــبـــحــر واســـتـــخــراج
الــآللئ وإنـــقــاذ قــافـــلــة الـــتــجــارة مـن أكــلــة
حلـوم البـشر فى أحـدى اجلزر وقد رست

سفينة التجار على شواطئها.
ــنح يـــتـــدافع الــتـــجـــار الـــذين  إنـــقــاذهـم 
الـقـرد آالف الــدنـانــيـر لــتـكـون مـن نـصـيب
الـكسالن عـنـد عـودة القـافـلـة البـحـرية إلى

ا فيها القرد صاحب الفضل. البصرة 
هـــنـــا يـــنـــتـــهـى اجلـــزء األول من احلـــكـــايـــة
ـظـفـر وال وبـطــلـيـهـا الــقـرد والـتـاجــر أبـو ا
يظهر فى الصورة بـطلنا الكسالن.. لتكون

تلك مقدمة احلكاية.
القسم الثانى  – باجتيـازنا بوابة احلكاية
ــعـنـى الـقــد  لـنــكـون مع أو دهــلــيـزهــا بـا
ُلك صار بطلنا تاجرا صيوانها أو تـخت ا
تــرك الــعــطــالــة واتـــخــذ دكــانــاً فى الــســوق
بــرفـقــة الــقــرد صـاحب الــفــضل فى غــنـاه
لــيـــكــشف الـــقــرد عـن مــكـــنــونه وأنـه لــيس
ــا مــارد مـن اجلن يــبــ عن حــيــوانــا وإ
لـســان فـصـيح طـالـبـا من رفـيـقه وهـو ولى

العجيب                                
     والغريب            

دهش                                وا
فى عرض«ضاع القرد»

 اإلعداد استبعد إطار احلكى
 على لسان شهر زاد مكتفياً بسرد البطل

جنى:
كال شكرا فلدينا ما يكفى من الشد العصبى. (تعبر نحو الثالجة).

جنى:
ـــكــنـه أن يــعـــرف كل شىء عن شـــخص مــا ــرء  قــرأت فـى مــكـــان مــا أن ا
بـالـنظـر فى ثـالجته. (تـفتـحها). أو يه..ا إلـهى هل هـذا هـو الـرجل الذى

تزوجته? ثالجة باردة وفارغة وبها قليل من الزبادى?
جورج:

ـأل شـخـصـيــتى. (جـنى تـخـرج سـوف أطـلب الــبـدال فى الـصــبـاح وأجـعـله 
زجاجة من الكوكاكوال نصف فارغة ليس عليها غطاء).

جنى:
أتــريـد أن تــتــقــاسم نــصف زجــاجــة كـوكــاكــوال مــفــتــوحـة? ال تــقــلق من ذلك
ـثــيـر لـلـغــضب. تـرشف رشـفــة جـورج يـنـظــر إلـيـهـا. دون الـفــوران الـغـازى ا

اهتمام
جورج:

كم كوبا من النبيذ تناولت فى الطائرة?.
جنى:
. كوب
جورج:

كم?
جنى:
أربعة.
جورج:

شربت سبعة أكواب.
جنى:

بل ستة.
جورج:

طار... يكون عدد ما تناولته ثمانية. واثن فى ا
جنى:

وهو كـذلك. تنـاولت ثمـانية. لـكن لم يكن الـعدد سـبعة فـال تتهـمنى بـتناول
سـبـعـة أكـواب (جـورج يـنهض) لقـد أثـرت اخلـمــر عـلـيك يـا جـنى. (يـرفع

عاطف). احلقائب وا
جنى:

أوو هل هـذا هو ما كان يضـايقك طوال اليوم يا جـورج? أنى شربت كثيرا
جـدا? ال أســتــطـيـع مـنـع نـفــسى فــأنــا ال أحب الــطـيــران وطــلـبـت مـنك أن
تمـسك يدى لـكنك لم تـفعل. فـشربت بـعض النـبيـذ بدال من ذلك. (جورج

يتجه نحو حجرة النوم وهو يحمل احلقائب).
جورج:

بل أمسكت بـيدك. وبيـنما كنت أمـسك بها شـربت نبيذى. (يـدخل حجرة
النوم).
جنى:

وهو كـذلك يا جورج. أفـصح عن كل ما بـداخلك. إنك غـاضب ألنى أيضا
ـكـسرات اخلـاصـة بك أليـس كذلك? وكـذلك كـيس الالدن اخلاص أكلت ا
ز التى اشتريتهـا قبل أن تقرأها. كما أنك بك. كمـا أنى قرأت مجلة التـا
مـتـألم ألنى عـرفت مـا حـدث لألشـخـاص فى األخـبـار قـبل أن تـعـرف أنت.

(حتملق فى اخلطابات).
جورج:

من فضلك ال تخلطى بريدى.
جنى:
تعيده.
جورج:

أرجو عفوك سوف أراجعه فيما بعد (يخلع سترته).
جنى:

(حتـاول أن تكـون أكثـر مرحا) اجلو كـئـيب قـليال هـنـا نـحن فى حـاجة إلى

> اخملرج محمد إبراهيم يستعد حاليا لبدء بروفات مسرحية «شوية هموم»  من تأليفه وإخراجه وإنتاج مسرح الشباب.
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بــعض الـنــبـاتــات.. الـكــثـيــر من الــنـبــاتـات من األرض إلـى الـســقف. وكـذلك
الشمس. كيف نحصل على بعض الشمس هنا?

جورج:
أعتقد أن أفضل رهان لنا هو االنتظار حتى الصباح. (يلتقط حقائبها).

جنى:
أوه.. يا إلهى مرح أخيرا هناك مرح.

جورج:
اسمعى.. لقـد كان يوما متـعبا مرهقـا. وبسبب فروق التـوقيت فإن أمامنا
ســاعــة إضـــافــيــة من الـــســمــاجــة. مــا رأيـك فى أن نــشــطـب هــذه الــســاعــة

ونذهب إلى الفراش.
جنى:

إنى جائعة.
جورج:

ناطق االسـتوائية) (يشـرع فى فتح بعض الـتذكارات التى اشـترياهـا من ا
لقد تناولت توا العشاء فى الطائرة.

جنى:
طعـام الـطـائـرات ال يـعد عـشـاء. مـا هـو إال شىء يـبقـيك عـلى قـيـد احلـياة.

هيا فلنتناول تشيلى بيرجر.
جورج:

ال أرغب فى تشيلى بيرجر.
جنى:

ال تـكن سـخيـفـا. فـاجلـميـع يحـبـون الـتـشيـلى بـيـرجـر. هـيا يـا جـورج قـطـعة
بيرجر كبيرة مليئة بالدهن خارجة عن رقابة احلكومة غارقة فى صلصة
كسـيكية غـير القـانونية. (تـمرر زجاج الكوكـاكوال على يده وجور الفلـفل ا

يسحب يده بغضب).
جورج:

كفى عن هذا بحق الشيطان.
جنى:

(تفزع من هذا العنف) إنى آسفة.
جورج:

. كم مرة يتحتم على أن أخبرك? أنا ال أريد هامبورجر الفلفل اللع
جنى:

تشيلى بيرجر.. بيرجر الفلفل. فكلمة هام ال تنطق مثل شرطة هيل.
جورج:

حـسن جـدا. ما عـلـيكم إال أن تـعـطوا الـفـتاة جـالـون من الـنـبيـذ وسـرعان
ما تتدفق الفصاحة والبالغة من فمها.

جنى:
لن تــكـون أبـدا كــفـصـاحـتك يــا جـورج. إحم... فـمــا أنـا إال فـتــاة ريـفـيـة من

كليفالند.
جورج:

دة ـتـقـاطـعـة  الحـظت ذلـك. كنت جتـلـسـ مـصـوبـة الـقـلم عـلى الـكلـمـات ا
س احلبر الورق. ساعت ونصف دون أن 

جنى:
ا يكفى من أجـلك? ما رأيك فى هذا أنا آسفـة يا جورج. ألـست متأدبـة 

الكتاب? (كيف تكون بليغا?)
جورج:

رائع. سـوف أحاول قراءته اللـيلة. كنت أبـحث عن شىء مثير. (يذهب إلى
طبخ). ا

جنى:
(جتـلس غاضـبـة محـاولـة التـفـكيـر فى طـريقـة جتـعلـهـا تتـعـامل مع هذا

اء). وقف يعود جورج ومعه كوب ا ا
جنى:

لـقد جـربت كـل شىء لم أدع شـيـئا واحـدا مـنـذ الـثـامـنـة هـذا الـصـباح كى 

فى:
نعم..
ليو: 
فى?
فى:

ما الرقم الذى كنت تريده من فضلك?
ليو: 

كل شىء على ما يرام يا فى إنه أنا ليو.
فى:

ليو من?
ليو: 

فى لـيس لـدى وقت كى ألـعب «االسـتـغـمايـة» ال أسـتـطـيع أن أقـابلك اآلن.
ــــطـــار. ذلك أن جـــورج قــــد نـــسى تـــذاكـــر إذ عـــلـى أن أســـرع عـــائـــدا إلى ا
الطائرة وشـيكات السفـر اخلاصة به ولقد انـفجرت عجلـة الليموزين فى
ـكــنــنـا أن طــريق لــوجن أيالنـد الــســريع وجــنى تــشـعــر بــاالضــطـراب هـل 

نلتقى غدا?
فى:

ال. غـدا ال يـنــاسـبـنى. إذ إنى ذاهـبــة مع سـيـدنى إلى مــكـتب االسـتـشـارات
الزوجية.

ليو: 
وعد? متى ينتهى هذا ا

فى:
إنى ذاهبة إلى هناك; لذا ال ينبغى أن أحضر إلى هنا.

ليو: 
اهــدئى اهـــدئى دعـــيــنـــا ال نــخـــرج عن اخلـط قــبل أن يـــبـــدأ الــقـــطــار فى

السير.
فى:

أرجوك يا ليو. فلننس ذلك إذ إنى ال أستطيع االستمرار فى هذا.
ليو: 
اذا?
فى:

صعد. لقد رأتنى فتاتان صغيرتان فى ا
ليو: 

ـــبـــنى من فـــضـــلـك يـــا فى ال تـــتـــعـــامـــلى مـع هـــذا األمـــر وكـــأنه اقـــتـــحـــام 
اذا تـراهم خصـصوا ووترجـيت أتـظنـ أننـا وحدنـا اللـذان نفـعل ذلك? و
سـاعــات الـغــداء حـسب اعــتـقــادك? عـلى أن أذهب مــسـرعــا. إذ إن هـنـاك
شـخصـ على وشك قـضاء شـهر الـعـسل ال يتـحدث أحـدهمـا إلى اآلخر.

سوف أطلبك فيما بعد.
فى:

كال يا ليو.
ليو: 

إنى أشتعل رغبة فيك. وأحترق إليك. (صوت قبالت وهمسات).
ليو: 

إلى اللقاء. (يضع السماعة وينظر إلى ساعته).
ليو:

اللعنة يخرج من الشقة. وتضع (فى) السماعة وجتلس محزونة.
فى:

ؤكد أن هذه هى آخر عالقة غرامية لى. (تدخل حجرة النوم). من ا
إظالم

شهد اخلامس ا
طر. (شقـته. بعد أسـبوع الثـامنـة مساء. نـسمع صـوت رعد ثم هطـول ا
ينـفتح الـباب. يدخل جـورج حامال حـقائب من الـقش وحقائب مالبس.
ويـبـدو مـتـعـبـا ومـشـعـثـا نـوعـا مـا. تــتـبـعه جـنى إلى الـداخل وهى حتـمل
حقائب سـفر مع حقيبـة كتفها أو جعـبتها وكذلك قبـعة كبيرة من القش
ـنــاطق االسـتــوائـيــة. تـســقط مـا وطــبـول بــوجنـو ال شك اشــتـريـت من ا
حتملـه محدثة صوتا ثم تذهب إلى األريكة وتتهاوى عليها منهكة وقد
مــدت سـاقـيـهـا. يــلـتـقط جـورج بــريـده الـذى كـان مـربــوطـا بـشـريط من
ــطـاط وقــد تــرك داخل بــابه. يــغـلـق الـبــاب ويــقف هــنـاك يــتــفـحص ا
اخلـطـابات بـدقة. كالهـما صـامت توجـد درجـة من التـوتر بـينـهمـا. جنى

ترفع عينيها إلى السقف بحزن).
جنى:

طر ويومـان من اإلسهال. كان لقد كـان ذلك شيئا مـرحا ثالثة أيـام من ا
يـجـدر بـنـا أن نــسـتـخـرج شـهـادة تـأمـ عــلى شـهـر الـعـسل. جـورج (دون أن

ينظر إلى أعلى) ال تنسى أن تعيدى ساعتك إلى الوراء ساعة.
جنى:

ال أريـد الـسـاعــة. فـلـيـحـتــفـظـوا بـهـا هـل يـوجـد بـريـد لى? (يـفـتح خـطـابا
ويقرأه. وينظر إليها).

جورج:
أنت لم تسكنى هنا أكثر من ثمانى وثالث ثانية.

جنى:
هل ستقرأ بريدك اآلن?

جورج:
راجعات. هذا اخلطاب من ناشرى. إنه يطلب بعض ا

جنى:
مرة أخرى? لقد راجعت فى باربادوس.. هل يوجد أى مشروب خفيف?

جورج:
ــكــنـنى أن أجــعل األعــصـاب (بـضـيق) أعــتـقــد أنه يــوجــد بـعض الــبــيـرة. 

مشدودة أن شئت.

 حكاية عجائبية من الطراز األول
 أبطالها من اإلنس واجلن
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ترجمة 
إبراهيم محمد إبراهيم

(إهداء إلى مارشا)

حسن ال ينبغى أن تخافى.
جنى:

ماذا تعنى بقولك أنى ال ينـبغى أن أشعر بالرعب? إن أكثر ما كنت أخشى
سماعه جلست هناك وقلته لى.

ليو:
إنه كان يحبها?

جنى:
أجل.
ليو:

إنه كان بائساً ح ماتت?
جنى:

أجل.. أجل.. كــنت أعـرف ذلك لــكـنى ال أريـد أن أســمـعه يــقـال لى. لـيس
رأة يـوم االثـن اآلن. لـيس الـيـوم يا إلـهى سـوف أنـتقل إلى مـنـزل هـذه ا

مساء.
ليو:

هذا ما أقصده.
جنى:

وعد. سوف أنـتظر كـما يشـاء. لكن هذا هو مـا اختاره فـهو الذى اخـتار ا
إن لم تـكن هذه عالمة على رجل يـريد أن يبرأ بسـرعة فلست أدرى ماذا
ـسـتــقـرة يـا لـيـو? لـقـد تـكـون? من الـذى اخـتـارنـى بـاعـتـبـارى الـشــخـصـيـة ا
خـرجت تـوا من خـمس سـنـوات من الـتــحـلـيل الـنـفـسى وزواج مـحـطم ولم
أصــدق مـا نـلــته من حظ حــ دخل جــورج حـيـاتـى وأنه سـوف يــصـلح كل
شىء. ثم انـظــر إلى إنى فى حـالـة من الــعـصـبـيـة خــوفـا من أن يـنـهـدم كل

شىء. أحس كأن كل شىء معلق بشعرة وأن مقصا يتجه نحوى.
ليو:

وضوع هو أقسم لك يا جنى أن السبب الوحـيد الذى جعلنى أثير هذا ا
سئولية الكبيرة. فأنا الذى قاربت بينكما. أننى أشعر با

جنى:
ن يـــقـــومـــون بــدور حــسـن دعــنـى أريح لك عـــقـــلك. هـــنــاك قـــوى أعـــلى 
اخلــاطــبــة. أؤكــد لك يــا لــيـــو أنه حــتى إذا كــان مــا نــفــعــله لــيس صــوابــا

فسوف أجعله كذلك.
ليو:

(بـعد فترة قصيرة) سوف أقـتنع بذلك. (يـصافحهـا ويبتسم) سأراك يوم
االثن يا طفلتى. (يتجه خارجاً).

جنى:
اصنـع بى معروفا يا ليو ال تـذكر جلورج ما حتدثنـا عنه. أعطنى وقتا كى

نصل إلى ذلك بأنفسنا.
ليو:

بل لن أحتـدث مع جـورج. ال أسـتـطــيع أن أفـهم لم انـتـظـر كل هـذا الـوقت.
يفتح الباب ويذهب. وتتجه هى نحو حجرة النوم.
شهد الثالث ا

(شقـته االثن صباحا الـساعة حوالى التاسـعة والنصف جورج يرتدى
ـرآة إلى ورقة كـليـنيـكس تغـطى جرحا حلـة زرقاء أنيـقة وهـو ينـظر فى ا
من أثر احلالقـة على فكه. ينظر إلى ساعته إنه عصبى جدا. يذهب إلى
ــدة دقــيـقــة ثم يـتــحـدث فى الـتــلـيــفـون ويــطـلـب رقـمــا. جـورج يــصـغى 
التليفون بوضوح جورج: دكتور أورنشتاين أنا جورج شنيدر مرة أخرى ال
أعتـقد أنـنى أستـطيع أن أنـتظر أكـثر من ذلـك حتى تـخرج من جـلستك
أظن أن هـذه رسـالـة سـيـئـة تــتـرك فى تـسـجـيل.. أدرك أنه كـان يـنـبـغى أن
أتصل فى وقت مـبكر عن ذلك لكنـى بصراحة كنت عـصبيا.. سوف أتزوج
بعـد خمس وأربع دقيقـة وهى فتاة رائعة وأنا أعـلم أنى أتصرف تصرفا
سـلــيـمــا ســوف أكـون فى «رقم 1 بــؤ-دفـهــا داخـلى 1 اد مـكــتب الــقـاضى
ماركويتز» فى حالة ما إذا كنت تريد أن تقول لى شيئاً فى غاية األهمية

وكـان أشـد مـا يـخـشـاه أنى سـوف أودعه مـكـانـا مـا. حـ خـرج أقام مـعى
نحو أسبـوع. لم أتمكن من أن أقـنعه حتى باخلـروج للتمـشية إذ كان لديه
نزل. أخيرا ذلك الذعر الذعر من أنه لن يتـمكن أبدا من الوصول إلى ا
شى إلى الـناصـية ولم يدع ذراعى ولـو لثانـية واحدة. تـمكنت من جـعله 
سافة بعيـدة بشكل ال يحتمل. عد بدأنـا نعبر الشارع فتـوقف وقال: ال ا
بى يا ليو. بعد ذلك ببـضعة أسابيع دخل فى العالج. كان يعاجله طبيب
ــا يـقــرب من شـهــر ثم قـرر فــجـأة أنه لـن يـعـود. جــيـد حـقــا. بـقـى هـنـاك 
ورفض أن يـشرح السـبب. فطـلبت الـطبيب وشـرح لى أن جورج يـصر بكل
قــوة عـلـى أال يـتــحــسن. ألن الــتــحـسـن يـعــنى أنـه مـســتــعــد ألن يــتـخــلى عن
بـاربـرا ولم يـكن هـنـاك سـبـيل ألن يـحدث ذلـك. ثم ذات يـوم فـجأة أقـلع
إلى أوربـا. لـكـنه لم يـذهب إلى أمـاكن جـديـدة. بل ذهب إلى األمـاكن الـتى
زارهـا مـعـهـا من قــبل فـحـسب. وحـ عـاد بـدا عـلــيه الـتـحـسن وبـدا أكـثـر
ـكن أن يرغب فى ـعتـاد وانـدفاعـى تصـورت أنه  مـرحـا. لذا فـبـغبـائى ا
ـــمــكن أن أرغـب فــيه لـــو أنى كــنـت فى مــكـــانه.. الــصـــحــبــة. مـــا كــان من ا
حسن اكـتشـفت أن الـصحـبـة بالـنسـبـة لى وبالـنسـبـة له شيـئان مـخـتلـفان.
لكن غـرائـزه سـلـيمـة ويـعـرف ما يـنـاسـبه ويـعلم الـله أن مـا قـدمـته لم يكن
مـنــاسـبـاً إلى أن جـاءت الـلـيـلــة الـتي رأيـتك فـيـهـا جتــلـسـ مع فى فـقـلت:
ـكن أن أجل هـذه مـن أجل جـورج أقــسم لك يــا جـنـى بـأنك أفــضل مــا 
يحدث لـذلك الرجل كل ما أتمـناه أن يحـدث ذلك بعد فتـرة قصيرة إنى
آسف إذ ال يـبـدو لى أن ما أقـوله يـعبـر عـما أعـنى بـطريـقـة سلـيـمة مـهـما
كـانت الـطـريـقـة الـتى أحتـدث بـهـا لـكـنك رغـبت فى أن تـسـمـعـى وشـعرت
فــقط بـأن عـلـى الـتـزام بـأن أقــول مـا قـلـت وآمل فى أن تـتـفــهـمى ذلك يـا

جنى.
جنى:

إنى أبذل جهداً كى أتفهم.
ليو:

بعـبـارة أخـرى أعـتقـد أن أذكى شىء تـفـعـلـيـنه هو االنـتـظـار كى تـنـتهى من
أمـر ما قـبل الـبـدء فى شىء جديـد. هل من غـيـر اإلنصـاف من جـانبى أن

أقول ذلك?
جنى:

ـا كـان تـوقــيـتك هـو الـشىء اخلــطـأ. لـقـد كـانت أكــثـر الـقـصص إيالمـا ر
ـكـن المـرأة أن تـســمـعـهــا وهى مـقــدمـة عـلى وأكـثـر األوصــاف تـفــصـيال 

الزواج.
ليو:

إن هـذه اخلـشونـة فى احلـديث هى نـتـاج إحـدى وعـشـرين سـنـة من الـعمل
فى مجال الصحافة.

جنى:
يا إلهى يا له من شىء ذلك الذى سمعته أعلم أنك قلق على أخيك لكن
ا كان ينبغى عليك أن تعطى قدراً من االعتبار لزوجة أخيك القادمة. ر

ليو:
جنى من فضلك.

جنى:
إنى آســفـة ولــكن اســمح لـى بـأن أغــضب ولــو لــثــانــيــة ألنى أعــتـقــد أنى

أستحق ذلك.
ليو:

لقد حضرت إلى هنا كى أحتدث ولم آت إلى هنا كى أتشاجر.
جنى:

ــا لـم يــتــعــامل جــورج مع مــوت ــا كــنـت عــلى صــواب يــا لــيــو. ر أجل ر
كننى أن أتناول ا أنا لم أوجه مـا يكفى من األسئلة. إذ  باربرا بعد. ور
شـيئاً واحدا مرة واحدة فـدعنى أجرب سعادتى قـبل أن أبدأ فى التعامل
ــآسى. إذ إن ذلـك به من الــرعب مــا يـــكــفى حــتى لـــو لم تــكن هــنــاك مع ا

. باربرا. وأنا قد جمدنى اخلوف بشكل لع
ليو:

> اخملرج محمد فؤاد يستعد لتقد مسرحية ليالى احلصاد حملمود دياب ولفرقة كلية احلقوق بجامعة ع شمس. 
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> وفـق سعد الدين وهبـة فى مفهومه لـلرمز بحيث لم يـستعمل الـرموز العامة
الـشـائـعة فـى حيـاتـنا الـيـومـية ألنـهـا اسـتهـلـكت من كـثـرة استـعـمـالهـا وفـقدت

خاصيتها الفنية فى التجسيد والتكثيف.

سرحي جريدة كل ا
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نديل يدرك أنه يرتدى آه إلى اللـقاء يضع السماعة وينـشف جبهته 
خفا يجرى نحو حجرة النوم. جرس الباب يدق).

جورج:
(يـصيـح) البـاب مفـتـوح يفـتح الـباب ويـدخل لـيو مـرتـديا حـلـة زرقاء داكـنة

وقد وضع قرنفلة بيضاء فى طية سترته.
ليو:

ـدة خـمس عـشـرة دقيـقـة ورويت زهـرة الـقـرنفل ظـلـلت أنـتـظر فى أسـفل 
ثالث مرات هل هناك زواج اليوم أم ال?

جورج:
(يـعـود واحلـذاء فى يده) جــرحت نـفـسى أثـنــاء احلالقـة. وال أسـتـطـيع أن

أوقف الدم. هل كان هناك أى دم ملكى فى عائلتنا?
ليو:

ــلك إيـرفــيـنج من هــوايت بــلـيـنــز هـيــا إذ إن سـيــارة األجـرة سـوف نـعم. ا
تكلفك أكثر من شهر العسل.

جورج:
لم أ أكـــثــر من اثــنـــتى عــشــرة دقـــيــقــة واســتــيـــقــظت مــرتـــ أثــنــاء تــلك

الدقائق.
ليو: 

فلنـذهب يا جورج. فـالقـاضى أمامه الكـثيرون مـن القتـلة الذين يـتع أن
يحكم عليهم اليوم.

جورج:
(ينظر إليه) من هى يا ليو.. إنى سأتزوج فتاة ال أعرف من تكون.

ليو:
ـتـاعب يـا جــورج لـقـد جـعــلـتـنى أنـا ال تـبـدأ فى إزعــاجى وال تـسـبب لـى ا
ونصف أصدقائك نصف مجان ثم تأتى اآلن فجأة وتطلب معلومات?

جورج:
يا له من يـوم ال أستـطيع أن أتـنفس أخـتار أال أكـون قادراً عـلى التـنفس

ماذا يجب أن أفعل يا ليو?
ليو:

سوف اشترى لك بالونا كى تفرغ فيه عصبيتك.
جورج:

يـجب أن أعـرف. هل ستـلـغى هـذا? ألنك إذا مـا كنت تـنـوى ذلك فـما زال
فى استطاعتى أن أنال بعض التدريب الرياضى فى القاعة.

جورج:
(يـصــرخ غـاضـبـا) ألــيس لــديك قــلــيـل من الــشــفـقــة! إنـى ال أسـتــطــيع أن
أحتـدث مع مـعاجلى الـسـابق بـالتـلـيـفون مـا أشـد عـنايـتـهم بـنـا يتـقـاضون
خــمــسـ دوالراً فى الــســاعـة وكل مــا يــفـعــلــونه هـو حــمــايـتك مـن الـقــيـام

بتصرفات عصبية فى مكاتبهم (يخرج قرنفلة معلبة من الثالجة).
جورج:

اســمع إذا كــنت مــشــغــوال إلى هــذا احلــد فــاذهـب بــســرعــة. خــذ ســيـارة
األجــرة فــلـسـت أريـدك فى زفــافى عــلى أى حــال. إذ إنك سـتــقف هــنـاك

وتتصرف تصرفات مضحكة. فأنت دائما ما تفعل ذلك.
ليو:

لقـد فـعـلت ذلك فى زفـافى ولم أفـعل ذلـك فى زفـافك أبدا. (يـرى جورج
غلف للقرنفلة). يحاول بال جدوى التعامل مع السولوفان ا

ليو:
مـاذا تـفعل? مـا هـذا حـريق فى غـابـة? امسـكـهـا امسـكـهـا امـسكـهـا يـثبت

القرنفلة بدبوس فى طية سترة جورج.
جورج:

لم حتك لى قط عما حتدثت عنه أنت وجنى.
ليو:

نزل. لم تكن فى ا
جورج:

لــقــد قــالت لى إنك مــحــظــوظ إذ يــكــون لك مــثـل هـذا األخ الــذى يــنــشــغل
بأمرك.

ليو:
وقـالت لى إنــنى أنـا من تـريـد حــقـا. وهى سـوف تـتـزوج فــقط كى جتـعـلـنى
أغار. هيـا نذهب يا جورج. (يـبدأ بدفع جورج نحو الباب). هذا القاضى
ســوف يـجــعـلـك تـدفع غــرامـة إذا تــأخـرت. (يـقـود لـيـو جـورج تـقـريـبـا كل

الطريق إلى اخلارج. يتشبث بالباب).
جورج:

لقـد كنت على صواب يا ليـو لقد كان ذلك تسرعا. كـان ينبغى أن أنتظر
حـتى احلــاديـة عــشـرة احلــاديـة عـشــرة والـنــصف ذلك أن الـعــاشـرة وقت

مبكر جدا.
ليو:

 هل أنت آت?
جورج:

أنا لم أتناول حتى إفطارى.
ليو:

سأشترى لك كعكة بيض من مكدونالدز (يدفع ليو بجورج إلى اخلارج).
شهد الرابع ا

(شقـتها.. تخرج فى من حجرة النوم مـرتدية قميص نوم أسود فضفاض
مـثـيـر ونظـارة سـوداء وهى تـدخن سـيـجـارة بـعـصـبـيـة وتـصـفف شـعـرها
بـالـفرشـاة. تـأخذ عـطـرا من حـقيـبـتـها وتـنـثره فى كـل األنحـاء. وتـسمع

وسيقى من الراديو. تذهب إلى الباب وتنظر خلسة. ا
ـفتـاح ويـنـدفع لـيو إلى الـتـلـيـفون ويـطـلب رقـما شـقتـه يفـتح الـبـاب 
يـأخـذ الــتـلـيــفـون مـعه وهــو يـبـحث فى األدراج بــشىء من اخلـوف. يـدق
الـتـلـيـفون فـى شقـة جـنى تـفـزع (فى) وتـنـظـر إلـيه. يـدق مـرة أخرى فى
ــذيــاع وتــرد عــلى حــ يــتــمــتم لــيــو? أجـــيــبى هــيــا.. أخــيــرا تــطــفئ ا

التليفون).
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الفصل الثانى
شهد األول ا

(شـقــته الــيــوم الـتــالى مــســاء. جــورج مـتــمــدد عــلى األريــكـة وســمــاعـة
التليفون على أذنيه. هو فى خضم مناقسة صعبة).

جورج:
ـاذا أزمع الزواج مـنـها إن لم أكن كـذلك? أبـوها يـبيع بـالطـبع أنا.. نـعم.. و
شـهــادات تـأمـ فى كـلـيـفالنــد أجل هـو أيـضـا يـعـيـش هـنـاك لـهـذا يـعـمل
هـناك (ينـحى السـماعـة جانـبا ويـصدر زفـرة عمـيقـة تنم عن الـغيظ ثم
يـعـيد الـسـمـاعة إلى أذنه) لـقـد قـلت لـك توا. االثـنـ صـبـاحـا. فى مـكـتب
ـكـن أن يـكون ـكن أن يـكـون كـذلك يـا أمى? كـيف  أحـد الـقـضـاة كـيف 
عـرسـا كـبـيـرا فى مـكـتب أحـد الـقـضـاة? سـتـلـتـق بـهـا حـ حتـضـرين من
فلوريدا (زفـرة أخرى عميقـة.. جرس الباب يدق) انتظـرى ثانية واحدة يا
أمى جــرس الــبــاب يــدق.. كال بل عــنــدى (يـهـز رأسه ويــضع الـســمـاعـة

ويفتح الباب تقف جنى أمامه مشعة بالفرح).
جنى:

إنى مــجــنـونــة بك هــذا غــيـر مــعــقـول. (حتـوطه بـذراعـيـهـا وتـقـبـله) إنك
أفضل وأرق من عاش على وجه هذه األرض.

جورج:
ولو أنى سمعت هذا مرة أخرى اليوم ماذا تفعل هنا?

جنى:
لــقـد أجـريت تـوا فـحـصـا لـلـجــسم والـوجه واألسـنـان. ال أريـد أن يـعـيـدونى
ألى خـلل جــســدى. كــمـا أنى اشــتــريت هــديـة لك. (تـخـرج لــفـة من كـيس

وتعطيها له).
جورج:

وما هى?
جنى:

افتحها (يفتحها. فيجد كتاب مجلدين باجللد).
جنى:

كـتـابـان من مـجـمـوعـة ب. اشـتـريـتـهـمـا من مـكـتـبـة دبلـزدى. واضـطـروا إلى
طلبهما من الناشر.

جورج:
(وقد غمره التأثر) وقمت بتجليدهما باجللد?

جنى:
بضمان أن يبقيا كما بقى ديكينز وتوين.

جورج:
إنى عـاجز عن الكالم أنا فى غـاية الفرح لـست أدرى ما أقول. أعنى أن
التجـليد جـميل لـكن التفـكير فى أن كـتابـ من كتبى بـيعا (يـعانقها هى)

جورج:
إنها سيارة.

جنى:
(تخرج خاتما ماسيا صغيرا) أوه جورج.

جورج:
. إنه مجرد خا خطبة يباع بسعر اجلملة. إنه ليس شيئاً كبيراً

جنى:
دة يوم فقط. لكننا سنكون مخطوب 

جورج:
دة. إن ما دفعته يكفى لهذه ا

جنى:
ا ينبغى لى فى يوم واحد لذا تعال متأخراً هذا قدر من االنفعال أكثر 
ـزيـد من الـوقت كى أبـكى. وتـندفع بـنـصف ساعـة - فـأنـا فى حـاجـة إلى ا

إلى الباب تتوقف وتعود وتتحدث فى التليفون.
جنى:

ألو ماما لقد أعطانى خاتما (تخرج وتذهب إلى شقتها).
جورج:

(فى الـتليفون) أمى? ال لقـد ذهبت.. شكـرا.. بالـطبع تعـرف عن باربرا..
حـسن فى أيامى هـذه نحن نـناقش األمـور يا أمى مـاذا أفعل غـير ذلك?
تـعـن بـاإلضـافـة إلى الزواج? حـسن لـقـد اشـتريت سـتـرة ريـاضيـة جـديدة

رمادية. أمى..
إظالم

شهد الثانى ا
(شـقـتهـا. يـدق جرس الـبـاب وتتـجه جنـى إليه. تـضاء األنـوار فى شـقته.
بـعـد أن انـتـهى جـورج من حـواره الطـويل مع أمـه يديـر قـرص الـتـلـيـفون
ويـعـتـدل فى جـلـسته. تـفـتح جـنى الـبـاب وتـرى فى وقـد جـعـلت شـعـرها

متموجا ومغطى بغطاء رأس).
جنى:

كنت أظن أنك ستقوم بتسجيل برنامج اليوم.
فى:

نحن فى فـسحة لتـناول الغداء. لـو طلبت منك طـلبا كبـيرا فهل جتيـبيننى
إليه دون أن تسألى أية أسئلة?

جنى:
نعم.
فى:

إلى متى ستحتفظ بهذه الشقة? (التليفون يدق).
جنى:

اذا? ستنتهى مدة اإليجار فى خالل شهرين. 
فى:

فتاح? كن أن تعطينى ا أ
جنى:

(تنظـر إليـها. وجرس الـتلـيفون يـدق مرة أخرى فـتلـتقط السـماعة) إنه
جورج.
جنى:

آلو?
جورج:

لقد قالت أمى ال إنى شديد األسف.
جنى:

وأنا أيضا.
جورج:

أعتقد أننا كان فى استطاعتنا أن نحاول لكن هذه عقبة كأداء.
جنى:

ال عليك. لدى أشياء أخرى أقوم بها.
جورج:

لـقـد وجدت لـى واحدة أخـرى. لـكن هـنـاك خـبـر طـيب. أنت مـدعـوة حلفل
االستقبال.

جنى:
إذن ما زال فى إمكاننا أن نرى بعضنا بعضا.

جورج:
ـشهـيات. سـوف آخـذ حمـاما ـكـننـا أن ندردش ونـحن نـتنـاول ا بـالتـأكـيد 

اآلن. أعرف أنك حتب تتبع جدولى.
جنى:

ز. لقد قرأته إذ إنه كان منشورا فى التا
جورج:

إذن ال داعى للكالم إلى اللقاء.
جنى:

إلى اللـقاء. (كالهمـا يضع السـماعـة. يتجه نـحو احلـمام. فى ح تـخبو
األنوار فى شقته وتستدير جنى نحو فى).

جنى:
فتاح? اذا تريدين ا

فى:
لقد وعدت بعدم توجيه أية أسئلة.

جنى:
كان ذلك قبل أن أعرف هذا الطلب.

فى:
أرجوك. (ترى جـنى أن فى جادة فتعبر نحو تسريـحتها وتخرج مفتاحا

احتياطيا وتتجه إلى فى وتعطيه لها).
جنى:

ال أريد أن أعـرف يا فى لـكن إذا كان مـا تريـدين فعـله شيـئاً أحمـقا فال

لقد تركت أمى على التليفون.
جنى:

فى فلوريدا? أريد أن أحتدث معها.
جورج:

أمى? الـصــوت الـذى ســوف تـســتـمــعـ إلـيـه حـاال هــو صـوت جـنـى مـالـون
وهى فــتــاة جتـلـب الـكــرامـة واالحــتــرام إلى الــكـلــمـة الــتى كــثــيـرا مــا أثـارت

البغض «الكنة».
جنى:

(فى الـتـلـيـفون) مـسـيـز شــنـيـدر? هـالـو.. يـسـرنى أن ألـتـقى بك.. أوه.. مـا
ألـطف ذلك.. وأنـا أيـضا أرجـو أن تـعـرفى أن لـديك ابـنـا مـدهـشـا من نوع

خاص.
جورج:

إنها تعرف ذلك.
جنى:

. سيكون فى مكتب أحد القضاة. كال. ال لن يكون عرساً كبيراً
جورج:

(فى وصـلـة الـتـلـيـفـون األخـرى) إنــهـا تــشـرب يــا أمى وهى راكــبـة خــيـول
سباق فى بلمونت. (يضع السماعة بقوة).

جنى:
ـجـرد أن نــعـود من بـاربـادوس وأنت أيـضـا وهـو كـذلـك. سـأفـعل. أجل.. 
فـلــيـبـارك الـرب (فـجـأة تـغـرورق عـينـا جـنى بـالـدمـوع وتـعـطى الـسـمـاعة

جلورج).
جورج:

(فى الـتلـيفون) أمى سـأكـون حاالً مـعك. ابـقى على اخلط. تـفـرجى على
. (يضع السماعة ويعانق جنى). ميرف جريف

جورج:
إنها تستطيع أن جتعلك جتن ثم تقول شيئاً مغايرا تماما.

جنى:
اسـمع سوف أدعك تـعمل. ال تـتأخـر اللـيـلة إذ إنى سـوف أعد سـباجـيتى

بصلصة الريحان الطازجة.
جورج:

انـتظرى دقيقـة لقد اشتريت أنـا أيضا لك هدية (يذهب إلى أحد األدراج
( ويفتحه ويخرج منه علبة خوا

جورج:
كـنت أنوى االنـتـظار إلـى ما بـعـد العـشـاء غـير أنى أعـتـقـد أنى سأظل آكل
دة طـويلة. (يعـطيه لها تشعر بالـتشويق وهى مدركة تمام اإلدراك ماذا

يحتمل أن تكون).

سرح للموسم الشتوى. > د. هدى وصفى مدير مركز الهناجر للفنون انتهت من وضع خطة ا
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> عـندمـا جلأ سـعد الـدين وهبـة إلى الرمـز الشـامل اسـتطاع جتـنب االنـغماس
فـى استعمال رموز قد تمنح الـعمل بريقا مؤقتا ولكنـها تظل معلقة فى الهواء

ألنها ال تسرى فى النسيج.

سرحي جريدة كل ا

17 من    نوفمبر 2008 العدد71
> فى مسرحية «كوبرى الناموس» يعود سعد الدين وهبة لكى يجعل الرمز الرئيسى فى
مـسـرحـيـته عنـوانـا لـها.. ثـم يجـعـله بـعد ذلك يـقـوم بـدور الـعمـود الـفـقرى لـهـا بـحيث

واقف والشخصيات والرموز الثانوية األخرى. ترتبط به كل األحداث وا

لحن حسن إش إش يقوم حاليا بتلح أغانى مسرحية "يا دنيا يا حرامى" للمخرج هشام عطوة وأشعار مصطفى سليم. > ا

سرحي جريدة كل ا
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تقدمى عليه أرجوكِ.
فى:

فتـاح ألنى لست أعرف طـريقة ذكيـة كى تكون لى عالقة إذن استعـيدى ا
عاطفية.

جنى:
أوه يا للمسيح ماذا فعلت?

فى:
كل شـىء مـا عــدا الـوصــول إلى الـهــدف الــنـهــائى اإلجنـاز اإلشــبـاع. لــهـذا

فتاح. أحتاج إلى ا
جنى:

ومتى حدث كل هذا?
فى:

ـتـنـوع ـائـة من احلــديث ا كل مـاذا? حــتى اآلن كل مـا هــنـالك عـشـرة فـى ا
غير أنى أميل نحو أن يحدث.

جنى:
ال أريد أن أعرف من يكون.

فى:
إنه سر سأحتفظ به فى صدرى حتى القبر.

جنى:
اذا ال تودين أن تخبرينى?

فى:
ـهم فقط هـو أنى أريد أن أفـعل ذلك. أال تـفهـم يا ألنه ال يـهم من هو. ا

جنى? لو لم يكن لى شىء أشبه بالعالقة العاطفية سوف أصرخ.
جنى:

إذن اصرخى.
فى:

حسن كنت فكرت لو أنى أجرب هذا أوال.
جنى:

ا تـكونـ على صواب. إنك إنـسانـة ناضجـة وتعـرف ما استمـعى إلى ر
. تفعل

فى:
نعم أعرف بحق اجلحيم.

جنى:
إذن لم تفعل ذلك?

فى:
ــاذا سـتـتـزوجـ من رجل لم تـعــرفـيه سـوى مـنـذ أسـبـوعـ قـولى لى أنت 
ـدة اثـنـتـا عـشـرة سـنة? ألن ونـصف كـان مـتـزوجـا من امـرأة ظل يـقـدسـهـا 

األمس كان فظيعا واليوم كل شىء سليم. سوف أهتم بالغد بعد غد.
جنى:

تـاعب يومـا ما سـوف نتـناقش فى فـكاهـة وحكـمـة النـساء حـ تواجـهن ا
كننى عمله للعون? ذلك هل هناك ما 

فى:
فـقط اتـركى لى خــريـطـة بـاخملـارج الـسـريـعـة من الـشـقـة إذ عـلى أن أعـود
ــفـتــاح). اسـمــعى قـد ال إلى عـمــلى كى أجــعل أمـريــكـا تــبـكى. (تــمــسك بـا

أستخدم هذا لكنك أعز صديقة لى فى هذه الدنيا.
جنى:

متى سيحدث - ذلك الشىء?
فى:

أوه.. لـيـس قـبـل أقل من بــضـعــة أيــام. إذ يــجب أن أحـظـى بـبــعض الــنــفـاق
أوال. (تـخـرج ويـدق جــرس الـتـلـيـفـون وتـرد عـلـيه جـنى): آلــو.. أهال يـا
مـالكى كـنت أظن أنك تــأخـذ حـمــامـا أنت تـأخــذ حـمـامـا بــالـفـعل. كال ال
أريد أن أسمـعك وأنت تنفخ فقـاعات الصابـون.. لقد صرت كـطفالً عمره

ثالث سنوات (يغطس بسرعة جرس الباب يدق).
جنى:

أوه أعـتــقـد أن هـذا لــيـو سـوف أراك عــلى الـعــشـاء. حـسن ســوف أتـنـاول
الــسـبـاجـيــتى وتـتـنــاول أنت طـعـام األطـفــال. إلى الـلـقـاء. (تـضع الـسـمـاعة

وتفتح الباب).
ليو:

كيف حالك يا جنى?
جنى:

لـيـو..?! هـيـا تـفـضل بـالـدخـول (يـدخل) لـقـد اسـتـمـتــعت بـالـعـشـاء فى تـلك
الليلة. إذ إن مارل فتاة لطيفة جدا.

ليو:
نزل ح تستقران. شكرا. سوف ندعوك فى ا

جنى:
سـيكون ذلك رائـعا.. أحتب تنـاول بعض الـقهوة وبـعض الكعك الـفاسد? إذ

طبخ. إنى أحاول أن أفرغ ا
ليو:

لن أبقى أكثر من بضع دقائق. أريد فقط أن أعبر عن موقفى وأذهب.
جنى:

مـاذا? هذا الكالم يبـدو خطيرا. وهو كـذلك. اجلس من فضلك (لـيو يقرر
الوقوف).

ليو:
. إذ إنى لـيـس من حـقى احلــضـور إلى هــذا لـيـس من شـأنى كــمـا تــعـرفــ

هنا.
جنى:

أظن أن من أخص شئونك أن حتب أخاك.
ليو:

يـسرنى أن يـكون هـذا هو مـا تشـعرين بـه ألنى أحبه الـسبب الـذى جعـلنى
أريـد الـتــحـدث إلـيـك يـا جـنى وإذا كــنت أتـعــدى مـا يـنــبـغى لى أخــبـريـنى

الـسبب الذى حدا بى للقـدوم إلى هنا اليوم إن أسـاس أفكارى الـ... بنيّة
رغبتى فى أن.. أن أصور الـ.. ما هـذا الذى أقوله بحق اجلحيم? النية ..

أن أصور .. ما هذا?
جنى:

ا ينبغى. أنت تظن أنى أنا وجورج نتقدم أسرع 
ليو:

بالـضـبط. أشـكـرك. يـا إلـهى كـنت أعـتقـد أن هـذه اجلـمـلـة سـوف تبـلغ بى
منتصف العمر.

جنى:
إن أسبوع يعدان وقتا قصيرا جدا.

ليو:
ـنـزلق لــيـكن ذلك مـا فى بـعض الــدوائـر يـعــد ذلك الـوقت أشــبه بـالـبــرق ا
يـكـون وأسارع بـالقـول بـأنى لم أستـخدم قـط تعـبيـرات مـثل: ليـكن ذلك ما
يكون أو أسارع بـالقول: لكـنى أواجه متاعب فهذه مـنطقة حـساسة كما

أنى أتعامل مع شخص أهتم به كثيراً.
جنى:

دة الـتى يريـدها; إذ لـقد قـلت جلـورج يا لـيو بـأنى مسـتـعدة ألن أنـتظـر ا
دة سواء كـانت أسبوعـ أم شهرين. فـقال? كال بل يجب أن ال تهمـنى ا
يـحـدث ذلـك فى االثـنـ الـثـالـث والـعـشـرين. لـقــد  تـرتـيب كل شىء? مـا

الذى تخشى من حدوثه يا ليو?
ليو:

(يخـرج قـصـاصـة من إحدى الـصـحف من حـافـظته) لـست أدرى.. لست
ـرات قمت بـبـعض الـعمل إلحـدى شـركات مـتـأكـدا. اسمـعى.. فى إحـدى ا
الـتـأم ونـشـروا هـذه اإلحـصـائـيـات وظـهرت فـى جمـيع اجملالت (يـقرأ)
ـكن أن تقع ألى رجل أو امـرأة من حيث أثـر الصـدمة «إن أكـبر خـسارة 
على احلياة هى وفاة شـريك احلياة ذلك أن خسارة أحد األبوين أو أحد
ــنـزل.. أيــا كـانت الــكـارثــة فـهـى ال تـعــد مـدمـرة األطـفـال أو الــوظـيــفـة أو ا
لـلـشــخص كــوفـاة الــزوج أو الـزوجــة مـعـظـم الـنــاس يـجــتـازون هــذه احملـنـة
ـرور الــوقت حـمـدا لــله وبـفــضل قـوانـ الــطـبـيــعـة». لـكن هــنـاك حـاجـة
لـلــوقت وال أريـد لك وجلـورج أن تــعـانـيـا األلم ألن هــذا الـوقت لم يـتح له

أعنى لكليكما.
جنى:

فهمت.. هل حتدثت مع جورج عن هذا األمر?
ليو:

ليس فـى مقـدورى دائمـا أن أقـرأ ما يـدور بـخلـد جورج. فـهـو يكـتم الـكثـير
ــا يـفــرغ كل شىء حـ يــكـون وحــده أمـام اآللــة الـكــاتـبـة. من األشــيـاء. ر

لست أدرى.
جنى:

كننى أن أسألك سؤاال? هل 

ليو:
ماذا?
جنى:

كيف كان احلال ح ماتت باربرا?
ليو:

وضوع يا جنى. أوووه.. ال أعتقد أنك ترغب فى الدخول فى هذا ا
جنى:

كال لست راغبـة لكنك أوضـحت توا مدى أهـمية دخـولى فى هذا األمر.
أخبرنى يا ليو. (ليو يفكر ويأخذ وقتا).

ليو:
وهـو كــذلك كـانت عالقـتــهـمـا حـمـيــمـة جـدا أعـنى أنى لـم أر مـثـلـهـمـا إذ
إنهـمـا بعـد عـشـر سنـوات ظال يـتـشابـكـان األيدى وهـمـا يـجلـسـان فى أحد
لح لـزوجتى. ح ـطاعم. أنا مـتزوج منـذ إحدى عشـرة سنـة وال أقدم ا ا
اكـتـشف جـورج ألول مــرة مـدى مـرض بـاربـرا رفض تـقـبل ذلك. كـان يـعـلم
كن أن يقنعه بأنها لن تتغلب أن مرضها خطير ولكن لم يـكن هناك ما 
عـليه; إذ لـم يكن قـادرا عـلى فهم ذلـك. ولم تصـرح بـاربرا ألى مـخـلوق أن
هـنـاك مـكروهـا حـتى أن أعـز صـديقـاتـهـا قالـت جلورج أثـنـاء اجلـنازة: لم
أكن أعلم... لقد كانت جمـيلة يا جنى من جميع الوجوه. ثم فى األشهر
القـليلة األخيرة كان بـاديا أنها أخذت تذوى. كان جـورج يخرج للعشاء أو
ـكان مبـكرا محاوال أال يـبدى أن هناك حلضور إحـدى احلفالت ويغادر ا
مـكـروهــا وخـاصــة بـالـنــسـبـة لــهـمـا.. ثـم ذات صـبـاح اتــصل بى جـورج من
ـستـشـفى ثم قال بـبسـاطة وهـدوء شديـد: لـقد ذهـبت يا لـيو. وفـاجأنى ا
هـذا ألنى كــنت أعـتـقــد أنه حـ يـنــتـهى كل شىء ســيـسـتــحـيل جـورج إلى
ـا أقلـقـنى أنه كان شظـايـا مـتنـاثـرة. أعنى أنى كـنت أتـوقع دمـارا تامـا و
مـتـمــاسـكـا هــكـذا فــأخـذت أراه كـلــمـا اســتـطـعـت وكـنت أتـصـل به دائـمـاً
ا يقـرب من خمسة أيـام إذ لم يكن يرد على وفجأة لم أسـمع شيئاً عـنه 
التـليفون. فـاتصلت بالـعمارة التى يـسكن فيهـا فقالوا إنـهم لم يروه يخرج
ــفــتــاح أو يـــدخل فــأصـــابــنى الــهـــلع. وصــعـــدت إلى هــنــاك أدخـــلــونى بـــا
االحــتـيــاطى فـوجــدته فى حـجــرة الـنــوم جـالـســا أمـام جــهـاز الـتــلـيــفـزيـون
يـشـاهـد الـصـور دون الـصـوت. كـان يـرتــدى بـيـجـامـة قـذرة مـبـتـلـة بـالـعـرق
وكـان بـجـانـبه عــلى األرض وعـاء لـ قـد فـسـد. البـد أن جـسـمه قـد فـقـد
ثـمـانـية أو تـسـعـة أرطال. وقـلت له: هـيه جـورج لم ال تـرد عـلى التـلـيـفون?
س يـدى هل أنت بـخــيـر? فـقــال بـخـيــر إنى بـخــيـر يـا لــيـو. ثم مــد يـده و
وألول مـرة فى خالل عـام ونصـف بدأت الـدمـوع احلـقـيقـيـة تـنـهـمر ظل
يبكى لعدة ساعات طوال تـلك الليلة ولم أتمكن من أن أحمله على تناول
الــطـعــام لــذا فى الـصــبـاح الــتـالـى طـلــبت من طــبـيــبـنــا احلـضــور وأدخـله
مستشفى ماونت سيـناى. وبقى هناك عشرة أيام. وكان فى حالة مزرية.
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الفصل الثانى
شهد األول ا

(شـقــته الــيــوم الـتــالى مــســاء. جــورج مـتــمــدد عــلى األريــكـة وســمــاعـة
التليفون على أذنيه. هو فى خضم مناقسة صعبة).

جورج:
ـاذا أزمع الزواج مـنـها إن لم أكن كـذلك? أبـوها يـبيع بـالطـبع أنا.. نـعم.. و
شـهــادات تـأمـ فى كـلـيـفالنــد أجل هـو أيـضـا يـعـيـش هـنـاك لـهـذا يـعـمل
هـناك (ينـحى السـماعـة جانـبا ويـصدر زفـرة عمـيقـة تنم عن الـغيظ ثم
يـعـيد الـسـمـاعة إلى أذنه) لـقـد قـلت لـك توا. االثـنـ صـبـاحـا. فى مـكـتب
ـكـن أن يـكون ـكن أن يـكـون كـذلك يـا أمى? كـيف  أحـد الـقـضـاة كـيف 
عـرسـا كـبـيـرا فى مـكـتب أحـد الـقـضـاة? سـتـلـتـق بـهـا حـ حتـضـرين من
فلوريدا (زفـرة أخرى عميقـة.. جرس الباب يدق) انتظـرى ثانية واحدة يا
أمى جــرس الــبــاب يــدق.. كال بل عــنــدى (يـهـز رأسه ويــضع الـســمـاعـة

ويفتح الباب تقف جنى أمامه مشعة بالفرح).
جنى:

إنى مــجــنـونــة بك هــذا غــيـر مــعــقـول. (حتـوطه بـذراعـيـهـا وتـقـبـله) إنك
أفضل وأرق من عاش على وجه هذه األرض.

جورج:
ولو أنى سمعت هذا مرة أخرى اليوم ماذا تفعل هنا?

جنى:
لــقـد أجـريت تـوا فـحـصـا لـلـجــسم والـوجه واألسـنـان. ال أريـد أن يـعـيـدونى
ألى خـلل جــســدى. كــمـا أنى اشــتــريت هــديـة لك. (تـخـرج لــفـة من كـيس

وتعطيها له).
جورج:

وما هى?
جنى:

افتحها (يفتحها. فيجد كتاب مجلدين باجللد).
جنى:

كـتـابـان من مـجـمـوعـة ب. اشـتـريـتـهـمـا من مـكـتـبـة دبلـزدى. واضـطـروا إلى
طلبهما من الناشر.

جورج:
(وقد غمره التأثر) وقمت بتجليدهما باجللد?

جنى:
بضمان أن يبقيا كما بقى ديكينز وتوين.

جورج:
إنى عـاجز عن الكالم أنا فى غـاية الفرح لـست أدرى ما أقول. أعنى أن
التجـليد جـميل لـكن التفـكير فى أن كـتابـ من كتبى بـيعا (يـعانقها هى)

جورج:
إنها سيارة.

جنى:
(تخرج خاتما ماسيا صغيرا) أوه جورج.

جورج:
. إنه مجرد خا خطبة يباع بسعر اجلملة. إنه ليس شيئاً كبيراً

جنى:
دة يوم فقط. لكننا سنكون مخطوب 

جورج:
دة. إن ما دفعته يكفى لهذه ا

جنى:
ا ينبغى لى فى يوم واحد لذا تعال متأخراً هذا قدر من االنفعال أكثر 
ـزيـد من الـوقت كى أبـكى. وتـندفع بـنـصف ساعـة - فـأنـا فى حـاجـة إلى ا

إلى الباب تتوقف وتعود وتتحدث فى التليفون.
جنى:

ألو ماما لقد أعطانى خاتما (تخرج وتذهب إلى شقتها).
جورج:

(فى الـتليفون) أمى? ال لقـد ذهبت.. شكـرا.. بالـطبع تعـرف عن باربرا..
حـسن فى أيامى هـذه نحن نـناقش األمـور يا أمى مـاذا أفعل غـير ذلك?
تـعـن بـاإلضـافـة إلى الزواج? حـسن لـقـد اشـتريت سـتـرة ريـاضيـة جـديدة

رمادية. أمى..
إظالم

شهد الثانى ا
(شـقـتهـا. يـدق جرس الـبـاب وتتـجه جنـى إليه. تـضاء األنـوار فى شـقته.
بـعـد أن انـتـهى جـورج من حـواره الطـويل مع أمـه يديـر قـرص الـتـلـيـفون
ويـعـتـدل فى جـلـسته. تـفـتح جـنى الـبـاب وتـرى فى وقـد جـعـلت شـعـرها

متموجا ومغطى بغطاء رأس).
جنى:

كنت أظن أنك ستقوم بتسجيل برنامج اليوم.
فى:

نحن فى فـسحة لتـناول الغداء. لـو طلبت منك طـلبا كبـيرا فهل جتيـبيننى
إليه دون أن تسألى أية أسئلة?

جنى:
نعم.
فى:

إلى متى ستحتفظ بهذه الشقة? (التليفون يدق).
جنى:

اذا? ستنتهى مدة اإليجار فى خالل شهرين. 
فى:

فتاح? كن أن تعطينى ا أ
جنى:

(تنظـر إليـها. وجرس الـتلـيفون يـدق مرة أخرى فـتلـتقط السـماعة) إنه
جورج.
جنى:

آلو?
جورج:

لقد قالت أمى ال إنى شديد األسف.
جنى:

وأنا أيضا.
جورج:

أعتقد أننا كان فى استطاعتنا أن نحاول لكن هذه عقبة كأداء.
جنى:

ال عليك. لدى أشياء أخرى أقوم بها.
جورج:

لـقـد وجدت لـى واحدة أخـرى. لـكن هـنـاك خـبـر طـيب. أنت مـدعـوة حلفل
االستقبال.

جنى:
إذن ما زال فى إمكاننا أن نرى بعضنا بعضا.

جورج:
ـشهـيات. سـوف آخـذ حمـاما ـكـننـا أن ندردش ونـحن نـتنـاول ا بـالتـأكـيد 

اآلن. أعرف أنك حتب تتبع جدولى.
جنى:

ز. لقد قرأته إذ إنه كان منشورا فى التا
جورج:

إذن ال داعى للكالم إلى اللقاء.
جنى:

إلى اللـقاء. (كالهمـا يضع السـماعـة. يتجه نـحو احلـمام. فى ح تـخبو
األنوار فى شقته وتستدير جنى نحو فى).

جنى:
فتاح? اذا تريدين ا

فى:
لقد وعدت بعدم توجيه أية أسئلة.

جنى:
كان ذلك قبل أن أعرف هذا الطلب.

فى:
أرجوك. (ترى جـنى أن فى جادة فتعبر نحو تسريـحتها وتخرج مفتاحا

احتياطيا وتتجه إلى فى وتعطيه لها).
جنى:

ال أريد أن أعـرف يا فى لـكن إذا كان مـا تريـدين فعـله شيـئاً أحمـقا فال

لقد تركت أمى على التليفون.
جنى:

فى فلوريدا? أريد أن أحتدث معها.
جورج:

أمى? الـصــوت الـذى ســوف تـســتـمــعـ إلـيـه حـاال هــو صـوت جـنـى مـالـون
وهى فــتــاة جتـلـب الـكــرامـة واالحــتــرام إلى الــكـلــمـة الــتى كــثــيـرا مــا أثـارت

البغض «الكنة».
جنى:

(فى الـتـلـيـفون) مـسـيـز شــنـيـدر? هـالـو.. يـسـرنى أن ألـتـقى بك.. أوه.. مـا
ألـطف ذلك.. وأنـا أيـضا أرجـو أن تـعـرفى أن لـديك ابـنـا مـدهـشـا من نوع

خاص.
جورج:

إنها تعرف ذلك.
جنى:

. سيكون فى مكتب أحد القضاة. كال. ال لن يكون عرساً كبيراً
جورج:

(فى وصـلـة الـتـلـيـفـون األخـرى) إنــهـا تــشـرب يــا أمى وهى راكــبـة خــيـول
سباق فى بلمونت. (يضع السماعة بقوة).

جنى:
ـجـرد أن نــعـود من بـاربـادوس وأنت أيـضـا وهـو كـذلـك. سـأفـعل. أجل.. 
فـلــيـبـارك الـرب (فـجـأة تـغـرورق عـينـا جـنى بـالـدمـوع وتـعـطى الـسـمـاعة

جلورج).
جورج:

(فى الـتلـيفون) أمى سـأكـون حاالً مـعك. ابـقى على اخلط. تـفـرجى على
. (يضع السماعة ويعانق جنى). ميرف جريف

جورج:
إنها تستطيع أن جتعلك جتن ثم تقول شيئاً مغايرا تماما.

جنى:
اسـمع سوف أدعك تـعمل. ال تـتأخـر اللـيـلة إذ إنى سـوف أعد سـباجـيتى

بصلصة الريحان الطازجة.
جورج:

انـتظرى دقيقـة لقد اشتريت أنـا أيضا لك هدية (يذهب إلى أحد األدراج
( ويفتحه ويخرج منه علبة خوا

جورج:
كـنت أنوى االنـتـظار إلـى ما بـعـد العـشـاء غـير أنى أعـتـقـد أنى سأظل آكل
دة طـويلة. (يعـطيه لها تشعر بالـتشويق وهى مدركة تمام اإلدراك ماذا

يحتمل أن تكون).

سرح للموسم الشتوى. > د. هدى وصفى مدير مركز الهناجر للفنون انتهت من وضع خطة ا
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> عـندمـا جلأ سـعد الـدين وهبـة إلى الرمـز الشـامل اسـتطاع جتـنب االنـغماس
فـى استعمال رموز قد تمنح الـعمل بريقا مؤقتا ولكنـها تظل معلقة فى الهواء

ألنها ال تسرى فى النسيج.

سرحي جريدة كل ا
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> فى مسرحية «كوبرى الناموس» يعود سعد الدين وهبة لكى يجعل الرمز الرئيسى فى
مـسـرحـيـته عنـوانـا لـها.. ثـم يجـعـله بـعد ذلك يـقـوم بـدور الـعمـود الـفـقرى لـهـا بـحيث

واقف والشخصيات والرموز الثانوية األخرى. ترتبط به كل األحداث وا

لحن حسن إش إش يقوم حاليا بتلح أغانى مسرحية "يا دنيا يا حرامى" للمخرج هشام عطوة وأشعار مصطفى سليم. > ا

سرحي جريدة كل ا
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تقدمى عليه أرجوكِ.
فى:

فتـاح ألنى لست أعرف طـريقة ذكيـة كى تكون لى عالقة إذن استعـيدى ا
عاطفية.

جنى:
أوه يا للمسيح ماذا فعلت?

فى:
كل شـىء مـا عــدا الـوصــول إلى الـهــدف الــنـهــائى اإلجنـاز اإلشــبـاع. لــهـذا

فتاح. أحتاج إلى ا
جنى:

ومتى حدث كل هذا?
فى:

ـتـنـوع ـائـة من احلــديث ا كل مـاذا? حــتى اآلن كل مـا هــنـالك عـشـرة فـى ا
غير أنى أميل نحو أن يحدث.

جنى:
ال أريد أن أعرف من يكون.

فى:
إنه سر سأحتفظ به فى صدرى حتى القبر.

جنى:
اذا ال تودين أن تخبرينى?

فى:
ـهم فقط هـو أنى أريد أن أفـعل ذلك. أال تـفهـم يا ألنه ال يـهم من هو. ا

جنى? لو لم يكن لى شىء أشبه بالعالقة العاطفية سوف أصرخ.
جنى:

إذن اصرخى.
فى:

حسن كنت فكرت لو أنى أجرب هذا أوال.
جنى:

ا تـكونـ على صواب. إنك إنـسانـة ناضجـة وتعـرف ما استمـعى إلى ر
. تفعل

فى:
نعم أعرف بحق اجلحيم.

جنى:
إذن لم تفعل ذلك?

فى:
ــاذا سـتـتـزوجـ من رجل لم تـعــرفـيه سـوى مـنـذ أسـبـوعـ قـولى لى أنت 
ـدة اثـنـتـا عـشـرة سـنة? ألن ونـصف كـان مـتـزوجـا من امـرأة ظل يـقـدسـهـا 

األمس كان فظيعا واليوم كل شىء سليم. سوف أهتم بالغد بعد غد.
جنى:

تـاعب يومـا ما سـوف نتـناقش فى فـكاهـة وحكـمـة النـساء حـ تواجـهن ا
كننى عمله للعون? ذلك هل هناك ما 

فى:
فـقط اتـركى لى خــريـطـة بـاخملـارج الـسـريـعـة من الـشـقـة إذ عـلى أن أعـود
ــفـتــاح). اسـمــعى قـد ال إلى عـمــلى كى أجــعل أمـريــكـا تــبـكى. (تــمــسك بـا

أستخدم هذا لكنك أعز صديقة لى فى هذه الدنيا.
جنى:

متى سيحدث - ذلك الشىء?
فى:

أوه.. لـيـس قـبـل أقل من بــضـعــة أيــام. إذ يــجب أن أحـظـى بـبــعض الــنــفـاق
أوال. (تـخـرج ويـدق جــرس الـتـلـيـفـون وتـرد عـلـيه جـنى): آلــو.. أهال يـا
مـالكى كـنت أظن أنك تــأخـذ حـمــامـا أنت تـأخــذ حـمـامـا بــالـفـعل. كال ال
أريد أن أسمـعك وأنت تنفخ فقـاعات الصابـون.. لقد صرت كـطفالً عمره

ثالث سنوات (يغطس بسرعة جرس الباب يدق).
جنى:

أوه أعـتــقـد أن هـذا لــيـو سـوف أراك عــلى الـعــشـاء. حـسن ســوف أتـنـاول
الــسـبـاجـيــتى وتـتـنــاول أنت طـعـام األطـفــال. إلى الـلـقـاء. (تـضع الـسـمـاعة

وتفتح الباب).
ليو:

كيف حالك يا جنى?
جنى:

لـيـو..?! هـيـا تـفـضل بـالـدخـول (يـدخل) لـقـد اسـتـمـتــعت بـالـعـشـاء فى تـلك
الليلة. إذ إن مارل فتاة لطيفة جدا.

ليو:
نزل ح تستقران. شكرا. سوف ندعوك فى ا

جنى:
سـيكون ذلك رائـعا.. أحتب تنـاول بعض الـقهوة وبـعض الكعك الـفاسد? إذ

طبخ. إنى أحاول أن أفرغ ا
ليو:

لن أبقى أكثر من بضع دقائق. أريد فقط أن أعبر عن موقفى وأذهب.
جنى:

مـاذا? هذا الكالم يبـدو خطيرا. وهو كـذلك. اجلس من فضلك (لـيو يقرر
الوقوف).

ليو:
. إذ إنى لـيـس من حـقى احلــضـور إلى هــذا لـيـس من شـأنى كــمـا تــعـرفــ

هنا.
جنى:

أظن أن من أخص شئونك أن حتب أخاك.
ليو:

يـسرنى أن يـكون هـذا هو مـا تشـعرين بـه ألنى أحبه الـسبب الـذى جعـلنى
أريـد الـتــحـدث إلـيـك يـا جـنى وإذا كــنت أتـعــدى مـا يـنــبـغى لى أخــبـريـنى

الـسبب الذى حدا بى للقـدوم إلى هنا اليوم إن أسـاس أفكارى الـ... بنيّة
رغبتى فى أن.. أن أصور الـ.. ما هـذا الذى أقوله بحق اجلحيم? النية ..

أن أصور .. ما هذا?
جنى:

ا ينبغى. أنت تظن أنى أنا وجورج نتقدم أسرع 
ليو:

بالـضـبط. أشـكـرك. يـا إلـهى كـنت أعـتقـد أن هـذه اجلـمـلـة سـوف تبـلغ بى
منتصف العمر.

جنى:
إن أسبوع يعدان وقتا قصيرا جدا.

ليو:
ـنـزلق لــيـكن ذلك مـا فى بـعض الــدوائـر يـعــد ذلك الـوقت أشــبه بـالـبــرق ا
يـكـون وأسارع بـالقـول بـأنى لم أستـخدم قـط تعـبيـرات مـثل: ليـكن ذلك ما
يكون أو أسارع بـالقول: لكـنى أواجه متاعب فهذه مـنطقة حـساسة كما

أنى أتعامل مع شخص أهتم به كثيراً.
جنى:

دة الـتى يريـدها; إذ لـقد قـلت جلـورج يا لـيو بـأنى مسـتـعدة ألن أنـتظـر ا
دة سواء كـانت أسبوعـ أم شهرين. فـقال? كال بل يجب أن ال تهمـنى ا
يـحـدث ذلـك فى االثـنـ الـثـالـث والـعـشـرين. لـقــد  تـرتـيب كل شىء? مـا

الذى تخشى من حدوثه يا ليو?
ليو:

(يخـرج قـصـاصـة من إحدى الـصـحف من حـافـظته) لـست أدرى.. لست
ـرات قمت بـبـعض الـعمل إلحـدى شـركات مـتـأكـدا. اسمـعى.. فى إحـدى ا
الـتـأم ونـشـروا هـذه اإلحـصـائـيـات وظـهرت فـى جمـيع اجملالت (يـقرأ)
ـكن أن تقع ألى رجل أو امـرأة من حيث أثـر الصـدمة «إن أكـبر خـسارة 
على احلياة هى وفاة شـريك احلياة ذلك أن خسارة أحد األبوين أو أحد
ــنـزل.. أيــا كـانت الــكـارثــة فـهـى ال تـعــد مـدمـرة األطـفـال أو الــوظـيــفـة أو ا
لـلـشــخص كــوفـاة الــزوج أو الـزوجــة مـعـظـم الـنــاس يـجــتـازون هــذه احملـنـة
ـرور الــوقت حـمـدا لــله وبـفــضل قـوانـ الــطـبـيــعـة». لـكن هــنـاك حـاجـة
لـلــوقت وال أريـد لك وجلـورج أن تــعـانـيـا األلم ألن هــذا الـوقت لم يـتح له

أعنى لكليكما.
جنى:

فهمت.. هل حتدثت مع جورج عن هذا األمر?
ليو:

ليس فـى مقـدورى دائمـا أن أقـرأ ما يـدور بـخلـد جورج. فـهـو يكـتم الـكثـير
ــا يـفــرغ كل شىء حـ يــكـون وحــده أمـام اآللــة الـكــاتـبـة. من األشــيـاء. ر

لست أدرى.
جنى:

كننى أن أسألك سؤاال? هل 

ليو:
ماذا?
جنى:

كيف كان احلال ح ماتت باربرا?
ليو:

وضوع يا جنى. أوووه.. ال أعتقد أنك ترغب فى الدخول فى هذا ا
جنى:

كال لست راغبـة لكنك أوضـحت توا مدى أهـمية دخـولى فى هذا األمر.
أخبرنى يا ليو. (ليو يفكر ويأخذ وقتا).

ليو:
وهـو كــذلك كـانت عالقـتــهـمـا حـمـيــمـة جـدا أعـنى أنى لـم أر مـثـلـهـمـا إذ
إنهـمـا بعـد عـشـر سنـوات ظال يـتـشابـكـان األيدى وهـمـا يـجلـسـان فى أحد
لح لـزوجتى. ح ـطاعم. أنا مـتزوج منـذ إحدى عشـرة سنـة وال أقدم ا ا
اكـتـشف جـورج ألول مــرة مـدى مـرض بـاربـرا رفض تـقـبل ذلك. كـان يـعـلم
كن أن يقنعه بأنها لن تتغلب أن مرضها خطير ولكن لم يـكن هناك ما 
عـليه; إذ لـم يكن قـادرا عـلى فهم ذلـك. ولم تصـرح بـاربرا ألى مـخـلوق أن
هـنـاك مـكروهـا حـتى أن أعـز صـديقـاتـهـا قالـت جلورج أثـنـاء اجلـنازة: لم
أكن أعلم... لقد كانت جمـيلة يا جنى من جميع الوجوه. ثم فى األشهر
القـليلة األخيرة كان بـاديا أنها أخذت تذوى. كان جـورج يخرج للعشاء أو
ـكان مبـكرا محاوال أال يـبدى أن هناك حلضور إحـدى احلفالت ويغادر ا
مـكـروهــا وخـاصــة بـالـنــسـبـة لــهـمـا.. ثـم ذات صـبـاح اتــصل بى جـورج من
ـستـشـفى ثم قال بـبسـاطة وهـدوء شديـد: لـقد ذهـبت يا لـيو. وفـاجأنى ا
هـذا ألنى كــنت أعـتـقــد أنه حـ يـنــتـهى كل شىء ســيـسـتــحـيل جـورج إلى
ـا أقلـقـنى أنه كان شظـايـا مـتنـاثـرة. أعنى أنى كـنت أتـوقع دمـارا تامـا و
مـتـمــاسـكـا هــكـذا فــأخـذت أراه كـلــمـا اســتـطـعـت وكـنت أتـصـل به دائـمـاً
ا يقـرب من خمسة أيـام إذ لم يكن يرد على وفجأة لم أسـمع شيئاً عـنه 
التـليفون. فـاتصلت بالـعمارة التى يـسكن فيهـا فقالوا إنـهم لم يروه يخرج
ــفــتــاح أو يـــدخل فــأصـــابــنى الــهـــلع. وصــعـــدت إلى هــنــاك أدخـــلــونى بـــا
االحــتـيــاطى فـوجــدته فى حـجــرة الـنــوم جـالـســا أمـام جــهـاز الـتــلـيــفـزيـون
يـشـاهـد الـصـور دون الـصـوت. كـان يـرتــدى بـيـجـامـة قـذرة مـبـتـلـة بـالـعـرق
وكـان بـجـانـبه عــلى األرض وعـاء لـ قـد فـسـد. البـد أن جـسـمه قـد فـقـد
ثـمـانـية أو تـسـعـة أرطال. وقـلت له: هـيه جـورج لم ال تـرد عـلى التـلـيـفون?
س يـدى هل أنت بـخــيـر? فـقــال بـخـيــر إنى بـخــيـر يـا لــيـو. ثم مــد يـده و
وألول مـرة فى خالل عـام ونصـف بدأت الـدمـوع احلـقـيقـيـة تـنـهـمر ظل
يبكى لعدة ساعات طوال تـلك الليلة ولم أتمكن من أن أحمله على تناول
الــطـعــام لــذا فى الـصــبـاح الــتـالـى طـلــبت من طــبـيــبـنــا احلـضــور وأدخـله
مستشفى ماونت سيـناى. وبقى هناك عشرة أيام. وكان فى حالة مزرية.
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ترجمة 
إبراهيم محمد إبراهيم

(إهداء إلى مارشا)

حسن ال ينبغى أن تخافى.
جنى:

ماذا تعنى بقولك أنى ال ينـبغى أن أشعر بالرعب? إن أكثر ما كنت أخشى
سماعه جلست هناك وقلته لى.

ليو:
إنه كان يحبها?

جنى:
أجل.
ليو:

إنه كان بائساً ح ماتت?
جنى:

أجل.. أجل.. كــنت أعـرف ذلك لــكـنى ال أريـد أن أســمـعه يــقـال لى. لـيس
رأة يـوم االثـن اآلن. لـيس الـيـوم يا إلـهى سـوف أنـتقل إلى مـنـزل هـذه ا

مساء.
ليو:

هذا ما أقصده.
جنى:

وعد. سوف أنـتظر كـما يشـاء. لكن هذا هو مـا اختاره فـهو الذى اخـتار ا
إن لم تـكن هذه عالمة على رجل يـريد أن يبرأ بسـرعة فلست أدرى ماذا
ـسـتــقـرة يـا لـيـو? لـقـد تـكـون? من الـذى اخـتـارنـى بـاعـتـبـارى الـشــخـصـيـة ا
خـرجت تـوا من خـمس سـنـوات من الـتــحـلـيل الـنـفـسى وزواج مـحـطم ولم
أصــدق مـا نـلــته من حظ حــ دخل جــورج حـيـاتـى وأنه سـوف يــصـلح كل
شىء. ثم انـظــر إلى إنى فى حـالـة من الــعـصـبـيـة خــوفـا من أن يـنـهـدم كل

شىء. أحس كأن كل شىء معلق بشعرة وأن مقصا يتجه نحوى.
ليو:

وضوع هو أقسم لك يا جنى أن السبب الوحـيد الذى جعلنى أثير هذا ا
سئولية الكبيرة. فأنا الذى قاربت بينكما. أننى أشعر با

جنى:
ن يـــقـــومـــون بــدور حــسـن دعــنـى أريح لك عـــقـــلك. هـــنــاك قـــوى أعـــلى 
اخلــاطــبــة. أؤكــد لك يــا لــيـــو أنه حــتى إذا كــان مــا نــفــعــله لــيس صــوابــا

فسوف أجعله كذلك.
ليو:

(بـعد فترة قصيرة) سوف أقـتنع بذلك. (يـصافحهـا ويبتسم) سأراك يوم
االثن يا طفلتى. (يتجه خارجاً).

جنى:
اصنـع بى معروفا يا ليو ال تـذكر جلورج ما حتدثنـا عنه. أعطنى وقتا كى

نصل إلى ذلك بأنفسنا.
ليو:

بل لن أحتـدث مع جـورج. ال أسـتـطــيع أن أفـهم لم انـتـظـر كل هـذا الـوقت.
يفتح الباب ويذهب. وتتجه هى نحو حجرة النوم.
شهد الثالث ا

(شقـته االثن صباحا الـساعة حوالى التاسـعة والنصف جورج يرتدى
ـرآة إلى ورقة كـليـنيـكس تغـطى جرحا حلـة زرقاء أنيـقة وهـو ينـظر فى ا
من أثر احلالقـة على فكه. ينظر إلى ساعته إنه عصبى جدا. يذهب إلى
ــدة دقــيـقــة ثم يـتــحـدث فى الـتــلـيــفـون ويــطـلـب رقـمــا. جـورج يــصـغى 
التليفون بوضوح جورج: دكتور أورنشتاين أنا جورج شنيدر مرة أخرى ال
أعتـقد أنـنى أستـطيع أن أنـتظر أكـثر من ذلـك حتى تـخرج من جـلستك
أظن أن هـذه رسـالـة سـيـئـة تــتـرك فى تـسـجـيل.. أدرك أنه كـان يـنـبـغى أن
أتصل فى وقت مـبكر عن ذلك لكنـى بصراحة كنت عـصبيا.. سوف أتزوج
بعـد خمس وأربع دقيقـة وهى فتاة رائعة وأنا أعـلم أنى أتصرف تصرفا
سـلــيـمــا ســوف أكـون فى «رقم 1 بــؤ-دفـهــا داخـلى 1 اد مـكــتب الــقـاضى
ماركويتز» فى حالة ما إذا كنت تريد أن تقول لى شيئاً فى غاية األهمية

وكـان أشـد مـا يـخـشـاه أنى سـوف أودعه مـكـانـا مـا. حـ خـرج أقام مـعى
نحو أسبـوع. لم أتمكن من أن أقـنعه حتى باخلـروج للتمـشية إذ كان لديه
نزل. أخيرا ذلك الذعر الذعر من أنه لن يتـمكن أبدا من الوصول إلى ا
شى إلى الـناصـية ولم يدع ذراعى ولـو لثانـية واحدة. تـمكنت من جـعله 
سافة بعيـدة بشكل ال يحتمل. عد بدأنـا نعبر الشارع فتـوقف وقال: ال ا
بى يا ليو. بعد ذلك ببـضعة أسابيع دخل فى العالج. كان يعاجله طبيب
ــا يـقــرب من شـهــر ثم قـرر فــجـأة أنه لـن يـعـود. جــيـد حـقــا. بـقـى هـنـاك 
ورفض أن يـشرح السـبب. فطـلبت الـطبيب وشـرح لى أن جورج يـصر بكل
قــوة عـلـى أال يـتــحــسن. ألن الــتــحـسـن يـعــنى أنـه مـســتــعــد ألن يــتـخــلى عن
بـاربـرا ولم يـكن هـنـاك سـبـيل ألن يـحدث ذلـك. ثم ذات يـوم فـجأة أقـلع
إلى أوربـا. لـكـنه لم يـذهب إلى أمـاكن جـديـدة. بل ذهب إلى األمـاكن الـتى
زارهـا مـعـهـا من قــبل فـحـسب. وحـ عـاد بـدا عـلــيه الـتـحـسن وبـدا أكـثـر
ـكن أن يرغب فى ـعتـاد وانـدفاعـى تصـورت أنه  مـرحـا. لذا فـبـغبـائى ا
ـــمــكن أن أرغـب فــيه لـــو أنى كــنـت فى مــكـــانه.. الــصـــحــبــة. مـــا كــان من ا
حسن اكـتشـفت أن الـصحـبـة بالـنسـبـة لى وبالـنسـبـة له شيـئان مـخـتلـفان.
لكن غـرائـزه سـلـيمـة ويـعـرف ما يـنـاسـبه ويـعلم الـله أن مـا قـدمـته لم يكن
مـنــاسـبـاً إلى أن جـاءت الـلـيـلــة الـتي رأيـتك فـيـهـا جتــلـسـ مع فى فـقـلت:
ـكن أن أجل هـذه مـن أجل جـورج أقــسم لك يــا جـنـى بـأنك أفــضل مــا 
يحدث لـذلك الرجل كل ما أتمـناه أن يحـدث ذلك بعد فتـرة قصيرة إنى
آسف إذ ال يـبـدو لى أن ما أقـوله يـعبـر عـما أعـنى بـطريـقـة سلـيـمة مـهـما
كـانت الـطـريـقـة الـتى أحتـدث بـهـا لـكـنك رغـبت فى أن تـسـمـعـى وشـعرت
فــقط بـأن عـلـى الـتـزام بـأن أقــول مـا قـلـت وآمل فى أن تـتـفــهـمى ذلك يـا

جنى.
جنى:

إنى أبذل جهداً كى أتفهم.
ليو:

بعـبـارة أخـرى أعـتقـد أن أذكى شىء تـفـعـلـيـنه هو االنـتـظـار كى تـنـتهى من
أمـر ما قـبل الـبـدء فى شىء جديـد. هل من غـيـر اإلنصـاف من جـانبى أن

أقول ذلك?
جنى:

ـا كـان تـوقــيـتك هـو الـشىء اخلــطـأ. لـقـد كـانت أكــثـر الـقـصص إيالمـا ر
ـكـن المـرأة أن تـســمـعـهــا وهى مـقــدمـة عـلى وأكـثـر األوصــاف تـفــصـيال 

الزواج.
ليو:

إن هـذه اخلـشونـة فى احلـديث هى نـتـاج إحـدى وعـشـرين سـنـة من الـعمل
فى مجال الصحافة.

جنى:
يا إلهى يا له من شىء ذلك الذى سمعته أعلم أنك قلق على أخيك لكن
ا كان ينبغى عليك أن تعطى قدراً من االعتبار لزوجة أخيك القادمة. ر

ليو:
جنى من فضلك.

جنى:
إنى آســفـة ولــكن اســمح لـى بـأن أغــضب ولــو لــثــانــيــة ألنى أعــتـقــد أنى

أستحق ذلك.
ليو:

لقد حضرت إلى هنا كى أحتدث ولم آت إلى هنا كى أتشاجر.
جنى:

ــا لـم يــتــعــامل جــورج مع مــوت ــا كــنـت عــلى صــواب يــا لــيــو. ر أجل ر
كننى أن أتناول ا أنا لم أوجه مـا يكفى من األسئلة. إذ  باربرا بعد. ور
شـيئاً واحدا مرة واحدة فـدعنى أجرب سعادتى قـبل أن أبدأ فى التعامل
ــآسى. إذ إن ذلـك به من الــرعب مــا يـــكــفى حــتى لـــو لم تــكن هــنــاك مع ا

. باربرا. وأنا قد جمدنى اخلوف بشكل لع
ليو:

> اخملرج محمد فؤاد يستعد لتقد مسرحية ليالى احلصاد حملمود دياب ولفرقة كلية احلقوق بجامعة ع شمس. 
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> وفـق سعد الدين وهبـة فى مفهومه لـلرمز بحيث لم يـستعمل الـرموز العامة
الـشـائـعة فـى حيـاتـنا الـيـومـية ألنـهـا اسـتهـلـكت من كـثـرة استـعـمـالهـا وفـقدت

خاصيتها الفنية فى التجسيد والتكثيف.

سرحي جريدة كل ا
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نديل يدرك أنه يرتدى آه إلى اللـقاء يضع السماعة وينـشف جبهته 
خفا يجرى نحو حجرة النوم. جرس الباب يدق).

جورج:
(يـصيـح) البـاب مفـتـوح يفـتح الـباب ويـدخل لـيو مـرتـديا حـلـة زرقاء داكـنة

وقد وضع قرنفلة بيضاء فى طية سترته.
ليو:

ـدة خـمس عـشـرة دقيـقـة ورويت زهـرة الـقـرنفل ظـلـلت أنـتـظر فى أسـفل 
ثالث مرات هل هناك زواج اليوم أم ال?

جورج:
(يـعـود واحلـذاء فى يده) جــرحت نـفـسى أثـنــاء احلالقـة. وال أسـتـطـيع أن

أوقف الدم. هل كان هناك أى دم ملكى فى عائلتنا?
ليو:

ــلك إيـرفــيـنج من هــوايت بــلـيـنــز هـيــا إذ إن سـيــارة األجـرة سـوف نـعم. ا
تكلفك أكثر من شهر العسل.

جورج:
لم أ أكـــثــر من اثــنـــتى عــشــرة دقـــيــقــة واســتــيـــقــظت مــرتـــ أثــنــاء تــلك

الدقائق.
ليو: 

فلنـذهب يا جورج. فـالقـاضى أمامه الكـثيرون مـن القتـلة الذين يـتع أن
يحكم عليهم اليوم.

جورج:
(ينظر إليه) من هى يا ليو.. إنى سأتزوج فتاة ال أعرف من تكون.

ليو:
ـتـاعب يـا جــورج لـقـد جـعــلـتـنى أنـا ال تـبـدأ فى إزعــاجى وال تـسـبب لـى ا
ونصف أصدقائك نصف مجان ثم تأتى اآلن فجأة وتطلب معلومات?

جورج:
يا له من يـوم ال أستـطيع أن أتـنفس أخـتار أال أكـون قادراً عـلى التـنفس

ماذا يجب أن أفعل يا ليو?
ليو:

سوف اشترى لك بالونا كى تفرغ فيه عصبيتك.
جورج:

يـجب أن أعـرف. هل ستـلـغى هـذا? ألنك إذا مـا كنت تـنـوى ذلك فـما زال
فى استطاعتى أن أنال بعض التدريب الرياضى فى القاعة.

جورج:
(يـصــرخ غـاضـبـا) ألــيس لــديك قــلــيـل من الــشــفـقــة! إنـى ال أسـتــطــيع أن
أحتـدث مع مـعاجلى الـسـابق بـالتـلـيـفون مـا أشـد عـنايـتـهم بـنـا يتـقـاضون
خــمــسـ دوالراً فى الــســاعـة وكل مــا يــفـعــلــونه هـو حــمــايـتك مـن الـقــيـام

بتصرفات عصبية فى مكاتبهم (يخرج قرنفلة معلبة من الثالجة).
جورج:

اســمع إذا كــنت مــشــغــوال إلى هــذا احلــد فــاذهـب بــســرعــة. خــذ ســيـارة
األجــرة فــلـسـت أريـدك فى زفــافى عــلى أى حــال. إذ إنك سـتــقف هــنـاك

وتتصرف تصرفات مضحكة. فأنت دائما ما تفعل ذلك.
ليو:

لقـد فـعـلت ذلك فى زفـافى ولم أفـعل ذلـك فى زفـافك أبدا. (يـرى جورج
غلف للقرنفلة). يحاول بال جدوى التعامل مع السولوفان ا

ليو:
مـاذا تـفعل? مـا هـذا حـريق فى غـابـة? امسـكـهـا امسـكـهـا امـسكـهـا يـثبت

القرنفلة بدبوس فى طية سترة جورج.
جورج:

لم حتك لى قط عما حتدثت عنه أنت وجنى.
ليو:

نزل. لم تكن فى ا
جورج:

لــقــد قــالت لى إنك مــحــظــوظ إذ يــكــون لك مــثـل هـذا األخ الــذى يــنــشــغل
بأمرك.

ليو:
وقـالت لى إنــنى أنـا من تـريـد حــقـا. وهى سـوف تـتـزوج فــقط كى جتـعـلـنى
أغار. هيـا نذهب يا جورج. (يـبدأ بدفع جورج نحو الباب). هذا القاضى
ســوف يـجــعـلـك تـدفع غــرامـة إذا تــأخـرت. (يـقـود لـيـو جـورج تـقـريـبـا كل

الطريق إلى اخلارج. يتشبث بالباب).
جورج:

لقـد كنت على صواب يا ليـو لقد كان ذلك تسرعا. كـان ينبغى أن أنتظر
حـتى احلــاديـة عــشـرة احلــاديـة عـشــرة والـنــصف ذلك أن الـعــاشـرة وقت

مبكر جدا.
ليو:

 هل أنت آت?
جورج:

أنا لم أتناول حتى إفطارى.
ليو:

سأشترى لك كعكة بيض من مكدونالدز (يدفع ليو بجورج إلى اخلارج).
شهد الرابع ا

(شقـتها.. تخرج فى من حجرة النوم مـرتدية قميص نوم أسود فضفاض
مـثـيـر ونظـارة سـوداء وهى تـدخن سـيـجـارة بـعـصـبـيـة وتـصـفف شـعـرها
بـالـفرشـاة. تـأخذ عـطـرا من حـقيـبـتـها وتـنـثره فى كـل األنحـاء. وتـسمع

وسيقى من الراديو. تذهب إلى الباب وتنظر خلسة. ا
ـفتـاح ويـنـدفع لـيو إلى الـتـلـيـفون ويـطـلب رقـما شـقتـه يفـتح الـبـاب 
يـأخـذ الــتـلـيــفـون مـعه وهــو يـبـحث فى األدراج بــشىء من اخلـوف. يـدق
الـتـلـيـفون فـى شقـة جـنى تـفـزع (فى) وتـنـظـر إلـيه. يـدق مـرة أخرى فى
ــذيــاع وتــرد عــلى حــ يــتــمــتم لــيــو? أجـــيــبى هــيــا.. أخــيــرا تــطــفئ ا

التليفون).
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سرحيـات التى تتـخذ اجملتـمع مضمـونا لها ألنه > يـلعب الرمـز دورا فنيـا ناضجـا فى ا
سرحـيات عنـدما يلـهثون وراء باشـرة التى يقـع فيهـا كتاب هـذه ا يـجنـبها الـتسطـيح وا
ـا يـؤثر المح االجـتـماعـيـة وينـسـون دورهم الـفنى كـكـتـاب مسـرحـي  اخلـصـائص وا

سرحياتهم ويحيلها إلى خطب رنانة وأحاديث موجهة. على الشكل الفنى 
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طرب وحيد عزيز وقدم خالله مجموعة من أشهر أغانيه. اضى احلفل الغنائى اخلاص با > مسرح اجلمهورية شهد مساء اجلمعة ا

بل اعـتمـد مـخرجـنا شـكال جـمالـيـا بصـريا
يـــضـــاف إلـى جـــمــــالـــيــــات األداء بـــالــــغـــنـــاء
ـــوســـيـــقـى عـــلى اآلالت الـــشـــعـــبـــيـــة دف وا
وطـــبــــلـــة.. هـــو خـــيــــال الـــظل فى خــــلـــفـــيـــة
ـسـطحـه على الـعـرض مـحركـا الـعـرائس ا
شـاشـة مـضـيـئـة جتـسـد حلـظـات احلـكـاية
فى مـفـاصــلـهـا األسـاســيـة كـشــكل جـمـالى
يـسانـد جمـاليـات العـرض مدركـا فى ذكاء
أنه يـــلـــعب فى إطـــار شـــعـــبى مـــســتـــلـــهـــمــا
ومــوظــفــا جــمــالـــيــات الــفن الــشـــعــبى عــلى

مستوى األداء أو الصورة البصرية.
ليس مـطلوبـا من عرضـنا الـتذاكى وادعاء
أيـديـولـوجـيـا فالـبـسـاط أحـمـدى وحتـميل
الـنص فذلـكـات كـنوع من الـتـعـالى مثـقـافة
هــــو عــــرض بـــــســــيط يـــــوظــــيـف اخملــــيــــلــــة
طـلقـة على الـشعـبيـة بقـدرتهـا السـحريـة ا
كان على جتاوز التراتب جتاوز الزمان وا
الـطبـقى وأن يكـون ابن حالق وخادمة فى
يـزه كرم حـاجة إلـيه هـارون الرشـيـد بل 
وســخـــاء عــاجـــزا بـــهــيـــلــمـــانه عـن امــتالك

تلكها أحد رعاياه. جوهرة 
تـلك فى ظــنـنـا هـى شـعـريــة الـنص األلـفى
وإن لم يـكن شـعـرا بل وفـصـحى أقـرب إلى
الــعــامـيــة. شــعــريــة الــنص فى أن يــتــجـاوز
ـــــان عـــــالـم الـــــواقع اإلنـس وعـــــالم الـــــعــــــا
الـغـيب اجلـن بل يـتم الـصـعـود بـبـطلـنـا إلى
حـــواف الــــســـمـــاء.. اســــتـــدعـــاء لــــلـــمـــوروث

عراج. الدينى فى رحلة اإلسراء وا
ـشــاهــد والـذى هــنـا اخلــيــال هـو مــطــيــة ا
يــلــعب عــلــيه الــعــرض اســتــراحــة احملـارب
وراء لــقــمـة الــعـيش لــيـلــحق لــلـحــظـات فى
عـــــــوالم. تـــــــهـــــــدهـــــــده. عــــــالـم مـن األحالم
الــورديــة كــأحالم الــيــقــظــة يــتــجــاوز بــؤس
واقــعـه فى نــشـــوة مــشـــروعــة. وإن اكـــتــفى
تلقيه ال العرض بذلك فقـد أجنز وعده 
سـيما وأن مـشخـصيه اخـتيـروا بعـناية من
العب الــــــعـــــرائـس "عـــــادل مـــــاضـى" خـــــلف
شـــاشــته إلى بـــطــلـــتى الــعـــرض فى ظـــنــنــا
الـشابة "فاطـمة عادل" بحـضورها الطاغى
ومـا تـمـلـكـه من ثـقـافـة صـوتــيـة فى الـغـنـاء
وثقافـة شعبـية فى حفظـها الغـناء التراثى
ـعلـمة" إذا جـاز الوصف "سـمر ُـحنـكة "ا وا
عـبـد الـوهاب" بـإشـعـاعهـا وسـيطـرتـهـا على
ــــــايـــــســـــتـــــرو تـــــقـــــود الــــــعـــــرض وكـــــأنـــــهـــــا ا
ـشخصاتـية فى ذكاء لكى يـعلو اإليقاع أو ا
ــشـحــون بـجــمـالــيـات يـبــطئ مع صــوتـهــا ا
اإلدعـاء الـشـعبى.. وبـاقى الـعـنـاصـر أحـمد
ـــهــداوى ـــصـــرى وهــديـــر ا عـــادل ومـــنى ا
وأسـمـاء أخرى غـابت عن الـبـامـفلت كى ال
نــظـــلـــمـــهم أدوا فى هـــارمـــونى لـــيـــمـــنـــحـــنــا
الــعـــرض بـــهــجـــة وألـــفــة وفـــرحـــاً غــاب عن

عروض كثيرة.
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ـــعــاصـــر. وتــخص زمن عـــلى مــشـــاهــدنــا ا
كـتـابــة الـنص.. وكـان أمــيـنـا إلى حــد كـبـيـر
 احلـكايـة التـراثـية غـير مُـخل بروحـها
ومـتنها الـغرائبى والعـجائبى فى آن واحد.

فـى الـــتــــوصـــيـف الـــفــــولـــكــــلــــورى نـــزعم أن
احلـكايـة تنـتـمى إلى حكـايات األطـفال عن
الـشـاب الــفـقـيـر الــكـسـول والــذى بـوسـائل
غـــيــر واقـــعــيـــة يــتـــحــول إلى أمـــيــر أو من
األعـيــان لـيـحـوز سـلــطـة أو مـكـانـة أو مـال
عــريض ويـحــوز من مــال إلـيــهـا قــلـبه فى
خــــروجه ســــعـــــيــــا الســــتــــرداد مــــحـــــبــــوبــــته
لك الـضـائعـة. والـبـطل هنـا بـتـواضـعه ال 
من قـــدرات ســـوى الـــقـــلب ودعم اآلخـــرين

بوصفه حيّزا ينازع قوى الشر.
غير ذلك يعد تـعنتًا أن نتعامل مع العرض
كـعرض للـكبـار وإال ظلمـناه ظلـمًا بـينًا فى
سـعـيه لــتـأكـيـد مـعـنى اخلـرافـة واالسـتـنـاد
إلى الـتـوكل والـكسـل ال يحـمل الـنص تـلك
الـتــيـمـات بل يــسـتـنــد إلى مـنـطـق حـكـايـات
ـــــا تـــــشــــتـــــمـل عــــلـــــيـه من جن األطـــــفــــال 
وعـفـاريت تـكـيـد لـلـبـطل أو تـدعـمه عـنـدما

يتعرض للمأزق.
جلأ مـخـرج الـعـرض "رمـضـان خـاطر" إلى
ـصـاطب الــذى كـاد يــنـدثـر تـكـنــيك حـكـى ا
من ريـفـنـا لـيـتم سـرد احلـكـايـة عـلى لـسـان
ـثــلــيه حـكــيــا ولـيس مــشـخــصــيه ولـيـس 
أداءً فـالــكل جـلـوس عــلى ثالث مـســتـويـات
سرح من منصة خشـبة السرداق وليس ا
ال يــتـــحـــركــون بل يـــكـــون الــصـــوت وتـــبــادل

احلكى هى أدواتهم لتجسيد احلكاية.
مـسـتـعـيـنـا - اخملـرج - بـأدوات فـولـكـلـورية
من خـــــــارج مـــــــ احلـــــــكـــــــايــــــة مـن صـــــــلب
جـماليات الـتراث الشعـبى بالتوقف خالل
احلـــكـى وتـــوظــــيـف األغـــانـى الـــشــــعــــبــــيـــة
عـاصـرة كـالزفـاف حلـظـة زواج الـكسالن ا
من عـــــروسه بـــــروى / ضــــجـــــيج الـــــســــوق
وال واإلنـشاد فى شكل والـبيع والـشراء. ا
حــــكــــمـى.. لــــتــــعــــمــــيق احلــــدث والــــتــــنــــويع
اجلمـالى وإضفـاء بـهجـة وحيـويـة للـعرض

تواصل. تكسر رتابة احلكى ا

مــديــنـة "الــنــحــاس" لــيــدخل فى مــغــامـرات
عديدة. 

محلقا على ظـهر جان ساقطا فى البحر
لـينقذه بحـارة أعجام ليظهـر شقيق احلية
ـنــحه الـوسـائل لــكى يـتـسـلل مـرة أخـرى و

إلى مدينة النحاس.
يـلــتـقى أخـيــرا عـروسه الـتى تــدعـمه أيـضـا
ارد والـذى كـشف عنه لـها بـكشف سـحـر ا
حلـبـة إيـاه. وبــاسـتـيالء بـطـلـنـا عـلى طـلـسم
ــــارد يـــهــــيـــمـن عـــلـى أعـــوانـه الـــعــــفـــاريت ا
ـارد وتـقيـيده لـيـعود إلى ويأمـرهم بـأسر ا
ــعــاونــة اجلن الــبــصــرة بــرفــقـــة عــروســة 

ا. ا غا حتى يصل سا
ارد يكلف أعوانه ا امتلـكه من سحر ا و
السابـق نـقل ثروات مديـنة النـحاس لكى
يحوزها ويصير من أغنى األغنياء لتنتهى
احلـكـاية بـوصـفه احلـكـاء البـديل لـشـهرزاد

واله هارون الرشيد.
هـــنــا نـــحن أمــام حـــكــايـــة "عــجـــائــبـــيــة" من
الـطــراز األول أبــطـالــهـا اإلنس واجلن فى
صــراع بــ اخلــيــر والــشــر وكــكل حــكــايــة
دومــا يـنــتـصــر اخلـيــر عــلى الـشــر.. صـراع
بـ إنس وجـان عـلى اجلائـزة وهى الـفـتاة
اجلـميلة واحـتيال االثنـ فى كر وفر بكل
ـمـكـنـة من حـيـلـة وسـحـر فى أن الـوسـائل ا
يحوز جائزته ومـن هنا كان ثراء احلكاية.
فى اســتـــعــراض تــلك الــوســـائل اخلــرافــيــة
والـــتى تــــفـــوق الــــقـــدرات الـــبــــشـــريــــة لـــكن
مصدرها عالم خفى هو اجلن سواء ضد
الـبطل أو كـمـساعـدين له وال يـفل السـحر

غير السحر.
لم يأخذ معد الـعرض "محمود مختار" فى
معاجلته للمـ التراثى تفاصيل احلكاية
بل استبعـد اإلطار احلاكم لها وهو احلكى
عـلى لسان شهر زاد مـكتفيـا بسرد البطل
للحـكاية واسـتبعاد بـعض تفاصـيل الرحلة
التى ال تشكل أهمية روحية محوال النص
ـوشـاة بـألـفـاظ عـامـية من الـلـغـة الـعـربـيـة ا
ـــعـــاصــرة; إلى نص درامـى فى الـــعـــامــيـــة ا
ــشــاهـد مــســتـبــعـدا لــيـســهل تــلــقـيه عــلى ا
ـعـنى ـفـردات الــلـغـويـة الـغــامـضـة ا بـعض ا

نعمته أن يتزوج لتكتمل لديه األهلية.
ـهد له بل إن الـقـرد يـحدد له الـعـروس و
ــوافــقـــة أبــيـــهــا إن اعــتـــرض عــلى الــسُــبـل 
ـــال هــــو الــــنـــسب وضــــاعـــة نــــســــبه بــــأن ا
واحلـــــسب لـــــيــــنـــــال الــــكـــــسالن مـــــوافــــقــــة
"الــشـريف" والــد الـعــروس الــتـاجــر مـغــويـا

هر كبير. أياه 
ارد هـنا م احلكـاية وبطلـها بال منازع ا
فى صــورة قــرد ومــا الــكـسـالن إال ســنــيـد
الــبــطل كـــمــا فى حــكــايـــات الــســيــنــمــا قــد
اخـتـار الـعـروس لـصـديـقـة يـقتـرح عـلـيه أن
فى عـزفــة الـعــروس لـدى والـدهــا "خـزانـة"
عـلــيه أن يــفــتـحــهــا ويـذبح ديــكــاً بـداخــلــهـا
مــغـــويــا الـــكــسـالن بــأن كـل مــا يـــطــلـــبه من

محال ره إشارته.
ا قبل أن يدخل الكسالن بعروسه عمل 
طـلب مـنه لــتـكـشف له عـروسه وقـد كـانت
نائمـة أن ما فـعله شر مـستطـير وقد فك
"طـــلـــسم/ ســـحــر" حـــمـــايـــتــهـــا  لـــتـــخــتـــفى
الـعــروس. ويـكــشف والــدهـا أنه صــنع هـذا
الطـلسم منذ  6 سـنوات حلـمايـة ابنته من

مارد يراودها. 
أُســقـط فى يــد بـــطــلـــنـــا ونــالـــته األحــزان
وعـجز عن الـتصـرف بفـقدان عـروسه ليـلة
الـزفــاف لـيــدرك أن الــقـرد صــديـقه وولى
نــعــمـته حــاك أحـبــولـة مـن حـوله لــيـصــيـر
ألـعــوبـة فى يـده لـيـقـلـه الـطـلـسـلم احلـارس
ـارد بـعـد طـول انـتـظـار لـعـروسه لـيـنـالـهـا ا

وقبل أن يدخل بها.
لـنـدخل فى الــقـسم األخـيـر لــتـتـضح صـورة
بــطــلــنــا لــيــكـــون بــطل الــقــسم األخــيــر فى
رحـلة استـرداد عروسه لكـنه ليس وحيدا
بل إن هـــنـــاك مــســـاعـــدين من عـــالم اجلن
ارد الـشـرير.. فى تـوهة األخـيار نـقـيض ا
الـكـسالن عـبــر الـصـحـراء مـحــزونـا مـهـانـاً
تــتـصـارع حـيــتـان سـوداء واألخــرى بـيـضـاء
ويـنتـصـر الكـسالن لـلـحـية الـبـيضـاء بـقـتله

السوداء.
ليـظهـر أخوة احلـية الـبـيضـاء بوصـفهم من
عالم اجلـان وكرد لـلجـميل يسـاعدونه فى
ــوجـودة فى رحـلــة الــعـثــور عــلى عــروسه ا

كـــان عــرض "ضـــاع الــقــرد" لـــفــرقـــة "حــكى
ــــصـــــاطب" الـــــذى عــــرض فـى جــــمـــــعــــيــــة ا
اجلـزويت الثـقـافـية.. اعـتـمـادًا على حـكـاية
"أبــو مــحـــمــد الــكـــسالن والــرشـــيــد" والــتى
استمـرت لعـشر ليـال على لسـان "شهرزاد"
فى حــكـــيـــهــا لـــلـــمــلـك "شــهـــريـــار" وأخــتـــهــا

"دنيازاد" فى كتاب "ألف ليلة وليلة".
كان مـفتـاح احلـكايـة احتـيـاج "زبيـدة" زوجة
"هـــارون الـــرشــــيـــد" جلـــوهــــرة نـــادرة تـــزين
ـطـلـوب ـرصع بــالـآللئ ولـنـدرة ا تـاجـهـا ا
ـــلـــكــته عـــلى من لم يــعـــثــر الـــرشـــيــد فى 
يحـوزها سوى أحـد رعايـاه هو "أبو مـحمد
الـكسـالن" والذى بال حـسب وال نسب من
أصل مـــــتـــــواضـع فـــــأبـــــوه حالق فـى أحــــد

احلمامات وأمه خادمة فى البيوتات.
رأى حــاجب "الــرشــيـد" وســيــافه "مــسـرور"
ثـراء يــضـاهى - بل يــفـوق - ثـراء الــرشـيـد
ذاتـه فـــــأخــــــذه الــــــعـــــجـب. عــــــنـــــدمــــــا ذهب
الســـتــدعــاء الــكــسالن والــذى قــدم هــديــة
واله بل واسـتعـرض أمامه تفـوق الوصـف 
فـــنــــون ســـحـــره فــــعـــجب الــــرشـــيـــد وســـأل
الكسالن عن مصدر ثرائه وحيله وألعابه.
هـنــا يـتـخـذ الـكـسـالن دور شـهـرزاد كـحـكـاء
كـاشفـا عن مكـنون سـره ورحلـة غنـاه حتى
صــــــار من األعـــــيــــــان الـــــذين يــــــشـــــار لـــــهم
بالبنان.. ليتخذ احلكى مسارا يتراكب من

ثالثة أقسام.
ـظفر" التاجر القسم األول  – رحلة "أبو ا
عــبـر الــبــحــر إلى بالد الــصـ ســعــيـا وراء
الـتـجـارة مـكـلــفـاً بـشـراء مـا مـقـابـله خـمـسـة
دراهم حلساب الـكسالن والذى فى بطالة
متـعمـدة لكـسلـة كسـلوك وصـفة لـصقت به

طوال خمسة عشر عاما من عمره..
ـــظـــفـــر" قــردًا بـــاخلـــمـــســة يـــشـــتــرى "أبـــو ا
دراهم والـذى يــظـهـر مــلـكــات غـيــر عـاديـة
فى غـــطـــسه فى قـــاع الـــبـــحــر واســـتـــخــراج
الــآللئ وإنـــقــاذ قــافـــلــة الـــتــجــارة مـن أكــلــة
حلـوم البـشر فى أحـدى اجلزر وقد رست

سفينة التجار على شواطئها.
ــنح يـــتـــدافع الــتـــجـــار الـــذين  إنـــقــاذهـم 
الـقـرد آالف الــدنـانــيـر لــتـكـون مـن نـصـيب
الـكسالن عـنـد عـودة القـافـلـة البـحـرية إلى

ا فيها القرد صاحب الفضل. البصرة 
هـــنـــا يـــنـــتـــهـى اجلـــزء األول من احلـــكـــايـــة
ـظـفـر وال وبـطــلـيـهـا الــقـرد والـتـاجــر أبـو ا
يظهر فى الصورة بـطلنا الكسالن.. لتكون

تلك مقدمة احلكاية.
القسم الثانى  – باجتيـازنا بوابة احلكاية
ــعـنـى الـقــد  لـنــكـون مع أو دهــلــيـزهــا بـا
ُلك صار بطلنا تاجرا صيوانها أو تـخت ا
تــرك الــعــطــالــة واتـــخــذ دكــانــاً فى الــســوق
بــرفـقــة الــقــرد صـاحب الــفــضل فى غــنـاه
لــيـــكــشف الـــقــرد عـن مــكـــنــونه وأنـه لــيس
ــا مــارد مـن اجلن يــبــ عن حــيــوانــا وإ
لـســان فـصـيح طـالـبـا من رفـيـقه وهـو ولى

العجيب                                
     والغريب            

دهش                                وا
فى عرض«ضاع القرد»

 اإلعداد استبعد إطار احلكى
 على لسان شهر زاد مكتفياً بسرد البطل

جنى:
كال شكرا فلدينا ما يكفى من الشد العصبى. (تعبر نحو الثالجة).

جنى:
ـــكــنـه أن يــعـــرف كل شىء عن شـــخص مــا ــرء  قــرأت فـى مــكـــان مــا أن ا
بـالـنظـر فى ثـالجته. (تـفتـحها). أو يه..ا إلـهى هل هـذا هـو الـرجل الذى

تزوجته? ثالجة باردة وفارغة وبها قليل من الزبادى?
جورج:

ـأل شـخـصـيــتى. (جـنى تـخـرج سـوف أطـلب الــبـدال فى الـصــبـاح وأجـعـله 
زجاجة من الكوكاكوال نصف فارغة ليس عليها غطاء).

جنى:
أتــريـد أن تــتــقــاسم نــصف زجــاجــة كـوكــاكــوال مــفــتــوحـة? ال تــقــلق من ذلك
ـثــيـر لـلـغــضب. تـرشف رشـفــة جـورج يـنـظــر إلـيـهـا. دون الـفــوران الـغـازى ا

اهتمام
جورج:

كم كوبا من النبيذ تناولت فى الطائرة?.
جنى:
. كوب
جورج:

كم?
جنى:
أربعة.
جورج:

شربت سبعة أكواب.
جنى:

بل ستة.
جورج:

طار... يكون عدد ما تناولته ثمانية. واثن فى ا
جنى:

وهو كـذلك. تنـاولت ثمـانية. لـكن لم يكن الـعدد سـبعة فـال تتهـمنى بـتناول
سـبـعـة أكـواب (جـورج يـنهض) لقـد أثـرت اخلـمــر عـلـيك يـا جـنى. (يـرفع

عاطف). احلقائب وا
جنى:

أوو هل هـذا هو ما كان يضـايقك طوال اليوم يا جـورج? أنى شربت كثيرا
جـدا? ال أســتــطـيـع مـنـع نـفــسى فــأنــا ال أحب الــطـيــران وطــلـبـت مـنك أن
تمـسك يدى لـكنك لم تـفعل. فـشربت بـعض النـبيـذ بدال من ذلك. (جورج

يتجه نحو حجرة النوم وهو يحمل احلقائب).
جورج:

بل أمسكت بـيدك. وبيـنما كنت أمـسك بها شـربت نبيذى. (يـدخل حجرة
النوم).
جنى:

وهو كـذلك يا جورج. أفـصح عن كل ما بـداخلك. إنك غـاضب ألنى أيضا
ـكـسرات اخلـاصـة بك أليـس كذلك? وكـذلك كـيس الالدن اخلاص أكلت ا
ز التى اشتريتهـا قبل أن تقرأها. كما أنك بك. كمـا أنى قرأت مجلة التـا
مـتـألم ألنى عـرفت مـا حـدث لألشـخـاص فى األخـبـار قـبل أن تـعـرف أنت.

(حتملق فى اخلطابات).
جورج:

من فضلك ال تخلطى بريدى.
جنى:
تعيده.
جورج:

أرجو عفوك سوف أراجعه فيما بعد (يخلع سترته).
جنى:

(حتـاول أن تكـون أكثـر مرحا) اجلو كـئـيب قـليال هـنـا نـحن فى حـاجة إلى

> اخملرج محمد إبراهيم يستعد حاليا لبدء بروفات مسرحية «شوية هموم»  من تأليفه وإخراجه وإنتاج مسرح الشباب.
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ـوضوعـية.. > خـرج سـعد الـدين وهبـة من احملـنة الـذاتيـة إلى احملـنة ا
سـاميـر» التى أخذت خـرج من «الكـوابيس» فى عالقـاته األدبيـة إلى «ا

تمأل أرضنا بعد النكسة وأخذ يواجهها مواجهة واعية جادة.

سرحي جريدة كل ا
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بــعض الـنــبـاتــات.. الـكــثـيــر من الــنـبــاتـات من األرض إلـى الـســقف. وكـذلك
الشمس. كيف نحصل على بعض الشمس هنا?

جورج:
أعتقد أن أفضل رهان لنا هو االنتظار حتى الصباح. (يلتقط حقائبها).

جنى:
أوه.. يا إلهى مرح أخيرا هناك مرح.

جورج:
اسمعى.. لقـد كان يوما متـعبا مرهقـا. وبسبب فروق التـوقيت فإن أمامنا
ســاعــة إضـــافــيــة من الـــســمــاجــة. مــا رأيـك فى أن نــشــطـب هــذه الــســاعــة

ونذهب إلى الفراش.
جنى:

إنى جائعة.
جورج:

ناطق االسـتوائية) (يشـرع فى فتح بعض الـتذكارات التى اشـترياهـا من ا
لقد تناولت توا العشاء فى الطائرة.

جنى:
طعـام الـطـائـرات ال يـعد عـشـاء. مـا هـو إال شىء يـبقـيك عـلى قـيـد احلـياة.

هيا فلنتناول تشيلى بيرجر.
جورج:

ال أرغب فى تشيلى بيرجر.
جنى:

ال تـكن سـخيـفـا. فـاجلـميـع يحـبـون الـتـشيـلى بـيـرجـر. هـيا يـا جـورج قـطـعة
بيرجر كبيرة مليئة بالدهن خارجة عن رقابة احلكومة غارقة فى صلصة
كسـيكية غـير القـانونية. (تـمرر زجاج الكوكـاكوال على يده وجور الفلـفل ا

يسحب يده بغضب).
جورج:

كفى عن هذا بحق الشيطان.
جنى:

(تفزع من هذا العنف) إنى آسفة.
جورج:

. كم مرة يتحتم على أن أخبرك? أنا ال أريد هامبورجر الفلفل اللع
جنى:

تشيلى بيرجر.. بيرجر الفلفل. فكلمة هام ال تنطق مثل شرطة هيل.
جورج:

حـسن جـدا. ما عـلـيكم إال أن تـعـطوا الـفـتاة جـالـون من الـنـبيـذ وسـرعان
ما تتدفق الفصاحة والبالغة من فمها.

جنى:
لن تــكـون أبـدا كــفـصـاحـتك يــا جـورج. إحم... فـمــا أنـا إال فـتــاة ريـفـيـة من

كليفالند.
جورج:

دة ـتـقـاطـعـة  الحـظت ذلـك. كنت جتـلـسـ مـصـوبـة الـقـلم عـلى الـكلـمـات ا
س احلبر الورق. ساعت ونصف دون أن 

جنى:
ا يكفى من أجـلك? ما رأيك فى هذا أنا آسفـة يا جورج. ألـست متأدبـة 

الكتاب? (كيف تكون بليغا?)
جورج:

رائع. سـوف أحاول قراءته اللـيلة. كنت أبـحث عن شىء مثير. (يذهب إلى
طبخ). ا

جنى:
(جتـلس غاضـبـة محـاولـة التـفـكيـر فى طـريقـة جتـعلـهـا تتـعـامل مع هذا

اء). وقف يعود جورج ومعه كوب ا ا
جنى:

لـقد جـربت كـل شىء لم أدع شـيـئا واحـدا مـنـذ الـثـامـنـة هـذا الـصـباح كى 

فى:
نعم..
ليو: 
فى?
فى:

ما الرقم الذى كنت تريده من فضلك?
ليو: 

كل شىء على ما يرام يا فى إنه أنا ليو.
فى:

ليو من?
ليو: 

فى لـيس لـدى وقت كى ألـعب «االسـتـغـمايـة» ال أسـتـطـيع أن أقـابلك اآلن.
ــــطـــار. ذلك أن جـــورج قــــد نـــسى تـــذاكـــر إذ عـــلـى أن أســـرع عـــائـــدا إلى ا
الطائرة وشـيكات السفـر اخلاصة به ولقد انـفجرت عجلـة الليموزين فى
ـكــنــنـا أن طــريق لــوجن أيالنـد الــســريع وجــنى تــشـعــر بــاالضــطـراب هـل 

نلتقى غدا?
فى:

ال. غـدا ال يـنــاسـبـنى. إذ إنى ذاهـبــة مع سـيـدنى إلى مــكـتب االسـتـشـارات
الزوجية.

ليو: 
وعد? متى ينتهى هذا ا

فى:
إنى ذاهبة إلى هناك; لذا ال ينبغى أن أحضر إلى هنا.

ليو: 
اهــدئى اهـــدئى دعـــيــنـــا ال نــخـــرج عن اخلـط قــبل أن يـــبـــدأ الــقـــطــار فى

السير.
فى:

أرجوك يا ليو. فلننس ذلك إذ إنى ال أستطيع االستمرار فى هذا.
ليو: 
اذا?
فى:

صعد. لقد رأتنى فتاتان صغيرتان فى ا
ليو: 

ـــبـــنى من فـــضـــلـك يـــا فى ال تـــتـــعـــامـــلى مـع هـــذا األمـــر وكـــأنه اقـــتـــحـــام 
اذا تـراهم خصـصوا ووترجـيت أتـظنـ أننـا وحدنـا اللـذان نفـعل ذلك? و
سـاعــات الـغــداء حـسب اعــتـقــادك? عـلى أن أذهب مــسـرعــا. إذ إن هـنـاك
شـخصـ على وشك قـضاء شـهر الـعـسل ال يتـحدث أحـدهمـا إلى اآلخر.

سوف أطلبك فيما بعد.
فى:

كال يا ليو.
ليو: 

إنى أشتعل رغبة فيك. وأحترق إليك. (صوت قبالت وهمسات).
ليو: 

إلى اللقاء. (يضع السماعة وينظر إلى ساعته).
ليو:

اللعنة يخرج من الشقة. وتضع (فى) السماعة وجتلس محزونة.
فى:

ؤكد أن هذه هى آخر عالقة غرامية لى. (تدخل حجرة النوم). من ا
إظالم

شهد اخلامس ا
طر. (شقـته. بعد أسـبوع الثـامنـة مساء. نـسمع صـوت رعد ثم هطـول ا
ينـفتح الـباب. يدخل جـورج حامال حـقائب من الـقش وحقائب مالبس.
ويـبـدو مـتـعـبـا ومـشـعـثـا نـوعـا مـا. تــتـبـعه جـنى إلى الـداخل وهى حتـمل
حقائب سـفر مع حقيبـة كتفها أو جعـبتها وكذلك قبـعة كبيرة من القش
ـنــاطق االسـتــوائـيــة. تـســقط مـا وطــبـول بــوجنـو ال شك اشــتـريـت من ا
حتملـه محدثة صوتا ثم تذهب إلى األريكة وتتهاوى عليها منهكة وقد
مــدت سـاقـيـهـا. يــلـتـقط جـورج بــريـده الـذى كـان مـربــوطـا بـشـريط من
ــطـاط وقــد تــرك داخل بــابه. يــغـلـق الـبــاب ويــقف هــنـاك يــتــفـحص ا
اخلـطـابات بـدقة. كالهـما صـامت توجـد درجـة من التـوتر بـينـهمـا. جنى

ترفع عينيها إلى السقف بحزن).
جنى:

طر ويومـان من اإلسهال. كان لقد كـان ذلك شيئا مـرحا ثالثة أيـام من ا
يـجـدر بـنـا أن نــسـتـخـرج شـهـادة تـأمـ عــلى شـهـر الـعـسل. جـورج (دون أن

ينظر إلى أعلى) ال تنسى أن تعيدى ساعتك إلى الوراء ساعة.
جنى:

ال أريـد الـسـاعــة. فـلـيـحـتــفـظـوا بـهـا هـل يـوجـد بـريـد لى? (يـفـتح خـطـابا
ويقرأه. وينظر إليها).

جورج:
أنت لم تسكنى هنا أكثر من ثمانى وثالث ثانية.

جنى:
هل ستقرأ بريدك اآلن?

جورج:
راجعات. هذا اخلطاب من ناشرى. إنه يطلب بعض ا

جنى:
مرة أخرى? لقد راجعت فى باربادوس.. هل يوجد أى مشروب خفيف?

جورج:
ــكــنـنى أن أجــعل األعــصـاب (بـضـيق) أعــتـقــد أنه يــوجــد بـعض الــبــيـرة. 

مشدودة أن شئت.

 حكاية عجائبية من الطراز األول
 أبطالها من اإلنس واجلن
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> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارًا بتولى الزميل الصحفى طارق الطاهر رئاسة حترير مجلة الثقافة اجلديدة.
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أساة لم تـعد مأساة > كان التـحول الذى حدث فى «بـير السـلم» يتركـز فى أن ا
اجملتمع بـقدر ما هى مـأساة الفـرد أو اإلنسان الـذى جبل على طـبيعـة ناقصة

بينما روحه تنشد الكمال دائما.

سرحي جريدة كل ا
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إبراهيم احلسينى

 عن مصر وجمال عبد الناصر وحليم وأشياء أخرى
الــرقص الــذى ال تــتــوقف عــنه... والــرمـوز

هنا واضحة جداً..
كل هذه التـشابكات داخل الـعرض تؤطرها
عــدة أشــيـاء أولــهــا أغــنــيـات عــبــد احلــلـيم
حـــافظ ومــوســـيــقــاهــا الـــتى اســتـــخــدمــهــا
الـعرض كـحـيلـة جـمالـيـة أثـناء االنـتـقال من
مـشـهد آلخـر وكـحـيـلـة فـكريـة لـلـتـعـبـير عن
فـــتـــرة حـــكم عـــبـــد الـــنـــاصـــر خـــاصــة وأن
الـــعـــرض اخـــتـــار مـــعــظـــمـــهـــا من األغـــانى
الــوطـنـيـة الـتـى تـغـنى بـهـا عــبـد احلـلـيم فى
قـرارات عـبــد الـنـاصــر هـنـاك أيــضـا هـذا
ــســرحى من خالل ــزج الــســيــنــمــائى / ا ا
ـــشـــاهـــد بــالـــفـــيـــديــو أو تـــصـــويــر بـــعض ا
ــشــاهــد الــوثــائــقــيـة االســتــعــانــة بــبــعـض ا
اخلاصـة بـعبـد الـناصـر أضف لـهذا وذاك
الــرقــصــات االســتــعــراضــيــة كــاســتــعــراض
«فــدادين خـمــسـة» كل ذلك ضــمن تـركــيـبـة
العرض الـتى تستعرض بعض أحداث فترة
ـصـرى احلـديث من أهم فــتـرات الـتـاريـخ ا
بـتـحـلـيل وضـعـيـة أسـرة صـغـيـرة تـتكـون من
زوج - زوجـة وبـعض احملـيــطـ بـهـمـا يـرى
الــعــرض أنــهـم قـادرون عــلـى الــتـعــبــيــر عن

بعض مالمح فترة حكم عبد الناصر..
وسواء كنـا مع بعض األفكار الـتى طرحها
الـعرض عـن فساد بـعض رجـال الثورة أو
عن حتــلـــيل بــعض آراء ومـــواقف الــزعــيم
الكاريزمـى جمال عبد الناصر أو ضدها
فالـعـرض يقـدم قـيمـاً فـنيـة جـيدة تـمـيزت
ـسرحـية بـهـا دوماً أعـمـال سامـح مهـران ا
ســـواء تـــلك الـــتى كـــتــبـــهـــا أو أعـــدهــا عن
تميز ناصر روايات كمرحـلته مع اخملرج ا
ــنــعـم (أيــام اإلنــســان الـــســبــعــة - عــبـــد ا
الــطـوق واألسـورة...) أو تــلك الـتى كــتـبـهـا

وأخرجها هو بعد ذلك..
ومن هذه القيم الفـنية تلك التركـيبة الفنية
الــتى حتـدثــنـا عـنــهـا مــضـافـًا إلــيـهــا قـصـر
شاهد التمثيلية وتالحقها السريع - لوال ا
الــبطء فى إيــقــاع بـعــضــهـا - وهــذا الــفـهم
ــمــثـل والــذى يــظــهــر فى ـــتــمــايــز لــدور ا ا
معظم األحيـان وكأنه يعلق على الشخصية
وال يتماهـى معها ظهـر بذلك جالل عثمان
بحـرفـيته الـعالـيـة ويحـيى أحمـد بـتلـقائـيته
بـهـرة نيـرمـ زعزع بـصـدقهـا ونـعومـتـها ا
الــشــديـــدة وخــالــد الــنـــجــدى بــقــوة أدائه
ونـعــومـته فى جتـسـيـد صــوت عـبـد احلـلـيم
حــــافظ أحــــمـــد احلــــلــــوانى بــــتــــلــــويـــنــــاته
الــكــومـيــديــة الــســاخـرة وأيــضــا احلــضـور
ـتميـز لـ مروة يـحيى محـمد يـونس رانيا ا

النجار محمد عبد العاطى..
أمــــا ســــيــــنــــوغـــــرافــــيــــا مــــحــــمــــود ســــامى
ــســـتــويــيــهـــا وهــذا الــســـلم اجلــانــبى ذو
ـتـعـددة صـعـودًا وهـبـوطًا االسـتـخدامـات ا
ـنتشرة .. وهـذه األبواب الكـثيرة ا وجـلوسًا
من أعـلى ومن أسـفل أعطت مـعـادالً مرئـيًا
حلـــاالت الـــصـــعــود - الـــهـــبـــوط الــغـــنى -
الــــفـــقــــر احلب - اخلــــيــــانــــة الـــبــــاطن -
... هـذا فـى حـ جـسـدت إضاءة الـظـاهـر
زاجية إبـراهيم الفـرن احلالة الـشعوريـة وا
تـغيرة لـشخصـيات العـرض فطغت عـليها ا
اإلضــاءات الــبـاردة فـال يـوجــد شىء أكــثـر
ـا تـوجد الـبرودة كـصفـة حـاكمـة للـعالقة
بـ شـخـصـيـات الـعـرض كـلـهـا ولـذا كـانت

هذه اإلضاءات مناسبة.
والعـرض بـذلك فى مـجمـله يـجمع مـا ب
ــــســـرحـى الــــوثـــائــــقى الــــســـيــــنــــمــــائى وا
والــــدرامى اجلـــاد والـــســــاخـــر الـــدرامى
... وذلك فى والشـخصى للكاتب واخملرج
تـركـيـبة فـنـية / فـكـريـة تظـهـر فى النـهـاية

وهى ال تشبه إال نفسها.

فى عرض «بازل» سامح مهران يتحدث

بـعكس مـا كانت عـليه جتـربته اإلخـراجية
األولى «خــافــيـة قــمـر» والــتى أعــدهـا عن
روايــة لـــعـــبــد احلـــكــيـم قــاسم لـــهـــا نــفس
االسم ومــا كـانـت تـتــمــيــز به من تــمـاسك
ـتالحــقـة فــنى وبـنــائى حــيث األحــداث ا
ـتـطـورة إلى ـتـصــارعـة وا الـشـخـصــيـات ا
الـنهـاية و.. و.. يـستكـمل الكـاتب واخملرج
سـرحى سامح مـهران تـركيـبته الـكتـابية ا
واإلخراجـية اجلـديـدة والتى بـدأ تكـوينـها
مع عـروض «دودتيـلـلو الـبـروفة األخـيرة»
بعرضه اجلـديد «بازل» والـذى يقدم على
ـسـرح العـائم الـصـغـير من إنـتـاج مـسرح ا

الشباب.
فى هذه التجـربة يستبـدل مهران األسئلة
ـكـرورة من نـوعـيـة: مـا هى الـتـقـلــيـديـة وا
احلـدوتـة داخل الـعـرض..? إلى سؤال من
ــعـنى الــتــقـلــيـدى لــهـا نــوعــيـة جــديـدة بــا
فــعــرض «بــازل» يــتــخــذ من مــعــنى اســمه
ـعـتـمـدة على ـسـرحيـة وا شـكل تـركـيـبـته ا
فـكرة لعـبة «الـبازل» فـأنت ال تتـابع تطوراً
طـبـيعـيا - اعـتاد عـلـيه البـعض - للـعرض
ـسـرحـى ولـكن تـتــتـابع وبـشــكل مـتـجـاور ا
ـشاهـد الـتى تلـقى إليك مجـمـوعات من ا
ـا دون أن تـكـشف عن كـامل مـعـانـيـهـا ر
ـــعــنـى لــكن تـــكـــشف عن جـــزء من هـــذا ا
ـشـاهـدة ـعـنى الــنـهـائى مـرهـون بــفـعل ا ا
ـا هـذه الـتـقـنـية الـتى ال حـتى الـنـهـايـة ر
عـانيها من الوهلة األولى تصيب تصرح 
ا ستنتهى إليه األشياء البعض بالتشوق 
ـلل لـعدم ـا تـصـيب الـبـعض اآلخـر بـا ور
تـعــوده عـلـى مـثل هــذه األلـعــاب الـبــنـائــيـة

للنص ومن ثم لإلخراج.
أمـا عن األفــكـار الــتى يـطــرحـهــا الـعـرض
سرحى فهى األخرى ال تبتعد عن فكرة ا
ؤلـف يخـتار بـعض األحداث «الـبازل» فـا
الـهامـة من تـاريخ مصـر احلديث وخـاصة
فى الــفـتــرة الـتى تــلى ثـورة يــولـيـو 1952
ـة يـونـيو 1967 وهى الـفـترة وحـتى هـز
الــتى حـــكم فــيــهــا جــمــال عــبــد الــنــاصــر
مـــصــر يـــخـــتـــار وفق قـــفــزاتـه الــزمـــنـــيــة
أحــداث اإلصالح الـــزراعى تــأمــيم قــنــاة
... حتـى نكـسة 67 والـتى ينهى الـسـويس
بــهــا الــعــرض إذا ال يــوجــد هــنــاك رابط
ـمـكن أن يحـتـكم إليه عضـوى بـنائى من ا
الـعـرض إال الـرابط الـزمـنى - فـتـرة عـبـد
النـاصر - ولـذا فهو يـختـار منـها مـا يريد
الـتــعـلــيق عــلـيه يــخـتــار مـثال أحــد رجـال
الـــــثـــــورة «حـــــافـظ» ويـــــبـــــدأ فى حتـــــلـــــيل
شخصـيته فهو رجل ضـعيف أمام نزواته
ادة لـيـست له هيـبة رجل ضـعيف أمـام ا
ثــائـر ضـعـيف أيـضــا أمـام زوجـته «لـيـلى»
والـــتى يـــصــورهـــا الـــعـــرض فى حلـــظــات
كثيـرة على أنها الـوطن ذلك الذى يرتكن
إلى الـــعــزلـــة والـــوحــدة واخلـــوف والــذى
تـســتـثـيــر وطـنـيــته وعـواطـفه أغــانى عـبـد
احلـلــيم حـافظ الــوطـنــيـة والــذى جـسـده
الـعرض عـلى هـيـئة دمـيـة خـشبـيـة تـرتدى
بــذلــة أنــيـــقــة وجــعــلــهــا - أى الــدمــيــة -
تــــتـــحــــدث مع الـــزوجــــة تـــمـأل فـــراغـــات
كبوتة وهى بالتالى تستعيض عاطفتهـا ا
به عن كـل مــا حـــولــهـــا حــتى عـن زوجــهــا

نفسه فى أحيان كثيرة..
يـركــز الـعـرض عـلى بـنــاء شـبـكـة عالقـاته
حــول هـذا الــثــنــائى الــزوج / أحــد رجـال
الـثـورة / أو لنـقل الـثـورة نفـسـها والـزوجة
غـلقة / مصـر ويتـفرع من هـذه الثنـائيـة ا
إلى كـيــانـات أخـرى كــلـهـا تــتـمـيــز بـالـشـر
فــمـنــهـا الــفـاسـد ومــنـهــا اخلـائن ومــنـهـا
.... وكــــأن الـــعــــرض يــــقــــول من ــــدعـى ا
خـالل هـذه الـتـركـيـبــة أن الـزوجـة لـيـلى /
ــثل هــذه الــنــمــاذج فى مــصــر مــحــاطــة 
أوقـــات كـــثــيـــرة من حـــيـــاتـــهــا داخـل هــذه

الـفــتـرة الـزمــنـيـة الــتى اخـتــارهـا الـعـرض
وبـــجــانب هـــذه الــنــمـــاذج الــفـــاســدة الــتى
أحـاطت بـ«لـيـلى» حتـيط بـها أيـضـاً أشـياء
ــتـــدحــهـــا الــعــرض ذات قـــيــمــة عـــالــيـــة 
كــاالشــتـراكــيـة مــثالً والــتى يـرى الــعـرض
أنــــهــــا مـن أهم اإلجنــــازات - إن لـم تــــكن

أهمها - داخل فترة حكم عبد الناصر.
إذا ما تتبـعنا أيضا تركيبة العالقات حول
الزوج - الزوجة سـنجد دمية عبد احلليم
ثـلث الـشهـير تـظهـر كـما لـو كانت تـكـمل ا
الـــــزوج - الــــزوجـــــة - الــــعـــــشــــيـق ولــــكن
ثـلث الـتـعـديل الـذى طـرأ هـنـا علـى هـذا ا
هو علم الزوج بهذا العشيق وكون العشيق
دمــيــة ولــيس رجال مــثــله وأيــضــا هــنــاك
شخصيات أخرى حاضرة غائبة حاضرة
لـدى الـزوجـة «لـيـلى» وغـائـبة عـن مـجتـمع
ـنــاظـرة لـهـا الـعـرض كــتـلك الــشـخـصــيـة ا
ــتــحــررة عــنـهــا بــعض الــشىء والــتى ال وا
تــمـانع مـن اصـطــحــاب عـشــيــقــهـا مــعــهـا
ــواضــيع بــكل حــريــة والــتــحــدث فـى كل ا
وانــطالق مــتـــجــاوزة كل الــقــيــود الــتى من
مكن أن تظـهر «ليلى» وهى تـعانى منها ا
هـنـاك أيـضـا الـعـشـيق اآلخـر والـذى يـقف
طـــوال الــوقت عـــلى خط الــتـــردد مــا بــ
اإلقـدام تـارة والـتـأخـر تـارة أخـرى تـدفعه
رأة الـعشـيقـة التى مـعه لالقتـراب بيـنما ا

هو يؤثر االبتعاد..
ومن داخل هذه التـركيبة يـلمح العرض إلى
ـســتـقـبـل اآلتى من وسط هـذه الــتـركــيـبـة ا
فـيـصفـه بـ«كذبـة» وكذبـة هـنا هـو اسم ابـنة
«لــيــلى» من «حــافظ» تــلك الــتى تـعــانى من
حالـة نـفسـية سـيـئة أفـقدتـها الـنـطق تمـامًا
بينمـا مازالت ساقاها تعمالن بنشاط أثناء

 عرض يشبه
اللعبة

 ومشاهده ال
تلقى تمنح   ا
معناها مرة واحد

 مشاهدة فنية
متالحقة تمزج
السينما

سرح لتعلن با
عن بناء جديد

جورج:
وهو كذلك يا جنى انسى هذا.

جنى:
إن أردت احلقيـقة لم أكن أعرف أول شىء عـن اجلنس ألن ما حدث لى
كن. وأرجو أن تكون قد شعرت بنفس ولك كان شيئـاً لم أكن أحلم بأنه 
الـشعور يـا جورج. إذ إنك لم تعـطنى أى سبب يـجعلـنى أشك فى هذا أنا
آسـفـة. إذ إن الـتـحـدث عن هــذا مـؤلم لى. لـكـنى سـوف أحـاول يـا جـورج

سوف أحاول أى شىء يجعلنا نقترب من بعضنا البعض.
جورج:

قلت انسى ذلك.
جنى:

) كال الــلـعــنـة أنت لن جتــعـلــنى أبـدأ فـى الـتــحـدث بـصــراحـة ثم تـصرخ )
تـذهب بــعـيـدا. لــقـد مــررت بـتـجــربـة زواج واحـدة وكــنت فى جـهـل مـطـبق.

دعنى على األقل أتعلم من هذه التجربة. ماذا تريد غير ذلك? اسأل.
جورج:

أنت على ما يرام دون أحد.
جنى:

أرجـوك يـا جــورج لن أبـدد خـمس ســنـوات من الـعـالج الـنـفـسـى فى لـيـلـة
واحـدة فـقط ألنك ليـست لديك األعـصاب كـى تنـهى ما بـدأته. كنت دائـما
ـواجهـة; فلو نـظر أبى نـظرة غـريبة أعـانى من مشـكالت فى القـدرة على ا
ـواجــهـة. قـلــيال كــنت أنـهــار. لـكــنى أقـسـم بـالــله أنى سـوف أجــتـاز هــذه ا

(يحاول مغادرة احلجرة لكنها تسد طريقه).
جنى:

ـمـكن أن أسـألك أال تــوجـد أيـة أسـئـلـة أخـرى? (ال يـجيب). إذن هـل من ا
أيضا بضعة أسئلة?

جورج:
ولم ال?
جنى:

حسن كلمنى عن باربرا.
جورج:

ينظر إليها. أظن أنها كانت رائعة.
جنى:

وأعلـم أنهـا كانـت جمـيلـة. ذلك أنى أرى مـا يكـفى من صـورهـا حولى هـنا.
احكى لى عن شهر العسل. لقد ذهبتما إلى أوربا أليس كذلك?

جورج:
باريـس ولندن وروما. وإذا أردت وصـفا رومانـسياً فـلقد كـان شهر عسل

خرافيا.
جنى:

أعرف مـا تقوله من صـفات يـا جورج فمـاذا عن التـفاصيل? كـانت هناك
حـجرة كـبـيرة? حـجـرة صغـيـرة? هل كان هـنـاك مـنظـر يـطل على احلـديـقة
? سرير فـخم? كيف كان شكل ورق الـعامة? هل كانـت تطل على نهـر الس

أظفر بابتسامة منك.
جورج:

اذا ال جترب ساعة من الهدوء? (يبتلع قرصا من التيلونول). و
جنى:

جربت ذلك فى باربادوس فاستحال إلى أربع وعشرين ساعة من الكآبة.
جورج:

اسـمعـى إنى أسيـر عـلى خط دقـيق جـدا الـلـيـلة. إذ إن هـنـاك الـكـثـير من
ـتــاعب وال أريـد ــكن أن تـدخــلـنــا فى ا األشـيــاء الـتى أود قــولـهــا والـتى 
تــنــاولـهــا اآلن. فــدعـيــنــا نـذهـب اآلن إلى الـفــراش ونــأمل فى أن قــرصـ

ــكن أن يــفـعـال كل مـا يــزعــمـون أنــهـا تــفــعـله. إضــافـيــ من الــتـيــلــونـول 
موافقة. (يبدأ فى التحرك والعبور نحو حجرة النوم).

جنى:
أريد أن أستمع بسرعة إلى كل ما لديك لتقوله.

جورج:
ال أعتقد ذلك.

جنى:
لـم ال تتـحمل مـسئـولـية قـول ما تـريد وأنـا أكون مـسـئولـة عن عدم رغـبتى
فى االستماع إليه?. (ينظر إليها ويومئ برأسه ثم ينظر حوله ويقرر أن

يجلس قبالتها. تنظر هى إليه ويحملق فى األرض).
جورج:

بقدر ما يتعلق األمر بشهور العسل ال أعتقد أنك استرحت.
جنى:

حقا? لقد قضيت أوقاتا مدهشة متقطعة.
جورج:

ــاضى. وأنـا لــست خـبــيـرا بــأشـهـر حــسن لـست أعــلم مـا مــررت به فى ا
العسل لكنى شخصيا وجدتنى متقلبا بشكل ال يطاق.

جنى:
يـومان من سـبـعة أيـام لـيسـا مـدعاة لـلـشـكوى وأنـا لم أشك. وأعـتقـد أنـنا

ناقشة على أشهر العسل احلالية. يجب أن نقصر هذه ا
جورج:
اذا?
جنى:

ألن هذا ما نعيشه.
جورج:

اضى. كن لنا أن نصل إلى احلاضر دون العبور با ال 
جنى:

يـا إلهى جورج هل هـذا هو ما فـعلته فى بـاربادوس? هل كنت تـقارن ب
ـاذا ال توجـهـ لى أيـة أسئـلـة يا  .( أشهـر الـعسل? (جورج يـحمـلق فيـها
ـر أو شيئـا لم يحدث قبل اذا تـتعامـل مع حيـاتنا وكـأن يوما لم  جنى? 

أن نلتقى?
جنى:

أنــا لـست شــديــدة الـفــضـول يــا جـورج. إذا كــانت هــنـاك أشــيـاء تــريـد أن
ــسـيح هل يـنـبـغى أن يـكـون تـخـبـرنـى عـنـهـا إذن احك لى ولـكن.. بـحق ا

نزل? ذلك فى ليلتنا األولى فى هذا ا
جورج:

سيح كنت أتعجب متى سينكسر ذلك الهدوء اخلارجى? حمدا لله بحق ا
على نزاع صغير.

جنى:
ـنــاقـشـة وأنـا نـزاع بـل جـحـيم. هــذا خـوف خـالص. نــحن لم نـبـدأ بــعـد ا

يت. أشعر برعب 
جورج:
اذا?
جنى:

لدى غرائز حيوانية مدهشة. ذلك أنى أعلم متى تكون حياتى مهددة.
جورج:

ألـيس لـديك قـدر من الفـضـول يجـعـلك تـعرفـ من نـكون بـحق اجلـحيم?
أعـنى أنى أعـتـقد أن لـديك صـورة رومـانتـيـكـية لـعـيـنـة عن ذلك الرجل ذى

أساوى مستمدة من رواية «ج إير». اضى ا ا
جنى:

أنت الذى تمتلك خيال كاتب وليس أنا.
جورج:

وهـو كذلك. سـأبـدأ أنا. من هـو «جس»? سـوف أكـون شاكـرا لـو أعطـيـتنى
مــعـلـومــات عن حـيـاة الــرجل الـذى أنـفــقت عـلـيه بــضع سـنـوات مــهـمـة من
حـيـاتـك. أعـنى أنه البـد أن يـكـون أكــثـر من شـخـصـيـة مــضـحـكـة يـبـرز فى

حوارنا فى كل مرة نشعر فيها باحلاجة إلى شىء يضحكنا.
جنى:

لم أنظر إليه قط على أنه شخص مضحك.
جورج:

حـقـا? حــسن إن أى شـخص يـوصف بـأنه يـجــذب سـدادة زجـاجـة الـنـبـيـذ
بأسنانه ال يبدو لى شخصا ذا بال أو ذا شأن.

جنى:
لكم أتمنى لو أنى أعرف ما حتاول أن ترمى إليه.

جورج:
أوه.. هيـا يا جنى قـولى لى شيئـا أى شىء كيف كان شـهر عسـلكما? هل
ـكنك أن تقولى: إن حيـاتكما اجلنـسية كانت... أوال جيدة أو ثـانيا سيئة

أو ثالثا جيدة وسيئة. اختارى من هذه.
جنى:

لم تـفـعل هـذا بى? لـست أفـهم. أتـتـوقـع منـى أن أقف هـنـاك وأقـدم وصـفا
تـفـصيـلـيـا عمـا كـانت األمـور مـعه فى الفـراش? هل هـذا هـو مـا ترغب فى

سماعه?.

احلائط?
جورج:

كفى عن هذا يا جنى.
جنى:

كنك أن تتحدث عنه اذا? ماذا جرى? أتفـضل أن تعد قائمة? ما الـذى 
بأمان وما الذى يجب رفع األيدى عنه?!.

جورج:
(بنفس عميق) يا يسوع لم أعد أقوى على مثل هذه األشياء.

جنى:
مـنـذ دقـيـقـتـ كـنت فى حـالة طـيـبـة. جـورج (يـنـظـر إلى يـده). إنى أعرق

كاجملنون أنا آسف يا جنى.. ال أعتقد أنى مستعد لذلك الليلة.
جنى:

ك ذلك كل هـذا األلم?  تشعـر اآلن? هل تعـتقد ـاذا يؤ ـاذا يا جورج? 
أنى أتوقع منك أن تتصرف بطريقة معينة.

جورج:
كال. أنا الـذى أتوقع. أنا أنـتظر الـتزاما كـامال من نفسى لـقد فعلت ذلك

منذ اثنتى عشرة سنة لكنى ال أستطيع أن أفعل ذلك اآلن.
جنى:

لست مـتعجـلة. وما تـقدمه اآلن يكـفينى. ذلك أنى أعـلم أن البقـية سوف
تأتى.

جورج:
? كيف بـحق اجلحيم صـرت بكل هـذه احلكمـة والذكاء? من وكيف تـعلمـ
ـتفـهـمـة الـتى تـقدر الـظـروف. فـهذا ـرأة ا فـضلك تـوقـفى عن لـعب دور ا

يسبب لى الضجر.
جنى:

ـرارة? الغضب? الـسخط? تريـد منى أن أقف على قدم مـاذا تريد إذن? ا
ساواة معك كمـا كانت باربرا تفعل? حسن أنا لست باربرا ولتحل على ا
الـلعـنة إذا ما أعـدت تمثـيل شخصـيتـها جملرد أن أجـعل حياتى مـعك حياة
نـاجحـة. هـذه هى حـيـاتنـا اآلن يـا جـورج وكـلمـا أسـرعـنـا فى تـقبل ذلك

كلما كان توفيقنا فى هذا الزواج أسرع.
جورج:

أجل أنت لست باربرا هذا واضح جلى.
جنى:

أو إذا كنت تـريد أن جتـرحنى يـا جورج فـلست بـحاجة إلـى بذل كل هذا
اجلهد.
جورج:

آسف لــكـنك تــفـســحـ اجملــال لى كى أتــسم بـكـل هـذه الــقـســوة ولـست
أعـرف مـتى أتـوقف?. لم أكن أدرك أبـدا أن هـذه كـانت عـلـطـة حـتى اآلن
أعـتـقـد أنـها واحـدة من عـمـلـيات الـتـكـيف الـصغـرى الـتى يـجب أن تـقومى

بها. غير أنى ال أشعر بأى قلق فأنت ستحقق هذا التكيف.
جنى:

وأنت تمقتنى من أجل ذلك?
جورج:

إنى أمقتك من أجل كل شىء.
جنى:

اذا يا جورج? (متحيرة) 
جورج:

ألنى ال أشـعر بـالـرغـبة فى إسـعـادك اللـيـلـة ال أشعـر بـالـرغبـة فى قـضاء
وقت رائع. وال أعـتـقد أنـى كنت أطـمع فى شـهـر عـسل غـايـة فى الـروعة?

أنت تطلب السعادة يا جنى ابحثى لنفسك عن العب كرة آخر.
فـأنــا أكــره كل مـا تــطــلـبــيـنه مـن الـزواج وكل مــا حــصـلت عــلـيـه من قـبل.
أمـقـتك ألنـك جتـعـلـيــنـنى أفـتش فى أعــمـاقى كى أعـطــيه لك مـرة أخـرى.
وفــوق هــذا كــله أمـــقت أال أكــون قــادرا عــلى أن أقــول أمــامك: لــشــد مــا
(يغـطى عـيـنـيه ويـبـكى فى صـمت وجـنى تـشـعـر بـجرح أفـتـقــد بـاربـرا. 
عــمـيق جـدا حــتى إنـهـا غــيـر قـادرة عـلـى أحـداث أى رد فـعل. فــتـكـتـفى

باجللوس وتغالب دموعها).
جورج:

سـيح.. جـنى إنى آسف أعـتقـد أنى فى حـاجة إلى مـسـاعدة أوه.. أيـهـا ا
خارجية.

جنى:
(تومئ) مـاذا تريد أن تفعل? جورج: (يهز كتفيه). لست أدرى ال أريد أن

أقطع وعودا ال أستطيع الوفاء بها.
جنى:

مهما كان ما تريد.
جورج:

لـديــنـا كــمـا يــقــولـون فى عــالم األعـمــال مــشـكالت يــا طـفــلـتى. (يـتجه
نـحـوهـا ويـعـانق رأسـهـا ثم يـذهب إلى حـجـرة الـنـوم ويـتـركـهـا وحـيـدة

مندهشة).

إظالم

 يتبع
دة عام. > د. أحمد مجاهد أصدر قرارًا بتجديد تعي طلعت مهران كرئيس إلقليم  وسط وجنوب الصعيد 
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> يسخر سـعد الدين وهبة من منهج بـريخت التعليمى الذى
ــنـهج ـلــحـمى بــرغم أنه اسـتــغل هـذا ا قـدمـه فى مـســرحه ا

شخصيا فى «بير السلم» و«كوابيس فى الكواليس».

سرحي جريدة كل ا
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ـرح جـهـامـة وتـشـاؤمـا > مــا قـصـدت إلـيه حـ قـلت إن سـعـد الـدين وهــبـة يـخـفى وراء كل هـذا ا
واجـهة خال ومـواجهـة دائمـا حملنـة اإلنسـان ولكنـه رغم كل هذه اجلـهامة وهـذا التـشاؤم وهـذه ا
رارة التى تأكل القلب وتسمم الفـكر وتعوق اإلنسان عن مكابدة احلياة بل أكاد أقول تـماما من ا

إن جهامته وتشاؤمه ومواجهته الدائمة حملنة اإلنسان هى آيات صدقه كفنان وصدقه كإنسان.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

17 من   نوفمبر 2008  العدد 71

عز الدين بدوى

> اخملرج عاصم رأفت يبحث حاليا عن مسرح إلعادة عرض مسرحية "خيانة" لهارولد بنتر التى قدمها الطليعة على هامش التجريبى.
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سرحية. عهد العالي للفنون ا ه هذا العام ضمن فعاليات مهرجان زكى طليمات الذى ينظمه ا > الفنان ياسر جالل يتم تكر
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> إن ســعـد الـدين وهــبـة جلـأ إلى الــتـركـيب فـى الـتـكـويـن وابـتـعـد عن
ـسطح ولـذلك اهـتم بالـشـخصـيات الـتـصويـر الـفوتـوغـرافى للـواقع ا
ـالمح االجـتــمـاعــيـة ــسـرحــيــته وأخـضع ا كــعــنـاصــر فـرديــة مـكــونـة 

لبلورتها.
سرحي جريدة كل ا

17 من   نوفمبر 2008  العدد  71

ساوية جتليات 
 على مسرح اجلمهورية

 تكنيك جديد يواكب فكرة التجريب
تعة لكنه ال يحقق ا

قـدمت فــرقـة أديـتــا بـراون من الــنـمــسـا وعـلى
مـسرح اجلـمهـورية مسـرحيـة (مديـنة الـنحاس

.1001
ال أعـلم لم  اختـيار مديـنة الـنحاس ""1001
كــاسم لـهــذا الــعـرض ومــا هى مـرجــعـيــة هـذا
ـاذا لم يكن االسم أو هـذا الـرقم اجلديـد إذ 
" "1015ومـــاذا كــان ســـيــحـــدث لــو كـــان الــرقم

1002
عمـومًـا لم يـهـمـنى الـرقم بـقـدر مـا فـهـمـته بأن
ـديـنة مـلـيئـة بـأشخـاص تـمـلؤهم مالمح هـذه ا
ـــوت والـــصـــمت و"االســـتـــفـــراغ" من احلـــيــاة ا
نفس مالمح الـدمى النـحاسـية الـتى تخـلو من
احلـيــاة وإذ قـدمت هــذه الــدمى/ الـشــخـوص
حـــاالت مــــتـــعـــددة مــــثل: االغـــتــــصـــاب احلب
النـشوة السـيطرة االستـعباد الرغـبة الكره

الصراع..
اسـتـمــر هـذا الـعــرض خـمـســاً وسـتـ دقــيـقـة
وكـان بـســيـطــا فى ديـكــوره وإضـاءته واعــتـمـد
ــــســــرحى عــــلـى عــــنــــصـــر فــــقط فـى شــــكــــله ا
ـــائى الــرقـص االســتـــعـــراضى والـــتـــمــثـــيل اإل
ـــســــرحـــيــــة ولـــقــــد أجـــاد لــــتـــوصــــيل دالالتـه ا
رونة سرح  مثلون االشـتغال على خشـبة ا ا
وسالســة أثــبــتت قــدرتــهم عــلـى الــتـجــلـى فـوق

اخلشبة.
فى اعتـقادى أن هـذا العـرض لم يقـدم الكـثير
ــتــعــة جلــمــهــور الـعــامــة ولم يــهــدف إلى من ا
ذلك مـــخـــرج الـــعـــمل إذ إنـه قـــصـــد أن يـــقــدم
تـكـنـيكًـا جـديـدًا يـواكب فـكـرة الـتجـريب وذلك
ى أســاسه الـتــجـريب فى خــضم مـهــرجـان عــا
واالخـتـبـار فأراد الـتـركـيـز عـلى اخـتـبـار بعض
سـرحية لـتكوين نـتيجة عناصـر االستقـطاب ا
ــكن االعــتــمــاد عـــلــيــهــا فى بــنــاء مــســرحـــيــة 
عــرض مـســرحى نـاجح مــسـتــقــبالً وبـذلك لم
يـهتم كـثيـرًا بإبراز فـكرة الـعمل بـقدر اهـتمامه
فى التجريب على مستوى الصورة من حيث:
1–  تـــفــكـــيك الـــصـــورة: قــدم اخملـــرج لـــوحــات

مـســرحــيـة مــتــنـوعــة كل لــوحــة مـقــطــعــة عـلى
طريقة الصـور الفوتوغرافـية إلى عدة مقاطع
ــمـثــلـون األداء بــطـريــقـة جتــعـلك أجـاد فــيـهــا ا
توقن بأنك أمام معـرض للصور الفوتوغرافية

تتغير كل حلظة بإشارة من إصبعك.
 2– تـــــكــــــرار الـــــصـــــورة: قـــــدم اخملــــــرج بـــــعض
ـــســـرحــيـــة مــكـــررة ومــعـــادة عــلى الـــلــقـــطــات ا
طـريـقــة إرجـاع شــريط الـكــاسـيت وقــد تـكـون
هذه الـتقنيـة مستخـدمة مسبـقا إال أنه يشفع
لـهــذا اخملـرج اسـتـخــدام هـذه الـتـقــنـيـة بـوجـود

تقنيات صورية أخرى.
 3- اإليهام:

ـثـليه كـدمى مـتحـركـة على استـخـدم اخملرج 
ـســرح حـتـى تـكــاد تـقــتـنع بــأنك أمـام خــشـبــة ا
دمــيـة مــتــحـركــة بـواســطـة بــطـاريــات صـغــيـرة
سـرح بسرعة مـثلون على خـشبة ا فيـتحرك ا
هــــائـــلـــة وخـــطــــوات قـــصـــيــــرة جـــدًا فال تـــرى
أقــــدامــــهـم وهى تــــتــــحــــرك بـل تــــرى أجــــســـادًا

وت كونترول. متحركة بواسطة الر
ثـلة قـناعاً كـما اسـتخـدم اإليهـام فى إلبـاس 
على "يـافوخـها" بـدالً من وجهـها وتعـاملت مع
الـقــنـاع كــأنه هــو وجـهــهـا احلــقـيــقى ورقـصت
رقـصــة ثـنـائـيـة وقــنـاعـهـا مـقـابـل لـوجه زمـيـلـهـا
الراقـص معـهـا فكـانت تـتحـرك علـى اخلشـبة

سرح. وكأنها ترى كل تفاصيل ا
كـثـيرة هى الـعـروض التى تـمـر من أمامـنا دون
أن نــــســــتــــســــعــــر بــــهــــا أو دون أن نــــتــــذكــــر هل
شـاهـدنـاهـا مـسـبــقـا أم ال ولـكـنـهـا نـادرة جـدًا
الــعــروض الـتى ال تــنــسـاهــا أبــدًا ومـنــهــا هـذا
العـرض التجـريبى احلـقيـقى وكم نتـمنى على
هـرجان االنـتبـاه إلى خاصـية الـتجريب إدارة ا
واعـتبـاره معـيارًا مهـما فى اخـتيـارها لـلعروض

القادمة.

العرض النمساوى "مدينة النحاس"

تعًا سرح فنًا  عندما يصبح ا

تلك أدواته الفنية   عرض 
باشرة بعيداً عن الرؤية ا

ـــســرحى الــذى "مــديـــنــة الــنـــحــاس" هــو الـــعــرض ا
قدمته فرقة "أديتـا براون" تمثيل باربارا موتشيك
تـوماظ سيما تـوفيك آنا ماريـا سارة رشاد أحمد
أبــو خـــارمـــا خـــالـــد رأفت عـن نص ثـــيـــيـــرى زابــو
تـــيـــزيف إعـــداد مـــحـــمـــود أبـــو دومـــة وهـــو إنـــتـــاج
ساوى/ مصرى مشترك تصميم رقص وإخراج

أديتا  براون.
ـأخـوذة عن إحـدى ـعـاجلـات ا والـعــرض هـو أحـد ا
حـكــايـات "ألف لـيــلـة ولــيـلـة" الــفـرعـيــة; تـدور حـول
مـدينة تتحول إلى مـدينة من النحـاس بكل ما فيها
من بـــشـــر كــنـــوع من الـــعـــقـــاب اإللـــهى بـــســبـب مــا
ا يـجعل ديـنة من انـحطـاط  وصـلت إليه هـذه ا
ســكــانــهـا يــتــذكــرون حــيــواتــهم قــبل الــتــحــول هـذه
ـمـثـلـة ـثـابـة "بـرولـوج" افـتـتـاحى تـلـقـيه ا احلـكــايـة 
الــتى تـقــوم بــدور "شــهـرزاد" كــحــايـة أخــيــرة سـوف
تـقصهـا على "شـهريـار" لكى تـنجو مـن القتل وهى
ـشاهـدين إنـها - أيـضـا سـوف حتكـيـهـا لنـا نـحن ا
ـشـاهـد االفــتـتـاحى - هى اجلـزء أى احلـكـايــة أو ا
ـسـرحى فى هذه الوحـيـد الذى يـستـخـدم احلوار ا
ـتـمــيـزة من هـنــا تـبـرز أهــمـيـته الـتــجـربـة الــفـنـيــة ا
سرحى; ألنهـا ببساطة الفنيـة والبنائـية للعـرض ا
تـــدرج الــعـــرض حتت نــوعـــيــة مـــحــددة مـن الــطــرح
الـفنى فـعـلى مسـتـوى الرؤى واألفـكـار تنـتج مـجاالً
يـعــتــمــد بــاألســاس عــلى الــتــخــيـيـل الــفـنـى اخلـاص
بــألف لــيــلــة ولــيــلــة ومــا تــتــيــحه مـن أحــداث غــيـر
واقـعـيـة أو بـلـفظ آخـر أحـداث لـهـا طـابع سـحرى
غــامض ومن ثم فـ "ألـف لـيــلــة ولـيــلــة" هى اإلطـار
الــعــام لـلــعــرض. إن هــذه الـثــيــمـة تــدرج - أيــضًـا -
التجربة فى تقنيـة غير إيهامية منذ الوهلة األولى
لــلــعــرض خــاصــة أنه عــرض يــعــتــمــد أسـاسًــا عــلى
ـــســـرحى الــــتـــقـــلـــيـــدى الـــرقص بــــديال لـــلـــحــــوار ا
انــطالقـا مـن أن احلـواد الــذى يــعـتــمــد عـلى الــلــغـة
ـنـطـوقـة يـحـدد الـرؤيـة وقـد يـزيـفـهـا أما الـرقص ا
ؤطر فـهو يحـيل لعـوالم قادرة على الـتخـييل غيـر ا
بتفـسير وحـيد وهو طـرح مالئم تمامـا لعوالم ألف
لـيـلـة ولـيـلـة وهى مـقـوالت نـظـريـة مـتـأثـرة بـتعـالـيم
ـنـظـر "أرتونـان أرتـو" الـتى يـتحـدث فـيـها اخملـرج وا
عن خــلق أو إنــتــاج لـغــات بــديــلــة لــلــحــوار الــلـفــظى
الــذى يــزيف احلـــقــائق ويــطــبــعــهـــا بــطــابع نــفــسى

ذاتى.
أهـم هـذه الــلــغـات هــو عــنــصـر الــرقص الــذى يـراه
ــسـرح كــمـا أن هــذا الـبــرولـوج "آرتـو" عــصب فن ا
الـــذى يـــلــقـى فى بـــدايــة الـــعـــرض مــســـجالً يـــذكــر
تلـقى بالـتقـنيـة األكثـر شهـرة لدى بريـخت والتى ا

تـخص كــسـر اإليـهــام بـتـأثــيـر أقل من تــأثـيـر "آرتـو"
فى هــذه الــتـجــربــة حتــديــدًا; ألن الـعــرض يــعــتــمـد
أســــاسًــــا عــــلى الـــــرقص بل هـــــو جــــســــده ومــــادته
شهد األولية فالتقنية التى يستخدمها فى رسم ا
ــســرحى حتــاكى روح عــنـصــر الــرقص فـيــتــحـول ا
ـا يـشـبه الـعالمـة كـمـا يفـهـمـهـا "آرتـو" كـما شـهـد  ا
ـشهد تتبـدى فى اللـغات الـبدائـية وهـو ما يـطبع ا
بــطــابع ابـتــكــارى تـخــيــيـلـى هـو أثــمن مــا فى هـذه
التجربة بجانب عناصر آخرى تؤكد نفس التوجه
وتـتــبع جــانــبه الــتـشــكــيــلى كــعـنــصــر اإلضــاءة وهـو
عـنصر مهم فى هذا الـعرض التى (صممـها "بيتر
ــيــزة ثــالـــهــامــر) واضـــعــا مــصـــادرهــا فى أمـــاكن 
ومــبــتــكــرة فى الــوقت ذاته خــاصــة مـع اســتــخـدام
الدخان األبيض إلنتاج تشكيالت تفر من التحديد
ـضـمـونى ويـصــبح مـشـهـد الـنـامـوسـيـة/ الـسـريـر ا
ـشاهـد إبهارًا الـذى يخص مـشاهد الـعشق أكـثر ا
ـشهد إلى من الناحـية الـتشكـيلـية بـحيث يتـحول ا
مــا يــشـبه الــلــوحــة الـفــنــيـة أو الــدوالب الــزجـاجى
الــذى حتــبس فــيه الــشــخــصــيــة الــتى تــروى عــنــهــا
شاهد التى احلكاية عبر شـخصية شهرزاد فى ا
يــضــاء فـــيــهــا هـــذا الــدوالب من الـــداخل وهــو مــا
كـياج الـثقـيل بـلون مـعدنى يـتسـاوق مع استـخـدام ا
يـقـتــرب من الـقــنـاع أو اســتـخـدام بــعض الـدمى مع
ؤدى ومـحـاكاته تـقنـيـة مـحددة حلـركـة الراقـص/ ا
ـشية اآللية فيـختلط األمر على بـشكل الدمية أو ا
ـثل أم دمـيـة فى كثـيـر من األحـيان ـتـلقى أهـو  ا
وهــو مــا يـطــرح قــدرًا كــبــيــرًا من الــدربـة وامــتالك

األداة.
شهد الذى اسـتخدم فيه قنـاعًا خلفيا مع ويـبقى ا
ـــســتــعــار فـــيــصــبح اســتـــخــدام "بــاروكــة" لـــلــشــعــر ا
لـلـمـمـثـلة وجـهـان فى نـفـس الوقـت شـاهد  أن عـلى

مثلة من دربة أدائية تثير الدهشة. ما حازته ا
ـتـلك أدواته إن عـرض "مـديــنـة الـنـحــاس" عـرض 
الــفـــنــيـــة امــتـالكًــا كـــامالً وقـــادراً عــلـى اإلبــداع من
خـاللـــهـــا وهــــو مـــا يــــتـــبـــدى فـى مـــعـــظـم حلـــظـــات
الــعــرض دون االهــتــمـــام بــطــرح رؤيــة مــبــاشــرة أو
تـقــريــريـة ســعــيـا وراء مــقــوالت مـفــهــومـيــة تــدغـدغ
مــشـاعــر مـشــاهـديه وهــو مـا يــذكـرنــا أن ثـمــة فـنـاً
سـرح كـدنـا ننـسـاه وسط ركام من جمـيالً اسـمه ا
التجـارب غير الـقادرة على الـتخييـل الفنى أهم ما

سرح خاصة. يز أى فن فن ا

يكرودراما»                                      جماليات «ا
عاصر  سرح النمساوى ا                               فى ا

وطــرح األســئــلـة أمــا فـى مـســرحــيــة بــاور فــهــو يــلــتـزم
الصمت طوال الوقت وال يـخرج عن صمته حتى نهاية
ـــتــــفـــرج فى ـــا يــــزيـــد مـن صـــدمــــة ا ـــســــرحـــيــــة. و ا
مـــســرحـــيـــة بـــاور أن كـــالـــيــجـــوال ال يـــظـــهـــر كــحـــاكم أو
إمـبراطـور رومانى كـمـا هو مـعروف عـنه بل نراه ألول
ـسـرح وهـلـة يـقـود دراجـة ويـسـيـر بـهـا عـابـرًا خـشـبـة ا
وهو ما أفـقد الشخـصية أى عالقة بـينها وبـ واقعها
التاريخى وجردها من أية خلفيات أو أبعاد نفسية أو

اجتماعية.
اذج مختارة لفولفجاجن باور

 1 - لوكريتسيا
فصل واحد

الشخوص: لوكريتسيا.
اخلـشبـة: عـبـارة عن حـديقـة كـريـز رائـعة فى نـوفـمـبر.
ضـبـاب. جتـلس لـوكـريـتـســيـا عـلى ركـبـتـيـهـا مـتـضـرعـة
ترتـدى مالبس زرقاء تـبتـسم ابتـسامـة باهـتة. تـمسك
فى يــدهــا بــكــوب ســـاخن تــرفــعه إلى فـــمــهــا. تــهــمس

بداخله. 
لوكريتسيا: كومبوت..

ستار
النهاية.

 2- رمسيس
(بدون استراحة)

اللوحة األولى:
(ربوة فى بالد الـشمال. صـوت انفـجار مرتـفع. أمطار
غــزيــرة. حــيــتــان تــطــيــر فـى الــهــواء يــظــهــر رمــســيس
مرتـديًـا مالبس نـابـليـون يـلـقن قـساً كـاثـولـيـكيًـا خـطـبة
ــكن ســمــاعــهـا حــيث تــصــدر طــيـور ديــنــيـة ولــكن ال 

النورس ترانيم غنائية أثناء طيران احليتان).
رمسيس:.. (يبتعد القس ضاحكًا).

ستار
اللوحة الثانية:

عـبـد بالـكـامل يحـتـرق). النـيـران تمأل معـبـد يحـتـرق (ا
ـسـرح. يــقف رمـســيس فى مـكــان مـا وسط الــنـيـران ا
ـكن رؤيـته. تــفـوح رائـحـة مالبـس مـحـتـرقـة. ولـكـن ال 

صوت تصدع عنيف. دخان. انفجار.
رمسيس: (من الكواليس) النجدة! النجدة!

ستار
اللوحة الثالثة:

ـيـاه. تـسـبح هـنـا وهـنـاك كل أنـواع ـتـلـئـة بـا اخلـشـبـة 
األسـمـاك أســمـاك الـقـرش أســمـاك الـشــبـوط سـمك
ـكن رؤيـة اجلـزء األعـلى من ثـعــابـ حـيـتـان.. وهـنــا 
ـيـاه ويـلــقى خـطـبـته أسـمـاك الــقـرش رمـسـيس فــوق ا
طر من كن رؤية حـبات ا طـر.  فضـلة. يتـساقط ا ا
ياه يـاه. يطفو مجداف فى ا أسفل وهى تسقط فى ا
ـــــكن ســـــمــــاع شـىء من خـــــطــــبــــة مـن وقت آلخــــر. ال 

رمسيس حيث تنهمر األمطار فى تلك األثناء.
رمسيس:...

ستار
اللوحة الرابعة:

الــقـاهـرة. اخلــشـبــة عـبـارة عن لــوحـة جــغـرافـيــة عـامـة
لــلـمــديــنـة. يــقف رمــسـيـس فى مـكــان مــا عـلى عــجــلـته
ـا سـحق بـهـا الـكـثـيـر من احلـربـيـة احملـتـرقـة (الــتى طـا
ــكن ســـمــاع صـــوته. تــتـــعــالى أصــوات أعـــدائه...) ال 

. الباعة اجلائل
رمسيس:...

ستار.
اللوحة اخلامسة:

رمـسيس ملـقى مطـعونًـا. حجرة شـديدة الـثراء. يدخل
خادم.. 

اخلادم: موالى رمسيس!
ستار
النهاية

ـكـان الذى تـكن هـنـاك عالقـة دراميـة بـ األحـداث وا
تــدور فــيه وهـو مــا فـعــله بــاور فى إحـدى مــسـرحــيـاته
الـتى تنتـمى لهـذا النوع وهى بـعنـوان "روميو وجـولييت"
التى جـعل أحداثـهـا تدور فى مـلعـب كرة قـدم. فرومـيو
وجـولييت ال يلتـقيان ألول مرة فى حـفل كما هو احلال
فى مسرحـية شكسـبير; بل يلـتقيان فى سـتاد كرة قدم
ـشجعـ الذيـن يجدر يحـوى مائـة وخمـس ألفًـا من ا
ـسرح تواجـدهم جمـيـعًا فى وقت واحـد علـى خشـبة ا

وهو ما يستحيل حتقيقه على أى مصمم ديكور.
ويعد تناول موضوعات أو شخصيات عامة أو معروفة
يكرودراما" مـيزة فى "ا سلـفًا للجمـهور من السمات ا
كـــمــا هــو احلـــال فى مــســـرحــيــة "كـــالــيــجـــوال" "رومــيــو
وجولـييت" "كـليـوباترا" حـيث تكـمن الـغرابة فـى تناول
ــوضــوعــات أو الــشــخـــصــيــات فى طــريــقــة مــثل تــلـك ا
ـوضوع أو الـتـنـاول نـفـسـها حـيث غـالـبًـا مـا يـتم طـرح ا
ـتــفـرج فـفى رسم الـشــخـصــيـة عــلى عـكس مــا يـتــوقع ا
ـلك رمسـيس على عـربته مسـرحيـة "رمسـيس" يظـهر ا
احلـربــيـة مــرتــديًـا مـالبس الـقــائــد الـفــرنــسى الــشـهــيـر
نـابليون بونابـرت أما مسرحيـة "كاليجوال" وهى إحدى
روائع الــكــاتب الــفــرنــسى ألــبــيـر كــامى1913 - 1960 
ـا قـدمه كـامى. فـيـقـدمـهـا بـاور بـشــكل مـخـالف تـمـامًـا 
فـ"كاليجوال" فى مسـرحية كامى ال يتوقف عن التفكير

لل". سرحية يصيب اجلمهور بحالة من ا ا
ــلل أمـر فـإصــابــة اجلـمــهــور بـحــالــة من الــصـدمــة أو ا
ثل ـيـكرودرامـا" حـيث  مـفروغ مـنه فى مـسـرحيـات "ا
ــبــدعـ اجلـمــهــور فى تــلك الــفــتــرة جلــيل الــكــتــاب وا
الـــــشــــبـــــاب جــــزءًا أســـــاســــيًــــا مـن ذلك اجملـــــتــــمـع بــــكل
مـؤسـسـاته الــفـاسـدة وقـيـمه وتـقـالــيـده الـبـالـيـة وقـيـوده
ثـابة صرخة مدوية يكرودراما  وأفـكاره الرجعية فـا
ــنـــظــومــة االجــتــمــاعــيـــة الــتى تــتــجــاهل دور فى وجه ا
وأهــــمــــيـــة جــــيل كــــامل  –جــــيل الــــشــــبـــاب - وتــــســــعى

إلجهاض أحالمه وطموحاته.
يـكـرودراما" ويـجدر بـنـا اإلشـارة إلى أن مسـرحـيـات "ا
ـضاد" ـسرح ا ـثابـة مرحـلـة تمـهيـدية لـنـشأة "ا كـانت 
ـانـيــا فى فـتـرة الــسـتــيـنـيــات عـلى يـد الــذى ظـهـر فـى أ
ـانى راينر فيرنـر فاسبندر مثل األ الـكاتب واخملرج وا
ـســرح الــذى فى نــفس مــنـحى  1946 - 1982  ذلـك ا
ـسرحية يـكرودراما" عـلى مستـوى تكنـيك الكـتابة ا "ا
ـوقف الـعدائى من اجلـمـهـور والـبعـد كل الـبـعد عن وا
اإلطـار الواقـعى الـتـقـليـدى فى تـوظـيف عـناصـر الـبـناء

الدرامى.
ـتــفــرج بـصــدمــة أخـرى ومـا قــد يــتـســبب فى إصــابــة ا
ـيـكـرودرامـا" يـلـجـأ إلى عـنـدمـا يـجـد أن الـكـاتـب فى "ا
فـتـوحـة وال يرضى بـغـيـرها بـديالً حـتى ولو األمـاكن ا

ــيـكــرو درامـا" ألول مــرة عـام 1963 ظــهـر مــصـطــلح "ا
ـــعـــاصـــر عـــنـــدمـــا اســـتــــخـــدمه الـــكـــاتـب الـــنـــمـــســـاوى ا
فولـفجاجن باور  1941-  2006 فى تـصنـيفه جملـموعة
تناهـية الصغر والـتى تنتمى لـلمرحلة من مسرحيـاته ا
ــبـــكــرة من أعــمـــاله وكــان عـــددهــا حتــديـــدًا عــشــرين ا
مـسـرحـيـة. وكـانت كل مـسـرحـيـة حتـمل اسـم شـخـصـية
شــهـيـرة فـى الـسـيــاسـة أو الـتــاريخ أو الـفن أو األدب أو
ـــوســـيـــقى أو عـــلم الـــنـــفس مـــثـل رمـــســيـس هـــايــدى ا
كــــالـــيـــجـــوال ريــــتـــشـــارد فـــاجــــنـــر رومـــيـــو وجــــولـــيـــيت
راســبـوتـ ولـيـم تل كـولـومـبــوس سـيـجـمــونـد فـرويـد

هانيبال.. إلى آخره.
جـمـوعة من وقـد ارتـبطت كـتـابة بـاور لـلمـيـكرودرامـا 
ــتـغـيـرات الـســيـاسـيـة واالجــتـمـاعـيـة فـى أوربـا بـصـفـة ا
عامـة والنمسا بصـفة خاصة ففى فتـرة الستينيات من
اضى ظهـرت فى أوربا حركة سميت باحلركة القرن ا
الطالبيـة التى أسسهـا مجموعـة من الطلبـة الغاضب
ـطـالـبـهم ولـعـدم وجود من عـدم اسـتـجـابـة احلـكـومـات 
الــقــنــوات الــشــرعـــيــة الــتى تــمــكــنــهـم من الــتــعــبــيــر عن
ــا اضــطــر هــؤالء الــشــبــاب لــلــخــروج إلى غــضــبــهم 
ــيــادين الــعــامــة والـســاحــات لــلــتــعــبـيــر عن الــشــوارع وا

أنفسهم.
وقــد تــأثـر جــيل الــفـنــانــ الـشــبــاب فى أوربــا فى تـلك
الـفـترة بـاحلـركة الـطالبـيـة حتى أن عـددًا كـبيـرًا مـنهم
انـضم إلـيـهـا وأخـذوا فى الـتــعـبـيـر عن إبـداعـهم بـشـكل
مـغــايـر لــكل الـقــيم والـقـواعــد الـفــنـيــة الـتـقــلـيــديـة عـلى
ــضـمــون فـأخــذوا فى الــبـحث عن مــســتـوى الــشـكل وا
أطـر فـنـية جـديـدة ومضـامـ تـتسق وأفـكـارهم بـكل ما
فــيــهـــا من ثــوريـــة وكــان بـــاور أحــد أفــراد هـــذا اجلــيل
الثائـر من شباب الكـتاب الذين أوجـدوا تكنيـكًا جديدًا
ـيـكـرودرامـا  –والـتى يـقـول ـسـرحـيـة  –ا فى الـكـتــابـة ا

عنها باور:
يكرودراما  –بشكل تلقائى سرحيات  –ا "كتبت تلك ا
من منـطلق الرغبة فى الكـتابة للمسـرح.. إنها ببساطة
ـه عـلى ــسـرح الــذهــنى الــذى يــصــعب تــقـد من نــوع ا
سرحيات. إنها فارقة فى تلك ا سرح وهنا تكمـن ا ا
عــمل مـبــكـر كـتــبت بـ عـامى   1962 -1963 وهى ال
ـعــنى الـدقــيق حـيـث إنـهـا ــضـاد بــا تــنـتـمـى لـلــمـسـرح ا
ـسـرح. إنـهـا مجـرد مـحـاولـة تـلـقـائـيـة لـتـقد تـعـارض ا

عمل مسرحى بدون خشبة مسرح".
ـسـرح النـمـساوى "انـظـر فولـفـجـاجن باور أحـد أعـمدة ا
ـــعــــاصـــر حــــوار وتـــرجــــمــــة د. عـــاء عــــامـــر جــــريـــدة ا
مـسرحـنـا الـعدد 8 الـهـيـئـة العـامـة لـقـصور الـثـقـافة 3
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سـرح الذهنى غير يكرودراما إذن تـنتمى إلى نوع ا فـا
ــســـرح فــهــو مــســرح الــقــابـل لــلــتــحـــقق عــلى خـــشــبــة ا
ه خـشبة سـرح نفـسه مسـرح ال يلـزم لتقـد يعـارض ا

مسرح.
ــيـكــرودرامـا" بــاعـتــبـارهــا مـســرحـيـات وبــالـفــعل فـإن "ا
مـتـنـاهـيـة الصـغـر تـدور أحـداثـهـا فى الـغـالب فى مـكان
واحـــد وفى مـــنـــظـــر مــســـرحـى واحــد  –أحــيـــانًــا  –وال
يـتـجـاوز حـوارهـا أكـثـر من جـمـلـة أو جـمـلتـ فـقط بل
إنـه يــنــحــصــر أحــيــانًــا فـى كــلــمــة واحــدة أو هــمــســة أو
ؤثـرات الصوتيـة مثل صوت الرعد صـرخة أو بعض ا
خـريـر الـنـهـر أو حـفـيف األشـجـار. ذلك بـاإلضـافـة إلى
مـــــســـــاحــــــة الـــــشـــــاعـــــريـــــة والــــــغـــــمـــــوض الـــــتـى حتـــــيط

بالشخصيات واألحداث إن وجدت.
ـــيـــكـــرو درامــا" كـــذلك فـــإن الـــلــغـــة فى مـــســـرحـــيــات "ا
قــصـيـرة سـريـعــة مـبـاشـرة حـادة وقـويــة مـثل طـلـقـات
الـرصاص وهـو ما يـتنـاسب وإيقـاع األحداث الـشديدة
ـتـفـرج عـلى أن يـظـل مـنـتـبـهًا الـتـكـثـيف وهـو مـا يـجـبـر ا
ـاءة قد طوال فـتـرة العـرض حتـى ال تفـوته عـبارة أو إ

حتمل فى طياتها الكثير من الدالالت الدرامية. 
وهـذا الـنـوع من الـتـوظـيف الـدرامى لـلـغـة يـرى باور أنه
ــــمــــيــــزة لــــيس مـن اســــتــــحــــداثـــــاته أو من الـــــســــمــــات ا

للميكرودراما فقط ولكن هناك من سبقه إلى ذلك:
ـسـرحــيـات مـوجـود أيـضًــا عـنـد بـيـتـر "هــذا الـنـوع من ا
هـاندكه كما هـو احلال فى مسرحـية "سب اجلمهور"
قابل تقف مسرحية .. "حفل لست شخصيات وعلى ا
والتى تخـلو تـقريبًـا من أى أحداث واالنتـظار فى هذه

يكرودراما  ا
كانت 
تمهيداً
حقيقياً

سرح  لنشأة ا
عتاد ا

فولفجاجن

كامى

 تأثر جيل
الفنان الشباب
باحلركة

الطالبية التى
غيرت معالم
إبداعهم

ترجمة:
 د. دعاء عامر

بالل الرنتيسى
ثل ومخرج أردنى  
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> ودائـما ما يجنح سعـد الدين وهبة إلى التصويـر الكاريكاتيرى كـأسلوب إللقاء الضوء
دى ـتشـابـكـة وإبـراز ا ـصـالح ا عـلى الـعالقـات االجـتـماعـيـة الـسـائـدة ب األفـراد ذوى ا
الـذى وصـلت إليه. وهـذه حيـلة مـسرحـية يـوفق الكـاتب فى استـعمـالهـا إذا استـغلـها فى

مكانها.

 ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

ركز إبداع اإلسكندرية 26 نوفمبر اجلاري. > الشاعر أحمد فضل شبلول والكاتب صبرى أبو علم ضيفا ندوة بعنوان السيرة والسريرة 

17 من   نوفمبر 2008  العدد 71

¢SÉYódG AGó©°S
ناسبة أعياد الطفولة. > مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة يشهد مساء اجلمعة القادم عرض مجموعة من فقرات السيرك 

11
äÉbO 3

> فـى مسرحية «بير السلم» تخفت أصداء اجملتمع وتـلزم اخللفية الدرامية.. ولكن يبدو أنه قد عز
عـلى سعـد الدين وهبـة أن يترك اجملـتمع فى اخللـفيـة هكذا وهـو الذى أفسح له نـسيج مسـرحياته
الـسابقة ليلعب دور العـمود الفقرى كما بيـنا.. فلقد وجد أن «بير الـسلم» تغوص فى أعماق النفس

يتافيزيقى والفردى واالجتماعى. البشرية على مستويات عدة منها ا
سرحي جريدة كل ا

17 من   نوفمبر 2008  العدد 71

يــشــغـله نــفس الــعـمـل اإلبـداعى بــالــنـســبـة
لـلمتلقى. وهذا بـالفعل ما يجعـلنا نتساءل
ــــمــــيـــزة : هـل احـــتــــاجـــت ( فــــالــــيــــرى ) ا
رفـيـقـتــهـا ومـديــــــرة أعـمــالـها (داى)? أم
أن هــذه األخــيـــرة هى من كــانـت بــحــاجــة
األولى? أم أنـهـمـا كـانـا فى أمس احلـاجة
لـبعضهـما البعض ? وبالـتالى فإن السؤال
الذى يـقفز ألذهـاننا بـديهيـّـا  يحوم حول
ماهية احلاجة احلقيقية فى نفس هات

الشخصيت .
تــــســـاؤالت عـــدة وأخـــرى غــــيـــرهـــا  جنح
الـنص فى استـفـزازهـا فى عقل مـتـلـقيه 
رغم احلـكـاية الـبـسـيـطـة الـتى لـعبـت على
وترها ( تشرشل )  لكن يبدو أن الكاتبة
سـيـطـرت عـلى شــخـوصـهـا ومـتــلـقـيـهـا من
خالل حلـــظــة اخلـــوف الـــتى ســرعـــان مــا
ـرأة الفريدة تضـخمت لتـلتهم (فـاليرى) ا
بـسـبب مـوهــبـة قـلــبت حـيـاتــهـا رأسـا عـلى
عـقب  و(فـالـيـرى) هـنـا  سـكـنهـا الـرعب
وهى مــازالت فى طــور الـنــجـاح والــشـهـرة
اللذين ينتظرانها فى جامعة ( هارفارد )
التى سـتـستـخـدمهـا كـعيـنـة للـعـرض تارة 

وللفحص والتجريب تارة أخرى .
قـد يــرى قـار بــأن (فـالــيـرى) تــشـبه إلى
حـد كبـيـر  فـتيـات عـروض األزيـاء  على
اعتبار أنهن بال قـيمة تـُـذكر عدا العرض
الـذى تستـخدم فيه أجـسادهن  وهذا ما
ُـسـتـخـدم حـدث مـعــهـا بـاخـتالف اجلـزء ا
الـذى قد يـوحى أحـيانـا بـالقـيمـة الـفكـرية
ــــا أنه يـــتــــعـــلق بــــالـــعـــقـل والـــتـــفــــكـــيـــر طـــا
ــقــابل قــد يــراهــا آخــر والــتــركــيــز وفـى ا
عـلى نحـو مغـاير  ففـاليـرى شخـصية من
ــزيـة ربــانـيـة  تــتـمـثل حلم ودم  تــتـمـتع 
فى قـــدرتـــهـــا عـــلى حتـــريك األشـــيـــاء عن
بــعــد. لــكن فى كال احلــالــتــ ال تـشــكل (
فـاليرى) أكـثر من أداة للعـرض والتجريب
ـــســـتــخـــدم لـــفــتـــرة ومن ثم  تــخـــشى أن تـُ
تـُــهـمـل بـعــد أن تــفــقــد اآللـة طــاقــتــهـا ألى

سبب كان .
كــــرة نــــطق إلـى فــــ ـــــ ا هــــذا ا يــــدنـــــ عــــ يـــــ
بـشرى اخلـوف الـتى حتـرك الكـائن الـ
نحو حاجات قد ال يدركها فى بعض
يـر ثــ ا فى كـ اهــ نـــاسـ تـ يــان وقـد يــ األحـ
(داى) مـثال تعلم علم من األحيان فـ
تـاج مّــشــة وال نـحــ هــ ا مـ هــ أنـ قـ بــ يــ الــ
مـــيش  هــ تـــ هـــذا الـــ تـــحـــديـــد ســبـب لــ لــ
ا أنه موجـود لـدى كثـير من تـقادنـ العـ
ن يحيلون الناس الذين يشبهونها 
اء  إلى قـــ ا هم فـــيه مـن بـــؤس وشــ مـــ
بــــــاب قـــــــدر أو احلظ ال إلـى أســــــ الـــــــ
قــاعس عـن تــ الــكــسل والــ يــة كــ قــ يـــ قــ حــ
بـة فى إيــجـاد عــدام الـرغــ عــمل وانـ الـ
تـقـبل . وها سـ افـذ جديـدة نـحـو ا نـ مـ
(داى) الـتى ال بـة لـ نـســ الـ هـو احلـال بــ
هـــــا يــــــرى) ســـــوى أنــــــ الــــــ تــــــرى فـى (فـــــ
ا الرب فـجأة هـ مـحـظوظـة  رضى عنـ
ريــــدة  رغم أن مــــة فـــ عــــ ا نــــ هـــ بــــ فـــوهــــ
نـــان كـــ لـــذيـن يـــســـ احلــــزن واخلـــوف الـــ
ـرأة كـفـيالن بـأن يـحيال ا هـذه ا ايـ نـ ثـ
تـى فى تـلك ا إلى جــحــيم  حـ هـ اتــ يــ حـ
تــجه تـــرض أن تــ فــ لــحــظــات الـــتى يــ الـــ
تــــظـــــر فى نـــــ ـــــ ا نـــــحــــو اجملـــــد ا هـــــ يـــــ فــــ
به ارفــــــارد)  وهـى بــــــذلـك تــــــشـــــــ (هــــــ
يــات (نــورس) ا) إحــدى شـــخــصــ نــ يــ (نـــ
ا هـ نــ كـ ـســرح لــ يـخــوف   تــعـشـق ا تــشــ
يـة  قـ يــ قـ ا احلـ هــ تـ مـ يــ ا قـ امـ مــ مــدركـة تـ
ا  هـ تـ بـ ـوهـ يـقى  قـ تـوى احلـ ـسـ وتـعى ا
يـــرى) من أن الـــ (فـــ يـــرا كـ ثـــ كـــرر كـــ تـــ فـــ

موهبتها مزيفة  ال طائل منها . 
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صير اللبنانى عميان موريس مترلنك وا الـصـعـيـد الـعـاطـفى فـتـزوجت زمـيـلـهـا فى
جـــامــعـــة أكـــســفـــورد  احملــامـى ( ديــفـــيــد
هـارتـر ) وأجنـبت مـنـه أطـفـالـهـا الـثالث 
كمـا أثـمـرت على الـصـعيـد األدبى والـفنى
 حـيث شكلت (كـاريل تشرشل) بأعـمالها
ونـهــجـهـا اخملـتــلف اسـمـا بــارزًا بـ كـتـاب
ــســـرح فى بــريـــطــانـــيــا فــجـــاءت ضــمن ا
ـــســــرح الـــســـيـــاسى قـــائـــمــــة أهم كـــتـــاب ا
الـــــبــــــريـــــطـــــانـى فـى آخـــــر إصـــــدارات دار
كـامبـريـدج للـنـشر كـما خـصـصت العـديد
مـن اجلـامــعـات األمــريـكــيـة والــبـريــطـانــيـة
ــسـرح بــعــضــاً من مــقــرراتــهــا الــدراســيــة 
ــواقع (تـــشــرشـل) إضــافـــة لــلـــعــديـــد من ا
اإللــكــتــرونــيــة الــتى تــســتــعــرض أعــمــالــهـا
وتـــتـــابع نـــشـــاطـــهـــا الـــبــارز الـــذى مـــازالت
سـارح الغربية  وحتتفى به تقدمه أهم ا
ــسـرح ــيــة فى حــقل ا أهم اجلــوائـز الــعــا
ـــنــصف مــثـل كل ذلك يـــجــعل مـن غــيــر ا
تــقـيــيم كــاتـبــة بـحــجـمــهـا من خالل تــنـاول
أحــد نـصــوصــهـا فــقط  الــذى لن يــشـكل
بـالتأكيـد مقياسا إلبـداعاتها  وإن ساهم

فى إبراز إحدى جوانب ذلك اإلبداع .
فى مــسـرحــيــة ( طــيــور الــنـورس ) تــقف
كـاتـبـتــنـا عـنــد حـدود الـعـطــاء اإلنـسـانى
وبـالتـالى حـدود تـقيـيـمه من خالل فـكرة
ــركـزيــة ) الـتى ســيـطــرت عـلى حــيـاة ( ا
امــرأة عـــامــلـــة (فــالـــيــرى) تـــعــيـش حــيــاة
عـاديـة  فـفـوجــئت بـأنـهـا تـمـتـلك مـوهـبـة
مـختلـفة سـيطرت عـلى مجـريات حيـاتها
ــوهـبــة مــركــزا لـألفــكـار  فــبــاتـت هــذه ا
واألفـعـال  فـلم تـعـد قـادرة عـلى الـتـحكم
ـعتـادة  وظلـت حتى بـأفعـالـها الـيومـية ا
حـيـاتـهــا وحـيــاة مـديــرة أعـمــالـهـا( داى)
مـنــذورة لـلــتـسـاؤالت الــتى تـســلـلت إلــيـنـا

نحن أيضًا .

قـد ال يـكــون لـهــذا الـسـؤال أهــمـيــة كـبـرى
ح كتبت (كاريل تـشرشل) مسرحيتها (
ــــا أنه لم يــــشـــغل طـــيــــور الـــنـــورس ) ور
تـفكيـر مبـدعة تتـمتع بـذهن وقـّاد مثـلها .
ـــبــــدعـــ عــــادة أثـــنـــاء لــــكن مـــا يــــشـــغـل ا
ـارسـتــهم لـلـعـمــلـيـة اإلبـداعــيـة يـخـتـلف
جـزئيًـا أحيـانـًـا وكلـيًا أحـيانـًـا كثـيرة عـما

ُالك" " 1973غــابــة "بـــنــات قــمــة"  1982ا
مـــجــنــونــة" "  1990الــســـحــابــة الـــتــاســعــة"
 1979وأخـــيــــرًا مـــســــرحـــيــــة "حـــلم" 2005
الـتى لم تعـرض بـعـد أما آخـر مـا يـعرض
لها فهى مسـرحية (رقم) التى كتبتها عام
 2002وتـــــقـــــدمـــــهـــــا هـــــذه األيـــــام (ورشـــــة
ـسرحيـة ) من إخراج (جيمس نـيويورك ا
مـكــدونــالــد)  وقــد قــدمت لــلـمــرة األولى
فـى عـــــام  2002 عــــــلى مــــــســــــرح (رويــــــال
كـورت) فى مـوطـنـهـا األصـلى (بـريـطـانـيا)
الذى عادت إليه لتـلتحق بإحدى جامعاته
بـــعـــد أن قـــضت أهم مـــراحـل طـــفـــولـــتـــهــا
ومـراهـقـتـهـا فى مـونـتـريـال  بـكـنـدا حـيث
هـــاجــرت عـــائـــلــتـــهــا خـالل فــتـــرة احلــرب
ية الـثانية  وقـد أثمرت الـعودة على العـا

ألول مـرة عام  1981عـلى مـسرح الـرويال
كــــــــورت)  وهـــــــــو نـص يــــــــكـــــــــشـف دواخل
ومحيط شخصية (فاليرى) التى يفترض
يـزة بـسبب مـوهبـة (غيـر مألـوفة ) بهـا 
تـكــمن فى قـدرتــهـا عـلى حتــريك األشـيـاء
ــــا يــــحـــقـق لــــهــــا الــــشــــهـــرة عـن بــــعــــد  
والـنـجـاح فى األوسـاط الـعـلـمـيـة حتـديدا
حـــيـث تـــدعى ألعـــرق اجلــــامـــعـــات لـــعـــمل
الـتــجـارب والــفـحـوصــات بـحـثــا عن سـبب
ـزيــة  وقـد طــرقت هـذه مــنـطــقى لـهــذه ا
الــفـــكــرة كــثــيـــرًا بــعــد ذلك فى الـــســيــنــمــا
األمـريـكـيــة فى الـعـقـد األخــيـر من الـقـرن
ـاضـى ( كـمـا فى فــيـلم مــاتـيـلــدا وفـيـلم ا
ــثـال . غــيـر أن الـظــاهــرة)  عـلى ســبــيل ا
جميع األعمال الـفنية التى اعتمدت على
فـكـرة ( الـقدرة عـلى حتـريك األشـياء عن
بــعـد) لم تــشـر إلى نـص (طـيــور الـنـورس)
عـلى اإلطالق  رغم أنه أول نص يـتـنـاول
اضى هذه الفكرة فى سـبعينيات القرن ا

.
أمــا الـــشق الـــثــانـى فــيـــكـــمن فى عـــنــوانــه
الشبيه بعنــوان إحدى مسرحيات الكاتب
الروسى (أنطــون تشيخوف 1904 -1860
ـكـتـوبـة فى عام  (وهى( طـائـر النـورس) ا
 1895  والـتى تتـرجم فى أحـيـان أخرى بـ
( الـنورس ) وهى مسـرحية تتـناول أيضًا
ـوهـوب ومـا يقـاسـيه فى سـبيل اإلنـسان ا
ـا يـجـعـلـنـا - مـبـدئـيًا - مـوهـبـته هـذه  
نــعـتــقــد بــوجــود عالقــة مـا بــ الــنــصـ

لـكن مــا إن نـقــرأ نص (تـشــيـخــوف) حـتى
نـــكــتـــشف أنه لم يـــشــكـل رافــدًا أســـاســيًــا
لمح الذى تشترك لتشرشل  عـدا ذلك ا
به إحـدى الـشخـصـيـات فى كال الـنـص

تـعلق باخلـوف النـاجت عن تمحـور حياة وا
الــشــخــصــيــة حــول هــدف وحـيــد تــخــشى

فقدانه بسبب موهبة هشة وزائلة .

سرحية من تشرشل التى بدأت حـياتها ا
خالل جـامـعـة أكـسـفـورد فى عـام ? 1959
ــســرحــيـة قــدمـت الــعــديــد من األعــمــال ا
بــــنـــهـج جـــمــــاعى ضــــمن اإلطــــار الـــورشى
الـــقـــائـم عـــلى جتــــريب أشـــكــــال جـــديـــدة
فــأنــتـــجت نــحــو ثالثــ مــســرحــيــة مــثل :

ـنا  فى ظل فى ظل قبـح يسكـن ثنايـا عا
بــشــاعــة تــتــجــول فى أحــيــائــنــا  وبــيــوتــنـا
ـبـدع حـائـرًا فـى الـكـيـفـيـة أحـيـانــا  بـات ا
التى يقدم بها اإلنسان الذى يشكل غالبًا
ركــيـــزة مــلــمـــوســة فى الــعـــمل اإلبــداعى 
ـا ـسـرحى األكــثـر حـيـرة   ــبـدع ا ولـعل ا
ـثـله اإلنـسـان/ الـشـخـصـيـة مــن دعـامـة
درامـيــة  حتـمـل عـــادة سـقـفـًـا مـن الـقـيم
ثـل (اإليـجابيـة والسلـبية ) الـتى تشكل وا
ـــســرحـى عــلى مـــســـتــوى نــســـيج الـــعـــمل ا

النص والعرض . 
مـن هــنــا تــتــبـدى لــنــا صــورة اإلنــســان فى
ـعـاصرة ـسرحـيـة ا الـكثـيـر من األعـمـال ا
الـتى قـدمــته جـشــعًـا  انــتـهـازيًــا  يـتـوارى
خلف أسالـيب شتى باتت مألوفة فى ظل
عـالـم تـسـيــّــره آلـيـة لـم جنـد  لـهــا مـسـمى
سـوى ( آلــيـة الــتـلــوّن الـوظــيـفى)  ونــعـنى
بــهـا  تــلك اآللــيــة الـتى تــؤهل اإلنــسـان –
تـلـقـائــيًـا- لـلـتــعـامل مع اآلخــر  بـنـاء عـلى
دوره الـــســـابق فـى حــيـــاة هـــذا االنـــســان 
ــــكن أن ــــنـــوط فــــيــــمــــا  ودوره الالحـق ا
يـقــدمه هـذا اآلخــر له  وبـالــتـالى تــصـبح
الــعالقـــة طــرديـــة تــتـــشــكل أقـــطــابـــهــا من
مــــقــــدار احلــــاجــــة مـن جــــانب  ومــــقــــدار

العطاء من جانب آخر .

بـهـذا احلس قـدمت الـكـاتـبـة الـبـريـطـانـيـة
ـــســرحى كــاريل تـــشــرشل 1938 نـــصــهــا ا
(طـيــور الــنـورس) الــذى لم يــتـعــرف عــلـيه
الـــقـــار الـــعـــربى  مـــتـــرجـــمًـــا إلى الـــلـــغـــة
الــعـــربـــيـــة  إال فى عــام  2003 من خالل
تـــرجــــمــــة لألســــتــــاذ الـــراحـل د. مـــحــــسن
مصيلحـى رغم مرور سنوات على كتابته
ــا قــلـل من فــرص تــنـــاوله بــالــدراســة  
والـتـحـلـيل  خـاصـة وأن د. مـصـيـلـحى  –
الـذى يـكـاد يـكـون الـوحـيـد الـذى كـتب عن
كــاريل تــشـــرشل - قــدم أكـــثــر من دراســة
لـنصـوصهـا باسـتثـناء هذا الـنص الذى لم
ــقـاالت يـتــطــرق لـدراســته بل إن بــعض ا
اإلجنـلـيـزيـة جتاهـلـت النـص تـمامًـا ضـمن
بيـوغـرافـيا الـكـاتبـة  األمـر الـذى شجـعـنا
عـلى تــنـاوله من جـانب  وتـعـريف الـقـار

به من جانب آخر.
ولـعل مــوضـوع الــتـعــرف عـلى ( تــشـرشل)
من خالل ترجـمة ودراسـة أعمـالهـا  أمر
يــثــيـر الــتــســاؤالت والــعــديـد مـن عالمـات
الـتعـجب  فـما الـسبب فى أن تـظل كاتـبة
مــهــمـــة  ومــعــاصـــرة تــكــتـب مــنــذ الـــعــقــد
ــاضى مــجـــهــولــة الــســـادس من الــقـــرن ا
لدى العالم العربى; فى ح أن بريطانيا
 –حتــــديــــدًا- تــــعج بــــالــــعــــرب من جــــمــــيع

اجلنسيات مهاجرين كانوا أم زوّاراً!
بـفــضل هــذا الـســبب الــغــامض  جنـد أن
ـعاصـر و(الفاعل) مهـمة تـقد اآلخر  ا
حتــديـــدًا مــســألــة مــلــحــة جــدًا  خــاصــة
حــــ نـــعـــلـم أن هـــذه الــــكـــاتــــبـــة تــــعـــد من
ـثـقفـ الـبريـطـانـي الـقالئل من أمـثال ا
(إدوارد بــــــــونــــــــد وجــــــــون آردن)  الــــــــذين
ـقـاطـعـة الــبـضـائع اإلسـرائـيـلـيـة طـالـبـوا 
ـــــارســــات الـــــدولــــة احــــتـــــجـــــاجًــــا عـــــلى 
الـصـهـيـونـيـة جتـاه الـشـعب الـفـلـسـطـيـنى 
األمــــــر الــــــذى قـــــد يــــــزيــــــد من غــــــمـــــوض
جتـاهلـهـا بـالـنـسـبـة لـلـعـرب بـالذات ولـعل
التساؤل الـذى يقفز إلى أذهاننا فى هذا
اإلطــــــار يــــــدور حــــــول شـــــــكل الــــــتـــــــعــــــامل
اإلسرائيلى مع هذه الكاتبة لو أنها أيدت
ارسات الدولة الصهيونية ال العكس !
وبـالــعـودة إلى نص (طـيـور الـنـورس) جنـد
أن خـصـوصـيـته تـكـمن فى شـقـ  الـشق
األول يــتــمــثل فـى حــداثــة فــكــرته قــيــاســا
بـــزمن كــتـــابــته  (كـــتب عــام 1978وعـــرض
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بـــــالـــــلـــــون األحــــمـــــر الـــــقـــــانى. وكـــــان عـــــلى
ـوســيـقى أن تـضع هـؤالء فى سـلـة واحـدة ا
عـمــادهـا الــرومـانــتـيــكـيــة والـرمــزيـة فى آن
واحــد وقــد اعـتــمــدت لــيـنــا أبــيض تــمــامًـا
كياج لـيكون هو العنصر الفاعل فى على ا
ــسـرح فـقـد ـمــثـلـ عـلـى خـشـبـة ا شـكل ا
تـلونت وجوه هؤالء الـعميان بـالط فبدوا
كـــأنــــهم خـــارجــــ لـــتـــوهـم من حتت أيـــدى
الـــنـــحـــات الـــذى شـــكـــلـــهم فـــأخـــذوا قـــلــوب
ـتــمـايـزة والـتى مـشــاهـديـهم بــوضـعـيــاتـهم ا
صاحـبتـها مـوسيـقى منـاسبـة تمـامًا وحتى
قــبـل بــدايــة األحـــداث فــإنـــهم يــنـــتــظــرونك
ــــــــكـن لك إال أن تــــــــلــــــــحق هــــــــنــــــــاك فال 
ــــقـــعــــدك وتـــنـــتــــظـــر مــــعـــهم حتــــاور تـــلك
ـسـرح األجــسـاد الـصــامـتـة وفـى مـقـدمــة ا
ـــشـــهـــد الـــقس الـــذى كـــان كـــان يـــتـــصـــدر ا
ــيـزه يــقــودهم والـذى هــو واحــد مـنــهم ال 
إال تــصــدره لــلــمــشــهــد اخلالب والــذى هــو
رساله العرض بـرمته. وكان على مجموعة
ـشهـد الـطـويل غـير ـمـثـلـ أن ينـسـجـوا ا ا
ــشــوق بــفــوراتـــهم االنــفــعــالــيــة الــصــادقــة ا
فــيــتـعــاطف مــعــهم مــشـاهــدوهم ويــحــزنـون
عــلى مــصــيـــرهم ويــنــتــظـــرون مــعــهم األمل

ستقبلى. تعلق بالطفل ا ا
ـــمـــثـــلـــ ـــلك إال أن نـــحـــيـى هـــؤالء ا وال 
(جـونى احلـاج أمـيـر حـيـدر سـهى شـقـير
ســنى عـــبــد الــبــاقى فــرح عــســاف ســحــر
عـسـاف نحى عـمـوس أسيـل عيـاش زياد
ى مــرعـشــلى حــسـ نــخـال بـول غـاوى 
نــعــســان) عــلى مــجـــهــودهم الــكــبــيــر طــوال
الـــــــعـــــــرض وحتـــــــكـــــــمــــــــهم فـى احلـــــــركـــــــة
واحــتــمــالــهم لألســمــال الــتى وضــعت عــلى
أعـينـهم طوال فـترة الـعرض ونـحيى مـعهم
اخملـرجة لـيـنـا أبـيض الـتى ربـطت ب نص
قـد رمـزى وأحالم هـؤالء الــلـبـنـانـيـ فى

ستقبل القريب. ا

ــكن فى الـــبــدايـــة لـــيس هـــنــاك أى شـىء 
االعـتمـاد عـلـيه إال مجـمـوعـة الشـخـصـيات
الـتى تـبــدو كـتـمــاثـيل مـتــنـاثـرة عـلـى خـشـبـة
ـسرح ال يحكـمها فى مجـموعها أى شكل ا
جمالى يذكـر وإن كان كل واحد منهم يبدو
فى حـد ذاته كمـوضوع مـنـحوت لـشـخصـية
عمياء تنتظر مـصيراً سيغير مستقبلها أو
أن كل واحـــد مــنــهـم يــبــدو مـــشــغـــوال بــهــمه
ــكن لك أن الـيــومى الــذى ال يــنـفض وال 
تــلـحظ أى ابـتــسـامــة أو وضـعـيــة واثـقـة من
ــسـتـقــبل الـبــعـيـد فــكـلـهم فـى الـهم سـواء ا
ـصـيــر واحـد ويـعـيـشـون نـفس مـربـوطـون 
الوضعيات االجتماعية وتقول احلكاية إن
اثنى عشر شخصًا رجاالً ونساء قد ذهبوا
ـتـابـعـة آخـر يـوم تــشـرق فـيه الـشـمس قـبل
ا مـجئ الشتـاء بكل عواصفه وصـقيعه و
ــا فـيــهم الـقـس الـذى كـان أنـهم جــمـيــعًـا 
يــقــودهم عــمـــيــان فــإنه حـــ يــتــركــهم أو
يسكت عنـهم تتخبطهم األقاويل واخملاوف
ويــتــعــرضــون لــهــزات نــفــســيــة عـمــيــقــة من
ـصير الذى ينـتظرهم كما تـنتابهم بعض ا
الـفورات االنـفـعـالـيـة التى قـد تـكـون كـاذبة
ولـكـنهـا جتـمـعـهم فى مـصـيـر واحـد وليس
هـــنـــاك أمل لـــلـــخالص إال من خالل طـــفل
ــــكـن أن يــــقـــــودهم فى رضــــيـع مــــبـــــصـــــر 

ستقبل. ا
وهــــكـــذا تــــمــــضى األحــــداث رتـــيــــبـــة حــــتى
الـنـهـاية فـاجلـمـيع يتـمـسـكون بـاألمل فـيـما
ــكن أن يـــحــدثه هـــذا الــطــفـل حــ يــرى
الـواقع ويــتـعـامل مــعه بـعــ تـعى تـمــامًـا مـا
حـولـها إنه األمل الـوحـيـد لـهـؤالء الذين ال
يبـصرون ويجـتمـعون فى مصـير واحد وال
كن أن نشير إليه? تمايز حقيقى بينهم 
ـنــطــلق أرادت (لـيــنــا أبـيض) أن من هــذا ا
ـصــيـر لـبــنـان ذلك الــبـلــد اجلـمـيل تـشـيــر 
الـــذى تـــتـــخـــبـــطه الـــعـــواصف الـــســـيـــاســـيــة
وأجواء احلـروب التى ال تـنتـهى والـنزاعات
ب الفصائل فأصبح متهدما من الداخل
كن ألحد أن يتصور أن احلل قريب وال 

ـا فـأحــدهم ال يـرى وال يــسـمـع اآلخـر وإ
يـــحــكـى دائــمًـــا عن مـــصـــيــره الـــذى أنـــهــكه
ــســـتـــقـــبل الـــعـــنف اجملـــانى واخلـــوف مـن ا
القـريب وقد بـدت الشخـصيـات كدوامات
درامـيــة لـو تـتـبــعت أحـدهـا لــوصـلت لـنـفس
الـنتـيجـة تقـريبًـا ومن ثم فاحلـوار ال يكمل
صــــورة صـــدامـــيـــة أو يــــقـــدم صـــراعًـــا بـــ
ا هو مـصائر متبـاينة وأحالم مختـلفة وإ
حــوار بـــســيط وتـــلــيـــغــرافـى ويــبـــدو وكــأنه
صـوت واحــد  تـقــسـيــمه عـلـى مـجــمـوعـة
شـــخــــصـــيــــات وضــــعت بـــجــــانب بــــعـــضــــهـــا

البعض.
سـرح فإنـها خـاليـة تمـامًا أما عن خـشبـة ا
إال من بــعض األرائك الــتى جتــلس عــلــيــهـا
ـســرحى والــتى لم شــخـصــيــات الــعــرض ا

ا  ـعـناهـا اجلمـالى اجلمـعى وإ يـع 
االتـــــكــــاء عـــــلى أن تـــــبــــدو كـل شــــخـــــصــــيــــة
كــــمــــوضـــــوع فى حــــد ذاتـــــهــــا وهى إشــــارة
ــصـيــر تــفــاخـر الــلــبــنـانــيــ وعـدم أخــرى 
اتفـاقهم عـلى صيغـة واحدة حتـكم العالقة
البس الـــتى مُـــيــزت بــيـــنـــهم وكـــذا بـــدت ا

 فورات
انفعالية تسعى

للخالص 
عبر التمثيل
واستدعاء

احللم 

ـا كانت هـناك هذه الـهزات الـضعـيفة فـطا
صـالح ب ـتبـاين وتضـارب ا واالختالف ا
ــيــلــيــشــيـــات فــإن األمل ضــئــيل لــلــغــايــة ا
ــكن فـــقط أن يـــتــعـــلق بــهـــؤالء الــصـــغــار و
والـنـاشــئـ فـهـم وحـدهم أصـحــاب قـلـوب
بيضاء ونيات ليست فيها أى ضغينة ومن
ثم فاألمل متعـلق بهم وحدهم فى مستقبل
الـبــلـد ومـا نص مـوريس مــتـرلـنك الـرمـزى
الـذى لم يـكن يـشيـر بـأى حـال من األحوال
لـهـذه الـوضعـيـات االجـتمـاعـيـة والسـيـاسـية
ــــــكن مـن خاللــــــهـــــا اإلشـــــارة إال تـــــكــــــئـــــة 
ـتضـمـنـة ألحـداث لـبنـان اآلنـيـة فـالرابط ا
اجلـمـالـى ضـمـنى وعــلـيك أن تـكــتـشـفه من
بـ األحـداث الـبسـيـطـة والسـطـحـية ومن
ثم فـ"العميان" مـسرحية قصد بها اإلشارة
ـصــيــر الـلــبــنـانــيــ وعالقــتـهم الــضـمــنــيــة 

ببعضهم البعض.
وعليك كمتلقٍ أن تكتشف العالقة الوطيدة
ب عـميان لـبنان وعـميان موريـس مترلنك

وهج البدايات ..
ن ?! من يحتاج .. 

لم نعرفها من قبل !
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> فى مـسرحـية «سـكة الـسالمة» تـختـفى نـغمـة الثـورة االجتـماعـية الـتى وجدنـاها فى
سـرحيات الـسابـقة ويحل مـحلهـا نوع غريب مـن القدريـة احلتمـية واجلبـرية التى ال ا

كن أن تفر منها الشخصيات مهما حاولت بلوغ مرتبة سامية من النضج والكمال.
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سرحي جريدة كل ا

ناقشة رواية "وداعًا أيتها السماء" للكاتب حامد عبد الصمد. > دار ميريت للنشر تشهد مساء األربعاء القادم عقد ندوة خاصة 
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> ورشة الزيتون تناقش مساء اليوم االثن رواية « دموع اإلبل» للروائى محمد إبراهيم طه بحضور د. ثناء أنس الوجود ود. حس حمودة.
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> أحـيـانا يـشـعر الـفـنان الـثـورى أن إبراز اجلـانب اإليـجابى لن يـؤثـر فى جمـهـور النـظارة
ألنهم يـلمـسونه فى حـياتهـم العمـليـة ألن اجملتـمع يفـخر دائـمًا بـهذا اجلانـب اإليجابى
سه ومعرفة مالمحه.. وإذا حاول ويعلن عنـه فى كل فرصة متاحة حتى يتيـح لكل أفراده 

الفنان جتسيد هذا اجلانب فسوف يصبح ضمن وسائل اإلعالن عنه.
سرحي جريدة كل ا
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 ح يضعنا
العرض فى إطار

اللعبة فإنه 
يبرر أخطاءه

 د. حسن
عطية 

فضاءات حرة 

كله اليوم بالتليفون!
خـطـواتى األولى فى عــالم الـصـحـافـة وأنـا طـالب بدأت 
ـجـلـة فـنيـة كـانـت تـصدر ـسـرحـيـة   ـعـهـد الـفـنـون ا
وقـتذاك اسـمهـا (ألوان جديـدة)  لم ينـشر لى فـيهـا غير
مـقـال نـقــدى يـتـيم عن مـجـمـوعــة قـصـصـيـة  وعـنـدمـا
عـهد عـملت بـجريـدة (العـمال) الـتى كانت تخـرجت فى ا
تصدر عن احتاد عمال مصر أوائل السبعينيات وأذكر من
تـحمس وقـتذاك كـان "عبـد القـادر شهيب" ب شبـابهـا ا
ـصـريـة الـواعـيـة ع شـبـاب الـصـحـافـة ا الـذى صــار من أ
وأصــبح الــيــوم رئــيـس مــجــلس إدارة دار الــهالل ورئــيس
ـصـور" وأذكــر "مـاجـدة مــوريس" الـتى حتـريـر مــجـلــة "ا
أضـحت واحــدة من أبـرز نــقـاد مــصـر الــعـرب فـى مـجـال
الدرامـا السينـمائية والتـليفزيونـية  ولها مـقعد أسبوعى

دائم ب الشاشت بجريدة اجلمهورية.
ة لـكى يعلمنى أن يستـدعى العقل هذه الذكـريات القد
الـعـمل بـالـصحـافـة ال يـعنـى مطـلـقـا نشـر كل مـا نـكـتبه
ونحن بعد بأول الـطريق  كما يتصـور البعض من شبابنا
عـنــدمــا يـقــدمـون كــتـابــاتــهم إلى جــريـدة (مــسـرحــنـا)
تـخـصصـة مثال فـيغـضبـون لـعدم نـشرهـا ويكـفون عن ا
الكتابة واألمر أكثر صعوبة فى اجلرائد العامة حيث كنا
فـى (الـعــمـال) نــنـقــد األفالم الـســيـنــمـائــيـة والــعـروض
ـسرحيـة  ونقوم بـتغطـية االنتـخابات الـنقابـية ونذهب ا
إلى كل مــدن وقـرى مـصـر لــنـتـابع األنــشـطـة الـثــقـافـيـة
والـفنـيـة والـعـمـاليـة واألهم من كل ذلـك هو أنه لـم يكن
يـسمح لنـا احلوار مع أى مـسئول عـبر الـتليـفون بل البد
من الــلــقـاء به واحلــوار وجــهــا لـوجه مــعه وأكــدت لــنـا
ـصـدر الـدراسـة بــكـلـيــة اإلعالم أن تـوثــيق الـعالقــة مع ا
واحدة من أهم سمات الصحفى الناجح وهو ما  نسفه
اليـوم فال أحد من صحفـيينـا الشباب خـاصة فى مجال
سرح الـعمل الثـقافى والـفنى وبـصورة أخص فى حـقل ا
ينتـقل إلى أى موقع منـير خارج العاصـمة وال أحد يدبج
قابلة حتقيقا عن موضوع مسرحى يتعب نفسه ويتوجه 
علومات الـذى هو بحاجه إليها صدر الذى يأخـذ منه ا ا
ـا كـله ــسـرحـيـة الــتى يـريـد رأيــهـا وإ أو الـشــخـصـيـة ا
بـالتـليـفون يـطاردك علـى احملمول ويـسألك فى أى وقت
يــراه هــو بــغض الــنــظــر عن كــونك فى اجــتــمــاع أو فى
الــفـراش ويــأخــذ مـنـك احلـديث الــذى يــريـده ويــعــيـد
صيـاغـته وفق ما يـرى لتـحـقيـقه أن يـسيـر ضاربـا عرض
ـا قلت مـهمـا كـانت قيـمتك الـفكـرية والـفنـية احلائط 
ومتناسيا أن يعتذر لك عما حدث من تشويه لرأيك عقب
النـشر بل ويـنسـاك تمـاما حـتى (ينـزنق) فى رأى فيـفتح

أجندته ويطلبك ليحادثك وبراءة األطفال فى صوته.
حـدث هذا معى مـنذ أسبوعـ حينـما حادثـنى تليـفونيا
صــحـــفى من جــريـــدة مــســتـــقــلــة أحـــتــرم تــوجـــهــهــا
ـهـنيـة لـذا حادثـته بـاعتـباره األيـديولـوجى وسـياسـتـها ا
ــثال لـهـا رغـم أنى رفـضت مــنـذ الـبــدايـة احلـديث عن
هرجـان التجـريبى ولم أشاهـده يريد هو عرض قـدم فى ا
رأيى فـيه فـقـلت له مرارا: "أنـا لم أشـاهد الـعـرض لذا ال
كن أن أحتدث عـنه" قال لى ملتـفا: أذن فلنـتكلم بوجه
عـام عن مجـمـوعـة األعمـال الـفنـيـة الـتى ظهـرت مـؤخرا
تـدين ثورة يـولـيو" فـأجـبتـه إجابـة عـامة أرفض فـيـها أى
إدانـة لـهـذه الـثـورة الـتى غـيـرت وجه مـصـر وصـعـدت من
تـوسطـة التى نـبكى عـليـها اآلن حجم وقـيمـة الطـبقـة ا
ــصــرى وأعــادت جـزءًا من وأعـادت الــكــرامــة لإلنــسـان ا
األرض التى اغـتصبـها محمـد على إلى فالحيـها وعَّلمت
كل اجليل الذى يقود اجملتـمع اليوم فى مدارسها باجملان
وأتـاحت الفرص لـتحقـيق نهضـة مسرح الـستيـنيات التى
لم تتـكرر حتى اليـوم وكنت ب احلـ واآلخر أذكَّره أننى
أحتــدث عن حــمــلـة الــهــجـوم عــلى الــثــورة ولـيـس عـلى
ـوضـوع األسـبوع ـتـحـدث عنـه ومع ذلك نـشر ا الـعرض ا
ـاضى وحديـثى قد  تـشويـهه وصيـاغته بـاعتـباره قبل ا
هنة رأيا فى العرض وهى مخالفـة صريحة ألخالقيات ا
التى لـألسف لم يعـد أحـد يهـتم بـها بـاسـتثـنـاء احلديث
فى مـوضــوعـات الـصــفـحـة األولى أمــا بـقـيــة صـفـحـات

اجلريدة فاألخالقيات فيها مخترقة ومهانة.  

السفاح (ابن الزنا) .
وفـى الـنـهــايـة جــمـيـعــنـا مــرضى نـفــسـيـون
وسـوف يـعود الـتـيـار الكـهـربـائى لـلمـصـحة
فيصـبح ما رأيناه هـو حلظة وهم أو خيال
مــرضى فـى الـظـالم ونـعــود إلى حــقــيــقـة
ـــــصــــحــــة واحــــدة هـى أن اجلــــمــــيـع فى ا
الــنــفــســيــة يــخــضـعــون لــلــفــحص الــطــبى

وت  والعقلى ويظل الرمز موجودا ال 
ـمــمـثــلـون وقــدمـوا عــرضـا لــقـد اجــتـهــد ا
رائـعـا بـالـنـسبـة لـهم فـهم يـتـمـتعـون بـلـيـاقة
بــدنـيـة رائــعـة وقـوة لــلـتـعــبـيـر بــأجـسـادهم
ولـكن يــعـيـبــهم الـنــطق غـيــر الـســلـيم حـ

يأتى دور النطق فنسمع أصواتهم.
اإلضاءة كـانت توحى طوال الوقت بالغربة
واالنـعزال بـ الشـخصـيات لـتعطـى دائما
إحـساس الـوحـدة ولـكن كـان يـجب اخـتـيار
ـعـقول مع ألـوان توحـى باجلـنـون أو غيـر ا
الـلجـوء إلى اإلنـارة البـيـضاء بـعض الشىء
لــتــوضح الــوجــوه مـع اســتــخــدام إضـاءات
خــلــفــيــة ســيــكــورامــا لــتــعـطـى اإلحــسـاس

طلوب.  ا
ـالبس مـوفــقــة ألنـهــا تـعــطى اإلحــسـاس ا
ـتدخل فى دائـما بـالعـنصـر االسـتعـمارى ا
الـشـخـصـيـات وفى تـفـكـيـرهـا وإن كانت ال
حتـمل خـصــوصـيـة بــلـد مـعــ فـالـقــضـيـة
ـالبس الـــــنـــــقـــــاب اإلسالمى حـــــســـــمت 

للفتاة.
وسيقى رغم جودتها وتوافقها مع العمل ا
إال أنهـا ذات طابع واحد ال يتـغير وهذا ال
يــتــفق مع الــلـحــظــات الـنــفــسـيــة الــكـثــيـرة
ــتــعــددة فــأصــبــحت أقــرب إلى الــلــحن ا
الـواحد الـذى ال يتغـير وفى تشـغيلـها كان
الـصوت عـاليا جـدا لدرجـة أننا لم نـتمكن
مـع سمـاع بعض عـبارات الـتمثـيل وإن كان
ـــذيـــعـــة فى أبـــرز األصـــوات هـــو صـــوت ا

بداية ونهايته. 
لـتعـلن عن انقطـاع التـيار أو عودته وكـأنها
هى الصوت السعودى الوحيد فى العرض
عـنصـر الديكـور لم  يكن مـوفقـا فالـديكور
يـعـطى مـعـادالً تـشـكـيـلـياً لـلـنص وحـيث إن
النص يدور فى مـستشفى أمـراض نفسية
وعـصبـية فكـان يجب أن يـعطـينـا ولو حملة
ــنــظــر يـــوحى بــهــذا إال أنه أو رمــزاً فـى ا
ــرايـا (بــانــوهـات أعــطــانـا أربــعــة بـراويــز 
ـمـثلـون فى عـمل الـعنـابر أو يـسـتخـدمـها ا
الـــغــرف) وتـــعـــكس صـــورة اجلـــمــهـــور فى
بـــعـض األحـــيـــان عــــلى طـــريــــقـــة "اعـــرف
نــــفــــسك" وهى حــــيـــلــــة اســــتـــخــــدمت فى

عشرات العروض من قبل.
ويـتــدلى من أعـلـى   زهـر الــنـرد أو الــطـاولـة
كــمـدلـول عــلى الـلــعـبـة أو احلظ أو الــقـدريـة

سـمـهـا كـيف ما تـشـاء وانـتشـارهـا عـلى 
ـنظر وهى زهـور تعمل عـلى تشتيت ويسار ا
ـمــثـلــون يـغــيـروا وضــعـيـة ـتــفـرج فــا عـقـل ا
ــكـتــوبـة الـزهــور وبـالــتـالى يــصــبح لألرقـام ا

رمزا أو هدفا ولكنه استخدام غير مبرر .
والديكور لم يـعطنا حتى معادًال لـونيًا للمصحات
الـنـفـسـيـة  بل ســيـطـرت األلـوان الـسـوداء  عـلى

عنصر الديكور بدون معنى واضح.  
أمــا عن عــنــصــر احلــركــة فــلــقــد اعــتــمـد
ـمثـل الـبدنـية طوال اخملـرج على لـياقة ا
العرض وجـاءت معظم احلركات متكررة
وهـذا يـسـمح به إذا كـانت هـنـاك مـبـررات
أو دوافع لـــــهــــذا الــــتـــــكــــرار مـع اخــــتالف
ـسـرح ـســرحـيــة عـلى خــشـبــة ا ـنــاطق ا ا
ــســرحــيـة فى وبــالـتــالى جــاءت احلــركـة ا
ناطق مجمـلها ال معنى لها إال من بعض ا
ــــدلـــول أو تــــعــــطى رمـــزا الــــتى تــــعــــطى ا
نـستـوعـبه وإذا لم نسـتـوعب األفكـار تظل
األفـكـار حتـلق وتـسـتـمـر فى الـتـحلـيق ومن

يلحق بها يرقص مع الطيور. 

ـوضـوع (ســمك لـ تـمـر جـيـدا فــأصـبح ا
ـبــرر مـصـحــة أمـراض نـفــسـيـة هــنـدى) وا
وعـصبيـة  القضـية هنـا أننا مـهما حـاولنا
تــقــلــيــد الــعــروض األجــنــبــيــة واهــتــمــمــنــا
بـالـعـنـصـر احلـركـى لن نـسـتـطـيع الـوصـول
ـشــاهـد الـعـربى ألنـنـا شـعـوب ذات لـعـقل ا
ثقافة قـولية ولسـنا كشعـوب العالم الغربى

التى تنجذب إلى احلركة ومدلوالتها. 
ـشـوشــة الـتى فــالـعــرض مـلىء بــاحلـركــة ا
تصيب اجلـمهور بالتـشويش وعدم الفهم 
فـمـنـذ الـبـدايـة انـكـشف الـرمـز وانـكـشـفت
لعبـة اخملرج فى جعلنـا جميعا دمىً فى يد

قوى محركة. وماذا بعد? 
مــات اجلــمــيـع ومــاتت األحالم بـــالــتــحــرر
ودخل االســتـعــمــار الـغــربى بــحـجــة حــريـة
الـــعــــراق ودنس عــــرض األمـــة الــــعـــربــــيـــة
واإلسالمـــيـــة والــتى أشـــار إلـــيــهـــا اخملــرج
نـقبة التـى أعطاها وضـعية حركة رأة ا با
تـمثـال احلريـة وهى منـقبـة ثم سرعـان ما
اغـتـصـبـهـا هذا الـغـاصب األجـنـبى بـعد أن
أعـدم البـطل صـباح الـعيـد واحـتفل الـناس
ـوته  لـتنـجب األمـة الـبـطل اجلـديد ابن

األحــجـار الـتى حتــمل أرقـام الــنـرد حتـيط
رايا كـان وتتدلى من أعلى واستخدم ا با
لــتـنــعـكس صــورة اجلـمــهـور فـيــهـا وتــشـعـر
بـأنـك نـفـسك جـزء من الــعـرض وبـالـتـالى
يـــلـــغـى مـــا يـــســــمى بـــاحلــــائط الـــرابع وال
يكـسره لكنه فى نـفس الوقت حافظ على
هـذا احلـائـط بـيـنـنــا وبـ الـعـرض وصـار

العرض أكثر غربة وغرابة 
ثل أى دولة أخرى وليس وأصبح الـعرض 
الــسـعــوديـة وحــدهـا فــلــو قـلت إن الــعـرض
هـندى أو بـريـطانى لن يـعـرف أحد فـطوال
نـــصـف الـــســـاعـــة لم نـــســــمع ســـوى بـــعض
ـوسيقى فهـومة وتـسيـطر ا الكـلمـات غيـر ا

سرح واجلمهور. العالية على ا
حـ ينـوى الفـنان أن يـقدم فـنه يعـتقد أنه
تـفهم كل أبـعاد قـضيـته التى يـنوى طـرحها
وبـالـتـالى يـسـعـى جـاهـدا لـتـوصـيل أفـكـاره
لــلـجـمـهـور  ولـكـنه قــد يـعـجـز فى تـوصـيل
هـــذه الـــفـــكــرة أو تـــلك فـــيـــوصم الـــعــرض

بالغموض أو الضبابية .
ؤلف اخملرج شادى عاشور كان مهموما وا
بـقـضـيـة ولـكـنه لم يـسـتـطع الـتـعـبـيـر عـنـهـا

الـعــربـيــة واإلسالمـيــة  لـيــكـون هـو الــبـطل
اخملـــلص وفى كـل مــحــاولـــة لــتـــقــوم هــذه
األمــة عــلى قــدمـيــهــا تــأتى إرادة مــحـركى
الـدمى لتـكـبل أحالمـهم وآمـالهم  فـالـقدر
ـسـيـطـر هـنـا هـو الـقـوى اخلـارجـيـة الـتى ا
تـفــرض سـطـوتـهـا عـلى الــشـعـوب الـعـربـيـة

واإلسالمية.
وقــد حــاول اخملـرج تــوضــيح هــذه الـفــكـرة
بــــاســــتـــخــــدام بــــعض من زهــــر الــــنـــرد أو
الطـاولة لـكى يوضح مـدى حتكم احلظ أو

وضوع . القدرية فى ا
والــعــرض بــدا طــويـال جــدا رغم أن مــدته
ـتكررة  65دقـيقـة وذلك بسـبب احلـركة ا
ـتـكرر وهـو عـبـارة عن كـوالج من والـرمـز ا
عــروض مــصــريـة رأيــتــهــا سـابــقــا وأفــكـار

مطروحة  قبل ذلك. 
لـقد حـاول اخملرج وضـعنا فى إطـار اللـعبة
سرحـية لكى يبرر أى أخطاء قد يقع هو ا
ــدارس فـــيـــهـــا من خـــلط لـــلـــمـــنـــاهـج أو ا
مـثلـون والذين اإلخـراجيـة  أو يقع فـيهـا ا
أصابـهم اإلرهاق من كـثرة الـرقص والعدو
ـــســـرح  بــأن جـــعـل هــذه عـــلى خـــشـــبـــة ا

حـ يعـجز الـعقل الـبشـرى أن يتواصل مع
الـعـالم من  حوله  وحـ يشـعر الـفرد أنه
وحــده فـى مــواجــهـــة أحالمه وطـــمــوحــاته
تــتـحــول أفــكــاره إلى مــجــمــوعـة الــهالوس
الــســمـعــيــة والــبــصــريــة ويـخــرج من عــالم

العقل إلى عالم اجلنون.
وداخل مــســـتــشــفى األمـــراض الــنــفـــســيــة
ـرضى والـعــصـبــيـة يــقـبـع مـجــمـوعــة من ا
لـتـلـقى الـعالج حـتـى يشـفـوا من أمـراضـهم
الـعقلـية والضـغوط النـفسيـة التى جتبرهم
عـلى االسـتـمـرار فى الـهالوس واخلـرافات
ـستـشفى تـقفز  وحـ ينـقطع الـنور عن ا
إلى أذهـــانـــهـم وعــقـــولـــهم هـــذه الـــهالوس

لتشكل لهم ولنا رؤية للعالم من حولنا . 
وعـرض "الــرقص مع الــطــيـور" لــلــمـمــلــكـة
هرجان العربـية السعودية والذى شارك با
الــتــجــريـــبى فى دورته الــعـــشــرين يــتــنــاول
إحـــدى الــقـــضــايـــا الـــتى تــشـــغل اإلنـــســان
الـعـربـى وتـعـرضه لـلـقـهـر اخلـارجى والـذى
يــســـيــطــر عـــلى ثــرواتـه وخــيــراتـه بــحــجــة
ـقـدسات أو الـتـحـريـر أو بـحجـة  حـمـايـة ا
حتـت أى مـسـمى آخـر  فـالــتـاريخ الـعـربى
ـــــحـــــاوالت الـــــغـــــرب واإلسالمـى مـــــلـىء 
واالســتــعــمــار اخلــارجى لــلــســيــطــرة عــلى
نطقـة العربية وثرواتها ويرصد العرض ا
بـــعـض هـــذه احملــــاوالت فى عــــهـــد صالح
الــدين أو قــطـز وبــيــبــرس أو جــمــال عــبـد
الـناصـر أو صدام حـس ويـتصـدى أبطال
األمــة لـهــذه احملـاوالت فـى وجه الـتــتـار أو
الــصـلـيـبـيـ أو الـيــهـود حـتى يـنـجح هـؤالء
ـوذج احلـريـة األمـريكى الـغـزاة بـتـصـديـر 
(تــمـــثــال احلـــريــة) إلـى اجملــتـــمع الـــعــربى
وتـتـحـول األمـة الـعـربـيـة إلى هـذا الـنـموذج
الــذى تـصـنـعـه أمـريـكـا وتـفــرضه إمـا بـقـوة
السالح والـغزو العـسكـرى أو بقوة اإلعالم
ـغــرض فـتــسـيــطـر إعـالمـيــا عـلى الــعـقل ا
العربى وبـالتالى تفشل محاوالت االلتفاف
حــول رمـز الـبـطـولـة الــفـرديـة الـذى يـظـهـر
وتتالقى حـوله طمـوحات وأحالم الـشعوب

«الرقص مع الطيور» ..
  والتحليق مع األفكار    

عقبال عندنا

سرح مجانًا للشباب البريطانى ا
سرحـيات التى قدمـتها فرق تابـعة للدولة أو ا
فرق حتـظى بـدعم مادى من الـدولـة شاهـدها
مــلــيـون مــشــاهـد فى عــام   2007حــوالى 13.6
سرح فى زيـادة قدرها  10 %عـمن شاهـدوا ا
سـرحيات 470 عام  .2006 وكـان إيراد هـذه ا
مليـون جنيه اسـترليـنى. وهذه النـسبة مـعقولة
وال حتتـاج إلى تـبديـد أمـوال دافعى الـضرائب
ــسـرح كــمـا أن رقم لــزيـادة عــدد مـشــاهـدى ا
مـلــيـون جــنـيه اســتـرلــيـنى يــقل كـثــيـرًا عن 2.5 
الواقع. فـهو ال يأخذ فى االعتبار الدعم الذى
سرحية والذى تستفيد تقدمه الـدولة للفرق ا
كن للدولة أن منه حاليًا حوالى  60 فرقة. و
تـــشـــتـــرط عـــلى تـــلك الـــفـــرق تـــقـــد تـــذاكــر
مـخـفـضـة لـلشـبـاب. بـل أن بعـض الـفرق تـفـعل
ذلك حــالـيًــا فـهــنـاك شــركــة "يـاجن فــيك" الـتى
تـقدم تـذاكر مـخفضـة قيـمتـها عشـرة جنـيهات
اسـتـرلــيـنـيـة فــقط لـلـتـذكــرة الـواحـدة وهـنـاك
مـسـرحـيـة أخــرى وهى "الـكـثـيـر عن الالشىء"
ـنـتـجة لـهـا عـشرة آالف الـتى قـدمت الـفرقـة ا

شاهدة. ن يرغب فى ا تذكرة مجانية 
ــؤيـدة ومع هـذه االنــتــقـادات تــظل االصـوات ا
ـســرحى الــبـريــطـانى أقــوى فـهــا هـو اخملــرج ا
ـلـكى يـقـول إنه ـسـرح ا دومـنـيك كـوك مـديـر ا
ــزيـد من ــبــادرة الــرامـيــة إلى جــذب ا يــؤيـد ا
ـســرح. وهــو نــفـسه ســعى إلى الــشــبـاب إلـى ا
نح الـشباب تخفيضـات وتذاكر مجانية ذلك 
ـسـرح حـتى زادت نـســبـة مـشـاهــدى عـروض ا
من الـــشــبــاب بـــنــســبــة  300% فى الــســنــوات

األخيرة.
ويـدافع صـاحب الـفـكـرة نــفـسه وزيـر الـثـقـافـة
أنـدى بــورتـهــام عـنـهــا فـيــشـيــر إلى أن اخلـطـة
تـــهــدف إلى إتــاحـــة مــلــيــون تــذكـــرة مــجــانــيــة
لـلـشـبـاب بـ  18إلى  26 ســنــة خالل الـفــتـرة
بــ عـامى  2009 و 2011 ويــــقـــول: عــــنـــدمـــا
ـسـرح فــإنـهـا ســوف تـكـون يـذهب شـاب إلـى ا
جتــربــة طـيــبـة تــبـعث لــديه شــعـورًا بــالـســعـادة
واالرتيـاح وسوف تساعده عـلى اكتشاف آفاق

جديدة.
ويــقـــول "جــيـــرمن هـــانت" وزيــر الـــثــقـــافــة فى
حـكـومـة الـظل أن مـفـتـاح جـذب اجلـمـهـور إلى
ـسرح يـتـمثل فى االهـتمـام بتـقد مـسرحـية ا
ـنـاهج ــسـرح من خـالل ا . ونـشـر ا جـيــدة أوالً

الدراسية.
أمـا الـنــاقـد الـبـريـطــانى "بـنـدكت نــايـتـسـجـيل"
. إزاء هــذا فـــيــقـــول إنه انـــقــسم إلـى نــصـــفــ
االقـتـراح فأحـد الـنـصـفـ يـؤيـد مـنح الـتـذاكر

اجملانية.
فـأى شىء يـغـرى الشـبـاب بـاالنسـحـاب لـبعض
الــوقت من أمـام أجـهــزة الـكـمـبــيـوتـر اخلـاصـة
بــهم لــيـــعــيــشـــوا مع الــدرامــا احلـــيــة هــو أمــر

يستحق الترحيب بكل تأكيد.
شـروع ل يـغير لكن الـنصف اآلخـر يرى أن ا
ـشــاهــدين إلى ــزيـد مـن ا كــثــيــرًا فى جــذب ا
ــسـرح. ويــرى الـنــاقـد الــبــريـطــانى أن جـذب ا
مشـاهدين جدداً ينبغى أن يبدأ قبل 18عاما..

وليكن فى العاشرة مثالً.

عاشات للـمسرح من وقت يجة فـيه أصحاب ا
صـعوبـة بـالـغة فى شـراء الـطعـام ومـستـلـزمات

احلياة األساسية.
ـــســـرح ال يــعـــانى أصالً من ويـــرى هــؤالء أن ا
ـثـلة فى ضـعف اإلقـبـال حتى تـسـعى الـدولة 
شـاهدين إلـيه بهذا وزارة الثـقافة إلـى جذب ا
األســــلـــــوب. فــــحــــسب اإلحــــصــــائــــيــــات فــــإن

اعـــتــبـــارًا من الـــعــام الـــقــادم تـــبــدأ احلـــكــومــة
ـسـرح ب البـريـطـانيـة خـطـة طمـوحـة لـنشـر ا
أفراد الـشعب البـريطـانى. تعتـمد اخلـطة التى
كشف النـقاب عنها أندى بورتهام وزير الثقافة
الـبـريــطـانى عـلـى تـقـد عــشـرات األلـوف من
الـتـذاكـر اجملـانـيـة لـلـمـسـرحـيـات اخملـتـلـفـة إلى

الشباب البريطانى ب  18إلى  26 سنة.
ــشــروع من عـامه األول تــقــدر تـكــالــيف هـذا ا
بـحوالى  2.5 مـلـيـون جنـيه اسـتـرليـنى. وتـشرح
لويد دى ويـنتر مديرة اخلطة التى يطلق عليها
اسم "احلمـلة من أجل الفـنون" فلـسفة احلـملة
فـــتـــقــــول إنـــهـــا تـــهــــدف إلى نـــشــــر حب الـــفن
ــسـرحى بــ الــشـبــاب فى بــريـطــانــيـا. وهى ا
تهـدف بشكل أكثر  حتديداً إلى اجتذاب فئات
ـسـرح. وأفــضل وسـيـلـة لـلـجـذب جـديـدة إلى ا
سـرحـيـات فى ـشـاهـدة ا هى تـذاكـر مـجـانـيـة 

سرح.  ا
فــفـى هــذه احلـالــة تــنــشــأ عالقــة تــفــاعـل بـ
ـؤثرات ـمـثل وتـسـاهم فـيـهـا ا ـشـاهـد وبـ ا ا
الضوئـية والـصوتيـة وغيرهـا. وتؤكد دى ويـنتر
أن هــذا األسـلــوب سـوف يــكـون بــدايـة إلقــامـة
عالقـة خــاصــة من احلب والــعـشـق بـ فــئـات

سرح. شاهدين وب ا جديدة من ا
ورغم بسـاطة ميزانيـة تلك احلملة ( 2.5مليون
جـنــيه اسـتــرلــيـنى) فــقـد تــعــرضت النـتــقـادات
شـــديـــدة من جـــانب الـــبـــعض. فـــكـــانت بـــعض
االنـتـقـادات تـقـلـيــديـة لـلـغـايـة حـيث اسـتـنـكـرت
ــنح تــذاكــر مــجــانــيــة ــبــلغ  تــخــصــيص هــذا ا

 التذاكر اجملانية
أفضل وسيلة جلذب
اجلمهور للمسرح

 13مليون مواطن شاهدوا
اضى ورغم سرح العام ا ا

ذلك «الدولة قلقانة»
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المح االجتـماعـية > إن سـعـد الدين وهـبة يـوظف كل عنـاصر الـنص خلدمـة ا
مـن خالل الـشـخـصـيـات.. فـهـو يــعـامل كل شـخـصـيـة عـلـى مـسـتـوى تـفـكـيـرهـا
وأسـلوبـها فى احلديث بـحيث تـبدو أمامـنا الشـخصـية حيـة وفى نفس الوقت

المح االجتماعية التى تمثلها. تبلور لنا ا
سرحي جريدة كل ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ10

 فى عرض «بازل» سامح مهران يتحدث:
عن مصر وجمال عبد الناصر وحليم

وأشياء أخرى

سرحى. سرح بكلية العلوم االجتماعية بأكتوبر يعد رسالة ماجستير بعنوان فنون السيرك فى العرض ا عيد بقسم ا > الباحث محمد عبد الرحمن الشافعى ا

ارتعشت أوصالنا " ...
وكــتــبت جــوشـــوا بــيل مــؤخــرا مــقــاال فى
ـــجــــلــــة عـــالم ــــكـــان اخملــــصص لــــهــــا  ا
سـرح بـعنـوان " أنا سـعيـدة بالـتأكـيد .. ا
شــكــرا نــكــروسـيــوس" .. والــتى تــتــحـدث

فيه عن آخر أعماله فاوست جلوته :
" األوبـــرا األنــيـــقــة احـــتــفـــظت بـــبــهـــائــهــا
وهــيـبـتــهـا .. واحـتـفــظت أيـضـا بــقـدرتـهـا
عــلى تــفــتــيـح الــعــقــول .. مــعــتــمــدة عــلى
شـاعر فى القلوب واألفكار فى إيقاظ ا
العقول .. واحتفظت بـتكويناتها العميقة
.. إال أنـهـا اتـسمـت بالـبـسـاطة الـشـديدة
عـلـى يـد فــنـانــنــا نـكــروســيـوس وذلك فى
رائـعــة الـعــمالق جـوته أوبــرا " فـاوست "
.. واستعان فيها بفنانى أستوديو مسرح
"مـيــنـو فـورتــاس " .. فـتألألت مـوهــبـتـهم
دينة ميالنـو اإليطالية ـسرح بيكولـو 
.. ونكـروسيـوس ليس غـريبـا عن األوبرا
بـل له تاريـخ كبـيـر وبـارز فى هـذا اجملال
وأبـــرزهــا أوبــرا مـــاكــبث لــفـــيــردى والــتى
قدمها فى إيـطاليا وموسكو عام 2001
 ..وكـانت احــتـفــالـيــة كـبــرى بـالــبـولــشـوى
وتـكررت االحـتـفالـيـة مرة أخـرى وبـنفس
ــــــكــــــان فـى مــــــايــــــو  2005 مـع أوبــــــرا ا

"أطفال روزينتال" ...
كانت مغامرة لـتوانية بعنوان إيطالى 
مــحـســوبــة بـدقــة .. وكــان األداء أشـبه
لـعرض الـدمى أقـرب منه لـلـبشـر فـقد
ــمــيــزة واجلــديـدة كــانت الــتــقــسـيــمــة ا
ـــــــســـــــرح.. الــــــــتى قــــــــام بـــــــهـــــــا عـــــــلـى ا
نكروسيوس هى بـتقسيم العرض لعدة
أجــزاء كل مـــنــهــا له هــدف وغــرض ..
أربع ســـاعـــات مــقـــســـمـــة مـــا بــ ثـــلث
ونصف ساعة .. أحد األجزاء لإلبهار
الـبصرى .. وأخـر لالبتسـام والضحك
.. وغـيره للصـدمة والصمت والـتفكير
.. وهـكــذا كـأنك فـى مـغــامـرة مــشـوقـة
فى مــغـارة أو كـهـف أو بـ األدغـال ..
من الـــــظـالم إلى الـــــنـــــور والــــعـــــكس ..
وكـنت حـريـصـة عـلى الـتـركـيـز من أجل
ــداخـل الــنــقــديـة .. اصــطــيــاد بــعض ا
فـتـهت وفـقـدت تـركيـزى مع هـذه الـلـغة
ـسرحـيـة اخملـتلـفـة .. وأحـسست أنى ا
أعمى يـبحث عن طريق .. لم أصل له
إال مع أخر مشهـد .. حيث ظهر النور
فـجــأة وسط الـظـالم .. واحلـقــيـقـة أن
فـــــاوست هـى األخــــرى لـــــيـــــسـت أوبــــرا
عـــاديــة .. بل هى ســيـــنــاريــو مــفــارق..
األسـئـلـة متـكـررة.. عن كـيفـيـة أن يـبيع
إنــسـان نـفـسه لـلـشــيـطـان وقـد رسـمـهـا
جــــوتـه ووضع فــــيـــــهــــا خالصــــة فــــكــــره
وجتـاربه وهــو فى الـثـمــانـ من عـمـره
ــــدرجــــة .. كـل هــــذه االنــــطــــبـــــاعــــات ا
جـعـلـتنى سـعـيـدة منـتـشـية .. وجـعـلـتنى
أحـمل قـلـمـى وأكتـب بـدون تـركيـز مـنى
.. فقط أخرج مـا أشعر به .. وعندما
أفـــرغ هـذه الــشــحــنـــة الــتى لــدى عـلى
الــــورق ســــأخــــتــــمــــهــــا بــــكــــلــــمــــة شــــكــــر

لنكروسيوس "

ـــــا يـــــشــــــعـــــر بـه ويـــــفــــــكـــــر فــــــيه قـــــويــــــة 
نـكـروسيـوس بـصـدق .. وهـذا هـو اجلزء

األهم واألخطر فى هذا العرض ...
ـناظـر الطـبـيعـية فى وهـنـاك مجـموعـة ا
ــعـبــرة عن مــكـان ـســرحــيـة ا اخلــلــفـيــة ا

الــــصـــــحــــافــــة صــــاحــــبـــــة رأى واضح فى
نـكـروسـيـوس وإبـداعـاته .. فـفى الـبـداية
كــتب ويـــلــبــورن هـــامــبــتـــون الــشـــهــيــر فى
ـز مقـالـة بـعـنـوان " فـرقة الـنـيـويـورك تـا
لـتـوانـيـ تـروى حـكـايـة قـمع " عن إبـداع
نــــكــــروســــيـــوس فـى أول أعــــمـــالـه وهـــو "
احلصار " بتاريخ  21 يونيو  1991 :

"فى الوقت الذى تسيطر فيه أفكار
القمع السياسى بشكل كبير
عـلـى األجـواء األدبــيـة شـرق
نـــــــهـــــــر أودر أو شــــــومـــــــافــــــا
(غـابــات بـوهــيـمــيـا ) خالل
عــــــدة عــــــقــــــود .. لـم تــــــكن
تــشــغـل هــذه األفــكــار هـذه
الــبـــقــعــة ولـم يــكن الـــفــكــر
الــــرئــــيــــسـى يــــقــــتــــرب من
األدب الـغـربى  .. بـل كان
هــنـاك مـن كـتــاب الـشـرق
من اســـتــــســـلـــمـــوا لألدب
الـغـربـى واجتـهـوا ألفـكـار
سرح الغربى بإخالص ا

.. و مـــــثــــــال لـــــذلـك الـــــكــــــاتب
ــا لـهم ــسـرحى فــاتـسالف هــافـيل ور ا
الــعــذر فى ذلك .. فــالــبـعـض يـعــيش فى
خـوف مسـتـمر وخـشـية دقـات الـباب فى
منـتصف الـليل  واالعتـقال والـسجن ب
حلــظـة وأخــرى.. والــبـعض اآلخــر يــبـغى
دفع الضـرائب .. على اجلانب اآلخر ..
هــنـاك مـن حتـلـى بـالــشــجــاعــة .. وحـمل
ــكن فــكــره روح الــتــحــدى .. فى إنــتـاج 
أن يـطلق عـلـيه إنـتـاج ما بـعـد الـشيـوعـية
.. وهــو يــتــمــثـل فى الــعــرض الــلــتــوانى "
ــــــونــــــتــــــاس احلــــــصــــــار " لــــــلــــــمـــــــبــــــدع ا
ه حــالـيـا نــكـروسـيــوس والـذى يـتـم تـقـد
ضمن مـهرجان نـيويـورك الدولى للـفنون
عـلى مـسرح جـويس .. والـعـرض ترجـمة

أحــد أشـهـر مـخـرجى الـشـمـال األوروبى
.. مـن بالد مرت خالل اخلـمسـ عاما
ــــراحـل خــــطــــيــــرة ومــــؤثـــرة ــــاضــــيــــة  ا
ية .. ولـيست ببـعيدة عن احلروب الـعا
ــــــونـــــــتــــــاس إنه اخملـــــــرج الــــــلـــــــتــــــوانـى ا
نــكــروســيـوس  1952الــذى ولــد بــقــريـة
ـديـنــة راسـيــنـيـنــيـاى .. وهـو بــازوبـريــز 
مـخرج صاحب مـبدأ ال يحـيد عنه  فى
الــبــدايــة هــاجم الــتــفــكك مــثــلــمــا هــاجم
الــقــمع .. فـقــد انــتـقــد وبــشـكل الذع فى
أعــــمـــالـه الـــقــــمع الــــذى ظــــلت تــــمـــارسه
روســيــا عــلى بالده عــنــدمــا كــانت جــزءا
مـــنـــهـــا .. ولـــكـــنه رفـض وبـــشـــكل قـــاطع
أيضا االنـشطار عن روسيا .. آخذا فى
االعـتـبـار شـيــئـا أكـبـر وهـو تـوازن الـقـوى
الــذى ســيــخـتل نــتــيــجـة هــذا الــتــفـتت ..
ولــكن وبـعـد اسـتـقالل بالده .. سـانـدهـا
بــــقـــوة .. حـــيث لـم يـــعـــد هـــنــــاك مـــعـــنى
لـلــرفض واالعـتـراض وفى الــنـهـايــة فـهـو
لتوانيًا يعشق تراب بالده .. وكما يتكرر
ذكر لتوانيـا إعالميا .. فإن نكروسيوس

اسم ال يجهله اإلعالم.
فـــقـــد تــخـــرج نـــكـــروســيـــوس من مـــعـــهــد
وسكو سرحـية  النـاشارسكى للـفنون ا
عـام  .. 1979 وبـعـد الـدراسـة عاد إلى
فيـلنـيوس العـاصمـة اللـيتوانـية .. لـيعمل
ــدة عــام .. ثم عــمل ــســرح الــشــبــاب 
ــســرح مــقــاطــعــة كــاونــاس عــامــا أخــر 
لـلـدرامـا يـعـدهـا ويـعـود من جـديـد لـيـبدأ
رحـلـته الــنـاجـحـة بــالـعـاصـمـة فــيـلـنـيـوس
ــسـرح الـشـبـاب .. واحلــقـيـقـة أن هـذه
الـرحلة ب الـعاصمة ومقـاطعة كاوناس
مـنــحــته فـوائــدهــا كـبــيــرة.. فـقــد ارتـبط
ـــــجــــمـــــوعــــة من خـالل هــــذه الـــــفــــتــــرة 
الــشـبــاب الـذيـن امـتــدت عالقــته بـهم ..
وشاركوه العمل وكـون معهم فريقًا قويًا
ومــــتـــــجــــانـــــسًــــا..  وســـــاهم فـى تــــكـــــوين
ــمـيــزة إضـافـة إلى شــخـصـيــته الـفــنـيـة ا
وسيقى تشعبة با تعددة وا اهتماماته ا
خـتلف تـصمـيماته والـرقص التـعبـيرى 
وتفـصيالته ومـناهـجه .. كم اهتم كـثيرا
باألوبرا .. وكم كـان يحلم بأن تتزين كل
مدينة روسـية بدار أوبرا .. تقدم أجمل
وأرقـى الـعـروض .. وكـانت بــدايـته قـويـة
مع عــــرض " احلــــصــــار " .. الــــذى أثـــار
جــدال واســعـا ثـم أعـقــبه بــأوبـرا " احلب
ــــوت " .. وبــــعــــد عــــدة ســــنــــوات عـــاد وا
بــرائــعــة تــشــيــكــوف " اخلــال فــانــيــا " ..
وراح يــغـيـب ويـعـود .. فــقـدم " هــامـلت "
فى ثوب مختلف عام 1997و" ماكبث "
فى صـــــورة أوبــــرالـــــيــــة عــــام  2002 و"
أطـفــال روزنـتــال " عـام  2005 وأخــيـرا
رائــــــعــــــتـه " فــــــاوست " .. وقــــــد اعــــــتــــــاد
نــكـــروســـيــوس مـــنــاقـــشــة قـــضـــايــا بالده
بــــإضـــــافـــــات عــــلـى الـــــعــــروض أيـــــا كــــان
الــعـــرض ومن الــقــضــايــا الـــتى نــاقــشــهــا
االجتـــار فى الـــفــتـــيـــات والـــســيـــدات فى
شــمـال أوربــا خــاصــة لــتـوانــيــا .. وكــثـرة
مـــصــــاعب احلــــيـــاة هــــنـــاك .. وارتــــفـــاع
مـعــدالت االنـتـحــار .. كـمـا نــاقش أيـضـا
األحوال التعليمية والصحية السيئة فى
بـالده .. هــــــــذا إلى جــــــــانـب الـــــــنــــــــواحى
السياسيـة التى ال تخلو منها .. وما ب
ZGôŸG ∫ÉªL≈ الــــبـــــدايـــــة واحملـــــطـــــة احلـــــالــــيـــــة كـــــانت

ـرء فيه موحش وضـيق .. يـكاد يخـتنق ا
ـــكـــان .. ثم فـــنـــاء وهـــو جـــزء من هــــذا ا
خـــلـــفى وكـــشـــافــــات مـــســـلـــطـــة عـــلـــيه ..
ـــيــنــا وأصـــوات مــخــتـــلــفـــة فى األركــان 
ـا يصدر من أبراج ويـسارا .. بعـضها ر
ـا يـســمع صـوت أجـراس مـراقــبـة .. ور
ــــا خـــطـــوات إنــــذار أو انـــفـــجــــار مـــا ور
أقـــدام .. أنه الـــعــالم الـــســفـــلى .. بــدون
أبــــواب ومــــقــــابض.. وجتــــد كـل من فــــيه
مــــعــــصــــوب الــــعــــيــــنـــ ..
ــيــزة لــرجــال وأصــوات 
ــــعــــاطف من أصــــحــــاب ا
الـــــســـــمــــــيـــــكـــــة .. ويـــــروى
نـكروسـيوس قـصة سـج
.. أسقـطته امرأة .. كانت
الــفـخ الــذى  أعــده بــإتــقـان
.. ولـم يــكن الــغــرض فــقط
هــو إســقـــاط جــســده ولــكن
ـــــــــة روحـه مـن خالل هــــــــــز
فـــقـــده ألهم أســـلـــحـــته وهى
مـــشـــاعـــره وإرادته .. وداخل
اجلدران وخلـف القضبان ..
وفى الــسـراديب الــسـفــلـيـة ..
يفقد هذا السج روحه كلية .. وكأنها
جـلطـات دماغـيـة متـكـررة .. هكـذا صور
نـكـروسـيـوس القـمع الـسـيـاسى الـبشع ..
وبعد عشـر سنوات .. يخرج السج ..
حرا طـليقـا .. لكنه ال يـشعر بـاحلرية ..
فــــــمــــــازالـت أصــــــوات أجــــــراس اإلنــــــذار
واالنــفـجــارات تـمـأل أذنـيه ويــظل يــبـحث
عـن سـجـن أّخـر يــخــتــبئ فــيه .. إضــافـة
إلى كـونه سجـ داخل نفـسه .. النـجاح
الـكــبـيـر لــهـذا الـعــرض نـابــعـا من صـدقه
الــــشـــديــــد .. والـــلــــمـــســــات الـــبــــســـيــــطـــة
والــدقــيــقــة الــتى مس بــهــا نــكــروســيـوس
قــلـــوبـــنــا حـــتى أدمـــاهــا وعـــقــولـــنـــا حــتى

نكروسيوس يقاوم القمع ويهجو التجسس  

 عرض مقسم
 ألربعة أقسام وكأنه
مغارة أو كهف

 مسرحه يناقش
االجتار فى الفتيات
وارتفاع معدالت
االنتحار

مونودراما فلسطينية عن أعجوبة طلب ذاكرة للنسيان
تنع لفرقة احلكواتى: فى عرض سهل 

قاصد فى التوصيل اللزوم لتحـقيق ذات ا
بـوضوح ودقة وبـساطة مـعا.. وكذلك كانت
وسـيقى دراميـة خالـصة بـدون أى إقحام ا
أو حــلــيــة أو تــطــريب كــعــادة مــوســيــقــيــيــنَــا
الذين يؤلفون باخلطأ للمسرح!.. وبالرغم
من أن الــعــرض "مـونــودرامــا" وأنــا ال أمـيل
ــثل واحـد يــفـضى (لـذلك إلـى مـشـاهـدة 
ـونــودرامــا" يـعــتــمـد مــعـظم مــا يــسـمـى بـ "ا
ـــثـــلــون ــثـل مـــحـــورى يـــصــاحـــبـه  عـــلـى 
مــســاعــدون أى ال يــعــتــمــد عــلى اإلفــضــاء
ـــــا عــــلـى الــــتـــــحــــاور - بـــــتــــعــــدد فـــــقط وإ
ــتــلــقى) ولــكــنى تــقــبــلت األصــوات - مـع ا
تـفردة لـفرنـسوا ـسرحـيـة ا مونـودراما أو ا
أبـو سالم وتعـاطفت معه كل الـتعاطف فى
ـمــتــنــعـة ــبــنى نــظـرا لــســهــولــته ا ـعــنى وا ا
ولـــبـــراعـــتـه وإلنـــســـانـــيــــته الـــعـــجــــيـــبـــة فى
الــتـــواصل الــتـى تــمت مـــعى!.. لــذلـك فــهــو
ــصـــاحب يـــســتـــحـــقــون كل وفــريق عـــمـــله ا

كنة وكل حتية واجبة. إشادة 

لـلسـخـريـة?! - وتـعـجلـه فى تنـفـيـذ مـهـمته
فى الــقــضـاء عــلى هــؤالء الــفـلــســطـيــنــيـ
"الــــذيـن يـــحــــتــــلــــون الـــبــــلــــد!".. وقــــد كـــان
فـرنـسـوا أبـو سـالم حـاضـرًا كـمـمـثـل  بارع
رغم اخــتــيــاره ألســلــوب "ســكه" فى األداء
الـتـمـثـيلى - فـيـهـا من الـبرود والـرتـابـة ما
فــيـــهــا - ولــكـــنــهــا تـــعــكس كـــيف يــتـــعــايش
اإلنـــــــســــــان مع أعــــــلـى درجــــــات اخلــــــطــــــر
ــوت فى أى حلــظـة ويــتـكــيف مع قــدوم ا
ويصـير - فى تـهكم - شـاغله كـيف سيتم
جـــــمع أشـالء جــــثـــــته وطـــــبــــيـــــعـــــة وشــــكل
جــنـازته.. إلـخ وذلك فى عــاديـة مــدهــشـة
ـن ألـفـوا احلـيـاة اآلمـنــة فى كـنف الـدعـة

واألمن!..
وكـأن السـيـنـوجراف بـسـيط شـجاع عـنـدما
لم يــتـكـلف ولم يـتـفـلـسف واخـتـار احلـوائط
الـبـيـضـاء - فى إشـارة إلى قـلب صـاحـبـها
والذى ارتـدى بـنطـلونـاً أبـيض الـلون أيـضا
كما كان فيـليب أندرييو معبرا فى دقة عن
عد واخملرج معا عندما مقاصد الكـاتب ا
اســتــخـــدم اإلضــاءة الــبـــيــضــاء الـــتى كــانت
تــســطع وتـخــفت بــدرجـات مــحـســوبـة عــنـد

ــســـتــمــر الــذى يــأتى من ســاحل بــيــروت ا
إلـى مـطــبــخه بــقــســوة وعــنف.. كل ثــانــيـة
ـــشـــروع رغم قـــذيـــفـــة!.. هــــذا الـــطـــلـب ا
تــفــاهــته هــو أن يــتــاح لــهــذا الــشــاعــر أن
يـسـتـيـقظ فى الـصـبـاح عـلى فـنـجـان قـهوة
يـصـنـعه كعـادته بـيـده!.. وقـد اسـتـفاض -
ـــلل - الـــعـــرض عـــلى لـــســـان إلـى درجـــة ا
بطله فى وصف دقـائق هذا الطلب. وفى
الـــبـــدايــة لـم أفــهم إصـــراره عـــلى إحــداث
ــلل بـذكـر تــفـاصـيل الـتــفـاصـيل فى هـذا ا
طـريقـة وطبـيعـة الفـروق ب طـرائق صنع
فـــنــــجـــان من الــــقـــهـــوة وإلى مــــاذا يـــشـــيـــر
اخـتالف مذاقـات فنـجان من الـقهـوة تبـعا
الخــتالف طــريــقــة صــنــعه أو "تــلــقـيــمه"..
ولــكـــنى فــجــاءة تــعــاطـــفت بــشــدة مع هــذا
مثل البـارع الذى ذكرنى بآخر فارع فى ا
ـــقــام هـــو شـــاعـــرنــا مـــحـــمــود الـــطـــول وا
درويش عندمـا أدركت فداحة اجلرم فى
حــقه كـإنـسـان مـحــروم من أتـفه احلـقـوق
بـيـنمـا يـلـهـو غـيـره "من اخلـونـة من أهـلـنا"
ـداعـبـة الغـازى اإلسـرائـيـلى "شـلـومو" -
أى ســـــالم وأوسـالمـــــة بـــــالــــــعـــــبـــــريـــــة ويـــــا

نصة لنرى صوت االنفجار تـمت إضاءة ا
حــائــطــ فى الــلــون األبــيض مــوضــوعـ
ــنـصــة بـزاويــة مـيل  45درجـة فى وسط ا
ويـــتـــقـــدم أحـــدهـــمـــا عـــلى اآلخـــر فـــتـــبـــدو
بينهما فـرجة نرى على أرضيتها عشرات
اجملـــلــدات والـــكــتـب مــبـــعــثـــرة عــشـــوائــيــا
ويــطـلق فـى الـهــواء مـتــراجـعــا من الـداخل
مـثل الذى ـقدمـة أى إليـنـا ظهـر ا إلى ا
ــثل الـشــاعـر مـحــمـود درويش هــنـا وهـو
فـــرنـــســـوا أبـــو ســـالم بـــقـــامـــتـه الـــفـــارعــة
ـــــائل إلـى الــــبـــــيــــاض وشـــــعــــره األشـــــهب ا
وجـبهـته الـعـريضـة وأنـفه الـطويـلـة ويقف
ــا فى الـــشـــاعــر لـــيـــشــرح ويـــفـــضى لـــنـــا 
دخـيـلة نـفـسه ومـا يعـتـمل فى ضـمـيره من
مشـاعر األلم ومعـاناة اجلـحود والـنكران
ولكن األهـم - كمـا شرحـت ورقة الـعرض
- هـــــو أعـــــجـــــوبــــة طـــــلب إيـــــجـــــاد "ذاكــــرة
لـلنـسـيـان" بيـنـما جـمـيع الـبـشر يـرفـضون
وت ولكن أن ينسوا أرواحـهم حتى بعد ا
من الـتــفـاصـيل الـكــثـيـرة الـتى ركــز عـلـيـهـا
م نص العرض هـى طلب صغير وتافه
ـنـعه الـقصف ولـكـنه مشـروع لـلـشاعـر. و

"ذاكــرة لـلـنــسـيــان" مـونـودرامــا فـلــسـطـيــنـيـة
بــسـيــطـة ولــكــنـهــا فـريــدة قــدمـتــهـا فــرقـة
"احلـــكــواتى" الــفـــلــســطـــيــنــيــة عـــلى مــســرح
الـعرائس من إخراج  وتـمثيل ومـشاركة فى
اإلعـداد فـرنـسـوا أبـو سـالم.. وأعـد الـعـمل
نـزار زعـبى عن مــجـمل أعـمـال وحـيـاة أو
فى احلــقـيـقـة عن حلـظـة روحـيـة فى حـيـاة
الـشـاعـر الـفـلـسـطـيـنى مـحـمـود درويش أو
بــشــكل أدق فـى الـثــالــثــة صــبــاحـا مـن أحـد
أيام أغسطس  1982عندمـا أفاق الشاعر
عـلى دوى الـقـصف اإلسـرائـيـلى فـتـبـخرت
أحـالمـه أو قــل أوهـــــــــــــامـه عــن الـــــــــــــواقـع
ـثال?!.. وقـام بعـمل السـينـوغرافـيا نزار وا
زعـبى واشـتــرك عـامـر خـلـيل فى اإلخـراج
وصـــمم اإلضــاءة فــيــلــيب أنــدريــيــو والــذى
قـــام بـــهـــنــدســـة الـــصـــوت أيــضـــا. والـــورقــة
ـصـاحـبـة لـلـعـرض أشـارت إلى الـفـكـرة أو ا
ـــــغـــــزى بــــقـــــولـــــهــــا: "قـالع وحــــصـــــون هى ا
محـاوالت حلـمـايـة اسم ال يـثق بـخـلوده من
الـنـسـيان حـروب عـكس الـنـسـيـان ال أحد
يـريد أن ينـسى وبشكل أدق ال أحـد يريد
أن يـــنــسى. يــنـــجــبــون األطـــفــال لــيـــحــمــلــوا
ـاذا يُــطـالب الـذين ألـقت بـهم أسـمـاءهم.. 
أمــواج الــنـــســيــان عــلـى ســاحل بــيــروت أن
يــشــذوا عن الــقـاعــدة? لم يــطــالــبــون بــهـذا
الـــقــــدر من الــــنــــســــيـــان كـى يــــنـــســــوا? ومن
سيسـاعدهم عـلى النسـيان فى هذا الـقهر
الـذى ال يـتـوقـف عن تـذكـيـرهم بــاغـتـرابـهم
ــــكــــان واجملــــتــــمـع ومن يــــرضى بــــهم عن ا
? مـن يـــــحــــمـــــيــــهـم من ســـــيــــاط مــــواطـــــنــــ
الحقة والتمـييز: لستم من هنا!. وهؤالء ا
ــــنـــــبــــوذون احملــــرومــــون من حـق الــــعــــمل ا
ـساواة مـطـالبـون فى الـوقت نفـسه بأن وا
يــصــفــقــوا لــقــمــعــهم ألنه يــوفــر لــهـم نــعــمـة
ُـطـالب بـالـنـسـيـان الـذاكـرة وهـكـذا يـدفع ا
أنه إنـــــســـــان إلـى قـــــبـــــول اســـــتـــــثـــــنـــــائـه من
احلـــقــوق لـــيــتــدرب عـــلى الــتـــحــرر من داء
نـسيـان الـوطن علـيه أن يـصاب بـالسل كى
ال يـــنـــسـى أن له رئـــة وعـــلـــيه أن يـــنـــام فى
الــعــراء كى ال يــنـــسى أن له ســمــاء أخــرى
وعـلـيه أن يعـمل خـادمـا كى ال يـنسى أن له
ــنع من الــتــوطـ كى ال مــهـمــة وطــنــيـة و
" وأنا أوافق تمـاما كالً من ينـسى فلـسطـ
نــزار زعـبـى وفـرنــســوا أبـو ســالم كــمــعـدين
ـعـنـى لـعـرضـهـمـا. فـقط سـوف عـلى هـذا ا
أعــرض لـبــعض تــفــاصـيــله الــتى أظن أنــهـا
بالغـة األهمـية.. فمـاذا فعل صنـاع العرض
لــــتــــقــــد هـــذا احملــــتــــوى فى إطــــار مـــادى
مناسب له قادر على التواصل والتوصيل?
عــلى صــوت مــوســـيــقى هى مــؤثــر صــوتى
خـاص يعـد للـصـدمة ويـشبه األزيـز الذى
يــســبق إطالق وانــفـــجــار الــقــذائف.. ومع

 محمود درويش يعود شارحاً
 مشاعر األلم ومعاناة اجلحود

 أجواء من القهر تذكرنا 
كان باالغتراب عن ا

كفاح ال ينتهى من احلصار إلى فاوست..
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بـــعـــد بـــروفـــات اســـتـــمـــرت خـــمـــســـة أشـــهـــر
انـسحب النجم فـاروق الفيشـاوى من بطولة
عـــــرض (سى عـــــلـى وتـــــابـــــعه قـــــفـــــة) وأثـــــار
انــســحـــابه عــدة أمـــور مــثل مـــدى إمــكـــانــيــة
انــسـحــاب الـنــجم من الــعـرض فى أى وقت
وقـد تـقـاضى الـفـيـشـاوى مـقـدم الـعـقـد رغم
أن لــوائح الـبــيت الـفــنى لــلـمــسـرح ال تــسـمح
بــذلك ثم إن هــذا الـتــعــثـر هــو الــثـانـى عـلى
الــتـــوالى لــلــمــخـــرج مــنــيــر مــراد بـــعــد تــعــثــر
مـــشـــروعه الـــســابـق (الــلـــجـــنـــة) والـــذى كــان
مقررًا أن يقوم بـبطولته النجم نور الشريف
وألن اخملـــرج مـــنــــيـــر مـــراد قــــد اعـــتـــذر عن
احلديث جلريدة (مسرحـنا) فقد استطلعنا
آراء رئيـس البـيت ومـديـر الـفـرقـة وعدد من

. مثل اخملرج وا
مطلوب احترام التعاقدات

> هـشام جـمعة يـقول: «ال أمل فى أى شىء
ـا أن الناس ال تـفرق بـ كوننـا أصدقاء طا
وبـــ الـــعـــمـل لـــذا البـــد من تـــدخل حـــاسم
لرئيس البيت الفنى للمسرح ألن النجم كبر
أو صـغـر البـد أن يـحـتـرم تـعـاقـداته ولـو مـر
األمـر بـسالم سـيتـكـرر كل مـرة وسـيـنـسحب

باقى أبطال العرض أيضًا!

> د. أشـــــرف زكـى رئــــيـس الــــبـــــيـت الــــفـــــنى
لـــلــمـــســرح: «الـــفــيـــشــاوى أبـــدى لى أســـبــابــا
خــــاصـــة العــــتــــذاره (رفض زكـى اإلفــــصـــاح
عـنهـا) والعـرض لن يتـوقف فقـد  التـعاقد

ثل آخر وانتهى األمر»!. مع 

> د. سـميـرة محـسن تطـالب بالـتعـرف على
ــا يــكــون عــذرًا عــذر الــفــيــشــاوى أوال «فــر
قــهــريــا فــفى هــذه احلــالــة عــلــيــنــا أن نــقـدر
ظــروفه. وتـضــيف: أنــا أعـلم أن الــفـيــشـاوى
ــا يــعـــانى من مـــشــاكل فـى الــغـــضــروف ور
شاركة فى أى يكون الطبـيب قد منعه من ا

عمل».

> سامى مـغاورى: «هنـاك الكـثيـر من األعمال
ـسـرح الـدولـة يـسـتـغـرق الـتـحـضـيـر لـهـا وقـتـًا
طـويًال حتى إذا ما جـاء موعد عـرضها فوجئ
ـمثلون بأن الـعرض الذى كان مـقررًا افتتاحه ا
فى الصيف تأخر إلـى الشتاء وأنهم قد دخلوا
فى أوقـــــات أخــــرى ال تــــنـــــاسب مــــواعـــــيــــدهم
وارتـباطاتـهم األخرى وحيث إن مـسرح الدولة
فـى ظل االنـــفــتـــاح االقــتـــصــادى احلـــالى دخل
ــنــافــســة ولــيس اخلــدمــة وارتــبط مــنــظــومـة ا
بــالــعــرض والــطــلب والــربح الــتــجــارى وأصــبح
مـطــالــبـًا بــاحلــصـول عــلى ربح ومـن ثم جلـأت
إدارته لـــلــنــجــوم لــتــحـــقــيق أربــاح إذا فالبــد أن

تخضع لظروف النجم».

قـضـيـة انـسـحـاب الـفـيـشـاوى بـعـد تـقاضـيه
مقدما لعقـده أثارت نقطة هامة فهذه هى
ـرة األولى التى يدفع فـيها البـيت عربونا ا

تعاقد وهو ما يشكل مخالفة للوائحه.
> هــشـام جــمــعـة يــؤكــد أن الــفـيــشــاوى حـصل
عـلى مـقـدم وأن هــذه الـسـابـقـة هى األولى من
نـوعـهـا فـى تـعـامل مـسـرح الـدولـة مع الـفـنـانـ
ويقول: «الشئون القانـونية بالهيئة تعكف حاليا
طالـبته بالعربون عـلى دراسة عقد الفـيشاوى 

وأيضا بالشرط اجلزائى فى عقده».

ويـقـول الـعـصـفـورى: «هـنـاك خـلل فـى عـقود

> فـى مسرحـية «الـسبـنسة» يـنجح سـعد الـدين وهبـة فى إخضـاع اخللفـية االجـتمـاعية
حلـتـميـات اخللـق الفـنى ألنه يربـط عمـله من أولى صـفحـاته بخط الـصـراع الرئـيسى
ــثل الـسـلــطـة سـواء كــان مـديـرا أو عــمـدة أو مـأمــورا وبـ الـطــبـقـة مـن اخلـارج بـ 

ستوى االجتماعى. الفقيرة التى يعيش داخلها القرويون.. هذا على ا
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انسحاب فاروق الفيشاوى من «سى على» يفتح ملف عقود مسرح الدولة

عنده أسبابه!

وســقـطت ســقـوطـا مــدويـا هل نــنـسى عـرض
(نص أنــــــا ونـص أنت) الــــــذى ضـم ســــــهــــــيـــــر
الـبابلى وإسعاد يـونس فى عز تألقهـا ومعهما
شـريف منـيـر ولم يسـتـمر أكـثر من 15 يـوما
لك جنوما لـسوء مسواه إن مـسرح الدولـة 
بـعمـلهم وسـلوكـهم وليس بـوضع أسمـائهم فى
ــــتــــحــــمــــســــ أول األفــــيـش وأنــــا من أشــــد ا
لـالســتــعـــانــة بـــأبــنـــاء الــبـــيت الــفـــنى وإن كــان
الـنـجـوم يسـعـون خـلف الـسيـنـمـا والـتلـيـفـزيون
ـسـرح ونحن الرتـفاع أجـورهم فـلـيتـركـوا لـنا ا
قــادرون عـلـى إخــراج أجـيــال تــعــلى مـن شـأن

مسرح الدولة».

> سميـر العـصفورى: «حـكاية جنم الـشباك
ـــســـرح مــــجـــرد إشـــاعــــة ألن الـــنـــجـــوم فـى ا
الــقــادرين عــلى جــذب اجلــمــهــور ال يــتــعـدى
عــددهم أصــابع الـــيــد الــواحــدة واحلل هــو
عودة نظام الفرقة التى تعمل بأبنائها ألنهم
الـرصيـد احلقـيـقى لهـا ألنه ثبت أن أعـضاء
الـفرقة ح يـتحولون حلـزب سياسى وفنى
ـسرح فإنـهم يحـققـون جناحـا كبـيرا وانـظر 
الـطـلـيـعـة الـذى عـاش سـنـوات عـديـدة يـقدم
أعـمـاال نــاجـحـة بـدون جنــوم آخـرهـا عـرض
«الــــبــــؤســــاء» الـــذى حــــقـق جنـــاحــــا فــــنــــيـــا..

وجماهيريا كبيرين».
ومـوضــوع االســتـعــانـة بــالـنــجـوم وهـم يـبــيـعه
بــعـض الــشــبــاب مـن اخملــرجــ لــلـــمــتــاجــرة
بعالقتهم بالنـجوم وتقد األمر كما لو كان
ــشــاركــة وفى الــنــهــايــة مــقــابل إقــنــاعــهم بــا
يـستـقـدمـون جنومـا يـتسـاوون فى مـسـتواهم
مع أبـــنــاء الـــفــرقـــة وإن كــانـــوا أقل حـــمــاســًا

منهم والنتيجة صفقة خاسرة».

> ســــــامى مــــــغـــــاورى: «مـــــســــــرح الـــــدولـــــة
يــسـتـعــ بـالـنــجـوم لــتـسـويق الــعـرض لـكن
مـــاذا فـــعل لـــلــــصف الـــثـــانـى والـــثـــالث من
أبـنـائه أين الـكــوادر الـفـنـيـة الــتى يـقـدمـهـا
مـــســـرح الــدولـــة وفى الـــســـتـــيــنـــيـــات كــان
ــسـرح الــقـومى هــو الـبــطل وعن طــريـقه ا
عــــرفـت اجلــــمــــاهــــيـــــر عــــبــــد الــــلـه غــــيث
ورشــوان تــوفــيق وغــيــرهــمــا ألنــهم كــانـوا
ــــســـرح ــــشــــاهـــدة عــــروض ا يــــتــــوافـــدون 
الــقــومى اآلن تــبـدل األمــر بــحــيث صـارت
ــشـاهــدة الــنـجم الــنــاس تــذهب مـجــبــرة 
واإلدارة تـستـع بـالـنجـوم حتى تـنفى عن
نـفـسهـا مـسـئولـيـة فشل الـعـرض بأنـهـا قد
اسـتـقـدمت جنـمـاً.. فـمـاذا تـفـعل أكـثـر من
ذلك رغم أن الـنـجم لـيس مـعـيـاراً لـلـنـجاح
والـــدلـــيل عـــروض جنـــحت دون أى جنـــوم

مثل «قهوة سادة».
> يــنــفـى د. أشــرف زكى كــثــرة انــســحــاب
الـنجوم من عروض الـبيت الفنى لـلمسرح
ويـــــقــــــول: «أين هــــــؤالء الـــــنــــــجـــــوم الــــــذين
انـسـحـبـوا مــشـكـلـة هــالـة فـاخـر إن كـانت
هــنـاك مــشــاكل فى الــعــرض جـاءت إلــيــنـا
وأبــدت رغــبــتــهــا فى االنــســحــاب وعـرض
سـعـيـد صــالح لم يـلغ لــكـنه أصـيب بــتـعـثـر

مع فى العملية الفنية.
تـشــاركه الـرأى د. ســمــيـرة مــحـسن وتــقـول:
هـالة فاخر وسـوسن بدر أبدتا رغـبتهما فى
ـــســـرح فـــتــرة االنـــســـحــاب وأعـــطـــتـــا إدارة ا
لتـدبير األحـوال والبـحث عن بديل وبـالتالى
فـهــمـا لــيـســتـا مــخـطـئــتـ ألن الــتـعــاقـد مع
الـنـجم ال يـسـتـمـر إلى مـا ال نـهـايـة بل لـفـترة
معينة يعقـبها جتديد العقد ومن حق الفنان

أن يطلب عدم جتديد عقده».
سرح إعادة صنع جنوم ا

ولن يــكـــون هــنــاك فــرصـــة أمــامه لـــلــتــراجع
أيــضـــا مــســرح الـــدولــة لن يـــســتــطـــيع إلــغــاء
ـالــيـة ســتــحـاســبه عـلى الـعــرض ألن وزارة ا
مـقـدم العـقـد الـذى تقـاضـاه ولن يـتـمكن من

ا أنه هو من ألغى التعاقد». أخذه طا

بـعــد أن تـكــررت ظـاهــرة انـســحـاب الـنــجـوم من
عـروض البيت الفـنى للمسـرح ومن ال ينسحب
ــشـاكل واألزمــات داخل الـعـرض مــنـهم يــثـيـر ا
ومـشـكــلـة «ذكى فـى الـوزارة» لـيــست بـعــيـدة ومـا
ترتب عليهـا من انسحاب هالة فاخر وقبل ذلك
ـلك لــيـر» انــسـحــبت سـوسـن بـدر من عــرض «ا
وغـيـرهــا من احلـاالت فـهل ســيـسـتــمـر مـسـرح

الدولة فى االستعانة بغير أبنائه.

> هشام جمعـة يقول: «أتمنى أال نلهث خلف
الـــنــجـم وأن نـــدرك أن الـــعــرض هـــو الـــنـــجم
ومـستـواه هو مـا يـحدد جنـاحه ولك أن تنـظر
إلى كم الـــعــروض الـــتى حـــوت جنــومـــًا كــبــارًا

> د. ســــمــــيــــرة مـــحــــسن: «إن كــــان مــــســـرح
الـدولة يـسـعى لـتغـيـيـر لوائـحه وإدراج مـقدم
الــــعــــقــــد فى بــــنـــوده فــــهــــذا شىء مــــحــــمـــود
خـصـوصـًا أن الـبـيـروقـراطـيـة احلـالـيـة تـمـنع
حـصـول الـفـنـان عــلى أى مـسـتـحـقـات له إال
بـعد افتـتاح الـعرض وأحـيانا بـعد االفـتتاح بـ
15 يــومـاً وعــرض «رومـيــو وجــولـيــيت» عـلى
ثال ظل أبطـاله يقومون بالتدريبات سبيل ا
لــشــهــور طــويــلــة دون أن يــحــصــلــوا عــلى أى

مقابل إال بعد االفتتاح».
وتقـتـرح د. سمـيرة: «أن يـكـون هنـاك مـقابل

للبروفات يعادل ربع قيمة التعاقد».
> محمود احلـدينى: «العقد احلالى مراجع
قانونيـا وعمل من خالله جنوم كبار آخرهم
يـحــيى الـفــخـرانى وكــلـهم لم يــحـصــلـوا عـلى
مـســتـحـقـاتـهم إال بـعــد رفع الـسـتـار لـكن إن
كـان مسرح الدولة يـريد تغييـر العقد بإدراج
ــقـدم به فـهـذا من شـأنـه خـلق الـتـزام عـلى ا
الــطـرفــ حـيث إن الــفـنــان ســيـحــصل عـلى
ـا تـقـاضاه مـقـدم ويـوقع عـلى وصل أمـانـة 

مسرح الدولة.. أنها ال حتدد موعدًا لبداية
ـسـارح السـيـاحـية ونـهـاية الـعـرض رغم أن ا
ـسـارح االبـتـذال ــثـقـفـون  أو مـا يـسـمـيـهـا ا
تـنص عـقـودهـا عـلى مـدة الـعـرض ومـوعدى
ـعــلم حـكـشـة الـبـدايــة والـنـهــايـة وبـالـتــالى فـا
ـــــــســــــــرح اخلـــــــاص أفـــــــضـل فى صــــــــاحب ا

تعاقداته من مسرح الدولة».

> د. أشـرف زكى: حـصـول الـفيـشـاوى عـلى
مـقــدم لـعــقـده هــو خــطـوة أولى فى مــشـروع
تـــعــديل عـــقــود مـــســرح الــدولـــة وإدراج مــنح
ـتــعـاقــد مــقـدمــا لـعــقـده وحــقــيـقــة فـإن كل ا
الــعـــقـــود بــحـــاجــة إلى تـــعـــديل ســواء عـــقــود

سرح أو السينما أو التليفزيون». ا
ويـنـفى أشـرف زكى أن يـكـون مـوقـفه حـرجـًا
فى هذه الـواقـعـة كونه رئـيس الـبـيت ونـقيب
ـمثلـ أيضا ويقـول: «من أين يأتى احلرج ا
فــنـحن لم نــخـتــلف لـنــلـجــأ لـلـنــقـابــة ثم إنـنى
لــست وحـــدى فى الــنــقـــابــة هــنـــاك مــجــلس
إدارة وهــــنـــاك شــــئـــون قــــانـــونــــيـــة يــــرأســـهـــا

مستشار من مجلس الدولة».

نافسة  سامى مغاورى: مسرح الدولة دخل منظومة ا
وعليه أن يخضع لظروف النجم!
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سارح ال تغلقوا ا
ـسـارح ومـحـنة حـيـنـمـا كـتبـت في األعداد الـسـابـقـة عن حي ا
غـلقة سـارح ا ـسئولـ باسـتعـادة ا مـسرح الـهنـاجر مـطالـبا ا
الـتي كـان لهـا دور فى حيـاتـنا الـثقـافيـة كـمسـارح عمـاد الدين
وحديـقة األزبكـية والتي تـعتبـر ثروة قومـية ينبـغي احلفاظ
ـمـكن استـعادة عـلـيهـا حيـنـما كـتـبت ذلك متـفـائال بأنه من ا
ــمـلــوكـيـة ـســارح مـثــلـمـا تــسـتــعـيـد الــبـيــوت األثـريـة ا هـذه ا
والـقـصـور اإلسالمـيـة ونـقـوم بـتـرمـيـمـهـا وإصالحـهـا لم أكن
أتــصــور أن مــا يــحــدث فى الــواقع هــو عــكس مــا تــمــنــيــته أو
سـارح ال فتـحهـا هو الذي تفـاءلت به إذ إن مسـلسـل إغالق ا
أخــذ يـتــوالى ويـسـتــشـرى مــنـذ بـدأ بــاحـتـراق مــسـرح األوبـرا
اخلـديـويـة لـيـصـبح مـجـرد جـراج كـئـيب لـلـسـيـارات ولـيـشوه
أجمل بـقعة تاريخيـة فى القاهرة ثم اختـفاء مسرح احلكيم
ـسـارح ـسـرح الـوحـيـد الـبـاقى فى عـمـاد الـدين شـارع ا وهـو ا
وبـعـدها  هـدم وتـخريب مـسرح الـسـامر الـذي كان مـتـنفـسا
سـرح الشعبى ثم إغالق للـفرق اإلقليـمية وبـوتقة للـتراث وا
يـة الـفـنون ومـسـرح سـيد درويش بـالـهرم واآلن مـسـرح أكـاد
يتم إغالق مـسرح الـطلـيعـة ومسـرح السالم بـحجـة أنهـما فى
ـا يلـحق بـهمـا مسـرح الـعرائس بـعد حاجـة إلى اإلصالح ور
ــسـرح الـقـومي الــعـريق الـذي مـا إن ـيـاه وكـذلك ا إغـراقه بــا
يــخــرج من مــحــنــة حــتى يــدخل فى مــحــنــة أخــرى آخــرهـا
احلريـق الذي حدث به نتيجـة اإلهمال هذا فضال عن إغالق
جمـيع مسارح وفـرق القطاع اخلـاص التي لم يبق مـنها سوى
مـســرح الـزعــيم ومــسـرح الــفن. واآلن هـا هــو ذا مـســرح الـفن
ـهددة بـالـزوال وأيـضا غـلـقـة وا ـسـارح ا يـنـضم إلى سـلسـلـة ا
سـلسل إغـالق مسـرح التـليـفزيون كن أن نـضيف إلى هـذا ا
(مـسـرح يـوسف الـسـبـاعى) وهـكـذا. أي أنـهم يـغـلـقـون مـسارح
الــدولــة ومــســارح الــقــطــاع اخلــاص عــلـى حــد سـواء دون أن
فـروض أن تدافع ـسـرحيـون أو نقـابتـهم الـتى من ا يتـحرك ا

عنهم.
ويبـدو أن األمـر قـد أصـبح وكـأنه وباء وعـدوى مـرضـيـة أخذت
تـنـتشـر مـثل انـتشـار الـنـار فى الهـشـيم أو كـأنـنا بـإزاء ظـاهرة
سـرحية "مشعـلوا احلرائق" أو فلنقل ميتـافيزيقيـة تذكرنا 
ـســارح". ولـنـكن صـرحـاء يـا سـادة إذا كـانت كـارثـة "مـغـلـقـوا ا
ـسـارح ـبـرر وراء إغالق هـذه ا حــريق مـسـرح بـنى سـويف هى ا
بحـجة حتـقيق وضمـان وسائل األمن واألمـان فلـماذا لم يتم
هـــذا األمــر حـــتى اآلن وقـــد مــضى عـــلى هـــذه احملــنـــة عــدة
اذا لـم تتـخذ اإلجـراءات الالزمة عـلى وجه السـرعة سنـوات? 
لــتـحــقـيق هــذا األمـر مــثـلــمـا اتــخـذت اإلجــراءات الـســريـعـة
والفـورية بعد حريق مجلس الشورى التي لم تستغرق بضعة
شــهــور ال عــدة ســنــوات? ألــيس هــذا من الــغــريب والــعـجــيب
ـريب يـا حـضـرات?! ودعـوني أسـألـكـم يـا سـادة سـؤاال بـريـئا وا
ــاذا لم يــتــحــول مــبـنى ـز  وصــدقــوني لــيس فــيه غــمــز وال 
مجـلس الشورى بعد احـتراقه إلى جراج للسـيارات كما حدث
ـاذا ال بــعــد احــتــراق مـبــنى األوبــرا اخلــديــويــة الــعـريـق? أو 
ـسـرح الفن? هل ألن يـتـحـول إلى حـديقـة مـثـلمـا يـراد اآلن 
مبـنى مجلس الـشورى أهم من مبـنى لألوبرا أو دار لـلمسرح?
ال أظن ذلك. فــإذا كـانت دار مـجــلس الـشـورى يــجـتـمـع فـيـهـا
ـقراطـيـة فـإن دور األوبرا ـثـلـو الشـعب بـاعـتـباره رمـز الـد
سـرح والفنون جميعًـا يجتمع فيهـا الشعب نفسه الذي هو وا
ـسـرح فى ــقـراطـيــة ذاتـهـا ولـيـس رمـزهـا فــقط أي أن ا الـد
ـان الشعب وهـو األصل وهو األولى بالـرعاية حقـيقته هـو بر
واإلصـالح الــــفـــــوري والــــســـــريع. ولــــنـــــتــــذكـــــر يــــا ســــادة أن
ـقراطية الـتي يتغـنى بها الـعالم أجمع نـشأت وترعرعت الد
ـسـرح فـى بالد اإلغـريق ولـنـتـذكـر أيـضـا مـقـولـة أحـد داخل ا
ى الــتي جـاء فــيـهــا: (أعـطــني مــسـرحـا ــسـرح الــعـا أعــمـدة ا
ـا يـعنى بـكل بـسـاطة أن إغالق مـسـرح هو أعـطـيك شـعبـا) 
خـــنق حلـــريـــة الـــشـــعـب وإزهـــاق لـــروحـــة الـــقـــومـــيـــة وقـــتل

قراطية. للد

فـالـقـمة مـرسـومـة كـمـنظـور من خط
R-VP مـن الـــــنــــــقـــــطــــــة اجلـــــديـــــدة
سرح بينما ألسفل مستوى خشبة ا
ــارة بـــالــســـطح الــرأسى اخلــطـــوط ا
ن لــــتــــكـــــمل مـــــنــــظــــور احلـــــائط األ
ونـقـطــة الـهــروب لـلــحـائط الــشـمـالى
 L-VP واحلــد األعـــلى أو الـــقــمــة
يتم إيجادها بـنفس الطريقة. ونظرا
لـوضع احلـائط اخلـلـفى فـإن نـقـطة
الـــهــروب ســتـــقع خــارج الـــورقــة يــتم
ـنـظور بـإنـشاء الـقمـة والـعمق عمل ا
ن. لــلــحــائط األيــســر واحلــائط األ
جــانـبـى فـتــحــة الـبــاب  إســقــاطـهم
سـتـوى فـارتـفـاعـاتهم مـبـاشـرة من ا
 حتـديــدهـا بــعـمـل نـقــطـتى قــيـاس
جــديــدة ( H3 )و( H4)عـن طــريق
الـــرسم من  C-VOعــبـــر مــســـتــوى
ـــســــتـــوى الــــلـــوحـــة. فــــتـــحــــة الـــبــــاب 
االرتـفاع (8 )عـلى كل قـطب يـسقط
ويـرجع إلى نـقـطـة ( C-VP )حـيث
ــــر بــــالـــــبــــاب ويــــحــــدد الــــبــــاب فى

نظور. ا
الـشباك مـثل الباب  حتـديده على
ــــــــســـــــتــــــــوى األرضـى. اخلــــــــطـــــــوط ا
الــــــرأســـــيــــــة تـــــقــــــام بـــــدون حتــــــديـــــد
ارتـــفــاعـــات بــاســـتــخـــدام أقــطــاب أو
نـــقط الـــقــــيـــاس لـــلـــحـــائط األيـــســـر
فـــــــالـــــــشـــــــبـــــــاك مـــــــحـــــــدد من (0  )
3والــــــــــرأسـى مــــــــــحــــــــــدد من (8  0
ــــســــتـــوى األســــفل ويـــوصــــلــــون إلى ا
(C-VP) بــاســتــخــدام خـطــوط إلى
ــركــزيـــة ونــقــطــة نــقـــطــة الــهـــروب ا
الهروب الـشمالـية تسـتخدم لـتحديد

االرتفاعات للشمال.
الــشـــكل األســاسـى تــمــثـــيــله اآلن فى
مـــنـــظــور ثـــنـــائى األبـــعـــاد "الـــلـــوحــة"
ســـمـك خط احلـــائط والـــتـــفـــاصـــيل
ــكن إضــافـتــهــا وحتــديـد مــقــيـاس
الــــــرسـم فـى شــــــكل ( D ) ألن خط
األفق وهو (6) فوق مـسـتوى خـشـبة
ــســرح ويــصــبح كــمــرجع لــتــحــديـد ا

نظر. مثل فى ا مكان ا

ـــصــمـم وظــيـــفـــتــان  إن اإلســـكـــتش ا
أساسيتان:

األولى: أنــهـا الـطـريـقـة األولـيـة لـنـقل
األفكار واالبتكارات الفراغية ثالثية
األبــعــاد عــلى سـطـح الـلــوحــة ثـنــائــيـة
األبـعـاد وذلك قـبـل الـتـنفـيـذ الـعـمـلى

للماكيت.
الـــثــــانـــيــــة: وهى بـــعــــد االنـــتــــهـــاء من
الــــــرسـم  من خـالل اإلســــــكــــــتش –
ــفــيـدة ــعــلــومــات ا ـعــالم وا بــعـض ا
ـــكن االســـتـــفــادة مـــنـــهــا فى والـــتى 
ابـتـكـارات جـديـدة فـيـمـا بـعـد. وبـهذه
ــهـارة – الــطـريــقـة  –بــإتـقــان هـذه ا
ـبتـد من تقد ـصمم ا سيـتمكن ا
أفـــكــاره بـــدقـــة مـــعـــقـــولـــة وذلك فى

صورة إسكتش.
استخدام الشبكة الفراغية

ــصــمــمــ – قــد ال يــعــتــمــد بــعض ا
الــــــــبـــــــارعـــــــ فـى الـــــــرسم  –عـــــــــلى
ــنــظــور اعــتـمــادا كــامال رســومــات ا
ـــوهــبــة الـــطــبـــيــعــيـــة واإلحــســاس فــا
قـاييس والـنسـبة تزودهـم بتكـنيك بـا
شـخصى لطريقـة التفكـير واالبتكار
; ــبــتــد أمـــا بــالــنـــســبــة لــلـــمــصــمـم ا
ــنــظــوريـــة هى طــريــقــة فــالــشــبــكـــة ا
لـلتـفكـير والـعمل مع األشـكال ثالثـية
األبعاد فى الفراغ باستخدام اللوحة

أو الورقة ذات البعدين.
ــوضـوعـة عـلى إن الــزوايـا الـفـرديـة ا
ـسـرح قـد ال سـطح أرضـيـة خـشـبـة ا
تــســاعــدهم فى إدراك مــيــكــانــيــكــيــة
نقطـة اإلسقـاط للمـنظور مع نـقطة
رؤيـــة واحــدة واألخــذ فى االعـــتــبــار

الكم الهائل من نقاط التهريب.
ــنــظــورة  – وعـــلى ولــكن الـــشــبــكــة ا
الـرغم من الـتـقـريب  – هى طـريـقـة
بـســيـطـة وذات دقــة كـافــيـة لــتـقـد

نظور على بعدى اللوحة. ا
ــــيــــزات اســـــتــــخــــدام طــــريــــقــــة إن 
ـنــظـوريـة) ـنــظـور هــذه (الـشــبـكــة ا ا
عـلى الـلـوحـة ذات الـبـعـديـن تـنـحـصر

فى أربع نقاط.
 1 -بــعـد االســتــخـدام األول لــنـقــطـة
الحــظـة (الـرؤيـة) إلنـشـاء الـشـبـكـة ا
ـــــنـــــظــــور ـــــنــــظـــــوريـــــة يـــــتم رسـم ا ا

االتصـال هـذه أن جمـيع االرتفـاعات
واألطـوال احلقيـقية تـقع فى مستوى
عـلومات ننـقلها إلى الـصورة وهذه ا
نـظـور بـاستـخـدام أقـطـاب أو نقط ا

ؤقتة. القياس ا
ــــنــــظـــور لالرتــــفــــاعــــات وخــــطــــوط ا
ـركـزية اإلضـافيـة لـنـقطـة الـتـهريب ا
ـــســتــوى الـــشــبــكــة  (c-vp)مــوازيــة 
األرضــيـة. نــقـطــة أو قــطب الـقــيـاس
pp ـكن إقـامـتـهـا فى أى مـكان مع
ـــــنـــــظـــــور أو أى أو مـع أى خط فـى ا
خط مــــــــواز مـــــــؤقـت االرتـــــــفــــــــاع فى
ــكن حتـديــدهـا عـلى خط ــنـظـور  ا
ــــقـــاس فى مــــرســـوم مـن االرتـــفــــاع ا

.(c-cp. إلى pp) 
ولـلـتـوضـيح كـمـثل (h1 فى الـشكل )
dكــمـــثل هــو قــطب ( 12) مــرفــوعــا
عـــلـى خط رأسى  2 فى الــــشــــبــــكـــة
األرضـيــة. االرتــفــاع احلـقــيــقى عــنـد
قـمـة الـقـطب يـتم إسـقـاطه وتـرجيـعه
إلى (cvp)حــتى يــتـقــاطع مـع أسـفل
ن. مستوى اخلـشبة مع السطح األ
الــــقــــطـب أو الــــنــــقــــطــــة ( h2)عــــلى
اخلط الـرئــيـسى ( 10 )الـذى يــقـوم
ــهــمــة إليــجــاد االرتــفــاعـات بــنــفس ا

ستويات العليا. على ا
إيجاد أو استخدام نقط الهروب

ـــشــهــد ـــنــظــر أو ا ـــا أن حــوائط ا
حتـــــدد عـــــلـى خـــــطـــــوط الــــــشـــــبـــــكـــــة
ـــهم إيــــجـــاد نـــقط األرضـــيـــة فـــمـن ا
الـــهـــروب. نــقـط الــتـــهـــريب خلـــشـــبــة
ـــســـرح الـــيـــمــــنى والـــيـــســـرى بـــدون ا
اســـتـــخـــدام  op وذلك بـــاســـتـــخـــدام
ــســـتــويـــات الـــســفـــلى فـى مــســـتــوى ا
للـجانب   HL األرضـية لـيتـقاطع مع
ــتــد لــيــرسم نــقــطـة ن كــمــثل  األ
HL عــــلىR – vR  ــــنى هـــروب 

بسهولة.
ــــــكن  2 -الـــــشــــــبــــــكـــــة األرضــــــيـــــة 
تــطـويـرهـا ألى خــشـبـة مــسـرح مـعـ
وإمكانـية حفـظها واسـتخدامـها عدة

مرات.
ـــكن رســـمه عـــلى ـــنـــظــــور  3 -إن ا
مـــــقــــــيـــــاس رسـم مـــــصــــــغـــــر حلــــــفظ
اســتــخــدام الــفــراغ والــنــســبــة وبــعــد
ــــكن تــــكــــبــــيـــــرهــــا إلى حــــجم ذلـك 

االسكتش.
ـــصــمم 4 - أخـــيـــرًا فــإن اســـكـــتش ا
يـــضع إطــاراً عـــامــاً لـــلــعــمـل وأيــضًــا

حلساب األبعاد الثالثية للماكيت.
مستوى األرضى

إن اخلــطـوط األســاسـيـة الســتـخـدام
نـظوريـة مبـينـة فى الشكل الـشبكـة ا
ــنــظـور ( .(Aإن تــطــويــر اسـكــتـش ا
ــنــظــور يــبــدأ مع لــوحــدة مــبــســطــة 
مـســتـوى األرضـيـة ( (Aالـتى يــحـدد
مــكــانــهـا بــالــشـبــكــة ذات األبــعـاد. ثم
يــــرقـم وضع األبـــــعـــــاد لـــــلــــتـــــوضـــــيح
ومـنـظـور آخـر لـنـفس الـشـبـكة B مع
تـــــوضـــــيح إطـــــارات وحـــــدود خـــــشب

ــــســـرح. فـــالــــشـــبـــكــــة األرضـــيـــة  ا
تـطويرها عن طـريق (نقطـة النظر)
وهى مـــســــافـــة مـــحـــددة عــــلى شـــكل
مــــخــــروطـى بــــزاويـــــة قــــدرهــــا (30 
درجــــــة) فــــــخـط األفق - كــــــمــــــثل -
مـحـدد عـنـد 6 واإلطـارات الـرأسـيـة
عـــــنــــد 1اخلــــطــــوة األخــــرى  C هى
رسـم مـــــــســـــــتـــــــوى األرضـــــــيـــــــة وذلك
ــوضـحـة فى ـربــعـات ا بــاسـتـخــدام ا
ــــــســـــتــــــوى األصـــــلى Aاخلــــــطـــــوط ا
الــرأســيــة تــرسم عــلى األركــان ومن

خاللها حتدد االرتفاعات.
أقطاب القياس

من الضـرورى أن نـتـذكـر عنـد نـقـطة

صممون البارعون ال يعتمدون  ا
نظور اعتماداً كلياً على رسومات ا

 هشام جمعة  فاروق  الفيشاوى

اذا? سرح..  عربون عقد السينما غير معمول به فى ا

د. سميرة محسن محمود احلدينى سامى مغاورى

ا ألسباب قهرية! ر

ظروف النجوم!

عقود البيت الفنى

علم حكشة! عقود ا

خطوة لتعديل العقود

مقابل للبروفات!

تكرار انسحاب النجوم

العرض هو النجم

االستعانة بالنجوم

النجم ليس معيارا للنجاح
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ـسـرحـيـ  تـوقع عــدد كـبـيـر من الـنـقـاد ا
هرجان هل كنت فوزك بـجائزة التمثيل با

تتوقع اجلائزة وكيف استقبلت الفوز? 
- "أحــمـد الــله عــلى فـوزى بــجـائــزة أفـضل
ـهرجـان التـجـريبى هـذا الـعام فى ثل بـا
أول مشـاركـة لى به وأهم من اجلـائـزة هو
ـصـر االسـتــقـبــال اجلـيــد لـلـوسـط الـفـنـى 
ــســرحـيــة "حتت الــصــفـر" ودورى والـعــالم 
ـــســرحـــيــ إلى ـــا دفع ا ــتـــمـــيــز بـــهــا  ا
تــــــرشــــــيـــــــحى وصــــــدق حـــــــدســــــهم وهــــــذا

االستقبال يكفينى شرفًا وافتخارًا.
شـاركة بالـتجريبى وهـدفى األساسى من ا
هــــو تـــقـــد دور مـــتــــمـــيـــز مع فــــريق عـــمل
ــسـرحــيــة لـيــعــبـر عـن بـلــدى الــعـراق ولم ا
أتـــوقع الـــفـــوز بــجـــوائـــز.. وبـــعـــد حــصـــولى
عـلــيــهـا ســتــزيـدنـى فـخــرًا وتــدفـعــنى قــدمًـا
ـواصلـة مسـيـرتى الفـنيـة. والعـطاء لألمام 
س قـــضــيـــة الـــعــراق بـال حــدود لـــكل مـــا 
الــغـارق حتت آلــة احلــرب األمـريــكـيــة الـتى
دمــرت كـل شىء وســأبــذل كل جــهــدى من
أجل حتــريــره وخــدمـــته وســأبــقى واحــدا
ـدافــعـ عن من جــنـود الــفن اخملــلـصــ ا

وت.  قضايا بلدى ووطنى حتى ا

هل تـعـتـقـد أن هـنـاك ضـغـوطـاً لـتـسيـيس
اجلوائـز كـمـا يـدعى البـعض خـاصـة بـعد
هرجان ما فوز العربى بجميع اجلوائز با
عــدا جـائــزة واحــدة حــصــلت عــلــيـهــا من

ارك? الد
- حـصـول الـدول الـعـربـيـة واألجـنـبـيـة عـلى
اجلـوائز يـدل عـلى حـياديـة جلـنـة التـحـكيم
الـتى تضم  11شخـصيـة من دول مخـتلـفة
من الـعـالم وهم رمـوز كـبـيـرة فى بـلـدانـهم
وال أعـتــقـد أن هــنـاك تــسـيــيـســا لـلــجـوائـز
فـالـلـجـنــة كـانت مـوضـوعــيـة جـدًا ومـنـحت
ن يستحـقها ليس ألنها منحتنى اجلوائز 
اجلائزة بل ألنها كانت صادقة حيث قال
ؤتمر الصحفى رئيس جلنة التـحكيم فى ا
الــــــذى أعـــــلـن فـــــيه اجلــــــوائـــــز أن هـــــنـــــاك
عـروضـا كـثيـرة قـدمت بـالـلـغـة اإلجنـلـيـزية
ــــا جــــعـل مــــعــــظم ــــلـــــة جــــدًا;  وكــــانت 
أعـضاء اللجنة يـنامون فيها بـعكس الكثير
من الـعروض العربـية التى وصلت رسـالتها
لـــلــــجـــمـــهـــور الــــعـــربى واألجـــنــــبى خـــاصـــة
عـــرضــنـــا "حتـت الـــصــفـــر" الـــذى أشـــاد به
ـشاهـدون والنقـاد وجلنـة التـحكـيم ذاتها ا
واســتــطـاع تــوصــيل رســالـته رغـم أنه قـدم
بـالـلــغـة الـعـربـيـة وهـذا جنــاح كـبـيـر لـفـريق
ـــا جـــعل الـــعـــرض يـــرشح ألربع الـــعـــمـل 
ـثل" جــوائـز واقـتـنـصت جــائـزتى "أفـضل 
مــنـــاصــفــة بــيـــنى زمــيـــلى يــحــيـى إبــراهــيم
وأفـضل ســيـنـوغــرافـيـا الــتى حـصل عــلـيـهـا

اخملرج عماد محمد.

 مــا مــنــاحى الــتــجــريب الــتى تــراهــا فى
مسرحية "حتت الصفر"?

- الـتجـريب هـو البـحث عن اجلـديد وغـير
ــألـــوف كــمــا أن مــعــايــيـــره نــســبــيــة غــيــر ا
محددة وأهم شىء فى العمل الفنى سواء
الــتـجــريــبى أو الـتــقــلــيـدى هــو الــصـدق فى
طـــرح الــقــضـــايــا ونــحن طـــرحــنــا هـــويــتــنــا
بـــتـــجـــريـب عـــراقى بـــحت مـن خالل فـــريق
ــــــــثــــــــلــــــــ عــــــــمـل عــــــــراقـى (مــــــــخــــــــرج 

: أحـدهـما سـلـبى واآلخـر إيجـابى.. وسـرعة > إن اجملـتـمع يـتطـور اعـتـمادا عـلى عـاملـ
الـتطـور تعـتمـد على قـوة الدفع الـتى يقـوم بهـا اجلانب اإليـجابى وعـلى سـرعة التـحلل

التى يسببها اجلانب السلبى.. وإذا فقد التطور أحد العامل لسار بقدم واحدة.
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د. كمال الدين عيد
سابقة التأليف السنوى حتى نهاية مارس 2008. ركز الثقافى البريطانى بالقاهرة أعلن عن بدء تلقى أعمال راغبى التقدم  > ا
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> لـيست مهمة الدراما تصوير اجملتمع; ومن ثم يجب على الكاتب أال
ثال يـهتم كثيرا بأسلوب احلوار الذى يدور ب الفالح على سبيل ا
ــا يـحـمـلـه من سـؤال ثم الـرد عــلـيه بـسـؤال آخــر ثم اإلجـابـة حـول و

السؤال وليس عليه.. فكل هذا إعاقة للحدث الدرامى.
سرحي جريدة كل ا
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اإلنقاذ من حرائق مسارحنا

تلك ثقافة إطفاء احلرائق   يجب أن 
دون خوف أو أحكام قيمية

عـــلـى األمـــانـــة الــــعـــلــــمـــيــــة فى اإلخـــراج أو
ـكن اقـتراحه ـسـرحى. وهـو مـا  اإلنتـاج ا
ُـوســعـة واتــفـاقـا مـع الـزمـيل من الــلـجـنــة ا
رئــيس الــبــيت الــفــنـى فــضال عن اجلــانب
االقــتــصـــادى الــذى تُــدرّه هـــذه الــســتــارة –
سرح كل مرة احلديدية حينما يستعملها ا

لإلعالن احملترم.
لــيــة بـــ تــقــ تـــرحــات مــســـ ـــقــ يــة  ثم حـــاشــ
ــسـرح بـتـاريخ جـاءت بــاجـتـمــاع جلـنـة ا

2007/11/1  تضمنت:
ــــصـــرى.. ــــســـرح ا - حــــالـــة جــــمــــاهـــيــــر ا

وخاصة احلكومية.
ـسـرحـ احلـكومى - فـكـرة الـتعـاون بـ ا

واخلاص.
- إعـادة نشـر مـكتـبات تـخـصصـيـة صغـيرة
ـسرحـية احلـكومـية حتـتوى ـبانى ا داخل ا
ـسـرحــيـة الــصـادرة تــعـمــيـقـا عـلى الــكـتـب ا
ـــســـرحـــيـــة بـــالـــفـــكـــر لـــربط اجلـــمـــاهـــيـــر ا

عاصر. سرحى ا ا
قترحات لتفعيل ورغم اطالع اللجنة عـلى ا
ـسرح ُشـكـلت جلنـة مصـغرة من دور جلـنة ا
قـصود وسـعد أردش ود. د. جمـال عبـد ا
كــمــال عـــيــد ود. حــســـام عــطـــا ود. خــلــيل

نعم. مرسى وناصر عبد ا
ى (ورقــة مــرســومــة مُــلــونـة – ورغم تــقــد
لـلـسـتـارة احلـديـديـة وتـكـوّنـهـا من دعـامـتـ
جـــانـــبـــيـــتـــ من احلـــديـــد + وقـــوامـــهـــا من
الصـاج القـوى + وطـريقـة التـشـغيل بـالرفع
إلى الـســوفـيـتــا والـنــزول مـنـهــا كـهـربــائـيـا).
رغـم كــل هــــــــــــذا اإلســــــــــــراف فـى الــــــــــــزمـن
ـــصــلــحـــة الــعــامـــة يــحــدث واإلهــدار فى ا

حريق مسرح األزبكية!! 
عــنـــدمــا كـــنت دائم الـــســـؤال عن الــســـتــارة
احلـديدية جاءنى الـرد أخيرا.. أن الـلجنة
اسـتشـارية!! كـان دافعى  –ولـيس دفاعى –
ـــــقـــــال هـــــو أن تـــــأخـــــذ األمــــور إلى هـــــذا ا
سرحـية العاجـلة طريـقها إلى التـنفيذ أو ا
الـتطبيق خـاصة وأنها مـوجودة منذ قرون

فى مسارح العالم صغيرها وكبيرها.
عــــام  1980 -1981زرت مــــديـــــنــــة مــــالــــطــــا
صـيفـا حـيـنـمـا كنـت أعمل أسـتـاذا بـجـامـعة
ـســرح الـقـومـى هـنـاك الـفــاحت فى لـيــبـيــا. ا
ـسـرح دار فى بـلـد صــغـيـر جـدا يُــذكـرنى 
ـصـرية الـتى احـترقت  –وأسـفًا – األوبرا ا
عـــام  .1971مـــســـرح صــــغـــيـــر لــــكن بـــأدوار
لــــلــــبـــنــــوار ولــــوج أول ولـــوج ثــــانى وأعــــلى
ــلــكــيـة الــصــالـة كــأنه مــســرح دار األوبــرا ا
ة التى كـان يُجبرنـا أستاذنا الراحل الـقد
زكى طـلــيـمــات عـلـى حـضــور كل عـروضــهـا
باجملان تـكمـلة عمـليـة وتطـبيقـية لـلدراسة
ـعــهـد الــعـالى لــفن الــتـمــثـيل فى مــعـهــده (ا
ـــــعــــهـــــد فى الـــــعـــــربى) هـــــكــــذا كـــــان اسم ا

اضى.  أربعينيات القرن ا
سرح مـالطا الصـغير الذى لعلـنا نتشـبه 
ـســرح اإلجنـلـيـزى  –إذ كـان نـقل تـقــنـيـات ا
للبـريطانـي اليـد الطولى هـناك وال يزال

مصيفا للبريطان حتى اليوم.
نـــهـــايــة إن مـــا ذكــرتـه من أحـــداث وتــواريخ
مثبت باحملاضـر الرسمية باجمللس األعلى

للثقافة منعا للمزايدة.
ـــــســـــرح إن كـل هـــــمـــــومـــــنــــــا هى مـن أجل ا
ـسـرح من تـطـلـعـات أو ـصــرى وال غـيـر ا ا
أشـخـاص. فـاحلـقـائق الـثـابـتـة هى الـبـاقـية

دوما. والله من وراء القصد.
ـــقــال أنـــنى اجلـــرأة فى تـــنـــاول مــشـــكـــلـــة ا
جتـــاوزت سن الـــطـــمــوح وتـــعـــديتُ حـــاجــز
اخلوف. وأتـذكـر مقـولـة الـزعيم الـسـياسى
والــروحى الــهــنـدى مــوهــانــداس كــرمــشــنـد
ـنـادى بـالالعنف غـاندى ( (1948 – 1869ا
حـيـنـمـا قـال: "فى البـدايـة يـتـجـاهلـونك ثم
يـسـخرون مـنك ثم يـحـاربـونك ثم تـنـتـصر

أنت فى النهاية".

غفوتها"!! 
لــيـس مـا أوردتـه تـصــفــيــة حــســابــات أو مـا
شــابه لــكن األمــر لـم يــكن أكــثــر من دعــوة
صــادقــة تــعـلــمــنــاهــا لــتــفــادى احلــرائق فى
ـــســـرح االشــتـــراكى األوربـى. فــكـــان هــذا ا

"جزاء سنمار".

ــقـال دعــونى أُحـدد فى هـذه الــفــقـرة من ا
الــتـــواريخ حـــرصــا عـــلى عـــاِمــلىْ (الـــصــدق
والثبات فى منـاهج البحث العلمى) وبعيدًا

عن الدعاية واألنا.
فى 5 / 12 / 2006 شرفـنى الـدكتـور جـابر
ـسـرح بـاجملـلس عـصـفـور بــعـضـويـة جلـنـة ا
األعـلى لــلـثـقــافـة فى نــفس الـتـاريـخ كـتـبتُ
إلى مــقــرر الــلــجــنــة  – رســمــيــا  – الـراحل
سـعــد أردش فـى فــقـرة 2 مــا يــفــيـد "طــلب
بــلــجــنـة  Seminar  "الــدعــوة إلى "ســيــمــنـار
مُــــصـــغـــرة ولـــو مــــرة كل شـــهــــر أو شـــهـــرين
ـصرى وحتديد سرح ا لـبحث مشـكالت ا
ـشـكـالت ومـنـاقــشـتــهـا ثم اخلـروج هــذه ا
بـرأى مــحـدد يـسـاعـد عـلى إزالـة مـثل هـذه
ـــشـــكالت ثـم تـــصـــويـــرهـــا عـــلى فـــيـــديـــو ا
سارح الـثقـافة اجلـماهـيرية فى إلرسـالهـا 
ـثال طـول مـصـر وعـرضـهـا وعـلى سـبـيـل ا
ال احلــــصــــر فـــــإنــــنى شـــــخــــصــــيًــــا أرى أن
مسـارح الدولة  –والتى عـانت من احلرائق
ـسـرحـيــة تـمـامـا كـمـا ـبــانى والـدور ا فى ا
عــانت كل مــســارح الــعــالم فى حــاجــة إلى
حـلـول جــذريـة تـسـتــنـد إلى الـعــقل والـرؤيـة
ـثـال مـرة ثـانـيـة الـواضـحـة. وعـلى سـبـيل ا
أرى أن مـــســارحـــنـــا احلـــكـــومـــيـــة فى أمسّ
ـــا عــرفــنــاه فى احلــاجــة إلـى أن تــتــســلح 
أوربا بـ (الـستارة احلـديديـة) كما تـعرفون.
وأظـن أنه قــد آن األوان إلنــشــائــهــا  –أمـام
الـسـتـارة األمـامـيـة كـبديـل بدال مـن حتر
واد احلـارقة حفاظا اسـتعمال الـشموع وا

السيـجارة أو الشـعلة كـما يقـوم كل مسرح
سـرحى بعـمل (بروفة وسم ا عنـد انتهـاء ا
حــريـق) تــنـــهــال فـــيـــهــا مـــيــاه اإلنـــقـــاذ عــلى
ـسـرح وفى الـصالـة إلتـمـام مـهـمة خـشـبـة ا
إطــفـاء احلـريـق.. الـوهـمى أصال لــضـمـان

تشغيل أجهزة اإلطفاء وصالحياتها. 
ومع كل هـــذا الــصـــدق الــذى عُـــدنــا به من
ـــســــرح األوربـى مـــســــلــــحــــ بــــاحلـــقــــائق ا
العلـمية فقد كتب  –وقت صدور الكتاب –
زمـــيل كـــاتب فى مـــجـــلــة "الـــكـــواكب" نـــقــدا
ســـاخــرا لــلـــكــتــاب فى 1966/4/19 بــعــنــوان
ـــســــرح االشــــتــــراكى بــــعــــد الــــبــــطــــانــــيـــة (ا
االشـتـراكـيـة واحلـذاء االشـتـراكى) بـعنـاوين
فـرعــيـة.. (غــمـوض طــرائف تــخـلّف). ثم
عـــاود الـــكـــتـــابـــة فـى نـــفس "الـــكـــواكب" فى
ـــــــقــــــــال عـــــــنــــــــوانـه (األخالق 1966/5/17 
ـسـرح االشـتـراكـى) بـعد االشـتـراكـيـة قـبل ا
قـالـ حامـيـ فى نفس أن رددت عـلـيه 
"الــكـواكب"  –الــتى كـنتَُ أنــا اآلخـر مــحـررا
بــــــــــهــــــــــا  – فـى 1966/4/25  - 1966/5/25 
ـطـافئ أُنــظـر كـيـف كـان الـرد عــلى فـكــرة ا
سـرحـية سـاعـتـها.. "كالم غـامض شـديد ا
الـغـموض الـذى ال ريب فـيه هو نـتـاج عدم
ــــــؤلف وبــــــ الــــــكالم الــــــوضــــــوح عـــــنــــــد ا
سـرح االشـتـراكى وهو فى ـنـسوب إلـى ا ا
الـــواقع يـــنـــســحـب عــلـى أى مــســـرح فى أى

دولة حتت نظام اجتماعى" انتهى كالم.
والـيـوم وبـعـد مرور ( (42عـامـا عـلى نـومـنـا
عن هــذه الـــقــضــيـــة احلــيــويـــة فى مــســارح
الــعـــالم لــعل الـــزمــيل  –وهــو حى يــرزق –
يــــــقـــــدر مـــــدى اخلــــــســـــارات الـــــتـى حلـــــقت
ــــســــارحــــنــــا بــــعـــــد أن أنــــهى واحــــدا من
سـرح عـندنـا هو شـتائـمه قـائال.. "إن فن ا
أكــثــر الــفـــنــون نُــضــجــا وارتـــبــاطــا بــالــواقع
ومـتـابعـة لـلـتطـورات االجـتمـاعـية الـتى تـمر
بـــهــــا بالدنـــا. نــــطـــلب مـن الـــله أن يــــصـــيب
الـســيــنـمــا واألغــانى والـفــنــون الـتــشــكـيــلــيـة
ـسـرح حـتى تـصـحـو من بـعض مـا أصـاب ا

عـــيب أن نــحــمـى دورا حــجــريـــة تــشع لــيال
بثقافة جلماهير بالدنا.

وعــــــلـى ذكــــــر احلــــــرائـق. أصــــــدرتُ  –وفى
ــســرح تــواضع شــديــد  –مــا تــعــلــمـــته فى ا
الـقـومى اجملـرى خلـمس سـنـوات أصدرت
كـتبة سرح االشتراكى  –ا كتابا صـغيرا (ا
الثقافية  –العدد  – 154 صادر عن الدولة
ــصــريــة لــلـتــألــيـف والــتــرجــمـة –  –الــدار ا
الــــثـــمن خـــمــــســـة قـــروش) أنــــقل جلـــريـــدة
"مـــســــرحــــنــــا" مــــا كــــتـــبــــتُـه عـــام  1966 فى
صـــــفـــــحـــــتى  38  و " .39 هـــــنـــــاك فـــــرقـــــة
ـــســرح االشــتـــراكى.. ولــقــد ـــطــافئ فى ا ا
اعــتــرفت الــدول االشـــتــراكــيــة بـــاحلــقــيــقــة
كــــامــــلــــة وهـى أنّ مــــســــارح الـــــدولــــة الــــتى
اليـ من أجل تـمـتـلـكـها وتـصـرف عـلـيـها ا
رفـاهـية شـعـبـهـا عـلـيـهـا أن تـكون فـى مأمن
من احلرائق. وإذا عُدنـا إلى حصر حرائق
ــسـارح ألدركــنــا اخلــســارات الــتى حلــقت ا
بانيها ـخازن مالبسها و بها وبأدواتها و
والـــتـى الزالت تــــلـــحـق بـــهــــا.. األمــــر الـــذى
ـســارح عُـدتــهـا فــأقـامت أعــدّت له نـظـم ا
فى كل مــســرح  –حــســـبــمــا نص عــلى ذلك
الـقـانـون  –فـرقـة مـطـافئ كـامـلـة تعـمل لـيل
. يتألف عددها من طاقم نهار فى ورديت
عـبارة عن 8 أعـضاء وقـائـد ضـابط. وهذه
الــفـرقـة لـهــا أمـاكـنــهـا االسـتـراتــيـجـيـة وقت
ــســرحــيــة وفـى أنــحــاء صــالــة الــعـــروض ا
اجلــمــهــور قــبـل الــعــرض وبــعــده كــمــا لــهــا
أمــاكـنــهـا الــتى حتـتــلـهــا أثـنـاء الــعـرض (فى
الــكــوالــيس) مــحــافــظــة بــذلك عــلى أمــوال
الدولـة وأرواح فنـانيـهـا وجمـهور مـسارحـها
من الــضـيـاع أو الـدمــار نـتـيــجـة اخلـطـأ أو

اجلهل أو التهاون"  –انتهى االقتباس.
ــــثل  –حــــسب دوره – عــــنــــدمــــا يُــــشـــــعل 
ســـيــجـــارة أو شُــعـــلــة. ســـاعــتـــهــا  –وكــتـــابــة
ـــــطــــــافـئ زمن اإلشــــــعـــــال ــــــســـــجـل رجـل ا يُ
بـــالـــدقـــيـــقـــة ويـــقف فـى نـــفس الـــوقت فى
ـــســرح حـــتى يــتـــأكــد مـن إطــفــاء كـــالــوس ا

الـكـتـابــة فى مـوضـوع أمـر شـائك وال شك.

ــوضــوع.. لــكن الــصــمت عـن إثــارة نــفس ا
عــبـطًــا أن نــدفن الــرءوس فى الــرمـال. وال
أعــتـــقــد أنــنـى بــكــتـــابــتى أجتــاوز خـــطــوطــا
حمراء إذ الدافع إلى الـكلمة هو التعريف
بــأن مــســرحــا أو أكــثـــر من مــســارحــنــا قــد
أُبـتلى بـهذه الكـارثة (فى عام  1962احـترق
مسرح اجلـيب األول فى نادى السيارات –

قصر النيل بالقاهرة).
لــكـن.. هل بــاســـتـــطــاعـــتــنـــا أو فى وســعـــنــا
إقـرار تدابير فعَّـالة ونافعـة لدرء مثلل هذه
األخطـار القدريـة وغيـر القـدرية? وأقول..
نـــعم. كم من مـــســارح إجنـــلــيــزيـــة وروســيــة
وفـرنــســيــة قـد أصــابــهــا مــثل مــا يـصــيــبــنـا
ــــهــــنـــة الــــيــــوم لــــكن هــــذه هـى طــــبــــيــــعــــة ا
ــسـرحـيـة حـيث الــديـكـورات من اخلـشب ا
ـالبس وغـــيـــرهـــا من مـــواد والـــقـــمـــاش وا

قابلة لالشتعال سريعا.
ـــقـــال اإلشـــارة إلى وال يـــســـتــــهـــدف هـــذا ا
حـــرائـــقــنـــا فـــهى ال تـــزال فى دور الـــبــحث
والتـحـقيق. لـكن الـهدف هـو حتـرير رسـالة
ثل هذه األقدار. توعوية تقف سدًا منيعا 
ـسـرحى.. لكن فى هل أعـود إلى التـاريخ ا
عــجـــالــة ألقــرر  –وبــالــواقع  –أن مــســارح

ريرة.  عديدة مرّت بهذه التجربة ا
سـرح أن ُتبـنى من اخلشب طـبيـعة خـشبـة ا
عــــلـى فــــراغ هــــوائـى أســــفــــلـــــهــــا تــــمـــــكــــيــــًنــــا
ألكـوسـتــيـكـيـة الـصـوت. ومـسـرح ديـونـيـزوس
اإلغــريــقى كـــانت صــالــته خــشـــبــيــة لــكــنــهــا
ـــســـرح الــذى ســـرعـــان مـــا انــهـــارت (وهـــو ا
ُقــدمـــته عــلــيه أعــمـــال األوائل إســخــيــلــوس
سـوفوكـليس بـدايـات درامات يـوريبـيديس).
ـسرح والـصالـة من احلجر. بعـد ذلك كان ا
ـسارح فى الـثقـافة الـهيـلنـسـتيـة توّسع بـناء ا
ــــســـرح من احلــــجــــر وتــــغــــيــــرت خــــشــــبــــة ا
اإلغـــريـــقى إذ انـــفــــصـــلت الـــصـــالـــة مـــكـــان
سرح سرح. خشبة ا اجلمهور عن خشـبة ا
فـقط من اخلشب (سقف الـباراسكـينيون +
اللـيجيـون مكـان احلدث واحلوار) كـما جاء
ارتــفـــاع الــلــيـــجــيـــون عــلى أعـــمــدة حـــجــريــة

ساحة ما ب 10 و 13 قدما.
ـســرح الـرومـانـى بـدايـةً قــام الـتــمـثـيل فى ا
ــعـابـد الـتى قـدّمت عـروضـا ديـنـيـة لم فى ا
ـــســـرح وفن تـــدم طـــويـال; إال أن انـــتـــقـــال ا
ـسارح احلـجريـة قد الـتمـثيل إلى قـاعات ا
ـســارح الــرومـانــيـة (فى  بـعــد بـنــاء دور ا
كشوفة كان احلجر هو سارح الدائرية ا ا
األساس  – الكولوسيوم فى روما + األرينا
فـى فــــــيــــــرونــــــا). أول مـــــــســــــارح الــــــدرامــــــا
الـرومانـية بُـنى عام  179 ق.م بجـوار معبد
أبـوللـو من اخلـشب لكن سـرعـان ما أُعـيد
بـنــاؤه من احلـجـارة عـام  145 ق.م. ونـفس
احلال فى مسارح بومـبيوس مارسيللوس

Orange بــــالــــبــــوس. أمــــا مــــســـرح األوراجن
ـيالدى فـمـثّل الـذى بـنى فى الـقـرن األول ا

سرح الرومانى احلجرى.  وذج ا
ــــراجع إلى أن أول كــــمـــــا تــــشــــيــــر بــــعـض ا
مـــــســــرح بُـــــنى مـن احلــــجـــــارة عــــلـى يــــد م.
أســـكـــوروس  هـــدمه فى الـــعـــام  58 ق.م
ألسـباب غـيـر معـلـومة. فى عـصـر النـهـضة
األوربى يصمم اإليطالى سبستيانو سرليو
 1475 - 1554 – مـسـارح حـجـريـة إيـطـالـيـة
بــفــتــحــة واســعــة تــصل إلى  17مــتــرا. كــمـا
يـأتى اإليــطـالى أنـدريــا بـالالديـو - 1580 - 
1508بـتطـبـيـقـات هـنـدسيـة يـودعـهـا مـسرح

بيكو) فى مدينة فتشنزا.  تياترو أو
هــذا عن حـــجــريــات مــســارح أوربــا والــتى
ـسرح. ومع ذلك سـبقـتـنـا كثـيـرا فى لعـبـة ا
فـقـد احـتـرقت مـسـارحـهـا احلـجـريـة حـتى

مع احتياطاتها األمنية أو الدفاعية.
ودعــــونى أقــــول.. لــــيـــسـت لــــديـــنــــا خــــطط
دفـاعــيـة ضـد احلــرائق. كـثـرت مــسـارحـنـا

ومسارح األقاليم واحملافظات. 
لـكن يـبـدو أن عـلـيـنـا أن نـبـدأ بـتـعـلم ثـقـافـة
إطـــــفــــاء احلـــــرائق وال عـــــيـب فى ذلك. ال

يـة واالستفـادة منهـا بدليل سرح الـعا ا
ــســـرحــيــ من االهــتـــمــام الــكــبـــيــر من ا
جـمـيع الـدول بحـضـوره والـسعى وراء كل

سرح اجلديدة. ما يقدمه من أنواع ا

ـسرح العراقى نريد أن تـوضح لنا حال ا
قبل وبعد االحتالل?

ــســرح الـــعــراقى يــنــشط - حــالـــيًــا بــدأ ا
ويـقــدم مـسـرحــيـات شـعــبـيــة جـمـاهــيـريـة
بـكومـيديـا نـظيـفة سـاخرة والـتـعبـير عن
كل الــــقـــضــــايـــا بــــكل حــــريـــة وشــــفـــافــــيـــة
وصراحـة عكـس فتـرة ما قـبل االحتالل
حـيـث سـيـطــرت الـديـكــتـاتـوريــة والـرقـابـة
ـبــدعــ ومـصــادرة كل مــا يــرمـز عـلـى ا
لألسـرة احلـاكــمـة فـكـانت الــرقـابـة عـلى
ــاءات كل شىء الـــنص الــتـــمــثـــيل اإل
احلـركـات األفـكـار.. إلخ. وهـذا مـا كـان
يــحــد من عــمــلــيـة اإلبــداع ويــقــيــد حــريـة
الـتــعـبـيـر واآلن ال تـوجــد رقـابـة وضـمـيـر
الـفـنـان هـو الـرقـيب الـوحـيـد عـلى عـمله
ـــقـــراطـــيــة ونـــحـــاول الــســـعـى إلنــشـــاء د
عراقية جادة يحق من خاللها للمواطن
الــعـادى الــتــعـبــيــر عن رأيه كــيـفــمــا شـاء
واجلـمـهـور لـم يـخـتـلف كـثـيـرًا الـيـوم عـمـا
قـبل االحـتالل وهو يـقـبل على مـشـاهدة
الـعـروض اجلـادة الـتى تـعـبـر عن قـضيـته

مع االحتالل األمريكى.
ــســرح هى الــصـــعــوبــات الـــتى تــواجـه ا

العراقى حاليًا?
- الــعـــقـــبــة الـــكــبـــرى هى ســـوء األوضــاع
األمـنـيـة وفـوضـويـتـهـا وتـأثـيـرهـا الـسـلـبى
ــبــدعــ والـــفــنــانـــ واجلــمــهــور عــلـى ا
ونحن نقدم مسرحيات تعبر عما حتدثه
آلـة احلـرب من دمـار وال نـتـحـدث باسم
قـــيــــادات أو أحـــزاب مــــعـــيــــنـــة ونــــحـــاول
االبــــــتــــــعـــــــاد عن ذلـك حــــــتـى ال نــــــقـع فى
سرح يأخذ على مصادمات مع أحـد وا
عــاتــقه ريـــادة اجملــتــمع فــكــريًــا وثــقــافــيًــا
ـسـرحـيون وسـيـاسـيًـا وهـذا مـا يـحـاول ا
ه للنهوض بالعراق بكل اجملاالت. تقد
× وما هو جديد عبد الستار البصرى?
- أقـــــوم بـــــبـــــروفـــــات مـــــســـــرحـــــيـــــة "ســــر
األســـرار" إخـــراج عــــمـــاد مـــحــــمـــد وهى
حتـــــكـى عـن ضـــــرورة تـــــكـــــاتـف اجلـــــهـــــود

العربية لوقف انهيار "السد"!!
عبد الستار البصرى:

ــســرح عــام 1961 صــعــد إلـى خــشــبــة ا
سـرحيـة بكـلية تـخرج فى قـسم الفنـون ا
الـفــنـون اجلـمـيـلـة فى بـغـداد عـام 1973
ـــســـرح  .. تـــتـــلــــمـــذ عــــلى يــــد أســـاتــــذة ا
العـراقى عضـو الفـرق القـوميـة للـتمـثيل
مـنـذ الـسـبـعـيـنيـات مـذيـع ومقـدم بـرامج
إذاعية وتـليفـزيونيـة حصل على الـعديد
ثل مـسرحى من اجلوائـز منـها أفـضل 
عـــامى  1986 1980عـن مـــســـرحــــيـــتى
ـة" و"حـال الدنـيـا" أفضل "كومـيـديا قـد
ثل تليفـزيون عن مسلسلى "من يطرق
بــاب الـــلــيل  1992 بــائع الــورد" 2007

. سرحي العراقي عضو باحتاد ا

ـهـرجـان الـدولـيـة بـالـقــاهـرة لـلـمـشـاركـة بـا
ـفردها لـتمثل وكسبت الـرهان واخـتيرت 

العراق بالتجريبى.
أن عروض الدول األجنبية كانت ضعيفة.
سرح هرجان الـتجريبى على ا  ما تـأثير ا

العراقى?
ـــســـرح - ســـاهـم عـــدد كـــبـــيـــر من رواد ا
الـعراقى أمثـال د. صالح القـصب هيثم
سرح عـبد الرازق وغيـرهما فى إنـشاء ا
الـــتــجـــريـــبى الـــعـــراقى من خـالل الــورش
ـسـرح التـقـلـيدى ـسـرحـيـة بعـيـدًا عن ا ا
وفى الــســنــوات اخلـــمس األخــيــرة بــدأت
الـعروض التجريـبية فى االنتـشار بجميع
مـــحــافـــظـــات الـــعـــراق بـــشـــكل واضح من
ـسـرحــيـ الـذيـن بـهـرهم خالل شـبــاب ا
ـتــغــيـرة ــســرح نـظــرًا لــطــبـيــعــته ا هـذا ا
ـــتـــجـــددة الـــتى تــــســـتـــهـــوى الـــشـــبـــاب وا
وأيـضًا بـسبب الـظروف األمـنيـة الصـعبة
التـى حتتم تـقـد الـعروض فى أى وقت
ــســرح الــتــقــلــيــدى فى الــنــهـــار ولــيس كــا
ـسـائـية الـذى ال يـقـدم إال فى األوقات ا
ثـقف سـرح التجـريبى ال يـهمه إال ا وا

ــسـرح الـعـراقى وله تـأثـيــر شـديـد عـلى ا
والـعــربى وســمح بـاالطالع عــلى جتـارب

كـثيـرة من قـبـل قوات االحـتـالل األمريـكى
أثـناء ذهـابـنا ومـغـادرتنـا لـلمـسـرح وحدوث
ــسـرح مـثــلـمـا تــفـجــيـرات عـديــدة بـجـوار ا
ـاضى فى حـدث ثــانى أيـام عـيــد الـفـطــر ا
الــثـــالـــثــة عـــصــرًا حـــيث تـــفـــجــرت ســـيــارة
ــا أصــاب ــســرح  مــفــخــخــة أمــام بــاب ا
أعضـاء الفريق بـجروح وإصـابات خـطيرة
ونـــشـــرت وســـائـل اإلعالم اخملـــتـــلـــفـــة هـــذا
احلادث ورغم هذه الـصعوبات إال أنها لم
ـبـذول من أجل تـقـد تـقـلل من اجملــهـود ا
عمل مـتميـز من فريق الـعمل وكـان حتدياً
كــبـــيــراً من قـــبل اجلــمــهـــور الــغــفـــيــر الــذى
حـضر مـسـاء يـوم هـذا الـتـفجـيـر لـلـمـسرح
ــــا كــــان له أثــــر كــــبــــيــــر فى رفـع الـــروح و
ــعــنــويــة لـــلــمــمــثــلــ وحتــدٍ كــبــيــر لــقــوات ا
ـسـرحـيـة االحـتالل األمـريــكى. وعـرضـنــا ا
ــــــــاضى وفـى عـــــــدة بـــــــبــــــــغـــــــداد الـــــــعـــــــام ا
مـــحـــافــظـــات بـــنــاء عـــلى طـــلب اجلـــمـــهــور
وشــــاركت فـى مــــهــــرجــــانــــات دولـــــيــــة مــــثل
ــسـرح مــهـرجــان بــابل الــدولى مــهـرجــان ا

التجريبى بكربالء وأماكن أخرى.
سـرحـية وجـديتـهـا فى طرح وبفـضل قـوة ا
ـنــافـسـة مـع عـشـرة أفـكــارهـا اســتـطــاعت ا
ـشـاهدة عـروض عـراقـيـة تـقدمـت للـجـنـة ا

سينوغرافـيا مؤلف) وقدمنا معظم ألوان
سرحى من كـوميـديا تراجـيديا الطـيف ا
.. إلخ واسـتــحـوذنـا عـلى عـقـول ارجتـاالت
ــــتــــنــــوع مـن جــــمــــيع وقــــلــــوب اجلــــمــــهـــــور ا
اجلـــنـــســـيـــات خالل  45دقـــيـــقـــة هى مـــدة
الـعـرض اعـتـمـادًا عـلى الـنـاحـيـة الـصـوتـيـة
واألداء الـســلس من خالل الـلــغـة الـعــربـيـة
الفصـحى والعامـية واإلجنلـيزية وقـدمنا
الــتــراث الــشــعـــبى لــطــرح قــضــيــة الــعــراق
وهــــــويــــــته حتـت آلــــــة احلــــــرب واالحــــــتالل
األمــريـــكى ومــا أحـــدثه من دمـــار وخــراب
قـتل تــعـذيـب اغـتــصـاب.. لــيس فـقط فى
البنـية التـحتية بل أيـضا فى بنـية اإلنسان
العـراقى. واحلمـد لـله أننـا أوصلـنـا الفـكرة
بــحـذافـيــرهـا لـلــمـتـلــقى الـعــربى واألجـنـبى
فـكـان فـرحًـا بـهـا وسـعـيـدًا ومـصـفـقًـا طـوال

العرض.

سرحية  ما هـى الصعوبات التى واجهت ا
فى ظـل الـــظـــروف األمـــنـــيـــة الـــصـــعـــبــة

بالعراق?
ـدة ثـمــانـيـة أشـهـر - اسـتـمـرت الــبـروفـات 
ـسـرح الـوطـنى وواجـهـتـنـا عـوائق أمـنـية بـا

ثل فى  الدورة العشرين للتجريبى  حصل على جائزة أفضل 
مثل العراقى عـبد الستار البصرى لم يكن مفـاجأة: فوز ا
ـسرح هـرجان ا ثل فى الـدورة األخيـرة  بجـائزة أفـضل 

التجريبى.
لم يكن مـفاجأة.. ألن الفـوز كانت له  أسبـابه التى ظهرت
أمـام األع ودعـمتـها حـفاوة استـقبـال اجلمـهور والـنقاد
تـميز فى عـرض "حتت الصفـر".. كما أن ألداء البـصرى  ا

العرض نـفسه نـال جانـبًا كبـيرا من احلـفاوة خـصوصا وأن
مـحـوره  – الـعـراق  – هـو مــحـور سـاخن جــاذب لالهـتـمـام

واالنتباه.. والتعاطف..
"مسـرحـنـا" الـتقـت عبـد الـسـتـار البـصـرى .. لـلـتـعرف عن
ـسرح قرب عـليه  وعـلى عرضه "حتت الـصفـر".. و على ا

العراقى فى الظروف احلالية.. فكان هذا احلوار.

 عبدالستار البصرى:

 آلة احلرب األمريكية 
دمرت كل شىء

 أمضينا 
ثمانية أشهر
 فى البروفات
 وسط جحيم
التفجيرات

 الكوميديا
أفضل وسائل
قاومة سرحى  ا

احملتل

احلرائق مرة ثانية

تسييس اجلوائز! 

التجريب فى "حتت الصفر"

ظروف صعبة

قبل وبعد االحتالل!

أهم من اجلائزة

مسيرة مسرحية

الستارة احلديدية
١- دعامتان من احلديد               ٢- صاج قوى                                                ترفع وتنزل كهربائياً

١ ١

٢
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ـنهج الـذى اتبـعه من قبل > فـى مسـرحيـة «سكـة السالمـة» يتـبع سعـد الديـن وهبـة نفس ا
.. أحـدهـمـا واقـعى فـى «احملـروسـة» و«الـسـبنـسـة» عـنـدمـا قـدم شـخـصـيـاته عـلـى مـستـويـ

واآلخر رمزى.

سرحي جريدة كل ا

17 من   نوفمبر 2008  العدد 71

مارسة الدراماتورجية سرح وا ا

 مفهوم الدراماتورجية أسبق 
هداً لظهوره من اإلخراج وكان 

≈∏Y OGƒY

د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

سرحى اإلنتاج ا
سرحية  وأمراض الثقافة ا

ـســرحى فى الــســنــوات األخـيــرة بــحــالـة من ــر اإلنــتــاج ا
واهب الـشـبابـيـة مع مـكتـسـبات الـتـحسـن على إثـر تـفاعـل ا
ذاكرتـهم البصرية من مـخزون مشاهداتـهم جلديد العروض
ـسـرحـية الـوافـدة التى شـاركت فى٠٠ فـعالـيـات التـجـريبى ا
الدولى فضال عن تفاعلهم مع إيقاع العصر وقدرة بعضهم
ـسـرحـيـة عـلى الـنـفــاذ إلى جـوهـر احلـدث أو الـشـخــصـيـة ا
والـعـمل عـلى جتـسيـدهـا أو إعـادة تـصـويرهـا من مـنـطـلـقات
ا يسهم فى إنتاج دالالت االحتـمال ال منطلقات الضرورة 
ـسرحى الواحـد عبر نـظرة تعدد متـعددة خلطـاب العرض ا

بداللة تامة خلطاب العرض.
سـرح فى مـصر وفى بـعض بالد الـعرب لقـد اكـتسب شـبـاب ا
تجددة التى ضخت الكـثير من سعة األفق بفضل احلـركة ا
ستلهمة من تدفق العروض العـديد من الصور والتصورات ا
تسع سـرح للمـد ا التـجريبـية من ناحـية ومقـاومة شـباب ا
يديا ومواجهتها برؤى فرجوية حتاول بعث العرض لفنون ا
ـسـرحـى فى خـلق جـديـد بـعـد أن شـاخت الـرؤى وتـكـلـست ا

سرحية. الصور ا
وال شك أن فـى حــالــة االســتــنــهـــاض الــفــرجــوى لــلــعــرض
ــسـتــوطـنـة ــسـرح ا ــسـرحـى نـوعـا مـن مـعـاجلــة أمـراض ا ا
والـتـحـصن من أمـراض مـحـتـمـلـة نـخـلص من بـعـضهـا فى
ـا قــبع مـنـهـا فى ثــنـايـا جـسـده اإلدارى سـبـيل الــتـخـلص 
واإلنتـاجى وهو فى سبيل ذلك عليه أن يـتخطى الكثير من

تغيرات منها: عوقات ومراعاة عدد من ا الصعوبات وا
تـغـير سـيـكـولـوجـية اجلـمـهـور; وذلك يـلزم الـفـكـر اإلنـتاجى
ـواكــبـة ذلـك الـتــغـيــيـر بــسـيــكـولــوجـيــة إنـتــاجـيـة اإلدارى 

مالئمة.
وهبة) عند وهبة (غرور ا  البعد عن اإلدعاء الزائف بتفرد ا

بعض الشباب.
ــســرحى لإلغــراءات اإلعالمــيـة أو ــنــتج ا  عــدم اسـتــسالم ا

ادية على حساب الفن. ا
نـجـز الـشـخصى عـدم االسـتـسالم لـبريـق الشـهـرة وأصـداء ا

وصراخ الذات بوساطة الفنان نفسه والنفاق اإلعالمى.
ــغـــاالة وعن الــتـــبــســيط اخملـل فى اخلــطــاب  الــبـــعــد عن ا
ـؤدجلة أو ـسـرحى أو تـكـلف طـرح الـقـضـايـا الـقـومـيـة أو ا ا

اإلنخداع ببريق الفكرة أو وقع دويها التآمرى.
 إيــجــاد مـخــرج تــخـيــيــلى مـســرحى لالنــفالت من الــقــيـود

الرقابية اجلمعية والرسمية.
ـسـرحـيـة لـهـويـات فـرقـهـا حتـى ال تذيب  مـراجـعـة الـبـيوت ا

هوياتها بعضها بعضا.
ـسرحى وإدارة البـيوت والنـقابـة ألوجه النقص  درء الفـنان ا

تجدد. الثقافى ا
 امتـناع الكتاب عن مـخاطبة جـميع الناس نـيابة عن جميع

الناس اجتماعيا وثقافيا.
ـوسم مـسرحى ـنـهج فى الـتخـطـيط  ـسـرح   امتالك إدارة ا

ومنهج للممارسة وتفعيل النقد.
ـسـرحيـ بالـبـيت الفـنى لـلمـسرح نـقادا  تـوزيع الـباحـث ا

سرحية. سارح للكتابة النقدية عن العروض ا مقيم با
ـكـاتب الـفـنـيـة جتـديدًا  جتـديـد عـضـويـات جلـان القـراءة وا

للدماء وللقدرات ونفيا للشليلة.
 إيجاد فـضاءات مـكانيـة إلقامة الـعروض البـسيطـة البلـيغة
فى آن بديال عـن نقص دور العروض وقـلة جتهيـزاتها وعقد

إداراتها.

التجـربة األولى وفشـلت فى التجـربة الثـانية على
ـــســرحـــيــتـــ فى مـــهــرجـــانــ الــرغـم من تــقـــد ا
دوليـ وظهـور اسمى إلى جـانب اخملرجـ خيون

نشورة. وغنام فى الوثائق ا
 وفـى الــــواقع أن (الــــدرامـــاتــــورجــــيــــة) بـــوصــــفــــهـــا
ــارســـةً ذهــنـــيــةً وعــمـــلــيـــةً ســادت فى الـــعــمـــلــيــة
ـســرحـيـة وأصـبـحت جـزءاً من الـعـمل اإلخـراجى ا
حتى فى حـال غيـاب (الـدراماتـورج) فبـات الـكثـير
من اخملــرجــ يـقــومــون وحـدهـم بـنــوع من الــقـراءة
(الدراماتـورجية) من أجل الـتحضـير للـعرض هذه
كن أن نـطلق عـليهـا عمـلية (مـسرَحَة) أو الـقراءة 
ـسـرح (تـمـسـرح) ومن بـ هـؤالء اخملـرجـ فى ا
العـربى تمـثيالً ال حـصراً صالح الـقصب وقاسم
مـــحــــمـــد وكـــاظم الــــنـــصـــار (الـــعــــراق) والـــفـــاضل
اجلــعـــايــبى ومــحـــمــد إدريس (تــونـس) وســلــيــمــان
الــبــســام (الــكــويت) وحــكــيم حــرب (األردن). لــقــد
اتــخـذ هــؤالء اخملــرجــون اخلـيــار (الــدرامــاتـورجى)
ــســرحـى عــلى الــرغم من مــنــهـــجــاً فى إبــداعــهم ا
سـرحـية مـنـحى وأسلـوباً اخـتالفهم فى الـتـجربـة ا
فـالقـصب اجتـهد (مـخرجـاً دراماتورجـاً) طوال ربع
ــيـة قـرن من خالل مــســرح الـصــورة ونـصــوص عـا
أغـلـبـهـا كالسـيـكى مـعـتـمـداً قـراءةً تـأويـلـيـةً تـخـتزل
الـنص وتعـصف به أحـيـاناً. واجـتـهـد قاسم مـحـمد
فى إطــار الــتـراث والــثــقـافــة الــشـعــبــيـة إلـى جـانب
نــصـوص شــرقـيـة وعــربـيـة شــاحـنـاً إيــاهـا بـدالالت
إنــســـانــيــة وقـــيم نــبـــيــلــة مـــطــلــقـــة من خالل صــوغ
مـسرحى يـقـوم عـلى الطـقس الـشـعبى واالحـتـفال
والـلعـب واحلكى وغـيـر ذلك من أسـالـيب التـعـبـير
احملـلى. وتمـيز اجلعـايبى وإدريس بـإضفـاء جمـالية
رفـــيـــعـــة عــــلى جتـــاربـــهـــمــــا الـــتى تـــنـــهـل من الـــواقع
مـوضوعات فى غايـة احلساسيـة واجلرأة وأحياناً
ـــفــكُّــر فـــيــهـــا بــســبب ـــســكــوت عـــنــهـــا أو غــيــر ا ا
. ـبـدعـ الـتـقـلـيـدي هـامـشـيـتـهـا مـن وجـهـة نـظـر ا
ويـــتــصـــدر هــذه الـــتـــجــارب عـــادةً أداء أخــاذ وغـــيــر
ـستوى مـألوف للـممثـل من خالل حـرفية عـالية ا
فى استثمار طاقـاتهم اجلسدية والصوتية إضافة
بهرة التى تسحر الع إلى التشكيالت البصـرية ا

وتـــــثــــقـــــفـــــهــــا. واســـــتـــــخـــــدم الــــبـــــســـــام "مـــــبــــضـــــعه"
الـــدرامـــاتــورجـى فى تـــشــريح أشـــهـــر تــراجـــيـــديــات
شـكــســبـيــر (هــامـلـت مـاكــبث وريــتـشــارد الــثـالث)
وحـوّل شـخــصـيـاتــهـا الـكالسـيــكـيـة إلى شــخـصـيـات
مـــنــبــوذة مـــعــاصــرة (اإلرهــابـى الــطــاغـــيــة وتــاجــر
احلـروب) متـخذاً اسـلـوب اإلسقـاط السـياسى من
ـسـرحـيـات ـسـرحـيــات ا خالل ربط أحـداث تــلك ا
ـا بـقـضـايــا الـسـاعــة فى الـواقع الـعــربى والـدولى 
حتـمـله من سـلـبـيـات وآالم ومـحن وإثـارة تـساؤالت
حـول الـكـثــيـر من األزمـات والـصـراعـات اإلنـسـانـيـة
والـسيـاسـية.. وقـد وصـفت صحف بـريـطانـيـة أحد
عــروضـه (وهــو مــؤتــمــر هــامــلـت) بــأنه أجــرأ عــمل
ســيـــاسى يــفـــضح االســتــبـــداد واحلــروب ويــنـــتــقــد
ـآسى الـشـعـوب. وكان ـتـاجـرة  ـتـسلـطـة ا الـدول ا
عــرضـه الــثــانى (مــاكــبث  60 واط) قــطــعــةً فــنــيــةً
هــجــيـــنــةً تـــقع فى مــنـــتــصف الـــطــريق بـــ الــســرد
الـروائى والرسم التـجريدى بـ فن العرض احلىّ
سرح فـضالً عن كونه لعـبةً مثـيرةً عمـد البسام وا
من خاللـها إلى جعل الـشخصـيات فى وضع تنسى
ـسـرحيـة ولكـنـها تـستـمر فى فـيه معـظم حوارات ا
تـكرر إدارة األفعـال الدرامـيـة بنـوع من التـحـريف ا
ـستـمر. وبـرز اجلـهد الـدراماتـورجى فى جتارب وا
ـتمردة واألراجوز كـاليغوال اخملـرج حكيم حرب (ا
هـلهل) التى ركز سيمـفونية الـدم ماكبث ومـأساة ا
فـيـها عـلى البـعـد الوجـودى- الفـانتـازى لـلتـراجيـديا
ــســتــبــدين ــيــة واحملــلـــيــة جــاعالً أبــطــالـــهــا ا الــعــا
يــنـدفــعـون إلى األمــام دون تــروٍّ لـتــحـدى نــوامـيس
ـيتـافـيـزيقـيـة ومالقـاة أقدارهم الـطبـيـعة والـقـوى ا
ـأسـاويـة بـلغـة مـشـهـديـة بصـريـة شـديـدة اإليـحاء ا
تتداخل فـيها مـناخات وأطر تـاريخيـة وحديثة ذات
ـعـقـول نـزوع غـرائـبـى يـجـمع الـوهـمى بـالـواقـعى وا
ــتـلــقى عــلى نـوع من بــالال مــعـقــول مـحــفـزاً ذهن ا
تعارضة التأويل احلر وفك االشتـباك ب البنى ا

فى الفعل الدرامى. 

انــطـلق فــيه من الــرغــبـة فـى اخلالص من هــيـمــنـة
الــــنـــــمــــوذج الـــــكالســـــيــــكـى الــــفـــــرنــــسـى وتــــثـــــبــــيت
ـانـيـة. ثم جـاء (بـريـشت) اخلـصـوصـيــة احملـلـيـة األ
فطور أسلوباً فى الـتحليل (الدراماتورجى) للنص
ـــفــهـــوم فى ـــمــثـل لــكـى يــبـــدأ هـــذا ا والـــعــمـل مع ا
ــــعـــنــــاه اجلــــديــــد وصــــار مــــصـــطــــلح االنــــتــــشــــار 
ا فيه ـسرح كله  (الـدراماتورجية) يـغطى مجال ا
كــتــابـة الــنص وحتــضــيــر الــعــرض ودراسـة تــاريخ

سرح والنقد. ا
     لــقـــد ســبق مــفــهــوم (الـــدرامــاتــورجــيــة) مــفــهــوم
اإلخــــــــراج ومـــــــــّهــــــــد لـه. وفـى كـل األحــــــــوال يـــــــــعــــــــد
ـنظور ظهـور(الدراماتـورجية) واإلخـراج حتوًال فى ا
ا يـسمـيه الـناقـد الفـرنسى بـرنار لـلمـسـرح وانبـثاقـًا 
دوت بـ (الــذهــنــيـــة الــدرامــاتــورجــيــة) فــهــو يــرى أن
تـراجع أهمـيـة األعراف الـتى كانت تـتـحكم بـالـكتـابة
والعرض جـعل من الـعملـية (الـدراماتـورجيـة) عمـليًة
مــهـــمــةً ألنــهـــا تــبــنـى عالقــةً جـــديــدةً مــا بـــ الــنص

عزل عن القواعد. والعرض 
ـــــــســـــــرح الـــــــعـــــــربـى تـــــــعـــــــرضـت وظـــــــيـــــــفـــــــة  فـى ا
اضي إلى كثير (الدراماتورج) خالل العـقدين ا
من الـتــشـويه والـتــسـطــيح إذ بـدأنـا نـالحظ ظـهـور
اسم (الـدراماتـورج) مع اخملرج فى بـعض العروض
ــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة مـن دون أن يــــــــكــــــــون لـه جــــــــهـــــــد ا
(درامـاتــورجى) حـقــيـقى فـى الـتـجــربـة إمــا بـسـبب
عــدم إدراك (الــدرامــاتــورج) لــوظــيــفــته أو بــســبب
دكـتاتـورية اخملـرج أو جلهل الـطرفـ العالقـة ب
عــمل اخملـرج وعــمل (الـدرامـاتــورج). وقـد خـضت
) مع مخـرج شخـصيـاً جتربـت (درامـاتورجـيتـ
اثـنــ من اخملـرجـ الـعـرب هــمـا: الـعـراقى عـزيـز
خيـون فى مسـرحيـة (يا أهل الـسطوح)  واألردنى
غـنــام غـنــام فى مـســرحـيــة (كـأنك يــا بـو زيـد....)
وأعــــتــــرف بــــأنــــنى جنــــحت جنــــاحــــاً مــــحــــدوداً فى

ـسـرحى (الـدرامــاتـورجـيـة) ـصـطـلـح ا لم  يــحظ ا
الـيــونــانى األصـل بـأى مــرادف عــربى دقــيق حــتى
صطلحات األجنبية اآلن شأنه شأن العديد من ا
اإلجـــرائـــيـــة فى الـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة والـــســـمـــعـــيــة
ـــشــهـــديـــة مـــثل: الـــكـــوريــغـــرافـــيـــا الـــغــروتـــسك وا
ــــاكـــيــــاج الــــبـــارودى الــــســـيــــنـــاريــــو الـــفــــودفـــيل ا

الكواليس السينوغرافيا... إلخ. 
سرحى ـعجم ا إن كـلمة (الدرامـاتورجية) حسب ا
لــهـــا مـــجـــال داللى واسـع ألنــهـــا تـــدل عـــلى وظـــائف
ــســـرح وهى مـــتـــعــددة ظـــهـــرت تـــبــاعـــًا مع تـــطـــور ا
مـأخـوذة من الـفـعل الـيـونـانى الـذى يـعـنى (يـؤّلف أو
يـشــكل الـدرامـا) وُتــسـتـخــدم بـلـفــظـهـا الـالتـيـنى فى
أغلب لغـات العـالم وكذلك فى اللـغة العـربية اذ لم
ـفـهـوم وال يـوجـد له مـرادف بل ُتـسـتـخـدم ُيـعـرف ا
مـصطـلـحـات أخرى تـغـطى بعـض اجلوانب الـداللـية
ـصطلح (دراماتـورجية) مثل (تـكييف أو إعداد أو
قـراءة أو كــتـابــة). وفى اخلــطـاب الــنـقــدى احلـديث
صــــــارت تــــــضــــــاف فـى بــــــعض األحــــــيــــــان صــــــفــــــة
(الـــدرامـــاتـــورجــيـــة) عـــلى هـــذه الــكـــلـــمــات فـــيـــقــال

(تكيييف دراماتورجى) و(قراءة دراماتورجية). 
 فى الــــقـــــرن الــــســــابـع عــــشــــر كــــان مــــؤلـف الــــنص
ــــســـرحـى فى أوروبــــا  يــــســــمّى (الــــدرامــــاتـــورج) ا
ومــصـــطــلـح (الــدرامـــاتــورجـــيــة) يـــعـــنى فن تـــألــيف
عـنى فـيـمـا بـعـد مع انـتـقال ـسـرحـيـات. وتـطـور ا ا
مركـز الثقل تـدريجـياً من الـنص إلى العرض ومن
مــؤلف الــنص إلى مــعـد الــعـرض. وتــمـثّل الــتـجــربـة
سـرح أول انـفـتـاح فى مـعـنى الـكـلـمة ـانـية فـى ا األ
عــلى مــدلـوالت جــديــدة تــتـخــطى عــمــلــيـة الــكــتــابـة
ــا فــيه عـمل ــجـمــله  ـســرحى  لــتــشـمل الــعــمل ا
ـانى ــمـثل وشـكـل الـعـرض. وقــد ثـبّت الــكـاتب األ ا
ـعـنى اجلديـد للـكـلمـة فى الـقرن الـثامن (لـسنج) ا
عــشــر فى كـتــابه (درامــاتـورجــيـة هــامـبــورغ) الـذى

 > فـى مسرحية «كوابيـس فى الكواليس» تلتـزم الشخصيات بحـدود الرمز فقط وال تملك
ـسرح وجـودا حـيـا وذاتـيـا لـنـفـسـهـا خـارج الـرمـز الـذى تـرمـز به إلى قـطـاعـات فى مـيـدان ا

والتأليف أكثر عمومية من حدودها الشخصية. 6
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سرحي جريدة كل ا

وسم احلالى. > فرقة بيت ثقافة سنورس بالفيوم رشحت د. سيد خطاب لتقد عرض الفرقة خالل ا

17  من  نوفمبر 2008  العدد 71

كاتب الفنية ب التفعيل والتهميش.. سؤال و 3 إجابات دور ا
سرح واقع ألقوا بالكرة فى ملعب إدارة ا مديرو ا

ــواقع ومن فــنــانى األقــالـــيم إلى مــديــرى ا
ـكاتب ـهـتمـ بـتـهـمـيش دور ا الـثقـافـيـة وا
الـفــنـيــة لـصــالح انـفــرادهم بـالــقـرار حـيث
يـقــول مـحــمـد الــشـاعــر مـديــر فـرع ثــقـافـة
الـشرقـية إن االختـيار الزال فى يد اإلدارة
الـعـامة لـلـمـسرح والـتى تـتـجـاهل - حسب
وقـع سواء كـانت تـأكـيـداته - تـرشـيـحـات ا
ـــــكــــتـب الــــفـــــنى أو من إدارة قــــادمـــــة من ا

وقع. ا
ويــعــتـرف الــشــاعــر بـأن اخــتــيـارات اإلدارة
ـــصــــالح لـــيــــسـت "عـــادلــــة" تــــمــــامًــــا وأن ا
الــشــخــصــيــة تــتــدخل أحــيــانًــا فى عــمــلــيــة

األختيار والترشيحات.
رشح ويقترح الشاعر أن يكون اخملرج ا
لـلـعــمل من أبــنـاء احملـافــظـة الــتى يـوجـد
ــــوقع الــــثــــقــــافـى لــــيــــكــــون أكــــثـــر بــــهــــا ا
انـسجـامًا وأدرى بـطـبيـعة الـبـيئـة احمللـية

وتراثها.
يـــتــفق د. مـــحــمـــد زيــدان مـــديــر فــرع و
يـــزة مـع الـــشــــاعـــر فى إن ثـــقــــافـــة اجلــــ
ـتحكم الـوحيد فى ـسرح هى ا إدارة ا
يـة الـتـرشـيـحات فـى ح أن دور لـ عـمـ
ــكـــتب الـــفــنـى مــهـــمش ويـــكــاد يـــكــون ا

منعدمًا.
ويــــطـــــالـب زيــــدان بـــــوضـع الئــــحـــــة جتـــــعل
ــكــتب الــفـنى ــسـئــولــيـة تــضــامـنــيــة بـ ا ا
سرح كوسـيلة لتفعيل دور األولى وإدارة ا
ولـــــــلــــــــقـــــــضــــــــاء بـــــــشــــــــكل نــــــــهـــــــائـى عــــــــلى
ـــعـــيــاريـــة فى "احملـــســـوبــيـــات" وغـــيـــاب ا
اختـيارات اخملـرجـ وحتى ال يـحدث من
جـــــانب آخــــــر صـــــدام بـــــ اخملـــــرج الـــــذى

كتب الفنى للفرقة. رشحته اإلدارة وا
ـسرح بـأن تـتـحول زيـدان أن طـالب إدارة ا
ـكـاتب الـفـنيـة إلى عـامل من مـعـوق لـدور ا

." نظره - بسبب "الروت
ويقتـرح عونى ضمـانة أخرى لـفعالـية هذه
ـكــاتب تـتـمـثل فى اخـتــيـار أعـضـائـهـا عن ا
طريق االنتخـاب وأن تعمل عناصرها فى
إطـار تـطـوعى مـشـيرًا إلـى أن جتارب فى
هـذا االجتــاه جــرت إال أن اإلدارة رفــضت

نتخب أو االعتراف به. كتب ا اعتماد ا
اخملــــرج عــــادل بــــركــــات يــــرصــــد بــــدايـــات
ـسـرحـية ـكـاتب الـفـنيـة لـلـفـرق ا تـهـمـيش ا
ــاضـــيــة مــتــهــمًــا خالل األعـــوام الــثالثــة ا
اإلدارة الــعــامــة لـلــمــســرح بـأنــهــا وراء هـذا
الـتـهـمــيش لـتـتـحـول عـمــلـيـة الـتـرشـيح إلى
تقليد سنـوى حتكمه األهواء الشخصية -

حسب تعبيره -.
كاتب ويضـيف بركات: لـتفـعيل دور هـذه ا
الفنـية ولـتصـبح اقتـراحاتهـا وترشـيحـاتها
محل قبول من اجلـميع أقترح ضم عنصر
ى قــادر عـلى وضع مــعـايــيـر وأسس أكــاد
لـالخــتـــيـــار وآخــريـن أهل اخلــبـــرة والـــبــاع
ـــــســــرحى الــــطـــــويل فـى مــــجــــال الـــــعــــمل ا
بـالـثـقـافــة اجلـمـاهـيــريـة إضـافـة إلى أحـد
الـعـنـاصـر الـشــابـة لـيـضـيف بـعـدًا شـبـابـيًـا

ورؤية مستقبلية.
ويـــتـــابع: يـــبــــقى بـــعـــد ذلـك أن يـــنـــضم إلى
ــكـتـب مـتــخــصص فى الــعالقـات الــعــامـة ا
تـكــون وظــيـفــته الـتــنـســيق بــ الـفــرقـة من
ــــوقـع واإلدارة من جــــانـب آخـــر جــــانب وا
وبه تـكـتـمل مـنـظـومـة الـعـمل داخل الـفـرقـة

ويتناغم أداؤها.
ـكــتب وطــالـب بـركــات بــأال يــقــتــصــر دور ا
تد الفنى على تـرشيحات اخملرج بل 
إلـى مـــــا هــــو أبـــــعــــد مـــــثـل حتــــديـــــد أجــــور
اخملـرج والـفنـان تـبعًـا لقـيمـتهم الـفيـنة

سرحية. وخبراتهم ا

" مــلــمـح جــديــد ألزمــة "تـــرشــيح اخملــرجــ
الــســنـويــة تــبـدى هــذا الــعــام فى اسـتــئــثـار
ـواقـع الـثـقـافـيـة "بـيوت عـدد من مـديـرى ا
قـصـور قـومـيـات" بـالـتـرشـيـحـات وجتـاهل
كاتب الفنـية للفرق األمر الذى أدى إلى ا
ـكاتب وسقوط مـزيد من التهـميش لهذه ا
ظالل الــشـك والــتــســاؤالت حـــول مــعــايــيــر
ـكـاتب اإلخـتـيـار وبــات لـزامًـا فـتـح مـلف "ا
الــفــنــيــة" الــتى يــرى الــبــعض فــيــهــا "رمــانـة
ــــيــــزان" وضــــمـــانـه حلــــيـــاديــــة االخــــتــــيـــار ا
ونـــزاهــتـه بـــيــنـــمـــا يـــراهـــا آخـــرون مـــجــرد

تشكيل روتينى آخر "ال يقدم وال يؤخر".
"مــــســــرحــــنــــا" اســــتــــطــــلــــعت آراء عــــدد من
ـسـرحيـ فى األقـالـيم وكـذلك عدد من ا
ـواقع الثـقـافـية بـحـثًا عن األوراق مديـرى ا

كاتب الفنية. الناقصة فى ملف ا
ــــمــــثل بــــثــــقــــافــــة ســــيــــد عــــونـى اخملــــرج وا
الــشـرقـيــة أشـار إلى أن األمــر قـد يــتـجـاوز
ــوقع فى بـعض األحـيـان الــفـرقـة ومـديـر ا
لـــيــأتى الـــتــرشــيـح من قــبل اإلدارة الـــعــامــة
ـعـايـيـر ــا إعالن  لـلـمـسـرح بــالـقـاهـرة دو
هـذا الترشـيح وقال إنه فى حالـة اعتراض
ــوقع عـلى الــتـرشـيح الــقـادم من الــقـاهـرة ا
يـتم إيـقـاف نـشــاط الـفـرقـة كـمـا حـدث فى

قصر ثقافة الزقازيق.
ويــــرى عـــونى إن اخملـــرج من األزمـــة يـــبـــدأ
كـاتب الفنية وضم بـتغييـر شامل ألطقم ا
ـتــخــصـصــ والـفــصل بـ عــنـاصــر من ا
ــالــيــة واإلداريــة األمــور الـــفــنــيــة واألمـــور ا
ـوظـفـون ويـقـتـرح عونى أن الـتى يـتـوالها ا
ــكــتب الــفــنى لــكل فــرقــة مـن فـرق يــكــون ا
األقـالـيم مـتـصالً بـاإلدارة الـعـامـة لـلـمـسرح
ــوقع بــشــكـل مــبــاشــر وبــعـــيــدًا عن إدارة ا
الـتى تــعـرقـل الـنــشـاط الــفـنى - من وجــهـة

مطالبات بفصل
اإلدارى عن الفنى
و" التطوع" ضمان
كاتب لفعالية ا
الفنية
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  محيى زايد 

نـتج محـيى زايد قرر تـأجيل افـتتاح ا
مــسـرحــيــة "تــرالم لم" لــلـنــجم ســمــيـر
غـــــا إلى إجـــــازة نــــصـف الــــعـــــام فى

نهاية يناير القادم.
ـــســـرحـــيـــة زايـــد قـــال إن افـــتــــتـــاح ا
خالل أيـام عيـد األضـحى "مغـامرة"
يــد تــتــبــعــهــا خــاصــة وأن إجــازة الــعــ
ــــدارس مـــــبـــــاشـــــرة امـــــتـــــحـــــانـــــات ا
ـــا يـــهـــدد بـــابـــتـــعـــاد واجلـــامـــعـــات 
ــسـرحــيـة إلى اجلـمــهـور ويــعـرض ا

خسائر مادية.

د. أشـرف زكى رئـيس الـبـيت الـفـنى
لــــلـــمـــســـرح وافـق عـــلى اســــتـــضـــافـــة
ــــســـرحى "مــــنـــ أجـــيب الـــعـــرض ا
نــاس" لــلــمــخــرج حـسـن ســعـد عــلى

خشبة مسرح ميامى.
ـسـرحـيـة عـرضت خالل رمـضـان ا
ـاضى عـلى مــسـرح الـبـالـون قـبل ا
ــــــدنـى بــــــإغـالقه قــــــرار الـــــــدفــــــاع ا
الفـتـقاده لـشـروط األمن الـصـناعى
ـســرحـيـة تــألـيف وأشــعـار جنـيب ا

د.  عبدالعظيم وزير سرور وبطولة نهال عنبر.

بـد الـعـظـيم وزيـر مـحـافظ د. عــ
القاهـرة وافق على منح اخملرج
لــة ثالثــة هـــ جالل الــشـــرقــاوى مــ
هــــــور إلخالء مــــــســـــرح الــــــفن شـــــ
كـــان بــــديل له يـــر مــــ وفــــ حلـــ تــــ
نــاف ئـــ تــ اهــرة الســـ قـــ نـــة الــ ــديـــ
التى نـشـاط فـرقة مـسـرح الـفن 
قـــــد عــــروض وقـــــفت عـن تـــــ تـــــ
ر ان آخــ ام وكــ نــذ عــ ديــدة مــ جـــ
ة وكاله ومـــــ رهـــــ ا "بــــــ هـــــ عـــــروضـــــ

البارومة"
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 نهال عنبر 

السيد عونى 

 عادل بركات 

فى تفعيلها وذلك من خالل األخذ برأيها
واحترام ترشيحاتها.

من جـانــبـهـا وصـفـت إجالل هـاشم رئـيس
إقــلـيم غــرب ووسط الــدلـتــا الـثــقـافى دور
ـكـاتب الـفــنـيـة بـأنه "مـنــعـدم تـمـامًـا" رغم ا
أهــمــيــة األدوار الــتى يــفـتــرض أن تــلــعــبــهـا

كاتب. هذه ا
وشــددت إجالل عـــلى أهــمــيــة تــكــون هــذه
ـبـدعـ ـيــزة من ا ـكـاتب مـن عـنـاصـر  ا
ــــتـــلــــكــــون الــــوعى ــــثــــقـــفــــ والــــذيـن  وا
ـسـرحـيـة وبـالـطـبـيـعة واخلـبـرة بـاحلـركـة ا
الــثــقـــافــيــة لــلـــمــكــان الـــذى يــعــمـــلــون فــيه
وبــالـتــالى يــصـبــحــون قـادريـن عـلى الــقــيـام

نوط بهم. بالدور ا
وطـــــالــــــبت إجـالل بـ "الئــــــحـــــة" مــــــحـــــددة
ـــكــاتـب الــفـــنـــيــة الـــبـــنــود تـــنـــظم عـــمل ا
مـشــيـرة إلى أنـهــا لم تـتــلق أى شـكـوى من
واقع الـتـابـعـة لإلقـلـيم الـذى ترأسه إال ا
أنـهـا تـعـلم تـمـامًــا بـحـكم سـابق جتـربـتـهـا
ـــواقع الـــهـــيـــئــة ـــســـرحى  فى اإلخـــراج ا
حالـة االحـتقـان الـتى تـسود بـ مـخرجى
سـرح بسبب مـا أسمـته "سواء االخـتيار ا
والــــتــــوزيع" وذكــــرت إجـالل أن عــــمــــلــــيـــة
ـــســرح اإلجــبـــار الـــتى تــمـــارســـهــا إدارة ا
وفرض مـخـرجـ عـلى مـواقع ال تـرغـبهم
ــســـرحــيــة ويـــقــلل فى يــعــرقـل احلــركــة ا
ـسرحى الـنهـاية من قـيمـة وشكل الـعمل ا
الــذى يـقــدم عــلى خــشــبـات مــســارح هـذه

واقع. ا

ليم بأربعة  لقومية اجليزة  مسرحية قول يا مغنواتى لفرقة البدرش مسرحية ا
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صيـدة التى يقـع فيها > اسـتفاد سـعد الدين وهـبة من استـغالل رموزه فى جتنـب هذه ا
كـثيـر من الكـتاب عنـدما يـعاجلون مـضامـ اجتمـاعيـة.. فلم تـتحول الـشخـصيات إلى
ـا جتـسـدت داخل الـنص بـفـضل األبـعـاد والـرمـوز ذات أبــواق دعـايـة آلرائه اخلـاصـة وإ

تعددة. اإليحاءات ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

> الفنان سيد راضى اعتذر عن  عدم مواصلة العمل فى مسرحية "سى على وتابعه قفه" للمخرج مراد منير.

17 من  نوفمبر2008  العدد 71

الكتاب: الراهب  – دراما تاريخية فى ثالثة فصول
ؤلف: لويس عوض ا

الناشر: اجمللس األعلى للثقافة

التاريخ والدراما.. أين ينتهى الواقع
وكيف يعمل اخليال?!

مهدى محمد مهدى

"هـنـاك مـشـكـلة تـاريـخـيـة تتـطـلب دراسـة الـعـصر وجـوه وأحـداثه ومـشـكـلة
ـعالم. وقـد حاولت أن إنسـانيـة تتـطلب رسـم شخصـيات درامـية واضـحة ا
: أولهـمـا أننـا بـصدر ثـورة مـحددة يـعرف أتوخى الـدقـة التـاريـخيـة لـعامـلـ
التـاريخ عـنهـا الـشىء الكـثـير وبـصـدد بعض الـشـخصـيـات التـاريخـيـة التى
يعرف عـنهـا التاريخ الـشىء الكـثيـر أيضًا وثـانيـهما أنى ال أرى أن من حق
الفـنان أن يعبث بحقـائق التاريخ ليخدم غـرضه الفنى فإن ضاقت حقائق
ا التاريخ عن عـرضه فلـيخـلق لنفـسه وجلمـهوره ما شـاء من أساطـير وإ
حق الــفـنــان مـقــصـور عــلى الــتـفــسـيــر والـتــأويل ســواء فى األحـداث أو فى
الـــســلـــوك أو فى الـــنــوازع أو فى الـــغــايـــات أو فى تـــصــويـــر الــشـــخــصـــيــات
عروف اإلنسانية كل ذلك فى احلدود التى تخدم فنه وال تشوه التاريخ ا
كـمـا أن من حـقه االسـتفـادة من كل غـمـوض وملء كل فـراغ. ومدار عـمـلـية
اخلـلق الــفــنى فى نــظـرى هى تــركــيب جـزئــيــات احلـيــاة فى كل ذى مــغـزى

إنسانى".
وهـذا مــا فـعـله تـمـامًـا الـدكـتـور لـويس عـوض حـ تـنـاول الـتـاريخ فى عـمل
سرحية يضع على نـفسه قيد االلتزام بالـدقة التاريخية أدبى وفى هـذه ا
فى ســائــر الــوقـــائع واألحــداث الــتى تــمـت ونــتــائــجــهــا لـــكــنه حــ يــخــتــار
ـسـاحـة الـتى يـشـعـر فـيـهـا بـحـرية شـخـصـيـاته الـدراميـة يـذهب إلى حـيث ا
التـصـور والبـنـاء واحلركـة فيـخـتار الـراهب (أبـانوفـر) الذى ذكـر عـنه فقط
قصة استشهاده وكذلك البغى (مارتا) التى اهتدت مع اختياره لعدد من
ــصــريــ وقــد بـــنى تــصــرفــاتــهـم ودوافــعــهم من خالل الــقــادة الـــرومــان وا
دراسـته وفـهمه لـهـذه الـفتـرة الـتـاريخـيـة ومـشاكـل اإلمبـراطـوريـة الرومـانـية

صرى الرومانى. والصراع ا
يــؤكــد لـويـس عــوض عــلى أنه يــبــرز كل هــذه الــتــفــاصـيـل عن هــذه الــفــتـرة
الـتـاريـخـية وكـيـفـية تـنـاوله لـهـا حتى يـبـ لـلـقار أين يـنـتـهى الـتاريخ وأين
يــبـدأ اخلــيــال ويــؤكــد أنه حــافظ عــلى جــوهـر الــتــاريخ من حــقــائق ثــابــتـة
يـــوضح فــيـــهــا فــتـــرة خــصــبـــة ومــهــمـــة فى تــاريـخ هــذا الــوطـن. ويــكــفى أن
صـريـة تتـخـذ من هذا الـتـاريخ تـاريخًـا رسـميًـا لـها وهـو "عـصر الـكنـيـسـة ا

الشهداء".
ــســرحى (الــراهب) يــتــكــون من أمـا عـن الــعــمل األدبى نــفــسه فــالــنص ا
ثالثـة فـصــول يـبـدأ الـفـصل األول داخل قـاعــة بـقـصـر الـوالى الـرومـانى
(آخــيل) فى اإلســكـنــدريــة بـحــوار يـدور بــ (فــيالمــيـنــة) وصــيـفــة زوجـة
الوالى وهى مصرية مسيحـية وب حبيبها الضابط الرومانى (أرمان)
نــعـرف مـن احلـوار كــيف تــقف مـســيــحـيــتــهـا أمــام زواجــهـا من حــبــيـبــهـا.
وتــتـــواصل أحـــداث هـــذا الـــفــصـل لـــتــوضـح الــوضـع داخل قـــصــر الـــوالى
ومـواقف الـضـابط الـرومـان من الثـورة ورفـضـهم لـتـدخل وحتـكم الراهب
قـاومة (أبا نـوفـر) فى مـجريـات األمـور باألسـكـندريـة وهـو الذى يـقـود ا
ـقـاومة ـقـدس) فى عـدم حمـل السالح وا الـشعـبـية ضـد رغـبـة (اجملمع ا
صـريون عـلى يد الـسـلبـية وكـذلك يوضح االضـطـهاد الـذى يعـانى مـنه ا
. وفى الفصل الثانى وداخل قائد حامية األسكندرية وكرهه للمسيحي
" تتالحق األحداث بسرعة حيث يقرر القادة بهو فى "قصر رأس الت
الـرومـان الوقـوف مع اإلمـبـراطوريـة الـرومـانيـة ضـد الـثورة الـتى يـقـودها
ـسـيحـية الـراهب (أبـانوفـر) ومـعه الوالى (آخـيل) وهـروب (فيالمـيـنة) ا
مـع الــرومــانى (أرمــان) ثـم اســتــيالء (أبـــانــوفــر) عــلـى قــصــر رأس الــتــ
ومعـهم الـراقصـة (مـارتا) الـتى ثـابت ووهبـت نفـسهـا لـلمـسـيح وفى هذا
ــسـرحــيـة يــصل الـصــراع إلى ذروته فى نــوعـ من الـفــصل الـثــانى من ا
ــسـرحــيـة األولى هــو ذلك الـصــراع األبـدى بــ الـغـرب الــصـراع داخل ا
لئ بـالثروات الـطبيـعيـة أما الصـراع الثانى القوى الـطامع فى الشـرق ا
فهو الصراع النفسى داخل شخـصية البطل التراجيدى لهذا العمل وهو
ـسـيح ومن ـقـاومـة الــشـعـبـيـة من أجل ا الــراهب (أبـانـوفـر) الـذى يـقـود ا
أجل وطـنه لكن يقع فى حب (مارتا) الـتى تابت ووهبت نفسـها للمسيح
ـثل بل ويـطــلب أن تــبـادلـه نـفس احلـب لـكــنـهــا تــرفض ألنـهــا رأت فــيه ا
والقدوة لكل الـقيم النـبيلة وقد صـاغ الدكتور لـويس عوض الصراع فى
ـونـولــوجـات الــتى حتـمـل الـطـابـع الـفـلــسـفى مــجـمـوعــة من احلــوارات وا

الدينى بلغة بسيطة وسهلة حتمل ب طياتها بعضًا من الشاعرية.
وفى الــــفـــصل الــــثـــالـث واألخـــيــــر وداخل قــــاعـــة الــــعـــرش بــــقـــصــــر الـــوالى
بـاألسكـندريـة تـصف الكـاهنـة (هاتـور) لـلوالى مـشهـد محـاكـمة (فـيالميـنة)
وإعـدامــهـا ومـحــكـمـة الــشـعب الـتى صــنـعـهــا (أبـانـوفــر) والـكل فى الـبالط
حــانق عــلى (أبـــانــوفــر) الــذى أصـــبح احلــاكم احلــقـــيــقى لــلـــبالد وتــتــوالى
األحــداث بـسـقـوط (مــارتـا) فى يـد الــرومـان واسـتــيالء الـقـوات الــرومـانـيـة
ــصــريـ إلـى الـصــعــيـد عـلـى األسـكــنــدريــة وهـروب الــعــديــد من الـقــادة ا
ويرفض (أبانوفر) الهروب وينتحر حتى ال يقع أسيرًا فى أيدى الرومان.
وداخل األقـواس اسـتـفـاض لـويس عـوض فى شـرح تـفـاصـيل كـل شـخـصـية
من حيث العمر والشكل وكذلك التركيبة النفسية كما قدم فى كل فصل
البس يــوضح ويـبــرز ازدواجــيـة احلــالـة فى مــصـر فى وصـفــا لـلــديـكــور وا

جميع مناحى احلياة ما ب الفرعونية والرومانية.

ظــهـرت ألول مــرة مــســرحـيــة (الــراهب) ســنـة  1961 لــلــمـتــرجم والـنــاقـد
ــســرحى دكــتــور لــويس عــوض أحــد الـقــامــات الــتى شــاركت فى ــؤلف ا وا
سرح فى اخلمسيـنيات والستينيـات وحتى وفاته فى سبتمبر إثراء وبـناء ا
ـسرحيـة والكتب ؤلـفات ا عام  1990 بـكم وكيف هائل من الـترجـمات وا
ـعتقل سـرحية بـعد مـروره بتجـربة قاسـية فى ا النـقديـة وقد كتب هـذه ا
ـسـيـحـيـ ينـكـفئ عـلـيه ويـسـتـلـهم مـنه ما ولم يـجـد غـيـر عـصـر الشـهـداء ا

عتقل. يعزيه عما أصابه من جراح نفسية فى ا
والـكـتـاب الــذى بـ أيـديـنــا والـذى صـدر ضـمـن مـشـروع مـيــراث الـتـرجـمـة
ـسـرحـيـة الـتـابع لـلـمـجـلـس األعـلى لـلـثـقـافــة يـحـمل بـجـانب الـنـص الـعـربى 
(الـراهب) الـتـرجـمـة اإلجنـلـيـزيـة لهـذا الـنص والـتى قـام بـتـرجـمـتـهـا لويس
عــوض بــنـفــسه لــيـضـع هـذا الــكــتـاب بــ يـدى عــشــاق ودارسى الــتـرجــمـة
ــسـرحــيـة فــرصـة لــيـتــعـرفــوا عـلى أســلـوب األدبـيــة وخـاصــة الـنــصـوص ا

ومنهج واحد من رواد الترجمة فى مصر.
ولم يـكـتف الكـتاب بـأن يضم بـ دفتـيه الـنصـ العـربى واإلجنلـيزى لـهذه
ـسـرحـيـة بل يــضم كـذلك مـقـدمــة طـويـلـة حتت عـنـوان (نــبـذة تـاريـخـيـة) ا
يشـرح فـيهـا لويس عـوض وبـاستـفـاضة الـفـترة الـتاريـخـية الـتى تـعرض لـها
سـرحـية وهى الـثـورة االستـقاللـيـة التى نـشـبت فى اإلسكـنـدرية فى هـذه ا

سنة  296 م بزعـامة الوالى الـرومانى آخـيل ضد حكم الـرومان وقد 
سـحق هـذه الــثـورة من قــبل الـقــوات الـرومــانـيـة و تــسـمــيـة هـذه الــفـتـرة
ـسـيـحـيـ ـذابح الـرهـيـبـة الــتى ارتـكـبت فى حق ا بـعـصــر الـشـهـداء لـكم ا
ـصـر من احلـاكم الـرومـانى (دقـلـديـانـوس). كـمـا يوضـح الكـاتب فـى هذه
ـصريـة والـتى تـؤرخ لـهذه ـصادر الـتـاريـخـية الـغـربـيـة منـهـا وا ـقـدمـة كم ا ا
ـة التى تـعرضت الـفتـرة بل ويشـرح النـظريـات التـاريخـية احلـديثـة والقد
لهـذه الفـترة وكـيف بنى منـها الـهيـكل التاريـخى لهـذه الدرامـا. وعن وجهة

بدع ألية فترة تاريخية يقول الدكتور لويس عوض: نظره فى تناول ا

الشبكة.. نص العرض

الكتاب: الشبكة (صعود وسقوط مدينة
ماهاجونى)

تأليف: برتولد بريخت
ترجمة وإعداد: د. يسرى خميس

وسيقى ركز القومى للمسرح وا الناشر: ا
والفنون الشعبية

محمود احللوانى

ـسـرح الــقـومى  2007من إخـراج ـســرحـيــة الـتى قــدمـهــا ا "الـشــبـكــة"هى ا
الـراحل ســعـد أردش تـرجـمـة وإعــداد عن نص "صـعـود وســقـوط مـديـنـة
مــاهــاجـونـى" لـبــرتــولت بــريــخت - لــلـدكــتــور يــســرى خـمــيس والــبــطــولـة
لـسـميـحـة أيوب ومـحـمـود حمـيـدة وأحمـد فـؤاد سلـيم وغـيـرهم من جنوم

القومى.
ـركز الـقومـى للـمسرح ى با سـرح العـا أصـدرتهـا مؤخـرًا سلـسلـة روائع ا
ـوســيــقى والـفــنـون الــشــعـبــيـة مع مــقــدمـة لــلـمــتـرجـم يـســتـعــرض فـيــهـا وا
الـظــروف الــتى واجـهت نـص بـريــخت مــنـذ تــرجـمــته حــتى حــوَّله الـراحل
ســعــد أردش إلى عــرض لــلــمــســرح الــقــومى مــتــنــاوالً الــصــعــوبــات الــتى
واجـهت الـعـرض أثـنـاء عـمـلـيـة الـتـنـفـيـذ كـمـا يـحـتـوى الـكـتـاب فـضالً عن
ـتــابـعـات ـتــرجم عـلى عــدد من الـدراسـات الــنـقــديـة وا الـنـص ومـقـدمــة ا
الـصـحـفيـة الـتى واكـبت الـعـرض لـلـدكـتـورة نهـاد صـلـيـحـة سـعـد الـقرش
زيـنب منـتصـر د. عـمرو دواره د. وفـاء كمـالـو ياسـم فـراج د. حسن

عطية.
ـة ـســرحــيــة حــسب د. نــهـاد صــلــيــحــة "تـخــاطب زمــانــنــا - زمن الــعــو وا
والــرأســمــالــيــة االســـتــهالكــيــة حــيث يــقـف اإلنــســان عــاريًــا ووحــيــدًا فى
رأة الـطاغية اللعوب التى ال ادة وهى الشبكة الـتى تنصبها ا مواجـهة ا
هـاجرة فى كل مكان يعـنيهـا غير الثـروة حول العالم الصـطياد الـطيور ا

يوجد به العمل والعرق والتعب..
ـبــكـرة فى الـكـتـابـة لــلـمـسـرح أراد أن يـريـنـا وكـأن "بــريـخت" فى بـدايـاته ا
اجلـحــيم الـرأســمـالـى وهـو يــتـنــفس عـلـى األرض مـا بــ صـعــود مـديــنـته

"ماهاجونى" وسقوطها - حسب زينب منتصر -.
حـمــلت أفــيـشـات الــعـرض عــبـارة "تــرجـمــة بـتــصـرف" وهى الــعـبــارة الـتى
ؤلف أو اعتبـرها د. عمـرو دواره "دقيقـة ال تنقص قـدر وحقوق أى من ا
ـترجم د. يـسرى ـترجم بـقـدر ما تـسجل حـقيـقة فـنيـة مهـمة وهى أن ا ا
انـية إلى العربية جرد حتويل الـنص البريختى من األ خمـيس لم يقم 
بل إنه قــام بـوضع رؤيــة مـسـرحــيـة عـربــيـة مــصـريـة لــلـنص تـتــنـاسب مع
ـعـاصـرة وهى الـتـرجمـة الـتى يـراهـا د. حـسن عـطـيـة "حتمل األحـداث ا
ــتــرجم لـلــمــســرح واآلخـر شــاعــريــة خـاصــة تــدرك الــفـرق بــ الــنص ا
ـتـرجم للـنشـر فى كتـاب وهـو ما يـكشف عن أن الـتـرجمـة ال تقف عـند ا
حدود النـقل من لغة إلى أخـرى بقدر ما حتـمل رؤية وتأويل الـقائم بها
تـرجم عنه وبقـدر ما تؤكـد على إبداعه بصـورة ال جتعله خـائنًا لـلنص ا
ـتــرجم مـشـاركًـا ــتـرجم األمـر الـذى يــجـعل ا اخلـاص عـبــر هـذا الـنص ا
لـلـمـخـرج فى تـقـد الـعـرض ومـنح الـنص دالالت من خـارجه تـتـجـاوز ما
ـشـحـون بـعـقـله الـواعى ـؤلف لـتـتـواصل مع مـشـاهـد الـيـوم ا هـدف إلـيـه ا
نـطـقـة.. ويصل د. عـطـيـة من هذا إلى مـارسـات األمريـكـيـة فى ا ضـد ا
تـرجم فى مـجـال (الـدراماتـورجـية) أن تـعـبيـر "تـرجـمة بـتـصـرف" أدخل ا
ــكــتـوب الــذى كـان بــريــشت نــفــسه يــعـمـل به حــيث يـتـم تـكــيــيف الــنص ا
ـرئى مـن وجـهـة نــظـر أيـديــولـوجـيـة تــنـصـهــر فى رؤيـة اخملـرج لـلــعـرض ا

ـسـرحى بـحيث الـعـامـلة عـلى بث هـذه األيـديـولـوجـيـا فى بـنيـة الـعـرض ا
يــتـم احلــفـــاظ عــلى رؤيـــة صــاحب الـــنص األصـــلى ضــمـن رؤيــة اخملــرج

توجهة جلمهور اللحظة الراهنة. عاصر ا ا
ـســرحـيـة كـتـبـهــا بـريـخت بـ عـامى  1927- 1929  وتـرجـمــهـا د. يـسـرى ا
اضى لـقناعـته أنها مـناسبة لـلعرض فى خميس فى سـبعيـنيات الـقرن ا
رحلة مع بدايات االنـفتاح االقتصادى ليقدمها القومى فى 2007  تلك ا

بترجمة وإعداد يتناسبان مع متغيرات اللحظة.

> اخملرج محمد مختار يستعد لتقد مسرحية "حلم ليلة صيف" لوليم شكسبير لفرقة كلية اخلدمة االجتماعية بجامعة الفيوم.
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 É¡«a Éeh É«fódG يـقـدم سعـد الدين وهـبة رمـوزه على ثالثـة مسـتـويات: األول عـندمـا يربط الـرمز بـالشـخصـية <

ويـقدم لنـا حياتـها الشـخصية مع اجلـانب الرمزى الـذى توحى به والذى يـرتبط غالـبا بحـياتها
سـتـوى الثـانى عـنـدما يـربط الـرمز بـجـمـاد أو بشىء تـسـتعـمـله الـشخـصـيات داخل الـعـامـة.. وا
وقف سـتـوى الثـالث عـندمـا يـربط الرمـز بـا ـواقف كـالـقنـبلـة مـثال أو الـكوبـرى أو القـطـار.. وا ا

وقف إلى كفاح الشعب وصموده مثال. سرحينفسه الذى تقدمه الشخصيات بحيث يرمز هذا ا جريدة كل ا
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يكرم أسماء شوقى عبد احلكيم ونبيل بدران وحازم شحاتة:

سرح هرجان نوادى ا «حلم األجنحة» يفتتح الدورة الـ 18 
وإخـراج يـاسـر عـطـيـة لـفـرقـة نـادى مـسـرح
الـفــيــوم إضــافـة إلى عــرض فى االنــتــظـار

لكليفورد أوديت وإخراج حسن بالسى.
وتـــقــدم اإلســمـــاعــيــلـــيــة مــســـرحــيــة "بــدون
مـالبس" تــألــيـف حــســام الـــغــمــرى وإخــراج
محمـد حسن يوم اخلميس 11/27 بجانب
عـرض "مسـافر لـيل" لـصالح عبـد الصـبور
وإخراج إسالم مخيمـر لفرقة نادى مسرح

قصر القبارى.
ويـــــشــــهــــد يـــــوم اجلــــمــــعــــة 11/28 تــــقـــد
مـسـرحـيـة "مقـلـوب الـهرم" لـلـمـؤلف عـصام
أبـــو ســـيف واخملـــرج رفــــعت عـــبـــد الـــعـــلـــيم
لنادى مـسرح الـتذوق باألسـكندريـة بجانب
عـرض نــادى مــسـرح الــسـويس ثــورة الـزجن

ع بسيسو وإخراج كامل عبد العزيز.
ــــســـابـــقـــة الــــرســـمـــيـــة وتـــخـــتــــتم عـــروض ا
لــلــمــهـرجــان يــوم الــسـبت 11/19 بــعـرضى
نادى مسرح التذوق "وداعا هاملت" تأليف
محمد فاروق وإخراج أحمد راسم و"الليلة
الـــرفــاعـــيــة" تـــألــيـف أحــمـــد عــبـــد الــكــر

وإخراج شريف محمود.
وفـى الــيـــوم األخـــيــر لـــلـــمـــهــرجـــان تـــعــرض
مـــســرحـــيـــة "قـــابل لـــلـــكـــســر" عـــلى هـــامش
ـسـابـقـة وهى من تـألـيف سـامح عـثـمان ا
وإخـراج مــحـمــد طـايـع وإنـتــاج نـادى قــصـر
ثــــقــــافــــة األنــــفـــــوشى بــــدعـم من صــــنــــدوق
الــتـــنــمــيـــة الــثــقـــافــيــة ويــعـــقب ذلك إعالن
ــهـرجـان وتــقـد الـعــرض الـفـائـز جـوائـز ا

باجلائزة األولى.

مـحمود كحـيلة  وإخراج عالء الـقمبشاوى
هرجان يوم االثن 24 نوفمـبر رابع أيام ا
بـــجـــانـب مـــســـرحــــيـــة "الــــبالطـــوة" تــــألـــيف
وإخـــراج أحـــمـــد الـــســـمـــان لـــنـــادى مـــســـرح

بورسعيد.
وفى يوم الثالثاء 25 /11 تعرض مـسرحيتا
"احلــوائط" تــألــيف وإخــراج مــحــمــد لـطــفى
لـنــادى مـسـرح الــزقـازيق و"صـورة مــتـحـركـة"
تألـيف وإخراج مـحمـد عـبد الـصبـور لفـرقة

نادى مسرح األنفوشى.
ويوم األربـعاء 11/26 يتم عرض مـسرحية
ثـامن أيـام األســبـوع لـلـمــؤلف عـلى الـزيـدى

مــســرح إقــلــيم بـــورســعــيــد تــألــيف وإخــراج
مـحـمد عـشـرى وإهـداء شـهادات الـتـقـدير
لـلــمـكــرمـ وفى الــيـوم الــثـانى يــقـدم نـادى
مسـرح طنطـا عرض "بـاب الفتـوح" حملمود

دياب واخملرج محمود عبد العال.
أمـا يــوم األحـد 23 نــوفــمــبـر فــيــتم تــقـد
عــــرضى نــــادى مــــســـرح مــــصــــطـــفـى كـــامل
بـــاألســكــنـــدريــة وهــمــا "جـــرانــيــكـــا" تــألــيف
وإخـــراج شـــريـف عـــبـــاس و"لـــوزة مـــيـــرفت"

تأليف وإخراج محمد مرسى.
ويــقــدم نـادى مــســرح الــبــدرشــ بــاجلــيـزة
ــثـل لــكـل األدوار" لــلـــمــؤلف مــســـرحــيـــة "

عـودة الـورش الـتـدريـبـيـة إضـافة إلـى عدد
ـقــاهى من الــنــدوات والــلـقــاءات الــفــنــيــة 
ــشــاركـة أعــضـاء الــفـرق وذلك الــزقـازيق 
ـصاحـبة بـعـد انتـهاء الـنـدوات التـطـبيـقيـة ا

للعروض.
ـــهـــرجـــان تـــقــد يــشـــهـــد حـــفل افـــتـــتـــاح ا
ـســرحى "حـلم األجــنـحــة" لـنـادى الــعـرض ا

ــســـتـــشــار يـــحـــيى عـــبــد اجملـــيــد  يــفـــتـــتح ا
مــحـــافظ الـــشــرقـــيـــة ود. أحــمـــد مــجـــاهــد
رئــيس الــهــيــئــة الـــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة
الـدورة الثـامنة عـشرة لـلمـهرجـان اخلتامى
ـقبل ـسـرح مـساء اجلـمـعـة ا لـفـرق نوادى ا

على مسرح  قصر ثقافة الزقازيق .
ـسـرح اخملــرج عـصـام الـســيـد مـديــر عـام ا
بــالـــهــيــئــة قــال أن إدورة هـــذا الــعــام والــتى
تـســتـمــر حـتى 30 نـوفــمــبــر تـشــهــد تــكـر
ـسـرحــيـة الـهـامـة عـدد من الـشـخــصـيـات ا
ـصـرى بـشكل ـسرح ا ؤثـرة فى حـركـة ا وا
عــام ومــسـرح األقــالــيم بــشـكـل خـاص وهم
الـراحــلـون شــوٍقى عـبــد احلــكـيم والــكـاتب
ـــــســـــرحى نــــــبـــــيل بـــــدران الـــــصـــــحـــــفـى وا
ومـهــنـدس الــديـكــور أشـرف نــعـيم والــنـاقـد
حـــــازم شـــــحــــاتـــــة إضــــافـــــة إلى الـــــكــــاتـــــبــــة
ـنــيـا الـصــحــفـيــة نـاهــد عـز الــعــرب ومن ا

سرحى حمدى طلبة. اخملرج ا
ــهـــرجــان هـــذا الــعــام الـــنــاقــد يــرأس دورة ا
عاذ وتـضم جلنته العـليا د. عبد مـصطفى ا
الـــــــوهــــــاب عــــــبــــــد احملــــــسـن رئــــــيس اإلدارة
ركـزية لـلشـئون الـفنـية بـالهـيئـة ومصـطفى ا
السعـدنى رئيس إقـليم شرق الـدلتا الـثقافى
ــلك مـــديــر عــام الــعالقــات وشــاديـــة عــبــد ا
الـــــعـــــامـــــة ومـــــحـــــمـــــود رفــــعـت مـــــديـــــر عــــام
ــهــرجــانـات والــكــاتـب والــنـاقــد الــصــحــفى ا

يسرى حسان "رئيس حترير مسرحنا".
وفـى الــســيـــاق نــفــسه قـــال اخملــرج شــاذلى
ـسرح هـرجـان ومديـر نوادى ا فـرح مديـر ا
بـهــيـئــة قـصــور الـثــقـافــة: إن الـدورة تــشـهـد
عـدة فـعـالـيـات مـصـاحـبـة لـلـعـروض أهـمـهـا

 شاذلى فرح

 عصام السيد

 عرض ثامن أيام األسبوع

 أحمد إسماعيل

 د. مدحت الكاشف

هرجان سرحية.. أهم فعاليات ا عودة الورش ا
ـســرحـيـة عـبــيـر عـلى مــقـرر جلـنـة الـورش اخملـرجـة ا
ـهـرجـان أكـدت االنـتـهـاء من إعـداد بـرنامـج الورش بـا
ـصاحبـة للمـهرجـان فى مجاالت الـديكور الـتدريبـية ا
ـشـاركــة أكـثـر من 200 والــسـيـنـوغــرافـيـا واإلضــاءة 
ـــخــتــلـف أقــالــيم ــســرح  عــضــو مـن شــبــاب نـــوادي ا

مصر.
وقالت إن ورشـة السـينـوغر افـيا (ديـكور - مالبس -
إضـاءة) تـهـدف إلى الـتـدريب عـلى اسـتـخـدام خـامـات
ـسرحى ويقوم نظر ا بديـلة من البيـئة فى صياغـة ا
بالتدريب فيـها فى مجال اإلضاءة الفنان حازم شبل
البس وفى الديـكور د. عـبـد النـاصر اجلـميل وفى ا

د. محمود سامي.
وفى مـجـال اإلخـراج يتـم الـتـدريب عـلى كـيـفـيـة تـناول
ـــســرحـى الــواحـــد بــعـــدة رؤى إخــراجـــيــة من الــنص ا
خالل الــتـطــبـيق عــلى مـســرحـيــة "رومـيــو وجـولــيـيت"
ــوسم فى جــامــعـة عــ شــمس من الــذى قــدم هــذا ا
ــسـرح الـقـومى من إخـراج مـحـمـد الــصـغـيـر و عـلى ا
إخـــراج ســنـــاء شــافع وذلـك عــبـــر مــشـــاهــدة فـــيــديــو

ـــوذج لــلـــمـــســرحـــيــة بـــرؤيــة لــلـــعــرضـــ ثم تـــقــد 
إخـراجـيـة ألعـضـاء الـورشـة وذلك بـإشـراف د. هـنـاء
عــبـد الــفــتــاح إضـافــة إلى مــحــاضـرات فـى تـقــنــيـات

اإلخراج يشرف عليها اخملرج عصام السيد.
كما يتضمن البرنامج ورشة خاصة فى فنون التمثيل
تــهـدف إلى الـتــدريب عـلى الــتـعـبـيــر اجلـسـدي تــنـتـهى
دة 20 دقيقة بتدريب مشهـد عملى للدارسـ فيها 
خالل حــــفل اخلـــتــــام ويـــقـــوم بــــاإلشـــراف د. مـــدحت
سرح الـكاشف. وحول تـقنيـات وفنون االرجتـال فى ا
يــقـوم اخملــرج أحـمــد إســمـاعــيل بــإلـقــاء مــحـاضــرتـ

ضمن برنامج الورشة.
سـرح بالهيئة وأكد اخملرج عصام السـيد مدير عام ا
أن اعتـماد اخملرجـ اجلدد ومـصمـمي الديـكور هذا
الـعــام من خالل مـهــرجـان الـنــوادى يـشـتــرط اجـتـيـاز
هـذه الـورش بـنـجـاح. وسـوف تـقـام الـورش صـبـاحـا من
قـر قـصر الـساعـة احلـادية عـشـرة إلى الثـالـثة عـصـرا 
ـــشـــاركــة جـــمـــيع أعـــضــاء الـــفــرق ثـــقــافـــة الـــزقــازيق و

هرجان. وجودة فى فعاليات ا ا

4 نقاد وديكوريست فى جلنة التحكيم
سرحى د.حسن هرجان هذا العام تضم فى عضويتها الناقد ا جلنة حتكيم ا
ـسرحـيـة" واخملرج والـنـاقـد سامى طه ـعـهـد العـالى لـلفـنـون ا عـطيـة "عـمـيد ا
والـكـاتب والـنـاقـد الـصـحـفى عـبـد الـرازق حـسـ إضـافـة إلى الـكـاتب والـنـاقد
ـســرحى أحــمــد عــبــد الـرازق أبــو الــعال ومــصــمم الــديــكـور صــبــحي الــســيـد ا

سرحية". عهد العالى للفنون ا ساعد با درس ا "ا
وفى ســيـاق مــتــصل قــال الــنــاقـد أحــمــد عــبــد الـرازق أبــو الــعال "مــقــرر جلــنـة
ـنــاقـشـة ـهــرجـان" إن الـفــعـالــيـات تـشــهـد عـقــد نـدوات تـطــبـيـقــيـة  الـنــدوات بـا
ــشــاركــة عــدد من الــنــقــاد هم عــبــد الـغــنى داود ــهــا  الـعــروض عــقب تــقــد
د.مـحـمـد زعيـمه مـحـمـد زهـدى د. عـادل الـعلـيـمي د. سـيـد خـطـاب يـسرى

حسان د. رضا غالب حمدي حس عادل حسان.

 اخلامات
البديلة
والرؤى
اإلخراجية

فى 
ورش
التدريب

ثالثون ألف
جنيه جوائز
لـ 18 فائزاً

ام عــ لــ ذا ا ان هــ رجـــ هــ ــ دم ا قــ يـــ
ر اصـ نــ لـف عـ تـ خــ ز فى مــ وائـ جــ
ســـــــرحى تـــــــصل ــــــ عــــــرض ا لـــــــ ا
رن شـ ة وعــ عـ ســ ا إلى تــ هــ تـ مــ يـ قــ

وسبعمائة جنيه. ألف 
لغ بـــ عـــرض األول تـــ لــــ زة ا ئـــ ا جـــ
اني 2500 ثــ لـــ يه وا نـــ 3000 جــ

ة إلى افـــ الث 2000 إضـــ ثـــ لـــ وا
ال جـــــ ة وفى مـــــ ئــــــ يـــــ هـــــ لـــــ درع ا
ة مـ يــ لغ قــ بــ ســرحى تــ ــ لــنص ا ا
يه نــ زة األولى 2000 جــ ئــ ا اجلــ

الثة 1000 ثـ ل انية 1500 وا ثـ ل وا
راج األولى زة اإلخــــ ئـــ ا ا جــــ أمــــ
ا إلى 2000 هـــ تــــ مــــ يـــ تــــصل قــــ فـــ
نيه ية 1500 جـ نـ ا ثـ لـ ه وا يـ نـ جـ
1000 جنيه للجائزة الثالثة.

فى مجال كان يحصل الفائز
ة يــــ لـــــ ا زة مـــــ ئـــــ ا لـى جـــــ األول عـــــ
لى اني عــ ثــ لــ ا 1500 وا هـ تــ مــ يــ قــ
ة 800 ثـــ لـــ ا ثـــ لـــ ه وا يـ نـــ 1000 جـــ

ة مـــــــ يـــــــ قـــــــ لـــــــ فـس ا ه ونـــــــ يـ نـــــــ جـــــــ
ثالث لــ ز ا وائـ اجلــ زين بــ ئــ ا فــ لــ لــ
اء ســـ ال ونـــ يل رجـــ ثـــ مــــ تـــ لـــ فى ا

والسينوغرافيا.
 د. رضا غالب أحمد عبدالرازق أبوالعال
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ـنــهج الـرمـزى الـذى > فـى مـسـرحـيــة «كـفـر الـبــطـيخ» يـتـبع ســعـد الـدين وهــبـة نـفس ا
اسـتعمـله قبل ذلك فى «احملروسـة» لكى يجـسد نفس الـصراع ب الـقد واجلديد مع
سـرحية فـارق بسـيط أن الـغلبـة للـجديـد بحـكم مسـاندة جـهاز احلـكم له; ألن أحـداث ا

تقع فى منتصف شهر مايو عام 1953. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> د. إسحق دانيال تولى مسئولية إدارة بيت ثقافة دهب بفرع ثقافة جنوب سيناء.
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 مسرحية للحياة دائما مذاق آخر

عــلى مــســرح قــطــر الـوطــنـى اخــتـتــمـت األســبـوع
ــســـرحى األول ـــهـــرجـــان ا ـــاضى فـــعـــالــيـــات ا ا
لألشخاص ذوى اإلعـاقة والذى عرضت خالله

سرحية اإلمارتية  "للحياة مذاق آخر". ا
ــســرحـــيــة تــألـــيف عــبـــد الــله صـــالح وإخــراج ا
مــحــمــد الــعــامـــرى وتــمــثــيل حــلـــيــمــة الــبــلــوشى

عبدالله الصيرمى ومحمد الغفلى.
ـسرحى يـسعى مـخرج الـعرض قـال إن الـعمل ا
لـلتأكـيد عـلى أهمـية حـصول ذوى اإلعـاقة على
فرصة لـلتعـبير عن قضـاياه واكتـشاف قدراتهم

اإلبداعية والفنية

ـسـرحـية أبـطـالـها ثالث شـخـصـيات; فـنـانان ا
مـن ذوى االحــتــيـــاجــات اخلـــاصــة وفــنـــانــة من
ـــســرحــيــة من األســويــاء ولـم يــســبق عــرض ا
قـبل. وقــال اخملـرج سـبـق لى إخـراج مـســرحـيـة
لذوى االحـتيـاجات اخلـاصة مـنذ  7سـنوات مع
فــئـــات الــتـــوحــد وهم من أصـــعب حــاالت ذوى
سـرحى اإلعـاقـة الفـتـا إلى أن جتـربـة الـعمـل ا
لـــذوى اإلعــــاقـــة حتــــتـــاج إلـى داســـة وأســــالـــيب

. مثل مبتكرة وللتدريب وتوجيه ا

ÜÉ°ùàf’G IƒYO ... ìô°ùŸG OÉ≤æd á«Hô©dG á«©ª÷G
بــــضـــــمــــان قـــــبــــول األعـــــضــــاء
ـسـرحى ـشـتـغـلـ بـالـنـقـد ا ا
مع الــــتــــأكــــيــــد عـــلـى أهــــمــــيـــة
اجلــانب الـتــطـبـيــقى وبـشـرط
أن يــــتــــسـم إنــــتـــــاج األعــــضــــاء

باجلودة والعمق واألصالة. 
كـمـا تُمـنح الـعـضـوية الـفـخـرية
لألشــخـــاص الـــذين يــقـــدمــون
الـــدعم لــلـــجــمــعـــيــة أو الــذين
قـــــامــــوا بــــخــــدمـــــات جــــلــــيــــلــــة
لــــــلـــــمـــــســــــرح الـــــعـــــربـى ويـــــتم
التـصديق عـلى عـضويـتهم من

قبل اجلمعية العمومية. 
تــضـم الــلـــجــنـــة الـــتــنـــفــيـــذيــة
لـلـجـمـعـيـة النـقـاد والـبـاحـث

ـسرحـي : د.حسن عـطية ا
ـ مــــــــــــصـــــــــــــر د. حـــــــــــــســــــــــــ

األنـــــــصـــــــارى ـ الـــــــعـــــــراق د.

ريـاض عــصـمت ـ سـوريـا د.

ـــغــرب د. ســـعـــيـــد نــاجـى ـ ا

حــــــسـن رشــــــيــــــد ـ قــــــطـــــر د.
عــــصــــام الــــدين أبــــو الــــعال ـ
مـصـر د.عبـداجملـيد شـكـير ـ
ــــغــــرب د. مــــارى إلــــيــــاس ـ ا
ديونى ـ سـوريا د. مـحمـد ا
د. مـــحـــمــــد حـــســـ تـــونـس 

حبيب -العراق

 سباعى السيد
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يــواصل اخملــرج الــفــلـــســطــيــنى "حــســ نــخــلــة" الــعــمل عــلى
بــروفــات عــرض "الــرقـــصــة األخــيــرة" وهــو عـــمل مــســرحى
مــوجه لـلـطـفـل اسـتـعـدادًا لــلـمـشـاركــة به فى مـلـتــقى الـطـفل
ـسرح العـربى بـحمـام سوسة العـربى" الـذى تنظـمه جـمعـية ا

قبل. بتونس فى ديسمبر ا
سرحيـة التى كتبـها سليم دبور دعـوة للتفـاؤل بغد الشعب ا
الـفلـسـطيـنى من خالل أطـفـاله الذيـن يراهم الـعـمل قادرين

على حتقيق ما عجزت األجيال السابقة عن حتقيقه.
"الــرقــصـــة األخــيــرة" بـــطــولــة األطـــفــال مــحـــمــد دبــور مــرح
تـوكل نـهال طه مـأمـون مصـطـفى موسـيقى يـاس نـوار ا

فيصل نصر صوت وإضاءة أحمد برغوثى.

 حس نخلة
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تألـيف تـمام الـعوانى وإخـراج ضيف

الله مراد. 
ومن ضـمـن الـعـروض الـتى شـاركت فى
هرجان  مسـرحية "اعترافات زوجية" ا
لــلـمــسـرح الــقـومى بــالالذقــيـة وهى من

إعداد وإخراج سليمان شريبا. 
حــضـر اخلــتـام  فـاروق بــديـوى أمـ
فرع احلـزب بالالذقـية وأسـعد عـيد
نــقــيـب الــفــنـــانــ وأعــضـــاء مــجــلس
الـــــنــــقـــــابـــــة إضــــافـــــة إلى عـــــدد من
أعـضاء مجـلس الشـعب ورئيس فرع
نـقـابـة الـفـنـان فـى حلـب والالذقـية

سرح القومى بالالذقية. ومدير ا

سرح األردنى   7عروض أردنية و  11عرضًا عربياً فى مهرجان ا
احلــســ عـلـى وحــسن مــرهــون وعــلى عــبــدالـلـه وأحــمـد
إبــراهـيم وعـبــدالـله سـلــيـمـان. ومن الــسـعـوديـة مــسـرحـيـة
"الـفنـار البـعيـد" للـمخـرج محـمد اجلـعفـرى بطـولة خـالد
احلـربى وأحمد الصـمان وسالم باحـميش. ومن اجلزائر
مـســرحـيـة "انــسـوهـيــروسـتــرات" إخـراج حـيــدربن حـسـ

وبـطـولـة آمـال مـنـيـغـاد ومـحـمـد قـابـوش وهـارون كـيالنى.
" ومن فـلـسـطـ مسـرحـيـة "الـعـشاء االخـيـر فى فـلـسـط
ـان إخـراج وســيــنـوغــرافـيــا سـيــمــون رو ودرامـاتــورجى إ
عـون وبـطــولـة فـاتن خـورى ومـحـمــد عـيـد ورشـا جـهـشـان

ورهام إسحاق وحسن ضراغمة. 

سرحى يطرح قضايا احلرب واالغتصاب والتبعية مهرجان حمص ا
افتتح بـ "كواليس"..  واخلتام "غنى و 3 فقراء"

االغـــــــــتــــــــصـــــــــاب فـى ظـل احلــــــــروب
ــغــتــصــبــة مع الــعــدوانــيــة ومــعـانــاة ا
وفي الــيــوم الــرابع قــدمت اجملــتــمع 
فـرقة نـقـابـة الفـنـانـ بحـمـاه عرض
ـدوح عدوان (كـلب األغا) تـأليف 
إخـــــراج مــــــولــــــود داود ويــــــتــــــحـــــدث
الـعـرض عن التـبـعـيـة وتقـديـر الـكلب

إكراما لألغا.
وفى الـــــيــــوم اخلـــــامس قـــــدم احتــــاد
شــبــيــبــة الــثـورة بــدمــشـق مــســرحــيـة
(مــونــولــوج داخــلى) تــألــيـف وإخـراج
ســعـــيــد حـــنـــاوى الــتى تـــتـــحــدث عن
األزمـة الداخـليـة لـلشـباب مع أهـلهم
سـتـقلـة بعـيدا لـتكـوين شخـصـيتـهم ا
عن ســــيــــطــــرة األب واألم. واخــــتــــتم
ــهــرجــان عــروضه بـ (غــنى وثالثــة ا
فـقـراء) لـفرع شـبـيـبـة حـمص تـأليف
جـان لــويس كـالـيــفـرت وإخـراج زين
ويــتــحــدث عن الــغــنى الــدين طــيـــار 

ومـعـانــاة الـفـقـراء وبــعـد الـعـرض 
تـوزيع الدروع والشـهادات التـقديرية

شاركة. للفرق ا

ـــــاض فــــعـــــالـــــيـــــات  الــــدورة الـ ""15 بــــدأت األســـــبـــــوع ا
ـــلــكى ـــركــز الـــثــقـــافى ا ـــســـرح األردنى فى ا ــهـــرجــان ا
ومـدرج احلـسن بـاجلامـعـة األردنـيـة.  يـشـارك فى الدورة
الـتـى تـعـد الـسـابـقـة عـربـيًـا 11  دولـة عـربـيـة إضـافـة إلى
سرحية "حارة عم جنيب" األردن. حيث تشارك مصـر 
إخــراج وإعــداد وتــمــثــيل  أحــمــد حالوة ويــوسف أحــمـد
وفـاطــمــة عـلـى وحـســام الــدين عـبــد الــله ومــحـمــد عـزت
ـــطــرب تــامـــر ســعــد. ومن ــطــربـــة شــيــمــاء عـــطــيــة وا وا
الـبحـرين مـسـرحـية "الـكـرسى" أخـراج حـس الـعـصـفور
تـألــيف جـاسم الــطالق وبـطــولـة مــهـدى عــبـد الـلـه وعـبـد ±Gƒ°üdG ΩRÉM

ـارسـاتـهم إثـبات خـبـراتـهم و
ــا ال يــقل ــســرحى  لــلــنــقـــد ا
عـن خـــــــــمــــــــــســـــــــة أعــــــــــوام فى
الصحافـة اليومية أو الدورية
أو اإلذاعــة أو الـتــلــيــفــزيـون أو
الـصــحـافــة اإللـكــتــرونـيــة عـلى
اإلنـــــــــــتــــــــــرنـت أو نـــــــــــشــــــــــرهـم
لدراسـات تأريـخيـة أو جمـالية
أو ســـوســيــولــوجــيــة أو نــقــديــة
ــــســــرح. عــــلـى أن تــــقـــوم عن ا
جلـنة الـعضـويـة بوضع مـعايـير
قبول األعضـاء اجلدد الكفيلة

أعلنت اجلمعـية العربية لنقاد
ــســرح فــتـح بــاب االنــتــســاب ا
ـارسى الـنـقد إلـيـهـا ودعت 
ـسـرحى فى أرجـاء والـبــحث ا
الـوطن العـربى لالنضـمام إلى

عضويتها. 
ـنـسق وقـال سـبـاعـى الـسـيـد ا
العـام للـجمـعيـة العـربيـة لنـقاد
ـسـرح "إن اجلــمـعـيـة أنـشـئت ا
ـشتـغلـ بالـنقد لـتضم كـافة ا
ـــســـرحــيـــ عـــلى والـــبـــحث ا
اخــتالف تـــوجــهــاتــهـم الــفــنــيــة
والــــفــــكــــريـــة. وهـى مـــنــــظــــمـــة
مـــدنــــيـــة تــــســـعـى إلى تــــعـــزيـــز
ـشتغـل بالـنقد التعـاون ب ا
سرحى العربى وتتعاون مع ا
ـعـنـيـة اإلقـلـيـمـية ـؤسـسـات ا ا

والدولية فى هذا الشأن". 
وحسـب الالئحـة يـحق جلـميع
ــســرحى ــمــارســ لــلــنــقـد ا ا
ـــنــــظـــرين فى والـــبـــاحــــثـــ وا
ـسـرح االنـضـمـام إلى مـجـال ا
اجلمـعـية وتـقـتصـر الـعضـوية
على األعضاء حـاملى جنسية
إحـدى الـدول أعـضـاء جـامـعـة

الدول العربية. 
ويـتعـ عـلى طالـبى الـعضـوية

✂✂

ـسـامـيــر» يـعـود سـعـد الـدين وهــبـة إلى الـتـوظـيف الـدرامى > فـى مـسـرحـيـة «ا
سرحـية وشكلـها.. فهو يـستخدمه الـفعال لـلرمز ووضعه فى خـدمة مضمـون ا
تعـددة وأحيانا أخرى يستغله وقف ا أحـيانا للتكثيف الـدرامى إليضاح أبعاد ا

ر بها اجملتمع. أساة التى  فى التعبير الشعرى إلبراز عمق ا
سرحي جريدة كل ا
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سرحى وائل عبد اللطيف صدرت له مؤخرا مسرحية "لهذا غرقت أطلنطس" عن دار أكتب للنشر. > الكاتب ا

رضا فريد يعقوب

ــاضى هــبط فى مــصـر فى الــعــشــريــنـيــات من الــقــرن ا
رجل تـركى اجلــنـســيـة يــدعى بــرهـان الــدين بك ولـقب
بـك هــذا كــان جـــمــيع األتـــراك خــارج بالدهم وداخـــلــهــا

يلقبون به.
وكــان بـــرهــان الـــدين هـــذا قــد مـأل الــدنـــيــا إعـالنــا عن
ـمـثـل نـفـسه وقـدم نـفـسه لـلـجـمـهور قـائـالً إنه أقـدر ا
األتراك وأقدمهم وأبعـدهم شهرة وأكثرهم نبوغاً وأنه
ـرأة التركيـة على النزول إلى أول تـركى فكر فى حمل ا
ــســرح فــفـاز بــأمــنــيـته مــيـدان الــعــمل والــظــهـور عــلى ا

ثلة تركية عرفها اجلمهور. ودرب أول 
صـدق الـنـاس وظـلـوا يـنـتـظرون الـيـوم الـذى يـظـهـر فـيه
ـصرى ـسـرح أمام اجلـمـهور ا برهـان الديـن بك على ا

لكى يشاهد تمثيله ويصفق لنبوغه ويعجب به.
وظـهـر بـرهـان الـدين فـكـانت فـضـيـحـة وأيـة فـضـيـحة
ـــمــــثل الـــنــــابـــغــــة أنه لـــو انــــضم إلى فـــقــــد أثـــبت ذلـك ا
ا رضى أصـحـابـهـا بأن يـعـهـدوا إليه ـصـريـة  األجـواق ا

بأدوار من الدرجة اخلامسة أو السادسة.
وانهار صرح شهرته بسرعة مدهشة وكسدت سوقه..
وكــان صـاحــبـنــا هــذا يـصــطـحب مــعه إلى مــصـر ســيـدة
جــمـيـلــة فـاتــنـة سـاحــرة  تـدعى ســنـيـة هــا ومـا كـانت
مثلة األولى وصاحبة أدوار البطالت سنية ها غير ا

فى رواياته جميعها أياً كان نوعها.
ــســرح ال تــفــوق نــبــوغــاً وســنــيــة هـــا كــمــمــثــلــة عــلـى ا
مديرها برهان الـدين بك لكنها كانت حتسن نوعاً آخر
من أنــواع الــتــمــثـيـل فى احلــيـاة... وهــو أكــثــر ربــحـاً من

سرح.. التمثيل على ا
وذهب االثـــنـــان - بـــرهــــان الـــدين وســـنـــيـــة هـــا - إلى
ـيـلون ـثالن عـليـه روايات أخـرى لـلـذين  مـسـرح آخـر 
مـــيالً خـــاصــاً إلـى اإلعـــجــاب بـــاجلـــمـــال الـــتــركـى وكــان
بـرهـان الـدين نـازالً فـى فـنـدق «جـرو سـنـتـر هـاوس» مع
ـثـلته سنـيـة هـا التى كـان يـقدمـهـا لـلنـاس كـزوجته و

األولى فى الفرقة التى كان يطوف بها العالم.
ووقع فـى حبـائل سـنـيـة ها كـامـرأة ال كـممـثـلـة عدد ال
يستهان به من عـشاق اجلمال واحلظ من شبان مصر
لــكن بـــرهــان الـــدين كـــان يــرمـى إلى اقـــتــنـــاص أحــدهم
ال بصفة سلفة أو واحلصول منه على مبـلغ كبير من ا
إعانـة أو شركـة أو.. أو أى نوع آخـر من أنواع الـقروض
سرحى ية يرفع فـيها منـار الفن ا لكى يقـوم برحلة عـا

العظيم.
لــكــنه لم يــفــلح ولم يــتــقــدم أحــد مـن الــشــبــان الــوارثـ
بأكـثر من هـدية بـسيـطة أو دسـتة شـرابات حـريرية أو

بضعة زجاجات من العطور على سبيل التذكار.
وبعد أن أقام برهان الـدين وسنية ها فى مصر أكثر
مـن ســـنـــة اتــــضح لــــهـــمـــا أن أبــــواب الـــرزق الـــتـى كـــانـــا
يتوهـمان أن تنفـتح على مصراعـيها لهـما قد سدت فى
وجـهيـهـمـا وأن الـثـروة الـتى كـانـا يـحـلـمـان بهـا لن تـصل

إلى أيديهما.
ــســرح أمــام اجلــمــهــور وكــانت مــســألــة الــظــهــور عــلى ا
ـصـرى قـد أقـفل بـابـهـا نـهـائـيـا فـلم يـر الـرجل بـداً من ا
الرحيل إلى بلد يتسع فيه اجملال أكثر من مصر لسنية

ها وله بالطبع.
فـــرحـل إلى أوربـــا وانـــقــــطـــعت أخـــبــــاره ولـــكن جـــريـــدة
إجنــلـيــزيـة عــادت إلى الـتــحـدث عـنـه وعن سـنــيـة هـا

فـقـد زار الـشريـكـان األقـطار األمـريـكيـة حـيث يـقال إن
اليـ قـد علق بـسـنيـة هـا وهام فـى حبـها أصـحاب ا
وعرضـوا علـيها أن تـغترف من أمـوالهم ما تـشاء للـقيام

بالعمل الفنى الذى تريده مع زوجها.
سرح كستار فـهكذا نرى بأن بـرهان الدين قد استـغل ا

له للقيام بأعمال يعف اللسان عن ذكرها.

 برهان الدين
بك ..التركى
النابغة الذى
بارت بضاعته

سرحى يا أيها الفن ا

 سنية  ها 

ماجدة اخلطيب ابنة مسرح الـ 100كرسى

إلى األدوار الــثـــانـــيــة فى أفـالم "حــبـــيــبـى دائــمـــا" "مــســـافــر بـال طــريق"
ـنـفى" "الـعـوامـة رقم " ?"70الـعـسـكرى "حـكـمت احملـكـمـة" "أمـهـات فى ا
ـلـكـة الـهـلوسـة" "غـدا سـأنـتـقم" "دورية شبـراوى" "حـدوتـة مـصـرية" "
نص الـلـيل" والـصـعود إلى الـبـطـولـة مرة أخـرى "ابن حتـيـة عزوز" 1986
قــصــة وســيـنــاريــو وإخــراج شــقــيـقــهــا أحــمــد اخلـطــيب ثـم "الـهــروب إلى

رأة والقانون"..1988 اخلانكة" و"ا
ويــتـوقف نــشـاط مــاجـدة اخلـطــيب الـفــنى فى مــصـر لــنـحـو سـت سـنـوات
عـندمـا خرجت هـاربـة من مصـر وعـادت لتـدخل السـجن ثم يـتم اإلفراج
عـنـهـا وكـمـا نـرى فـقـد تـمـوجت حـيـاة مـاجـدة اخلـطـيب صـعـودًا وهـبـوطًا
فـهى تبـدأ ككـومبـارس ثم تـتدرج فى األدوار الـصغـيـرة إلى أن تصـعد إلى
أدوار الــبــطــولــة.. ثم تــعــود مـــرة أخــرى إلى األدوار األصــغــر وفى نــفس
الوقت تتورط فى قـضايا جنائـية ما كان أغنـاها عنها فـقد عاشت حياة
عـــاصــفـــة فـى مــوج هـــادر مـــا بـــ مـــد وجــزر وصـــعـــود وهـــبـــوط وشــروق
سـرح فى عرض "اللـعبة الـكبيرة" وغروب.. وفى الـتسعـينيـات تعود إلى ا
 ?1994ومــســرحــيـة "ســجن الــنــسـاء"  1995فى دور الــصــحـفــيــة (ســلـوى)
سرح القومى رأة من إخـراج سمير العصفورى با دافعة عن حقوق ا ا
ــســرح ثم مــســرحـــيــة "اجلــنــزيــر"  1986فى دور (زهــرة) ربــة الــبـــيت بــا
احلديث وفى قـاعة يوسف إدريس لـتشارك فى مـسرحيـة "أكرهك" عام
 ?2001وهى مـسـرحيـة من تـألـيف شقـيـقهـا أحـمد اخلـطـيب ومن إخراج
ـثـلـة فى أول مـهـرجان هـنـاء عـبد الـفـتـاح وفـازت عنـهـا بـجـائـزة أفضل 

قومى للمسرح القومى مناصفة مع (عايدة عبد العزيز).
أمـا فى الـسـيـنـمـا فتـعـود إلـيـهـا عام  1996فى األدوار الـثـانـيـة والـتى تـبدو
فـيـهـا بـصـمـاتــهـا الـقـويـة فى سـنــوات نـضـجـهـا فـتــنـافس من يـقـمن بـأدوار
الـبــطـولـة كــمـا فى أفالم "يــا دنـيـا يــا غـرامى" أول أفالم (مـجــدى أحـمـد
ـيـهى ثم "البـطل" ثانى أفالم مـجدى عـلى) يتـلوه فـيلم "تـفاحـة" لرأفت ا
ـاضـة" حملمـد عـبد الـعـزيز ـيهى " أحمـد عـلى "ست الـستـات" لـرأفت ا

. وأغلب هذه األفالم خملرج طليعي
سـلـسالت ـسـرح والـسـينـمـا شـاركت مـاجـدة اخلـطـيب فـى ا وإلى جـوار ا
التـلـيفـزيـونيـة بدأتـهـا بـ "القـاهـرة والنـاس" ثم "أنف وثالث عـيون" "رحـلة
عـذاب هادئـة" "اجلدران".. وقـد تـتلـمـذت (ماجـدة اخلطـيب) عـلى أيدى
اخملـرج الذين عملت مـعهم ألنها لم تدرس فن األداء الـتمثيلى دراسة
ية; لذا فهمى تنـتمى إلى مدرسة األداء التلقائى وكان فى مقدمة أكاد
ـسرح و(حـسن اإلمام) فى الـسيـنما.. نـعم مدبـولى) فى ا هؤالء (عـبد ا
ــصـريـة" و "إمـتــثـال" الـتـى بـدت فـيـهــمـا مالمح األداء فى كــمـا فى "دالل ا
ـــســـتـــمـــر والـــتـــمـــثـــيل الـــزاعق ودور أفالم حـــسن اإلمـــام كـــشـــكل الـــردح ا
الــراقـصــة الـضــحــيـة.. لــكــنـهــا تـبــدو فى شــكل مــخـتــلف تــمـامــا فى فــيـلم
"إخواته الـبـنات" كـفتـاة جـامعـيـة واعيـة تـمامـا تعـد رسـالة الـدكـتوراه كـما
أنـهــا الــفــتــاة الــعــاشـقــة الــضــحــيــة فى فــيــلم "تــوحـيــدة" كــمــا تــقــوم بـدور
(األخت) فى فــيـلــمى "أفـواه وأرانب" و"حــدوتـة مـصــريـة" وفى "الــعـوامـة
 "70ثـانى أفالم اخملـرج (خــيـرى بـشــارة) تـقـوم بـدور (ســعـاد) ذلك احلـلم
ـة ُـفـتــقـدة والـتـاريخ الـذى تـلـوث فى قـصـة حب قـد اجملـهض والـبـراءة ا
ركبة ببراعة اضى إذ جسدت تلك الشخصـية ا فتـصبح عانسا تتعلق بـا
واضـحــة وفى "زائـر الـفــجـر" تـبـذل جــهـدا كـبـيــرا فى جتـسـيـد شــخـصـيـة
نـــاديــة الــشــريف الــتـى يــتم اغــتــيــالـــهــا نــتــيــجــة أالعـــيب الــســيــاســة أمــام

اإلخالص لقضية العدالة واحلرية.

"  1973وبـــفـــرقـــة عـــمـــر اخلـــيــام فـى مـــســـرحـــيـــة "إنــهـم يـــقـــتـــلــون يـــا هـــا
احلـمـيـر" 1974وفى دور صـاحــبـة الـشـركـة فى مــسـرحـيـة "اجلـوكـر" .1973
سرح أو فى اجـدة اخلطيب فى ا وتُعد السـبعينـيات هى العصـر الذهبى 
الـسيـنمـا إذ شاركت فى ( (22 فيـلمـا كـان بدايـتهـا دور الـبطـولة فى "دالل
صريـة" وأفالم "شقـة مفـروشة" "زوجـة خلمـسة رجـال" البعـض يعيش ا
" "لعبـة كل يـوم" "ثرثرة فـوق النـيل" "شىء فى صـدرى" والبـطولة مرتـ
ـنـوعـة" ـطـلـقـة مـرة أخـرى فى "إمـتـثـال" حلـسن اإلمـام أيـضـا "صـورة  ا
"امـرأة من الــقـاهـرة" "شــقـة لـلــحب" "فى الـصـيف الزم نــحب" "الـشـوارع
اخلـلفـيـة" ثم يأتى أبـرز أفالمـها وأكـثـرها أهـميـة من الـناحـية الـسـياسـية
رغم مـشــاركـاتــهــا الـســابـقــة فى "ثـرثــرة فـوق الــنــيل" و "شىء فى صـدرى"
و"الـشـوارع اخلــلـفــيـة" وهى عن روايــات لـنـجــيب مـحــفـوظ وإحـســان عـبـد
القدوس وعـبد الـرحمن الـشرقـاوى فيلم "زائـر الفـجر" الـذى عرض عام
 ?1975والــذى مــنـعــته الــرقـابــة لــعـدة ســنــوات وحـذفت مــنه الــكــثـيــر وهـو
الـفـيلم الـذى قامت بـإنتـاجه لـلمـرة األولى فى جتـربة اإلنـتاج وسـينـاريو -
ـدوح شكرى)  29 أكتـوبر رفـيق الصـبان - وشـاركه فى كتـابته مـخرجه (
 1939ديــسـمــبـر  1973الـذى رحل عن دنــيـانـا قــبل عـرضه بــعـامـ فى 30
ــعـانــاة وكـذلك ــنع الــكـثــيـر من األلم وا ديــسـمــبـر  1973والــذى سـبب له ا
ـعـانـاة واأللم.. إلـى أن عُرض ـنـتـجة مـاجـدة اخلـطـيب لـنـفس ا تـعـرضت ا
الــفــيــلم بــعــد حــذف الــكــثـيــر مـن مـشــاهــده ورغم ذلـك لم تــيــأس مــاجـدة
اخلـطيب وعـادت إلى اإلنتـاج مرة أخـرى بفـيـلم "توحـيدة" فى الـعام الـتالى
ـارسيل بـانـيول سـيـناريـو وحـوار صبـرى عـزت وإخراج عن روايـة "فـانى" 
حسـام الدين مصـطفى لتـعود به إلى أدوار الـبطولـة مرة أخرى لكـنها لم
تــكـن تــمـــانع أن تــشـــارك بــاألدوار الـــثــانـــيــة كـــمــا فـى أفالم "احــتـــرسى من
ــطــر" "مــجــانــ بــالــوراثــة" " 13كــدبــة الــرجــال يــا مــامــا" "احلب حتت ا

وكدبة" "أفواه وأرانب".
ـسـرحيـة الهـزلـية "الـناس اجتـننت" وفى الـثمـانـينـيات تـشـارك فى بطـولة ا
 1981 أمــام (مـحــمــد عـوض) وبــدور "اجلـازيــة" فى مــسـرحــيـة "اجلــازيـة"
ــرتـــابـــة فى إخـالص زوجــهـــا فى ـــتـــجــول وبـــدور الـــزوجـــيـــة ا ـــســـرح ا بــا
سرح الكوميدى. وفى السينما تعود مسرحية "ليلة مجنونة جوا"  1981با

ديـنـة القـاهـرة عام  .1934بدأت ولـدت "مـاجدة مـحـمـد كامل اخلـطـيب" 
ــسـرح وبـأدوار ثـانـويـة فى الــسـيـنـمـا إلى أن تـدرجت حـيــاتـهـا كـهـاويـة فى ا
ــطــلــقــة فى ووصــلت إلـى األدوار الــثــالــثــة والــثــانــيــة ثـم أدوار الــبــطــولــة ا
صـريـة" عام  1970من إخـراج حسن الـسـينـمـا الـتى بدأتـهـا بفـيـلم "دالل ا
اإلمـام عن رواية "البعث" لتـولستوى وفى نفس الـوقت بدأت مشوارها فى
ـركز الـتشكـيلى بشـارع فؤاد وهو سـرح فى (مسرح إلى  100 كرسى" با ا
ـسـرح الـذى تـرى أنـها تـربت فـيه كـهـاويـة ال تـتـقـاضى أجـرا عن أدوارها ا
ـــســرحـــيــات مـــثل "الـــســعـــادة الــزوجـــيــة" و وقـــدمت فــيـه مــجـــمــوعـــة من ا
يـة واستمـرت فيه لفـترة طويـلة كما "األستاذ" ومـجموعة مـسرحيـات عا
سرح الهواة إلى أنها شاركت عملت مع الهواة فى اجلامعة ووصل حبها 
فى عـروض مـســارح األقـالـيم وكــانت قـد حـقــقت بـعض الـشــهـرة كـمــمـثـلـة
ـسرحية ح محترفـة.. إذ بدأت مشوار االحـتراف فى فرق التلـيفزيون ا
شــاركت فـى مــســرحــيــة "الــدبـور"  1963ثم فـى مــســرحـيــة "وال الــعــفــاريت
ـسرح 1965  " الزرق"  1965فى دور "شوقـية" ومسـرحيـة "وابور الـطح
احلـكــيـم فى دور "شــلــبــيــة الــغــازيــة". وفى نــفس الــوقت ظــهــرت فى أدوار
صـغيـرة فى أفالم "حلن الـسعـادة" و"بـقايـا عذراء"  1960و "اجلبل" 1963
و "الـرجال ال يـتزوجـون اجلميالت"  1965وكـذا شاركت فى عـدد كبـير من
ــســرحــيــة فى فــرق الــدولــة والــفــرق الــتــجــاريــة - دون ارتــبـاط األعــمــال ا
ــسـرح وظـيــفى بـأى فـرقــة - كـمــا فى مـسـرحــيـة "زهـرة الــصـبـار"  1968بـا
الكـومـيدى والـتى قامت فـيـها بـدور (أمنـيـة) البـائعـة فى مـحل اسطـوانات
والتى يـحبهـا طبيب األسـنان زير الـنساء وفى مـسرحية و"إنـت اللى قتلت
الـوحش"  1969فى دور جــوكــاســتــا زوجــة أوديب الــذى قــام بــدوره أحــمــد
ـسـرح ـســرح احلـكـيم وفى مـســرحـيـة "اجلـنس الــثـالث" بـا عـبــد احلـلـيم 
الـقومى وبـالتـوازى شاركت فى أفالم "قـصـر الشـوق" و"معـسكـر البـنات"
"شــنــطــة حــمـزة"  1967 بــنت من الــبــنــات" "الــست الــنــاظــرة" "قــنــديل أم
هاشم"" 1968نص ساعـة جواز"  1969عن نص مسـرحـية "زهـرة الصـبار"

سرحية فى العام السابق. وبنفس الدور الذى قامت به فى ا
وفى الـسـبـعـيـنـيـات شـاركت فى عـدة عـروض مـسـرحـيـة بـفـرقـة الـكـومـيدى
صرية أمـام (محمد عـوض) كما فى دور الزوجـة فى مسرحيـة "مخالفة ا

كم من اجلرائم ترتكب باسمك?!

 ماجدة اخلطيب

عبد الغنى داود

≈fÓ«µdG ô«N óªëe 
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الالذقـيــة بـعـد أن  تــقـد عـرض
مـــوجـــز عن أعــــمـــالـــهم وتــــاريـــخـــهم
ـــــهـــــنى وهم خـــــالـــــد ديب وحـــــسن ا

أســــرب وولــــيــــد احملــــمــــد. كــــمــــا 
ـــهــــرجـــان لــــكل من تــــقـــد راعـى ا
الــدكــتــور فـاروق بــديــوى أمــ فـرع
احلــزب بـالـالذقـيــة والـفــنـان أســعـد

 . عيد نقيب الفنان
بـــــــعــــــد ذلـك  تــــــقــــــد رقــــــصــــــات
ــائـــيــة لـــيــبــدأ تــضــمـــنت حــركـــات إ
ــــســـرحى األول بــــعـــدهــــا الـــعــــرض ا
ــســرحـــيــة كـــوالــيس لـــفــرع نـــقــابــة
ــسـرحــيـة من الـفــنـانــ بـحــمص وا

اخــتـــتــمت قــبل أيـــام  فــعــالــيــات الــدورة
ــــســـرحى األول األولى لــــلــــمـــهــــرجـــان ا
لنقابة الفنانى والتى أقيمت بالالذقية.
وأكــــد حـــســــ عـــبــــاس رئــــيس فـــرع
نــقــابـة الــفــنـانــ بــالالذقــيـة أهــمــيـة
ـــســرحـى الــذى وصـــفه بـــأنه الـــفن ا
"أبــو الــفـــنــون" وهــو مــرتـــبط بــشــكل
دائم بـكل ما هو سـام ونبيل مـشيراً
ـسـرح هو تـرجـمة لـطـقوس إلى أن ا
روحـــيـــة عـــبــــر الـــتـــاريـخ وهـــو الـــفن
األكــثـــر ارتـــبــاطـــا بـــاحلــيـــاة واألكـــثــر

التصاقا باجلمهور. 
و تـــــــكــــــــر ثـالثـــــــة مـن فـــــــنــــــــانى

الـــعـــرض وكـل عـــرض نـــقــــاش عـــبـــر
جلـنة تـقيـميـيه أدارها الـفنـان سامر
رضـــــوان بـــــالـــــتـــــنـــــاوب مـع الـــــكـــــاتب
ــــســــرحى مــــحــــمــــد بـــرى واخملـــرج ا
عــبــر اخملــتــصــ بــالــنــقــد الــعــوانى 
ــســـرحـى الـــدكـــتــور عـــجـــاج ســـلـــيم ا
ـوســيــقي بـســوريـا ـســارح وا مـديــر ا
الــفــنــان عــبــد الــرحــمن أبــو الـقــاسم
والـفنـان هـشام كـفارنـه رئيس مـكتب
الـدراما فى نـقـابة الـفـنانـ واخملرج

حسن عكال.
 وفـى الـــيـــوم الـــثـــاني قـــدمت فـــرقـــة
ـــغــــرب عـــرض مــــســـرح أبــــعـــاد مـن ا
"نـــــيــــكـــــاتـــــيـف" عن نص »حـــــديـــــقــــة
اخلـنـازيـر «لـلــكـاتب أدولف فـوغـارد
إخـراج عــبـد اجملـيــد شـكــيـر والـذي
يــتــحـــدث عن مــعــانـــاة الــبــطل الــذي
يـساق لـلحرب ويـضطـر للـهرب مـنها
فـيـصـفه اآلخـرون بـاخلائـن وقدمت
األمــانــة الـعــامــة الحــتــفــالــيـة دمــشق
عـاصـمـة الـثـقافـة الـعـربـيـة في الـيوم
الــثــالـث مــونــودرامــا (صــوت مــاريــا)
تـــألــــيف لــــيـــديــــا شـــيــــرمـــان هـــودك
إخـراج مـانويل جـيـجي تمـثـيل فدوى
ســــلـــيــــمــــان ويـــتــــحــــدث الـــعــــمل عن

اخـتـتمت فـعـالـيـات الدولـة الـعـشرين
ــســرحـى الـذي ــهــرجــان "حــمص" ا
كـــان فـــرصـــة الخـــتـــيـــار اإلمـــكـــانــات
ـســرحـيــة عـبـر واألدوات الـتــقـنـيــة ا
ـرافـقـة الـعـروض ونـدوات الـنـقـاش ا
لـلمـهرجـان التـى ساهـمت فى تفـعيل

سرحى.  اجلدل فى الشأن ا
كـــانت الـــدورة الـــعــشـــرين قـــد بــدأت
عـلى مـسـرح الـشـهـيـد عـبـد احلـمـيـد
الزهراوى بكلـمة الفنان أم رومية
ــهــرجــان رئـيـس فـرع نــقــابـة مــديـر ا
الـفـنـانــ بـحـمص ثم كـلـمـة لـلـسـيـد
غــــازى زعــــيب أمــــ فــــرع احلــــزب
وبـعــدهـا  تــكـر الــفــنـان الــشـامل
بــــــرهـــــان صـــــبـــــاغ مـن قـــــبـل نـــــقـــــيب
الـــفـــنـــانـــ بـــســــوريـــا أســـعـــد عـــيـــد
وعـــرض فى االفــــتـــتـــاح مــــونـــودرامـــا
"كــوالـــيس" تــألــيف وتــمـــثــيل الــفــنــان
تــمـام الــعــوانى وإخــراج ضـيـف الـله
مـــــراد الـــــتي حتـــــدثـت عن مـــــعـــــانــــاة
ـــســـرحـــيــ احملـــلـــيــ الـــفـــنـــانــ ا

وحلــظــات الــتـكــر الــتي يــنـتــظــرهـا
الفـنـان اخملـضـرم لـتـذهب إلى غـيره
ــدعــ الـذيـن يـتــســلـقــون عــبـر من ا
أسـالـيب غـير أخـالقيـة  لـيـبـدأ بـعد
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> الــصـراع الـدرامى عــنـد سـعـد وهــبـة هـو فى حـقــيـقـة األمـر
صـراع اجـتمـاعى يـفرضه اجملـتمع عـلى الـشخـصـيات نـتيـجة
عنية لكل شخصية إلى مثل هذا لـلتفاوت الطبقى والنظرة ا

التفاوت.
سرحي جريدة كل ا
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ركز اإلبداع الفنى بدار األوبرا فعاليات أيام الثقافة الهندية فى مصر والذى بدأت فعالياته فى 10 نوفمبر اجلارى. > تنتهى مساء اليوم 
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سرحي جريدة كل ا

17 من نوفمبر 2008 العدد71
> ال بـد أن نسلم باسـتحالة الـفصل ب الفن واجملـتمع لصالح االثـن معا.. ولكن هل
مـعـنى هذا أن يـتـحول الـفنـان إلى آلـة تصـوير يـلـتقط مـا يـدور فى اجملتـمع أو إلى بوق

يردد ما يعتقد أنه صالح له? بالطبع ال..

د. أحمد
 مجاهد

سرح  شباب نوادى ا
سرح هـرجان اخلتامى لـفرق نوادى ا يأتى ا
فى دورتـه الثـامـنـة عشـرة لـيـطرح مـجـمـوعة
من الـتصـورات اجلديـدة لعل أهـمهـا الورش
صـاحبة لـلمهـرجان وهى فعـالية طـموحة ا
حـ تـتـجـلى فى أربع ورش هى: "اإلخـراج -
البـس - اإلضــاءة" ـــمـــثل - ا الـــديـــكــور - ا
وجـديــد هـذه الــورش أنـهـا ال تــقـتــصـر عـلى
البعد النـظرى لكنها تـقتحم اجملال العملى
لتـقدم كل ورشة فى نهـايتهـا إنتاجًـا للفريق
شارك فى اخلتام واألمل معقود على هذه ا
سرحي شارك فيها من شباب ا الورش وا
ـلـكـون روحًـا مـغـامـرة فـطـمـوحـهم الـذين 
اجلــمــالى ســيـكــون مــفـارقًــا لــلـســائــد حـ
يقدمون طاقـاتهم العالية لـيقدموا أنفسهم
بقـوة وح يـستـخدمون خـامات بـديلة من
ــسـرحى وحـ ــنـظـر ا الــبـيـئــة لـصـيــاغـة ا
يعلنون عن البدائل اجلمالية التى يحلمون

بها.
إنـــنــــا نــــثق دومًــــا فى قــــدرة شـــبــــابـــنــــا من
ـسـرحــيـ فى الــنـوادى ألنـهم ال يــسـعـون ا
إلـى شـــهــــرة أو  مــــكــــسب  مــــادى لــــكـــنــــهم
يــتــحــركــون بــدافـع صـنــاعــة اجلــمــال عــلى
ـهــرجـان أســمـاء ــسـرح وحــ يـســتـقــدم ا ا
المـعـة من الــنـقـاد والـفـنـانــ فـإنه يـعـكس
تقديرًا كبـيرًا لهذه النـخبة التى حتمل على
ـصـرى ــسـرح ا كـاهـلــهـا أحالم وطــمـوحـات ا
الــذى تـــعــد جتـــربــة الـــنــوادى أحـــد روافــده

همة. ا
إن الـهـيئـة الـعامـة لـقصـور الـثقـافـة ستـتابع
بـدقة هـذه التـجـربة لـلتـعرف عـلى جديـدها
كن أن تواجه وتعميـقه وإزالة أية معـوقات 
ـهرجـان وشبـابه اجملدد فـضالً عن تعـظيم ا
الورش ألهميتـها ودورها فى تالقى اخلبرات

بشكل عملى.
ـهــرجـان وسـوف إن سـعــادتى كـبــيـرة بـهــذا ا
تسعـد الهيـئة بكل أبـنائها حـ تخرج صورة
هـرجان عاكـسة احليـوية والطـموح واحللم ا
ــســرح الـذين ــلـكـه شـبــاب نــوادى ا الــذى 
نـعـتـبـرهم األمل فى نـهـضة مـسـرحـيـة تـليق

بدورنا احلضارى وبأحالم الشباب .

كواليس
الرقيب طالب بحذف  بعض األشياء

ركزية للشئون الفنية. > د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارا بنقل تبعية مسرح النيل العائم من إقليم القاهرة إلى اإلدارة ا
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نــيــزى عــضــو ــمــثل الــكــويــتى عــبــد الــله الــعــ ا
يـج الـــعـــربى الــــكـــويـــتى شـــارك لـــ مــــســـرح اخلـــ
ـنوع ـسرحى (غـسيل  مـؤخرًا فى الـعرض ا
يــات مـهــرجــان الـقــاهـرة الــنـشــر) ضــمن فــعـالــ
ً بـاحلرس ا الـتـجـريـبى عـبـد الـله يـعـمل جـنـديـ
ـسـرح فى سن الــكـويـتى. كــانت بـدايـاتـه فى ا

عندما اشترك فى العرض  17عاماً 
ــشـــارك فى مـــهـــرجـــان الـــقـــاهــرة يـــتـى ا الـــكــو
الـتـجـريـبى عـام  2003 ثم تـعـددت مـشـاركـاته
تــــراك فى الــــعـــرض بــــعـــد ذلـك فــــقـــام بــــاالشــــ
ــــســـرحـى "حـــلـم الــــســـمـك الــــعـــربـى" إخـــراج ا
حـسـ مـســلم. شـارك عـبـد الــله فى الـعـديـد
ــــهـــرجــــان احملـــلى نــــهـــا ا ــــهـــرجــــانـــات مـــ من ا

ثل ومخرج وأرشيفجى لـ "مسرحنا" أحمد عبد الوارث.. 
بــــــــــعـــــــــروض (أهـل الـــــــــكــــــــــهف رأس
ـمــلـوك الــفـيل مــلك الـزمــان مـلك ا
يـبـحث عـن وظـيـفـة موكـب عـقـربان

دماء على ستار الكعبة).
ويـــعــــتـــبــــر أن جـــريــــدة (مـــســــرحـــنـــا)
مــــوســـــوعـــــة وأرشــــيـــــفـــــا لــــلـــــحـــــركــــة
ــســرحــيـة اإلقــلــيــمـيــة ومــا تــعـرضه ا
الـفـرق الـفـنـيـة فى الـدلـتـا والـصـعـيـد
على حد سواء ولديه أرشيف خاص
به يـتـضـمن كل أعـداد اجلـريـدة مـنذ
الــعـدد الــتـجــريـبى (زيــرو) حـتى اآلن

ويتمنى لها استمرار النجاح.

ثل عبد الله العنيزى جندى بدرجة 

فاطمة الزهراء حتلم
بالشخصيات التاريخية

بــــاب تــــاسع بـــــالــــكــــويت. ومـــــهــــرجــــان الــــشــــ الــــ
الكويتى. كـانت بدايته فى التعبير احلركى..
يـــــــرى أن أهـم أدواره هـــــــو دوره فـى عـــــــرض و
نــشـــر) حــيـث يــقـــوم بــدور نــوع الـــ ـــ يل  (غــســـ
ـسـاعدة فى "الـطـيف" كـمـا قـام عـبـد الـله بـا

اإلخراج فى الكثير من العروض.
يـحـلـم عـبــد الـله بــأن يـقــوم بـدور الـطــيب الـذى ال
ـهرجان الـتجريبى يـكرهه أحد ويـرى أن تنظيم ا
عــــــــام  2003 وقـت زيــــــــارتـه األولـى أفــــــــضـل من

تنظيمه هذا العام.

يوسف النقيب .. أستاذه
"طلعت الدمرداش" ومثله
ليجى" األعلى "محمود ا

ـسـرحى ـغـربـيـة فـاطـمـة الزهـراء شـاركـت فى بـطـولـة العـرض ا ـمـثـلـة ا ا
ـغـربى "طـايـطوشـة" الـذى عـرض مـؤخـرًا فى مهـرجـان الـقـاهـرة الدولى ا
مـثل ومخـرج العرض للـمسـرح التـجريبى وتـقاسـمت بطـولته مع زوجهـا ا
ـسـرح حـيث كـانت حفـيظ الـبـدرى.كـانت بـدايـتهـا فى سن "الـ  "13فى ا
أول مواجـهـة لـهـا مع اجلـمـهـور من خالل بـعض االسـكتـشـات الـكـومـيـدية
ـغـرب ثـم بدأت والـتى عـرضت فى الـعـديـد من اجملـمـعـات الـتـدريـبـيـة بـا
غـربية.. بعـد ذلك باالشـتراك فى الـعروض الـتى تنـتجهـا وزارة الثـقافـة ا
سـرحى "السيد ـشاركة فى بـطولة الـعرض ا ففى عام  1999 قامت با
مــــيم" تــــألــــيف بــــديــــعـــة الــــراضى وإخــــراج كــــر الـــشــــرقــــاوى وعـــرض
"احلـــجـــاب" من إخــراج نـــفس اخملـــرج ومن تـــألــيـف حــسن جنـــمى كـــمــا
شـاركت فى عـرض "وان مـان شـو". وعـرض "األصـدقـاء" لـلـطـفل و"قـليل
من الـعلم" و"كـثـير من الـثـرثرة" وهى إعـداد عن نص "خـطـبة الذعـة أمام

رجل جاد". وعن دورهـا فى عرض
"طـــايــــطــــوشـــة" فــــهى تـــقــــوم بـــدور
الـــزوجـــة الـــتـى تـــعـــانى من ضـــعف
ــتــردد دائــمًــا شــخــصــيــة زوجــهــا ا
والــــــذى يــــــخــــــاف من كـل شىء وال
ـا يـسـتـطـيع أن يـتـخـذ أى قـرار 
يـــوقـــعـــهــــمـــا فى عـــدة مــــشـــاكل مع
ـاذج مــتــعــددة من الــشـخــصــيـات
خالل الـــــعـــــرض. حتــــلـم فــــاطـــــمــــة
الــزهـراء بـالـقــيـام بـأداء شــخـصـيـة
تــاريـخــيـة وتــتــمـنى أن تــشـارك فى
الــــدورات الـــقـــادمــــة لـــلـــمــــهـــرجـــان

التجريبى.

الغـرباء" لـشحـاتة التـونى ثم حاولت
أن جتـــــرب نـــــفــــــســـــهـــــا فى اإلخـــــراج
فـــقــــدمت عــــرض "الــــصــــنف جــــاهـــز
لــلـــمــعــايـــنــة" تــألـــيف نــاصـــر الــعــزبى
بـنــادى مـســرح كــفـر ســعــد ومـازالت
أمل سـلـيــمـان حتـلم بـاالسـتـمـرار فى
الـــغـــنــاء والـــتـــمـــثـــيل مـــعًــا فـى عــرض
واحـــد مــؤكــدة أن الـــغــنـــاء الــشـــعــبى
وهـــبـــهـــا قــــدرة عـــالـــيـــة عــــلى إتـــقـــان

التمثيل ومعايشة األدوار جيدًا.

يـــوسف الـــنـــقـــيـب بـــات اســـمًـــا مـــعـــروفًـــا فى احلـــركـــة
وهبته الكبيرة فى سرحية فى أقاليم مصر وذلك  ا
ـــلــــفـــتــــة فى اإلخـــراج األداء الـــتــــمـــثــــيـــلـى ومـــوهــــبـــتـه ا
ـسرحى فله الـعديد من أدوار البـطولة فى عشرات ا
ـســرحـيـات مــنـهــا "الـزوبـعــة" حملـمــود ديـاب وإخـراج ا
طـلـعت الـدمــرداش و"بـلـدى يـا بـلـدى" لـرشـاد رشـدى
وإخـراج كمال عبد الـله "الفتى مهران" لـعبد الرحمن
الـــشــرقــاوى وإخــراج إمــيل جـــرجس و"عــرابى زعــيم
" إخــراج عـبــاس أحـمــد و"الـيــهـودى الــتـائه" الــفالحـ
ليـسرى اجلنـدى إخراج حسـنى أبو جويـلة و "الطوق
واإلسـورة" لـيـحـيى الـطـاهـر عـبـد الـله وإخـراج سـامى
طه و"مـلــحـمـة الــسـراب" لــسـعـد الــله ونـوس وإخـراج
حـسـنى أبـو جــويـله و"عـطـشـان يــا صـبـايـا وعـواد بـاع
أرضه وجـرى إيه وحــدوتـة مـصــريـة وألـو يــا مـصـر"

لنجيب سرور وإخراج سمير زاهر.
وفى مــــجـــال اإلخـــراج قــــدم "مـــربـط الـــفـــرس" ســــلـــيم
كـــتـــشــــنـــر و "حـــفــــلـــة عـــلـى خـــازوق"  حملـــفــــوظ عـــبـــد
الـرحـمن و "كـفر بـنى حالل" حملـمـد عـبـد الـرشـيد و
"مـهـاجــر بـرسـبــان" جـورج شـحــادة و "سـقـفـة لــلـنـبى"
و"البـركة" و "مـحطـة مصـر" ألحمـد الصـعيـدى وقدم
ـثالً ومـخـرجًـا ـسـرح الـطـفل  الـعـديـد من األعـمـال 
ــنـــوفـــيــة وإخــراج الـــعـــديــد مـن األوبــريـــتـــات لــفـــرقـــة ا
سـرحيـة مـنهـا "لـيالى احملـروسـة" و "سبت الـقومـيـة ا
ـنـاديل" "دنـشـواى" و"قـمـر الـكـرامـة" "حـمـامـة عـلى ا
من أرض الشـهداء" و"حكـاية بـلدنا" كـذلك قدم هذا
سرح واهب جتارب عديـدة لنوادى ا تـعدد ا الـفنان ا
مـنهـا "بروفـة للـعرض" الـقضـية " 142الزلـزلة" و"فن
ــــوت" و"الــــرجل الــــذى فــــكــــر لــــنــــفــــسه" و"الــــكالب ا
األيـــرلــنــدى" وغــيــرهـــا. وقــد نــال الــنـــقــيب عــددًا من
ثل عن عـرض "جرى إيه" اجلوائـز أهمـها.. أحـسن 
ـــــثل عن "عـــــواد بــــاع أرضه" عــــام  1989م أحــــسن 
ــســرح  1993  أحـــسن مــخــرج فـى مــهــرجـــان نــوادى ا
ـسـرح 1995  1994 أحـسن تـقـنــيـة مـسـرحـيـة نـوادى ا
ــثل ثــان عن مــســرحـيــة "الــرجل الــذى فـكى أحــسن 
لــنـفـسه" مــهـرجـان اجلــمـعـيــات الـثـقـافــيـة أحـسن أداء
ه مع مـتميـز عن "آلو يـا مصر" عام  .2000 و تكر
الـــفــنـــانــ عـــبــد الـــرحـــمن أبــو زهـــرة وفــردوس عـــبــد
احلـمــيــد ومـحــسـنــة تـوفــيق فى مــهــرجـان اجلــمـعــيـات
الـثقـافـيـة عام  2002 بـشبـ الـكوم ويـعـترف الـنـقيب
ــرحــوم حــمــدى حــافظ بــالــفــضـل لــلــمــمــثل واخملــرج ا
وألستاذه فى اإلخراج طلعت الدمرداش ومثله األعلى
ـلـيجى وال زال فى الـتـمـثـيل الـفـنـان الـكبـيـر مـحـمـود ا
حاوالت أخرى يـوسف النقـيب يحلم بأدوار أخـرى و

فى اإلخراج.
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أمل سليمان..
 من الغناء للمسرح

بدأت أمل سليمان مشوارهـا الفنى بفرقة اآلالت الشعـبية بكفر سعد
مــطـربــة أولى بـالــفــرقـة.. تــشـارك مع الــفــرقـة فى مــهـرجــانـات اآلالت
الشـعبـية حـتى قرر اخملـرج فوزى سـراج االستـعانـة بالـفرقـة كمـطرب
وعــازفــ فى مــســرحـيــة "الــبــراوى" وفى الــعــرض ظــهـرت مــوهــبــتــهـا
الـتــمــثـيــلــيـة وأحــست بــدافع كــبـيــر داخــلـهــا إلى الــوقــوف عـلى خــشــبـة
ـسرح كـمـمثـلـة فقط بـعـيدًا عن الـغـناء وبـالـفعل اشـتـركت فى عرض ا
ــا شــجــعــهــا عــلى "الــلــيــلــة نـــحــلم" لــرأفت ســرحــان وتــمـــيــز أداءهــا 
االســـتــــمــــرار فـــانــــطـــلــــقت مـن عـــرض إلـى عـــرض فــــشــــاركت فى "دم
السواقى" حلـلمى سراج و"عـام الطـاعون" لرأفت سـرحان "اخللـيفة"
" مـع اخملرج سـيـد احلسـينـى و "انتـظار" لنـاصر الـعـزبى و "الـشحـات
ـــشـــد و "حــديـــقــة إخـــراج جـــيــهـــان صـــبــرى و " 500 مــتـــر" حملـــمــد ا
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مــخـرجًــا فى الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريـة
قـــــدم عـــــددا من الـــــعـــــروض مـــــنـــــهــــا
(أطـيـاف حـكـايــة بـولـتـيـكـا يـامـا فى
اجلـراب سر الـولد الطـاعون على
الـــــزيـــــبـق) لـــــفــــــرقـــــة بــــــيت ثــــــقـــــافـــــة
ديرمواس العـدوة كما أخرج أحمد
ــــركـــز عـــبــــد الــــوارث عـــدة جتــــارب 
اإلعـالم هـــيـــئــــة إنـــقـــاذ الــــطـــفـــولـــة
وجـمـعـيـة مـحـبى الـفـنـون كـمـا أسـهم
ـنــاهج الـتـعـلـيـمـيـة مع فى مـسـرحـة ا
مــكـــتب تــطــويــر الــتـــعــلــيم بــأســوان..
وذلك بــإخـراجـه لـعــدد من الــعـروض
مـــنــهــا (رحـــلــة عـــبــر الــكـــون احلــلم

سئولية األرانب). هنية وا
ـسـرح شــارك أحـمــد فى مــهـرجــان ا
اجلــــــــامــــــــعـى - ألكــــــــثــــــــر من دورة –

ـدرسى ـسرح ا عـرف الـتـمـثيـل فى ا
ـنـيـا ـديـريــة الـتـربــيـة والـتــعـلـيم بــا
حــــيـث تــــعــــلم فـن اإللــــقــــاء عــــلى يــــد
اخملرج حسن رشدى وقـام بالتمثيل
فـى عــــــــروض (وجه احلــــــــقـــــــيــــــــقـــــــة
مـــقـــاديـــر بــــ يـــوم ولـــيـــلـــة) إخـــراج
الــراحل أنــور عــمـران.. ثم عــمل فى
ـسرح اجلـامـعى مع أسـامة طه فى ا
عــــروض طــــبق فــــضــــة 94 الــــلــــيــــلـــة
فــنــطــزيـة  95الــســبــنــسـة  96 لــكــنه
ــسـرح وجتــاربـهـا تــخـرج فـى نـوادى ا
بــالــثـقــافـة اجلــمــاهـيــريــة. قـدم عــبـد
الـــــــوارث رؤيـــــــتـه اإلخـــــــراجـــــــيـــــــة فى
عــــروض (ســــعــــدون اجملــــنــــون مــــ
عـــــبـــــدو الــــــذبـــــاب األزرق مـــــأســـــاة
احلـالج بـــيــــكــــيـــا) وبــــعــــد اعـــتــــمـــاده
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افتتاح "فانتازيا اجلنون" بعد استبعاد شخصية وكام مشهد
الـعـرض لالسـتجـابـة لـطلـبـات الـرقبـاء وحـذف عدد
ــشــاهــد فى مــحــاولــة إلنــهــاء األزمــة وافــتــتـاح من ا
سرحية واجـهت مشكلة أخرى الـعرض للجمهـور. ا
قـبل افـتتـاحـهـا بـأيـام بـعـد مـفـاجـأة الـشـاعر سـامح
الـعـلى كـاتب أغــانى الـعـرض لـفـريق الــعـمل بـرغـبـته
فى سـحـب أغـانـيه ورفــضه لـلـتــنـازل عـنـهــا لـصـالح
مــسـرح الـدولـة وذلك بـســبب رغـبـته فى رفع أجـره
ـوجود بـدئيـة من قبل عـلى األجر ا رغم مـوافقـته ا
لحن كر عرفة ـيزانية العـرض وبالتالى قيـام ا
بـتسـجـيل األغـانى وتـنـفـيذهـا بـشـكل كـامل وهـو ما
دفع فـريـق الـعــمل لــبـذل عــدة مــحـاوالت مـع سـامح
الـعـلى إلنـهاء األزمـة وجتـاوزهـا لصـعـوبـة االستـغـناء
عن األغــــانـى أو االســــتــــعـــانــــة بــــشــــاعــــر آخــــر حلل
ـشكلـة وكتابـة أغانى بـديلة لـضيق الـوقت وأخيرا ا
اســـتـــجــــاب ســـامح الـــعـــلى وقــــام بـــتـــوقـــيع الـــتـــنـــازل
تفق عليه مسـبقا. "فانتازيا بـلغ ا والتـعاقد بنفس ا
اجلـنون" بطولة جـيسى عادل حمـدى عباس وليد
فــواز زيــاد يـوسف ســامح بــسـيــونى مـحــمـد عــبـد
الــــوهـــاب مــــحـــمــــد رزق ديـــكــــور وائل عــــبــــد الـــله
وموسيقى وأحلان كـر عرفة وإنتاج فرقة مسرح
الــشـــبـــاب بــإشـــراف اخملـــرج هــشـــام عـــطــوة مـــديــر

الفرقة.

بــعــد مــفــاوضــات اســتــمــرت ألكــثـر مـن أســبــوعـ
اضــطـر حـمـادة فـتــوح مـخـرج مـسـرحــيـة "فـانـتـازيـا
اجلــنــون" لالسـتــسالم وتــنــفـيــذ كل طــلـبــات رقــبـاء
ـصنفـات الفنـية قبل سـرح بجـهاز الرقـابة على ا ا
ــاضى بـــقــاعــة افــتـــتــاح الــعـــرض مــســـاء االثــنـــ ا
ـســرح الـسالم ومن إنـتـاج فـرقـة يـوسف إدريس 
مـسرح الشباب. كـانت مسرحية "فـانتازيا اجلنون"
ـؤلفـها الـسـورى عبـد الـفتـاح رواس قـلعـة جى قد
تــــعــــرضت لــــعــــدة أزمــــات وصـــلـت إلى حــــد رفض
مــنـحــهــا تـصــريـًحــا بـالــعـرض مـن قـبل إدارة رقــابـة
ـسـرح وبـعــد عـدة جـلـسـات بــ مـخـرج الـعـرض ا
والــرقــبــاء ووسـاطــات من مــســئــولى الــبــيت الــفـنى
لــلــمــســرح انــتــهى األمــر إلى قــرار مــؤقـت بــإجـازة
ـــشــاهــد الـــنص بــعـــد اشــتـــراط حــذف عـــدد من ا
وجودة بالـنص. وشاهدت جلنة الرقابة واجلمل ا
الــعــرض مـرتــ قـبل الــتـرخــيص بــإجـازته انــتـهت
ــرة األولى إلى تـــوصــيــة بـــحــذف شــخـــصــيــة من ا
الك الــعــمل رأى الــرقــبـاء أنــهــا تــشــيــر لـشــخص ا
"إســــرافـــيل" إضـــافــــة إلى عـــدة مـــشــــاهـــد وجـــمل
حـواريـة تـتـحـدث عن "يـوم القـيـامـة" حـسب وجـهة
نـظــر الـرقـبــاء وهـو مـا نــفـاه حــمـادة فـتــوح مـخـرج
العرض وعقدت جلـسة استمرت ألكثر من ساعة
تـقرر خاللها إعادة مـشاهدة العـرض بعد االلتزام
 مسرحية فانتازيا اجلنونبـاحملـاذيـر الـرقـابـيـة وهـو األمـر الـذى دفع مـخـرج

«ست احلسن».. على الهوسابير
ا رؤية عصريـة ألسطورة "ست احلسن" 
حتـــــويه مـن صــــراع بـــــ اخلـــــيــــر والـــــشــــر
ــــقـــــدر الـــــذى يــــتـــــدخل إلنـــــقـــــاذ بــــطـــــلى وا
احلــــدوتــــة يــــقـــدم أحــــمــــد لــــبــــيب عــــرضًـــا
مــسـرحــيًــا لألطــفـال من تــألــيـفـه وإخـراجه
وإنـتاجه وديكـوراته بعـنوان "ست احلسن"
يـعرض أواخـر نوفـمـبر احلـالى على مـسرح
الـــهـــوســابـــيـــر. "ست احلـــسن" بـــطـــولـــة آيــة
ن عـــبــــيـــر ســــمـــاح الـــديـن كـــريــــســـتـــ أ
بـــدروس إيــــهــــاب وعالء طـه والـــطــــفــــلـــ

ن وحسن ربيع. أمينة أ

 أحمد لبيب

مصطفى حمدى.. روحه طلْعت
اسـتعـدادًا للـمـشاركـة فى مـهرجـانى بـاكثـير
ـــــســــرحـــــيــــ يـــــواصل اخملــــرج والــــعـــــربى ا
مـصـطــفى حـمــدى قـيــادة بـروفــات الـعـرض
ـا روحى طــلـعت" عن نص له ـسـرحـى "  ا
يــنــاقش فى شــكل ســاخــر أحــوال الــشــبـاب
ـصـرى والــعـربى. الــعـرض بــطـولــة أحـمـد ا
مـبـارك نـهـلـة إيـهـاب مـروة مـنـصـور سـيد
سالمـــة مــحــمــد نـــاصــر مــحــمـــد خــلــيف
أحـــمــد قـــاسـم كــامـــيـــلـــيـــا صالح مـــحـــمــد
ــــعـــتــــز بــــالــــله مــــحـــمــــد نــــورهـــان كــــرارة ا
مـصــطـفى إعـداد مـوسـيـقى أحـمـد قـاسم.

 مصطفى حمدى

 محمد عالم

الصقر والوحش
يستعدان لـ «طليمات»
استعـدادًا للمـشاركة فى مـهرجان زكى طـليمات
ـعــهـد الــعـالى لـلــمـســرح الـعــربى الــذى يـنــظـمـه ا
ــسـرحــيـة بــدأ اخملـرج أحــمـد الــسـيـد لــلـفــنـون ا
بـروفات عرض "الـصقر" عن نص "عـز الرجال"
للدكـتور سامح مهران
يــــــسى درامــــــاتــــــورج عـــــــ
يــــرغــــنى ــــ ومــــحــــسن ا
ديكور مـصطفى حامد
ومـحمد الـنوبى تـمثيل
مـــــــــحـــــــــمـــــــــود حـــــــــافظ
مــــصـــطــــفـى مــــحــــمـــود
مــحــمـــد ســمــيــر عــمــر
ـــنـــعم جـــاهـــ عـــبــد ا
ريـــــاض ولـــــيـــــد فـــــواز
أســــمـــــاء عــــمــــرو روان
مـــحـــمـــد مـــخـــرج مـــنـــفــذ
. بيـنـمـا يـقـود اخملرج خـالـد عـبـد الـكـر
ـــســـرحى مـــحـــمـــد عالم فـــريـق عـــمل الـــعـــرض ا
يــلــة" لــلــمــشــاركــة فى "الــوحش والــقــاهــرة اجلــمــ
ـــهـــرجــان نـــفـــسه من تـــألـــيف عــبـــد الـــلـــطــيف ا
دربـالة تمثـيل رامى الطنبـارى ميرفت مكاوى
محمد عبد الـتواب إسالم عبد الشفيع أحمد

سمير طارق عبيد.

وت  مسرحية بعد ا

وت" فى مهرجان األسر  5 جوائز لـ "بعد ا
ــوت وكـيف يــفـاجـئ الـبــشـر رغم إدراكــهم ألنه قـد ا

يأتى فى أى حلظة.
عـبر أمجد عن سعـادته باجلوائز التى حـققتها أولى
ـسـرحـيـة مـشـيـرًا إلى اجملـهـود الـذى بـذله جتـاربه ا
فــريق الــعـمـل بـالــكــامل عــلى مــدار ثالثــة أشــهـر هى
فــتــرة الــتــحــضــيــر لــلــعــرض. وكــشف عن اســتــعــداده
لــتــقــد عــمل جــديــد مع نــفس اجملــمــوعــة عن نص
ــوت" بـطـولــة مـيـنـا ـوتى" ألروين شــو. "بـعـد ا "ثـورة ا
مـجدى أرمـيـا رءوف سلـفـانا سـامح سـلفـانـا مراد
جيرم سمير بـيتر كرم بيشوى رضا مينا وجيه

باسم وجيه.

استـحدثت جلـنة حتـكيم مـهرجـان األسر اجلـامعـية
الـــذى تـــنـــظـــمه أســـقـــفـــيـــة الـــشـــبــاب جـــائـــزة لألداء
وت" ـسـرحى "بعـد ا اجلـماعى ومـنـحتـها لـلـعرض ا
ـــدوح الـــذى نـــال أيـــضًـــا إعـــداد وإخـــراج أمـــجــــد 

جائزة أفضل مخرج.
عن الـعـمل نـفــسه حـصل مـيـنــا مـجـدى عـلى جـائـزة
ـثل وتقـاسـمت جـيـرمـ سـميـر وسـلـفـانا أحـسن 
ثلـة وكذلك حصل جوزيف سـامح جائزة أحـسن 

نسيم على جائزة أفضل ديكور.
أخـوذ عن رواية "نائب عـزرائيل" للروائى الـعرض ا
Gƒ°üdG ΩRÉM±الــكــبــيــر الــراحل يــوسف الــســبــاعى يــنــاقش فــكـرة
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> لو نـادينا بـأن "الفن للـفن" فمعـنى ذلك أننا نـحرم اجملتـمع من أروع وأخلد خـصائصه أال
وهـو الفن وفى نـفس الوقـت نحـرم الفن من االتـصـال بجـذوره ومنـابع حيـاته ونـحكم عـليه

وت أو اجلفاف والتجمد. با

> ال يستـطيع أحد أن يـنكر أن أى كـاتب مسرحى البـد أن يستوحى
مـادة مـسـرحـيـاته ومـضـمـونـهـا الـدرامى من ظـروف اجملـتـمـع الذى
يــعـيش داخـله ويـتـأثـر بــأحـواله ومالبـسـاته أثـنــاء قـيـامه بـعـمـلـيـة

اخللق الفنى.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

17  من  نوفمبر 2008  العدد 1771  من  نوفمبر 2008  العدد71

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

> 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

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

ية.  ركزى باألكاد بنى ا اضى أثناء دخوله ا ية الفنون بأقل من أسبوع أصيب د. سامح مهران فى قدمه األسبوع ا > بعد توليه رئاسة أكاد

سرح سامى طه يتحدث عن جتربة نوادى ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

اضى أمسية فنية شارك فيها الشاعر وائل فتحى والقاص حسن خالد والفنان ياسر مغربى. > مكتبة البلد شهدت األسبوع ا

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم األخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم احلــســيـنى
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

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان 
ى العا

 ماكس ارنست

من كتا مسرح التحوالت
االجتماعية فى الستينيات 
تأليف: د.نبيل راغب . الهيئة
صرية العامة للكتاب 1990 ا

 «الرقص
مع الطيور»
يضعنا فى
إطار اللعبة
ليبرر

أخطاءه 
صـ10

 «بازل»
عرض يشبه
اللعبة

ومشاهده 
ال تمنح
تلقى ا
معناها مرة

واحدة صـ13

صناع
 القرار
حكاية
عجائبية
من  الطراز

األول 
صـ 14

 فرقة
احلكواتى
الفلسطينية
تطرح علينا
أجواء القهر
التى نعيشها
فى االغتراب
كان صـ9 عن ا

يكرودراما  جماليات «ا
سرح » فى ا

ضاد  سرح ا  ونشأة ا
صـ 21

 عميان لبنان.. فورات
انفعالية تسعى
للخالص عبر

استدعاء احللم صـ11

سرح البريطانى  ا
والدعوة إلى التذاكر
اجملانية جلذب
اجلمهور صـ 23

سرحيون ا
يطرحون
األسئلة
 حول عقود

مسرح الدولة 
بعد

 انسحاب فاروق
الفيشاوى

 من «سى على» 
صـ 8

 نــــكـــــروســـــيـــــوس أحـــــد أشـــــهــــر
مخـرجى الشمال األوروبى .. من
بالد مرت خالل اخلـمسـ عاما
ــــراحل خــــطــــيــــرة ــــاضــــيــــة  ا
ومــؤثــرة ولــيــسـت بــبــعــيــدة عن
ــيــة .. إنه اخملـرج احلـروب الــعــا
ونتـاس نكـروسيوس الـلتـوانى ا
 1952الـــــــذى ولــــــد بـــــــقــــــريــــــة
دينة راسينينياى .. بازوبريز 
وهــــو مـــخـــرج صــــاحب مـــبـــدأ ال
يـحيـد عنه  فى الـبدايـة هاجم
الـتـفـكك مـثـلـمـا هـاجم الـقـمع ..
فــقـــد انــتـــقــد وبـــشــكل الذع فى
أعـــــمــــاله الـــــقــــمع الـــــذى ظــــلت
تـــــمــــارسـه روســـــيـــــا عـــــلى بالده
عـــنـــدمـــا كـــانت جـــزءا مـــنـــهـــا ..
ولكـنه رفض وبشكل قـاطع أيضا
االنشـطار عن روسيا .. آخذا فى
االعـتـبـار شـيـئـا أكـبـر وهـو توازن
الــقـوى الــذى ســيـخــتل نــتـيــجـة
هــــذا الــــتــــفــــتت . ولــــكـن وبــــعـــد
استقالل بالده .. ساندها بقوة 
حــــيث لم يـــعــــد هـــنـــاك مـــعـــنى
لـــــــلـــــــرفض واالعـــــــتـــــــراض وفى
النهـاية فهو لتـوانًى يعشق تراب
بالده .. وكما يـتكرر ذكر لـتوانيا
إعالمـيـا .. فإن نـكروسـيوس اسم

ال يجهله اإلعالم.
اقرأ صـ 24

لوحة الغالف

عهد! أنا خائف من ا
أنا طـالب فـى الثـانـويـة الـعـامـة يـتـمـلـكنى
ـعـهـد الـعـالى حلـم وحـيـد هـو االلـتـحاق بـا
ـسرحـية ولـكـننى أرى أن األمل لـلـفنـون ا
ضــعــيـف جــدا فى أن أتــمــكن من اجــتــيــاز
عـهد.. رغم أن كل من رأونى اختـبارات ا
ـدرسى.. شـهـدوا ـسـرح ا خـصـوصـا فى ا
ا تقولون بتفوقى وتـمكنى من األداء.. ر
إنهـا شهـادات من غيـر اخملتـص ولـكنى
أقـول إن كـان هنـاك مـتـخصـصـون ب من
شــاهــدونى.. وأكــثـــر مــا يــثــيــر خــوفى هــو
ـــعـــهـــد.. حــيث تـــحـــانــات ا بــعـــتى المـــ مـــتـــا
ئــات.. وال يــنـجح ـ ا تــقــدم له الــطالب بــ يـ
بـــــــارات إال عــــــدد تــــــ يــــــاز االخـــــــ تـــــــ فـى اجــــــ
ـــــوضـــــوع يــــــشـــــغل مـــــحــــــدود.. إن هـــــذا ا

يـــــرى ويــــكـــــاد يـــــشل قـــــدرتى عـــــلى تـــــفـــــكــــ
ذاكرة. ا

> مسرحنا:
أنـت محـتاج إلى الـشعور بـالثـقة فى نـفسك
وفـى قـــدراتك أكــــثـــر من الــــقـــدر احلـــالى..
بــــخـــاصـــة وأن الـــثـــقــــة شـــرط أســـاسى فى
ـسرح الـفـنـان.. كـيف ستـصـعـد إلى خشـبـة ا
وأنـت مـهــتــز.. كــيف تــواجه اجلــمــهـور وأنت

ترتعش.
ـعـهد لـيـست بـهذا ثـم إن اختـبـارات الـقبـول بـا
الـــقــدر من الــصــعــوبــة الــذى تــتــصــور وكــأنه
ثل جيد وأن من مـستحيل.. أنت تقول إنك 

رأوك شهدوا بذلك فتوكل على الله.. وقدم.

سرح أهم ا
سرح دون أن نذكر كن أن نـذكر ا ال 
الـنـجوم من الـعـمالـقـة الذين تـألـقوا فى
ســمــائه.. أســمــاء كــبــيــرة وكــثــيــرة تــكــاد
تـــســـتــــعـــصـى عـــلـى احلـــصــــر بـــدأت من
ـســرح وظــلـت تـواصـل تــوهــجـهــا عــلى ا
خــــشــــبـــــته.. ولـــــكن احلــــال تـــــبــــدل هــــذه
ـــــســــرح األيــــام.. بـــــعــــد أن بـــــدأ جنــــوم ا
يـنـتــقـلـون إلى الــسـيـنـمــا والـتـلــيـفـزيـون..
سرح وكأنه أدنى درجة ويتعاملون مع ا
من غـــيــره.. وقـــد وصل األمـــر فى هــذه
سرحية األيام أن خريج معـهد الفنون ا
يـبدأ حـيـاته الـفنـيـة فى الـسيـنـما أو فى

التليفزيون مباشرة.

ـــســـرح.. وال يـــبـــدأ خـــطـــواتـه األولى فى ا
ـسرح إلى سـابق مـجده وإذا حـتى يعـود ا
كان الفنـان يريد االنتقـال إلى السينما أو
الـتـلـيفـزيـون فالبـد له - من الـبـداية - أن
ـسـرح التى تـصـقل موهـبته ـر بتـجـربة ا
والـــــتى يـــــرى فـــــيـــــهـــــا مـــــبـــــاشـــــرة رد فـــــعل
اجلمـهـور فيـتـعرف بـطـريقـة واقـعيـة على

نقاط قوته وضعفه ومواطن إبداعه.

إبراهيم محمود السيد على
نفيا - بنى سويف

هل التجريب اختراع فى الفراغ?!
ـسـرح شــاهـدت مـعـظم عـروض مـهـرجـان ا
الـــتــجـــريــبى األخـــيــر ولـى مالحــظـــة تــؤرق
بــالى حـول بــعض الــعـروض الـعــربـيــة الـتى
تنقل - نقل مسطرة - التجارب الغربية.
صـــــحــــيـح أن الــــتـــــجــــريـب مــــغـــــامــــرة فى
ا اجملهول ولـكنه ال يبدأ من فراغ وإ
ـألوف هـو مـحـاولـة لـتـجـاوز الـسـائـد وا
والبــد أن تـــكــون هـــنــاك قـــواعــد وأسس
ا ـسـرحى وإال  قد  اكـتـمالـهـا لدى ا
اســـتـــطـــاع أن يــــحـــفـــر لـــنـــفــــسه طـــريـــقـــا

سرح جديد. جديدا أو أن يؤسس 
هانى الهوارى
ثل ينتمى إلى الهواة احملبثل ينتمى إلى الهواة احملب
نيرة الغربية نيرة الغربيةا ا
> الـكالم عن التـجـريب ال يـقبـل التـعـميم
ــقـوالت ومــعــظم كالمك يــدور فى فــلك ا
الــعـامــة فــالـعــروض الـتى قــدمت لــيـست
جمـيـعهـا مـقلـدة للـغـرب وكالمك يحـتاج

إلى تدليل من خالل قراءة العروض.

كفاية مخر ج عباقرة!!
ـسـرح اسـمى عــمـرو بـســيـونى بــحب ا
واشــتــغــلت فــيه من واقـع الــهــوايــة مـرة
مـــــــســــــاعــــــد مـــــــخــــــرج ومـــــــرة فى إدارة
اخلـشـبـة وسـاعـات أُمـثل بس حـاسس
إن نــاقـصـنى كــتـيــر عـايـز أتــعـلم أصـول
ـــــســـــرح من إخـــــراج وإضــــاءة لـــــعـــــبــــة ا
وتـــمــثـــيل وديـــكــور فـــكل احلـــاجــات دى
بــتـــكــمل بــعـــضــهــا ولألسـف كل مــخــرج
يـــيـــجى لـــنــا فـى بــلـــدنـــا يــحـــســـســـنــا إنه

الـعـبـقـرى الـوحـيـد وإحـنـا اجلـهلـة وإنه
جاى يـعمل اللى ماحدش عمله وترجع
ـــة من غـــيـــر مــا ه لـــعــادتـــهـــا الـــقــد ر
نـسـتـفـيـد عـشـان كـده بـقـول يـا جـمـاعة
الــورش.. أهم حـــاجــة.. إحـــنــا عـــايــزين
نتـعـلم ونـفهم بـدال الـسـاقيـة الـلى دايرة
وبـتــصب ع الــفــاضى عـشــان تــبـدأ دورة

جديدة مالهاش معنى.
عمرو بسيونى

أسطورة الكوميديان.. الذى رحل مدينا للضرائب
أنه كـان يـشـعـر بـدنـو أجـله لـدرجـة أنه
كان يـتـرك مـفـتـاح غـرفتـه من اخلارج
وبعد عودته أخذت حالته تزداد سوءا
إلـى أن امـتـنع عن الـطـعــام تـمـامـا قـبل
أيـــام من رحـــيــلـه حـــتى كـــانت لـــيـــلــة 5
يـولـيـو  1968حـيث لـفظ أنـفاسـه قبل
ــــســــتــــشــــفـى ولم جتــــد وصــــوله إلـى ا
زوجـــتـه مـــصــــاريف اجلــــنــــازة فـــتــــولى
صــديـــقه الـــفــنـــان فــريـــد األطــرش عن
طـــــريق شـــــقـــــيــــقـه فــــؤاد والـــــذى كــــان
يـــحــاول أن يـــخـــفـى اخلــبـــر عـن فـــريــد
لــــكــــنه عــــلم به مـن الــــصـــحـف وانــــهـــار
مــــريـــــضــــا حـــــزنــــا عـــــلى وفـــــاة صــــديق
الـعمـر. بـعد وفـاته بـأيام قـلـيلـة أعـلنت
الــفــنـــانــة زمــردة وكــانـت صــديــقــة له
ســرا يـــتـــعــلق بـــحــقـــيــقـــة مــرضـه حــيث
أكـــدت أنـه لم يـــكن يــــعـــانى من مـــرض
ـعـدة كمـا أشاع ولـكـنه كـان مريـضا با
بالـقـلب منـذ عـشر سـنوات وأنـه تعـمد
إخـــفـــاء ذلـك حـــتى عن أقـــرب الـــنـــاس
إلـــيه حــتى ال يـــتــهــرب مـــنه اخملــرجــون
ـــنـــتـــجــــون ويـــبـــعـــدوه عـن أفالمـــهم وا
وأنـــهـــا عــرفـت ذلك بـــالـــصــدفـــة وذلك
عــنــدمــا أرسل مــعــهــا بــعـض الــتــقــاريـر
ى د. الــــطـــــبــــيــــة إلى الــــطــــبــــيـب الــــعــــا
جـــيــبـــســون والــذى كـــان يــشـــرف عــلى
عـالج فــــــريــــــد األطــــــرش وهــــــو الـــــذى
أخـبـرهـا بـحـقـيـقـة مـرض عـبد الـسالم
الـنـابـلـسى دون أن يـدرى أن الـنـابـلـسى
يـخــفى ذلك وعــقب عـودتــهـا صــارحـته
ـا عرفت فـبـكى أمـامهـا واسـتـحلـفـها
أن حتـفـظ هـذا الــســر وهـو مــا فــعــلـته

حتى وفاته فى  5يوليو 1968 .
محمد جمال الدين

عـــاش الـــنـــابـــلـــسى مـــلـــكًـــا وأصـــبـح عــام
ـتحدة لألفالم  1963مـديرًا للـشركة ا
ــنـتـجـة وسـاهم فـى زيـادة عـدد األفالم ا
كل عــــــام فى لـــــبــــــنـــــان ومـــــثل فـى أفالم
"فـاتنـة اجلـمـاهـيـر" و "بـاريس واحلب" و
"أفـراح الشـباب" و "بـدوية فى باريس" و
"أهال باحلب" وأهمهـا مع الفنانة صباح
والــتى كـــان شــاركـــهــا من قـــبل فى أفالم
ــــقــــدس" و "شــــارع احلب" و "الــــربــــاط ا
"حـبـيب حـياتى". حـقق الـنـابـلـسى رغـبته
ة فى االسـتقـرار األسرى بـعد أن القـد
ظل مـــتـــمـــتــعـــا بـــلـــقب أشـــهــر عـــازب فى
الـوسط الفـنى وحتى وصل إلى الـست
من عمـره وذلك عـندمـا تـزوج من إحدى
معجباته (جـورجيت سبات) وقام بإتمام
إجراءات الـزواج بـفـيال صـديقه فـيـلـمون
وهـــبـى دون عـــلم أســـرة الـــفـــتـــاة والـــتى
دخـــلـت مـــعه فى صـــراع مـــريـــر أرغـــمـــته
خاللــهــا عــلـى تـطــلــيــقــهــا قــبل أن حتــكم
احملــكــمــة بــصــحــة الــزواج ويـتـم الـصــلح

بينهم.
وفاته

تالحقـت األحداث سـريعًـا فى األشـهر
األخـــيـــرة من حـــيــاتـه خــاصـــة بـــعــد أن
أعــلن بـــنك انــتـــرا فى بـــيــروت إفالسه
الـذى كان مـعـناه إفالس الـنـابلـسى هو
اآلخـــر ألنـه كـــان يـــضع كـل أمـــواله فى
هــذا الـــبــنـك فــزادت شـــكــواه من آالم
ـعــدة حـتى أن الـفـنـانـة صـبـاح والـتى ا
كـانت رفيقته إلـى تونس لتصـوير فيلم
"رحـــلـــة الـــســـعـــادة" قــــالت إنـــهـــا كـــانت
ـه من الــــــغـــــرفـــــة تـــــســــــمع تــــــأوهـــــات أ
اجملـــــــاورة بــــــالــــــفــــــنــــــدق رغـم أنه كــــــان
ـيـاه حـريـصـا عـلى أن يـفـتح صـنـابـيـر ا
حـتى يـعـلـو عــلى صـوت تـوجـعـاته. كـمـا

هندس. الفنان فؤاد ا
رحل إلى لبـنـان بعـدمـا تفـاقمـت مشـاكله
مـع الــــضـــــرائب والـــــتـى بــــلـــــغت  13ألف
جــنــيه فى حــيــنــهــا ولم تــفــلح مــحـاوالته
والتى بدأها فى عام  1961لتخفيضها
ــــصــــلــــحــــة إلى  9آالف وأخــــذ يــــرسـل 
ـــبـــلغ 20 الــضـــرائـب حـــوالـــة شــهـــريـــة 
جـــنــــيـــهــــا فـــقط األمــــر الـــذى يــــعـــنى أن
ـستـحق علـيه سيـستـغرق ـبلغ ا تسـديد ا
 37عــامــا وهــو مــا اعــتــبــرته مــصــلــحــة
الــضــرائب دلــيال عــلى عــدم جــديــته فى
الــسـداد فـقــررت بـعــد ثالث سـنـوات من
رحــيــله أى فـى عـام 1965احلـجــز عـلى
ــســتــأجــرة فى الــزمــالك أثــاث شـــقــته ا
ــطــلـوب. ــبــلغ ا والــتى لم تــكن بــقــيـمــة ا
وظـلـت الـقـضـيــة مـعـلـقــة حـتى وفـاته فى
عــــام  1968رغـم تــــدخـل الــــعـــــديــــد من
رمـــوز الــــفن فـى مــــصـــر وعــــلى رأســــهم
كــوكـب الــشـــرق أم كــلـــثــوم. وفى بـــيــروت

كــمـــســـاعـــد مـــخـــرج فى الـــعـــديـــد مـــنـــهــا
وخاصـة أفالم يـوسف وهـبى ولـكنه فى
عام 1947اضطر لـلتـفرغ التـام للتـمثيل
بعـد فيـلم "الـقنـاع األحمـر" وخـاصة بـعد
ازديــاد الـطــلب عــلــيه مع انــتـشــار مــوجـة
أفالم الكوميديا ذلك الوقت. وقد كانت
بـــدايـــات الـــنــــابـــلـــسـى فى أدوار الـــشـــاب
ـستـهتـر ابن الـذوات ولم يكن مـضحـكا ا
ة" لـكمال فى أفالم عديـدة منـها "العـز
ســـــلــــيم  1939و "لـــــيــــلـى بــــنـت الــــريف"
لـــــتـــــوجـــــو مـــــزراحى  1941و"الــــــطـــــريق
ـــــســــــتـــــقــــــيم" لــــــنـــــفـس اخملـــــرج 1943 ا
وغـيـرهـا. فـى عـام ١٩٥٥ ظـهـر مع عـبـد
احلـلــيم حــافظ فى فــيــلم "لـيــالى احلب"
ثـم "فـــــــــــــتـى أحـالمـى" 1957و "شــــــــــــارع
احلب"  1958و"حــــــكـــــايــــــة حب"1959

و"يوم من عمرى"1961.
أمـــــا آخـــــر أفالمـه مع فـــــريـــــد األطــــرش
فـكــان فى عـام « 1956» إزاى أنــسـاك"
كـما شارك فاتن حـمامة وعـمر الشريف
فى فـيلم "أرض الـسالم" لـلـمـخـرج كـمال
الـــــــشـــــــيـخ فـى عــــــام  1957وقـــــــام فـــــــيه
بـتـجــسـيـد دور شـديــد اإلنـسـانــيـة حـيث
لـعب شـخــصـيـة رجل فــلـسـطـيــنى يـعـيش
مـع عـــــــــــــشــــــــــــــيـــــــــــــرتـه حتــت االحـــــــــــــتـالل
اإلســــرائــــيـــــلى ويــــبـــــدو طــــوال الــــفـــــيــــلم
متخاذال وجبانا لكن النهاية تكشف أنه
أول من ضــحى بــحـيــاته أثـنــاء مـســاعـدة
ـــصــــرى فى عــــمـــلـــيــــة خـــلف الـــفــــدائى ا
خـطوط العدو. كـما تقـاسم عبد السالم
الـنابـلـسى بطـولة الـعـديد من األفالم مع
الـفنان إسمـاعيل ياس ومع نـهاية عام
ـــفـــتـــرض أن يـــشـــارك  1962كــــان من ا
عـبــد احلـلــيم حـافـظ فى فـيــلم "مـعــبـودة
اجلـــمـــاهـــيــر" وهـــو الـــدور الـــذى قـــام به

ـاضى ذكـرى مـيالد عـبد مرت الـشـهـر ا
الـسالم الـنـابلـسى 1899 -1968الـذى
كان أحـد أساطيـر الكومـيديـا فى القرن
الـــعـــشــريـن والـــذى اســتـــطـــاع أن يـــكــوّن

يزة. لنفسه شخصية فنية 
ولـــد عــبـــد الـــسالم الـــنـــابـــلـــسى فى 23
أغــــــســــــطس  1899 فى إحــــــدى قــــــرى
مـنطـقة عـكـار فى لبـنان وهـو من أصول
فــلــســطــيـنــيــة جــده كــان قـاضـى نـابــلس
األول وكذلك والده. ونشأ وسط عائلة
مــتــديــنــة وكـــان قــد رحل فى صــبــاه مع
والـــده رجل الـــدين إلى مـــديـــنـــة نــابـــلس
عـندمـا ع قـاضيًـا هنـاك. وعندمـا بلغ
عبـد السالم الـعشـرين من عمـره أرسله
والــده إلى الـــقــاهــرة لـــيــلــتـــحق بــاألزهــر
الـشـريف فحـفظ الـقرآن الـكـر وبرع
فى الـــلــغـــة الــعـــربــيـــة هــذا إضـــافــة إلى
إتــقـانه لــلـفــرنـســيـة واإلجنــلـيــزيـة الــلـتـ

تــعـلـمـهـمــا فى بـيـروت وفى عـام 1925
عـــمل الــنــابـــلــسى بـــالــصــحـــافــة الــفـــنــيــة
واألدبية فى أكثر من مـجلة ومنها مجلة
ـــصــورة مــصـــر اجلـــديـــدة والـــلـــطـــائـف ا

والصباح.
أعماله الفنية

جــاءت الـــفــرصــة األولى لــلــنــابــلــسى فى
الـسينما عـلى يد السيـدة آسيا فى فيلم
"غادة الصحراء" من إخراج وداد عرفى
فـى عــام 1929 . وإن كــان فـــيــلم "وخــز
لــلـــمــخــرج الــضـــمــيـــر" فى عــام  1931 
إبــراهــيم المــا هـــو الــذى فــتح له أبــواب
السينما فى الـثالثينيات فى تلك الفترة
بـــعـــدد مـن رمـــوز الـــفن فـى ذلك الـــوقت
مـــنـــهـم األخـــوان المـــا وتـــوجـــو مـــزراحى
ويــوسف وهـــبى وآســـيــا وأحـــمــد جالل.
ــا عـمل ولم يـكــتف بـالــتـمــثــيل فـقط وإ

 د. كمال الدين
عيد يكتب
 عن أهمية

امتالك 
ثقافة
 إطفاء

احلرائق دون 
أحكام قيمية 
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

«وز» الزقازيق
  االثن 18 ذو القعدة  1429هـ  17  نوفمبر  2008 

فى البدء كانت األرجزة
 «احلاالتية» ورتوش ليست على الهامش

داخـل الـعـمق اإلنـسـانى.. فــنـحن صـنـاع احلـالـة
وأول مـتلق لـها. ولـلتـدليـل على مـوقف كثـير من
الـنـقـاد جتـاه الفـرقـة وأسـلـوب تفـكـيـرهم بـشكل
عـــام يــروى قـــطـــامش كـــيف صب الـــنـــقـــاد جــام
غـــضــبـــهم عــلـى الــفـــرقــة ومــخـــرجــهـــا فى نــدوة
أعـــــــــقــــــــبـت تـــــــــقـــــــــد أحــــــــد عـــــــــروضـــــــــهـم فى
اإلســمـــاعـــيــلـــيـــة والــســـبب كـــان اســتـــخـــدامــهم
اريونـيت والدمى بدون علبة خاصة لعرائس ا
األمر الذى يعنى - كما يقول قطامش - ظهور
ـتــلـقى وقـتــهـا اعــتـبـر مــحـرك الــعـروسـة أمــام ا
الـنقـاد "احلكومـيون" أن ما فـعلـته الفرقـة خرقًا
لـتــابـوهـات مــسـرح الــعـرائس لـيــفـاجــأ اجلـمـيع
بـذهاب جـائزة مـهرجان الـقاهـرة التـجريبى فى
الــعـــام نــفــسـه لــفــرقـــة مــجـــريــة قــدمـت عــرضًــا

اريونيت بدون علبة. لعرائس ا
ا نبدع ويعلق قطامش "مكـتوب علينا نقلد.. إ

نوع" 
وتــمــر األعــوام وتـــبــقى الــصـــورة تــضم أعــضــاء
"احلـــاالتـــيــة" فـــاطـــمـــة جــاد حـــســـام حـــشــيش
سـمـير الـعـدل عادل بـركـات محـمـد عبـد الله
ـتـولى احلـسـان حـسن أحـمـد عـبـد الـعـزيـز ا
مــحــمــود والــفــنــان اجلـمــيـل رجـائـى فـتــحى أو
"مـهـاود" احلـاالتـيـة الـذى بـات جـزءًا من تـراثـها

ومن عالقة اجلمهور بها.

احلـــاالتـــيـــة: فـى عــام 1993وبـــعـــد مـــا يـــقـــارب
الـعـشـرين عامًـا من الـعـمل عـلى فكـرة "احلـالة
"تــبـلــور مـنـهــجـنـا الــقـائم عــلى إعـادة اكــتـشـاف
ـوروث الشعـبى اإلقليـمى وفى ذلك العام 93 ا
قدمـنا "رتـوش على الـهامش" ثم "لـعب بجد"
وبــعـــدهــمــا تــوالت أعــمـــال "احلــاالتــيــة" والــتى
ـوروث اإلنــسـانى ـقــام األول بـا اهــتـمت فـى ا
ـشـاهـد وانـطـلـقـنا وجنـحـنـا فى الـوصـول إلى ا
ـســرحـيــة الــعـربــيـة ــهـرجــانــات ا بــعــدهـا إلى ا
ابــــتــــداء بــــبــــيـــروت  1999حــــيث شــــاركــــنــــا فى

سرحى. مهرجان اإلبداع ا
ويـكــمل قــطـامـش: رفع جتـمـع احلـاالتــيـة شــعـار
اإلنسان أوالً و "تأرجزنا" نحن أصحاب احلالة
تـلقى إلى عـلى بـعضـنا الـبـعض لنـدخل ومعـنـا ا

الـــزمـــان.. ثالثـــة أعــوام بـــعـــد أخـــطــر "نـــكـــســة
عسكرية ومجتمعية وثقافية مرت بها مصر.
ــكــان.. دلـتــا مـصــر الــتى كـانـت وقـتــهـا الزالت ا
حتتفظ ببواقى طمى النيل وعشق احلكايات.
الـــنــاس.. مــجــمــوعـــة شــبــاب الــتـــقــوا عــلى حب
ــــــســـــرح وعــــــشق فـن الـــــتــــــشـــــخـــــيـص وجـــــدوا ا
خالصـهم فى اسـكـتـشـات مـرجتـلـة يـؤدونهـا فى
ــيالد ولــيـالى الـشــوارع والــبـيــوت.. فى أعــيـاد ا

احلنة والسبوع.
هـكذا ولدت "احلـاالتية" فـكرة من رحم األزمة
لـتـتــحـول إلى مـشـروع ورســالـة وكـانت اخلـطـوة
شروع إلى كيان التالية الـضرورية أن يتحول ا
ستـقل قد ظهر وكانت ـسرح ا وقـتها لم يكن ا
احلــكــومــة الزالت الـــراعى الــرســمى والــوحــيــد
لــصـــنــاعــة الـــثــقـــافــة فى مـــصــر فـــكــان اإلطــار
الـشرعى فـرقـة مسـرحـية تـابـعة لـوزارة الـثقـافة

عام 1986.
ـيالد الـثـانى لـ "احلـاالتـيـة" كـان بـعـد ميـالدها ا
األول بــعـشــرة أعــوام كــامـلــة عــقــد من الــزمـان
تـــبـــدلـت خالله الــــكـــثـــيــــر من مالمـح الـــصـــورة
وبـاتت مـصر.. مـصـر أخرى وبـقى فن "احلـالة"
ـــا يــحــمـــله من مـــســاحــات واســـعــة لالرجتــال
ـتـلقى وسـيـلة نـاجـحة والـتـواصل والـذوبان مع ا
ًـــا ــــقــــاومــــة الــــتــــيــــار وإطــــارًا جــــديــــدًا/ قــــد
لــلـمـشــروع الـفـكـرى الــذى جـمع احلـاالتــيـة مـنـذ

البداية.
يــــقـــــول مـــــحـــــمـــــد قـــــطـــــامش مـــــؤسـس فـــــرقــــة

 فكرة ولدت
 من رحم األزمة
لتتحول

 إلى مشروع ورسالة

 عبدالستار البصرى:
االحتالل
األمريكى
دمر 
كل شىء

«فانتازيا اجلنون»
 استسلم لتعليمات 
الرقابة   خوفاً
صادرة من ا
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ـسرح الـثامن عـشر.. يا أيـام ويبدأ مـهرجـان نوادى ا
سرحيون دخل هرجان حتى ظـنه ا مسهل.. تأخـر ا
ثالجـة رئيس الـهـيئـة ولن يخـرج منـها.. لـو تعـسرت
وزة فـى أبو تـشت التـهـموا رئـيس الـهـيـئة فـيـهـا.. أبو
تشت بلد طـلعت مهران وال شىء يتـعسر فيها أصالً
حــتى الــوز ذات نــفــسه.. لــيــست مــهـارة مـن طـلــعت

مهران ولكن هذا شأن أبو تشت دائمًا.
ـهـرجـان تـأخـر فعـالً حـتى يـتم الـعـثـور علـى مـكان ا
مـنـاسب لـعقـده.. تـمـنى عصـام الـسـيد أن يـعـقد فى
ــسـرح فى األقــالـيم أن الـقــاهـرة.. فــرصـة لــشـبـاب ا
يـكــونـوا حتت الــضـوء أكـثــر وأن يـشـاهــدوا الـقـاهـرة
ـاذا ومــسـارحــهـا.. عــصـام الــسـيــد رجل رومـانــسى. 
ـا اسـتـعـدنا يـبخـل علـيـنـا بـعروضه الـرومـانـسـية ر
ـــراهـــقـــ ـــســــرح حـــتى لـــو كــــان من ا جـــمـــهـــور ا

راهـقات ذلك أفضل.. راهـق وا راهـقات.. مع ا وا
ـسرح والـقاهرة ال ضوء فى الـقاهـرة "يتـركز" على ا
نفـسهـا لم يعد بـها مسـارح.. عد غـنماتك يـا جحا..
ـهرجـان فى القـاهرة مـعنـاه أن ينـفرط ثم إن عـقد ا
عقد شـباب النـوادى.. وما أدراك ما شـباب النوادى..
الـلـبط كلـه فى شبـاب الـنوادى.. لـن تبـهـرهم أضواء
الــقـاهــرة.. هم يـعــرفـون دروبــهـا ومــزانـقـهــا وأمـاكن
ـا يـعـرفه أبـنــاء الـقـاهـرة أنـفـسـهم.. لـهـوهــا أكـثـر 
ســيــنـــفــرط عــقــدهـم ولن تــتــحــصـل الــفــائــدة من
جتمـيعهم فى مـكان واحد.. الـزقازيق مكـان مناسب
فى ظــنـى أن مــصــطـــفى الــســعـــدنى ســيـــبــلى بالء
حـسـنًـا.. الـشـرقـيـة تـتـبع اإلقـلـيم الـذى يـرأسه وهـو

فأدها بالتأكيد.. لن يخذلنا.
ـهــرجـان حى ــسـرح فى الــزقـازيق تــبـشــر  حــركـة ا
وحــيـوى وجــمـهــور مــصـحــصح ومـدرب عــلى تــلـقى
افتكاسـات النوادى.. ثم إن الزقـازيق ال مجال للعب
فيـهـا إال قـلـيال.. سـيـنـتـظم إذن الـشـبـاب فى الورش
ـسـرح. وسـتــرتـفع درجـة حـرارة الـتى أعـدتــهـا إدارة ا
ـهـرجـان فـاحتـة خـيـر الـنـدوات.. نـتـمـنـى أن يـكـون ا
ـسـرح فى األقـالـيم.. أول مـهـرجان فى عـلى حـركـة ا
ظل رئــاســة د. مـجــاهـد لــلــهـيــئـة.. وكــذلك فى ظل
سـرح.. سيـحسب لـهما رئـاسة عصـام السـيد إلدارة ا

أو عليهما!
"مـسرحـنا" سـتصـدر ملـحقًـا يومـيًا فى  16صفـحة
واحــتــمــال فى 32 حــسـب مــا تــقــتــضى فــعــالــيــات
ـهـرجان.. سـنـستـعيـد أيـام األسكـنـدرية الـتى بدأت ا
فـيــهـا "مــســرحـنــا" كـنــشــرة يـومــيـة ثـم حتـولت إلى
هـرجان فـعال بإذن جـريدة أسـبوعيـة.. بشـرة خيـر 
هرجـان  اإلعداد لـه بشكـل جيد مـن كافة اللـه.. ا
ــسـرح هل الــوجــوه.. والـبــاقى عــلى شــبــاب نــوادى ا
يقـدمـون عروضًـا جـيـدة تلـيق بـتجـربـتـهم الطـويـلة
ــسـرح ــهـتــمــ بــا وبــاالهـتــمــام الــذى يــبـديـه كل ا
ـقــاهى ونـســتـمـتع ــهـرجـانــهم.. أم سـنــهـرب إلى ا
ــشـــاهــدة وز الـــزقــازيـق وهــو يــتـــعــســـر.. الــوز فى
سرح لكننا لن نفعل الزقازيق يستحق التضحية با

إال إذا خذلنا الشباب.. ويا ريت يخذلونا!
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«بازل مهران»
عن مصر

وعبدالناصر
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وأشياء أخرى

أشرف زكى ..كسب الرهان بـ «مالعيب»
الــكــتـابــة وهــو مـا أكــســبه خــبـرة كــبــيـرة

كمخرج اختار الطريق الصعب.
ويــــتـــمــــنـى أشــــرف زكى عــــودة االهــــتــــمـــام
بــتـــقـــد هـــذا الـــنـــوع من الـــعـــروض الـــتى
ـا تخلقه من سرح  جتـذب إليها جـمهور ا
سـتويات السـمعية حالة مـتعة على كـافة ا
والــبـصــريـة. وأشــار زكى حلــقـيــقـة أنه فى
حـــالــة بــحث دائــمــة عن نــصــوص جــديــدة
ـؤلـفــ جـدد من جــيل الـشــبـاب الخــتـيـار
ـه خالل الــــفــــتـــرة نص مــــنــــاسب لــــتــــقـــد
الــقــادمـة بــعــد انـقــطــاع اســتـمــر ألكــثـر من
ثالث ســـنــوات عن عـــمــلـه كــمـــخــرج وهــو
األمــر الـــذى يــعــشــقه بـــشــدة ويــتــمــنى أن
تــــكـــون عــــودته بــــعـــمـل مـــســــرحى غــــنـــائى

استعراضى ينتمى للمسرح الشعبى.

 تـصــويـرهــا وتـســويـقــهـا تــلـيــفـزيــونـيـا
وشـــعـــرت حلـــظـــتـــهـــا أنــــنى قـــد كـــســـبت

الرهان.
أشـــرف  زكى يـــؤكـــد أنه اهــتـم كــمـــخــرج
ـــســـرح مـــســــرحى بــــتـــقــــد نـــصــــوص ا
الـشعبى وهو مـا تميـز به كمخرج ومن
هــــذه األعـــمــــال "شــــفـــيــــقــــة ومـــتــــولى" و
"ســعــدى ومـــرعى" ومــســرحــيــات أخــرى
القت جناحا وشـارك فى هذه األعمال
عـــدد من جنـــمـــات الــوسـط الــفـــنى اآلن
مــنـهـم حـنــان تــرك ورانـيــا فــريــد شـوقى
وأحمـد الـشافـعى وآخـرون كـانوا وقـتـها

فى بدايتهم الفنية.
وقال زكى إنه استفـاد كثيرا كمخرج من
تـعامـله مع أعمـال لـشوقى عـبد احلـكيم
ـسـتـوى ويـســرى اجلـنـدى الـتى تـتــمـيـز 
مــتـمــيــز إضـافــة إلى إدراكــهم لــطـبــيــعـة
ـسرح الـشـعـبى وتقـنـياتـه على مـسـتوى ا
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عـنـدمـا قـررت تـقـد مـسـرحـيـة الكـاتب
ــســرح يـــســرى اجلــنــدى "عــلى الــزيــبق" 
الـقــطـاع اخلـاص مــنـذ سـنــوات اتـهـمـنى
الـــبـــعـض بـــاجلـــنـــون.. هـــكـــذا بـــدأ د.
أشـــرف زكى حـــديـــثه لـ "مـــســرحـــنــا"
وهو يـتـذكر مـراحل اإلعـداد إلخراج
ه عـــلى هـــذا الـــعــمـل الــذى  تـــقـــد
خــــشـــبــــة مـــســــرح قـــصــــر الــــنـــيـل بـــاسم
ــصــرى "مالعــيـب" من بــطــولــة مــاجــد ا
ومـجـمـوعـة من الـنـجـوم وكـانـت مـغـامرة
ـــنــتج أن مـن طــاقـم الــعـــمل وخـــاصــة ا
نــــقــــدم عـــمـال يـــعــــتــــمـــد عــــلى
حــــكــــايـــــة شــــعــــبـــــيــــة قــــد ال
ـسرح تتـنـاسب وجمـهور ا
اخلـاص إال أنـهـا القت
قــــــــــبـــــــــوال وجنــــــــــاحـــــــــا
كــــبـــــيــــريـن وحــــقـــــقت
إيـرادات مرضـيـة كـما

د. 
 أشرف زكى

 من عروض فرقة احلاالتية
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