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يـــســـتـــخـــرج الـــفـــنـــان عــبـــد الـــرحـــمن
الشافـعى ذكريـاته التى يصـفها بـأنها
كـثـيـرة ومـتـشـعـبـة.. يـصمـت برهـة ثم
ــرحــلـة يــقــول: لن أنــسـى أبـدًا تــلـك ا
الـــفـــارقــة فى حـــيــاتـى والــتى غـــيــرت
سرح مسـارى تمـامًا ووجهـتنى إلـى ا
الــــشـــعـــبى كـــان ذلـك عـــنـــدمـــا فـــكـــر
الـــفـــنـــان حـــمـــدى غـــيث مـــديـــر إدارة
ـسرح وقتهـا مع الفنـان سعد الدين ا
وهبـة فى إنشـاء أول فرقـة مسـرحية
شــــعـــبــــيـــة وأول فـــرقــــة لـــلـــقــــريـــة فى
دنـشـواى على يـد هـنـاء عـبـد الـفـتاح
وقتـهـا كـلـفونى بـتـنـفـيذ فـكـرة الـفـرقة
الشعبية فزعت للوهلة األولى ألنني
ى الذى مارسته فى سرح العا ابن ا
اجلـامـعـة ثم فى مـســرح الـتـلـيـفـزيـون
ــــســــرح حـــــيث عــــمـــــلت فـى فــــرقـــــة ا
ـدة أربع سنـوات إلى جانب ي  الـعا
صـعـوبة تـكـوين فـرقة مـن أهالى حي
شـــــــعـــــــبـى ومـن احلـــــــرفـــــــيـــــــ ووقع
االخـــتـــيـــار عـــلـى حى الـــغـــوري الـــذى

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

مسرح قصر اخلارجة يعمل دون توقف   االثن 10 ذو  احلجة  1429هـ  8  ديسمبر  2008 
لم نغلقه بعد حريق بنى سويف واسألوا محافظ الوادى

ـالـية اخملـصـصة من وفـيـما يـتـعـلق باالعـتـمادات ا
الـهـيــئـة لألنــشـطــة الـثـقــافـيــة بـاحملـافــظـة قـال د.
مجاهـد إن الهيئـة تخصص مـيزانية سـنوية تصل

إلى حوالى 200 ألف جنيه كل عام.

ـــاضى بــحـــضــور الــفـــتــرة من 9 - 12 نــوفـــمـــبــر ا
مـحـافظ الـوادى اجلــديـد وتـضـمـنت االحــتـفـالـيـة
ندوة ومـعرضاً للفنون الـتشكيلية وآخـر للمنتجات

البيئية وعروضاً ألربع فرق فنون شعبية.

أكــد د. أحـــمــد مــجـــاهــد رئـــيس الـــهــيـــئــة الـــعــامــة
لقـصور الثـقافة أن الـهيئـة لها عـدة مواقع ثـقافية
بـالــوادى اجلـديـد فى الـفـرافــرة والـداخـلـة وقـصـر
بـغـداد تمـارس دورهـا الـثقـافى بـاإلضـافـة إلى ما
تـقدمه الهيئـة من أنشطة أخرى بـاحملافظة خارج

مواقعها.
نـفى د. مجاهد أن تكـون هيئة قصـور الثقافة قد
أغـلقت مـسـرح قصـر ثقـافـة اخلارجـة بـعد حـادثة
ـسرح بـنى سـويف وقـال إن الذى طـالب بـإغالق ا
ـدنى لــعـدم اســتــيـفــاء االشـتــراطـات هـو الــدفــاع ا
واقع األمـنـية ولـيس الـهـيـئـة وقـد زودت الـهـيـئـة ا
بــــطـــفــــايــــات احلــــريق وقــــامت بــــتــــدريب 25% من
ـاضى الــعــامــلــ عـلى مــواجــهــة احلــرائق الــعــام ا
و25% آخـــرين هــذا الــعــام. مــؤكــداً أن مــا يــنــقص
القـصر هـو استـيفـاء األجهـزة احلديـثة من إطـفاء
ذاتى وإنـذار مـبكـر وهى األجـهـزة الـتى لو طـلـبـها
ـدنى مـن جمـيـع مـؤسـسات الـدولـة الـتى الـدفـاع ا
بــهــا جتـمــعــات بــشــريـة ألغــلق مــعــظم اجلــامــعـات
صالح العـامة وتتكلف هذه األجهزة دارس وا وا
بـالـنـسبـة لـقـصـر ثـقـافـة اخلـارجـة فقط 8 مالي
ــقــايــســة اخلــاصــة بــهـا جـنــيـه وقـد  اعــتــمــاد ا
ــالى وســوف يــبــدأ الــتــنــفــيــذ قـــبل نــهــايــة الــعــام ا

احلالى على أن ينتهى تماماً العام القادم.
أوضح د. أحـــمــد مـــجــاهـــد أن الـــقــصـــر الــذى 
تــأمـيــنه تـأمــيـنــاً مـبـدئــيـاً بــعـد حــادثـة بــنى سـويف
مـباشرة ليس مغـلقاً حيث تقـام به األنشطة على
سرح مسئولية العامـل بالهيئة وقد استضاف ا
حـفل افـتـتـاح مـهـرجـان جـنى الـبلـح الذى أقـيم فى

ــسـرح الـعــربـيـة ــصـريـة مــجـلـة ا ـسـرح ا "ال تــزال مـجـلــة ا
ـسرحية الـتى تعترف الوحيدة.. وال تـزال مجلة الـثقافة ا
يًا وتعتبره ا ينشـر فيها أكاد اللجان العـلمية اجلامعية 
من األبـحاث اجلادة".. من افتـتاحيـة العـدد اجلديد من مـجلة
ترجم الكبير د. سرح الـتى كتبها رئيس حترير اجمللـة الكاتب وا ا

محمد عنانى.
الــعـــدد اجلــديــد من اجملـــلــة ضم األعــداد من 225 إلى 233 من

سبتمبر 2007 إلى سبتمبر 2008.
همة فى د. محمـد عناني وفضالً عن مكانته العلمية وإجنازاته ا
مـجال الـثـقافـة عـمومًـا صـاحب فضل عـلىّ أنـا وأبنـاء جـيلى من
ـتـرجـم الـذين اكـتـشفـوا أنـنـا نكـتب شـعرًا الشـعـراء.. كان أول ا
جديدًا ومختلفًا يستحق - حسب وجهة نظره - أن يقرأه العالم.
ترجم د. محـمد عـنانى قـصائد لى وألصـدقائى الـشعـراء مجدي
ـان مــرســال وعــمــاد أبــو صـالح اجلــابــري ومـســعــود شــومــان وإ
انى وأسـامة الدناصورى ومحمـد متولى وصادق شـرشر وأحمد 
وهـيـثم الــشـواف وغـيـرهم.. وخـصص لـهـا كـتـابًـا عـنـوانه "أصـوات
غـــاضــبـــة" قـــرر تــدريـــسه عـــلى الـــطالب فـى إحــدى اجلـــامـــعــات

األمريكية.. جامعة "أركانصو" تقريبًا.
لم يكن د. عـنانى يعرفـنى أنا ومعظم من تـرجم لهم.. ذهبت إليه
يون.. مع بعضـهم نشكره قال ال شكر عـلى واجب أنتم شعراء عا
وال بــد أن يـطــلع الـعــالم عـلى جتــاربـكم.. عن نــفـسى اعــتـبــرتـهـا
حبة وتقدير ليسا فى حاجة مجاملـة رقيقة منه واحتفظت له 

إلى تأكيد.
سرح.. أنا اآلن لست فى مـجال تـقيـيم العدد األخـير من مـجلـة ا
يـكـفى أنــهـا صـدرت لـكى أفـرح.. نـحـتــاج إلى أكـثـر من مـجـلـة عن
ـسـرح.. ال تـصــدقـوا الـتـافـهـ الـذين يــتـصـورون أنه لـكى حتـيـا ا
مـجـلـة البـد أن تـمـوت جـريـدة.. أو الـعـكس.. نـعم "مـسـرحـنـا" هى
اجلريدة األولى والـوحيـدة من نوعـها في الـوطن العـربى.. لكـنها
سرح.. ال منافسة حتتاج إلى جوارها جرائد ومجالت أخرى عن ا
ـسرح ـكن أن تدخـلـها "مـسرحـنا" مع أي مـطـبوعـة أخرى عن ا
ـنـافـسـة طبـعًـا ولـكن ألنـها مـصـريـة أو عربـيـة لـيس ألنـهـا فوق ا
تـؤمن بـالــتـكـامل ال بـالـتـنـافس.. فـضالً عن أن وجـود مـطـبـوعـات
مسرحيـة أخرى إلى جوارها سـيدفعها حـتمًا إلى تطويـر نفسها

أكثر وأكثر.
ـسـرح.. صـحيح أن ـسـرح ضرورة إذن لـنـا ولـكل مـهتـم با مـجلـة ا
القائـم عليها اضطروا فى العدد األخير إلى نشر ثالث مقاالت
لـلدكتـورة وفاء كـمالـو  ومثـلها لـلكـاتب أم بـكيـر ومقـال لكل
من د. عـمـرو دواره ومـحــمـود كـحـيـلـة وعـصـام عـبـد الـله وأحـمـد
حــمــدى - لم يــنــشــروا ســوى مــقــال واحــد لــعــبــد الــغــنى داود -
تابعات النقدية جاءت عن عروض وفعاليات وصحيح أن مـعظم ا
مسرحـية مضى عـليـها أكثـر من عام.. كل ذلك صحـيح.. والسبب
معروف.. اجملـلة تصدر مرة واحدة فى العام.. الكتاب يبحثون عن
مـنـابر أخـرى حـتى ال تـدخل أعـمـالـهم فى ثالجـة اجملـلـة.. بعض

قاالت أيضًا حتتمل التبريد! الكتاب يحتملون التبريد.. وا
مطلـوب إذن أن تنتظم اجمللـة فى الصدور شهريًـا وليس فصليًا أو
ســنـويًـا.. االنـتـظـام فى الــصـدور سـيـضـمن لـهــا كـتـابًـا كـثـيـرين ..
ا يحدث اآلن.. الدكتور محمد وموضوعـات أكثر طزاجة ومواكبة 
طـلوبة قـادر على إصدار عنانى وحـده لو تـوفرت له اإلمكـانات ا
سـرح فى العـالم العـربى.. وفروا له هذه واحدة من أهم مـجالت ا
اإلمـكـانــيـات وأبـعـدوا عـنـه أوالد احلـرام.. حتـصـلـون عــلى مـجـلـة
جـيدة وفـاعلـة.. ليس كـثيـرًا على هـيئـة الكـتاب أكـبر دار نـشر فى

سرح شهريًا. العالم العربى أن تصدر مجلة ا
وليس كثـيرًا عليهـا أن تبحث عن مخرج فـنى شاطر بدالً من هذا
وجـود اآلن.. اخملرجـون مـتوفـرون واحلمـد لله العك اإلخـراجى ا
فى مـصـر.. ال حتتـاج اجملـلة إلـى مخـرج من "الـهنـد".. وال حتـتاج
إلى متـطفل فشل فى كل ما أوكل إلـيه من مهام.. الدكـتور محمد
ــطـلــوبـة عــنـانـى قـامــة وقــيـمــة كـبــيــرة.. وفـروا له اإلمــكــانـيــات ا
واحـرصـوا عـلى انـتـظـام صـدور هذه اجملـلـة الـتي نـحـتـاجـهـا فعالً
سـتــجـدوا مـا يــسـركم.. أبـعــدوا عـنه أوالد احلـرام.. حــتى ال نـقـرأ

اجمللة "ونسخسخ" على روحنا من الضحك!!
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 عبدالرحمن الشافعى: أنشأت أول فرقة شعبية.. بـ 45 جنيهاً 
حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

د. أحمد مجاهد:

هـذا الــنـجــاح الـبــاهـر فـقــد انـطــلـقت
مـنه فـكـرة إنشـاء فـرقـة السـامـر التى
ارتـكزت عـلى جـوهـر فكـرة (الـغورى)
سـرح الشـعبى وهى التـجريب عـلى ا
وكـــان أعــضــاؤهــا هـم نــفس أعــضــاء
الــغـورى الــذين حــمــلــوا عبء مــسـرح
الـسـامر طـوال عـشـر سـنـوات قـدمـنا
خاللها عـدة عروض بداية من (على
الــــزيــــبق) وصــــوًال إلـى (ســــيــــرة بــــنى
هـالل) الـــتي حــــصـــلت عــــلى جـــائـــزة
الدولـة عام 86 يـتنهـد الشـافعى قبل
أن يـــخـــتم كـالمه قـــائـالً: عـــلى مـــدار
ــسـرحى أربـعــ عـاًمــا هي عــمـرى ا
ــســـرح الـــشــعـــبى هـــو شـــغــلى صـــار ا
الـشـاغل ألنــني أعـتـبـره طـوق الـنـجـاة
مـن الــــتــــيــــارات الــــتى حتــــاول مــــحــــو

ثقافتنا.

ــدة سـتـة أشـهـر أجـلس جتـولت فـيه 
على مـقاهـية وأعـيش ب أهـله حتى

أذوب فى تفاصيله.
يواصل الشافعى:

أنـشأت (فـرقـة الـغورى) الـتى تـكونت
فى البدايـة من بعض زمالء النشاط
ــسـرحى فـى اجلـامــعـة إضــافـة إلى ا
مـجــمـوعـة من أبـنــاء احلى الـراغـبـ
ــنــجــد ــشــاركــة فــكــان مــنــهم ا فـى ا
ـــــوظـف فى ـــــتــــــجــــــول وا والــــــبـــــائـع ا

سنترال احلى.. وغيرهم.
ورغم أن العـمل مـعهم كـان صعـبًا إال
تع وقمنا بعمل بروفات كثيرة أنه 
لــيـخـرج أول عـرض لـلـنـور حتت اسم

(أدهم الشرقاوى).
ـــدة عـــام كــامل - اســـتـــمــر الـــعــرض 
يــقــول الــشـــافــعى - وشــهــدت إقــبــاًال
جـمـاهــيـرًيـا ال نـظـيــر له لـدرجـة أنـنـا
جـــبـــنــا بـــالـــعــرض عـــدة مـــحــافـــظــات
وشــاركـنــا به فـى مـهــرجــان األقــالـيم
ولـــكـــونـه كـــان بــاكـــورة اإلنـــتـــاج والقى

 عبدالرحمن الشافعى

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡

 äÉcôH áÑg

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

 اللواء أحمد مختار  وطلعت مهران خالل مهرجان جنى البلح على مسرح اخلارجة

200 ألف جنـيه سـنويـاً مـخصـصـات األنشـطة
الثقافية والفنية بالوادى

 مائة عام 
سرح السودانى..  على ا

(ملف خاص )

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

 اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى

 جالل  الشرقاوى

الشرقاوى يفتح أبواب «مسرح الفن» أمام الشباب
تــنــفـيــذاً لــوعـد قــطـعـه عـلى نــفــسه أثـنــاء لــقـائـه بـشــبـاب
ورشـــــة «مــــســـــرحـــــنــــا» أعـــــلـن اخملــــرج الـــــكـــــبــــيـــــر «جالل
الـــشـــرقــاوى» عـن فــتـح الــبـــاب أمـــام الــشـــبـــاب من هــواة
ـــســرح لالنـــضــمـــام إلى فــرقـــة مــســـرح الــفن ودارسى ا
ـشـاركـة فـى الـعـرض اجلـديـد الــذى يـقـدمه «بالد فى وا

زاد». ا
الــشـــرقــاوى قــال لـ«مــســرحــنـــا» إن اســتــمــارات االلــتــحــاق

ـسـرح الـفن وسـيـظل بـاب االشـتراك بـالـفرقـة مـوجـودة 
قـابلة مفـتوحـاً حتى اجلـمعـة القادم 12 ديسـمبر لـتبـدأ ا
ـشاركـ يوم الـسبت الـذى يليه 13 الشخـصيـة واختـيار ا

ديسمبر.
وذكر الشرقاوى أن من سيقع عليهم االختيار سيحصلون
عـلى 150 جـنـيـهاً شـهـريـاً فى الـبروفـات تـرتـفع إلى مـبلغ

 «باب الفتوح» أحسنيتراوح ب 300 إلى ألف جنيه شهرياً أثناء العرض.
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا
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ـقلدين فى الـعالم والـتقلـيد بـالنسـبة إلى األطـفال أكثـر من مجرد > األطفـال هم أفضل ا
لعبة تمثيل بل هو أيضاً طريقة للتعلم وأحد عناصر التربية وبينما نكبر يستمر التقليد

كجزء من جتربتنا.

ـاط صـوت > يـحـدث الـتــقـلـيـد عــنـدمـا يــقـلـد أحـد األشــخـاص أ
وحركات وتعبيرات الوجه واجللسة وما شابه ذلك لشخص آخر.

سرحي جريدة كل ا

ôjhÉ°ûe

31 2
ájGôŸG 

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

8  من  ديسمبر2008  العدد 874  من  ديسمبر2008  العدد 74

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

» تأليف وإخراج محمد كشك. > مسرح القاهرة للعرائس يشهد هذا األسبوع افتتاح مسرحية «األميرة والتن

سرح  متابعات نقدية لعروض مهرجان نوادى ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

سرح البالون تمهيدا إلعادة افتتاحه. > جارى اآلن العمل على إنهاء تطوير منظومة اإلطفاء الذاتى 

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
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

مختارات العدد 

 وداعاً هاملت
.. دعوة إلى
التطهير على
وت خلفية ا
الذى يضحك
محمود
احللوانى

يكتب صـ11

 قهوة سادة
.. حن

وحداد وملل
هكذا 
شربها
محمد

مسعد صـ13

 صالح فرغلى
كان حتت

التهديد وشعر
بحالة من
حاالت الظلم
والقهر
النفسى
 اقرأ صـ9

 عن سؤال
احلرية
واألرض
غتصبة فى ا
باب الفتوح
يكتب مجدى
احلمزاوى
صـ10

لوحة الغالف

 مائة عام 
سرح السودانى  على ا
ملف خاص صـ30-15

الكتاب: فن االشتباك
مثل السيكودرامى ب ا

ؤلف: د. مدحت شاهدين - ا وا
ية أبو بكر- الناشر: أكاد

الفنون 2005

محمد مصطـفى الشهير بالنمس من مواليد القاهرة
درسى وشب سرح ا  1978بدأ ككثيرين غيره فى ا

ناخ الـرائع الذى يلتـقط فيه األساتذة ذوى فى هذا ا
ـواهب الــشـابـة لـذا ـدربـة عــلى إكـتـشــاف ا الـعـيــون ا
فقد وجد من يـقول عنه: يا فـتى أنت موهوب.. تعال
شارك معنا.. فـشارك معهم فى الـعديد من العروض
مــنـــهــا "الــبــحث عـن وظــيــفــة" تــألــيـف وإخــراج نــبــيــلــة
مــحــمــد ولـعـب فـيــهــا دور "الـقــرمــوطى" و "عــلى بــابـا
ـنـسـر ثم واألربـعـ حـرامى" ولـعب فـيــهـا دور شـيخ ا
"ورق ورق" و"مــــحــــاكـــــمــــة زجنـى أبــــيض" و "الـــــفــــريق"
" ثـم شـــارك فـى "الـــفــــتى مــــهـــران و"أصــــحى يــــا نـــا

محمد عرفات.. يبحث عن البصمة
فى الــعـديــد من الــعــروض الــنــاجـحــة ويــســتــمـر فى
الـقـراءة حـول هـذا الـفتـى ومشـاهـدة الـعـروض رغـبة
مـنه فى صــقل مـوهـبــته وأمالً فى أن يـصــبح جنـمًـا
كــأولــئك الــذيـن يــشــاهــدهم عــلى خــشــبــات مــســارح

. احملترف
وسيـقى كما قرأ عـرفات فى اإلضادة والـديكـور وا
تـعــلم فن االســتــعـراض والــرقص الــتــعـبــيــرى لـتــكـون
مـشـاركـاته فى الـعروض أكـثـر أهـمـية وحـرفـيـة وقد
شارك فى عـرض "رحـمة وأمـيـر الغـابـة" كمـا شارك
مع اخملــرج رضـا صــالح فى عــرضــ هـمــا "شــجـرة
احلب والـغابة" ومـع اخملرج حسن عـباس شارك فى
مـجمـوعـة من الـعـروض مـنـها "نـهـضـة مـصـر جواب
لـبـكـرة وحسن وعـبـلـة زنقـة الـرجـالة أهـرام أخـبار
جــمـهـوريـة احلـرافــيش.. وشـارك كـذلك مع اخملـرج

محمد مصطفى وشهرته.. النمس

عمرو بهى
.. قائد 
اجليوش

حــــــــسن فــــــــرو فـى عـــــــروض أخـــــــرى هـى "الـــــــطـــــــوق
واإلسورة الـفـرافيـر وشهـد الـشارع ومـع مخـرج

" آخرين شـارك مـحـمد عـرفـات فى "اصـحى يـا نا
إخــراج مـــســـعــد الـــطــنـــبـــارى "مــلـك عــجـــوز" إخــراج
نــاصف مــحــمــد.. مـــحــمــد عــرفــات شــارك كــذلك
كــــمـــســـاعـــد مـــخـــرج فى عــــدد من الـــعـــروض مـــنـــهـــا
ـثل سـعـيد يـا مـسـعد "حـواديت جـدو يا جـدو يال 
الـســبـوع األفـاعى عـرفــات يـسـتـعــد لـتـقـد عـرض
من إخـراجه فـى أول جتـربـة إخــراجـيـة له مــحـاولـة
مــنـه إلثــبــات ذاته كــمــخـــرج مــســرحى صــاحب رؤيــة

فنية خاصة وله بصمة متميزة يعرف بها.

عـمــرو بـهى طــالب آداب إجنــلـيـزى
سرح مـنذ الـتحاقه بـالكـلية عـشق ا
ـــــســـــرح.. كـــــان ودراســـــتـه لألدب وا
ـــســرح مــضـــيــعــة األهـل يــعــتـــبــرون ا
يـــر أن عـــمــرو كـــان يــرى لـــلــوقـت غــ
يـــر ذلك فـــتـــحـــدى اجلـــمـــيع وراح غـــ
يـــــحـــــقـق أحالمـه بـــــالـــــوقـــــوف عـــــلى
اخلـــــشـــــبـــــة ويـــــشـــــارك فى عـــــروض
يـــة مـــنــهـــا "مـــيـــديـــا كــورس جــامـــعـــ

الئـكة" اإلكـليل والـعـصفـور قدوم ا
يــــــر" قــــــائــــــد كـــــــمــــــا لــــــعب دور "روبــــــ
اجليـوش فى مسرحية "جان دارك"
وقـــــد كـــــان هـــــذا الـــــدور من األدوار
ــهـمــة الـتى لــعـبــهـا عــمـرو وأبـرزت ا
ـا فى مــوهـبــته بـشــكل كـبــيـر نـظــرًا 
الــــــدور من جــــــوانب مــــــتــــــنـــــاقــــــضـــــة
ومــــركـــبـــة وقــــد حـــصل عــــمـــرو عن
دوره هـــــذا عــــلـى شـــــهــــادة تـــــقـــــديــــر
اجلـامـعـة كـمـا حـصل الـعـرض عـلى

جائزة أفضل تمثيل جماعى.
عــمــرو بــهى يــرى أن الــتـمــثــيل عــلى
ـسرح أصـعب من الـتـمـثيل خـشـبـة ا
يــنــمــا ويــتـمــنـى أن يـلــتــحق فى الــســ
ـسـرحـيـة ـعــهـد الـعـالـى لـلـفـنــون ا بـا
بـعد االنـتهـاء من دراسته كـما يـحلم
بـــااللـــتــحـــاق بـــورشــة اخملـــرج خـــالــد

جالل.
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بـدأ اهـتـمـامه بـالـتـمـثـيل مـبـكـرًا جـدًا شـغف به وهـو
يتابع أبطاله على الشـاشة الفضية - فقلد الفنان
وهــو فى الــصف األول االبــتــدائى كــمــا قــلــد أيــضًــا
ـــدرســة حـــتى ذاع صــيـــته. واشـــتــهــر أســـاتــذته فى ا
بـإتـقـانه الـتـقــلـيـد وبـدأ يـلـفت األنـظـار إلى مـوهـبـته
درسة إلى فـضمه سريعًا مـشرف النشاط الـفنى با
الـفــرقـة الـتى أنــشـأهـا وبــدأ يـشـارك فـى عـروضـهـا

االحتفالية.
ـشـاركـاتـه الـتـمـثـيــلـيـة فـقـد قـرر لم يـكـتف عــرفـات 
وهـبته بـالقـراءة ومشاهـدة عروض كـثيرة االرتـقاء 
فى األمـــاكن الــتـى تــقـــدم مــســـرحًــا فى بـــلــدتـه كــفــر

الشيخ وفى القاهرة أيضًا..
ــســرح وفى اجلــامـــعــة يــنـــضم عــرفـــات إلى فــرقـــة ا
بكـليـة التـربيـة الريـاضيـة فرع كـفر الـشيـخ ويشارك

درسى سرح ا محمود خاطر.. وجه جديد با
مـــحـــمــود خـــاطـــر.. مـــوهـــبــة مـــتـــمـــيــزة
سرح قريبًا سـيتعرف علـيها جمهـور ا
من مــــوالـــيـــد الــــقـــاهـــرة 1990يـــكــــتب
ـيل أكثـر إلى الـتمـثيل ـثل ولكـنه  و
محـمود طـالب ثانـوية عـامة ومع ذلك
ــســرحى من خالل ــارس الــنــشـاط ا
ـدرسى وقـد شـارك فى عدد ـسرح ا ا
من الـعروض منـها "أبنـاء فاوست" وقد
حـــصـل عن دوره فــــيـــهــــا عــــلى جــــائـــزة
ـثل  2003 كـمــا شـارك فى أحــسن 
عــرض "تــاج احلــيــاة" وحــصل الــعــرض
عــلى شــهــادة تــقــديــر ثم فى "أرض ال
تــنـــبت الـــزهــور" وحـــصل عــلـى شــهــادة
امـتياز وجـائزة أحـسن عرض وأحسن
ـثل.. كـمـا شـارك خـاطـر فى عـرض
"كـــابــــ لـــوزة" وانــــتـــقـل بـــالــــعـــرض من
ـــدرسى إلى مـــركـــز ســـوزان ــــســـرح ا ô«ª°S âaCGQا

آية محمد.. تمزج ب التمثيل والعلم

جـواب تيـجى نهـزر النهـر يغـير مـجراه مـغامرة رأس
ــمــلـــوك جــابــر الــســـجــ والــســجـــان" كــمــا شــارك ا
النمس فى عدد من األفالم "الديجيتال" منها "عشاء

عاكس". مع دراكوال الساعة 12االجتاه ا
يـشعـر بـارتـيـاح شـديـد عـندمـا يـلـعب األدوار الـتـراجـيـدية
ـــــســــرح اإلغـــــريــــقـى كــــمـــــا يــــحب األدوار فى أعـــــمــــال ا
وقف.. ويتمنى الكوميدية خـاصة التى تقدم كومـيديا ا
أن يــشـــارك فـى إحــدى روائـع مــولـــيـــيـــر ويـــحــقـق درجــة

تقمص أحمد زكى.
النـمس يـسـتـعـد للـمـشـاركـة فى عـرض حتت الـصـفر من

إخراج شريف سمير.

هرجان. الديكور من نفس ا
ارسـتـهـا لفن آيـة تـتعـلم كـثـيرًا مـن 
التـمثـيل وتـكتـسب خـبرات كـثـيرة من
الـتوجـيـهـات واإلرشـادات الـتى تـوجه
لــــهـــــا من اخملــــرجــــ الــــذيـن تــــعــــمل
معهم.. وتتـمنى أن تلعب أدوارًا أكبر
فى مــســاحــتــهــا حــتى تــكــون جــديــرة
ـثـلــة جـيـدة" وحتــصل عـلى بـلــقب "
جــــــوائـــــــز.. وهى تـــــــســــــعـى إلثــــــبــــــات
وجودها فى هـذا اجملال كما تسعى
لـــــتـــــؤكـــــد مـــــوهـــــبـــــتــــهـــــا فـى احلـــــيــــاة

سرحية. ا

آيــــة مـــحـــمــــد جتـــمع بــــ دراســـتـــهـــا
للعـلوم الـطبـيعـية بـكلـية الـعلوم وحب
الـــتـــمــثـــيل والـــقــراءة والـــرسم.. وهى
تـشـارك بـشـكل مـتـمـيـز فى الـعروض
الـتى تقـدمهـا فـرقة الـتمـثـيل بالـكلـية
ـوضـوع يـتـحل" ومـنـهـا "ربع سـاعـة وا
وعـرض "مــا بـنــعــلـمش" الــذى حـصل
ـــركـــز األول وأحـــسن عــــلى جـــائـــزة ا

عمل جماعى وجائزة التميز.
من مــهـرجــان اجلــامـعــة كـمــا حـصل
ـــــركـــــز الـــــثـــــانـى فى عـــــلى جـــــائـــــزة ا
ـــســـرح الـــعــربـى ونــفس مـــهـــرجــان ا
ــــركـــز فى مــــهـــرجـــان اجلــــمـــعـــيـــات ا
بــاإلسـمــاعــيـلــيــة كـمــا حــصـلـت عـلى
Oƒªëe áªWÉaاجلـائزة الـثانـيـة إخراج والـثالـثة فى

مــبـــارك. كــمـــا شــارك فـى عــرض "أبــو
ــــصــــرى" ورغم ــــارد ا حــــصــــيـــــرة" و "ا
صغر سنه فإنه يعمل ويشارك بنشاط
وجــــديـــــة وحب ومـن الــــعـــــروض الــــتى
شـارك فـيـهـا أيـضًـا عـروض "إخـنـاتون
الـــغـــريـب صالح الـــدين حــــلـــقـــة نـــار
لـيلـتـنا فـانـتازيـا" وجـميع هـذه الـعروض
 عرضها عـلى مسرح سوزان مبارك

االستكشافى للعلوم.
مـحـمـود يـسـتـعـد حـالـيـا لـلـمـشاركـة فى
عـــــرض "حتت الـــــصـــــفـــــر" مـع شـــــريف
ـيـة سـمـيـر ويــتـمـنى أن يـلـتـحق بـأكـاد
الـفـنون لـيـدرس الـدرامـا والنـقـد وكـما
ستقلة بتقد يتمنى أن تقوم الـفرق ا

كتاباته.

OGDƒa ôª°S

 لوحة الغالف
 ولوحات العدد للفنان

السوادنى
 عالء الدين
اجلزولى

يواصل د. أبواحلسن سالم 
ود. حسن عطية والكاتب
أبوالعال السالمونى الكتابة

قبل األسبوع ا

عزاء واجب
  أسرة حترير مسرحنا
تتقدم بخالص العزاء إلى
اخملرج أحمد إسماعيل
لوفاة شقيقه .. تغمد الله
الفقيد برحمته وأسكنه

فسيح جناته 

 سامح مهران
حاكم 

الثورة .. والنقاد 
حاكموه
ركز  فى ا
القومى 
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> تـسـتـعمل الـدرامـا االجتـمـاعيـة فى إطـار عـلم االجتـمـاع القـيـاسى بوصـفـها
ـتبـادلة فى إطار طـريقـة اختـبارية تـؤدى وظيـفة القـياس لـلعالقات الـنفـسية ا

مجموعة معينة.

سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
8 من ديسمبر 2008 العدد 74

د. أحمد
 مجاهد

كواليس
اللجنة حجبت جوائز النصوص

> مسرحية «كنز الكنوز» للمؤلف ناجى عبد الله واخملرج محمد عنتر تشارك فى فعاليات مهرجان نابوليس بتونس هذا الشهر.

«باب الفتوح».. أحسن عرض وأحسن مخرج
ثل «مناصفة» فى مهرجان النوادى وأحسن 

كر عـبد الـعزيـز حصل عـلى جائزة
أحـــسن مــوســـيــقى عـن عــرض «صــور
مــتـحــركـة» لــنـادى مــسـرح األنــفـوشى
وحجبت اجلائزتان الثانية والثالثة.
وحــصل مــحــمـــد لــطــفى عــلى جــائــزة
أفــضل سـيـنـوغـرافـيـا عن «احلـوائط»
وذهـبت اجلـائزة الـثانـيـة لرجب بـدير
الشربينى عن «باب الفتوح» وحجبت

اجلائزة الثالثة.
وتـــــقــــــاسم وائـل زكى وأمــــــيـــــر قـــــدرى
ـثل وحـصل أسـامـة جـائـزة أفـضل 
الــغــمــرى بــطل «ثــامن أيــام األســبـوع»
ـركـز الــثـانـى وتـقـاسـم جـائـزة عـلـى ا
ـركز الـثـالث محـمـد فاروق ومـحـمد ا

العربى.
ان السويدى وروزا فيما تقاسمت إ
ــــثــــلـــة الــــســــعــــيــــد جــــائــــزة أفـــضـل 
وتـــقــاســمت غــادة أبــو وردة ونــورهــان
ـركـز الثـانى وذهبت مـحـمد جـائزة ا

ركز الثالث لـ«مى شبل». جائزة ا
ومــنـــحت جلـــنــة الـــتــحـــكــيم شـــهــادات
تقدير للـطفلة شهد خالد عن عرض
ــنـعم «حـلـم األجـنـحــة» وفـؤاد عــبـد ا
عن «احلـوائط» بــيـنـمــا ذهـبت جـائـزة
جلنـة التحـكيم اخلاصـة لفرقـة قصر
التـذوق عن عرض «الـليلـة الرفـاعية»
وذلك لتميـزه فى بناء عرض جماعى
يــســتـــهــدف احلــكى داخـل إطــار فــنى

يز. جمالى 
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ـــســتــشــار يــحـــيى عــبــد اجملــيــد قــام ا
مـحافظ الشـرقية ود. أحمـد مجاهد
رئيس الـهيئة الـعامة لـقصور الـثقافة
ـــاضـى بـــتـــوزيـع اجلـــوائـــز األســــبـــوع ا
هرجان اخلتامى على الفائـزين فى ا
ـسرح والـذى عقدت الـ 18 لـنوادى ا
ـــســـرح قـــصــــر ثـــقـــافـــة فـــعــــالـــيـــاتـه  
الزقـازيق فى الفترة من 20 إلى 30

اضى. نوفمبر ا
ـهـرجــان والـتى كـانـت جلـنـة حتــكـيـم ا
ضــــمـت فى عـــــضـــــويـــــتــــهـــــا د. حـــــسن
عـطيـة د. عـبد الـرحـمن عبـده عـبد
الـــرازق حـــســـ اخملـــرج ســـامى طه
النـاقد أحـمد عـبد الـرازق أبو العال
قــد شــاهــدت 16 عــرضــاً مــســرحــيــاً
جــــاءت من مـــخـــتــــلف أقـــالــــيم مـــصـــر
ومـنـحت جـائـزة أفـضل عـرض لـ«باب
الــفــتـــوح» إنــتــاج نــادى مـــســرح قــصــر
ثـقـافة طـنـطا وحـصل عـرض «وداعاً
هـاملـت» لنـادى مـسـرح قصـر الـتذوق
ــركـــز الــثـــانى بــيـــنــمـــا ذهــبت عــلـى ا
ــــــركـــــــز الــــــثـــــــالث لـ«حـــــــلم جــــــائـــــــزة ا
األجـــنـــحـــة» مـن إنـــتـــاج نـــادى مـــســرح

بورسعيد.
وحــصل مــحــمــود عــبـد الــعــال مــخـرج
«بـــاب الــفـــتـــوح» عــلى جـــائـــزة أحــسن
مــخـرج بـيـنــمـا حـصل مـحــمـد لـطـفى
ــركـــز الــثــانـى عن «احلــوائط» عـــلى ا
لــــنــــادى مــــســـرح الــــزقــــازيق وذهــــبت
اجلـائـزة الثـالثـة ألحـمد راسم مـخرج

«وداعاً هاملت».
وحجبت اللجنة جائزة أحسن نص.

عاذ وعبدالوهاب أثناء توزيع اجلوائز  عبداجمليد ومجاهد وا

 محمود يس

ô«ª°S âaCGQ

سرح جمهور ا

أصـــابت جلـــنــة حتــكـــيم مــهـــرجــان نــوادى
ـسـرح الثـامن عـشـر فى بـيانـهـا اخلـتامى ا
حيث أوصت  ضمن ما أوصت به  باختيار
نــصــوص تـخــاطب مــوضـوعــاتــهـا قــضــايـا
الــنــاس حــتى ال يــنــصــرف اجلـمــهــور عن

سرح. ا
ـلك فــرض نــصـوص بـالــتــأكـيــد ال أحــد 
ـسرح بـاعتـبار بـعيـنهـا على شـبـاب نوادى ا
أن فلسفة النوادى قائمة أساساً على حرية
االخـتـيـار وأنـا مـع هـذه الـفـلـسـفـة تـمـامـاً
لكنى فى نفس الوقت مع توصية اللجنة..
الحظ أنـهـا توصـية ولـيست قـراراً.. ال أحد
يـسـتـطـيع أن يـفـرض قـرارات فـيـمـا يتـعـلق

بالعملية اإلبداعية.
بـدعون الـشبـاب عن القـضايا اذا يـبتـعد ا
الـتى تهم الـناس.. ال أقـصد قـضايـا احلياة
ــا أقـصــد الــقـضــايـا الــيـومــيـة فــقط.. وإ
.. نحن نقـدم فنـا إلمتاع اإلنسانـية عـمومـاً
ـكن أن تتحقق النـاس فكريـاً وروحياً.. ال 
ـتعة وهـناك انفـصال بيـننا وبـ الناس.. ا
ــســرح أداة اتــصــال وتــواصل.. لــيس فــنــاً ا
مــقــصـوداً لــذاته.. وهــو مـا يــجب أن يــعـيه

سرح. شباب نوادى ا
فلـنجـرب ونغامـر ونتـمرد لـكننـا مطـالبون
فـى الــنــهــايــة بــتـقــد مــا يــهـم الــنـاس..
مطالـبون بالتـواصل معهم من خالل الفن
ال أن نــنــكـفئ عــلى ذواتــنـا ونــصــر أن تـأتى
أعــمـــالـــنــا مـــســـتــغـــلــقـــة عـــلى نـــفــســـهــا
ومــرجــعـيــتــهـا لــديــنـا فــقط دون أن تــكـون
هـنـاك مـرجـعـيـة مـشـتـركـة بـيـننـا وبـ من

نتوجه إليهم.
ـسـرح إلى أن يـستـعـيد جـمـهوره.. يـحـتاج ا
ولن يــتـحـقق ذلك إال بـإحـسـاس اجلـمـهـور
ـسـتــهـدف من هـذا الـعـمل أو ذاك.. ال أنه ا
ـسـرح ويـخــرج مـنه مـثـلـمـا أن يـدخل إلى ا

دخله دون أى شعور بإضافة أو تغيير ما.

«الغجر» يشاركون 
نوعات» فى مهرجان «مسرح ا

بـ«كرنفال األشباح»
جنوم باجلملة فى ختام مهرجان شبرا اخليمة الكنسى

أهدى دورته لروح شاه
عاذ وعصام والسعدنى عبداجمليد ومجاهد يتوسطان ا

 عبدالعال أحسن مخرج
وحجب جائزة النص

الــنـجــوم مــحـمــود يـاســ وعـزت
الـعاليـلى وأحـمـد راتب والـكـاتب
الــكــبــيــر يــســرى اجلــنــدى كــانــوا
ضــيـــوف حـــفل خــتـــام مــهـــرجــان
شـبــرا اخلــيــمـة الــكــنــسى والـذى
طرانية اضى  أقيم األسبـوع ا
شــــبـــرا اخلــــيــــمـــة وشــــاركت فى
التنافس على جوائزه 25 فرقة.
فـى كـلــمـته أهــدى األنـبــا مـرقس
مــــســـئـــول اإلعـالم بـــالـــكــــنـــيـــســـة
ـهرجان إلى األرثـوذكسـية دورة ا
روح اخملـــــرج يـــــوسف شـــــاهـــــ

والــــــــــذى عــــــــــرض خـالل حــــــــــفل
اخلـــتــــام فــــيــــلــــمــــاً قـــصــــيــــراً عن

مسيرته السينمائية.
هرجـان فى حفله اخلتامى كرم ا
مـحمـود يـاسـ عـزت الـعاليـلى
أحـــمـــد راتب ومـــديـــر الــتـــصـــويــر
رمسيس مـرزوق والكاتب يسرى
اجلــنـدى والــدكـتــور أشـرف زكى
الــذى اعـتــذر عن عـدم احلــضـور
ألســـــبـــــاب خــــــاصـــــة كـــــمـــــا كـــــرم
ســـيــمـــون واخملــرج يــســـرى نــصــر
مثلـون منير مـكرم وإيهاب الـله ا
صـبــحى سـعـيــد يـوسف يـوسف

العسال.
ـــــــســـــــرحى حـــــــصـل الـــــــعـــــــرض ا

«كالكـيت» لـكــنـيـسـة مـارجـرجس
على جائـزة أفضل عرض وجاء
ــــــركـــــز الــــــثــــــانى «الــــــوعـــــد فى ا
واإلنسانيـات» لفريق جورجيوس
ـــركــز الـــثــالث ــســـرحى وفى ا ا
ـــــســـــرحى فـــــريق ابـن الـــــرعـــــد ا

بعرض «من حقى».
وذهــــبـت جــــائـــــزة أحــــسـن عــــمل
جـماعى لعـرض «اختيـار» لفريق
ليـحة وتقاسم كـنيسة الـعذراء ا
مـــــايــــــكل غــــــالـى وإيـــــهـــــاب إدوار
ــــثل دور أول جـــائــــزة أفــــضل 
بـيـنــمـا نــالت سـحــر سـمــيـر عـلى
ـثــلــة وتــقـاسم جــائــزة أفـضـل 
ـوتى» و«كالكـيت» جـائزة «ثـورة ا
أفـضل موسـيقى وذهـبت جائزة
أحــــسـن إضــــاءة لـــــعـــــرض «ثــــورة
» وأفــــــضـل ديــــــكـــــور مــــــجــــــانــــــ
ــسـرحــيـة «اإلنـســان والـدخـان»
أفـــــــضـل جـــــــرافـــــــيك لـ «قـــــــيـــــــود
احلـــــريـــــة» أفـــــضـل انـــــضـــــبـــــاط
وماكـيـاج لـ «جـنـية اإلنـسـانـيات»
أفـضل حيل مـسرحـية لـ«عذارى
الــكـــهف» والــتـى حــصــلـت أيــضــا

على جائزة أفضل مالبس.

ــســتـقــلــة فى ــســرحــيــة ا تــشــارك فـرقــة «إيــجــيــبــســيس» ا
ــنــوعـــات بــجـــامــعــة حـــلــوان بـــالــعــرض مــهــرجـــان مــســـرح ا

سرحى «كرنفال األشباح» إخراج أحمد جندى. ا
ـــهـــرجـــان ذاته والـــذى بــدأت كـــمــا تـــشـــارك الـــفـــرقـــة فى ا
اضى بعـرض «مهاجر بـريسبان» من فعـالياته يوم األحـد ا

إخراج منير النجار.
بــدأت فـرقـة «إيـجـيــبـسـيس» والـتـى يـعـنى اسـمــهـا «الـغـجـر»
عـــام 2007 عــلى يـــد مــجــمـــوعــة من الـــهــواة تــضم مـــحــمــود
الـوكـيـل أحـمـد جنـدى أمــيـنـة عــز الـعـرب أمـيــرة الـوكـيل
عبد الهادى محمـد منير النجار مصطفى عيسى عمرو
شـــوقى ومــــعـــاً قــــدمـــوا عـــدداً مـن الـــعـــروض عــــلى روابط

وخشبات أخرى.
ومـنـذ انطالقـها تـعـتمـد الفـرقـة تقـد موسـيـقى عروضـها
«اليف» من خالل اآلالت أو األصوات وهـو األسلوب الذى
تـعـلمه أفـرادهـا فى ورشة عـمل جـمعـتهـم مع إحدى الـفرق
األمـريكـية وأنتـجت تلك الـورشة فـيلمـاً تسـجيلـياً ارجتـاليا
بعنوان «البيض» تأليف أحمد جندى إخراج ريس لوبيتز.
أمـا عن تمـويل «الغجـر» فيـقول أعضـاؤها إنه ذاتى تـماماً
حـتى أنـهم أحـيـانـاً يقـومـون بـعـمل «جـمـعـيـة» لـلـصـرف على
عـــروضـــهم لـــكـــنـــهم يـــرون ذلـك جـــزءاً من مـــتـــاعب أخـــرى

ستقلة. واجهت وتواجه كل الفرق ا

باع ينشـرح صدرها طربا وتشنف بذكره فـكلما سمعت النسـيبة بهذا ا
ـا كـان زوجـهـا بـاع الـبـقرة األسـمـاع مـظـهـرة بـأنه لـو لم تـكن درة ثـمـينـة 

والطوينة .
وهـكــذا يـبـقى الـطـرفـان عـلى هــذا احلـال من اإلسـراف والـتـبـذيـر حـتى
زامـير وتـقف العـروسة من ليـلة الـزوج الـتى يحـضر الـرجال بـالطـبل وا
ـتـاع تـرقص بـيـنـهم مـكـشـوفـة الـقـنـاع عـاريـة اجلـسم مـزيـنـة بكـثـيـر من ا
رقص الـفرس اجلموح وزوجها الـغشوم يالعبها ويـداعبها وعن قرصته
تـزوح وهـنا يـقف الـلسـان عـلى شدة ردائـه هذه احلـالـة اخملالـفـة للـشرع
واآلداب تـالـله ما أسـواهـا حالـة . يـقف الزوج اجلـبان بـ خالنه فـرحا
مسـروراً وال يجـد من نفسـه رادعاً وال اخاً مـنصـحاً وال شيـخاً مـشهوراً

والكل فى لهو وطرب ورقيص مريسة وضحك ولعب وسب وجنوب .
وقــد قــال الــله تــعـــالى ( قل لــلــمــؤمــنــ يــغــضــوا إبــصــارهم ويــحــفــظــوا
ـا يــصــنـعــون ) وقـد قــال الـله فــروجـهـم ذلك اذكى لـهـم ان الـله خــبـيــر 
تـعـالى وبحـجـاب النـساء أمـر ( وقل لـلمـؤمـنات يـغضـضن من إبـصارهن

ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر ) .
ثم يـدخل الـعريـس إلى رفيـقـة مـسـتقـبـله فـرحـا مـسرورا لـيـتم سـنـة الله
ولن جتـد لـسـنــة الـله تـبـديال فـتـقـابـله الـتـعـيـسـة بـوجه عـبـوس قـمـطـريـر
فــيــكــتم غــيــظه كــأنه مــا فــرح كــربــا وال ســر حــبــورا وتــورى له بــأنــهـا ال
تــكـســبه إخالص قـلــبـهـا إال ان تــنـازل وعــمل عـبــدا المـهـا ويــحـضــر لـهـا
سك قـبل ذلك قد صار مـلبوسـا ومصروفـا ومصاغ كـأن ما احضـره ا
الغ . فـيتـركها مـتخـبطا فى فـكره نـادبا سوء حـظه وعملـه متأسـفا على
مـا فرط مـنه فى األول والثـانى ويقول بـقلب حـزين ما هـذا األمر الذى
دهـانى ثم يـعـود إلى أهـله يـتـمطـى وعدد لـوالـديه مـا أصـابه من اخلـطأ
ويــرجـوهم إعــطـائه مـاالً يــرضى به عـقــربـة الـديــار وهى نـســيـبـته أصل
ـعـظم الـشـرور والـهـمـوم واخلـراب  والـدمـار فـيعـطـونـه جزءا لـزوجـته وا

لها (ال يكلف الله نفسا إال وسعها ) 
ـ وفى مـدة غـيـاب الــزوج تـدرس الـنـسـيـبــة الـلـؤم لـبـنـتــهـا وتـعـرفـهـا طـرق
الـصـد والــكـيـد وكـيف تــكـتـسب أغـراضــهـا وتـقـول لــهـا ال تـعـودى زوجك
عـلـى صـدق الـكالم لـئال يـكـون حـجـة عــلـيك عـنـد اخلـصـام واظـهـرى له
ـحـبـته وجـرديـه من كل مـال جتـديه فى جـبـته . دائـمــا عـدم االكـتـراث 

عـارف والتـعـليم قل أن الـفضل بـيد الـله يؤتـيه من يشـاء والله ذو الـفضل ا
الـعـظيم  فـسـر أيهـا اجلـانى لـنوال مـا جـنتـه يداك وعـسى إن يـكون يـومـنا

هذا هو يوم الفراق. 
الفصل اخلامس

حالة الزواج والزوج 
ـرأة تـيـســر أمـرهـا وقـلــة مـهـرهـا . هـذا ن ا الـفـقـيه : يــظـهـر ويـقــول 
حديث الـنبى الـعربى األمـ .. يرشدكم لـتسـهيل الزواج إلكـثار الـبنات
والـبنـ ولكن باألسف قـد اتخـذ أكثركم عـوائد مـختلـفة لـلشريـعة ضد
ولـلـعـقالء لـيـست مـؤتـلـفـة وذلك إذا عـزم الـشـاب عـلى الـزواج فـيخـطب
عــروسـة لـتــكـون فى بــيـته كــالـسـراج الــوهـاج وإذا سـهل لـه األمـر يـدخل
ـدة يـكــون ضـاال من الــضـالـ ألنه اخلــطـبـة بــثالث سـنــ وبـ تـلـك ا
يـتـرك أشـغـاله ورعايـة مـواشـيه ويـبـقى فى حـيرة لـيـحـضـر لنـسـيـبـته ما
تشتـهيه أما الزراعة فيـتركها كمـا يشاء ويشاء الـقدر . ويحول ويصول
ويـسـاهـر فى لـيـالى القـمـر وان كـان غـنـياً بـاع من طـيـنـته ومـواشيه وان
كـــان فـــقـــيـــراً تـــداين من مـــعـــارفه غـــافـالً عـــمــا ســـيـــقـع فــيـه ويـــشـــتــرى
ــلــبــوسـات والــروائح الــزكــيــة ويــقـدمــهــا لــزوجــته مع قــدر من الــنــقـود ا
سـتـعدين لـنسـيـبته الـشـقـية ويـرافـقه فى تـوصيل هـذه الـهدايـا رفـقـاه ا

ريسة والرقص الاله عن ذكر الله . لشراب ا
ـظـهـر الـغـنى الـقـادر الـكـر مع أنـهـا أفـقر من وهـنـا تـظـهـر الـنـسـيـبة 
كـلوبة وتطعنه الفقر والـله بالسر عليم . فـتهجم على زوجهـا كالكلبة ا
ـريـسـة وعدد بـأحـد الـكالم لـتـجـهيـز عـزومـة مـرغـوبـة وتوصـى بإكـثـار ا
ـدحـهـا احلـاضـرون لـوفـرة أكـلـهـا وكـثـرة شـرابـهـا فيـهـيم بـرامـهـا حـتى 
ـشـروب وهـديـة الـعـريس تـفـرق عـلى اجلـيـران ـأكـول وا ـعـاز عـلى ا ا
ألنــهـا من جـيب مــحـبـوب وهـذه اخلـســارة الـفـاضـحــة تـتـكـرر مـرات وال
يفوتـك ما أشدها خـسارة على اخلطـيب والعـائالت . وان قصر احد
الـطرف فى هذا األمر تبـدأ فى النزاع ب الفريـق ويستمرون على
هــذه احلــالـــة الــتــعـــيــســـة حــتى يـــقــرب دخــول الـــعــريس عـــلى الــعــروس
فيساهرون اللـيالى فى غناء ورقص وشراب وهيام وذلك قبل الدخول
ــسـكــ بـبــيع بـاقى أرضه وبــقـرته بـثالثــ من األيـام ويــبـتــد الـزوج ا
ــلــبــوس وذلـك لــقــرب دخــلــته ومن األسف ويــقــدم عـــدد عــظــيــمــا من ا

واعـلمى يا بـنيتى الـعزيزة ان لم تـسعى فى خراب مـاله وعيالـه فيتزوج
عـليك بـزوجة أخرى ويـكيـدك سوء مآله  وإذا احـضر عـيشا لألكل فى
أيـام معلومة فأكثـرى الوالئم لتكونى عروية مـكرمة مكرومة وان حضر
واظـهــر أســفه عــلى هـذه الــفــعـال فــاطــلـبى مــنه الــطالق بــأى حـال من

األحوال . 
سـتقيم وقـد صدق الله فبـسئت هذه الـنسـيبة احلـادية عن الصـراط ا
(ان كـيـدكن عـظـيم ) ويـقولـوا جـيـرانـهـا كالم مـعـاب ان طـاب طاب وان
ما طـاب اعـملـوه ويكـاب وقـسمـوه على األصـحـاب وهكـذا يبـقى الزواج
علـى هذه احلـالة الـتعـيـسة الـتى تنـتـهى بطالق الـزوجة أو بـزواج امرأة

أخرى خبيثة .
ذكـورة عند زفافـها على زوجها وما أحسن مـا قالته أم إياس البـنتها ا
ؤمـن أى بـنيـتى ان الوصـية لو األمـ تذكـرة لكم فـان الذكـرى تنـفع ا
تـركـت لـفــضل أدب تــركت لــذلك مــنك لــكـنــهــا تـذكــرة لــلــغـافل ومــعــونـة
لـلـعـاقل أى بـنــيـتى انك فـارقت اجلـو الـذى مــنه خـرجت وخـلـفت الـعش
ـلكه الذى فـيه درجت إلى وكـر لن تعـرفيه وقـرين لن تألـيفه فـأصبح 
عـلـيك رقـيـبـاً ومـلـيـكـاً فـكـونى له أمـة  يـكن لـك عـبـدا وشـيكـا أى بـنـيـتى
خـذى عنـى خصـاال تكن لك زخـراً وذكرا اصـحبـيه بالـقنـاعة وعـاشريه
بحـسن الـسمع والـطاعـة وتـعهـدى موقع عـينه فال تـقع عـينه مـنك على
ـــــاء أطــــيب الـــــطــــيب قــــبــــيـح أى بــــنــــيــــتـى الــــكـــــحل أحــــسـن احلــــسن وا
فاسـتعمـليـهما .. أى بـنيتى اعـرفى وقت طعـامه  عند مـنامه(...) فان
حـرارة اجلــوع مـلــهـبــة وتـمــغـيص لــنـوم مــبـغــضـة واحــفـظى بــيـته وراعى

حشمه وعياله .
ــال حـسن تــدبـيــر ومـراعــاة الـعــيـال واحلــشم حـسن فـان االحــتـفــاظ بـا
الـتـدبـيـر وال تـفشى لـه سراً وال تـعـصى له أمـرًا فـانك ان أفـشـيت سره
لم تــأمـنى غــدره وان اعـصــيــتى أمـره أوغــرت صـدره ثم أتــقى مع ذلك
الفرح أمامه إن كان ترحاً  واالكـتئاب عنده أن كان فرحاً فان اخلصلة
األولى مـن الــتــقــصــيــر والــثــانــيــة من الـــتــكــديــر وكــونى أشــد الــنــاس له
إعـظاماً يكن أشدهم لك إكـراماً وأكثرهم له موافـقة يكون أطولهم لك
مـرافقة واعلمى انك ال تـصل إلى ما حتبـ حتى تؤثرى رضاه  على

رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت والله يخير لك . 
وال اقـصـد من كالمى هـذا أن الـزوج مـبرؤ مـن هذه الـصـفـات الـلـئـيـمة
سـكيـنة يـعـاملـها مـعامـلة بل هـو أشد قـسوة وأقـسى قلـبا عـلى زوجـته ا
األحـرار لـلـعـبـيـد ويــعـذبـهـا اشـد الـعـذاب وتـمـسـى وتـصـبح فى تـمـغـيص
وتـنـكـيـد وإذا أنتـج الله زراعـته وزال كل أمـر عـسـيـر فـانه يتـزوج عـلـيـها
بدون تـوان وال تـقصـير ولـو أن الـله تعـالى صرح لـلـمسـلم بزواج أربـعة.
ولـكـنه ذكـر جلـت قدرته ( وان خـفـتم أال تـعدلـوا فـواحـدة ) وما يـقـصد
الـــزوج فى زواجه مــتـــاع احلــيــاة الـــدنــيــا ولـــكــنه يـــريــد من ذلك نـــكــايــة
بـالـزوجـة األخـرى وان أعــطى لـهـا حـلـيـا أو مـاال أو عــقـارا فـانه يـسـلـبه
مـنهـا غـيـر مكـتـرث بـاآليات الـشـريـفة الـتى عن هـذه الـفعـال تـنـهى وقد
قـال اللـه تعـالى فى كتـابه العـزيز ( يـا أيهـا الذين امـنوا ال يـحل لكم أن
تـرثـوا الـنـسـاء كـرهـاً وال تـعـضـلـوهن لـتـذهـبـوا بـبض مـا أتـيـتـمـوهن فـان
كـرهتـموهن فـعـسى أن تكـرهـوا شيـئـا ويجـعل الـله فيه خـيـرا كثـيرا وان
أرد اســتـبـدال زوج مــكـان زوج واتــيـتم إحـداهـن قـنـطــارًا فال تـأخـذوا
مـنـه شـيـئـا تـأخـذونه بـهــتـانـا وأثـمـا مـبـيـنــا وكـيف تـأخـذونه وقـد أفـضى

بعضكم إلى بعض وأخذنا  منكم ميثاقاً غليظاً ) 
فـاتقـوا أيهـا الزوجـ هذه الشـرور  وأصلـحوا ذات بـينـكم فإنـها جتارة
لن تـبــور وقـلـلـوا مـن الـصـداق وأكــثـروا فى زواج الـكــورة طـاعـة لـنــبـيـكم
الـذى عـنـده الشـفـاعـة والـشـورة وال تـسـرفـوا فى األفـراح ال يـكن الزوج
فى تــنـفـيـذ الـطـلـبـات الـنـسـاء عــجـوال وقـد قـال الـله تـعـالى ( وال جتـعل
يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورًا
ريـسة وال تـخالـفوا أوامـر الربـان ليـبارك الـله فى زواجكم ) وأبـطلـوا ا
عــلـى مــر األزمـــان واحـــجــبـــوا نــســـاءكم مـن اجملــتـــمـــعــات فـــإنـــهن عــورة
ــعــروف وأشـــركــوهن مـــعــكم فـى الــشــورى واســـعــوا فى وعــامـــلــوهن بـــا
ـواشى والـعـقـار لـتـنــفـعـكم وذريـتـكم أذا مـتم احلـصـول عـلى األطـيــان وا

تركتم هذه الديار .
اخلاتمة : 

ــبـروك فــقـد احلظ وأنـتم أيــهـا الــسـادة احلــاضـرون فى هــذا اجملـمع ا
بـتشريفـكم لسماع آداب الـسلوك وقد سـمعتم مـحاورة مضحـكة هزلية
مـقـرونـة بـنـصـائـح عـظـيـمـة جـلـيـلـة ذهـبــيـة تـشـرح صـدر اخملـلص لـعـمل
اخلــيـرات وتــهــديه إلرشـاد أوالده مـن ارتـكــاب الـســيـئــات فــهـلــمـوا أيــهـا
اآلبـاء احملــتـرمـون وقـدمـوا رجـال الــغـد لـلـتـعـلــيم  وهـاهى أبـواب الـعـلم
فـاحتــة وفـوائـد الــتـعـلــيم من كل فن واضــحـة واسـمــعـوا نــصـحى وأنـا (
ــرشـد الــسـودانى ) واعـمــلـوا بــهـا بـدون تــهـاون وال تــوان وهـا أنـا اآلن ا
شـرحت لــكم الـفــصـول ووضـحت لــكم األبـواب ( فــبـشـر عــبـادى الـذين
يـستمعون القـول فيتبعون أحسـنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم

أولو األلباب )
ــوافق  / 10 أكـتــوبــر ســنـة 1909 تــمت فى  25 رمــضــان ســنـة 1327هـ ا

بالقطينة من مديرية النيل األبيض بالسودان . 
عبد القادر مختار 

يوزباشى مأمور مركز القطينة بالسودان .
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> تــقـوم الـدرامـا االجـتــمـاعـيـة عـلى إثــارة الـتـجـربـة فى إطـار
ــوضـوع مـعـ يـجـرى اخـتـيـاره الــتـمـثـيل الـدرامى اخلـاص 

تبادلة. شارك فى التمثيل يعون عالقتهم ا سلفاً جلعل ا

سرحي جريدة كل ا

8 من    ديسمبر 2008 العدد 74

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> لـقـد قدم مـوريـنو الـدراما االجـتـماعـية بـوصـفهـا وسـيلـة إلى العالج
االجــتـمــاعى فـفى اعــتـقـاده أن إظــهـار احلـوافــز والـتـوتــرات اخلـاصـة
ــذكــورين بــالـــعالقــات بــ األشــخــاص يــؤدى إلى وعى األشــخــاص ا

لكوامن عالقاتهم باآلخرين ومن ثم إلى شفائهم من أزماتهم. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

ؤتمر أدباء مصر فى األقاليم. ها هذا العام فى الدورة القادمة  وجى يتم تكر > الروائية سحر ا
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هرجان لم تظهر نتائجها رغم أن ورش ا
سرحى ألوائل مهرجان النوادى ورشة فى عناصر العرض ا

ناهد عز العرب

دينة الزقازيق وشارك فى شباب ناصـر 
حــضــورهـــا عــدد كــبـــيــر من شـــبــاب نــوادى
ــــشــــاركــــ فى الــــعــــروض الــــتى ــــســـرح ا ا

هرجان هذا العام. عرضت با
وقـام بالتـدريس والتـدريب فى هذه الورش
د. عـــــبــــد الــــنــــاصــــر اجلــــمــــيـل فى مــــجــــال
البس م. نــعـيــمـة عــجـمى الــديـكــور وفى ا
سرحـية الفـنان حازم شبل وفى اإلضـاءة ا
بــــاإلضــــافــــة إلى مــــحــــاضــــرات فـى الـــرؤى
ن اإلخـــــراجــــيـــــة بـــــإشــــراف اخملـــــرج د. أ
اخلـــــشـــــاب وأخـــــرى فـى فـــــنـــــون االرجتــــال
بـإشـراف اخملـرج أحـمـد إسـمـاعـيل وقـامت
بــاإلشـــراف عــلى مــتــابـــعــة بــرنــامج الــورش

اخملرجة عبير على.
ـهرجـان قد أعـلنت قـبل بدء وكانت إدارة ا
فـــعــالـــيــاته أن هـــذه الــورش ســـوف تــنـــتــهى
هرجان بـتقد نتـاجها خالل حفل خـتام ا

وهو ما لم يحدث دون إعالن األسباب.
ـهـرجــان ارتـبـاكـا مـلـحـوظـا فى كـمـا شـهـد ا
ـعـلن تـنـفـيـذ عـدد من فـعـالـيـات بـرنـامـجه ا
مـسبقـاً منهـا عدم اسـتكمـال عقد حـلقات
ــــقـــهـى الـــثــــقـــافى ـــســــتـــديــــرة بـــا ـــائــــدة ا ا
واالكــــتـــــفــــاء بـــــثالث جـــــلــــســـــات بــــدأت فى
احلـــاديــة عـــشــرة مـــســاء واســـتــمـــرت حــتى
الـســاعـات األولى من صــبـاح الـيــوم الـتـالى
خالل اخلمسة أيام األولى للمهرجان ولم
يـتم اسـتـكمـال هـذا الـنـشـاط حـسب جدول
ــــهـــــرجــــان دون إعالن أســــبــــاب بـــــرنــــامج ا

محددة. يـــســـرى حــــســـان عـــادل حـــســـان د. رضـــا
غالب حمدى حس د. عادل العليمى.
باإلضافة إلى عودة الـورش التدريبية التى
ـقـر مبـيت الفـرق بـنزل مـركز  عقـدها 

الـنـدوات الـنقـديـة الـتى صـاحـبت الـعروض
ـــتــــخـــصــــصـــون شـــارك فــــيـــهــــا الـــنــــقــــاد وا
ـســرحـيــون مـحــمـد زهــدى عـبـد الــغـنى وا
داود د. مـحمـد زعـيمه نـاهـد عز الـعرب

وبـورسعيد والغـربية والشرقـية والفيوم و6
أكتوبر قدمت عروضها على مسرح قصر

ثقافة الزقازيق.
ـهرجـان هـذا الـعام عـقـد عدد من وشهـد ا

أعــلـن اخملــرج عــصــام الــســـيــد مــديــر عــام
ــسـرح بــهــيـئــة قـصــور الـثــقــافـة عن عــقـد ا
ورشـــة تـــدريــــبـــيــــة فى عــــنـــاصــــر الـــعـــرض
ـدة عـشـرة ـسـرحى اخملـتــلـفـة بـالـقــاهـرة  ا
أيــام خالل الــنــصف الــثــانى من ديــســمــبـر

اجلارى.
ذكر السيد أن الـورشة سوف تقتصر على
اخملــــرجـــ الـــفــــائـــزين بــــجـــوائـــز اإلخـــراج
الــــثـالثــــة األولى فـى مــــهــــرجـــــان الــــنــــوادى
األخـــيــر  إضـــافــة إلى الـــفــائـــزين بـــجــوائــز
ــوســيــقى وأعــضـاء الــديــكــور والــتـمــثــيل وا
تـميـزة التى لم الـفرق الـفائـزة والعـروض ا
حتــصل عــلى جــوائــز ومن أثــبــتــوا تــمــيــزاً
خالل بـــرنـــامج الـــورش الـــذى  تـــنـــفـــيــذه
ضمن فعاليات الدورة األخيرة للمهرجان.
وأشـار عــصـام الـســيـد إلى ضــرورة رعـايـة
ـهـرجـان وخـاصـة ـتـمـيـزة فى ا الـعـنـاصــر ا
ـسـرحـيـة الالفـتـة مع أصـحـاب الـتـجـارب ا
إعـادة تــقـد الـعـروض الـفــائـزة بـالـقـاهـرة
مع وضع خــطــة لـتــحــريـكــهــا بـاحملــافــظـات
الــتى تــمـتــلك دور عــرض مــسـرحى كــبــيـرة
ومــجـــهــزة مــؤكــداً عــلـى أن خــطــة اإلنــتــاج
سرح جارى من للموسم اجلـديد لنوادى ا
اآلن االنـــتـــهــاء مـــنـــهـــا خالل بـــدايـــة الـــعــام
القادم 2009 لتكون هـناك فرصة إلقامة
مــهــرجــانــات الــتــصـــفــيــة اإلقــلــيــمــيــة وبــدء
اإلعـداد لــلـمــهـرجــان اخلــتـامى الــقـادم فى

توقيت مناسب.
ـــــهـــــرجـــــان نـــــوادى كــــــانت الـــــدورة الـ 18 
سرح هذا العام قد شهدت مشاركة 16 ا
عـرضـاً مسـرحـيـاً تـمـثل ثـمـانى مـحـافـظات
هى اإلسـكنـدرية واإلسـماعـيلـية والـسويس

 عصام السيد

 ندوات نقدية شارك فيها
سرحي  كبار النقاد وا

لم حتجب أى جائزة
«وداعا هاملت» و«حلم األجنحة» يحصدان
معظم جوائز «جلنة النقاد» غير الرسمية
هرجان شـكلت «مسرحنا» جلنة من الـنقاد الختيار الفائزين على هـامش فعاليات ا
ـهـرجـان هـذا الـعـام وسـواء اتـفــقت هـذه االخـتـيـارات مع جلـنـة الـتـحـكـيم فى دورة ا
الرسـمية أو اختـلفت فإن مـسرحنا فى كل األحـوال تؤكد كامل احـترامها وتـقديرها
لـلـجـنـة الــرسـمـيـة الـتى بـذل أعــضـاؤهـا جـهـداً كـبــيـراً لـتـحـديـد أســمـاء الـفـائـزين مع

التأكيد أن جوائز النقاد ليست رسمية.
تـكـونت جلــنـة الـنـقــاد من مـحـمـد زهــدى د. مـحـمـد زعــيـمه مـحـمــد مـسـعـد عـادل
حسـان محـمود احلـلوانى واتفـقت على مـنح مسـرحية «وداعـا هامـلت» لفـرقة نادى
مـسـرح قـصـر الـتـذوق بــاإلسـكـنـدريـة جـائــزة أفـضل عـرض بـيـنــمـا تـقـاسم اجلـائـزة
الـثـانـيـة عـرض «حـلم األجـنحـة» لـنـادى مـسـرح بـورسعـيـد و«احلـوائط» لـنـادى مـسرح

الزقازيق وفازت مسرحية «باب الفتوح» لنادى مسرح طنطا باجلائزة الثالثة.
وفى الـســيــنـوغــرافــيـا فــاز بـاجلــائــزة األولى مـحــمــد الـعــشــرى عن «حـلـم األجـنــحـة»
ومـحمـد لطـفى باجلـائزة الـثانـية عن «احلـوائط» وذهبت الـثالـثة مـناصـفة إلى  «فى
االنـتــظــار» لـنــادى مــسـرح بــورسـعــيــد لـلــمــخـرج مــحـسـن الـبالسـى و«بـدون مالبس»

حملمد حسن الرومنى لفرقة نادى اإلسماعيلية.
وفـاز بـجائـزة الـتمـثيل األولـى رجال كل من: مـصـطفى أبـو سريـع عن «لوزة مـيرفت»
ومحـمد يـحيى عن «فى االنـتظار» وذهـبت جائـزة التـمثيـل الثانـية حملـمد فاروق عن
«وداعـــا هـــامـــلت» وتـــقــاسـم كل من إبـــراهـــيم أبـــو ســـلـــيـــمــة «فـى االنـــتــظـــار» ووائل

مصطفى «باب الفتوح» وأحمد على «وداعا هاملت» جائزة التمثيل الثالثة.
ــركــز األول عن «بـاب ــان الــســويـدى بــا أمـا جــوائــز الـتــمــثــيل نــسـاء فــقــد فـازت إ
ــركـز الــثــانى عن «وداعـا هــامــلت» وغــادة الـشــرقـاوى الــفـتــوح» ونــورهـان مــحــمـد بــا

ركز الثالث عن «احلوائط». با
ؤلف مـحـمد فـاروق جـائزة أفـضل نص عن مـسـرحيـة «وداعا وقررت الـلـجنـة مـنح ا
هــامــلت» وذهــبت اجلــائــزة الــثــانــيــة لــلــمــؤلف مــحــمــد لــطــفى عن نص «احلــوائط»

والثالثة حملمد العشرى عن نص «حلم األجنحة».
وسيقى األولى عن «وداعـا هاملت» ومحمد حسن بيـنما فاز أحمد عـزت بجائزة ا
ـركـز الـثانى عـن «اجلرنـيـكـا» لقـصـر مـصـطفى كـامل بـاإلسـكـندريـة وقـررت جلـنة بـا

النقاد حجب اجلائزة الثالثة.
وفى الــســيــاق نـفــسه فــاز أحــمــد راسم بــجــائــزة اإلخـراج األولـى عن «وداعــا هـامــلت»
وتقاسم اجلائزة الثانية كل من مـحمد عشرى عن «حلم األجنحة» ومحمد لطفى عن

«احلوائط» بينما فاز بجائزة اإلخراج الثالثة محمود عبد العال عن «باب الفتوح».

فى بيان ختامى حاد اللهجة
جلنة التحكيم: مستوى العروض ال يليق

 بتاريخ النوادى.. و«جماعية اإلبداع» فى خطر
سرح فى دورته الـ 18 هرجان نوادى ا وصفت جلنة التحكيم الرسمية 
ـشـاركـة بـأنه ال يـلـيـق وتاريـخ الـنـوادى وأن مـعـظـمـها مـسـتـوى الـعـروض ا

حاد عن الفلسفة التى نشأت النوادى فى ظلها.
اللجنة التى ترأسها الدكتور حسن عطية وضمت فى عضويتها د. عبد
الـرحـمـن عـبـده اخملـرج ســامى طه الـنـقــاد عـبـد الـرازق حــسـ أحـمـد
عـبــد الـرازق أبــو الــعال.. حتـفــظت عــلى تــولى شــخص واحـد مــســئـولــيـة
ـسـرحى.. مــوسـيـقى ســيـنـوغـرافـيــا تـألـيف إخـراج عـنـاصـر الــعـرض ا
تدريبات رقص األمر الذى رأت فيه إضراراً بفكرة جماعية اإلبداع فى

سرح. نوادى ا
وطــالـــبت الـــلــجـــنـــة فى بـــيــانـــهـــا اخلــتـــامى بـــاخــتـــيـــار نــصـــوص تـــخــاطب
ـسـرح.. مـوضـوعـاتــهـا قـضـايــا الـنـاس حـتى ال يــنـصـرف اجلـمــهـور عن ا
صري والعرب وأن يكون ي وا ؤلف العا واالستعانة بأعمال كبـار ا
النص عـمـيق الفـكـر سلـيم الـبنـاء لـتتـاح الـفرصـة أمـام اخملرج لـتـفسـيره
تـفـسـيـرا جـديـدا وإلعطـاء الـفـرصـة لـلمـمـثل لـكى يـكـشف عن إمـكـانـياته

األدائية صوتا وحركة.
ـسرحـية قـبل البدء شـروعات ا تـخصـص لـدراسة ا تكـوين جلنـة من ا
ـسـرحى مع فى اإلنــتـاج ويـراعى فـيــهـا تـمـثـيل كــافـة عـنـاصـر الــعـرض ا
ـــتــابــعــة الــعــروض قـــبل تــرشــيــحـــهــا لالشــتــراك فى ضــرورة االهــتــمــام 

مهرجانى النوادى (اإلقليمى - اخلتامى).
حتديد مـعاييـر فنيـة يتم - عـلى أساسهـا - اختيـار وتزكيـة العروض وال
مجـال للـتـجريب اجملـانى الذى يـأتى بـنتـائج عكـسيـة وال يـحقق لـلمـسرح
هــــدفه ورســــالـــتـه. ومن الـــضــــرورى االســــتـــفــــادة من األفــــكـــار اجلــــديـــدة

للتجريب من أجل الوصول إلى أفضل وسائل التواصل مع الناس.
نــبــذ أى تــوجه يــحــصــر عــروض الــنـــوادى فى إطــار الــنــخب الــهــاربــة من

مواجهة قضايا الواقع بالتعلق بهموم كونية زائفة.
ـسرحى سـرحيـة - فى كافـة عنـاصر الـعرض ا ضرورة مـواكـبة الـورش ا
ـــســرحى هـــو نــتــاج - لـــنــشــاط شـــبــاب الـــنــوادى حــتـى يــكــون الـــعــرض ا

أعمالها.
كن ـوذجـا  دعم الـعروض الـتى تـرى الـلجـان أنـها تـسـتـحقه إذا كـانت 

قدر تبعا الحتياجات العرض. بلغ ا االحتذاء به وذلك بتحريك ا
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ـشـاجـرة تـلـعب مع صــاحـبـهــا لـعب الـصــيـد مع الـكالب فــتـارة تـهـديـه إلى ا
يـعـمـلـهـا أو تـرشـده إلى مـنــابـذة يـذكـرهـا وأمـا حتـسن له ان طـعن الـسـكـ
يـرفـعه بـ الـبـنـوت إلى أعال عـلـيـ وتـارة تـدله تـدله نـفـسه الـشـريـرة إلى
نتـقم اجلبار للـفسـوق بامرأة أو بـابنـة صغيـرة يهتـك عرضهـا وال يخشـى ا
ـد يده إلى الـذى يـعـلم مـا يـلج فى الـليـل وما يـحـدث فى الـنـهـار . وطـوراً 
الـسرقات ويـهاجم النـاس فى اعز األوقات وقـد يقـتل نفسـا ذكية بال ذنب
وال ســبب شـريــفـة طــاهـرة مــحــفـوظــة من كل عـطـب فـبــئس هـذا الــشـراب

التعيس الذى يفقد اإلنسان بشربه النفس والنفيس وقال الشاعر :
لعمرك ما يحصى على الناس شرها 

وإن كان فيها لذة ورخاء 
مرارا تريك الغى رشدا 
تخيل احملسن أساءوا 

احض الوج مبغض  وإن الصديق ا
ادح هجاء  وإن مديح ا

وجربت أخوان النبيذ فقلما 
يدوم إلخوان النبيذ إخاء 

عاصى مفتون وقال تعالى ( يا وهو يجعل صاحبه مخـالفاً لألوامر وفى ا
يـسر واألنصـاب واألزالم رجس من عمل ـا اخلمـر وا ايهـا الذين امـنوا إ
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وقال النبى صالة الله وسالمه عليه

(لعن الله اخلمر وشاربها واحملمولة إليه ) وقال الشاعر :
دع النبيذ تكن عدال وإن كثرت 

فيك العيوب وقل ما شئت يحتمل 
ثير ألسرار الرجال فما هو ا

يخفى على الناس ما قالوا وما فعلوا 
كم زلة من كر ظل يشهرها 

من دونها تستر األبواب والكلل 
أضحت كنار على علياء موقده 
ما يستسر لها بنهل وال جبل
والعقل علق مصون لو يباع 

لقد ألفيت بياعه يعطون ما سألوا 
فأعجب بقوم مناهم فى عقولهم 

إن يذهبوها بعل بعده نهل 
قد عقدت بخمار الكأس السهم
عن الصواب ولم يصبح بها علل

وزرزرت بسنات النوم أعينهم 
كأن أحداقها حول وما حولوا 
تخال رائحهم من بعد غدوته 

حبلى أضر بها فى مشيها احلبل
فإن تكلم لم يقصد حلاجته 

وإن مشى قلت مجنون به خبل 
ـال والـوقـت والـفـضــيـلـة والــعـفـاف  فــاخلـمـر مــذهـبـة لــلـعــقل والـصـحــة وا
مـعــطـلــة لألعـمـال فــهل انـتم عـن اخلـمـر مــنـتـهــون أم كـالـذيـن قـال الـله فى

حقهم وهم فى سكرتهم يعمهون .
الفصل الثالث
الدلوكة ورقصها والضرب بالسيطان والفقيه 

جـماعـة الـدلوكـة : يـظهـرن نسـاء الـدلوكـة ومعـهن آالتـها ويـضـربن الدلـوكة
وإحداهن تغنى :

أسد الكدار إلزام .. أنت للرجال وسام 
سموك البيغرفه احلار فى كرفه الناس بتعرفه 

علـى ما كمـل وصفه .. مـودعاه لـلرغام فـى مجـلس احلكـام  بيـتعلـى يزيد
مقام .. سيدى بيخفس الكالم 

(ثـم يكـوركن ويـزغرتن ثم يـدخـلوا  بـعضـا من الـرجال والـبـنات والـرجال
تكورك وتهز على البنات فتقوم احدى البنات تغنى " : 

بتغنى ليك اساتره حال  فوق محمد ولد جباره وقت التعاقدوا الرجال 
اخو التومة يشيل احلماله .

سك الكربـاج وحميـدان وجماعته الضـرب بالسوط ( على أبـو ضهيـر  
يقـفون عـلى صف واحـد أمام الـبنـات وكل منـهم عـكازه حتت إبـطه وعلى
ـضروب يضـرب كال منـهم سوطـاً على ظـهره وعـندهـا البـنات تـزغرت وا

يظـهرون شـجـاعة فـائقـة ثم يـهزون عـلى البـنات ) وتـقف اجلـمـاعـة تـانـية
وحـمـيـدان وتتـكـرر هـذه احلالـة حـتى ان كل واحـد مـنـهم يضـرب اجلـمـاعة

فى دوره ) 
الصفقة :( يقف على أبو ضهير وحميدان وجماعتهم يصفقون )

ـ الــظــنــبــرة (ويـطــنــبــرون واحــدى الــبـنــات واحــد الــرجــال يــرقـصــان رقص
الــصـفـقــة ثم تـتــغـيـر الــنـغـمــة وتـعـود الــبـنـات إلى الــرقص عـلى الــدلـوكـة ثم
بـعدهـا ضرب الـسيـطان ثم الـصفـقة والـطنـبور وتـتكـرر هذه احلـالة مرات

وهم فى أشدها لعباً وهوساً يدخل عليهم الفقيه ) 
الفقيه : عند ظهوره يقف اجلـميع خاشعى الرأس وهو يقول لهم ال حول
ن قــام بـــأوامــر الـــله . كــأنى وال قــوة إال بـــالــلـه وال راحــة فى الـــدارين إال 
ـيـز ارمق فى هــذه الـسـاعـة خــلـيـطـاً من الــرجـال والـنـســاء مـجـتـمــعـ ال 
سـتنيـر . الرجال مع الـنساء والـنساء مع احدهـم عن اآلخر إال بالـسراج ا
ريسـة شديد  وتفـانيكم فى جلب الرجال تـرى الكل سكارى ولـكن هول ا
ـعصية محـبة البـنات غريب  عرف الـشيطان كـيد نحـركم ; فرصد لكم ا
من أمـامكم وخلـفكم  يسـعى العاقل لـيتزود عـمالً مبروراً لـينال من مواله
جـنـة وحريـرا . إمـا الواحـد مـنـكم يبـذل مـسـعاه لـيـنال رضـاء احـدى هؤالء
ـتــبـرجـات ولـو كــان فى ذلك طـعـنــة بـالـسـيــوف الـقـاتالت تـرى الــشـيـطـان ا
طـالـعة ونـازلـة علـى األبدان حملـبـتهن ويـهـرق النـفـيس من األموال واألرواح
ـذمـومـة  والـعـوائـد ابـتـغـاء إشـارتـهن مـا هــذا ومـا ذاك ومـا هـذه الـفـعـال ا
ـشوهـة ليت شـعرى كـيف تسـمح لكم أنـفسـكم بان سـتنـكرة ا سـتقـبحـة ا ا
تنظروا لغـير حليالتكم وتـتحادثوا وتتـآنسوا مع غير بـناتكم . والشارع قد

جـعـل بـدن احلـرة جــمـيــعه عـورة إال الـوجـه والـكـفــ والـقــدمـ فـهــو مـبـاح
ا عـدا ذلك حرام بـتفـسيـر احلرام بـتفـسيـر الشـراح  فاتقـوا الله والـنظـر 
سـاو بنعـالكم . ومـزقوا تـلك النقـاقيـر بسـيوفكم عـائب وا ودوسوا هـذه ا
ورمـاحـكم واحرقـوا هـؤالء العـواجـيز بـنـيرانـكم فـأنهن مـنـبت الفـسـاد وبؤرة
ـبرور ال لدق النقـارة والطنبور وان لم فسادكم ولتـكن مجتمعـاتكم للعمل ا
ـوبـقات وتـرفضـوهـا رفضـا ال يحـتـمل تغـيـيرا وال تـبديال تـقلـعـوا عن هذه ا
فـسـتـلـقـون من الـله نـارا ال يـصالهـا إال االشـقى وطـعـامـاً ذا غـصـة وعـذابـا

أليماً .
ن اسـتـمر فى ن تـاب وعـمل صـاحلا شـديـد والـعـقـاب  والـله غـفـور رحـيم 
طـغـيـانه (...) اعـمـلـوا عـمـل الـذين أذا ذكـروا الـله خـلت قـلـوبـهم واذا تـلـيت

اناً .  عليهم آياته زادتهم إ
الفصل الرابع

حميدان الراعى وعلى أبو ضهير ومحمد التلميذ : 
حـميدان : يظـهر بـحالـة غيظ شـديد ويـضرب كـفيه عـلى بعـضهـما ويعض
ـيـنـاً وشـمــاال ويـكـون مـعه عــصـاه وسـكـ ثم شـفـته الـســفـلى ويـهـز رأسـه 
ـا روحت يـقـول: عـايـنـوا يـا جـمــاعـة انـتم مـا شـفـتم الـلى بــقت عـلى الـلـيـلـة 
لـصاحـبتى نـبـذتنى وقـالت لى أنت مـاك راجل وبحـالـتك دى تانى مـا حتوم
عـلى يــنــبـذك عــلى أبــو ضـهــيــر االطـيــجش فى وسط اجلــنــوى وأنت جـيت
رضيان . دح فى ضمتك دى عـلى ده فليعنك ان مسكته بأيدك كده فى
الـــوطــا مــا تــخــنـــقه ? دحــ يــا جــمـــاعــة مــا دام احلــديث دا قــابـــلــنى عــلى
بـالـطالق مـا أفـارقه الــلـيـلـة . ان كـان حـبـسن لـيه الـدرب . يـا دسـيت أيـدى

نظور حضور على أبو ضهير منه .  فيه  ثم يقعد على الدرب ا
عـلى ابـو ضـهـيـر : يـظـهـر من بـعـيـد ويـغـنى . مـانى عـبـد الـدلـيب مـا بـحض
الــبـور . مـا فى الـلـى عـلى قـدح انــكـسـار مـنــبـور . عـجـبـى ان قـالـوا الـدريب

محجور (ثم يكورك ويقول ) 
ود العفنة يا حميدان البدورنى يلحقنى ..

ويغنى : 
(.....)

حميدان يظهر له وهو بعيد ويقول : 
يا ابو ظريطة انعدل . انا جيتك ما تقول الزول غشانى 

على أبو ضهير : ود العفنة اقيف عديل أنا جيتك ..
(ثـم يهجـما عـلى بعـضهمـا ويضـربا بـالعصـى قم يرميـا العـصى ويسـحبا
الـسـكاكـ وحـمـيـدان يطـعن عـلى بـالـسكـ فى قـلـبه فـيـقع على األرض

 ( ميتاً
سك فى إحـدى قدميه حـميدان : ففى احلال حـميـدان يجلس بـجواره و

ويقول ود الهوين ارقد ) 
ـر فى الـدرب حــامالً كـتـبه وعـائــدا من اجلـامع بـعـد مـحـمد الـتـلـمـيذ : 

صالة العشاء ويرى حميدان فيقول له : 
ما هذا يا حميدان ?

al-Kambousha@googlegroups.com د. أبو احلسن سالم أنشأ جروباً مسرحيا جديدا باسم «الكمبوشة» عنوانه <
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> يـسـتـخـدم مـصـطلح درامـاتـورجى فى وطـنـنـا الـعـربى إشارة
ة أو يسهم إلـى الكاتب الذى يعيد كتابـة نصوص تراثية قد
فـى إعادة كـتابـة نصـوص حديـثـة لهـا مؤلـفون لـكن اخملرج أو

أعضاء الفرقة غير موافق تماماً على النص.
سرحي جريدة كل ا
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ـريسـة جـمـيع فى بيت نـكـتوت حـميدان : ده علـى أبو ضـهـير كـنـا نشـرب ا
الليلـة ونبذنى قدام الـبنوت وصاحبـتى كانت قاعدة وأنـا ما رضيت وكمان
رحت لـــصــاحـــبـــتى نـــبــذتـــنى من جـالته وحـــبــست لـه الــدرب وهـــو جى فى
الدرب يغنى ويـنبذنى واتـقابلـنا واضاربـنا وطعنـته بالسـك قتـلته ومسكت

فى كراعه وتراك شايف بعينك . 
ـظــلــوم فــعـلــة شــنــيـعــة وســأحـضــر لك األهل مـحـمـد : لــقــد فـعــلت أيــهــا ا

والبوليس فى الوقت والساعة : 
( ثم يتـركه ويخرج وبـعد برهة يـحضرن الـنساء ويـبك والـرجال تقبض
على حـميدان ثم يـحضـر اثن من الـبولـيس ومعهم حـديد يـضعانه فى

يديه ورجليه ويقول له محمد ..) 
مـحـمـد : نــصـحــتك زمــنـا ولـم تـصغ لــنــصـيــحــتى ورشـدتـك مـراراً فــهـزأت
قالـتى وكلت لك احلق نـقيـا فلـقيت منك إعـراضاً قـوياً ذكـرت لك فوائد
الـعـلم وما يـترتب عـلـيه من السـعـادة األبديـة فذكـرت لى فـوائد اجلـهل وما
يتـرتب عليه من الـشقاوة االمـدية فصـبرت صبـر احملسن وقـلت لعل الله

سك .  يرشد هذا ا
جتد الـيوم يداك تـغل فى عنـقك وقيد احلـديد يجـر رجلك والضـرب واللكز
ـ وعبرة طحن جسـمك والسب والـشتم قتل نـفسك فـأنت اليوم عـظة لـلعا
لـلـجـاهـلـ . الـيـوم صـدع احلق وشـهـر الـصـدق واغـمد نـور الـضاللـة وسـطع
نور الهـداية لقد وسـوس الشيـطان فى إذنك وألهب نـار الغضب فى صدرك
فـحـمـلك عــلى فـعل مـا فـيـه من تـشـهـيــر نـفـسك ولـو كـنـت اهـتـديت بـإرشـادى
وأصغيت ألقوالى التى ذكرتهـا لك بفضل العلم وفوائده التى ترشد اإلنسان
ا خضعك الشيطان وما كنت تفعل فعلتك لالستقامة واحللم وتعلمته مـثلى 
هـذه وان طـال الـزمـان ـ لـقـد قـتـلت أيـهـا الـظـلـوم نـفـسـًا زكـيـة ظـلـمـًا وعـدوانـا

واقترفت أيها الطاغى إثما وستنال هوانا .
وقد قـال الـله تعـالى متـوعدا الـظـا : ومن يـقتل مـؤمـناً مـتعـمداً فـجزاؤه
جـهنم خـالـدا فيـهـا وغضب الـله علـيه ولـعنه واعـد له عـذاباً ألـيمـا) وبـينـما
أنت أيـهـا اجملـرم مـكـبالً فى احلـديـد مـقـاد لـتالقى عـذابك إن عـذاب ربك
لـشديـد . جتدنى ولـله احلمـد قد صـرت عـلى بصـيرة من أمـرى وبيـنة من
ــا فــرضه الــله عــلى حق قــيـام . لم أل ديــنى مــظـهــرا لــله شــكـرى قــائــمـا 
ـعارف بـ أهلى الـكـرام وان أراد الشـيطـان أن يخـدعنى جـهدا فى نـشر ا
اثل فعلتك صده عنى سدا من كخدعتك وسولت لى نفسى بـارتكاب ما 

حديد ال يقوى على ماسه وولى األدبار ناكصا على عقبه .
ذلـك السـد هى عـلـومى الـتى تـعـلـمـتـها ومـعـارفى الـتى اكـتـسـبـتـهـا وان أكلت
فــأكــلى حالالً وان شــربت فــشـربى زالال وان ســكت عــلى رويــة ونـقــابـا وان
نـطــقت نـطـقت صـوابـاً وان أعــطـيت األمـانـة أديـتـهــا حـقـهـا  وان اسـتـشـرت
ــصـــيب ويـــقـــولــوا ـــشــورة لـــربـــهــا وان حـــكـــمت حـــكـــمت حــكـم ا أصـــدقت ا
الـسـامـعون لـيس الـيـوم علـى تقـريب قـد أصـبحـت ولله احلـمـد قـطب دائرة
قــومى ال يـبـدون رأيـا وال يـحــركـون سـاكـنـاً إال بــأمـرى أن قـلت قـوال صـانـوه
واحترموه وحفظوه فى الـصدور وأكرموه وهذه هى مواهب العلم وفضائل
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 دراسة مقارنة 
ب روميو وجولييت

ب جيل

نيا. وسيقى العربية با اضى فعاليات مهرجان ا > د. أحمد مجاهد افتتح الثالثاء ا

5
 É¡«a Éeh É«fódG

ـتـحدة األمـريـكـية يـعـتـبر الـدرامـاتـورجى وظـيفـة حـديـثة نـسـبـياً وفى > فـى الواليـات ا
الـسنوات األخيرة من القرن العشرين استعانت بعض فرق احملترف اإلقليمية والفرق

التى ال تسعى إلى الربح بالدراماتورجى كوظيفة دائمة.

سرحي جريدة كل ا
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نقاشات ساخنة وتدريب عملى

هرجان البس.. فى ورش ا «روميو وجولييت».. وتقنيات اإلضاءة والديكور وا

نعيمة عجمى

 د. عبدالناصر اجلميل

أحمد إسماعيل

 حازم شبل

ـشـاهــد وقـام شــبل بـعـرض يـفـهــمـهــا ويـشـعــر بـهــا ا
ـتـطورة مـجـمـوعـة من الـصـور لـلتـجـهـيـزات الـفـنـيـة ا
ــوجـــودة بــعــدد من أهم مــســـارح الــعــالم الــتى قــام ا

بزيارتها.
بـينـمـا حتـدث اخملـرج أحـمد إسـمـاعـيل عن تـقـنـيات
الـتــمـثـيل اخملـتـلــفـة ومـهـارات االرجتـال خالل ورشـة
االرجتـال الـتى أشرف عـلـيـها وقـام خاللـهـا بـتدريب
ـــشـــاهـــد الـــتــمـــثـــيـــلـــيــة ــشـــاركـــ عـــلى عـــدد من ا ا
ــرجتــلـة الــتى  تــنــفــيــذهـا خـالل احملـاضــرة فى ا

محاولة للتطبيق عليها بشكل عملى.
وضـــمن بــرنـــامج الـــورشــة أيـــضــاً قــامـت م. نــعـــيــمــة
عــــجــــمى بــــتـــــقــــد عــــدد من احملـــــاضــــرات فى فن
سرحية وقامت بعرض عدد من البس ا تصميم ا
سرحية اخملتلفة مع البس لـلعروض ا تصميمات ا
وجـودة على شرح دالالت األلـوان واإلكـسسـوارات ا

مالبس الشخصيات.
وحتـــــــدثـت عـن دور اخملـــــــرج فى رسـم تـــــــفـــــــاصـــــــيل
ــا يــتــفـق مع وجــهــة نــظــره شــخــصــيـــات الــعــرض 
ـالبس الــتـى ســوف تـــرتــديـــهــا لـــتــحـــديــد طـــبــيـــعــة ا
الـــشــخـــصـــيـــات بــعـــد أكـــثـــر من نـــقــاش مـع مــصـــمم
البس لــلــوصــول إلى تــصــور نــهــائى لــلــتــعــبـيــر عن ا
الــشـخـصـيـة مع حتــديـد أهم مـواصـفـاتــهـا الـزمـانـيـة

كانية. وا
وأكـدت نـعـيـمـة عـجـمى أن األلـوان لـهـا داللـتـهـا الـتى
سـرحى وأشارت إلى أن تؤثـر على حـالة الـعرض ا
البس وألـوانـهـا يـعـتـبـر ثـلـث جناح اخـتـيـار خـامـات ا
البـس والــثــلث الــثـــانى يــعــود لـــقــدرته عــلى مــصم ا
تــوظــيف اإلكــســســوار أمـا الــثــلث األخــيــر فــيــعــتــمـد

جناحه على جودة التنفيذ.
وقــامت م. نــعــيــمــة عـــجــمى خالل الــورشــة بــعــرض
مـجـمـوعـة من الـتـصـمـيـمـات اخلـاصة بـهـا لـعـدد من
ـسرحـيـات مـنهـا «الـست هـدى حكم شـهـر زاد يا ا

طالع الشجرة مرسى عاوز كرسى» وغيرها.

ـنـظـر إضـافـة إلى بـعـد االنـتــهـاء من مـرحـلـة رسم ا
ـنفـذ بها ـسرحـية ا التدريـب على مـحاكاة اخلـامة ا
ـسـرحى وأن تـكـون هـذه اخلـامة بـأرخص الـعـرض ا
األسـعار وكيـفيـة استـغالل هذه اخلامـات الرخـيصة
ــســرحـيــة تــنم عن فـى إحـداث حــالــة فى الــصــورة ا

الثراء والغنى.
بــيـنــمــا شــهــدت ورشـة اإلضــاءة الــتى أدارهــا الــفــنـان
ـداخالت بـ ـنـاقــشـات وا حـازم شــبل الـعـديــد من ا
شــبـاب الـنــوادى وبـدأ شـبـل حـديـثه بــإيـضـاح مــفـهـوم
الــضــوء وعالقــتـه بــالــدرامــا وأنــواع الـــبــروجــكــتــورات
وتـناول كيفيـة قراءة الصورة البـصرية وأثيرت خالل
ــواقع الــورشــة أزمــة ضــعف اإلمــكــانـات فـى مـعــظم ا

الثقافية باحملافظات وغيابها فى مواقع أخرى.
ـتدربـ على عـدد من تقـنيات وقـام شبل بـتعريف ا
اإلضاءة وتوظـيفهـا ووضعها حـسب احتيـاجاتها فى
ـسرحى وأضـاف إن اجلـو الـعام لـلـعرض العـرض ا
ـسرحى هو الـذى يحدد نـوع اإلضاءة سواء كانت ا
مـبـهـجـة أم قـاتـمـة واإلضــاءة تـواجه مـشـكالت فـنـيـة
وأخرى تقـنيـة لذا يجب أن يـكون مهـندس اإلضاءة
فــنـــانــا تـــقــنــيـــاً لــيــعـــرف كــيف يـــتــعـــامل مع اإلضــاءة

ويستغلها بشكل جيد.
وقـــــال شــــبل إن مـــــعــــظـم مــــســــارحـــــنــــا فــــقـــــيــــرة فى
الـتـجهـيـزات الـفنـيـة لذا يـجب أن تـكون هـنـاك ع
تعة ـسرح ولتكوين لـوحة جمالـية  فنية لـتشكيل ا

شــــهـــدت الـــورش الــــتـــدريــــبـــيــــة فى فـــنــــون الـــعـــرض
ـهـرجـان ـسـرحى والـتى عــقـدت ضـمن فـعــالـيـات ا ا
نـــقـــاشـــات ســـاخـــنـــة أثـــارهـــا احملـــاضـــرون وشـــبـــاب

شاركون فيها. النوادى ا
ورشـة الـتـمـثـيل واإلخـراج بدأت عـمـلـهـا بـإشراف د.
ن اخلـشاب والـذى اتـبع منـهـجـاً تطـبـيقـيـاً يعـتـمد أ
ـــقــارنــة بــ رؤيـــتى إخــراج لـــنص واحــد هــو عــلى ا
«رومـيــو وجـولـيــيت» لـولـيـم شـكـســبـيـر والــذى أنـتـجه
ـــســرح الـــقــومى مـن إخــراج ســـنــاء شــافـع بــيـــنــمــا ا
أخـــرجه مـــحـــمــد الـــصـــغـــيــر جلـــامـــعـــة عــ شـــمس
ـهرجان القـومى للمسرح وحـصد عدداً من جوائز ا
هـــذا الـــعـــام وقـــال اخلـــشـــاب إن بـــرنـــامـج الـــورشــة
قـارنة بـ الرؤيـت واالنـتهـاء بتـقد يـعتـمد عـلى ا

شاهد. رؤية ثالثة للنص والتطبيق على عدد من ا
وحتـــــدث اخلـــــشــــاب عـن الــــنـص األصــــلـى لــــرومـــــيــــو
أسـاة البحـتة تنـاولها الـصغير وجولـييت» ووصـفه با
ـثـلـيه الـذين فى سـيــاق كـومـيـدى ووظف إمـكــانـات 
ـوسيقى البـحتة للـعرض واستخدامه قاموا بتـنفيذ ا
إلكــسـسـوارات بـســيـطـة وديـكــور قـلـيل الــتـكـالـيف فى
الـــوقت الـــذى قـــدم فــيه ســـنـــاء شــافـع الــعـــمل بـــرؤيــة
كالســـيــكــيــة حــافــظت عــلـى الــنص األصــلى وطــالب
ـتــدربـ عــمل مـقــارنـة حــسب وجـهـة اخلـشــاب من ا
نـظرهـم فى العـرضـ إضافـة إلى طـرحه عددًا من
ــنـــهج اإلخــراجـى وخــاصـــة بــعــد األســئــلـــة تــتـــعــلق بـــا

. مشاهدتهما لفيديو العرض
ـهــرجــان عــقـد وفى ســيـاق مــتــصل شــهــد بــرنـامـج ا
ــســرحى بــإشـراف د. ورشــة خـاصــة فى الــديــكـور ا
عبد الـناصر اجلـميل الذى أكـد حرصه على تـنفيذ
ـتـدربـ إلى أقـصى بـرنـامج تـدريـبى مـركـز إلفـادة ا
ـهارات وخـبـرات جـديدة تـتـعلق درجـة مع إكسـابـهم 
ـسـرحى وتـأثـيـرات الـضـوء عـلـيه ـنـظـر ا بـتـوظـيف ا
اكـيتات ـتدربـ  فيـما بـعد وهـو ما تـطلب تـنفـيذ ا
ـنـاظـر مـسـرحـيـة والـتـدريب عـلـى كـيـفـيـة تـنـفـيـذها

ناقشات بعد 8 ساعات من ا

مكتب فنى وموقع إلكترونى وميزانية إضافية..
ستديرة» ائدة ا  أهم توصيات «ا

ـــتــــابـــعـــة بــــحـــيث تــــقـــتـــصــــر عـــلى والـــنــــدوات وا
ــتـــابــعــ ــؤمـــنــ بـــالــتـــجــربـــة وا ــســـرحــيـــ ا ا

والداعم لها.
سـرح فى حدود > زيـادة ميـزانيـة إنـتاج نـوادى ا
االرتـفـاع الـعـام لألسـعـار لـلـحـفـاظ عـلى مـسـتـوى

اإلنتاج احلالى.
> تـــــوثـــــيق كـــــافـــــة جتـــــارب الـــــنـــــوادى مـن خالل
تــصـويـرهـا وحــفـظـهــا عـلى أسـطـوانــات مـدمـجـة
واقع باإلضافة إلى CD وإتاحتها فى كافة ا
ـتـابـعـات الـنـقـدية الـتـوثـيق اإلحـصـائى وأرشـفـة ا

تعلقة بالنوادى. ا
ـواقع ــتــمـيــزة فى كــافــة ا > حتــريك الــعـروض ا

الثقافية.
> عــدم االقـتــصــار عــلى لــيـلــة عــرض واحـدة أو

ليلت فى حالة التصعيد للمهرجان اخلتامى.
حتديـد موعـد سنـوى ثابـت للـمهـرجان اخلـتامى
ويـقــتـرح أن يــكــون فى األسـبــوع األول من إجـازة
ــشــاركــ فى نــصـف الــعــام نــظــرًا ألن مــعـــظم ا

العروض من طالب اجلامعات.
ـتـمـيـزة وتبـنى > الـعـمل عـلى تـسـويق الـعـروض ا
ــهـرجــانـات الــعـربــيـة والــدولـيـة مـشــاركـتــهـا فى ا

اخملتلفة.
تابع لها لتقد هتم بالتـجربة وا > دعوة ا
ورقة عـمل حـول تقـييـم التـجربـة وتـصورات أفق
تـطويرها مستـقبالً على أن يتم تـخصيص حلقة
ـنـاقـشـة هـذه األوراق وتـخـصـيص حـلـقـة بـحث 
ــنــاقــشــة بــحث أخــرى - أو أكــثــر مـن حــلــقــة - 

التصورات اخلاصة بفلسفة النوادى.

آرائــهم فى نـوعـيـة هــذه الـورش وطـرق الـتـدريب
بها.

> اسـتـحـداث ورش تـدريـبيـة فى مـجـال تـقـنـيات
سرح. خشبة ا

ط إنـــتــاجـى وســيط أعـــلى من > اســـتـــحــداث 
مــيـــزانـــيــة اإلنـــتــاج احلـــالـــيــة لـــلــنـــوادى وأقل من
مـيزانية إنـتاج الفرق عـلى أن يعمل فى ظل هذا
عـتـمدون حـديـثًا بـاإلضـافة الـنمط اخملـرجـون ا
إلى الـــفــرق الـــتـى تــخـــصـــصت فـى الــعـــمل عـــلى
مشروع مسرحى متـميز ومغاير مع اعتماد هذه

الفرق وتخصيص ميزانيات سنوية لها.
ــسـرح عـلى > إنـشـاء مــوقع إلـكــتـرونى لــنـوادى ا
شبكة اإلنترنت ونشر أهم عروض النوادى على
ـــعــلـــومـــات بــ ـــوقع واســـتــغـالله فى تـــبـــادل ا ا

عنية. األطراف ا
> إعــادة الـــنــظــر فى تـــشــكــيـل جلــان الــتـــحــكــيم

ـهرجان اخلـتامى الثـامن عشر ضمن فعـاليات ا
ـسـرح وخالل يـومى 23 24 نـوفـمـبـر لـنــوادى ا

ستديرة اخملصصة ائدة ا 2008 عقدت ا
ــســرح فى تـصــوراتـهم ــنــاقـشــة شـبــاب نـوادى ا
حــول أفق تــطــويــر الــنــوادى وقــد أدار نــقــاشــات
ـسرحى عزت زين وحـضرها - ـائدة اخملرج ا ا
بـــاإلضـــافـــة إلـى شـــبـــاب الـــنـــوادى - اخملـــرجـــان
ســامى طه حــمـدى طــلــبـة والــنـاقــدة نـاهــد عـز
ن اخلــــشـــــاب بــــاإلضــــافــــة إلى الـــــعــــرب ود. أ
ـسـرح وبعـد نقـاش امـتد ألكـثر مسـئولى إدارة ا
ــائـدة من أربع ســاعـات فى كـل جـلــســة انـتــهت ا

إلى عدة توصيات جتملها السطور التالية:
ـسـرح عــلى فـلـسـفــة تـعـتـبـر > تـأسـسـت نـوادى ا
يات مصـغرة فى األقاليم ثابـة أكاد الـنوادى 
ثـم حتـــولت مع مـــرور الـــوقت إلـى حـــركـــة إنـــتــاج
لعـروض مسـرحيـة منخـفضـة التـكالـيف.. ونحن
اآلن فى حـــاجــة إلى حتــديـــد فــلــســفـــة ومــفــهــوم
ــــســـرح وفق  األهـــداف الـــتى مـــحـــدد لـــنـــوادى ا

أنشئت من أجلها.
> تــشـــكــيل مــكــتب فـــنى إلدارة نــشــاط الــنــوادى
ــركــزيـــة وتــلــقى بــحــيث يـــتــولى وضع اخلـــطط ا
الــــبــــرامج من األفــــرع الــــثــــقــــافــــيــــة اخملــــتــــلــــفـــة
ومـناقـشتـها ومـتابـعة تـنفـيذهـا ضرورة الـبدء فى
ـثل خـطـوة أولى فى ـشـروع باعـتـبـاره  تـنـفـيـذ ا
الـتـأكـيد عـلـى الـفلـسـفـة الـتى أنـشـئت مـن أجـلـها

سرح. نوادى ا
االهــــتـــــمــــام بــــالـــــورش الــــتــــدريـــــبــــيــــة فـى كــــافــــة
الــتـخـصـصــات الـفـنــيـة مع مـراعـاة االحــتـيـاجـات
الــفـعــلــيـة لــشــبـاب الــنــوادى من خالل اســتـطالع

حمدى طلبة

إسالم مخيمر 

اجلمهور يختار «األسوأ»
هرجان فى عروض ا

قــامـت مــســرحــنــا بــإجـــراء اســتــبــيــان الخــتــيــار
ـــهـــرجـــان وعـــنـــاصـــرهــا األســوأ فـى عـــروض ا
ــتــابع شــارك فــيه عــدد كــبــيـــر من اجلــمــهــور ا

هرجان.. لفعاليات ا
وكانت نتيجة االستبيان كالتالى:

أسـوأ عـرض أول "ثــورة الـزوجن" لـنـادى مـسـرح
السويس إخراج كامل عبد العزيز.

 أسـوأ عـرض ثـان تـقـاسـمـهـا عـرض "جـرنـيـكا"
لـقـصـر ثــقـافـة مــصـطـفى كــامل إخـراج شـريف
عـــــبــــاس و"صــــور مــــتــــحـــــركــــة" لــــنــــادى قــــصــــر

األنفوشى إخراج محمد عبد الصبور.
أمــا أســـوأ عــرض ثــالث "مــســـافــر لــيل" لــنــادى

مسرح قصر القبارى إخراج إسالم مخيمر.
ــثل: فــاز بـهــا مــجــمـوعــة عــمل عـرض أســوأ 

"ثورة الزجن" لفرقة نادى مسرح السويس.
ـثـلــة: مـنـاصـفـة بـ هـنـاء مـرجـان عن أسـوأ 
عرض "البالطـوه" لفرقـة نادى مسـرح إقليـمية
بـورسـعـيد وسـمـاح مـصـطـفى فى "ثـورة الزجن"

لنادى مسرح السويس.
أسـوأ ســيــنــوغــرافــيــا: مــنــاصــفــة بـ إبــراهــيم
الفـرن عن "مقـلـوب الهـرم وكامل عـبـد العـزيز

عن "ثورة الزجن".
أســـوأ أحلـــان: شــريـف اجلــريـــتـــلى عـن عــرض

"ثامن أيام األسبوع" لنادى مسرح الفيوم.
أكـمـا اخـتـار اجلـمـهـور سـوأ مـخـرج أول: "كـامل

عبد العزيز"
وأســـوأ مــخـــرج ثــان: مـــحــمـــد عــبـــد الــصـــبــور

وشريف عباس.
وأسوأ مخرج ثالث: إسالم مخيمر.

وأسوأ نص: جرنيكا تأليف شريف عباس.

بقفاى  .
نكتوت : عبار مافى . هى بالكورة يا على وحياة عشمانة بنتى ما بعبر 

عـلى أبو ضـهير : انا كـوار ما بـاخـد انقـصى لى من الثـمن وإال بـشيل بـحر
أبيض . 

نكتوت : هى أصلك أنت راجل بطال مـا عندك قروش وجاى تلعب ساكت
..

عـلى أبــو ضـهـيـر : انــا مــا عــنـدى قــروش يــالــغـشــيــمــة يـا أم كــنــبــيـيـت عـلى
بالطالق ان كان رقيبتك اال اخدها 

نـكـتوت : انت مـا تـنـبذنـى ان كان عـنـدك قـروش اشـتـرى مـا عـنـدك قروش
شـيل بحر ابيض الله يـرزقنى براك وان كان فيه قـروش بالصح واجلماعة

جاي بديك باربعة وج بثالثة وده باتن .
عـلى أبـو ضـهـيـر : اهــا دوبك انــعــدلت يـا ام عــشــمـانــة بــارك الـلـه فـيه (ثم
ــريــســة ويــغـنـى : ادرن فــوق الـبــوادى بــيــطــيع لى يــشــرب نــفس كــبــيــر من ا

اللعادى وياشجوج دربك خدادى ..
ريسة ).. اجلماعة ( يدخلوا جماعة ا

ـ سالم عليك يا على ابو ضهير
عـلى أبو ضهير : مرحب حـبابكم ادخـلوا جاى الـع كلـها حبـسناهـا وعينا

رخيصة وام عشمانة انسترت معانا الليلة .
نـكتوت : حبابـكم جيـدا جيتم اشـربوا يا ولـيداتى تـنفعـكم حنـتوت فى بطن

احلشا حش دريعاتكم وطح اخياتكم .
على أبو ضهير : حرم اال تشربوا

اجلــمـاعـة: ( يــشــربــوا من الــيـرام مــبــاشــرة وواحــد يــغــنى ) عــيــنت الــبـرزم
رشاش بيجر عوله العطاش الدود جرجر فى دماص وحجر شجرها حتى

الوارد قبالها العالوية برحلها .. برى على م يحملها .
اجلماعة: ( يكوركوا ويشربوا ثانيا واخر يغنى )

ـغاص  وزلـلـيج دربى انـا عنـد الـهـايض قاسى خـرفـة لرفـيـقى ولـلخـصـيم 
مـا بـيـفـرح رفـيـقى الـلى بـيـلـقى يـوم فى كـبـاسى شـ عـيـبى يـقـولـوا الصـبى

مراسى .
اجلماعـة يكـركوا ويشـربوا واخـر يغنى : الـشراب حـد القمـر وشارب الورد
عـصــمـة انــســمـر الــبــصـلى شــ عــمـر  الــفــايـدة فى طــيــبـة الــعــمل . حـرم

تشربوا 
اجلماعة : يكوركوا ويشربوا وآخر يغنى : 

مـسـجــونـ فـى احلـديــد راجـ الــرفـاقـة ونــشـرب فـى الـورد مــانـا شــفـاقـة
ددرب قد مانى العالج ال شف جمل ال ريت لى ناقة . 

على ساجور : يقول الى على أبو ضهير : ابرك برك بشارة ولد شلعى .
ريسـة شربة طـويلة على أبو ضـهير : يـبرك على ركـبة ويـشرب من برمـة ا

ويقول نكتوت يا ام ظريته الشر اللى يهردك حيبى البنوت .

الصادقة وأبـيات أبيات بفـضل العلم ناطـقة وشوقتنـا لذرية تضارعك فى
األدبيـات وتعرف ان اجلـنة حتـت إقدام األمهـات وما احـلى تعـلقك بـالدين
وأنت إنـــشــاء الــله من أهل الـــيــقــ . فــســر أيــهــا الــتـــلــمــيــذ بــهــذه اخلــطــة
رضـيـة وجد فى عـملك صـبـاح وعشـية وسـتـكون بـإذن اللـه نافـعا لـرجال ا

قبيلتك وبعونه تعالى مرشدا ألهلك وعشيرتك . 
يفتـخرون بك فى كل مـجلس ونـاد وتكـون موفقـا للـنصح والـرشاد أما أنت
عـانى ألنـها أيهـا الـشيـخ محـمـد محـمـدان فقـد أخـطـأت فيـمـا ذكرتـه من ا
فـاسدة عـاطلـة واهية وكـليـمات سـاقطـة سافلـة خاويـة وال لوم عـليك فـيما
فات الن اجلهل كـان متـربعـاً بيـنكم فى اجملتـمعـات أما أالن فـقدوا وجدوا
ـدارس ـرشـدين ونــشـرت احلـكــومـة رجـالــهـا الـعــامـلـ وشــيـدت ا بـيـنــكم ا
ـكــاتب وعـيـنت األســاتـذة إلرشــاد كل طـالب وهـذه آيــات بـيـنــات ظـاهـرة وا
فـاقــبل نـصــحى وال تـكن كــالـعــجـوز احلـائــرة وأنت أيـهــا الـشــيخ األصم قـد
ــا فـيـه حـسن نــعــمـتك وجــعل خــالـة نـفــحك الــله بـاخلــيــر األ  وأرشـدك 
ولـدك بجميل سريـرتك وأظهرت اإلخالص فى حتسن مسـتقبله وأفرغت
جـــهـــدك فى إصـالح مـــأمـــله فــــنـــعم أنت أب شـــفــــوق نـــافع ووالـــد مـــرشـــد
ولـلمـرشـدات طـائع فـجزآك الـله خـيـر اجلزاء وأبـعـدك الـبـارى من كل شر
وبالء .قل جاء احلق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فأالن احكم بان
والـد التـلـميـذ أصـاب وولـده الكـر أجـاد وأجـاب أما الـراعى فـقـد طمس
اجلــهل قــلــبه بــخــزعــبالت األقــاويل وال أظـن أحـدا يــكــون لــكالمـه نــصــيـر
ووالـده اضـر وأقبـح وفعـله أشـنع وأفـظع . فـأهـنئـك أيهـا الـتـلـميـذ بـالـنـصر

ا قاله فى حجتك .  فى قضيتك وأهنئ والدك 
الفصل الثانى
ريسة وعلى أبو ضهير وجماعته  نكتوت بائعة ا

نكتوت : تظهر وأمـامها  جملـة برام مريسة وبـيدها قرعة تقـلب بها برمة
ريسة وتقول :  إلى أخرى لتصلح حالة ا

يا فـتاح يا عليم يا رازق يـا كر يا شكيتى مـوسى ترحمنا يا شيخ إدريس
ده ما تـخلى زوال يتـعدى يا ود األرباب يـا فتـاح الباب يـا صاحب القـده وا
بـركة الله ورسول الله جتيب دكـناب يجيب عوضـاب جتيب عكداب شرابا

باخلاطر اجملبور وحتضر وليدى على ولد ساجور .
على أبو ضهير : يدخل ويكورك ويقول : نكتوت سالم عندك شوية الليلة

نكتوت : اخلير فيه الورد فيه وكرف فيه والوراب فيه . 
ريسة بإصبعه ويقول ) عميرك كعب ماله  على أبو ضهير ( يذوق ا

نـكتوت : أنت كـذاب أدور ما عـندك قـروش والله تـاخد نـفس اال تـمسك
من رقيبتك .

على أبو ضهير : تمن دا كم وتمن دا كم ?
نكتوت : الورد بخمسة قروش والكرف بأربعة قروش والوراب بثالثة 
عـلى أبـو ضـهـيـر : الــثـمن دا غــالى اعـبـرى لـى بـالـعــبـار واجلـمــاعـة جـايـ

> مسرح كنيسة األنبا أنطونيوس بشبرا يشهد يومى 13 و14 ديسمبر اجلارى تقد مسرحية «بلد بتاعة طوابير» إخراج بيتر مفرح.

28
 ¢UÉN ∞∏e 

> يـــأتى مــصــطـــلح درامــاتــورجى Dramatury مـن الــكــلــمــة
.Dramatic advicer سرحى ستشار ا انية: ا األ

سرحي جريدة كل ا

8 من    ديسمبر 2008 العدد 74

نكتوت : يـا اوالدى اجيب ليكم البـنوت وانت يا على واد سـاجور يا وليدى
البـنوت جتى هسى ولكن العـرب ديل مطموس ويسـول لى فتنة فى بيتى

وهسع الترك يجوا يظبطونى وانا مره كبيرة ما بقدر على الشدايد . 
عــلى ســاجــور :  امــشـى جــيــبى الــبــنــوت لــيــهم حــرم انــا قــاعــد مــا جتى

عوجة.
نـكـتـوت : تــعـالى بــا بـعـيــد مـيــسه يـا وزنـه قـلـيـل يـا كـر ادره كــلـكن تــعـالن

اتونسن مع اجلنيات .
الـبـنـات : يــدخـلـن ويـزغــردن ويــقــابــلــهم الــرجـال بــالــكــوراك ويــهــزوا لـيــهم

بالسكاك والعكاكيز 
على ابو ضـهير : على الـطالق تقعدن اشـربن يا بنات عـلى الطالق تقولن

خايفات من شنو ان كان وقع من السما اال اسنده بايدى دى .
ريسة وواحدة منهن تغنى :  البنات : يزغرتن ويشربن ا

حس الـبــنــدق مـا بــيــضـله عــودام جــنـاهم بــيــدخـلــوا يــا بـنــات تــيـران الــديـة
سحروا 

الـرجـال : (تـقــوم وتـسل الـسـكـاكـ وتــهـز عـلى الـبـنــات ويـكـوركـوا والـبـنـات
ـراز يــزغـرتن وأخــرى تـغــنى) يـا جــبل احلـراز مــا نـطــلع الـفــاز ويـا حــجـر ا

كبديك ركيزة الفار ده جبل تامى تابى خريف الراز . 
الـبـنــات يـزغـرتن ويــكـوركن واحـد الـرجــال يـغـنى : يــا رب كـر يـا صـاحب
الـكفـيـلة بـدور تـرابيـزة فـيهـا تـمانـيـة بيـرة  بـدور خمـسـ جنـيه فى جـيبى

أشيلها بدور النية فوق أيدى اديره . 
بــالـبـنــات والـرجــال يـزغــرتن ويـكــوركن واحـد مـن الـرجــال يـغـنـى :  نـشـرب
سمـسكون فى بيـوتنا ونتـونس مع بنوتنـا فوق النار بـينجض شرمـوتنا نحن

اجلنة وين بتفوتنا 
اجلماعة : يكوركوا وواحدة من البنات تغنى : 

سيدى اللسد أبو فواطر با جبار للخواطر ضارب اليوبو وبيناتر .
البنات والرجال يكوركن ويزغرتن .

حميدان (الراعى فى الفصل االول ) يـدخل على اجلماعة ويقول : سالم
عليك يا أبو ضهير سالم عليكم يا هوى 

على أبو ضهير : حبابك حبابك يالبخيت حرم تشرب 
حميدان : يشرب من البرمة 

على أبو ضهير  : مالك مبطل كده يا حميدان 
حـمـيـدان : دربى ده انــا جــيت من الــغــنم الــله يــقـطــعن والــله الــســرو كـمل
حلـمى ويــبس ريـقـى ده تـقـول مــكـســور من الـوقــوف وفـوق الــتـعب ده مـرت
ابـوى ما هى مـريحـانى وبقـت لى فى رقبـتى وكل يوم تـشـتكـينى عـلى ابويه

ومضعيانى فى عمرى .
عـلى أبـو ضـهـير : الـغــنم بـبــنـبـيــنى كل يــوم مـتـبــيع لك فـيــهم واحـدة وجتى

تروى فى الورد ده وردن ساقط حرم تشرب حرم تاخد دك وعماره 
حـميدان : يشـرب شربـت متـوالتـ ويغـنى : بشـرب فى الورد تـمدت فى

ساقية ما صمت رمضان فاطر اتعمدت وا سجمى ورمادى ان مت 
ـسيخ فـوق وجهـك ده . من حيـنك جتيب عـلى أبو ضـهيـر : تب عـليك يـا ا
وت فوق شرابنـا ياخلميلة خشـميك ده اصله ما بجيب سمح ليـنا طريق ا

. الله يقطعك يالعوير حرم ما نشرب جميع . 
حميدان : عوير انا يـاللدينة يـالغشيم  عـاينوا احلسنـاوى اللطيجش ده .

حرم تفك حشيمك دا ألدبحك ضبح السخيلة .
على أبو ضهير : تضبحنى أنت يا عوير يا رويعى الغنم 

( االثن يقوما على بعضهما ويسال السكاك ) 
نكتوت والبنات : يكوركن وقولوا الزول قتل الزول 

(قـبل ان يـتطاعـنوا بـالسـكاكـ يدخل عـليـهم الفـكيه فـيقف احلـاضرين
موقف اخلجل ) 

الفقيه : اخلـمر مفتـاح كل شر أم الدين اإلسالمى نـهى عن شرب اخلمر
وشـدد الــتــنـكــيل عــلى شــاربه وانــذره بــأنـواع الــعــقــوبـات فى الــدارين وهى
حرام سـواء أقل شاربـها أم أكـثر  فـما اسـكر قلـيله فـكثـيره حـرام . كما ان
كل مـسـكــر حـرام من أى نــوع كـان ال يــسـتـثــنى خـمــر الـشــعـيـر أو الــتـمـر أو

العسل أو االدره  وان كانت قليلة . 
ولــست أريـد إطــالـة الــكالم فى حتـر اخلــمـر فـكـل مـسـلـم جـاهال كـان أو
ه بل الـذى أريــد ان أقـوله هــو تـذكـيــر هـؤالء الـذين ـا يــعـتــرف بـتـحــر عـا
ـسـكـرات فـرحـ مـسـرورين وهم غـافـلون يـلـقـون بـأنـفسـهم إلـى أحضـان ا
ـهــلـكــات وتــعـلــقـهم بــأذيـال عــمـا يــجـره عــلـيــهم طــيـشــهم وانـدفــاعـهـم إلى ا
سـرات الكاذبة الوقتيـة التى يعقبها نـدم طويل وحسرة دائمة ان لم تكن ا
ا خـسروا من دينهم ودنياهم يا طاعة هواهم فيا فى الدنيا ففى اآلخرة 
أســـفـــاه كل األسف ويـــا عــجـــبـــاه كل الـــعــجب ـ لـــقـــوم هــذه حـــالـــتــهـم وتــلك
األخـالق هيـئـتـهم حـالـة يـالـهـا من حـالـة تـدمى الـقـلـوب وتـكـسب حـاضـرها
أشـر أسـلـوب وهـيئـة يـا لـهـا من هـيئـة تـنـفـطر لـهـا األكـبـاد ويـستـفـظـعـها كل

خبير وهاد .
ــتــحـدة مــشــاربـكـم وأهـواكم مـالـى أراكم أيــهـا الــقــوم اجملـتــمــعــة أبـدانــكم ا
ــعــاصى فى جـــريــانــكم ومأل بــاحملـــرمــات عــيــونــكم واحتــد خــشــيـــتم ا
ريسـة وهى أم الكبائر وهى صاحبة أشتـاتا والفكر منكم طـائر تشربون ا

اجلنون والفتون واخلبائث وداعية ألسوء األمور وقال الشاعر 
أخو الشراب ضائع الصالة 
وضائع احلرمة واحلاجات 

وحاله من أقبح احلاالت 
فى نفسه والعرس والبنات 

أف له أف إلى آفات 
خمسة األلف مؤلفات 

ريـسـة القـاتلـة الـباطـلة أفال يـنـظر أحـدكم إلى اآلخـر إذا شرب من هـذه ا
اخلــبـيـثـة الــتـعـيـسـة يــجـده يـتـخــبط كـمن مـسه الــشـيـطـان ال يــعى مـا يـقـول
ـبدول . إذا قـال قـوالً خـلط فى قوله ـخر مـا ـزح ويشـخـر و ويـضـحك و
وإذا عمل عمال ضل فى عمله . يتصف شاربها من األخالق أتعسها ومن
خ واألعـصـاب  ـكـاره أسـوأهـا وأبـأسـهـا وهـى بـعـد ان تـدور دورتـهـا فى ا ا

 شريف عباس 

 كمال عبدالعزيز
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> يشـير مصـطلح ديـناميـكية اجلـماعـة إلى مجمـوعة الـطرائق اخلاصـة بعلم
الـنفس االجتـماعى الـتطـبيقى الـتى تهـدف إلى حتسـ معرفـتنـا بآلـية عمل

اجلماعة وإلى دفعها نحو تغيير سلوكها.
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سرح األردنى يختتم دورته اخلامسة عشرة مهرجان ا

 12دولة عربية أضاءت مسارح عـَمّـان 

ـمـثـل " وعـُـقـدت فى حــول " فن تـكــوين ا
الـــفـــتــرة من الـــثـــانى والـــعـــشــريـن وحــتى
الـسـادس والـعـشـرين من شـهـر نـوفـمـبر 
ـمـثـلـة رجاء وأشـرفت عـلـيـهـا اخملرجـة وا

بن عمار .
هذا باإلضـافة إلى النـدوات الفكـرية التى
ـــرأة ــــهـــرجـــان " ا عـُـــقـــدت عـن مـــحـــور ا
سرح " وفـيها تمت منـاقشة العديد من وا
رأة مضموناً وضوعـات التى تتخذ من ا ا
أو مـحــوراً لـهـا  ولـذا فقـد تـمت مـنـاقـشة
ـــســـرح " وفــيـــهـــا تــمت ــرأة وا مـــحـــور " ا
ــوضــوعــات الـتى مــنــاقــشـة الــعــديــد من ا
رأة مـضـمونـاً أو مـحوراً لـها  تـتخـذ من ا
ـرأة ولـذا فــقــد تـمت مــنـاقــشــة مـحــور " ا
سرح  ــ دراسات تاريخية " وقد شارك وا
ــان عـــون من فــلـــســطــ  د. عــز فـــيه إ
الــدين هاللى مـن الــســودان  د. ســامــيــة
حبيب من مـصر  د. يحيى الـبشتاوى من
ـونى األردن  وأدار الـلـقـاء د. فـراس الـر
ـضـامــ الـفــكـريـة فى ... وفى مـحــور " ا
سرحى الـنسـوى " شاركت فتـحية األدب ا
احلـداد من الـكـويت  بـاسم دلـقـمـونى من

الـذى كـتـبه وأخـرجه عـبـد الـلـطـيف شـما 
ـسرح األردنى وهو أحـد رموز ومـؤسسى ا
 والـذى لم يـكن عـلـى نـفس مـسـتـوى بـقـية
ـــقــــدمـــة داخل ـُ ـــســــرحـــيــــة ا الـــعــــروض ا
فـرطـة ومـشـاكله ـهـرجان لـكالسـيـكـيـته ا ا

اإلخراجية والكتابية الكثيرة ...
سرحية وكفاعـليات متوازية مع العروض ا
ـــيـــة كــــرّم فـــيـــهـــا أقـــيـــمـت نـــدوات تـــكـــر
ــسـرح الــعــربى  ــهــرجــان بـعـض رمــوز ا ا
وهـم : رجـــاء بـن عــــمـــار / تــــونـس  فـــؤاد
الـــشــــومـــلى / األردن  يـــوسـف الـــعـــانى /
الـعـراق  مـجـد الـقـصص / األردن  عـبـد
الـعـزيز الـسـريع / الكـويت  تـوفيق جنم /
األردن  رفـــعـت الـــنـــجـــار / األردن  وقــد
أدار نـدوات الـتـكــر د. يـحـيى الـبـشـتـاوى

والروائى هزاع البرارى ...
أيضاً أقيمت ورشتان تدريبيتان استمرت
كل واحـدة مــنـهــمـا لـعـــدّة أيـام مـتــوالـيـة 
وكـانت األولى فى فن الـسـيـنـوغـرافـيا فى
الـــفــتـــرة من الــســـابع عــشـــر إلى احلــادى
والعـشـرين من نوفـمـبر  وأشـرفت عـليـها
شــاديـة زيــتــون  والـورشــة الــثـانــيـة دارت

يـــد مـــخــرجه زيـــد خـــلـــيل مـــصــطـــفى إلى
ـــعـــظـم ألــوان عـــرض كـــومـــيـــدى يــزخـــر 
وقف  الـشـخصـية  كـوميـديا احلـركـة  ا
فـقـد لعب الـعـرض ومن قـبل اإلعـداد على
سرحية ( فكرة حتـول معظم شخصـيات ا
ـــاسه  عــــبـــد الـــله  ... ) من ـــفــــتى ــ أ ا
النـقيض إلى النـقيض  ولـذا فقد رأى أنه
مكن صـناعة أجواء كوميدية ما عبر من ا

هذا التناقض ... 
وعرض " قاتل ومـقتول " الذى كـتبه جمال
أبو حـمدان وأخرجه على اجلراح استطاع
أن يُـــقـدم صـورة بـصــريـة جـيـدة من خالل
مـــنـــطـق بـــنـــاء الـــصـــور وهـــدمـــهـــا بـــهـــدوء
وسـالســـة كــــبـــيــــرة  وقـــد لــــعب الــــعـــرض
مضـمـونـيـاً عـلى فـكـرة قتل األخ ألخـيه من
خالل تـقـد مـُـعــاجلـة مـسـرحــيـة جـديـدة

حلكاية " قابيل وهابيل " التاريخية ...
أمـا عــرض " رق الـدم " الــذى كـتــبه أيـضـاً
جـمـال أبـو حــمـدان وأخـرجـته لــيـنـا الـتل 
فقـد قدم بـصورة كالسـيكـية مـفتـعلـة ليس
لــهــا أيـة جــمـالــيــات تـذكــر سـوى مــا نـدر 
وكـــذلـك عـــرض " لم نــــعـــد جـــوارى لـــكم "

سـرح األردنى فـعـالـياته اختـتم مـهـرجـان ا
الـتى اســتــمـرت طــوال أربـعــة عــشـر يــومـاً
عـلى مـسارح عـَـمّـان فى الـفتـرة من الرابع
عــشــر إلى الــسـابـع والــعـشــريـن من شــهـر
نـــوفـــمـــبـــر اجلـــارى  والـــتى تـــمـت فـــيـــهــا
اسـتــضـافــة عـروض مــسـرحــيـة من اثــنـتى
عــــشـــرة دولــــة هى : مــــصـــر  الــــكـــويت 
الـعـراق  اإلمارات  سـوريـا  الـسـعـودية 
الـبـحـرين  اجلـزائـر  الـسـودان  تـونس 
فـــلــــســـطـــ  بـــاإلضــــافـــة إلى الـــعـــروض
األردنية ... ودورة هذا العام تعتبر الدورة
ـهـرجان  الـعـربـية الـسـابـعـة فى مـسـيـرة ا
وقـد خصصـت التيـمة الرئـيسيـة لها عن "
سـرح الـنسـوى " وتـمت منـاقـشة الـعـديد ا

هرجان ... من محاوره خالل أيام ا
وفـى كـلــمــتــهــا اخلــتـامــيــة أكــدت الــســيـدة
نـانــسى بـاكــيـر  وزيــرة الـثــقـافــة األردنـيـة
ــــهـــرجـــان  عـــلى ضـــرورة مـــد وراعـــيـــة ا
اجلسـور الـثـقـافيـة بـ جـمـيع دول الوطن
سرح أحد أهم العربى  وأكدت على أن ا
هـذه اجلـسـور الـفـاعـلـة عـلى هـذا الـطريق
... هـــذا فـــيـــمـــا ذهـب الـــشـــاعـــر جـــريس
ــسـرح ســمــاوى فى كــلــمــته إلـى ضــرورة ا
ــواطن الــعــربى  كــحــاجــة مـُــلــحـــة لــدى ا
وأرجع االهـتـمـام بــاحـتـفـاء مــهـرجـان هـذا
ــــرأة إلى كــــونــــهــــا قــــد أكـــدت الــــعــــام بــــا
ـسـرحى الــفـاعل سـواء كـانت حـضــورهـا ا
ــثــلـة أو كــاتـبــة أو مــخـرجــة أو بـاحــثـة 
ــرأة كـــانت دومــاً وأشــار جـــريس إلى أن ا
مـــفـــردة أســـاســـيـــة مـن مـــفـــردات اإلبــداع
واجلـــــمـــــال فـى األدب والـــــفن والــــــنـــــحت
ـــســـرح لـــيس كــــمـــوضـــوع فـــقط  وإ وا

كمبدعة أيضاً ..
وطـــوال األربـــعــة عـــشـــر يــومـــاً  تـــقــد
خــمـســة عـشــر عـرضــاً مـســرحـيـاً تــنـوعت
فيما بـينها ب الكـوميدى  واالجتماعى 
ــعـتــمــدة عــلى الــرقــص وتــلك الــعــروض ا
ـســرحى احلـديث  ومـن األردن وحـدهـا ا
قـُــدمت خـــمــســة عــروض  هى : " أحالم
مـُقـيّـدة " وهى من إخراج محمد بن هانى
وتعـتـمد بـشـكل رئيـسى عـلى بعض سـمات
مـــســـرح مــا بـــعــد احلـــداثـــة حــيـث تــزامن
األحـداث فـوق اخلـشبـة  وتـفـتـيت اجلـمل
احلواريـة وتـنـاثـرها وعـدم وجـود مـركـزية
لألحـــداث  ... والـــعـــرض يُــــعـــالج فـــكــرة
تحقق كتمل  أو لنقل غير ا احللم غيـر ا

لدى شباب اجليل اجلديد ...
ـأخـوذ أمـا عـرض " إشــارات وحتـوالت " ا
من نص ســـــعــــد الـــــله ونـــــوس " طــــقــــوس
اإلشـارات والــتـحــوالت " فـقــد حتـول عـلى

األردن  وطـفـاء حـمـادى من لـبـنان  وأدار
اللـقـاء د. يـحـيى البـشـتـاوى  وفى مـحور "
سرحى " رأة وحركة التمثيل واإلخراج ا ا
شـــارك عــواد عـــلى من الـــعــراق  د. جــان
داود من لبـنان  واخملرجة مـجد القصص
ــــونى مـن األردن  وقـــد ود. فــــراس الــــر
أدار الــــنــــقـــــاش الــــكــــاتـب الــــروائى هــــزاع
الـــبـــرارى  ثـم اخـــتـــتـــمـت هـــذه الـــنـــدوات
أعمـالهـا بتـقد شـهادات إبـداعيـة كتـبتـها
بـعض الـفـنـانـات العـربـيـات من مـثل : قـمر
الــصــفــدى  د. مـِــلــحــة عــبــد الـلـه  نـادرة
عـمران  بـيـنمـا قـدم اخملرج األردنى غـنام
غـنام شـهادة إبـداعيـة عن الفـنانـة األردنية

سوسن دروزة ...
هـرجان أيضـاً عدداً آخر وقد استـضاف ا
ــــســـرحـــيــــ الـــعــــرب من مـــخــــتـــلف من ا
سـرحـيـة  ومـنهم االجتاهـات والـتـيـارات ا
اخملــــرجـــة الــــلــــبـــنــــانــــيـــة رانــــدا أســــمـــر 
سـرحى يوسف احلمدان من البحرين  وا
اخملــــرج عــــمــــر غــــبـــــاشى من اإلمــــارات 
ــســـرحى جــمـــال عــبــود رئـــيس حتــريــر وا
سرحية الـسورية  والفنان مجلة احلـياة ا
عــبـــد الــرحــمن أبــو الــقــاسم من ســوريــا 
والـفنـانة ر أمـ من فلـسطـ  والنـاقد
د. حـسن رشـيـد من قـطـر  ود. جان داود
من لبنـان  والفنـانة وفاء احلـكيم والكاتب
ـسـرحى إبـراهـيم احلـسيـنى من والنـاقـد ا
مـصر  والـفنـانة كـاملـة العـيادى  واخملرج
فـؤاد الـشطى من الـكويت  اخملـرج محـمد

بن قطاف من اجلزائر ...
ـــــســــرح األردنـى فى دورته ومـــــهــــرجـــــان ا
اخلـامسـة عشر ــ الـدورة العـربيـة السـابعة
ــ يــنـــتــوى حتت إدارة رئـــيــسـه اجلــديــد د.
سـالم الـدهــام زيـادة عــدد الـدول الـعــربـيـة
شاركة والـعمل على اختيـار هذه النوعية ا
ــتــمــيــزة الــتى ــســرحــيــة ا من الــعــروض ا
تستطـيع عبر جودتها أن تـكون خير سفير
لبالدها باإلضـافة لكونها تقـدم قيمة فنية

وفكرية عالية ...
ـــهـــرجــان ـــا كـــان أهم مـــا اخـــتـــتم بـه ا ر
فـعـالـيـاته هـو هـذا الـطـلب الـذى تـضـمـنـته
كــلـــمــة اخملــرج الــعـــراقى الــكــبـــيــر يــوسف
الـعــانى وهـو يُــطــالب بـحـريـة تــنـقل فـنـانى
ـســرح عــبـر الــدول دون قـيــد أو شـرط  ا
ـسـرحى يـجب أن يُــعـامل وكـأنه فـالـفـنـان ا

سفير فوق العادة لبالده .

مثل  ورشتان فى السينوغرافيا وفن تكوين ا
سرح رأة وا وندوات عن ا

 عمان :
 إبراهيم احلسينى

الفصل األول
القسم األول 
الراعى وولده

سـرح نائما ويـحلم ويتقـلب على أجنابه ) تك. حمـيدان : (يظـهر على ا
اللـ اندفق. حوض الـكرتة الـغنمايـة ماتت الكـبروس الكـبروس.. يالله

ريسة.  يا جنوى على ا
يـظـهر ويـيقـظ حمـيدان ) قـوم يـا ولـيـد قـوم الـوطا مـحـمد حـمـيدان : (
أصـبـحت نـهــار واجلـنـوى راحت مع غـنـمـهـا وانت راقـد وغـنـمك لى هـسع

قاعدات فى الزريبة .
حـميدان : (يـقوم كسالن من الـنوم ويـدعك فى عينـيه ويقول ) (...) انا

وحيدى مدينى الغنم وأوالدك قاعدين . انا بطلت من السروح .
محمد حمدان : (يضربه بالعصى ويقول ) قوم يا ود العفنة . 
حميدان : يبكى ويقول: البارح انا بايت اجلوى ولليلة ما أكلت 

: شـوف ضـهـر الـبيت أكـل واحلب غـنـمـيـاتك وقـوم على مـحمـد حمـيدان 
الغنم 

: (يحضـر الكـسرة ويـحلب الـغنمـاية فى الـقرعـة ويضع الـكسرة حميدان 
على الـلـ ويـأكل بـشـراهة ويـقـول جـبـ ج .. جـبـ جـ .. ثم يـشيل
الـعـصى والـكبـروس ويـسـوق الـغـنم لـلـسـروح ويـقـول : (تك .. الـكـتـلة الـلى

تاخدك ..ام نينى تكملكن . ويغنى .
يا نشاف قليل فى الع قوله منجلة ام سترين 

رين ..  سميت يا
(ويقول ): تك الزريقة  ويكورك ويغنى ..

الضحوى العجب .. اسقى صافى وجلب ..
راح بقيدة زوزو راح عينت  شدولك ا

القبلى 
الصباح سيفك للدرق لفاح 

القسم الثانى
التلميذ ووالده 

محـمـد (يظـهـر نائـمـا على عـنـقريـب بجـواره كـرسى علـيه كـتبه وفـنـيار
صحف الشريف .. انا حفظت درس األدب : ويحلم ) أين ا

العلم يرفع بيتا ال عماد له 
واجلهل يهدم بيت العز والشرف 

درسة أتى  األم األصم : قم يا ولدى وقت ا
: يـقوم من نـومه بنـشاط ويـقول : أشـهد أن ال إله إال الـله وأشهد محمد 
أن مـحـمـد رسـول الـله كـيف خـالـكم يـا والـدى فى هـذا الـصـبـاح لـعـلى مـا
اتعـبـتكـم فى صحـيـانى حيث سـهـرت أمس أكـثر من كل لـيـلة مـشـتغال فى

حفظ دروسى .
: يـحــضـر إبـريق به مـاء ويـغـسل وجــهه ثم يـتـوضـأ ويـصـلى األم األصم 
صالة الصبح ثم يأكل بـأدب بعد أن يلبس ملبوساته ويحمل كتابه ويقابل

والده ويقول :
ولى انى اطلب رضاك ورضـاء والدتى حيث ان رضاكمـا مقرون برضاء ا

سبحانه وتعالى وارجو ان تعفوا عن غلطاتى .
األم األصم : انحنا يا ولدى راض عليك فى الدنيا واالخرى 

درستك بالسالمة حسبناك الله والرسول .  توجه 
محمد : (يقبل والده ويتوجه للمدرسة )

القسم الثالث 
الراعى والتلميذ

حميدان (يظهر بغنمه ويقول 
صيبة . تك كريت انشا الله ما تملحى الشيط ويغنى : تك ا

قومى شكريه عروسه ياكسبه ود ادم على جاب احلجيلة وجا 
اه بواحدة  أخوان البنات ال

اجلدع اجنتيت واستفضل الفروه 
محمد : (يقـابل حمـيدان فى الطـريق ويقول له ) : السالم عـليـك أيها
االخ العزيز . كـيف حالك هذا الصباح وعـمى والدكم احملترم وكيف خال

و وزيادة . مواشيك التى اتمنى ان تكون فى 
حميدان : ماك طيب يا زول . الداهية دى شنو الشايلها فى آباطك .

: هـذا كــتـابى أتــعـلـم فـيه الــديـانــة اإلسالمـيــة وأحـفظ فــيه آيـات مـحـمـد 
ستقبل رجال نافعا لدينى وبلدى وأهلى . القران الشريف ألكون فى ا

حميدان : كيفينه كتابك . كده ورينى اياه .
محمد : يفتح الكتاب ويقدمه إلى حميدان ويقول : تفضل انظر !

حميدان : ينظر إلى الـكتاب ويضربه بيده ويقول : اشى ده شنو اللى متل
درب الـنـمل وشن فايـدته لـلزول . مـا أخيـر تـبقى راعى مـتـلى وتشـرب ل

وتأكل سمن .
واشى  فـى بالدنا ضرورية جدا والبد لها من رعاة وان : نعم ان ا محمد 
والدى بحمد الـله عنده بها مثـل هذه ولو انه فقير ولـكن استأجر راعياً

ليسرح بها وفضل ان يعلمنى .
حميدان : العلم دا شـنو ? وش فايدته للـزول  دابن يأكل ويشرب وينوم

ا يكبر . تانى شن بيدور . وايوة يعرس ليه مرة 
هل يـسـتوى الـذين يـعلـمون : قـال الـله تـعالـى فى كـتـابه الـعـزيز ( محـمد 
الئكة واألو والذين ال يعلمون ) وقال تعالى (شهد الله انأال إله إال هو وا
) وقـال الـنـبى صلـى الله عـلـيه وسـلم العـلـمـاء ورثة الـعلم قـائمـا بالـقسط 
االنـبـيـاء وقـال ايـضـا طـلـب الـعـلم فـريـضـة عـلى كـل مـسـلم ومـسـلـمـة وقـال
االمـام عـلى رضى الـله عـنه : الـنـاس من جـهـة األنـسـاب أكـفـاء أبـوهم آدم

واألم حواء 
اء  فإن لم يكن لهم فى أصلهم شرف يفاخرون به   فالط وا
ن استهدى أدالء ما الفخر إال ألهل العلم أنهم ..  على الهدى 
وقدر كل امر ما كان يحسنه... واجلاهلون ألهل العلم أعداء 

وإن أتيت بجود فى ذوى نسب... فإن نسبتنا جود وعلياء
ففز بعلم تعش حيا أبدا ... الناس موتى وأهل العلم أحياء 

وقـال اإلمام الـغزالى رضى الـله عنه الـتـعلـيم والتـعلم وقـد ذكرنـا فضـلهـما
فى كــتـاب الــعـلـم وهـمــا أعـظم الــعـبــادات فى الــدنـيــا وال يـتــصـور ذلك إال
باخملـالـطة . إال أن الـعلـوم كثـيـرة وعن بعـضهـا منـدوحـة وبعـضهـا ضرورى
ا هـو فرض علـيه (..) بالعـزلة وأن تلعم فى الدنـيا ; فاحملـتاج الى التـلعم 
الـفـرض وكـان ال يـتـأتى مـنه اخلـوض فى الـعلـوم ورأى االشـتـغـال بـالـعـبادة
فلـيـعتـزل وأن كان يـقدر عـلى الـتبـرز فى علـوم الشـرع والـعقل فـالعـزلة فى

حقه قبل التعلم خسران . 
ولهذا قـال النـخعى وغـيره (تـفقه ثم اعتـزل ) ومن اعتـزل قبل الـتعـلم فهو
فى األكـثــر مــضــيع أوقـاتـه بـنــوم أو فــكـر فى هــوس وغــايــته ان يـســتــغـرق
األوقـات باوراد يـسـتوعـبـها وال يـنـفك فى أعمـاله الـبدن والـقـلب عن أنواع
من الــغــرور يــخــيب ســعــيه ويــبــطل عــمــله بــحــيث ال يــدرى وال يــنــفك من
اعـتـقـاده فى الـله وصـفـاته عن أوهـام يـتـوهـمـهـا ويـأنس بـهـا وعن خـواطـر
فاسدة تـعتـريه فيهـا .. فيـكون فى أحسـن األحوال ضحـكة لـلشيـطان وهو

يرى نفسه من العباد فالعلم هو أصل الدين وقال الشاعر : 
ـ العلم أشرف شىء قاله رجل ..من لم يكن فيه علم لم يكن رجال 
ن بالعلم قد عمال  تعلم العلم واعمل يا أخى به..... فالعلم زين 
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فـكل ما ذكرته لك يـا أخى يثبت فـضل العلم فانـا اتعلم النـفع نفسى حيث
ـا فرضه عـلى من الصالة اعـرف ما لـربى من العـظمة واإلجـالل فأقوم 
والـصـيـام والـزكـاة واحلج خـيـر قـيام. وانـفـع قبـيـلـتى أيـضـا فـارشـدهم الى
طـريق اخلـيـر واقرأ مـا يـصـدر لهـم من األوامر والـقـوانـ وارشـدهم على
اسـهل طـريقـة نـافعـة حلـرث األرض وطرق الـزراعـة اخملـتلـفـة وأوضح لهم
فوائـد احملصـول وكـيفـية الـتصـرف فيه وكـيفـيـة حفظ مـواشيـهم وافهـمهم
فوائد الصنـاعة الضرورية لـهم واختالف انواعها وضـرورة لزومها وهكذا
ــسـبــبـة الزديــاد ثـروتــهم وحـبــبـهم فى نــشـر الــعـلـوم من االمـور احلــيـويـة ا
ـعـارف بيـنـهم الـتى عـليـهـا مـدار جناحـهم  وكـفى بـالـعلم شـرفـا احـترام وا
الـــنــاس حلـــامــله وحـــبــهـم له ـ امــا انـت فال هم لك غـــيــر االكـل والــشــرب
وتـنـتظـر وفـاة والـدك بـفروغ صـبـر لـتـقـسم مواشـيه واطـيـانه وتـبـددها فى
اقـرب وقت فى الــلـهـو والــلـعب وال تـبــالى بـالـضــرر الـذى يـنــتج من جـهـلك

حيث ال تفيد وال تستفيد .
: بــاحلـيل شــكـرت شــغـلــتك انت تـدور الــتـعب وانــا ادور الـراحـة حـمـيدان 
دح عـاين شـديد انـا وال انت ان صـارعتك إال ارمـيك فى الـوطا (ويـشد

التلميذ من ذراعه ويجذبه عليه ) 
محمد : يضحك ويقـول قاتل الله اجلهل يا اخى ليست الفائدة فى تربية
ـا الفـائـدة فى تـربيـة الـعـقل ليـمـيـز ب اخلـبـيث والـطيب اجلـسم فـقط ا
وب احلالل واحلرام اال تـرى ان الرجل بعقله وقوة ادراكه قتل االسد مع

ماهو عليه من شدة البطش وقوة الساعد .
: كـثـرت حديـثك والـنـهار حـر عـلى دحـ روج لقـرايـتك اتـدخلّك حمـيدان 

اجلنة التمعط دنيبك  وانا ادخل فى جنبك .
(ثم يسوق غنمه ويكورك ويطنبر )

محمد : ومن البلية نصح من ال يرعوى 
عن غيه وكالم ما لم يفهم 

القسم الرابع
والد الراعى ووالد التلميذ 

األم األصم : (يظهر ) 
محمد محمدان : (يقدم عليه وهو يقول ) واد األصم سالم عليك 

واد األصم : مرحب حبابك ود حمدان 
محمد محمدان : أنت سمعت احلكاية اللى بقت  

واد األصم : حكاية شنو 
: ولـدك جــا شــايل كــتـابه فـى آبـاطه القـى وجلى سـارح مــحـمـد مـحـمـدان 
ـا بـبـهـيـمـاته فى اخلال وجــنب يـشـكـر لـيه فى قـرايـتـه ويـنـبـذ لـيه الـرواعـيـة 
اجلنى جانى محـروق وقال لى ولد اآلم بقى ليـنا تركاوى جانا فى  اخلال
 ومراده يـخـرب عـلـينـا وكـلم اجلـنوى وقـال لـيـهم كـلهم رعـايـة الـغنم مـا فـيـها
ليـكم فـايدة وجـو األوالد زعالنيـ وقالـوا امـشوا كـلمـوا أبوه الـيـمنـعه منـنا .
شى للجنوى . قرايته تنفـعه لرقبته . وهسع جيتك مرادى تـمنع جناك من ا
وان كان قراية ولدك عـندها فايدة فهـمنا بيها قـراية ال قروها ال ابواتنا وال
جـدودنا . ال تهيف ولـيدك ساكت دحـ ان كان تيمع نـصحيتى اعـدل للولد
حشـاشته وخـلـيه يسـرح ببـهيـماته وبـالش سفـاهة الـترك . بـاكر يـلبـسوه لك
ـرقـوه فى بـحـر الـسـد وال يـودوه الـريف . ان سـمـعت نـصـحـيـتى طـربـيش و

بارك الله فيك وان ما سمعتها امنع وليدك من جننونا.
: حديثك دا صاح وأبـانا وأجدادنا ما كانـوا يعرفوا كالم الترك واد األصم 
ــا شــفــنـا جــو الــتـرك ديل اجلــداد وشــفــنـا حــالــتـهم ســمــحـة ولــكن أحــنـا 
درسة وشـفنا كثـير من أوالد السودان وعـجبتنـا قلت أخير ادخل ولـيدى ا
درسـة ومرقـوا منـها فـاحل وعـرفوا األعـوج من العـديل وصاروا دخلـوا ا
ناس عراف وعـندهم بصـارة فى احلديث وفى كل شىء ولكن الـناس اللى
درسـة بطالة وذات الـترك ديل ان ما كان مـا بيعرفم فـايدة العلم يـقولوا ا
التعـليم مـا خلوا بـلدهم وجو لـينـا . فأخيـر ان كان سمـعت نصـحيتى دخل

درسة وبراك بعدين تشوف فايدته . وليدك الصغير فى ا
مـحمـد مـحـمـدان : كويـس والله يـا واد األصم انـا قـبـيل كـنت قـايلك راجل
عاقل واتارى انت مـا عندك فايـدة وال فهم . احللف فـيك على الله وتانى
ان كان عندنا حـديث ما بنكلمك بيه . تهيف وليدك وتدور تهيف وليداتنا
نـحن شــ لـيـنـا فـى الـقـرايـة . نــحن عـرب طــلـبه خـلــوهـا لـتـركــهـا . هـسع
اته ويـصوبن اديـاته وبنـات عمه ولـيدك مـا عنـده شغـلة غـير يـنضف هـد

ما بيدورنه 
: عـلـشـان مــا بـتـعـرف الـعـلم تـلـمـونـى وتـنـبـذنى ولـكن انـا اضـيع واد األصم 
عمرى ومالى فى قرايـة ولدى الن الفايدة فـيها والنضـاف اللى بتحكيه ده

ان . من ضمن اإل
مـحمـد محـمدان : حـديثك البـتقـول فيه انـا ما سـمعـته قبـالك تراه حديث

سفاهة فى سفاهة. 
: وقت حـديـثى سـفـاهـة فى سـفـاهـة مـا سـمـعـته قـبـالى خـلـيـنى واد األصم 
ـشى ــدرســة وال بــخــلـيـه  ــرقه من ا وروح فـى شـغــلــتك وانــا ولــدى مـا 

لوليدات وان درت تعرف النصيحة يالله بينا للفكيه .
القسم اخلامس

الفكيه والراعى ووالده والتلميذ ووالده 
الفكيه : بسم الله الرحـمن الرحيم قال الـله تعالى فى كـتابه العزيز ( أذا
حـكــمـتم بــ الـنــاس ان حتـكــمـوا بــالـعــدل ) فـيــا أيـهــا األبـوان اخملــتـلــفـان
ـتشـاحنـان ـ قد سـمعت كـالمكـموا ووعـيت حلديـثكـموا وعـلمت والـولدان ا
مـكــامن الـضـعف ومـغـامـزه وقـوة الـبـرهـان ومـسـانـده  فـأنت أيـهـا الـراعى
راحل احلقـير ال أنت فـى العـير وال فى الـبـعيـر حيـث بعـدت عن اآلداب 
وحـالــتك أشـنع من ثــعـلب راحل ـ ولــو كـنت شـمــيت رائـحـة الــعـلم وأبـعـدت
ـــا رمــيـت هـــذا الــقـــذر من فـــيك  ولـــكن نـــفــسـك عن غـــيـــاهب اجلـــهل ـ 
سفاهتك وقلـة أدبك تكفيك أما أنت أنت أيها التلميذ النجيب فبارك الله
فى لــســانك الــلـبــيب ألنـك مع صــغـر ســنك وحــداثــة أيــامك وعــمــرك قـد
ـتـبلـد بـالـسنـة والـكتـاب ومـا يتـذكـر أولوا األلـبـاب . وأحتفت أقـنـعت هذا ا
سمعنا بـآيات قرآنية وأحاديث صحيحة مروية وذكرت أشعاراً هى احلكم

 الشخصيات

صفتهم مثل      أسماء ا
الراعى 1- حميدان          

2- محمد محمدان  والد الراعى

التلميذ 3- محمد         

والد التلميذ 4- األم األصم   

رشد السودانى ا 5- الفقيه        

ريسة امرأة تبيع ا 6- نكتوت      

ريسة رجل مدمن على ا 7- على أبو ضهير   

رجل من زباين نكتوت 8- على ساجور  
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سرح الغد. > الفنانة أحالم اجلريتلى تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «الغولة» للمخرج مصطفى طلبة 
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مثل فى أثناء تـأديتهم للمسرحية سرحى فى أبسط صورة يعنى حـركة ا > احلـدث ا
عنى يـتضمن احلـركة اخلارجـية للـممثـل من خروج ودخـول واحلركة واحلـدث بهـذا ا

شاهدين. الداخلية أيضا التى جتسم صراعاً عنيفاً أمام ا

سرحي جريدة كل ا

8 من   ديسمبر 2008 العدد 74

يكرم من مصر محفوظ عبد الرحمن ونهاد صليحة

سرحى هرجان دمشق ا 42 عرضاً عربياً وأجنبياً فى الدورة الـ 14 

سرح..  أجيال ا
فرقة كوميدية شبابية
نية جديدة

بارود اهربوا لزيـناتى قدسية كذا انقالب
لبسام كوسا. 

ـهـرجـان ثمـانـية كـما تـعـرض عـلى هامش ا
ـســرح الــعــمــالى فى عــروض مـوازيــة فـى ا

ثمانى محافظات سورية. 
ــــهـــرجــــان عــــدداً من الــــفــــنــــانـــ ويــــكــــرم ا
ــسـرحـيــ الـســوريـ والــعـرب واألجـانب ا
أمـــثــال الـــراحل مــحـــمــود جـــبــر واخملـــرجــة
الـــتــونـــســـيـــة زهـــيـــرة بن عـــمـــار واخملـــرجــة
الـلـبــنـانـيـة نــضـال األشـقــر واخملـرج روجـيه
ــصــرى مـحــفـوظ عــبـد عــسـاف والــكـاتب ا
ـــــــغــــــربـى الــــــطـــــــيب الــــــرحـــــــمـن واخملــــــرج ا
الــصـديــقى واخملــرج الـعــراقى سـامى عــبـد
ـمـثل احلـمــيـد والـكـاتب ريـاض عـصـمت وا
مـحـمـود جـركـس والـدكـتـورة نـهــاد صـلـيـحـة
واخملـــــرج يــــورى كــــراســــوفــــســـــكى عــــمــــيــــد
ــيـة ســان بـطــرسـبــورغ ومن أسـبــانـيـا أكـاد
ــعــهــد الــدولى خــوسى مــونـــيــلــيــون مــديــر ا
ــتــوســطى وجــيــرار اســتــور من لــلــمــســرح ا
فــرنــســا مــديــر مــســرح جــان فــيالر وغــا

السليطى من قطر. 
ـهـرجـان مجـمـوعة كـما يـقـام عـلى هامش ا
من ورشـــات الــــعـــمل الــــتـــدريــــبـــيـــة لــــلـــدمى
والــعـرائس وخــيـال الـظل واإلدارة الــتـقــنـيـة
لــــلــــمــــســــرح والــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا واألزيـــاء
سرحـية أما الندوة الـرئيسية والـنصوص ا
فــسـتــكــون حـول الــدرامــاتــورجـيــا ويــشـارك
فــيــهــا بــاحـثــون ومــســرحــيــون من ســوريـة-
مـــصــــر- الــــكــــويت- الــــبــــحــــرين- عــــمـــان-
ـانـيا- روسـيا- غـرب- لـبنـان- الـعراق- أ ا
تـــــونس- األردن- الـــــســـــودان إضـــــافـــــة إلى
مــحـاضــرة بــعـنــوان الـتــبـادل الــثــقـافى عــبـر

سرح للفرنسى جيرار استور.  ا

 . وسوري
ـــشـــاركـــة فـــهى أمـــا الـــعـــروض الـــســـوريـــة ا
..فرقـة سنا إخـراج د.عجاج سـليم تـياترو
إخراج بـاسم قهار تـيامـو لرغـدة شعرانى
الـسـمـرمـر إخـراج د.تـامـر الـعـربـيـد زرياب
انـويل جيجى لعـروة العربى صـوت ماريـا 
ـنـعم عـمـايـرى بـدون تـعـلـيق تـكـتـيك لـعـبـد ا
ألديب الــــصـــفـــدى أحـالم شـــقـــيـــة لــــنـــائـــلـــة
األطــرش تـشـيـخـوف لــطالل نـصـر الـدين

الـــتـــونـــسى الـــتـى تـــتـــضـــمن ســـتـــة عـــروض
بعنـوان شيـلو إخراج الـعروة العـربى.. ليلى
ــنــفــردة والـــذئب إخــراج بــاسم الــقــهــار.. ا
إخـراج رامز األسـود ..قلوب إخـراج حكيم
مـــرزوقى.. دون كـــيـــشـــوت إخـــراج أســـامــة
حالل.. مــشــاجـــرة إخــراج نــضــال صــواف
وزهــيــر الـبــقــاعى.. الــرســالــة حتــيــة لـروح

الوند هاجو.. ومسرحيات أخرى. 
ـــســـرح الــتـــونـــسى أمـــا تــظـــاهـــرة تـــكـــر ا

ـسـرحى تـبــدأ فـعـالـيـات مـهــرجـان دمـشق ا
الرابع عشر الذى تـقيمه وزارة الثقافة فى
ـشـاركـة الـثـانى عـشـر من الـشـهـر الـقـادم 
ـيـة من 21 دولـة فـرق مـحـلـيــة عـربـيـة وعـا
ـهــرجـان ســتـ ضــيـفـاً فــيـمــا يـســتـضــيف ا

ياً.  عربياً وعا
ـهــرجـان 42 عــرضـاً مــسـرحــيـاً يــتـضــمن ا
مــنــهــا عــشـــرون عــرضــاً عــربــيــاً من مــصــر
ولـبـنـان وقـطـر واإلمـارات والـعـراق و لـيـبـيـا
والبحرين والكويت واألردن وتونس وعمان
والـــســـعــوديـــة وفـــلـــســـطـــ وســـتـــة عــروض
ــانــيـا أجــنــبــيـة مـن فــرنـســا وبــريــطــانــيــا وأ
وبـلجيـكا وكـوبا وقبـرص فيـما تقـدم سورية
 12عـــرضـــاً مـــســرحـــيـــاً رســـمـــيــاً و12 فى
تــــظــــاهــــرة مـــــخــــرجــــ شـــــبــــاب ســــوريــــ

و8عروض على الهامش. 
هرجـان عروض عربية مهمة تشارك فى ا
مـنـهـا مـســرحـيـة وجـوه الــسـاحـر من مـصـر
إخـراج عمـرو قابـيل وحـياة لـلذكـرى إخراج
ـــوت والــعــذراء نــورا أمـــ ومن الـــعــراق وا
إخـــراج إبـــراهــيـم حـــنــون و امـــرأة الـــلـــوحــة
إخــــراج د.جـــــواد األســــدى.. ومـن لــــيـــــبــــيــــا
معرض أم بسيسى خلالد جنم.. من لبنان
حــــلـم رجل مـــــضـــــحـك لـــــطالل درجـــــانى و
العميان للينا أبيض.. ومن السعودية حالة
قــــلق ألحــــمــــد مـــحــــمــــد األحـــمــــرى .. ومن
اإلمـارات الـنـمـرود لـلــمـنـصف الـسـويـسى..
ــــــنــــــجـــــــور ألحــــــمــــــد بـن ســــــالم وعــــــمــــــان ا
الــبــلــوشى.. ومن فــلــســطــ قــصــة خــريف
ألمــــيـــر نــــزار زعــــبى.. وقــــطــــر أبـــو حــــيـــان
الـتـوحيـدى ألحـمـد الرمـيـحى .. والـبـحرين
ـطـر إلبـراهـيم خـلـفـان.. فـجـأة لم يـهـطـل ا
والــكــويت الــهـــشــيم لــفــيـــصل الــعــمــيــرى ..
واألردن قصة حب الفـصول األخيرة لنبيل

اخلطيب. 
سرح هرجان تظاهرة خاصة  ويتضمن ا
ـــســرح الـــشـــبــاب فـى ســـوريــة وتـــظـــاهـــرة ا

 عمرو  قابيل يوسف إدريس محفوظ عبدالرحمن

زهيرة بن عمارة
فـــتـــضم ثـــمــــانـــيـــة عـــروض هى ديـــنـــاصـــور
ـــنـــاعـى.. مـــر الـــكالم لـــلـــشـــاذلى لـــرشـــاد ا
الــعـــرفــاوى.. ابــتـــســامــة ابن رشـــد مــحــمــد
ــديـونـى.. امــرأة لــزهـيــر بـن عــمـار.. وزن ا
الريـشـة لغـازى الزغـبـانى وعرض الـبـستك

الزينة وغيرها. 
سـرحى الـزير وتشـارك فـرنسـا بالـعـرض ا
ســالـم واألمــيــر هـــامــلت مـن إخــراج رمــزى
ــــثـــلـــ فــــرنـــســـيـــ شـــقـــيــــر ومـــشـــاركـــة 

 تظاهرة
للمسرح
السورى
 والتونسى

 محمود اجلندى

فـيها من النقـاد د. حسن عطية د. نـهاد صليحة ود.
سـيد خطـاب وأدارها الـكاتب الـصحفى مـؤمن خلـيفة
ـــســـرحـــيـــة تـــألـــيف أبـــو الـــعال الـــسالمـــونـى وإخــراج ا

محمد متولى.
> مـصمم الـديـكـور وائل عبـد الـله يـستـعـد حـاليـاً لـبدء
العـمل فى مسرحـية «وحـدوه» للـمؤلف واخملرج إسالم

إمام وإنتاج مسرح الشباب.
سرحـية «فانـتازيا وائل عـبد الله هـو مصمم الـديكـور 
اجلــنــون» الـتـى تــعــرض حـالــيــا بــقــاعــة يــوسف إدريس

سرح السالم من إخراج حمادة فتوح.
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 وائل عبدالله

> أصــيـب الــنـــجم مـــحــمـــود اجلــنـــدى بــكـــســـر فى يــده
سرحى اليسـرى أثناء مـشاركته فى بـروفات العـرض ا
«سى عـلـى وتـابـعه قــفـة» إثـر دفــعـة غـيـر مــقـصـودة من

الفنان محمد عابدين.
سى عـلى تـقـرر افتـتـاحـهـا هـذا األسبـوع وهى عن نص
أللـفريـد فـرج وإخراج مـراد مـنيـر ويـتم عرضـهـا على

مسرح السالم.
ــركــز الـــقــومـى لــلـــمــســرح عـــقــد مـــســاء اخلـــمــيس > ا
ـسرحى «حتت نـاقشـة الـعرض ا اضى نـدوة نقـديـة  ا
الـتـهـديـد» وذلك عـلى مـسـرح الهـنـاجـر لـلـفـنـون شارك

هدى شفيق ا

ـدينة ـصافى الـكوميـدية  شـكلت فـرقة ا
عدن الـيـمنـية فـرقة مـسرحـية جـديدة من
ــســـرح" تــضم الــشـــبــاب بـــاسم "أجــيـــال ا
مـــجـــمـــوعـــة من الـــشــــبـــاب مـــحـــتـــرفى فن

سرح. ا
ـــصـــافى الــــتـــابـــعـــة وذكـــر رئــــيس فـــرقــــة ا
ــصـفــاة عـدن أن الــفــرقـة اجلــديــدة الـتى
ـسـرحـي دربـهـا فـنيـا كـبـار الكـومـيـدي ا
صافى تـستعد لتقد خمسة من فرقة ا
أعـــمــــال مــــســـرحــــيــــة فـــكــــاهــــيـــة بــــعـــد أن
اســتــكــمــلت من إخــراج أعــمــالــهــا الــفــنــيـة
ـكتب الـدرامـية فى مـسرح اجلـيب الـتابع 

الثقافة بعدن.
وتــشـمل تـلك األعـمــال: ورقـة الـيـانـصـيب
ـسـتـهـتـر وجــار مـتـعب وبـنت وتــمـثـيـلـيــة ا
األكـــابــر وجــمـــيــعـــهــا من إعـــداد وتــألــيف
أحـمد مـحـفوظ عـمـر وإبراهـيم الـشاش
وأحــمـد شــريف الـربــاعى وفـهــمى تـركى
ـنـاسبـة عـيد وسـتـقـدم معـظم فـعالـيـاتـها 

بارك. األضحى ا

سرح الليبى..  رأة وتاريخ ا ا
ورقتان فى ندوة بـ«سبها»

ضــمن فـعــالــيـات أيــام «سـبــهـا» الــثــقـافــيـة عــقـدت
ـــســرح الــلــيـــبى» بــبــيت ــاضى نــدوة «ا األســبـــوع ا
ثقافة مدينة «سبـها» الليبية شارك فيها عدد من
سرحى الـفنـان واألدباء والـكتـاب. قدم الـفنـان ا
«عــــلـى الــــفـالح» فى الـــــنـــــدوة ورقـــــة حــــول تـــــاريخ
ـســرح الـلـيـبى مـنـذ نـشـأته عـام 1908 والـتـحـول ا
الـذى واكب ثـورة الـفـاحت من سـبـتـمـبـر عام 1969.
سرحية قدمة من الفنانة ا فيما تناولت الورقة ا
سـرح داعية إلى دعم «سعـاد خليل» خـصوصيـة ا
ـــــســــــرح من أجـل تـــــعــــــزيـــــز ـــــرأة فـى ا تــــــواجــــــد ا

حضورها اإلبداعى.

انطالق فعاليات دورة «قاسم محمد» عن مهرجان مسرح الطفل العراقى
ـــاضى  فـــعــالـــيــات مـــهــرجــان انـــطــلـق األســبــوع ا
مسـرح الطـفل اخلـامس بالـعراق حتت اسم دورة
ديـر العام ـهدى ا قاسم محـمد وقـال د. شفيق ا
ـؤتـمـر الـصحـفى ـسـرح فى ا لـدائـرة الـسـيـنـمـا وا
ـاضى: الـواجب يدعـونا إلى الـذى عقـد االثـن ا
تـثـمـ دور الـفـنـان الـكـبـيـر (قـاسم مـحـمـد) الـذى
ارسى دعـائم مسـرح األطفـال طوال ربع قرن من
ــهــرجـان الــعــطــاء لـذا تــقــرر إطالق اسـمـه عـلى ا
ـا قــدمه قـاسم الــذى يـعـانى وهـذا أقل بــكـثـيــر 
هذه األيام ظروفًا صحية صعبة. كما أكد أهمية
ــهــرجـان فـى ظل ظــروف أمـنــيــة تــشــهـد إقــامــة ا
هرجان يقدم شيئًا من االستقرار هذه األيام..  ا
سـرحيـة فالفـرقة القـومية الـعديد من الـعروض ا
تــشــارك بــعـــرضــ مــســرحـــيــ األول (الــريــشــة

ـــفــــقـــودة) إخـــراج نـــغـم فـــؤاد والـــثـــانـى (الـــلـــؤلـــؤ ا
ــفــقــود) إخــراج حــســ عــلى صــالح أمــا فــرق ا
ـجــمــوعـة من الــعـروض احملــافــظـات فــتـشــارك 
حيث سـتقدم كـليـة الفـنون فى الـبصـرة مسـرحية
نـيع) ومحـافظـة بابل مـسرحـية (أوهام (احلـقل ا
الـغابة) أما البيت الـثقافى فى الديوانـية فسيقدم
مــســرحـــيــة (الــبـــالــون الــطـــائــر) كــمـــا ســتــشــارك
مـديريات الـتربـية فى بغـداد بعـرض مسـرحي
حيث ستـقدم مديـرية الرصـافة األولى مسـرحية
(الـشـيخ واجلـنـدول) تــألـيف وإخـراج فـالح الـعـبـد
ــسـرحــيـة حــكـايـة ومــديـريــة الـرصــافـة الــثـانــيـة 
ـــرأة الـــعــراقـــيــة ـــهــرج أمـــا رابـــطــة ا الــثـــعـــلب وا

سرحية (السماء ملونة). فستشارك 
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ـشاهـدين ينـطلق من ـمثـل وا ـسرحى فى االشـتبـاك السـيكـودرامى ب ا > واحلـدث ا
ـثل فـعال يــقـابـله رد فـعل فـى الـعـمـلـيــة االتـصـالـيـة ـسـرحى الـدرامـى الـذى  احلــدث ا

السيكودرامية.
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رشد ا
السودانى

مسرحية مصرية ـ سودانية
 فى مطلع القرن العشرين  

بارك  د. خالد ا
الغرض منها ) . 

وقـــد مـــثـل عـــبـــد الـــلـه بـــشـــيـــر ســـنـــادة دور
التلمـيذ ومثل قريبه شمت عمر دور الراعى
.وتأكدت النـزعة اإلرشادية بخـطبة الشيخ
عــمـــر عـــطـــيـــة قــاضـى مــحـــكـــمـــة كــوســـتى
الــشـرعــيــة عــقب الــعــرض مــبـاشــرة مــهــنــئـا
ومــشـجـعــا ومـركـزا عــلى الـنـصــائح الـتى تـرد

سرحية . با
ويـذكــر الـقـاضـى فى كـلــمـته أن الــدعـوة قـد
وجـــهت له وأنـه حــضـــر خـــصـــيـــصـــا من أجل
ـــســـرحـــيـــة والــتـى هى بـــاكــورة مـــشـــاهــدة ا
فــضــائل األعـمــال بــالـقــطــر الـســودانى كــمـا
ـســرحــيـة قــد (حـضــرهـا ــؤلف أن ا يـذكــر ا
جـمع مـن أفـاضل وعـلـمـاء السـودان وكـان فى
مقدمتـهم العالم اجلليل الـشيخ النذير احد
ؤلف أعضـاء اللجـنة العـلميـة الدينـية وأن ا
ــــشـــتـــرى أوقـــاف ذات ريع جــــعل إيـــرادهـــا (
جلامع القـطينة ) ونالحظ أن مباركة رجال
الـدين لــلـمــسـرح وتــشـجـيــعـهم لـه تـوافق مـا
حـــدث بـــعـــد ســـنـــوات فى شـــرقى الـــســودان
ـسـرحـيــات لـدعم صـنـدوق حـيــنـمـا مـثــلت ا

التبرعات للجامع والكنيسة 
خالصة 

صـرى عبـد القـادر مخـتار يـحتل أمـور ا إن ا
مكانا مـرموقا فى تاريخ تعرف السودان على
ـرشـد الــسـودانى الـتى ــسـرحـيــة ا ـسـرح  ا
ألفـها وأخـرجهـا وال ينـتقص من مـكانـتها فى
ــسـرحى مــا أوردنـا من مـالبـسـات تـاريــخـهـا ا
وتوقـيت تأليـفهـا وعرضـها ; فحـركة الـتقدم
االجــتـمــاعى ال تــسـيــر فى خط مــسـتــقـيم ـ
يـكفى أن خـطوط الـسكـة احلديـد قد مدت
بـغرض عـسكـرى فى البـداية غيـر أنه ولدت
تـغيـيرات اجـتمـاعيـة إيجـابيـة وخلـقت نواة
حلـركــة الـعـمــال الـتـى صـارت من أكــثـر دعـاة

االستقالل الناجز اصراراً ومصادمة .
وأن قـوة دفــاع الــســودان الــتى أســست لــقـمع
األهـالى وجهت رصـاص بنادقـها نحـو ثكنات
ـسـتــعـمـرين فى 1924وعــلـيـنــا أن نـذكـر أن ا
ــــصــــريــــ فى الــــســـــودان كــــانــــوا فى وضع ا
ــــأمــــورين فى إطــــار احلــــكم الــــثـــنــــائى وأن ا
ـســتـوى الــفـردى ) مـعــظـمــهم كـانــوا عــلى (ا
يـعـانـون صـراعـا حـقيـقـيـا بـ رابـطـة الدين
والـلــغـة وتــنـفــيــذ أوامـر اإلجنــلـيــز وفى هـذا
ـؤلف فى مـحـاربـة شرب الـصـدد فـإن رغـبة ا
ريـسة مـثال قد يكـون أساسـها فى خلـفيته ا

اإلسالمية أكثر من مسؤوليته الوظيفية .
وقـد كــانت مــســاهـمــة عــبـد الــقــادر مـخــتـار
بـدايـة لـنـشـاط واسع الـنـطـاق فـى الـعـاصـمة
ومـــراكــز الـــتــجــمـــعــات األخـــرى  لــلــجـــالــيــة
ـسـلم والــقـبـطى ـ األمـر ـصـريــة بـشـقـيــهـا ا ا
سرح السودانى الذى مهد الـسبيل النبثاق ا

األصيل بأقالم وجهود سودانية خالصة . 

الـــزواج واحلـــيـــاة فـى حـــديث طـــويل من أول
الـفصـل ألى نهـايـته . هذا الـفـقـيه شخـصـية
مثل . ا كان نفس ا سرحية ور تتكرر فى ا
ـزدوجـة أن ـســرحـيــة ا ويــلـفت الــنـظــر فى ا
ـؤلف كـتـبهـا بـالعـامـيـة السـودانـية (لـهـجة ا
وسط السودان) وحـاول أن يخلق تبـاينا ب
الـــعـــامـــيــة والـــفـــصـــحى ; فـــالــراعـى يــنـــطق
بـــالــعــامــيـــة بــيــنـــمــا يــرد عــلـــيه الــتـــلــمــيــذ

بالفصحى . 
حـمــيـدان : مــاك طـيـب يـا زول الــداهـيـة دى

شنو الشايلها فى اباطك .
مــحــمــد : هــذا كــتــابى اتــعــلم فــيه الــديــانـة
اإلسـالمــــيــــة وأحـــــفظ فــــيـه آيــــات الــــقــــرآن
ـســتـقـبل رجـالً نـافـعـاً الـشــريف ألكـون فى ا

لدينى وبلدى وأهلى .
سرحية هى ونقطة الضعف األساسية فى ا
أن األشــــخـــاص ال يــــتـــفـــاعــــلـــون مـع تـــطـــور
األحـداث إال خــارجــيــاً إذ إن كل األشــخـاص
مــكــتـمــلــو الـتــكــوين عــلى قــالب مـعــ مــنـذ
ؤلف سـرحيـة ولسـانهم هـو لسـان ا بدايـة ا
ؤلـف ينـتـهز فـرصة وأوضح األمـثـلة هـنـا أن ا
رد التلميـذ  على الراعى فيستشهد بالقران
وشــعـــر اإلمــام عــلى رضى الـــله عــنه وأقــوال

اإلمام الغزالى وغيرها فى عدة صفحات .
ـا ال يعـقل أن يفـهمه أو يـدركه تلـميذ فى
رحـلـة األولـيـة من تـعلـم القـراءة والـكـتـابة ا
ومن نــقــاط الــضــعف األخــرى الــتــكــرار بــ
ة احلـدث والرواية فـاجلمـهور يـشاهـد جر

القتل ثم يحكيها مرتكبها بالتفصيل .
ؤلف لوسائل عديدة إلى تقريب وقد جلأ  ا
ـديـنـة من ذلك ـسـرحـيـة إلى نـفـوس أهل ا ا
ـــســـرحـــيـــة من واقع أنه اخـــتـــار أشـــخـــاص ا
احلــيـاة  فــاسم نــكــتـوت مــثال اسم حــقــيـقى
أطـلق عـلى بـائعـة مـريـسة بـالـقـطيـنـة . كـما
يشير إلى بـشار ولد شلعى ويزيدنا علما فى
الـهـوامش أنه (كان رئـيس قـبـيلـة احلـسانـية
ـريـسـة بـالــبـحـر األبـيـض ومـشـهـور بــشـرب ا
وكــان من عــادته فى الــشـرب أن يــبــرك عـلى
ركـبتـيه ويشـرب من البـرمة لذلـك صار مثال

ريسة .  يضرب لكل من يشرب ا
أول عرض 

قدم أول عرض لـلمسرحية يوم /1909/10 
16بـفـناء مـدرسة الـقـطيـنـة ولم يكن هـناك
مـــســرح وأن اعـــتـــلى بـــعض الـــتالمـــيــذ عـــلى
مـــنـــاضــد لـــكى يـــشـــاهـــدهم اجلـــمــهـــور ولم
يـستـعـمل عبـد الـقادر مـخـتار سـتـارا وأشرف
بـنــفــسه عــلى الــبــروفــات واألزيــاء واقــتـرب
بــاألزيـاء من واقـع احلـيـاة كــمـا تــسـجل ذلك
ـا تـكـون قـد الـصـور الـتى مع الـنص والـتى ر
الــتـــقــطت بـــعــد الـــعــرض وجملـــمــوعـــة غــيــر
ـؤلف يــذكــر ( وقـد ــمــثـلــ األصــلـيــ فــا ا
طلب منى جمع احلـاضرين طبعها فـطبعتها
مـزيـنة بـرسومـات تسـاعـد العـامة عـلى فهم 

ـ تربية فريق من الصناع 
ـ نشر التعليم االبتدائى ب اجلمهور

ـ تعليم فريق مـنهم تعليما يـؤهلهم للخدمة
فى الوظائف الثانوية فى حكومة بالدهم .
وهـذا بدوره يـوافق ما ورد باخلـطاب الشـهير
لــلــورد كــرومــر يـوم  27 يــنــايـر 1903 عــنــد
زيـارته الـثـالــثـة لـلـســودان (أمـا بـشـأن األمـر
الــثـــانى وهــو أمـــر الــتـــعــلـــيم فـــأقــول إنه من
الـصــعب جـداً حـكم بالد مــا حق حـكم بـدون

مساعدة إداريّة من أهلها )
ثــالــثــا: يــنــبــغى أن نــتــذكــر أن عــبــد الــقـادر
ـــســرحــيـــة) كــان مــأمــورا مــخــتـــار (مــؤلف ا
ـأمـور كــانت إداريـة ولـكـنــهـا تـتـصل ومـهــمـة ا
ــأمـور فى أيــضــا بــالـتــعــلــيم ـ إذ يــعــرف دور ا
الــنــســخــة الــرســمــيـة مـن قــوانــ حــكــومـة

السودان اإلدارية (آنذاك):
درسة ـأمور هو حـلقـة الوصل بـ ناظـر ا (ا

ومكتب التعليم ) 
وهكذا فإن عدة خيوط تلتقى ونحن نحاول
ــســرحــيـة فـى إطـارهــا الــتــاريـخى; ان أضع ا
ـسـتـعـمـر يـحـاول أن يـوطـد أركـان حـكـمه فـا
ــركــزى) عـام 1906 (اجملــلس االقــتــصـادى ا
وتـساعد األزمـة االقتـصاديـة التى مـرت بها
ـوقف فى الـبالد عـام 1908 عــلى انــفـجــار ا
الـبالد فــيـقـمع بــقـوة الـسالح ويــتم تـأسـيس
الشـرطة وتـزيد احلـكومة من تـركيـزها على

التعليم .
ــــســـرحــــيـــة يـــكــــشف فى ونـــرى أن مــــؤلف ا
وقف العام فى البالد سطورهـا عن وعيه با

فيجعل الفكى يقول :
ـــرشــدين (أمـــا اآلن فــقـــد وجــدوا بـــيــنـــكم ا
ونـشرت احلـكـومة رجـالـها الـعـاملـ وشـيدت
ـكاتب وع األسـاتذة إلرشاد كل دارس وا ا

طالب وهذه آيات بينات ظاهرات) 
ونالحظ هــنــا أن الـكــلــمـات تــرد عــلى لــسـان
الفـقيه (الفـكى) وهو تقـليديـا شخصـية لها
وزنها االجتـماعى توحد ب حكمة الشيوخ
وتـفسيـر تعاليم الـدين األمر الذى يـهيئ لها
وضـعـا يجـعل الـنصـح مقـبـوال وفوق هـذا فإن
انـتفـاضة الـعام الـسابق 1908 كانـت بزعامة
رجل دين (فكى ) هو عـبد القادر ود حبوبة

 واحلديد يفله احلديد ! 
ـسـرحـيـة عن طـفـلـ أحـدهـمـا راع واآلخر ا
تـــلـــمــيـــذ يـــســـيــر الـــراعى فـى طــريـق شــرب
ــريــســة واجلــهل والـــشــجــار فــيــنــتــهى بــإن ا
ة قـتل بينـما يـستمـر التلـميذ يرتكـب جر

ستقبل . مستقيما مشرف ا
ـسـرحـيـة فى بــنـائـهـا من خـمـسـة وتـتــكـون ا
فــصــول ـ تــمــثل األربــعــة األولـى مــســرحــيـة
ـثـل الـفــصل اخلـامس مـنــفـصــلـة بــذاتـهــا و
(مسـرحيـة ) منـفصـلة عن مـوضوع مخـتلف
ال يـربطـها بـالـفصـول األخرى أى رابط = إال
أن الــفــقــيه وهــو الــذى يــســدى الــنــصح عن 

لـهــذا أن يـكــون بــالـعــنـوان الــشـبــيه بـعــنـوان
كـتابه إشارة اعـتراف للـرائد السـابق بالذات
وأن عـبــد الـقـادر مـخـتـار وشـأنه شـأن رفـاعـة
الطـهـطاوى لم يـكن سـعيـداً فى الـسودان وأن
الـفصل اخلـامس فى كال الـكتابـ عن الزواج

وشؤونه .
ـسرحية.. عن ثـانيا : ال نـستطـيع أن نعزل ا
الـعـام الذى كُـتـبت به ; فـعام 1909جـاء بـعد
عــام عــصـيـب عـلـى احلـكــومــة اجلــديـدة فى
الـــســـودان إذ كــان الـــعـــام الـــعــاشـــر من عـــمــر
احلـكـومة 1908 عـام انـتـفـاضـة عـبـد الـقادر

ود حبوبة .
ويصف التـقرير الرسمى ذلك العام بأنه قد
ا امتـاز (بـاضـطـراب الـقبـائل وجـمـوحـهـا) 
اضـطــر احلـكـومــة السـتـعــمـال الـسالح ثالث
مــرات (لــقــمع الــفــ ) ويــخــطط الــتــقــريـر
ـواصالت طــريق ضـمــان األمن (بــتـحــســ ا
الذى يزيد قيمة احلامية فضال عن فوائده
االقــتــصــاديــة) إلى أن يــقــول (وزد إلى ذلك
فـإن انـتـشـار الـتـعـلـيم تـدريـجيـا وبث عـوامل
احلــــضــــارة يــــزيـالن روح الــــغــــبــــاوة واجلــــهل

ويقضيان على خرافات التعصب الدينى).
كن أن فالتعـليم يُذكر كأحد العوامل التى 
ــواطــنــ ســلـسى تــهــد األحــوال وجتـعل ا
الـقـياد وهـذه النـظـرة لألمور لـهـا أساسـها فى
خـبـرة االسـتـعـمـار الـبـريـطـانى فى الـهـنـد إذ
أعـقب االضـطـرابــات الـسـيـاسـيــة فى الـهـنـد

اهتمام أكبر بالتعليم !
ومـا يـؤكــد هـذا مـا ورد فى تـقــريـر احلـكـومـة
رشد سرحية ا الرسمى لعام 1909من ذكر 

السودانى:
(أمـا من حــيث الــتـعــلــيم فـمــدراس الـدو و
ولكن عربان البادية القطيـنة والكوة زاهرة 
ــدارس وقــد بـــذل مــأمــور ال يــركــنـــون إلى ا
الـقــطـيـنــة هـمـة يـحــمـد عـلـيــهـا إلزالـة هـذا
النفور; فـألف رواية ليمثـلها تالمذة مدرسة

وهى بسيطة احلوادق ). القطينة 
ـسرحـية وتـسلسل يلـخص التـقرير عـقدة ا
أحـداثهـا ثم يضيف (وقـد سر الـعرب الذين
شـهـدوا تـمثـيل الـروايـة سـرورا شـديـدا ولكن
ــقـصـود ـغــزى الـذى اســتـنــتـجـوه لـم يـكن ا ا
ركز ال يـزالون يرتابون ظنـون أن أهالى ا وا

فى النعم التى جتنى من نشر العلم ).
فـهذه مـسـرحـيـة مُـثـلت فى مـدرسـة (كـتّاب)
جتـــد طــريـــقــهـــا إلى تــقـــريــر قــنـــصل دولــة
إنـكـلـتـرا ووكـليـهـا الـسـيـاسى فـى مـصـر نـاظر
اخلـارجـية. األمـر يـزيد من تـأكـيد األهـمـيّة
اإلستـراتيجـية لـلتعـليم كـوسيـلة من وسائل
اســتـتــبــاب األمــور واسـتــقــرار احلــكم . وهـذا
بدوره يتفق مع الـسياسة العامة التى اتبعها
سـتر (كرى) منذ 1901حيـنما حُدد كأول ا
مـديـر لــلـمـعــارف الـعـمــومـيّـة بــالـسـودان وإن

حاجات البالد من التعليم تتلخص : 

إذا تغـاضيـنا عن مـسرح الـشعـائر والـرقصات
ـسـرح والـقـبـلــيـة الـشـعــبـيـة وحتـدثــنـا عن ا
ـــفــهـــومه األوربى أو األرســطـــو طــالـــيــسى
فـإنـنـا نـسـتـطــيع أن نـؤكـد أن صـلـة الـسـودان
ــدخل الـذى ـصــر كـانت هى ا الـتــاريـخـيــة 

سرح فى السودان . ساعد على غرس ا
فـأول عـرض قـدمه سـودانـيـون كـان بـإشراف
ــصــريـ ونــظم فى ـعــلــمـ ا وتــوجـيه مـن ا
مدرسـة اخلرطـوم عام 1880 (العـام السابق
ـهديـة واسـتـقالل الـسودان النـدالع الـثـورة ا
صرى ) تـصف الوقائع عن احلكم التـركى ـ ا
ــصـريّـة امــتـحـان مــدرسـة اخلـرطــوم بـيـوم ا
ــوافق 18 شــعــبــان ســنــة ــبـارك ا االثــنــ ا

1297هـ :
ن (فــأبـدت جنـبــاء تالمـذتـهــا مـا دل عـلى 
وسعـود طالع احلـضرة الـفخـيمـة اخلديـوية
وحسن مـقـاصد الـطلـعـة البـهيـة الـتوفـيقـية
من نـــفـــائـس وأحـــاسن الـــلـــطـــائف األدبـــيـــة
ومـــحـــكم الـــصـــنـــاعـــة اإلعـــرابـــيـــة ومـــتـــقن
الـقــواعـد احلــسـابــيـة وقـد تـال اثـنـان مــنـهم
احـدهما مـحمـد نور إبـراهيم والـثانى حسن
عـلى أغـا مــقـامـتـ حـريـريــتـ فـأبـانـا عـمـا
يــــنـــشـــرح لـه الـــصــــدر وتـــقــــر به الــــعـــ من
تــعــبــيــرات فــائــقــة ومـعــان رائــقــة ولــطــائف
رقـيـقـة وطـرائف دقـيـقـة وفـهم سـائل وعـزم

سام ..)
وهــذا كـمـا هــو واضح وصف جملـرد "مــطـالـعـة
مـــســـرحــيـــة" عـــلـى األكـــثــر ولـــيـس لـــعــرض

مسرحى أو إلخراج مسرحى متكامل .
رشد ثل الثـانى واألهم فهو مسرحية ا أما ا
السودانى التى قام بـتأليفها مأمور القطينة
ـصـرى عــبـد الـقـادر مـخــتـار والـتى هى بـ ا
يدى القار . هـناك نقاط كثـيرة تستوقف
سـرحيـة نلخـصها رء عـند مطـالعـة هذه ا ا

فى اآلتى :
ـرشــد الـسـودانى" ـسـرحــيـة "ا أوالً عـنــوان ا
يــذكــرنــا بــكــتـــاب رفــاعــة رافع الــطــهــطــاوى
" الـذى طُبع ـرشـد األم لـلـبـنـات والبـنـ "ا

بالقاهرة سنة  1292هـ ـ 1875م .
عـروف أن رفـاعة الـطهـطـاوى كان قـد نفى وا
لــلـــســـودان وبـــقى به مـن عــام 1850م حــتى
1854 بــغــرض تــأســيس مــدرســة اخلــرطــوم
ــتــعـثــرة إلنــشـائــهـا الــتى انــتـهـت احملـاوالت ا

بسفره إلى مصر.
ـــدرســة أعـــيــد تـــأســيـــســهــا بـــعــد ذلك وأن ا
ـــهـــديــة واســـتـــمــرت حـــتى انـــدالع الـــثــورة ا
وســقــوط اخلــرطــوم فى يــنــايــر 1885 وهى
ـسرحية ـطالعة ا ـدرسة التى نُـظمت بها ا ا
لـلـمـقـامتـ احلـريـريـتـ عـلى الـنـحـو الذى

أشرنا إليه أعاله .
فـاحلــلـقـات مـتـصـلــة ألن رفـاعـة الـطـهـطـاوى
كـان فى طـلـيـعــة كـتـاب ومـعـلـمى اجلـيل وهـو
عــاش بــالـســودان وارتــبط به ومـن احملـتــمل 
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> احلـدث بـوصـفـه مـوقـفـاً يحـتـوى بـطـبـيـعـتـه علـى عـنـاصـر الـصـراع ويـتـطور
بـواسطة احلبكة والـفعل ورد الفعل وتصارع اإلرادة إلى ذروة مـعينة ال ينفصل
عـن الشـخـصـيـة فـالـشخـصـيـة هى صـانـعـة احلـدث وبذلك تـكـون الـشـخـصـية

. واحلدث شيئاً واحداً
سرحي جريدة كل ا

 ¢UÉN ∞∏e 
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> د. محمد زعيمه يبحث حاليا عن نص مسرحى مناسب لألطفال إلخراجه لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة الفيوم.

فى مهرجان الشباب
العربى 1972 كانت
شاركة األولى.. ا
هرجان لم ولكن ا

يتكرر

سرح السودانى فى الفضاءات اخلارجية ا

ثالث مشاركات
فقط.. فى أقدم
مهرجان عربى
وكلها رسمية

الغموض
 يكتنف مشاركات

السودان 
فى مهرجان
قرطاج

مهرجان
بغداد.. أول
مشاركات
سرح األهلى ا

شاركـة الى تونس فعال إجراءاتهـا بل وسافـرت اجملموعـة ا
لـــكــنــهــا فـــوجــئت بــعـــدم أدراج عــرضــهـــا فى قــوائم عــروض
هرجان والغريب إنها كانت مشاركة رسمية بعرض (احلد ا
الفـاصل) إخراج حـسبـو محـمـد عبـد الله والـسبب فى ذلك
حـسب حــديث اخملــرج ان الـســفـارة لم تــسـلم األوراق إلدارة
ــهــرجــان ظـــنــا مــنـــهــا ان الــعــرض لـن يــأتى!! عــلـــيه تــكــون ا
نبر مـشاركتـ أهليتـ بجمـاعة كواتو احلصـيلة فى هـذا ا

وفرقة االحتاد.
 5 - مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى:

وهو مهرجان دولى ذو طبيعة جتريبية (ويشترط ذلك) كان
ـهرجان إلى أن قد تـأسس فى العام 1988م وتـشيـر وثائق ا
أول مشـاركة سـودانـية كـانت فى دورته الـثـانيـة عام 1989م
شاركة كانت صادر تشكك فى ذلك وتقول  إال ان بعض ا
قــد تــمـت فى الــدورة األولـى عــبــر مـــجــمــوعـــة من الــطـــلــبــة
هـرجان فان قيـم بالـقاهرة وحـسب وثائق ا السـودانيـ ا
أول مـــشــاركــة ســودانـــيــة تــمـت بــعــرض مــســـرحــيــة (صالة)
لـلـمـخـرجــة إنـعـام عـبـد الــله كـمـشـاركــة رسـمـيـة مــثـلت فـيـهـا
ـــســـرح الـــقـــومى وذلك فى دورة 1989م كـــمـــا شـــاركت فى ا
سـرحـيـة بـعرض مـسـرحـية نـفس الدورة فـرقـة األصـدقـاء ا
ـسـرح (أغـيـثــونـا لم جنــد ايـثــوكـا) كـمــا شـاركت مــجـمـوعــة ا
الطلـيعى بعـرض (سيزوى بـانزى مات) إخـراج سعد يوسف
نـبـر لفـترة ثم ظـهرت وتـوقفت مـشاركـة الـسودان فى هـذا ا

هرجان من جديد فى العام 1994م . فى وثائق ا
ومـرة أخــرى تـغـيب مــشـاركـات الــسـودان ألربع ســنـوات كـمـا
ـشــاركـة ـهــرجــان لـتــعـود فى الــعـام 1999م  تــظــهـر وثــائق ا
ـســرح الـبــقـعــة بـعــرض (سـلــمـان الــزغـرات) تــألـيف أهـلـيــة 
عثـمان جمـال الدين وإخراج عـلى مهـدى نورى ثم جتد فى
العام 2001 م مشاركة أهليـة ثانية باسم مسرح البقعة وفى
ـشـاركــة الـرسـمــيـة بـعــد غـيـاب دام 15 الــعـام  2003تــظـهــر ا
عاًمـا من القاهرة التجريـبى بعرض للفرقة القـومية للتمثيل
ــشــاركــة الــرســمــيــة الــثــالــثــة فى الــعــام 2004م بــعــرض ثم ا
لـلـفـرقـة الـقـومـيـة لـلـتـمـثـيل ومـشـاركـة أهـلـية فـى ذات الدورة
يـظــهـر فـيــهـا اسم االحتـاد مــجـددا وفى الـعـام  2005  يــعـود
مـسرح الـبقـعة بـعرض (فـرجة مـسـرحيـة عن الرجل الـطيب
من ســشـــوان) وجتــد فـى الــعــام 2006 م مـــشــاركــة رســـمــيــة
لـلفـرقـة القـومـية لـلتـمـثيل مع مـشـاركة أهـليـة أخـرى للـورشة
ـســتــمـرة لــتــطـويــر فــنـون الــعــرض أخـيــرا فى الــعـام 2007 ا
مـشـاركة رسـمـيـة للـفـرقـة القـومـيـة ومشـاركـة أهـليـة لـلـورشة
شـاركـات السـودانـية فى سـتـمـرة  وبذلك تـكـون حصـيـلـة ا ا
مهـرجان القاهرة خمـسة عشر عرضا اذا اسـتثنينا عروض
ـنفى شـكـوك بل ا (مـسـتـورة رحلـة حـنظـلـة  كالت عـرق) ا
ـؤكـد مشـاركـتـهـا فى وثائق مـشـاركـتهـا من قـبل أعـضـائهـا وا

هرجان. ا

( إعالن اليوم الـعاشر من يـناير من كل عـام يوما لـلمسرح
الــعــربى وقــد شــارك الــســودان فى تــكــوين الــهـيــئــة الــعــربــيـة
لـلـمـسـرح ATI مـؤخـرا واسـتـضـافـتــهـا إمـارة الـشـارقـة ومـثـله
ـوسـيـقى فـيـهـا الـسـادة د. سـعـد يـوسف عـبـيـد عـمـيـد كـلـيـة ا
والـــدرامـــا و د. شـــمس الـــدين يـــونـس ســـكـــرتــيـــر الـــعـالقــات
اخلـارجـيـة الحتـاد عــام الـدرامـيـ الـســودانى مع رصـفـائـهم
ـسرح العـربية من ـسرح واحتادات ا يات ا ثلى أكـاد من 
ى ــــعــــهـــــد الــــعــــا الــــدول األثـــــنــــتى عـــــشــــرة األعــــضــــاء فـى ا
ـشـاركــة إلى الـنـظـر فى وجـود لـلـمـسـرح ITI وتـدفــعـنـا هـذه ا
ية عموما والفضاءات سرح السودانى فى الفضـاءات العا ا
الـــعــربـــيـــة عـــلى وجه اخلـــصـــوص ذلك ان كـــثـــيــًرا مـن هــذه
شاركات ظلت قيد الكتمان وعمها الكثير من اللغط وعدم ا

ا جعلها عرضة لكثير من االتهامات. التوثيق 
قـصـدنــا بـهــذه الـكـتــابـة تــشـجـيـع إعـادة بـنــاء واسـتــقـراء هـذه
ـتشـابكـة عبر الـرصد الـتاريـخى ومن ثم التـحليل العالقات ا
شـاركات والعالقات - رسمية كانت أو أهلية - لكافة هذه ا
ـكن أن يـنبـنى عـليـها ـسألـة عن كـيفـيـاتهـا ونتـائـجهـا وما  وا
ومـــســألـــة أنـــفـــســنـــا كـــذلك عـن مــدى جـــديـــتـــنــا فـى اإلفــادة
ا كان ـشاركات مفـترض أنه ر واالسـتفادة من مثل هذه ا
ـا ـا يـجـرى ســبـبـا فى ذلك أو ر اخلــلل فى عـدم مـتــابـعـتـنــا 
كان عـدم التواصل ( (Boor Comunication  ما بـ جمهور
ــشـاركـات ـؤســسـات وا ـســرحـيــ والـقــائـمــ عـلى هــذه ا ا

سهوا أو قصدا.
وسـيكـون منـهجـنا فى ذلك الـرصـد التـاريخى بـحسب مـا هو
ـشاركات متـوفر مـن معـلومات مـكتـوبة أو شـفهـية عـن هذه ا
والــعالقــات ورصــد الـقــائــمـ عــلــيــهـا ثـم حتـلــيــلــهـا (تــبــاعـا)
ـنابر الستـخالص واستـجالء ما غـاب عن النـظر وسـنبـدأ با
ــهـرجــانـيــة الـعــربـيــة وسـنــتـنــاولـهــا حـسب مــشـاركــتـنــا فـيــهـا ا

تاريخيا:
1- مهرجان الشباب العربى:

ــنـابـر أقـامـتـه جـامـعـة الـدول وهـو مــهـرجـان ثـقــافى مـتـعـدد ا
الــعـربـيــة وكـانت دورته األولى فـى اجلـزائـر عـام 1972م وقـد
ــصــادر عــلى كــانت مــشــاركــة الــسـودان فــيه حــسب بــعض. ا
ـسـرحـية ـشـاركـة ا مـسـتـويـات عـديدة ومـا يـهـمـنـا فـيـهـا هـو ا
ـنـطـقة والـتى تـعـد أولى مـشـاركـات الـسـودان مـسـرحـيـا فى ا
ـشـاركـة بـاسم الـعـربـيــة من خالل مـنـبـر مـهـرجــانى وكـانت ا
ــســرح ووزارة الـثــقــافــة عــبـر ــعــهــد الـعــالـى لـلــمــوســيــقى وا ا
ـعهـد فى ذلك الوقت بـعرض مـسرحى مجـموعـة من طلـبة ا
كـتبه األستاذ يـوسف عيدابى وأخرجه األسـتاذ فتح الرحمن
ـمثـلـون) نشـيـر إلى أن هذا عبـد الـعـزيز بـاسم (الـعصـفـور وا

هرجان لم يستمر من بعد ذلك. ا
سرحية:  2 - مهرجان دمشق للفنون ا

يعتبر مهرجان دمشق أول مهرجان مسرحى عربى
مــتـخــصص حــيث تــأسس فى الــعـام 1969م إال ان مـشــاركـة
شاركة نبر رغم ريادتـها محليا باعتبار ا السودان فى هذا ا
اخلـارجــيـة الــثــانـيــة فى مـهــرجــان عـربى إال أنــهـا قــد جـاءت
ــهـرجــان حـيـث كـانت فى الــعـام مــتـأخــرة نـســبـيــا الى عــمـر ا
سرحية للفرقة القومية للتمثيل!! باسم (احلافلة) 1986م 
ـشـاركـة من تـألــيف وإخـراج عـثــمـان عـلى الــفـكى ثم كــانت ا
سـرحية (مالمـح السيـد السـلطان) من الثـانية فى 1987م 
تألـيف عـثـمان عـلى الـفكـى وإخراج حـسـبو مـحـمد عـبـد الله

شاركـة رسميـة أيضـا باسم الفـرقة القـوميـة للتـمثيل!! ثم و
The New Version)) شــاركت الــفــرقــة الــقــومــيــة لــلــتــمــثــيل
ـسـرحـيــة الـصـدى واآلخـر تـألـيف دفع الـله حـامـد وإخـراج
حـــا مـــحــمـــد عـــلى فى الـــعـــام ........ جتــدر اإلشـــارة الى
مــهــرجــان دمــشـق قــد القى بــعض الــصـــعــوبــات فى انــتــظــام
ـــا تـــرك أثـــرا عـــلى الـــعـــمـــر الـــزمـــانى ـــســـرحـــيـــة  دوراته ا
ـا كـان هذا الـعدد الـقـليل من لـلمـهرجـان وعـدد الدورات ور
ـشاركـات فى أقدم مـهرجـان عربى "ثالث مـشاركـات فقط ا

ا يستوجب النظر! وكلها رسمية" 
 3 - مهرجان بغداد للمسرح العربى:

لم تتوفر لدينا معلومات كافية حول بداية وتأسيس هذا
ـؤكد أنـهـا كـانـت مـا ب (1978-1977م) ـهـرجـان لـكن مـن ا ا
ـــســرحــيـــة (نــبــتــة وان أول مــشــاركــة ســـودانــيــة فـــيه كــانت 
حبيبتى) تألـيف هاشم صديق وإخراج مكى سنادة فى العام
سرح القومى ومن 1988 م وهى مشاركة رسمية باسم ا

الــطـريف ان دور فــارمـاس فى هـذا الــعـرض كــان قـد قـام به
ـشـاركـة الـثـانـيـة فى الـعام ـغنـى شرحـبـيل احـمـد وجـاءت ا ا
سرحية (ال للموت نعم للحياة) إخراج الريح عبد 1989م 
سرح الـقومى ـشاركـة رسمـية أيضـا باسـم ا القـادر وكانت ا
ـــشـــاركــة الـــثــالـــثـــة والــتى كـــانت فى دورة 1991م ثم جــاءت ا
ـهدى وإخـراج سـعد ـسرحـيـة (سهـرة مـسرحـيـة) لـلطـيب ا
ـسـرح الـقـومى وأخـيرا يـوسف وكـانت أيضـا رسـمـيـة تـمثل ا
ــشـاركـة الــسـودانـيــة الـكـبــرى فى الـعـام 1993م حـيث كـانت ا
ـنــبـر وذات الـدورة شــاركت ثالثـة وفــود سـودانـيــة فى ذات ا
فــكـانـت مـســرحــيـة (أربــعــة رجـال وحــبل) تــألـيـف ذو الـفــقـار
حـسن وإخــراج قـاسم أبــو زيـد مـشـاركــة رسـمـيــة تـمـثل وزارة
ـيالد) والـثــانـيـة مــسـرحـيــة مـنـودرامــا بـاسم (لـيــلـة ا الـثـقــافـة
لـيـوسف عـبد الـقـادر وحـسـبو مـحـمـد عبـد الـله بـاسم فـرقة
ـارق ـبـدعـ والــثـالـثـة مــسـرحـيـة (الــطـاحـونـة) جلــمـاعـة  ا
ـسرحـيـة وبـهذا تـكـون جمـلـة مـشاركـات الـسـودان فى هذا ا
ـنبـر ست مـشـاركات عـلى مـدى ثالث دورات كـان للـرصـيد ا
شـاركة األهلية الرسمى فـيها أربع مشـاركات بينـما أخذت ا

. فرصت
سرحية:  4 - مهرجان أيام قرطاج ا

وهو مهرجان ذو طبيعة دولية تأسس فى بداية
الـثـمـانـيـنـات ويـقــام فى تـونس وظـلت مـشـاركـة الـسـودان فـيه
تمر بالكثير من الغموض على قليتها فقد كانت أول محاولة
ــهــرجــان فى الــعـام 1985م سـودانــيــة لــلــمــشــاركــة فى هــذا ا
ـســر ح الــقـومـى بـعــرض مــسـرحــيـة ــشـاركـه رسـمــيــة من ا
(احلـافلـة) إال ان إفادة تـلغـرافيـة مـزورة فيـما اكـتشف الحـقا
ـشارك أفـادت بعدم ضـرورة السـفر وكـانت كافيـة إلرجاع ا

من داخل مطار اخلرطوم!.
ـتـحــقـقـة األولـى فـقـد كــانت بـاسم (دومـة ود ـشـاركــة ا أمــا ا
حــامــد) إخــراج ســـعــد يــوسف وهى مــشـــاركــة أهــلــيــة بــاسم
مثل الـسودانى!! وكانت فى العام ركزية الحتـاد ا الـفرقة ا
1992م كما حتققت مشاركة ثانية فى النصف األخير من
التـسـعيـنات جلـماعـة مسـرح كواتـو األهلى وعـلى ما يـبدو ان
ــشـاركــة قـامت بــجـهــد خـاص بــاجلـمــاعـة إذ ال تــفـيـد هـذه ا
ــــســـرح الـــقــــومى وســــجالت احتـــاد الــــدرامـــيـــ ســـجالت ا

شاركة. السوداني بإشارة بهذه ا
والحـق الـفـشل مــشـاركـة ســودانـيـة أخــرى كـانت قـد اكــتـمـلت

حمد
النيل

خليفة 

اضى باب التقدم للمشاركة فى ورشة األزياء التى تشرف عليها نعيمة عجمى. > مسرح الغد أغلق مساء اخلميس ا
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> الـتوتـر شعـور ودافع وسلوك.. شـعور يـحسه اإلنـسان نتـيجـة مثـير خارجى أو
ذكـرى ال شعـورية يثـيرهـا ويستـدعيهـا إلى سطح الـشعور مـثيـر خارجى نتـيجة

ارتباطها الشرطى بحدث اقترن فى الالشعور.

سرحي جريدة كل ا
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ناصر وحليم كانا حاضرين

ركز القومى للمسرح سامح مهران  حاكم الثورة  فحاكمه النقاد فى ا

تفرج. اختالف وتفاوت مستوى هذا ا
واعـتــرضت عــبـلــة الــرويـنى عــلى تــقـد
مــــشـــهـــد الـــتــــأمـــ بـــشــــكل ســـاخـــر دون
مـــعـــطـــيـــات مـــنـــطـــقـــيـــة فى حـــ كـــانت
شاهد السـينمائية فى رأى عبلة سواء ا
كان التشـوش فيها مقصوداً أم ال جاءت
ـشاهـد احلـية عـلى خشـبة أضـعف من ا
ـسرح األمر الـذى يتناقض مع تـفسير ا
هــذا الــتــشــوش بــأنه يــهــدف إلـى إظــهـار

الثورة باعتبارها كذبة!
ووصــفت عــبـلــة مــشـاهــد الـدمــيــة بـأنــهـا
كانت مكررة ومـجانية فى ح تساءلت
عن اجلدوى من اإلفيـهات التى وصفتها

بأنها مبتذلة وغير مبررة.
وخــلـصت عــبـلــة إلى الـقــول بـأن الــكـاتب
فـيـما يـبـدو كـانت لـديه فـكـرة لم يـسـتطع

اخملرج توصيلها بشكل كامل.
حتــدث دكـتــور مــصــطـفـى سـلــيم بــعــدهـا
بـادئاً بـعتـاب الدكـتور سـامح مهـران على
إخــراجه لـهـذا الـعـرض الـذى غـابت عـنه
ــســرحــيــة كـــمــا عــابه اإليــقــاع احلــالـــة ا
الــــرتــــيب األمــــر الــــذى أدى النــــفــــصـــال

شاهد عن العمل. ا
وأضــــاف: الــــعـــــرض من اخلــــارج يــــوحى
بـاحلياد لكـنه ومع تتابع مشـاهده يتبنى

وأشـارت عـبـلـة إلى أن الـصـورة الـكـامـلة
بـعـد إعادة تـرتيب «الـبـازل» لم تكـتمل إال
فـى ذهن اخملــــرج وحــــده بـــيــــنــــمــــا خـــرج
تفرج وفى ذهـنه «صورة ناقصة» على ا

شــخـــصــيـــة اخملــرج األمــر الـــذى أضــعف
قــدرة األخــيــر عــلـى اســتــغالل إمــكــانــات
ــــمــــثـــلــــ وأدى إلى تــــســــرب عـــنــــاصـــر ا

اجلمهود ورتابة اإليقاع.

وصف الــدكـــتــور هـــانى مــطـــاوع الــكــاتب
واخملرج د. سامح مـهران بأنه واحد من
ــتـمــردين» مــشــيــراً إلى ســعـادته «جــيل ا
بــالـعـمل حتت رئــاسـته بـعـد أن رأسه فى
أكـــــثــــــر مـن مـــــوقـع وأبـــــدى د. مــــــطـــــاوع
حماسه لفكر د. مهران «الليبرالى الذى

يثير اجلدل».
وأضــــاف د. مــــطــــاوع فـى الــــنــــدوة الــــتى
ـناقـشة ركـز القـومى لـلمـسرح  نـظـمهـا ا
: يــثــيـر ــســرحى «بــازل» قــائالً الــعـرض ا
الــعـرض الــكــثــيـر من «الــشــغب» ويــنــبـغى
.. الــكــتــابـة الــنــظــر إلــيه عــلى مــســتـويــ
واإلخــــراج والــــلــــذين طــــرح مــــهــــران من

خاللهما مشروعه الفكرى.
ــثــلى الــعــرض وأثــنى د. مــطــاوع عــلى 
خـصـوصاً نـيرمـ زعـزع جالل عثـمان
أحمد احللـوانى وأبدى حتفظه على ما
وصـــفه بـــأن الـــعــــرض «فى غـــيـــر زمـــنه»
مـشــيـراً إلى الـتــوظـيف اخملـتــلف لـصـوت
عـبــد احلـلــيم حـافـظ وأغـنـيــاته مــقـارنـاً
بــــ تـــوظــــيف مــــهــــران له وتــــوظـــيــــفـــات

مخرجى جيله - جيل مطاوع.
ذهـــبت الــكــلـــمــة بــعـــد د. مــطــاوع إلى د.
مـصـطـفى يـوسف الـذى تـوقف أوالً عـند
احلس الــســاخــر لـلــعــرض والــذى يــطـال
ـــا فــيـــهـــا من حب وســـيـــاســة حـــيـــاتــنـــا 
ومــــشـــــاعــــر ومــــواقف مـــــشــــيــــراً إلى أن
الــعــرض أراد تــكــثــيف اإلحــسـاس بــزيف
شـاعر الفـتاً إلى أن هذه احلـياة وهـذه ا
ـسـرح أقـل بـكـثـير مـا قـدم عـلى خـشـبـة ا
ــــا هـــو مــــوجــــود بــــالــــفــــعل فى الــــنص
ـــكــتــوب والــذى لـم يــكن تــركـــيــزه عــلى ا
«الــثـورة» كــامالً كــمـا حــدث فى الــعـرض

سرحى. ا
واعـــتـــبـــر د. يـــوسـف أن مـــهـــران مـــؤلـــفــاً
أفــضل مـنه مـخـرجـاً وقـال إن نـصـوصه
الـــتى قــدمـــهــا مـــخــرجــون آخـــرون تــفــوق
الـعـروض الـتى أخـرجـهـا هو وأرجع ذلك
ــــــــؤلـف واخملــــــــرج فى إلـى أن تــــــــوحـــــــد ا
شــــخص واحــــد غــــالـــبــــاً مــــا يــــأتى عــــلى
حــــــســـــاب أحــــــد الــــــطـــــرفــــــ وأشـــــار د.
مـصــطـفى إلى أن الــعـرض فى أكــثـر من
مــــشـــــهـــــد كــــشـف تــــنـــــاقض وازدواجـــــيــــة

أبطاله.
ووصف د. مــــصــــطــــفـى يــــوسف ديــــكــــور
الـــعـــرض بـــأنـه كـــان «مـــشـــتـــتـــاً لـــلـــنـــظــر»
وأعاقت التكوينات البيضاء فى اخللفية
اسـتـمــتـاع الـعـ بـتــنـاسق األلـوان حـسب

تعبيره.
ـشـاهد واعـتـبـر د. مـصـطـفى أن أغـلب ا
الـتى  تـمــثـيـلـهـا فـى اجلـزء الـعـلـوى من
الـديـكـور لم تـكن مـريحـة لـلـعـ فى ح
كـان اجلزء الـسـيـنمـائى «جـيـداً» وخلص
إلى أن اخملــرج تــعــمــد بــعض الــتــشــويش
فى الــــصــــورة لــــيــــوصـــلــــنــــا أن الــــرجل -
الـزعــيم الـراحل جـمــال عـبـد الــنـاصـر -
كـان كـذبة وهـى وجهـة نـظـر اخملـرج وهو

ها والتعبير عنها. حر فى تقد
تال مـداخــلـة الـدكــتـور مـصــطـفى يـوسف
تعقيب للناقدة عبلة الروينى التى أكدت
اخـــــتالفــــهـــــا الــــكــــامـل مع الــــرؤيـــــة الــــتى
يـطــرحـهــا اخملـرج وربــطت بــ الـعـرض

وفيلم «زوجة رجل مهم».
وأضـــــافـت الـــــرويـــــنـى: أتـــــفـق مع الـــــرأى
ـؤلف عـلى الـقــائل بـطـغــيـان شـخــصـيــة ا

فـــكـــرة فــضـح مــا يـــعـــتـــبــره زيـــفـــاً وادعــاءً
مارسه رموز هذه الثورة.

ـمـثـل كـانـوا أروع ما واعـتـبـر سلـيم أن ا
فـى الـعــرض رغم عــدم ظـهــور إبــداعـهم
ـا العــتـراضـهم عــلى مـضـمــون الـعـمل ر
ـــــمـــــثـــــلـــــ الـــــذى يـــــقـــــدمـــــونـه وطـــــالب ا
» فى » األداء كى يــبـثــوا «روحـاً بـ«تـســخـ

العرض.
ورأى د. مــصــطــفى ســلــيم فـى «بـازل 1»
ــشــروع تــقــد «بـازل 2» و«بـازل بــدايــة 

3» لتقد مراحل تاريخنا السياسى.
وتـــدخل د. هــانى مـــعــلــقــاً لـــيــؤكــد أنه لم
يـرفض فــكـرة الـعـرض أو يــهـاجم اخملـرج
لـــكــنه حتـــفظ عـــلى مـــا وصـــفه بـــاجلــرأة

الزائدة فى التناول.
دكتور سيد خطاب بدأ مداخلته النقدية
بـالــتـشـديــد عـلى أن مـســتـوى اجلـرأة فى
الـــنــــقـــد يـــجـب أن يـــرتــــفع إلى مــــســـتـــوى
اجلـرأة الــتى قـدم بــهـا د. مــهـران عــمـله
وأشــار إلى أن «الــصــدمــة الــفــكـريــة» فى
الــــعــــرض أقـــوى كــــثــــيـــرا مـن «الـــصــــدمـــة
الفنية» حـيث تعمد اخملرج تكثيف فكرة
حتــــول الــــثــــورة من «حـــــلم» إلى «كــــذبــــة»
فهوم مارس الكثير وللوصول إلى هـذا ا
مـن الـــــتــــــشــــــكــــــيك فـى الـــــتــــــاريـخ رمـــــوزاً
وشـــــخــــصـــــيـــــات األمـــــر الـــــذى أوقـــــعـــــنــــا

كمتفرج فى «صدمة شديدة».
وأضــاف خــطـاب: الــفــكــرة كــانت حتــتـاج
إلـى شـكل إخــراجى أقـوى ومــسـتـوى أداء

تمثيلى أعلى.
ــؤلف ولـــفت ســيــد خــطـــاب إلى اتــفــاق ا
تـفرج إلى واخملـرج على تـوجيه «دمـاغ» ا
مـنطـقة بـعيـنهـا فيـما يـفتـرض أن يقـدما
رؤيـة تــثـيــر الـتــسـاؤالت وال تــقـدم أجــوبـة

سابقة التجهيز.
أحـــمــد احلــلـــوانى أحــد أبـــطــال الــعــرض
حتدث معقبـاً ليعلن اعتراضه على اتهام
ـمـثـلـ بـ«عــدم الـواقـعـيـة» مـشـيـراً إلى ا
اتــفـــاقه مـع اخملــرج عـــلى أن الـــعــرض لم
ـــا اســـتـــخــدم يـــقـــصــد فـــتـــرة الـــثـــورة وإ
رمــوزهـا لإلشــارة إلى أشـيــاء حتـدث فى

واقعنا احلالى.
فـيمـا تسـاءلت أمـانى البـحـطيـطى إحدى
ــثالت  الـعـرض عـن مـفـهــوم الـصـدمـة
الـــفــكــريـــة وقــالت: هـل يــنــبـــغى أن يــقــدم

الفنان رأيا محايداً حتى ال يهاجم?!.
ورد عــلى تـسـاؤلــهـا د. مـصــطـفى يـوسف
ا نصة قـائالً: ال نطلب احلياد وإ من ا
نــرفض الـــســخــريـــة غــيــر الالئـــقــة كــمــا
حـدث مع اآلية القـرآنية فى مـشهد وفاة
الـبـاشـا وكذلك الـتـنـاول السـاخـر لـبعض

الشخصيات الدينية.
ومن القاعة حتدث الناقد محمد زهدى
ــــنـــصـــة واتــــفـــاقه لـــيـــعــــلن اخـــتـالفه مع ا
الـكامل مع د. سـامح مهران الـذى ينتمى
مـــثــــله جلـــيـل عـــانـى طـــويالً مـن أكـــذوبـــة
عـانـاة الـتى خـلـفـها لـنـا حـلـمـها الـثـورة وا
الـزائف وآثارهـا السـلبـيـة اللـذين مازلـنا

ندفع فاتورتهما حتى اآلن.
ووصف زهـــدى ســيـــنــوغـــرافــيـــا الــعــرض
ـسـرحـية بـالـتـنـاغم الـكـامـل مع احلـالـة ا

والفكرية.

 مصطفى يوسف: السخرية من الشخصيات
الدينية غير مبررة وغير الئقة

 د. هانى مطاوع: «بازل 1» عرض جاء فى غير زمنه
ومرحبا بـ «اجلدل» حوله
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ13

فى الليلة الثالثة من ليالى
 "وجوه الساحر" روايتا «العيب» و«احلرام»

فى نسيج مسرحى جميل

سرح بالقصر يشهد حاليا بروفات 7 عروض مسرحية جديدة. > محمد عفيفى مدير قصر ثقافة اجليزة ذكر أن نادى ا

حتت التهديد
حالة من الظلم والقهر النفسى

مثلون يقدمون مباراة   ا
ؤلف واخملرج فى مواجهة ا

حـمـراء مـخـتـلفـة وإضـاءة كـامـلـة فى حلـظات
الـكـشف عـمـا بـداخـله وعـمـا يـعـانيـه من هذه
الـعقـد الـنفـسـيـة الكـامـنـة داخله والـتى تـظـهر
تباًعا الواحـدة تلو األخرى حتى نتعرف على
ــا فـيــهم نـفـسه ـريـض جتـاه الـكل  ســلـوكه ا
نـــهـــايـــة بـــزوجـــته الـــتى تـــخـــلـــصت مـن حـــالــة
التـهديـد الـتى الزمتـها طـوال الـعرض اسـتغل
اخملـرج مـوسـيـقى مـنـاسـبـة لـلـحـالـة الـنـفـسـيـة
للـشـخصـية طـوال الـعرض بـاخـتالف حاالت
القـهر سـواء التى حـدثت له أو حاالت الـظلم
الــــــتـى قــــــام بــــــهــــــا اآلخــــــرون جتــــــاهـه أو فى
حلــظــات تــهــديــد زوجــته بــشــكل يــحــسب له
بـدقــة االخـتـيــار أمـا عن احلــالـة الـتــشـكـيــلـيـة
لـلـعـرض فـهى عـبـارة عن مـرسـم هـذا الـفـنان
ووجــود هـــذه الـــتــمـــاثــيل الـــتى تـــمــثل احلـــيــز
كـمالت األكـبـر فى اخلـلـفـيـة ووجـود بعـض ا

تـؤثــر عـلى اآلخـرين وعـلى وجـود الـعـدل غـيـر
ــؤلف لـــغــة جــيــدة ــوجـــود وقــد اســتـــخــدم ا ا
بــحـوار مـسـتـخـدم بـتـبــريـرات مـنـطـقـيـة جـيـدة
واسـتـطـاع أن يحـكم الـبـنيـة الـدرامـية بـإحـكام
ـتـفــرج مـرتـبـًطــا بـالـعـرض الـذى جـيــد جـعل ا
يخـاطب الذهن فلم تـوجد كـلمة لـيس لها أى
هـدف وعندما يـوجد التسـاؤل ال يتركه بدون
وجود إجابة منطقية عليه وساعد فى إظهار
هـذا اخملرج: محـمد متـولى والذى غلف هذا
احلـوار بحركة نابـعة من الكلمـة ومؤدية إليها
لـتـوضـيح اجلـو الـنـفـسى لـهـذا الـفـنـان فـلعـبت
ـــعـــانى احلــــركـــة دوًرا كـــبـــيــــًرا فى تـــوصـــيـل ا
والــدالالت وتــمــيــز بــتــوضــيح اجلــو الــنــفــسى
لهـذا الفـنان بـالـبرود والـضبـابيـة فى اإلضاءة
والـتـى تـوحى كـثـيـًرا بـالـوحـدة واالنـغالق عـلى
الــنـفس والــقـهـر فى حلــظـات أخــرى بـإضـاءة

والـقــهـر الـذى تــعـرض له هــذا اإلنـسـان فى
زمن ال يـؤمن بالفـنان بل ال يؤمن بـاإلنسان
ـوت فـيه الـفـقـراء والـضـعـفـاء فى كل زمن 
مـــكـــان دون ذنب ويـــتــســـاءل أين الـــعــدل فى
هـــذا الــــعـــالم ويــــنـــادى اجلــــمـــيع مـن داخـــله
وجود وبالتالى فالكل بتحقيق العـدل غير ا
يعيشون حتت الـتهديد بدًءا من هذا الفنان
الـزوج الذى يـرى قهـر العـالم للـضعـفاء وهو
واحــد مــنــهـم وعــدم وجــود الــعــدل فى هــذا
الـعـالم وعـندمـا يـحـاول أن يـسـيـطـر ويـتـغلب
عـلى الـقـهـر الـذى الزمه مـنذ الـبـدايـة يـفـقد
زوجــته بــانـتــحــارهــا فـتــعــجـز إرادته ويــنــهـار

ويقع أمامنا فى النهاية فاقدًا لنفسه.
ـؤلف بنـصه كل التـفاصـيل الدقـيقة يـعرض ا
التى توضح سيطـرتها على نفس هذا الفنان
وحتــولــهـا لــنــفس غــيـر ســويــة تـصــدر أفــعـاًال

"حتت التهديد" مـسرحية من تأليف محمد
أبـــو الــــعال الــــسالمـــونـى وإخـــراج مــــحـــمـــد
مــتــولـى وتــعــرض عـــلى مــســـرح الــهـــنــاجــر
والــذى ظل مــغـــلــًقــا لــفـــتــرة طــويــلـــة يــنــتــمى
الـعرض "لـلـسـيكـودرامـا" التى تـعـالج الـنفس
ا حتـمله من عـقد تـتحـكم فيـها البـشريـة 
وتــظــهـــر فى األفــعــال واألقـــوال والــســلــوك
وذلك لـــلـــتـــطـــهـــيـــر بــــالـــغـــوص فى مـــجـــاهل
وأعــــــمـــــاق هــــــذه الــــــنــــــفس لــــــفـك الــــــرمـــــوز
ــسـبــبـات فى الــعــرض جنـد هــذا الـفــنـان وا
ـة لم يـرتـكـبـها وهـى قتل والـذى اتـهم بـجر
من وجـد قـتيـًال فى مرسـمه وأبـلـغت زوجته
ــرسم (زوجــة الــفـــنــان) بــأنـــهــا رأت جـــثــة 
زوجهـا فـيقـبض عـلـيه وليس عـنـده أى دليل
يــثـبت عـكس أنه الـقــاتل ويـظل صـامـًتـا ألنه
ال يـــجــد مــا يـــدافع به عن نـــفــسه ويـــكــتــفى
ـــشــاهــدة ويـــتــقــوقع داخـل نــفــسه ــجــرد ا
ــة فــيــحــكم عــلــيه ويــســتــســلم لــهــذه اجلــر
بـالـسـجن 10 سـنـوات كـامـلـة يـقـضـيـهـا وهـو
يــــفــــكــــر فـى زوجــــته وفــــيــــمــــا حــــدث أثــــنــــاء
سرحـية بعـد أن أنهى هذا محاكـمته تبـدأ ا
الـــزوج فــتــرة ســـجــنـه ويــعـــود لــزوجـــته الــتى
كـانت تـنـتـظـره ويـقبـع داخل مـرسمـه ويرجع
ــرحــلــة الــطــفــولــة ويــكــيل الــتــهم بــالــذاكــرة 
لـــلــجـــمــيـع بــعـــد أن يــجـــتـــر صــنـــوف الــقـــهــر
والعـذاب التى تعـرض لهـا طوال حيـاته بعد
ـلـكـون الـسـلـطة ـن كـانـوا  مـوت والـدته و
عـلـيه بـدايـة بـزوجـة أبـيه فـى الـصـغـر مروًرا
ـرؤسـيـة فى الـعـمل نـهـايـة بـاجملـتـمع الـذى
يـســلـبه الـدفــاع عن نـفـسه من وجــهـة نـظـره
ـشـاركـة زوجــته الـتى أبـلــغت عـنه لـتـزداد و
سـلـطة الـقـهـر اخلارجـيـة ليـصـير غـيـر قادر
عـلى النـطق عنـدمـا يتم سـؤاله فى احملكـمة
لدفاعه عن نفسه فـيجد نفسه وحيًدا أمام
كل هــذا الـقــهــر الـذى شــارك فـيه الــقـاضى
ـــثل االتـــهـــام واحملــامـى وزوجــتـه وكــلـــفه و
عـــشـــر ســنـــوات من حـــيـــاته وهـــو يـــرى بــأن
ــــجـــــرد أن أبــــلــــغـت عــــنه زوجــــتـه مــــذنــــبـه 
ـنـزل وعــنـدمـا تـعـرف هى ذلـك تـعـيش فى ا
فـى حـالـة "حتت الـتـهـديــد" من أفـعـاله الـتى
ـمـكن أن يـقـوم بــهـا كـردة لـلـفـعل حـيث من ا
يـقــيم فى مــرسـمه مـجــمـوعــة من الـتــمـاثـيل
تــــمـــــثل أعـــــضـــــاء احملــــاكـــــمـــــة (الــــقـــــاضى/
ــثل اإلتــهـام) ويــظل يــهـتـم بـهم احملــامى/ 
جـمـيـًعـا طـوال حـديـثه مع زوجـته لـيـقـيم فى
النـهايـة جتسـيًدا لـلمـحاكـمة مـرة أخرى عن
ـــا هــو مــوجـــود داخــله طـــريق اإلســتـــدعــاء 
ــشــاركــة زوجــته فـى الــواقع وتــداخل مــا و
ـــاضى بــــ الــــواقع اآلنى ومــــا حـــدث فـى ا
بـتـداخل احلـوار الـداخـلى له مـعـتـرضا عـلى
مـا يــفــعـلــونه ونــتــبـ مــدى الــسـخــريــة الـتى
يـــحـــمـــلـــهـــا جتـــاه اجلـــمـــيع بل جتـــاه نـــفـــسه
بـصمـته الذى جـعله مـشارًكـا فى قهـر نفسه
وهــا هـــو فى الــواقـع اآلنى يــزيـــد من قــهــره
لزوجـته خلوفـها مـنه وذلك ألنه علم بـطلب
احملـــامى لــهـــا ولــكـــنــهــا رفـــضــتـه وظــلت فى
انتظار زوجهـا كل هذه السنوات لكى تقنعه
بـــأن لـــيـس لـــهـــا أى ذنب جتـــاهه وجتـــاه مـــا
حـدث له وتتضح بـعض من مكنـونات نفسه
وقــهــر الــكل له مــنـذ الــصــغـر ومــدى الــظـلم

البسيطة التى يستخدمها هذا الفنان ليكمل
ـــمــكن أن يــقــوم ــنــظــر شــكـــلــًيــا وكــان من ا ا
مـهنـدس الديـكور مـحمـد جابر بـعمل دالالت
مـتعددة من الناحـية الشكلـية تعكس وجتسد
ــقـهـورة ـكــنـونـات الــداخـلـيــة لـهــذه الـنـفس ا ا
أكـثــر من اخلـطــوط الــبـيــضـاء والــسـوداء فى
اخلـلـفيـة وعـمل ثـراء فى الـشكل مـواز لـلـثراء
فى الــــكـــلـــمـــة واحلـــركـــة والـــدالالت األخـــرى
كـالـتى قـام بــهـا اخملـرج بـقـلب هــذه الـتـمـاثـيل
لـشـخصـيـات حقـيـقـية تـتـعامل مع الـفـنان فى
ــنــظــر خــالـًيــا فى اخلــلف. الــواقع فــأصــبح ا
وأوضح اخملـرج بــالــتـقــابل فى احلـركــة مـدى
البـحث عن العـدل بوضع الـزوجة فى حلـظة
مـن أروع مــشــاهـــد الــعــرض بـــ زوجــهــا من
نــاحـيــة وبـ كــتـلــة أخـرى تــمـثل كــتـلــة الـعـدل
ــثل ـــثــلـــهـــا الـــقــاضـى واحملــامـى و والـــتى 
ـــقـــابــلـــة من الـــنــاحـــيــة االتــهـــام فى اجلـــهــة ا
األخـــرى وهـى فى وسط الــــكـــتــــلـــتـــ تــــمـــثل
ـفـتقـد وتـأكـيـد هـذه الـلـحـظة مـيـزان الـعـدل ا
من خالل الــــثــــبــــات فى احلــــركــــة واإلضـــاءة

قصود. عنى ا لتأكيد ا
أمـــا اجلـــانب الـــتـــمـــثـــيـــلى فـــكـــان حـــالـــة من
ـؤلف بالـكلـمة واخملرج التـبارى مع كل من ا
الـذى استـطاع تـوظيـفه واختـياره بـشكل من
أشكـال اجلودة واجلـمال فـكانت مـباراة فى
األداء لـهــذه الـشـخــصـيـة من الــداخل والـتى
حتــــتــــاج إلـى مــــجــــهــــود مـــــتــــعــــدد فى األداء
ــعــروضـــة عــلى خــشــبــة مــنــاسب لـــلــحــالــة ا
ـــســــرح وحتــــتــــاج حلــــاالت من الــــتــــركــــيـــز ا
ـشــاعـر الـداخــلـيــة الـتى الــشـديــد لـتــأكـيــد ا
تـشعر بـها الـشخـصية فـظهـرت براعة عالء
ـــتــلك أدواته قـــوقــة فى دور الـــفــنــان وهــو 
بشكل وإحـساس بكل كـلمة يؤديـها ويحـملها
ـطـلــوب بـكل سـهـولـة ويـسـر ـعـنى واألداء ا ا
فــهـا هــو يــعـبــر عن الــظـلـم الـذى يــقع عــلـيه
مــــحــــاوًال تــــبــــريــــر تــــصــــرفــــاته الــــواضــــحــــة
ــسـتــتــرة داخـلـه بـأداء ال يــدع كــلـمــة تــمـر وا
ـطـلـوبـة دون أن يـحــمـلـهـا األداء واألهـمــيـة ا
ـبـاراة زوجـته: أمل عـبـد الله تشـاركه هـذه ا
التى تقع حتت التـهديد بأدائها الذى يوحى
بـذلك وحلـظـات اخلـوف وبـإحـساس واضح
لـــــكل احلـــــاالت مـــــعـه ســـــواء فى حلـــــظـــــات
الـتـقـرب إلـيه أو الـهـروب مـنه أو فى حلـظـة
احملـاكـمـة عـنـدمـا ال جتد لـنـفـسـهـا أى حول
وال قـوة فى مـسـاعـدة زوجـهـا وتـنـصـاع وراء
اجلـمــيع لــتــكــون مــشـاركــة فى قــهــره لــتــبـدأ
مـــرحـــلــة اإلحـــســـاس بـــاخلـــوف من زوجـــهــا
والذى يـدفعـها فى الـنـهايـة لالنتـحار هـروًبا
من هـذا الـزوج وتــصـرفـاته غــيـر الـواضـحـة
والـتى تــدعـوهـا مـنـذ الـبـدايـة حلـيـاة مـهـددة
لــيـس هــنـــاك خالص لـــهــا ســـوى االنــتـــحــار
حــيث ظـــهـــرت بــأداء بـــ مـــدى انــقـــيـــادهــا
لـســلـوكه واسـتــطـاعت أن تــؤدى دورهـا بـكل
ـبـاراة الـتى شـاهـدنـاها جـودة فـكـانت هذه ا
فـى حتت الــتــهــديــد مع وجــود شــخــصــيــات
ـــثـل االدعـــاء كل كــــاحملـــامـى والـــقــــاضى و

رسوم. حسب دوره ا

 لعبت احلركة دوراً بارزاً فى إيصال
 معانى ودالالت النص

≈∏Zôa ìÓ°U

> الــتــواصل االجــتـمــاعى تــعـبــيــر عـام يــتــنـاول كـل أشـكــال الــعالقـات
االجـتماعـية التى تتـضمن وجود مشـاركة واعية لألفـراد أو اجلماعات

ووسائلها كل أشكال التخاطب والتعبير. 24
 ¢UÉN ∞∏e 

سرحي جريدة كل ا
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سـرح فى السـودان مأزوووم! ا
سرحي :  شباب ا

ـــســـرح تــتـــمـــيــز احلـــيـــاتــيـــة لـــلــراهـن  ذلك ان فـــنــون ا
ا أن بـشـفـافـيـة نـقل وعكـس االنفـعـاالت اجملـتـمـعـيـة. و
هــذه الـعــدســة أضـحـت مـا بــ احلــضـور و الــغــيـاب إال
أنــــهـــا األصــــدق فى انـــعــــكـــاس الــــرؤيـــا.مــــا بـــ حـــاالت
كن قراءة مـتعددة من التـأرجح فى احلركة والسـكون 
ـــســرحـــيـــة فى الـــســودان بـــقـــيــاس راهن واقـع احلــيـــاة ا
ـسرحـية ـسـرح فى التـجـربة الـعـربيـة تـدخل احلركـة ا ا
فى السـودان ضمن مـنظـومة مـتعـددة احللـقات لتـرتبط
فى الـــبــدايــة والــنــهـــايــة بــالــدولــة بـــشــكل أو آخــر وفــقــا
لــلـــمــشـــروع الــثــقـــافى و الــفـــكــرى.. وهـــنــا يــحـــدث خــلل
ـــــعــــرفى الـــــتــــطــــور الـــــطــــبــــيــــعـى واخلــــاص بــــالـــــتــــراكم ا
ـوهـا طـبـيـعـيـا ـسـرح و والـتـجـاربى...والن"هم" حـركـة ا
مـرتبط بنـظام الـدولة والسـلطة (من حـيث التـخطيط-
الـتمـويل) - وبـالـضرورة االسـتـمـرارية فـإن واقع احلـياة
ــــــــســـــــــرحــــــــيـــــــــة فـى الــــــــســـــــــودان يــــــــجـــــــــســــــــد حــــــــاالت ا
ـــوســـمــيـــة...االنــقـــطــاع ودون الــتـــأرجح...احملـــاولــة...ا
ـســرح أمـام الــفـنــون األخـرى و اجلــدل فى تـراجـع فن ا
ــــيــــديـــــا ووســــائط االتــــصــــال و ــــذهـل فى ا الــــتــــطــــور ا
ـسرحي أو هروبهم... تـكنولوجيا الـفضاء وصمود ا
ــؤشــر و ــســـرحــيـــ الــســـودانــيـــ ا تــبـــقى مــحـــاوالت ا
الــعالمــة من اجل الـــبــقــاء فى مــحــيط احلــيــاة واجلــهــد
ـتــصل  . مــجــمل احلــراك الــثــقـافـى مـحــكــوم بــاألزمـة ا
الــداخــلــيــة والــتـى تــشــابه أزمــات اإلنـــســان الــعــربى فى
انفـعاالته واصـطـدامه باألنـظمـة  ومـا تفـرضه حاالت
ى! وألن األزمة التهدئة واحلـرب واختالل التوازن العا
.....وحـــيــرة فى الـــســـودان تـــشـــبـه الـــعـــراق وفـــلـــســـطـــ
اإلنـسـان هـنـا تـشـابه مـصـر أو األردن الخ.....مع بـعض
االخــتالفــات فى حــاالت الـتــنــفس....أنــهم يــلــتــقـون فى
الــرغــبــة والــطــمــوح يــتــشــابــهــون فـى الــصــورة والــصـوت
ــكـان.... من والــواقع نـفــسه مع بــعض الـفــروقـات فى ا
ـسـرح فى الــعـالم الـعـربى يـجـســد بـالـصـدق كـله حـالـة ا

متأرجحة ومتباعدة اخلطوط....إنها حالة متأزمة!

حا محمد على:
مجمل 
احلراك 
الثقافى محكوم
باألزمة 
الداخلية

الكوادر التى
تدير احلركة
العامة للمسرح..
التأخذه 
مأخذ اجلد!!

سرح منابر ا
ياته وأكاد
متعددة.. 
وكأنها كلها حتمل
بذور  انهيارها
بداخلها

يرى: احلركة ا
سرحية تدعو ا
للرثاء واحلزن
والتراجع مروع
منذ منتصف
الثمانينيات

سرح  ـسرحى السودانى الشاب إلى واقع ا كيف ينظر ا
ـنـطـقـة الـعـربـيـة .. هـو ذا قــيـاسـاً عـلى جتـارب أفـريـقـيـا وا
الـســؤال الـذى طـرحـنـاه عـلى كـل من اخملـرج حـا مـحـمـد
والـكـاتب واخملـرج عـطـا ـيــرى  أحـمـد والـنــاقـد عـبـد الـله ا

شمس الدين فجاءت إفاداتهم على النحو التالى : 

يرى وثق عـبد الـله ا التقـينـا بداية بـالنـاقد والبـاحث ا
ــســرحــيــة يــدعــو إلى فــقــال  بــحــرقــة: واقع احلــركــة ا
الـرثاء  واحلـزن الـعـمـيق .. مـنـذ مـنـتـصف الـثـمـانـيـنات
ـسـتــويـ الـكـمى نــشـهـد حـركــة تـراجع مـروعــة  عـلى ا
والنوعى  وبوتيـرة متسارعة يحصل ذلك  بالرغم من
ـــيــــاته إال أن الـــنــــظـــرة ــــســـرح وأكــــاد تــــعـــدد مــــنــــابـــر ا
ـتزايـدة حتمل ـؤسسـات ا الـفاحـصة تـبـ لنـا إن هذه ا
ـسـرح بــذور انـهـيـارهــا بـداخـلــهـا  واقع احلـال كـلــيـات ا
ـوهـبـة وهى شـرط أساسى فى تـقـبل طالب تـنقـصـهم ا

الفن  فاقد الشىء ال يعطيه .
وفى تقديـرى إن لدينا مـشكلة فى مـا يتعلق بـالكوادر التى
سرح تدير احلـركة العـامة للمـسرح ; فهى ال حتـمل أمر ا
ـــســــرح فى خـــواء عـــلـى مـــســـتـــوى مـــحـــمـل اجلـــد  صـــار ا
ــكن أن ـــؤســـســيـــة وال يـــوجــد احتـــاد فـــاعل وحـــقـــيــقـى  ا
يـحـدث الـتـغـيـيرات الـتى تـسـتـجـيب لـتـطلـعـاتـنـا وآمـالـنا فى

حياة مسرحية راشدة ومعافاة . 
ـعـنى هو االحتاد الـقـائم هو أسم أكـثـر من كـونه جسم  
ـسرح إذن هم رعية بال عـلى قدر كبيـر من العجز  أهل ا
راعٍ  صـوتهم هو األضعف فى الـدوائر الرسمـية واألهلية
ـسـتـطاعه تـقـد مـا هو ـسـرح صـار طـارداً  لم يعـد  . ا

سرح بال جمهور.  مبهر ومدهش  صارت عروض ا

أمـــا الــــكـــاتب واخملـــرج عـــطـــا شـــمـس الـــدين فـــيـــورد : يـــقـــول
ـسـرح أجـدهـا تـمـاما أولـريش جـريب: إن إمـكـانيـات وحـدود ا

ــة حتــكى عن رجل مــقــدس فى صــورة قــصــة عــظـــيــمــة قــد
ـشى فى الغابـة وهنـاك فى مكـان محدد يـشعل نـارا ويصلى
من أجـل إنقـاذ الـعـالم وبـعـد سـنـوات يـذهب احـد تالمـيذه إلى
كـان بـالـغابـة غـيـر انه ال يـعرف كـيف يـشـعل الـنار ومن نـفس ا
ثم يــقــوم فــقط بــأداء الــصـالة وبــعض مــضى ســنــوات يــنــسى
التلميذ التالى الصالة وال يعرف كيف يشعل النار لكنه يعرف
ــكــان اخلــفى فى الــغــابــة وبــعــد مـرور ســنــوات يــأتى تــلــمــيـذ ا
فــيــقـول ال اعــرف كــيـف أشـعـل الــنــار وال كـلــمــات الــصالة وال
ـكــان فى الــغـابـة لــكـنــنى اسـتــطـيع أن اسـتـطــيع الـعــثـور عــلى ا
احـكـى الـقــصــة وهــذا فــيه الــكــفــايــة ;فــبـدون تــاريخ وقــصص
سـرح هو ذاكـرة الشـعـوب ونحن أحـوج ما سـنفـقد الـذاكـرة ! ا
ــتــغــيــرات واألحــداث نــكــون لــنـــشــاط هــذه الــذاكــرة فى ظـل ا
ـة ونزعـات الـتـسـلط ومـوجة ـيـة واحمللـيـة " الـعـو الـكـبـيرة الـعـا
ـسـرح أداة تــغـيـيـر ونـزوع جتــاه مـا يـكـون ال مـا هـو الــتـسـلح " ا

كائن  هو للتعلم والتربية والصحة والتقو االجتماعى .
وتغييب هذه الذاكـرة والتقاعس عن الدور جتاه قضايا اجملتمع
هـو خيـانـة لألجـيال الـقـادمة بـوعى أو بـدون وعى  تـشارك فى
سرحـي أنفسهم وذلك هو ذلك مـؤسسات الدولة الرسـمية وا

سرح السودانى : غياب فى غياب ! راهن ا
وإذا اســتـعـرضــنـا بـعـض مـا يـسـهـم فى إنـتـاج عــرض مـسـرحى
ــســرح تــكــون الــنــتــيــجــة حــالــة من اإلحــبــاط; فــالــنــاظــر إلى ا
الـقــومى جنـد انه بـال خـطط  هــو يـفـتــقـر لــلـنــشـاط  وهـو ال
يّدرب كوادره  وفنيًا خشبته غير مهيأة ينقصها الكثير  هذا
ـسرح الـقـومى .. ـلك غـيـر خـشـبـة ا وهـنـاك حـقـيـقـة أنـنـا ال 
ـسـرحـيـة الـكـثـيـر من وحـيـدة ويـتـيـمـة ! لـقـد عـرفت الـسـاحـة ا
الـــتـــقــطـــعـــات فى مـــســارهـــا.. ال يـــوجــد خـــيط نـــاظم مـــا بــ
الفـترات اخملتلفـة  ال سبيل للمراكـمة والصقل ... نقول ذلك
بـالـكـثـيـر من االسـتـيـاء ونأمـل .. البد من احلـلم فـى كل حال 

علينا إذن أن نحلم .. أجمل األيام هى التى لم تأت بعد ! 

أمـا اخملـرج حـا مـحـمـد عـلى فـيـفـضل الـقـول : تـتجـلى
ـسرحـية فى اسـتقـراء واقع التـجربة حساسـية احلـياة ا

غياب اجلمهور 

حالة متأزمة إنقاذ العالم 
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> الـتغيير هو عمـلية االنتقال من حالـة إلى حالة أخرى أما التغـيير االجتماعى يعنى
ا تـكون أن الـتـنظـيم االجتـماعى أو احلـياة االجـتمـاعيـة تنـتقل من حـالة إلى أخـرى ر

أفضل.
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باب الفتوح

قــبال بـل وأصــبح مــعــروفـــا ومــحــفـــوظــا; ولــكــنه أى
ـســرحـيـة اخملـرج لم يــحـافـظ عـلى قــواعـد لــعـبـتـه ا
ــا األمـر قـد خـرج من يـده ـتـد وإ بـشـكل جــيـد و
ـاذا? فهـو قـد حافظ فـى بعض األحـيـان وال ندرى 
فى األغـــــــلب  عـــــــلى أســـــــلــــــوب أن يـــــــقــــــوم  أفــــــراد
ـسـرح بـتــشـخـيص األمـور مـوجـودون عــلى خـشـبــة ا
ولـــعب أدوار الــــشـــخــــصـــيـــات مـن خالل مالبــــســـهم
الـعـاديـة الـتى كـانـوا بـهـا فى الـبـدء مع دخـول بـعض
األشـــيـــاء الـــبـــســـيـــطـــة الـــتى تـــســـاعـــد فـى عـــمـــلـــيــة
الـتشخيص هذه مـتوافقا مع قواعد الـلعبة ; ولكنه
فى مــشــهـد اجلــد وعــائـشــة خـرج عن هــذه الــلـعــبـة
ــــــعـــــــايــــــشــــــة وخـــــــرج من اســـــــتــــــدعــــــاء ودخل إلـى ا
الـشـخـصـيـة إلى وجـودهـا هى أى الـشـخـصـيـة عـلى
ـا يكـون قد البـسهـا الـكامـلة  ر ـسرح  خـشـبة ا
فـكـر أن هــذه الـقـضـيــة البـد أن تـقــدم هـذا الـشـكل
ــتــد من الــزمن الــقـد إلى ــنـزل الــضــائع  وأن ا
اآلن وال يصلح معه التشخيص ألن األمر لم ينته ;
مـثـلـة التى ولـكن هـذا الـتفـسـيـر مردود عـلـيه بـأن ا
قـامت بـدور الغـانيـة ورفـيقـاتهـا كن دائـما فى حـالة
البس الــعــاديــة الــتى تــشــخــيص عــلى اخلــشـــبــة بــا
كـانـوا عـلـيـهـا مع بـعض اإلضـافـات الـتى قـلـنـا عـنـها
مع أن األمـر بالـنسـبة لهـما وبـالنسـبة لـوجهة قبال 
ــــتــــد أيــــضــــا مـن خالل تــــصــــويــــر حــــالــــة نــــظــــره 
ــاضى إلى اآلن نــتــيــجـة ــمــتــدة من ا االغــتــصــاب ا
عــــدم وجـــــود هـــــذه احلـــــريـــــة . لــــكـن  فى اجلـــــانب
ــقــابل جنــد أنه قــد تــعــامل جــيــدا مـع اجملــمــوعـة ا
ــراد تـوصــيـلــهـا ; واســتـعـان وشــكل بـهــا تـعــبـيــراته ا
عـلى حتــقـيـق حـالـة الــلـعــبـة والــربط اآلنى لــلـحـدث
ــغــنى الــرائع والــذى كــان مـن أفـراد بــصــوت هــذا ا
مجـموعته ; وهـو أيضـا قد جنح عنـدما وضعه فى
بـعض األحـيـان داخل اجملـمـوعة بـحـيث ال يـبـ هو
كفرد وجاء األمر كـأن اجملموعة تغنى  وأيضا فى
ـــنـــاطق الـــتى حتـــدثت فـــيــهـــا اجملـــمــوعـــة بـــصــوت ا
ـا يـعـنى أن كـلــهم أسـامـة  ويـتم الـتـعـبـيـر أسـامـة 
عــــلى أن كــــلـــهـم واحــــد ثم وضع فـى أعــــلى يــــســـار
كـونـة لـظل اخلـيـال وأيـضا ـسـرح هـذه الـشـاشـة ا ا
الـتى تـعـبر بـوجـودهـا عن مكـان تل مـا أو جـبل ما 
واسـتـعـمالـه خليـال لـظل أيـضـا يـؤكـد عـلى مـحـاولة
ـسـرحيـة ; مع اسـتـعـمـاله  لـبـقـيـة عـنـاصـر الـلـعـبـة ا
أنــنى أعــتـقــد أنه لــو حــافظ فــقط عــلى الــتــشــكـيل
بـاجملمـوعة كأشـخاص أمـامنا  خـاصة وأن تـعامله
ـؤكد ـا أكد ا مـع ظل اخليـال لم يـضف جديـدا وإ
فـقط ; وتأتى نـهايته لـيؤكـد ما قلـناه حيث يـشترك
تمـلق مع قائد اجلـند مع البـغايا فى قتل الكـاتب ا
أسامـة بعد رفضه أن يـبيعـهم نفسه وسـيفه وكتابه
 ولـو حتـدثـنـا عن اسـتـخـدام اإلضـاءة فمـن السـهل
ـا أن نــعــرف أن الــتــنــفــيــذ كـان ســيــئــا بــاألمـس ور
خطـة اإلضاءة لو كـانت قد نـفذت كمـا يجب خلرج
األمــر أفـــضل  فــهــنــاك تـــأخــيــر وأشــخــاص خــارج
ـفروضـة فى الكـثـير من األحـيان ; كـما أن الـبؤرة ا

مثل وقعوا فى الكثير من األخطاء اللغوية.  ا
عـــمـــومــا هـى جتــربـــة حتـــسب حملـــمـــود عــبـــد الـــعــال
خاصـة وأنها الـتجـربة األولى له فى النـوادى كما أن
ـمـثـلـ قـد أدوا مـا عـلـيـهم وكـانـوا فعـال أداة جـيدة ا
فى يـــد اخملــرج ألنـــهم يــصـــدقــون مـــا يــقـــدمــونه ألن
الـعرض بـكل بـسـاطة يـتـحـدث عنـهم وعن قـضـاياهم
هم وهم وائل مــصـطــفى مـحــمـد صــبـحى شــيـمـاء
نسى إبراهيم ماجد احلـلو سمر صالح شيماء ا
ـان الــسـويـدى حــازم مـصـطـفى  هـديـر مــحـمـد إ
ســـــارة أمـــــيـــــر قـــــدرى مـى شـــــبـل ســـــالى ســـــعـــــودى
الــســيـــد الــدغــيـــدى وإن كــان مــنـــهم من وصل عـــادل
ان لدرجـة ما فـوق اجلودة وهم وائـل مصطـفى وإ

السويدى ومى شبل.

واضح مـن خالل عــــرض بــــاب الــــفــــتــــوح الــــذى قـــام
مـحـمود عـبـد الـعال بـإعـداده عن نص محـمـود دياب
الـــذى يــحــمل نـــفس االسم  وإخــراجه أيـــضــا لــنــادى
مـسـرح طنـطا أنه قـد ركز عـلى قـضيـت أسـاسيـت
فــقط وحــاول أن يــبــرزهـمــا من وجــهــة نــظـره أو من
ـتـد احلـال لـيـشـمل مـا هـو أوسع  وهـو ـمــكن أن  ا
ـا يـعـبـر عـن وجـهـة نظـر غـالـبـيـة الـشـبـاب فى أنه ر
هذين األمـرين  أول هذه الـقضايـا قضيـة احلرية 
ـــانه بـــقـــومـــيـــته وأن احلـــاكم مـــهـــمـــا كـــان عـــدلـه وإ
ــقــراطى وقــضــيــته البــد أن يــرتــكــز عــلى أســاس د
سـلــيم بـحــيث يـكــون الـشــعب مـشــاركـا له فـى الـقـرار
واحلــــلم ولــــيس مــــجـــرد تــــابع أو مــــنـــفــــذ  وأن هـــذه
احلـرية هى احلـمـايـة احلقـيـقـية لـهـذا احلـاكم وهذه
ـرء مضـطهدا مـكن أن يكون ا األرض  فلـيس من ا
ومـظــلـومــا ومـكــمم الـفم وفى نــفس الـوقـت يـقـدر أن
يــدافع عن حـريـة اجملـتـمـع أو الـوطن  بـاخـتـصـار إن
ـقـدمـة احلـقـيـقـيـة حلـريـة الـوطن حـريـة الـفـرد هى ا

وحتقيق أحالمه ودرء اخلطر عنه .
  أمـا الـقـضـيـة الـثـانـيـة فـهى قـضـيـة أرض فـلـسـط
واألطمـاع الصهـيونيـة وكيف أن ما يـحدث أو حدث
اليوم له جذوره من أعماق التاريخ  وأن بلفور ليس
ــا كـان هــو الــوحــيــد الــذى مــنح الــوعــد واألرض وإ
هــنــاك امــتــداد ســابق له مــتــمــثل فـى أمــراء ومــلـوك
الـصــلـيـبــيـ الــذين مـنــحـوا الـبــيت الـعــربى لـيــهـوديـة
حتتـرف البغـاء ; وحتى بـعد أن انتـصر صالح الدين
فــإن صـاحب الـبـيت احلــقـيـقى لم يــسـتـطع اسـتـرداد
وقع من مـنزله من هذه الغـانية التى أبـرزت العقد ا
األمـيـر الــصـلـيــبى والـذى احـتــرمه الـفـاحتــون طـبـعـا
هـذا  مـن خالل اسـتـدعـاء مـجـمـوعـة من الـشـبـاب
ألســامـــة الــشــاب األنـــدلــسـى الــذى يــأتـى وفى يــديه
كــتــاب يــحـــاول أن يــجــعل صالح الـــدين يــقــرأه حــتى
تـكون هـناك هذه احلـرية احلـامية وال تـتكـرر مأساة
األنـــدلس وكـى يــصـــبح صـالح الــديـن بــطـال يــحـــمل
ســـيـــفــا وفـــكـــرا حـــتى يـــقـــدر ألعــمـــاله أن تـــســـتـــمــر;
ــنـــافق ويـــصـــطــدم أســـامـــة أوال بـــكــاتـب الــســـلـــطـــة ا
اجلــامـد والـذى يـأخـذ مــوقـفـا من الـتـجــديـد والـفـكـر

من الـــصــالـــة ثم يـــقــررون أن يـــقــومـــوا بـــاســتـــدعــاء
الـشخصية الـتاريخية فى إشـارة إلى توحد الصالة
مع اخلـشـبـة ومـا يـحـمل هـذا من مـعـان ; ولـكن من
قدمة قد طالت فقد كان هناك الواضح أن هذه ا
ما يـشبه مقدمـت للـحدث الرئـيسى  أال وهو هذا
االســتـدعــاء الـتــاريـخى ولــو كـان قــد حـذف مــنـهــمـا
ـــعــد شىء ولــكــان واحــدة مــا كـــان ضــر الــعــرض ا
اخــتــصــر من زمـن الــعــرض حــوالى عــشــر دقــائق 
كــانت أســهـــمت فى الــتــدفق وعـــدم تــكــرار مــا قــيل

عــمـومـا ; ثم هــذا الـكـاتب هـو الــذى يـسـتــعـدى عـلـيه
أولى األمـر من قواد وأمـراء ويصـبح أسامـة مطاردا
مضطهدا لكـنه أى محمود عبد العال يحافظ على
بـــذرة األمل من خـالل إعالن الـــشـــبـــاب كـــلـــهم أنـــهم
أسـامــة وأيـضـا من خالل الـكـتـاب الـذى حـفـظـوه فى

صدورهم .
ـسـرحـيـة من اعـتـمـد اخملـرج عـلى أسـلـوب الـلـعـبـة ا
خـالل هـــذه اجملـــمـــوعـــة الــــتى تـــقف عــــلى خـــشـــبـــة
ـسرح وتـتسـاءل ثم هذه الفـتاة الـتى تنـضم إليهم ا

 تشكيالت جماعية تقدم 
إضافات لرؤية العرض

> يـعـبـر الـتـواصل بـ األشـخـاص أو اجلـماعـات عن انـتـقـال لـلـمـعـنى اخلاص
ـشـاعـر أو الـعـواطف وكـل تـواصل يـسـتـعـمل إشـارات بــاألفـكـار أو اإلرادات أو ا
كن اعتبار التواصل البشرى نتيجة العملية التى حتول شيئاً ال ولغة لذلك 

كن قسمته إلى شىء مشترك.
سرحي جريدة كل ا
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شاركة فى دورة هذا العام. سرحية انتهت من حتديد أسماء العروض ا عهد الفنون ا سرح العربى  شاركة فى مهرجان ا > جلنة اختيار العروض ا

مجلتا الفجر والنهضة.. نظرة فى الصحافة السودانية
محطة مهمة فى تاريخ
الكتابة النقدية سرحى ب قهر النقد ا

يديا وشروط الكتابة ا
تعارف عـليها حاليا المحها األرسـطية ا ا الشك فـيه أن الدراما 
وفـدت للسـودان عن طريق اجلـارة األقرب جـغرافيـاً وثقـافياً  –مـصر-
ـعــتـقـد وغــيـر ذلك من الـروابـط  وعـنـد ذكـر وذلـك من حـيث الـلــغـة وا
ــسـرح بـحــسـبـانه كـلــمـة درامـا كــان البـد أن يـســبق ذلك احلـديث عن ا
اط الدراما األخرى و التى بالطبع لم تكتمل صورتها إال سبق بقية أ
فـى الـربع الـثـانى من الـقـرن الـعـشـرين ونـعـنى بـهـا الـسـيـنـمـا ثم اإلذاعـة
وأخـيـراً التـلـفزيـون لـدرجـة اقتـران مـصطـلح الـدرامـا فى أذهان الـعـامة
ــسـرح وهـو من الـفـنــون الـوافـدة  حـديـثــًا لـيس عـلى الـسـودان ـعـنى ا

فـحـسب بل على مـجـمل البالد الـعـربيـة واألفـريقـيـة .ففى الـسودان 
ـنــطـقــة الـقــطـيــنـة جــنـوبى ــارسـة مــسـرحــيـة مــكـتــمـلــة  تـوثــيق أول 
صرى حينها محمد عبد القادر وعرفت اخلرطوم على يد مأمورها ا
ـسرحـية نـكتـوت فى العام  1908ونكـتوت تعنى ـسرحى  فى الـتاريخ ا
ـبـارك فى كـتـابه ـال ويـذكـر الــدكـتـور خـالـد ا فى الـعــامـيـة الـسـودانـيـة ا
ــســرح الــســودانى ــهــمــة فى تـــاريخ ا ـــراجع ا ــثل واحــدا من ا الــذى 
ـسرحيـة حضرهـا جمع من أفاضـل أعضاء اجلـمعية حرف ونـقطة (ا
ـربى الـشـيخ عـبـد الـله بـشـير الـعلـمـيـة الـديـنـيـة ; وقام فـيـهـا بـالـتـمثـيل ا

سنادة ; على أن يذهب ريعها جلامع القطينة ).
ـسـرحيـة وقـاموا واإلشـارة األهم هـنـا أن علـمـاء الـدين حضـروا ا
بـالـتمـثـيل فـيـها وان عـائـدهـا يـذهب للـمـسـجـد وان فكـرتـهـا كانت
ريسة تقوم على التبشير بفضائل التعليم ومحاربة عادة شرب ا
ريسة مشروب سودانى يصنع من الذرة وهى تفشية آنئذ ( وا ا
من أنـواع اخلــمـور الـبـلـديـة )إذاً.. الــدافع أخالقى وهـذه الـبـدايـة
سـرح السودان واإلشـارة ملزمـة هنا بـحسبـانها يكاد يـتفرد بـها ا
سرح ومن ثم الدراما عمـوما مستقبال أثرت كـثيرا فى مسيـرة ا
سرح بنى كاسب فى هذه البداية أن ا سلبا وإيجابا ومن اكـبر ا
عـلى أرضيـة صلبـة من اجلديـة والصـرامة وأنه حتـاشى الصدام
ـا سمح له بـاالنـطالق مبـشرا ؤسـسـة الديـنـية الـتقـلـيديـة  مع ا
وداعـمـا لقـضـايـا الـتعـلـيم والـتـحرر الـوطـنى  واكـبـر سلـبـيـات هذه
سـرح لم يكـن دعمه من قـبل هذه اجلـهات من اجل الـبدايـة أن ا
أهــمــيــته كــمــســرح بل من أجـل الــقـضــايــا الــتى حــمــلت بـه وعــنـد
حتقـيقها انصـرف عنه داعموه األوائل وترك يتـيما ألهله  فعانى
الفـقـر وانعـدام الـوجهـة والـهدف وتـرك لـلمـجـهودات الـفـردية فى
ـؤثـرات فى اغــلب الـفـتـرات وهـذا الــذى ذكـرنـا يـعـتـبــر من اكـبـر ا

مسيرة الكتابة النقدية فى الصحافة السيارة فى السودان .
والـصـحـافـة بـدورهـا عـرفـهـا الـسـودان مع نـهـايـات الـقرن الـتـاسع
عـشر وهذا الـتاريخ يتـفوق به الـسودان على مـعظم الـدول جنوبه
فى قـارة أفـريــقـيـا والـصـحـافـة فـى الـبـدء كـان عـلى رأس أدارتـهـا
ومــلـــكــيــتـــهــا وحــتـى حتــريــرهـــا وقــراءتــهـــا أيــضــا أشـــخــاص غــيــر
سـودانـيـ ومـنـذ الـعام  1898م وحـتى صـدور أول قـانـون لتـنـظـيم
مهـنة الـصحـافة فى الـعام 1932كان هـناك ثالث عـشرة صـحيـفة
فـقـط  وقـد كــان أثـرهــا ضـعــيـفــا جـدا وخــافـتــا وهـذا يــعـود لــقـلـة
ـتعـلـمـ من أبـناء الـسـودان من جـهـة ومن جهـة أخـرى احلـاجز ا
ـته ــسـتــعـمـر الــدخـيل وهــز ـواطن الــسـودانى وا الـنــفـسى بــ ا
ــهـديــة وقــمــعه حلــركـات الــتــحـرر ـثــلــة فى ا لـلــدولــة الـوطــنــيــة 
الـوطــنى واشــهـرهــا مــا عـرف فـى الـتــاريخ الــسـيــاسى الــسـودانى
ـتـعلـمـة . إذ أعـقـبتـهـا قـيود بـثورة 1924م والتى قـادتـهـا الـطبـقـة ا
صارمة قلت على إثرهـا الصحف وساعد على ذلك اجلو القا
ية  والـتى عـانى النـاس أثارها واحملبط األزمـة االقتـصاديـة العـا
ـثل الـعام 1913م تـاريخـا مـهـما ـيـة األولى ;و عقـب احلرب الـعـا
فـمسـيـرة الـصـحـافـة والـنـقـد فى الـسـودان وهـو عـام صـدور رائد
ـــــيــــــزهــــــا هـــــو الــــــســـــودان   arabic organ of sudanherald ومــــــا 
شخصية رئيس حتريـرها الشاعر واألديب السورى عبد الرحيم
مصطفى قليالتى والـذى يذكر حليم اليازجى فى كتابه السودان
واحلـــركــة األدبــيـــة  انه (اســـتــكــتـب األدبــاء فى الـــداخل واخلــارج
شـعرا ونـثـرا وعـرف قـراء جـريدتـه بأصـول الـنـقـد احلـديث الذى
ــــارسه أصــــحـــاب الــــديــــوان فى مــــصـــر )لــــكن لـألسف لم كـــان 
يـسـتــطع قـلــيالتى االسـتــمـرار طـويال فــبـعــد أربـعـة ســنـوات فـقط
أعـــاده اإلجنـــلــيـــز "مـــخــفـــرا "إذ لم يـــكـــونـــوا راضــ عـــنه وال عن
كاتب الندوات الـثقافـية واحلـوارات الفكـرية التى كـان يقـيمهـا 

الرائد .
إن صـحيـفـة (حـضارة الـسـودان) كـانت تـمثـل تاريـخـا فـارقا فى
مـسـيرة الـنقـد والـصحـافـة فى السـودان إذ أنهـا كـسرت حـاجزا
تـعلم السـودانى وب صـحافة نفسـيا كـان يحول بـ القـار وا

لـكها ألسباب سبق ذكـر بعضها  وابلغ دلـيل على ما ذهبنا ال 
إلـيه هو أيـلولـة رئاسـة حتريرهـا ألول صحـفى سودانى ( داخل
ـــرحــوم حـــســـ شـــريـف والــذى الـــســـودان عـــلى األقـل ) وهـــو ا
بــــدوره وأصل دعـــوتـه إلصـــدار صـــحــــيـــفــــة ســـودانـــيّــــة الـــســـداة
والــلـحـمــة وتـوج مـجــهـوده مع آخــرين بـالــطـبع بـإصــدار حـضـارة
ــهــمــة األخــرى تــأتى فى الــســودان فى 12/25 / 1919واحملــطــة ا
الثـالثيـنيـات من الـقرن الـعـشريـن والتى شـهـدت مجـلتـى الفـجر
والنـهـضة فـبـرزت أسـماء المـعـة فى مـسيـرة الـكتـابـة الـصحـفـية
عــرفـات مــحـمــد عـبــد الــله ومـحــمـد احــمــد مـحــجـوب والــهـادى
الـعمـرابى ومـحـمـد عـشـرى الـصـديق وعـبـد الـله حـامـد الـبدوى
وعـبد الله عشـرى وآخرين  ويرى الدكـتور عز الدين هاللى إن
الـفــجـر تـمـثل فـتـحـا جـديـدا فى مـسـيـرة الـنـقـد فى الـسـودان إذ
كـان مـحـرروهـا من الـشــبـان الـثـائـرين عـلى الـتــفـكـيـر الـتـقـلـيـدى
طلعـ على آدابها إطالعا حسنا ا تـأثرين بالثقافة الـغربية  ا
طـابع فى العا تتـبع عن كثـب لكل ما كانت تـخرجه ا  وا

الـعـربى والــغـربى  والن دورهـم حـسب اعـتــقـادهم خــلق تـمـازج
بـ الـثـقـافـة الـعـربـيـة واالروبـيـة يـكـون نـتـاجـهـا ثـقـافـة سـودانـية
زايا للـثقافت  ففى األدب عزفوا عن األسلوب ترث أفضل ا
التقليدى وفى التعبير طبقوا النظريات احلديثة فى النقد ) .
ومـازالت مـجـلـتـا الـفـجـر والـنـهـضـة تـمـثالن مـرجـعـا مـهـمـا لـتـاريخ
ـكـثف لـنادى الكـتـابـة الـصحـفـيـة فى الـسودان   وبـعـد الـنشـاط ا
ــتــعــلــمــ وأيــضــا اخلــريــجــ واتــســاع رقــة الـــتــعــلــيم وبــالــتــالى ا
ـثـقـفـ لالنـفـراج الـنــسـبى من قـبـل الـسـلـطـة اإلجنــلـيـزيـة جتــاه ا
ـتخـصصة و ازداد عـدد الصحف وظـهرت الـصحف احلـزبية و ا
اإلقليمـية  وكانت فتـرة اخلمسيـنيات قفـزة كبرى فى الصدور إذ
صــدرت سـبـعـة وسـبـعـ صـحـيـفــة و هى الـفـتـرة الـتى تـضم آخـر
الـعـهـد االسـتـعـمــارى وعـهـد مـا بـعـد االسـتـقالل حـتى انـقالب 17
نـوفـمـبـر وبـدايـة عـهـد الـفـريق عـبـود وهـذه الـفـترة رغـم احلـماس
تعمقة فى مجمل الشأن والنشاط الالفت للكتـابة و احلوارات ا
الـسودانى إال إن دوامـة الـتحـوالت الـسيـاسـيـة العـنـيفـة والـدائر ة
ــعــقــدة من تــبــادل األدوار احلــزبــيـــة والــعــســكــريــة عــلى كــرسى ا
احلـكم جـعل اســتـمـرار الـصــحف فى كف عـفـريـت إذ يـتم إيـقـاف
ارشات العسكرية إيذانا باستالم العسكر جرد دق ا الصحف 
لـــلــســـلــطـــة ويــعـــتــبـــر تــاريخ 1970/8/18م يــومـــا عــصـــيــا فـى تــاريخ
الـصـحـافـة السـودانـيـة وهـو تـأمـيم الـصـحف ألول مـرة بـقـرار من
ـيرى عقب انـقالب مايو 1969م و دمج الـصحف فى حـكومة 
دارين فــقط هــمــا األيــام والــصــحــافــة والــلــتــ ســبق وأن صــدرا
مطلع اخلمسينيات والسـتينيات وتراكمت للقائم على أمرهما
خــــبـــرات طــــويـــلـــة واســــتـــمــــرتـــا حــــتى مـــجـئ اإلنـــقــــاذ فى أواخـــر
ــارسـة صـحـفـيـة راسـخـة ـكن أن تـؤسس  الـثـمـانـيــنـيـات وكـان 
لـوال فــتـرات الـتـوقف الـقــهـرى والسـيـمـا أن صـفــحـاتـهـمـا شـهـدت
جدال وحوارا فكريا رصينا وبرزت أسئلة الهوية والثقافة خاصة
ب الـيسار الذى كفـر باالنقالبات على حد قـول محمد إبراهيم
نـقـد سـكـرتـيـر احلـزب الـشـيـوعى الـسـودانى وذلك بـعـد األحداث
الدامـية عـقب انقالب هاشم الـعطا والـذى فقد فـيه الشيـوعيون
ابـــرز قــــادتـــهم إعــــدامـــا ودخـــول اإلسـالمـــيـــ كــــذلك لـــلــــســـاحـــة

صاحلة فى العام 1976م  الصحافية عقب ا
وهـنـاك مالحـظة هـامـة وهى أن الـصحف الـصـادرة مـنذ مـجـلتى
الــفــجـر والــنــهــضــة لم تــوجــد صــحـيــفــة تــهــتم بــالــشــأن الــثـقــافى
اخلـالـص وإن وجـدت لم يــتــسن لــهـا الــصــدور إال أعـوامــاً قــلـيــلـة
ــبــاشــر هــو األوفــر حــظــا تــلــيه وظل تــنــاول الـــشــأن الــســيــاسى ا
الــريـاضــة ثم اإلثــارة االجـتــمــاعـيــة  وهــذا قـد يــتــعـلـق بـإشــكـاالت
اجملـــتـــمــعـــات االنــتـــقــالـــيــة "الـــنــامـــيـــة "وحتــوالتـــهــا وغـــيــاب األفق
االسـتـراتيـجى عـنـدها وغـلـبـة الهـمـوم األمـنيـة وتـثـبيت الـسـلـطات

باشر . واالستغراق فى اليومى ا

حضارة السودان..
عالمة فارقة فى مسيرة

سرحى النقد ا

صحيفة «رائد السودان»..
لم تستطع االستمرار.. فلم
يكن اإلجنليز راض عنها !

سرح فى البداية لم دعم ا
سرح.. كان من يكن من أجل ا
أجل القضايا التى يحملها

إليسع
حسن
أحمد

غتصبة  سؤال احلرية واألرض ا
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> حتدث إيريك موريس فى كتابه «ال تمثيل من فضلكم» عن الكينونة
ـصطلح لـكنه نتـج من عشرات الـتدريبات مـؤكداً أنه لم يـخترع هذا ا

التى قام بتدريسها لكثير من طالبه فى الفصول التدريبية. 22
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سرحي جريدة كل ا
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دراسة فى خطاب القيم والتحول االجتماعى  
سرح السودانى أسئلة احلداثة فى ا

(اجلـــــاروف) و (عــــجـــــلـــــة جـــــادين
الـــتـــرزى) الــــتى تــــعـــالج قــــضـــايـــا
همش ثقافـيا واجتماعياً اإلنـسان ا
ؤلف فى نهج الذى يتبعه ا بذات ا

كافة أعماله.
كـمـا قدمت جـماعـة مـسرح الـسودان
الـواحــد عــرضـاً مــسـرحــيــاً بـعــنـوان
(صور للتعايش والسالم) على شرف
ــسـرحــيـة مـهــرجــان أيـام الــبــقـعــة ا
تــنــاولت قــضــايــا الـنــزاع األهــلى فى
ــوذجــهــا الــســودان خــصــوصــاً فى 
األطــول عـمـراً  – حــرب اجلـنـوب –
وكـــــذلـك إشـــــكـــــاالت الــــــتـــــمـــــيـــــيـــــز
واالضـطــهـاد الــثـقـافى واالقــتـصـادى
والـــــســــيــــاسى الــــذى يــــعـــــانــــيه ذلك
اإلنـــســــان ضــــمـن دائــــرة الــــشــــمـــال

السودانى / الثقافى. 
وكــذلك قــدمـت فــرقــة (ود حــبــوبــة)
ــســرحـــيــة عــرضــاً تـــنــاول مــحــاور ا
مـختلـفة لقـضايا اجـتماعـية سيـاسية
ودلل عــلى كــيـفــيــة تــأثــيـر الــســلــطـة
الــســـيـــاســـيـــة فى قـــنـــاعـــات الـــفــرد
وإحـــالــتـه إلى مـــجـــرد مـــسخ مـــشــوه
ـجــرد وصـوله إلـيــهـا. كـمــا تـنـاولت
الـترسـبات الـقـبلـية الـتى توجه مـسار
الـتـقـسـيم الـسـيـاسى فى الـسودان أو
وازنة مـا يصـطلح عـلى تسـميـته ب(ا
الــقــبــلــيــة) الــتـى بــدت جــلــيه ضــمن
مــــشـــهـــد االســــتـــعــــداد لـــلـــمــــعـــركـــة
االنـتـخـابـيـة فى سـيـاق الـعـرض الذى
تـــنـــاول واحــــدة من أهم الــــقـــضـــايـــا
احملـــوريـــة فى الـــتــــاريخ الـــســـيـــاسى
لـلـمــجـتـمع الـسـودانى والــتى تـنـاولـهـا
ــســرح مـن قــبل فى فــتــرات كــتــاب ا
طــويــلــة إلى أن وصــلت احلــد الـذى
وضع الـكـاتب (سعـد الـله ونوس) فى
أولــــويـــات اهـــتــــمـــامــــاته الـــفــــكـــريـــة

سرح. السياسية عبر ا
وأخــــيــــراً بــــقـى أن نــــشــــيــــر إلى أن
تــنــاولــنــا لــهــذه الـنــمــاذج ال يــنــهض
بـــالــضـــرورة عـــلـى مـــحــاكـــمـــة تـــلك
األعــمــال مـن مــنــظــور درامى هــذا
ــــــســـــرحــــــيـــــات ألن بــــــعض هــــــذه ا
خـصوصاً مـسرحيات عـبد الله على
إبـراهيم تعانى مـشكالت عديدة فى
بـــنـــاءهـــا الـــدرامـى وكـــيـــفـــيـــة بـــنــاء
الـشــخـصــيـات ومــسـتــويـات احلـوار
الــــتى عــــادةً مــــا تــــكـــــون أعــــلى من
مـسـتـوى الـشـخـصـيـة. فـمـا نـقـوم به
ــقـــالــة ال يــحــتـم عــلــيــنــا فى هــذه ا
إجـراء مـحـاكـمــة بـنـائـيـة كـمـا ذكـرنـا
ــا اعــتــمــدنــا فى ذلك وبــشــكل وإ
ــضـمــون الـقـيــمى الـذى كـلـى عـلى ا
سـرحـيات وعالقـتـها بـقيم تـقـدمه ا
احلـداثـة الفـكـرية والـفـلـسفـيـة محل

الدراسة.

الـقـضـايـا االجـتـمـاعـيـة األخرى الـتى
ــؤلف مـن خاللــهـــا أفــكــاره يــطـــرح ا
ـرتبـطة فى الـتنـويـرية واإلصالحـية ا
عاجلة وإكتشاف التراث جـزء منها 
الـسـودانى. كـمـا تـمـيـزت مـسـرحيـاته
بـاإلضـافـة إلى ذلك بـفـرادة الـتـنـاول
وحق الــــســـبـق فى طــــرح مـــشــــكالت
اجــتـــمــاعــيـــة مــتـــرســخه بـــشــدة فى

خارطة اجملتمع السودانى.
صراعات العصر أقواس لم تزل

مفتوحةً بعد:-
ـاذج مـسـرحـيـة سـودانـيـة وهـنـاك 
أخـرى تتناول فى مضمونها قضايا
إجــتـــمــاعـــيــة وســـيــاســـيــة الـــطــابع
تـوجهها بشـكل أو بآخر لطرح جزء
من إشكاالت هذا اجملتمع. فها هو
ــسـرحى الـشــاب (مـجــدى الـنـور) ا
تــــتـــنــــاول مــــســـرحــــيـــاتـه قـــضــــايـــا
إجـتمـاعـية هـامة ومـلـحة ومـرتبـطة
بـالـصـراع اآلنـى لـلـمـجـتـمع مـركـزةً
فى أحــد جـوانـبـهــا عـلى صـراعـات
الـــســلـــطــة الـــســيـــاســيـــة وتــقـــســيم
الــــســـــودان إلـى مــــركـــــز ذو تـــــوجه
عـــروبى إسالمـى وهــامـش ال حــول
له وال قــوة يـتــكـبــد عـنــاء الـهــجـرة
والــــنــــزوح واالســـــتــــعالء الـــــعــــرقى
والــنـــزاعـــات األهــلـــيــة وإشـــكــاالت
الـتنـمـية بـكـافة أشـكالـهـا خصـوصاً
ــة نـــقــاره) و عــبـــر مــســـرحــيـــاته (
(احلــــــــلــــــــة الــــــــقــــــــامـت هــــــــسع) و

شـخــصـيـة مــصـابـة بــحـالـة إنــفـصـام
ذاتى ورفـض لــــواقع يــــحس بــــأنه لم
يــكن يــتــمــنـــاه; فــبــدأ ذلك الــنــمــوذج
يــتـجــلى فـى شـخــصــيــة (خـلــيل) ابن
األزمـة نفسها بأن أصبح مُدمناً على
تــعـــاطى اخلــمـــور بــديـالً عن الــوعى
ــا يــقــلـقـه بــتــلك األســئــلـة. الــذى ر
عبد الله على إبراهيم ونسيم

نشود:- التغيير ا
أمـا النـموذج اآلخر والـذى نسـتعرض
من خاللـه أهم مــفــاهــيم ومــقــومـات
احلـداثــة وجتــلـيــاتـهــا الـفــكـريــة هـو
مـسـرحـيـات عـبـد الـله عـلى إبـراهـيم
الــتى لم تـخــرج جـمــيــعـهــا من عـكس
اإلشـكاليـات االجتـماعيـة والسيـاسية
لـلـمـجـتـمع الـسـودانى من خـالل رؤية
تـغــيـيـريــة عـرف بـهــا عـبــد الـله عـلى
إبراهيم من خالل كتاباته القصصية
والـفـكريـة والـسـيـاسيـة عـلى الـسواء.
فـكثيراً ما عبرت مسرحياته جميعها
عن إشـــــكــــــاالت مـــــا فى الــــــتـــــاريخ
والـثـقـافــة والـعـرق والـطـبـقـة والـنـوع
ـشـروع احلـداثى تـمــثـلت فى عـجــز ا
الـسودانى عن صـناعـة التـغيـير الذى
من شـانه أن يخلق الـقدرة على إدارة
الـتـنـوع بـأشـكـاله اخملـتـلـفـة وإلى بـناء
ــــــؤســـــســـــات وبــــــسط الــــــعـــــدالـــــة ا
االجـتـمـاعـيـة فى عـدم قـدرته لـلـحد
ـــديــــنــــة عــــلى الــــريف من تــــغــــول ا
وقـدمت مسرحـياته أيضاً الـكثير من

لـكـتـابـات مـسـرحـيـة سـودانـيـة مـنـهـا
كـتـابـات (حـمـدنـا الـله عـبـد الـقـادر).
فـفى مسرحـية (خطـوبة سهـير) التى
نـاقشتـها وطـرحهـا للـعديد تـميـزت 
من الـقيـم االجتـماعـية مـثل إشـكالـية
اإلغـــتـــراب عن الـــواقع أو الـــفـــصــام
االجـتماعى الذى جتلى فى شخصية
والـدة سـهـيـر بتـفـاخـرهـا وتـظـاهـرها
بـــغــيـــر حــقـــيــقـــتــهـــا االجــتـــمــاعـــيــة
وإشـكــالـيـات الـتــفـكك األسـرى الـذى
ســبـبه  (خــلــيل) والـد (ســهــيـر) كــمـا
تـتـجـلى عـبـر إشـارة واضـحـة أغـفـلـها
ــسـرحــيـة بــالـدراسـة كل من تــنـاول ا
والـــتـــحــــلـــيـل حتـــاول تـــوضــــيح أثـــر
الــصــدمـة الــتى عــاشــهــا رهط غــيـر
قــلـيل من األجــيــال الـســودانـيــة الـتى
عـاصرت فترة االسـتعمار الـبريطانى
وانـــخـــرطت فـى مـــعـــركــــة الـــتـــحـــرر
ـتـلـئـة بـآمـال الـبحث الـوطـنى وهى 
عن غـدٍ أفضل فـوهبت كـل طاقـاتها
حملـــاربــة ذلك الـــشـــبح اجلــاثـم عــلى
صــدرهــا ومن ثم عــاصـرت الــفــتـرة
الــــتى تـــــلت خـــــروج اإلجنــــلـــــيــــز من
الـسـودان والتـى تسـبـبت هى األخرى
فى فــضح األنــظــمـة الــوطــنــيــة الـتى
تـلتـها ولم تـقدم شـيئـاً لذلك اإلنـسان
الـذى عــقــد آمـاالً عــلـيــهـا. لــيـتــحـول
ــوجب  هـذه إنــســان تـلك الــفــتــرة 
الصدمات وذلك الفشل الذريع  الذ
ســبــبــته له أنــظــمــته الــوطــنــيــة إلى

ــــســــرح الـــســــودانـى مــــنـــذ إرتـــبـط ا
بــواكـــيـــره األولى بـــحــركـــة احلـــداثــة
وقـيمها الـفكرية واالجـتماعيـة. فمما
ال خـالف عـــــــــلــــــــيـه أن الــــــــدرامــــــــا
سرح أوالً الـسودانـية والـتى بدأت بـا
ــاضى عــلى يــد فى مــطــلـع الــقــرن ا
الـشــيخ بـابــكـر بــدرى كـان لـهــا مـنـذ
الـبـدايـة إرتـبـاطـهـا الـوشـيج بـالـهـمـوم
االجـــتــمـــاعــيـــة والــنـــضــالـــيــة فـــقــد
ــــســــرح فى ســــاهــــمت عـن طــــريق ا
قــضـــايــا الـــتــعـــلــيم والـــنــضـــال ضــد
االســــتـــعـــمــــار ومـــحـــاربــــة الـــعـــادات
الــضـارة. بل مــا يـذكــره الــتـاريخ لــهـا
ـرأة فى ســيـاق وقــوفـهــا مع تـعــلــيم ا
تـــاريــــخى كــــانـت حتـــكــــمهُ عـالقـــات
الــسـيــطــرة الــذكـوريــة وتــنــقـسـم فـيه
طـبـقـات اجملـتــمع بـنـاءً عـلى تـراتـبـيـة
تــعــتــمــد الـتــمــيــيــز الــنــوعـى أســاسـاً
لـتصنيفـها منفـصلة بذلك عن تاريخ
حـضـارى ضـارب بـجـذوره فى تـكوين
ـــالــكه اجملــتـــمع الـــســودانـى مــنـــذ 
ـمالك ـة. حـيث شهـدت تلك ا الـقد
رأة فـيـها ذات تـعـاليـم وقيـمـا كانـت ا
وضع اجـتماعى متميز وصل حد أن
تـعـتـلى قـامـات الـعـرش حـاكـمـة لـبـنى
ـلـكات أهـلـها فـيـما عـرف بـظـاهرة ا
(الـكنـداكات). والـشاهـد على تـعظيم
ـــرويــ أن الــنـــســـاء عــمـــومـــاً بــ ا
ـكــتــوبـة بــالـلــغـة لـوحــات الــقـرابــ ا
ــلــوك كــشــفت عن ــرويــة لــغــيـــر ا ا
حــرص أصــحــابــهــا عــلى اإلنــتــسـاب
لألم قــبل األب وكـان الــواحـد مــنـهم
يـعرف نـفـسه بأنه فالن بن فالنه بن
فالن ويـبدو أن أول ملكة تبوأت ذلك
لـكة (بـرتارى) (.280 ـنـصب هى ا ا
ـدفونـة فى الهـرم العـاشر فى ق.م) ا
مـقـبرة الـبـجراويـة اجلـنوبـيـة وبعـدها
بــقــرن جــلــسـت (شــنــادخــيــتى) عــلى
ــمــلـــكــة أيــضــاً ومــا إن حل عــرش ا
يالد حـتى تعاقب الـقرن األول قـبل ا
عـلى مركز الصـدارة عدد من النساء
الــشـــهــيـــرات وحتـــقق لــبـــعـــضــهن –
(أمانى رينيس) و (أمانى شاخيتى)
ا أمانى تورى - اجللوس  –ور

عـلى الـعـرش وتـركن بـصـمـاتـهن عـلى
ـا يـفـيـد بـأن الـتـوجه ـمـلـكـة  آثـار ا
ـسرحى - منذ بواكيره األولى - لم ا
يـنــشـأ مــعــزوالً عن تـربــته الـثــقـافــيـة
ـا ارتـبط بـالـقـيم احلـداثـيـة الـتى وإ
كـانت إرثـاً طـويالً وتـاريـخـاً مـسـتـمـراً
عـبر الوعى متعلقاً بحن العودة إلى
مـــا هـــو إيـــجـــابى فى ذلـك الـــتــراث
ولـــيـس بـــالــــضـــرورة أن يــــكـــون ذلك
الـتــوجه واعـيـاً فـى كل األحـوال فـقـد
يـظل خفـياً غـير مـدرك على مـستوى
الــعـقل ولــكــنه يــظل مــوجـهــاً ودافــعـاً
لـعدد من الـسلوكـيات الالواعـية التى
حتـددها اسـتجـابات الـفرد الـتلـقائـية

إزاء ما يعتريه من مواقف.
حمدنا الله عبد القادر.. نافذة

على سُقُوط القيم:-
ـكن أيـضـاً أن نـسـتـخـلص عـدد من
ــــاذج الــــســــمــــات احلــــداثــــيــــة فى 

«خطوبة سهير»
مناقشة جريئة
واطن فى لصدمة ا
األنظمة.. بعد
رحيل االستعمار

سرح السودانى ا
منذ البداية

مرتبط 
بالهموم
االجتماعية
والنضالية

راشد
مصطفى
بخيت

صرية للطفل للشاعر مسعود شومان. ناقشة موسوعة األغانى ا اضى ندوة  > بقصر ثقافة اجليزة عقدت األسبوع ا
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> للتـغيير االجـتماعى عدة مسـتويات: تغـيير يصيب سـطح البنيـة االجتماعيـة تغيير
اذج ـؤسسـات تغيـير عـلى مـستوى الـتنـظيـم االجتمـاعى تـغيـير علـى مسـتوى  فى ا

واقف تغيير يصيب الثقافة والنماذج الثقافية. السلوك أو األخالق أو ا

سرحي جريدة كل ا
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وداعًا هاملت.. 
دعوة إلى التطهير 

وت الذى يضحك  على خلفية ا

محمود احللوانى

يـــعـــرفه هـــو.. مـــوت الــرجـــولـــة الـــشـــهـــامــة
اجلـــدعـــنـــة.. إلـخ وقـــد أدى مـــؤلف الـــعـــرض
مــحــمـــد فــاروق هــذا الــدور الــصــعب وأجــاد
وهـبته التمثـيلية التى ال ه بشكل الفت  تـقد

تقل عن موهبته فى التأليف.
ــؤلـف "مــشــهــد حــفـار ــهم.. لــقــد اســتــغل ا ا
الـقبـور وجمـجمة يـورك فى تفـجيـر ما بداخل
شـخـصيـاته من الـكومـبـارس" من معـاناة وآالم
وعــجــز ومــوت وقــد كــانت حــيــلــة بـارعــة من
الــنص/ الــعـرض لــيــقـدم دواخـل شـخــصــيـاته
ويــحـاصـرهــا فى مـشـهــد مـفـعم بــالـداللـة فال
نــســتــطــيع أن نــفــصل بــيــنــهــمــا بــ شــواهــد
نظر. أضرحة القبور واجلماجم التى تشكل ا
رئية إلى صورة داللية فـأحال بذلك صورته ا

سكوت عنه فى العرض. مشحونة با
ـوضــوع إذن قـا مـأسـاوى.. ومع ذلك فـقـد ا
ـمثلون أن يـصنعـوا حياة داخل هذه اسـتطاع ا
الـــقــبـــور وأن يــخـــفـــفــوا كـــثـــيــرًا مـن وقــعـــهــا
ــســرح مـع عــدم تــسـرب بــجــيــوشــيــهم عــلى ا
وضوع من أيديهم بينما يقومون اإلحـساس با
بـعـمل "إفيـهات" من بـاب "الـترويح الـكومـيدى"
ـا. وقـد تـمـيـزوا جـمـيـعًـا - الـشـكـســبـيـرى أيـضً
ـا - فى أداء أدوارهم: أحمـد مصـطفى تـقـريبً
مـحــمـد عـيـسى أحـمـد مــحـمـود أحـمـد عـلى
مــحــمـــد هــبــة صــادق أحــمـــد عــلى أحــمــد
سـمير نورهان محمد محمد العربى شيماء
عــادل شـيـمـاء شـداد أحــمـد هـانى  ومـؤلف

العرض محمد فاروق.
ـا قدمه ولم يرضه مجرد لم يـقتنع العرض 
وت داخل شخصياته من الـكشف عن أقنعة ا
أفـراد الـكورس- وهـذا فى نظـرنا كـاف جدًا-
فـقـام بـعـمل نـهـايـة سـعـيـدة لـلـعـرض أعـاد بـهـا
هــذه الـشـخــصـيــات إلى احلـيــاة مـرة أخـرى..
ـمـثـلون أخـيـرًا بـعـد جتـريب أكـثر فـقـد اتـفق ا
ثل من ثل فى أداء دور هـامـلت عـلى  مـن 
بـيـنــهم رأوا أنه أفـضل من يـقـوم بـالـدور بـعـد
أن جــربـوا أكــثــر من واحـد مــنــهم.. وفى هـذه
الـلـحظـة وبـيـنمـا يـبدأ زمـيـلـهم فى أداء الدور
ـمـثل الـنـجم» الذى إذا بـاخملـرج يـعـود ومـعه «ا
كـان قد انسحب فى بداية العرض.. وقد جاء
لـــيــلـــعب الـــدور.. وهــنـــا تـــتــقـــدم مـــجــمـــوعــة
الـكــومـبـارس إلى خـارج اخلـشــبـة مـتـشـابـكـة
األيـدى "يلتـفون حـول زميلـهم ليلـعبوا أدوارهم
ـشـهـد وبـعـيـدًا عن األضـرحـة وأقـنـعـة خـارج ا
ـوت الـتى تـركـوهـا لـلـمـمـثل الـذى ينـدمج فى ا
الـتمثيل وحده وقد أغلقت عليه الستارة.. فى
إشـارة إلى حتـرر هـؤالء الـبـشـر "الـكـومـبارس"
ـا بـداخلـهم ب ـوت بـعد أن تـطـهروا  من ا

وتى.. قابر وجماجم ا أضرحة ا
الــعــرض جنح فى أن يــقــدم نـفــسه بــبــســاطـة
وعـمق دون إسراف فى اسـتخدام أيـة عناصر
فـنية فاإلضاءة كانت فى خدمة ما يدور على
اخلـشــبـة لم يـكن هـنــاك اسـتـعـراض.. كـذلك
البس واإلكـــســــســـوارات والـــديـــكـــور كـــانـت ا

وسيقى. وا

وت تكون الفرصة سانحة دائمًا بالقرب من ا
لالعــتـراف بـاخلــطـايــا.. سـانـحــة لـلــنـظـر إلى
اخلـلف بغـضب إلى تلك احليـاة التى هزمـتها
الـتجربة نـفسهـا.. تكون الفـرصة سانحـة لنكأ

اجلراح وسماع صرخات األلم..
تكون الفرصة سانحة للتطهير.

ــعـانى الــتى نــقــلــهـا إلــيــنــا عـرض لــعل هــذه ا
ـــؤلف ــــا هـــامــــلت" هـى الـــتـى حـــركـت ا "وداعً
مـحــمـد فـاروق لـيــشـكل مـشــهـده من أضـرحـة
الـقبور ويـستدعى حـفار "هامـلت" ليواجه من
ـوت قـنـاعـه الـسـاخر خاللـه مبـاشـرة "قـنـاع ا
ـلك! مـضـحك ا ـتـمـثل فى جـمـجـمـة «يورك»  ا
ذلك الـوجه الـساخـر للـمـوت الذى يـدور حوله
ـهرج تنـتقل من الـعرض حـيث تظل جـمجـمة ا
يـد إلى يد وحتمـلق فيهـا األع وتسـائلها عن

وت. عنى".. معنى ا "ا
الـعـرض اسـتـعـار "هامـلت" شـكـسـبـيـر لـتـقدمه
فـرقة مسـرحية وأثـناء عمل إحـدى البروفات
مثل/ النجم عـلى مشهد "حفار القبور" يثور ا
الــــذى يـــــؤدى دور هــــامــــلـت ويــــنــــســـــحب من
ـسرحية ألن أحـد أفراد الكومـبارس تكلم أو ا

سعل.
ـسـرحــيـة ولـو يــقـرر اخملـرج االســتـمـرار فـى ا
أدى األمــر أن يـلـعب دور هــامـلت أى أحـد من

الكومبارس.
وهـكذا مهد العرض لبقاء مشهد حفار القبور
واسـتمراريته عـلى اخلشبة مع مـحاولة بعض
أفـراد الـكـومبـارس لـعب دور هـامـلت.. وبذلك
ــثــلى الــعـرض أن يــواجــهـوا أتــاح لــعـدد من 
لـك" ويسـائـلـوها عن "جـمـجـمة يـورك مـهـرج ا
ــــوت.. فـــــكــــانت اإلجــــابــــات ــــعــــنـى.. عن ا ا
نتظرة تأتى من اخلشبة نفسها لترينا أقنعة ا
مــــتـــــعـــــددة لـــــلــــمـــــوت.. عـــــلى وجـــــوه أفــــراد
الـكـومـبـارس فهـذه فـتـاة عـانس أكلـهـا الـفـقر
وظــلت تـنــتـظـر احلب الــذى لم يـأت ومع ذلك
ن يـدفع غـير أن فـلم تـشـأ أن تـسـلم نفـسـهـا 
ـنـعهـا من أن تـأتى لـتـكون من هـذا اإلبـاء لم 
بـــ أفــراد الــكـــومــبـــارس الــذين حتـــيط بــهم
ـــقــيم طــوال ــشــهــد ا شــواهـــد الــقــبــور فـى ا
الــعـرض لـيـس فـقط كــخـلـفــيـة ولــكن كـدائـرة
حتـيـط بـهـذه الـشــخـصـيـات  ويــقـدم الـعـرض
ا من الـشخصـيات األنثـوية األخرى أيـضًا عددً
الـتى حتيط بها أضرحة القـبور فهناك الفتاة
الـتى بـاعت نـفـسـهـا لـكى تـعـيش احلـيـاة الـتى
ريض وضحت حتـلم بها.. ولكى تعـالج أبيها ا
من أجـل حـبــيــبـهــا أحــد أفــراد الـكــومــبـارس.
ـسن ــرأة زوجـة "خـلــيل" الــسـكـيــر ا وهــنـاك ا
الــذى ال يــفــيـق من الــســكــر ويــعــد جــلــســات
ال وحتـضرها الـشراب فى بـيته فى مـقابل ا
زوجـتـه ويُـلـمَّح الـعـرض عـبـر حـوارات بـفـضل
أفــراد الـكـومـبــارس إلى أنه يـفــتـقـد لــلـرجـولـة

عناها اجلنسى أيضًا..
يــقــرر "خـلــيل" أن يــلـعـب دور هـامــلت بــعـد أن
فـشـل بـعض زمالئه يـقـول إنه سـيـقـدم الـدور
) فـيـرتـدى الـزى بـشـكل جـديـد (هـامـلت 2008
ــسك بـجـمـجـمـة وهـو يــتـطـوح من الـسـكـر و
ـلـك ويـنــاديـهــا: بـاســمه هـو يــورك مـضــحك ا
ــوت الـذى ــا عن ا "خــلــيل" ويــتـداعـى مـتــحــدثً

 عرض يرينا 
تعددة وت ا أقنعة ا

 الكومبارس يعلنون عن أنفسهم
ويخرجون ما بداخلهم

 أهم سمات العرض البساطة والعمق دون
إسراف فى استخدام العناصر الفنية
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> الـتقـنية هى مـجموع الـقواعد الـعملـية احملمـولة عبـر اللغـة واليد واألدوات من أجل
ـارسة األنـشطـة اإلنتـاجية.. وهى االسـتعـمال الـعقالنى والـعمـلى للمـوارد الطـبيـعية
مـن أجل إشـبـاع اإلنـسـان.. وهى مـجـمـوع الـطرائـق اخلـاصـة بالـعـلـم أو الفـن أو احلـرفة

كن. بهدف احلصول على النتيجة احملددة مع أفضل مردود 
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> الفنانة ريهام سعيد تراجعت عن قرار االنسحاب من مسرحية «مرسى عاوز كرسى» التى تعرض حاليا على مسرح الريحانى.
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االكتفـاء بالتواجد الشـرفى !
نادى مسرح السويس

سـرح وخالل ثمـانية ـهرجـان اخلتـامى لنـوادى ا فى ا
هـرجان ـ شـاركت فرق نوادى عشـر دورة ـ هى عمـر ا
ـحـافـظة الـسـويس بـسبع مـسـرحـيات خالل ـسرح  ا
خـــــمـس دورات  حــــيـث شــــاركـت فى الـــــدورة األولى ـ
ـسـرحـيتـ " الـوافد ـ لـلـمخـرج عـبد دمـياط  1990 ـ 
الهادى الصايف " و " التربيع والتدوير ـ للمخرج عبد
سرحية " ـهرجان اخلامس  التواب يونس "  وفى ا
حــادث مــنــعــطف الـــنــهــر ـ إخــراج مــنــصــور غــريب " 
ـسـرحـيـتـ لـلـمخـرج " مـحـمـد اجلـنـايـنى " هـما  " و
الــــبــــرش بــــيـــضــــحـك لـــيـه ? " و " االنــــكـــشــــاريــــة " فى
ـسرحـيـتـ للـمـخـرج " كامل الـدورت الـ"  15 - 17  و
عــبـد الـعــزيـز " مـأسـاة احلالج ـ  " 14و " ثــورة الـزجن "

بالدورة الـ 18هذا العام .

شاركات الـسبع  لم حتقق فرق السويس ومن خالل ا
أى جــائـــزة من إجـــمــالى  380جــائـــزة تــقـــريــبـــًا ـ جــوائــز
هـرجان فى كل دوراته ـ أو من حوالى  120جـائزة هى ا
ـهرجانات الـست التى شاركت بها من إجـمالى جوائز ا
ـهـرجـانـات خـالـيـة الـوفاض  ـا يـعـنى خـروجهـا من ا
ولـو اعــتـبــرنـا أن اجلــوائـز نــسـبــيـة أو تــقـديــريـة  إال أن
تـكـرر األمر فى جـميـع مشـاركاتـها يـعـطى دالالت كثـيرة
ـســرح بـالـســويس .. ! خـاصـة عـلى مــسـؤولى وفــنـانى ا
ـسـرح بـهـا من الـفـرق الــتى كـان لـهـا الـسـبق وأن نــادى ا
ــهــرجــان األول لــلــنــوادى الــذى شــهــد ــشـــاركــة فى ا بــا
غـيـاب فـرق كـثـيـرة أخـذت مـكـانـهـا فـيـمـا بـعـد  وخـتـامًا
لـتـلك الـفــقـرة نـعـيـد طـرح سـؤالــنـا بـصـيـغـة أخـرى " أين
نـادى مسرح السـويس من التجارب اجليـدة ? " وننتظر

أن تكون اإلجابة إيجابية فى السنوات القادمة .

هــذا الــعــام  وعــلى مــسـرح قــصــر ثــقــافــة الـزقــازيق
ــســرح الـ 18 وضـــمن فــاعـــلــيـــات مــهـــرجــان نـــوادى ا
شـــارك نــادى مـــســـرح الـــســـويس فى الـــيـــوم الــســـابع

الـعــرض خـاصـة مع صــعـوبــة الـتـعــامل مـعــهـا عـلى
سرح. خشبة ا

فهـوم العام لـقد بـدا العرض كالسـيكيـاً  ليس بـا
ــــعــــنـى األشــــمـل لــــعــــروض الـــــثــــقــــافــــة ــــا بـــــا  وإ
اجلـماهيرية التى يـعتريها الكـثير من اإلشكاليات
ـــتــــكـــررة ـ والــــتى مــــنـــهــــا ; ضـــيـــاع ــــعـــروفــــة وا ـ ا
الــفــصـحى داخل الــعــامـيــة والـنــطق اخلــطـأ لــهـا 
عــيــوب اســـتــعــمــال اإلضـــاءة من حــيث الـــتــوظــيف
وتـوقــيت الـنـزول بـهـا  أيـضـاً اسـتـخـدام الـصـالـة ـ
كــســر حـائط اإليــهــام ـ بـالــتـوجـه إلى اجلـمــهـور أو
الـــنــزول إلــيـه والــتــعـــامل مــعه ـ وإن عـــمــد اخملــرج
لـذلك فى هذا الـعـرض لكـسر الـزمن واسـتنـهاض
هـمم اجلـمـهور احلـاضـر من هـذا الزمـن للـتـفاعل

مع احلدث ...

أمـا الـتــمـثـيل  فـقــد ضم الـعـرض عــنـاصـر تـمــثـيـلـيـة
هرج " و" سماح جيدة منـهم الثالثى "طارق عزت ـ ا
مـصـطـفى ـ وطـفاء " و " عـبـد الـنـاصـر جـعـفـر ـ عـبد
الـله " أمـا الـثـنـائى ـ اخملـرج ومـسـاعـده أو الـغـسـالة "
فـــلــقــد كــان أداؤهم احلـــوارى فــاتــراً ال يــرقى لألداء
ـسـرحى األمـر الـذى تـرتب علـيه هـبـوط اإليـقاع أو ا
شـده لـلخـلف بـدالً من دفـعه لألمام  وتـبـقى حتيـتـنا
ـــســـرح لـــكـل من شـــارك بـــالــــوقـــوف عـــلى خــــشـــبـــة ا
بـاجلـهد أو بـاحملـاولة ومـنـهم  عبـد الـرحمن جـابر 
صالح إسـماعـيل  أحـمد غـريب  محـمـود عثـمان 
عـــبـــد احلــمـــيـــد لـــبـــيب   مـــحــمـــد عـــبـــد الــرحـــمن
واألطفال  شريف  سارة  مر  مصطفى .  

ــسـرحـيـة " ثـورة الــزجن " تـألـيف مـعـ لــلـمـهـرجـان 
بسيسو  وإخراج كامل عبد العزيز ...

غسلة لينشره ... ـهرج التاريخ من ا "عندما يخرج ا
" تــلك هى الــتــكــئــة أو احلــيــلـة الــتـى اعـتــمــد عــلــيــهـا
ــؤلف مـعـ بــسـيـســو كـمـبــرر السـتـحـضــار الـتـاريخ ا
لــيـحـاكى به احلـاضــر  مـخـتـاراً لـفـتــرة تـاريـخـيـة فى
ــــعــــتــــمــــد الـــــقــــرن الـ  16بــــالــــبــــصـــــرة أثــــنــــاء حــــكـم ا
 مــســتــعــرضــاً صــورة من صــور االســتــبــداد والــظــلم
والــتى تــصـدى لــهــا الــثــائـر عــبــد الــله بن مــحــمـد أو
مـحـمد بن عـبد الـله الذى دفع ثـمـناً لـتصـديه للـظلم
عتمد الذى مثل واالستبداد أن لقى حتفه على يد ا
الــتـى حــمــلت ... بــجــثـــته وقــام بـــاغــتــصـــاب زوجــته 
سـرحية ب جمهور العرض ـ فى الصالة ولتختتم ا
ـهـرج " من يـعطى ـقـولة عـلى لـسـان الـزوجـة ثم ا ـ 

ولود اسمه ? " ... ! هذا ا
وأتـــوقـف هـــنـــا عن االســــتـــفـــاضـــة حــــول تـــفـــاصـــيل
ـا أحـكى احلـدوتــة حـيث إنـنى لم أقـرأ الـنص  وإ
مـــا اجـــتـــهـــدت فى مـــحـــاولــــة فـــهـــمه من الـــعـــرض ـ
أصـبـت أو أخـطــأت ـ فـمــا لم يــصـلــنى من الــعـرض
لء الـفراغ كـثيـر...  لـذا فإنى ال أريـد االجـتهـاد 

من مخيلتى .

ولــــنــــتــــحـــدث عـن الـــعــــرض  فــــنــــجــــد أول مـــلــــمح
يسـتوقـفنـا للـوهلـة األولى هو جـمعه ألجـيال ثالثة
" كــبـار  شـبــاب  أطـفــال "ومع مـواصـلــة الـعـرض
قفـز السـؤال إلى ذهنى : تـرى ; هل وجود الـكبار
أفـــاد الـــتــجـــربــة ? أم شـــدهـــا إلى األداء والـــشــكل
الـكالسـيـكـى  هل عـدم اقـتـصـارهـا علـى الـشـباب
ــرونــة واحلــيــويــة والــطــمـوح ..? فــقـط أفــقــدهــا ا
ـلـمح الـثانى وهل كـان لألطـفـال دور ... ?!! أمـا ا
والـذى يــصــدم الـعــ مــبـاشــرة هـو ذلـك الـديــكـور
بشكـله التقـليدى والذى مـثلت مفرداته عـبئا على

 صالح إسماعيل

 سماح إبراهيم 

 السويس
من الفرق
التى

شاركت فى
أولى دورات
هرجان ! ا

عرض
ينتمى

لكالسيكيات
الثقافة
اجلماهيرية

 أين السويس .. ?

ثورة الزجن ومحاولة للفهم

 ملمحان أساسيان

 كالسيكيات الثقافة اجلماهيرية

مثلون  ا

> يـرى إيـريك أن الـكـيـنـونـة هى حـالة تـعـمل عـلى حتـقـيـقـها لـكى «تـكـون». يـجب أن تـكـتـشف ما
حتـسه وتعـبر عـنه بشـكل كلى.. دع قوة دافـعة تـقود إلى أخـرى بال إعداد عقـلى متـضمـنة كل ما
قـاطعات  الـتداخالت وكل ما يـسبب تشتـيتاً يـجب لهذه الـعناصر أن تـكون متـضمنة يـحدث ا

ا حتسه. فى السلوك وال تفعل أكثر أو أقل 
سرحي جريدة كل ا

 ¢UÉN ∞∏e 
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شكالت الرقابية بسبب تناولها لقضايا شائكة. > مسرحية «كله على الله» للمخرج سمير عزمى تعانى عدداً من ا

حتى عام .1940
نـــــادى حى الـــــعـــــرب:  أسـس ســــيـــــد احـــــمـــــد غـــــانــــدى
سـرحيـة نادى حى الـعرب بـاسم الفـرقة ومجـموعـته ا
ـؤلفها وقدمو أول أعـمالهم حـياة الرجل بـ زوجت 
يــوسف حــسن الـــذى كــان أمــيــا كــمـــا قــدمت الــفــرقــة
مسـرحـيـة صـور من الـعـصر لـسـيـد عـبـد العـزيـز وكـلـتا
ـســرحـيـتــ تـدور فـكــرتـهـمــا فى اإلطـار االجــتـمـاعى ا

ومحارة التقاليد.
ريخ وكانت الفرقة ريخ:  كان ألعـبادى بنادى ا نادى ا
سرحـيات الـتى يقـوم بتألـيفـها ألـعبادى تقـوم بتـمثـيل ا
قـدم ألعـبـادى مـسـرحيـة عـفـراء وهى بـالشـعـر الـقومى
كـــمــــا اشــــتـــرك ومــــســــتــــمـــده مـن روح األدب الـــعــــربـى 
ـر فى عام 1934والـتى ك  ألعـبـادى فى مـسـرحـيـته ا
كـانـت تـدعـو لـلـقـومـيـة ونـبـد اخلالفـات الـقـبـلـيـة(يـكـفى

النيل أبونا واجلنس سودانى).
ـا ســبق إلى أن الـذين قـامـت عـلى أكـتـافـهم نـخـلص 
سـرح فى فترة الـعشريـنيـات والثالثيـنيات هم حـركة ا
عـهد ـثـقفـ من خريـجى كـليـة غـردون وا من صـفوة ا
سـرحية العـلمى وغـيرهم وإنهم حـملوا لـواء النهـضة ا
واحلـركة الوطـنية مـعا. كـما نسـتشف أيـضا أنه وحتى
مطلع الثالثينيات لم يتسنى المرأة سودانية أن تعتلى

سرح بعد.  خشبة ا
مسرح بخت الرضا

 اعد أسكوت مفتش عـام التعليم مذكرة إضافية فى
عـــام  1933 عـــدد فـــيـــهـــا مـــقــــتـــرحـــاته إلصالح حـــال
ــذكـرة نــظــام الـتــلـقــ واحلـفظ الــتـعــلـيـم.وانـتــقـدت ا
ــــدارس ــــوروث الــــذى انــــتــــقـل من اخلــــلـــــوة حــــتى ا ا
الـــوســـطى واقـــتــرح إنـــشـــاء كــلـــيـــة لــتـــدريب مـــعـــلــمى
ــدارس األولـــيــة يــكــون من ضـــمن أهــدافــهــا إجــراء ا
دراسـة من قبل تعليـمي لهم معـرفة كافية باإلسالم
وتـاريـخ الـعــرب واألدب والــتـقــالــيــد وإصالح شـروط
ــعــلـمــ وإنـشــاء مـدرســة زراعــيـة تــشـجع اخلــدمـة ا
زارعـ السودانـي علـى حتس وسـائل الزراعة ا
ـنتـقلة ـكتـبات ا واالهتـمام بـتعـليم الـكبـار من خالل ا
والــسـيــنـمــا إضـافـة إلـى إعـادة تـنــظـيـم إدارة الـتـعــلـيم
بتقـسيم شـمال السـودان إلى أربع منـاطق تخضع كل
فـتش يـشرف عـلى األبحـاث والتـجارب واحدة مـنهـا 

واإلصالحات) .
بــعـــد ســـتــة أشـــهــر كـــون مـــجــلـس لــلـــنــظـــر فى مـــذكــرة
أسـكـوت واقـتـرح اجملـلس إنـشـاء كـلـيـة لـتـدريب مـعلـمى
ــدارس األولـــيـــة تــكـــون أهــدافـه إتــاحـــة تــعـــلـــيم فــوق ا
األولى تـــكـــون مــدتـه خــمـس ســنـــوات عـــلى أن تـــكــرس
يدانى وتوفـير دروس باللغة الـسنة األخيرة للـتدريب ا
اإلجنليـزية وتـنظـيم فرق جتـديديـة للـمدرسـ وإيجاد
فـرص لــلـعــمل الـيــدوى والـتــدريب الـزراعى بــاإلضـافـة
إلى ارض يقـام عـليـهـا الـتدريب الـزراعى. كـما أوصت
الـلـجنـة بـان تـبنى الـكـلـية فـى منـطـقة ريـفـيـة ومن مواد
ـوذجا لقـرى ومنازل أهلـية).فتحت وبتصـميم يصلح 
بخت الرضا فى عام  1934بالقرب من الدو ونقلت
ــدارس لـــهـــا مـــدرســـة الـــعـــرفـــاء لـــلـــتـــدريب مـــدرسـى ا

األولية. 
ويـقول الـفـكى عـبد الـرحـمن (وبخـت الرضـا لم تـكتف
ـسرح أداة أو وسـيلـة من وسائل فقط بـان جتعل من ا
ـسـرح أيــضـا من ـا خــرجت بــا الــتـربــيـة والــتـعـلــيم وإ
ــســرح وشــيــجـة ــدرســة إلى اجملــتــمع وجــعــلـت من ا ا
ــديـنــة ورغم أن هــنـاك ـدرســة بــالـقــريــة أو ا تــربط ا
مـدارس أنـشـئت قـبل بــخت الـرضـا كـانت قـد أسـهـمت
فى هذا اجملال إال أن بخت الرضـا قد اختلفت عنها
بـأنـهــا أعـدت لــذلك عـدتـهــا كـامــلـة..لم تـكــتف بـكــتـابـة
ــقــاالت واإلرشـــادات لــلــمـــعــلـــمــ فى مـــدارســهم بل ا
ــــســـــرحــــيـــــات والــــكـــــتب زادت عــــلـى ذلك بـــــتـــــألــــيـف ا
ـعلم وبـإرشادات –هى لـيـست مـلـزمة –لـكـنـها –تـعـ ا

فى إخراج النص أو أعداده)
ــا كــتــبه الــفـكـى عـبــد الــرحــمن عن مــسـرح ويـتــضح 
ــسـرحى كــان عـمــلـيــة دائـبـة بـخت الــرضـا أن الــعـمل ا

ونشطة .
راجع  أهم ا

سرح و التغيير االجتماعى ا
عـناه الـشامل  ـ فى تـصورنـا ان الفـنون ال تـخلق الـتغـييـر 
لكـنها تسهم فيه إلى حـد كبير بآليـات قد تكون مباشرة أو
ـسـرح كـفصـيل ابـداعى غـيـر مـبـاشـرة وحـ نـتـحـدث عن ا
مشارك فى عـملية الـتغييـر فاننا يـجب أن نتوخى أنه مرآة
عـاكـسـة النـفـعــاالت  وكـوامن  أمـة  أى  أمـة كـانت  وحـ
ـسـرح الـســودانى  فـان لـلـحـديث بـعـد خـاص نـتـحـدث عن ا
ـســرح فى الـســودان كـرافـد ثــقـافى مــعـرفى  ومـخــتـلف فــا
ـتــد عــمــره نـحــو اكــثــر من قــرن اذا اعـتــمــدنــا مــا جـاء به
ـؤرخـون (مـسـرح ارســطى له تـقـالـيــده االرسـطـيـة ) حـيث ا
يؤرخون لـبدايته العام ( (1903 والذى بدا فـيه بابكر بدرى
درسة ـشاركـة تالميـذ ا أول عـرض له فى مديـنة رفـاعة 
ولدالـنبوى  ثم بعد ذلك االبـتدائية (االوليـة ) فى ساحة ا
نــقل نــشــاطه الى مــديــنــة ام درمــان حــيث افــتــتــاح مـدارس
ــســـرح  كــفـــصــيل ـــؤشــرات تـــشــيـــر الى ان ا االحـــفــاد كل ا
ابـــداعـى كـــان يـــنـــزع من خـالل الـــرواد الى الـــتــــغـــيـــيـــر  بل
ويــتـعــجل فى بــعض االحـايــ ذلك الــتـغــيـيــر  بـخــاصـة من
جـانب خريجى (كـليـة غردون او كـليات وجـامعـات بيروت و

مصر  )
مسرح اجلاليات 

ــســرحـيــة فـى الــسـودان  إذا رجــعــنـا الـى تــاريخ احلــركــة ا
ـبـاشر فـسـنـجـد ان مـسـرح اجلـالـيـات كـان له تـاثـيـره غـيـر ا
صرية سرحية  حيث كانت اجلاليات ا فى دفع احلركة ا
 الـــســوريــة  الــيـــونــانــيـــة وغــيــرهــا  مـــســارح تــقـــدم فــيــهــا
عروضـها ونشـاطاتها الـثقافـية اخملتلـفة  ولكـنها على رغم
ـتـفـرج الــسـودانى   كـان مــحـدوديـة الـتــفـاعل بـيــنـهـا وبــ ا
لـوجودها اثر بـصورة او باخرى وما أورده حـسن جنيلة من
دخـول عــلى عــبـد الــلــطـيـف الى كـوالــيس مــســرح  اجلـالــيـة
صـرية  ومتابعته لعمـلية التحضير لـلمسرحية ومحاولته ا
بـعـد ذلك تـطـبــيق مـا شـاهـده فى مــسـرحـيـة (صالح الـدين
ها العام ( (1923ولعل مسرحية االيوبى ) ح اعيـد تقد
(صـالح الــدين االيــوبى ) كــان لــهــا دورهــا الــبــارز فى اثــارة
احلـــمـــاس والـــتـــنـــبـــيه الى الـــعـــدواجلـــاثم عـــلـى صـــدراالمــة
(االسـتـعـمــار االجنـلـيـزى ) وضـروة الـسـعـى لـلـتـخـلص مـنه 
ــبــاشــر فى الــتــفــاف اخلــريــجــ حــول فــكــان لــذلك اثــره ا
حــركـة الــلـواء االبــيض وثـورة  1924و اغالق الـنــادى قـبل
الـثـورة بـعـام واحـد ولم  يعـاود نـشـاطه اال فى الـثالثـيـنات 
تـزامن ذلـك مع صـدورمــجـلـتـى الـفـجــر والـنــهـضــة فـاضـاف
سرح والشعر بل واحلركة صدورهما دماءجديـدة حلركة ا
الوطنـية عـموما  فـقد اسـتطاع عـرفات محـمد عـبد الله 
ومـحمد عـشرى الـصديق اسـتقطـاب اعداد اخلـريج الى
ا كـان له االثر والنقلـة النوعية حتى فى عـالم الصحافة 
طـرح الـقــضـايـا واثــارتـهـا عـلى نــحـو جـديــد  فى فـتـرة كـان

الطاغى على االعمال االبداعية جلها هو الشعر .
عبيد عبد النور 

هـو مـؤسس مـدارس بـيت االمانـة فـيـمـا بعـد  كـان قـد عاد
من بــيـروت بــعـد انــتـهــا ء امـد دراسـتـه فـيـهــا  فى مـنــتـصف
ـلـوءا بـحـمـاس الشـبـاب  سـاعـيـا الى الـتـحرر الثـالثيـنـات 
ــسـرح  هــو االداة الـفـعــالـة فى يــدفـعه اعــتـقــاد راسخ بـان ا
شاركة ـسرحيـة  عمـلية الـتغييـر  فبدا بـتقد عروضه ا
اهو جديد منتقدا عدد من اخلريج  محاوال ان ياتى 
من خـاللـهــا الــســلــوك االجـتــمــاعى  الــذى كــان فى تــصـوره
منـافيـا للـعادات والـتقـاليـد كمـثال (شـرب اخلمـر/ الصمت
ـستـعمـر االجنلـيزى  ) مـحاوال عمـا هو حـادث من عسف ا
خــلــخــلــة الــواقع  مــا  اوقــعه فى  مــصــادمــات ولــعل اشــهــر
ــمـــثـــلــ ـ فى ســـيــاق مــصـــادمــاتـه كــانـت حــ (سب احـــدا

ــا ألـب عــلــيه الــعــرض ـ الـــدين وهــو فى حـــالــة ســـكــر  ) 
ـفـتى رجـال الــدين  الـذين رفـعــوا عـلـيه دعــوى ضـده الى ا
ـسـرح  ورد (احـمـديـوسـف هـاشم ) والـذى  افـتى لــصـالح ا
بـان ذلك ال يــعـدو كـونه تــمـثـيال لــيس الـقـصــد مـنه االسـاءة

مثل يتقمص دوره مثله مثل الصوفى .  للدين  الن ا
الرقابة 

انـــتــبـــهت الــرقـــابــة فى تـــلك االونــة الى خـــطــورة الـــفن بــكل
سـرح  الـغـنـاء الـصـحـافـة ) فـلـجأت فـعـالـيـاته (الـشـعـر  ا
بدع طاردة ومحاصرة ا عروفة  بالتالى الى وسائلها ا

ولــعل اشــهــر الـرقــبــاء فى ذلك احلــ هــو ادوارد عــطــيـة 
الـــذى كـــان يــســـتـــدعى  وبـــصــورة دوريـــة كل من خـــالـــد ابــو
الروس وخلـيل فرح كلـما انتـجا عمال جـديدا  وعلى وجه
اخلــصــوص خــلــيـل فــرح الــذى كــان يــعــد ســيــاســيــاً وفــنــانــاً
يخشى من سـطوة خطابه وتـأثيره عـلى اجلماهيـر بخاصة
حـ كــتب قــصــيــدته (فــلق الــصــبــاح  مــاهــوعــارف قــدمـو

فارق )  ا
كـل هــــذا وغــــيــــره يـــوضـح الى اى حــــد كــــانـت الــــســــلــــطـــات
ستـعمـرة تخشى الـفنـون وتتهـيب سطـوتهـا التى كانت فى ا
تـصــورهـا  ســتــقـود الى ثــورة مـضــادة تـطــيح بــوجـودهم فى

قطر كالسودان . 
ابراهيم العبادى  سيداحمد غاندى 

سرحـيات الـتى حفـرت فى الوجـدان القومى ولـعل أشهـر ا
ـؤلـفـهـا ابراهـيم  الـعـبادى  ر  ك  الـسودانى مـسـرحـيـة ا
وقـد وجـد العـبـادى بحـسه الـفـنى مفـتـاحـا للـدعـوة القـومـية

سرح  أول ظهور للمرأة فى ا
ــسـرح كــان لــلــسـراج شــرف أن يــكـون أول مـن فـتح ابــواب ا
ـثلة  حيث كانت راة السودانيـة وألول مرة تظهر  امـام ا
ادوراها يـؤديهـا الرجـال  فكـانت سارة مـحمـد التى قـوبلت
تمـثل فى رشقـها بـاحلجـارة والطـماطم الـفاسد بالرفـض ا
وذلك فى اول عـرض مــسـرحى لــهـا  وكـان ان انــتـهت تـلك
ــراة االسـطـوريـة الى نـهــايـة مـحـزنـة ظـلـت اسـيـرتـهـا حـتى ا

اتها ..  رض النفسى حتى  رحيلها وظلت صريعة ا
وحــتى هـذه الـفـرقـة لـم يـكـتب لـهـا ان تـســتـمـر وسـرعـان مـا
انـزوت فى جـيـوب التـاريخ وبـاتت تـاريـخـاً  ولم تـنـبـعث لـها
حياة اال فى اعقاب ظهـور فرقة( تور اجلر/عثمان حميدة
) وابـــوقـــبــــورة /مـــحـــمـــودســـراج  وعـــثــــمـــان احـــمـــد حـــمـــد
ودابـدلــيـبـة  واســمـاعـيل خــورشـيـد  والــفـاضل ســعـيـد فى
مـطـلع اخلـمسـيـنـات .. انحـصـر نشـاطـهم من خالل مـسرح

االذاعة !
سرح القومى  افتتاح ا

لن نتعرض لتاريخ بنائه لكننا معنيون باول موسم مسرحى
ـــســـرح الـــقـــومى حـــيث كـــان فـى تـــلك األيـــام يـــرأس إدارة ا
االستاذ الراحل الفكى عبد الرحمن وكانت فى تلك السنة

سرح.  1967أول مواسم ا

 مسرح
اجلاليات كان
له تأثير كبير
على احلركة
سرحية ا

الرواد: نزوع
للتغيير..
وأعمالهم
دعوة
للتعجيل
 به

تهانى الباشا

 سلمى الشيخ
سالمة

 . كاتبة وناقدة سودانية
تحدة  مقيمة بالواليات ا
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> الـكـيـنـونـة هى اجملـال الـوحـيد الـذى تـسـتـطـيع أن تـخـلق مـنه واقـعاً
ـسرح هو ـثيـر فى حتقيـق «الكيـنونـة» بنجـاح على ا . والشىء ا أصـيالً

نارة فى الليل. أنها تبرز واضحة مثل ا 20
 ¢UÉN ∞∏e 

سرحي جريدة كل ا

ولوية بقيادة الفنان عامر التونى قدمت حفالً خاصاً مساء أمس بساقية الصاوى. > فرقة ا

8 من   ديسمبر 2008  العدد 74

سرح بوصفه أداة للتعليم البداية.. ا

األمية لم تمنع يوسف  حسن من تأليف
" "حياة الرجل ب زوجت

مـسـرحــيـات من الــتـراث الــعـربى والـغــربى إلى أن عـاد
األســتــاذ عــبـيــد عــبــد الــنــور من بــيــروت وبــدا نــشــاطـا
وسط تـالمـيــذه واصــطـدم اصــطــدامـا عــنــيـفــا بــرجـال
ه مـســرحـيــة االبن الـعـاق الـدين وذلك عــلى اثـر تــقـد
وهى حتــكى عن اســتــهــتـار شــاب من أســرة مــحــافــظـة
ــنــزل ثــمال العــنــا من فــيـه وذات يــوم عـاد يــعــود إلى ا
األب من الـسـفـر وفـاجــأ االبن مع خـيـوط الـفـجـر وهـو
يــسب الــدين ألهــلـه فــيــضــرب الــوالــد ولــده.وهــذا هــو
سرحية وهى رغم سذاجتها وسهولة عقدتها مجمل ا
إال أنـــهـــا أحــدثـت ضــجـــة فى الـــعـــاصــمـــة وطـــلب احــد
الــقـضــاة مـن الـشــيـخ أبـو الــقــاسم احــمــد هــاشم شــيخ
علـماء الـسودان فـتوى تـقر بـكفـر عبـيد عـبد الـنور إلى
أن قـابل عـبـيد عـبـد الـنـور الـشـيخ أبـو الـقـاسم وحتاور
ـفـتى قوال  بـان مـحـاكاة الـكـفر فأصـدر ا مـعه وأقـنـعه 
ـا كــان الـغـرض من ذلك ـسـرح لــيـست بـكــفـر طـا فى ا

نبيال .
وواجه عـبـيـد عبـد الـنـور عـاصـفـة أخـرى وذلك عـنـدما
ـأمور عـرض مـسـرحـيـة اجـتـمـاعـيـة قـصـيـرة بـعـنـوان (ا
ـفـتش ورجل الشـارع)فى عام  1919م وكانت تـصور وا
ـوظــفـ وخــوف صـغـار اسـتـبــداد رجـال اإلدارة عــلى ا
ـسـرحـية رجـال اإلدارة من كـبـارهم.وقـد قـدمت هـذه ا
مــرتـ واسـتــدعى عـبــيـد عـبـد الــنـور إلى مــكـتب نـائب
رئــيس اخملــابـرات وبــعــد الـتــحــقـيـق طـلب مــنه إيــقـاف
ــســرحـيــة بــدعــوى أنــهـا خــطــيــرة عــلى األمن .وبــهـذا ا
ـــســـرحى داخـل كـــلــيـــة غـــردون ولم تـــوقـف الــنـــشـــاط ا
يـستأنف إال فى فـترة الـثالثينـيات عـندما كـان األستاذ
ــسـرح بــالـكــلـيـة -1933 عـوض ســاتى رئـيــسـا لــشـعــبـة ا
سرحـيات الـتى قدمت عطـيل كليـوباترة  1936 ومن ا
مـثلـ الذين صاحـبو عـبيـد عبد ومجنـون ليـلى.ومن ا
عــوض أبـــو زيــد.لـــكن األوامــر الـــنــور: خـــضــر مـــحــمـــد
الــعـسـكــريـة لم تـمــنع عـبــيـد عـبــد الـنـور مـن الـعـمل فى
الشارع فـقد قـدمت تمـثيـليـة من قبل فـرقة اخلـريج
رآة 1920بـنادى اخلـرجـ تدور فـكـرتهـا حـول تعـلـيم ا
وقام بالتمثيل (عبد الرحمن على طه –على البدوى –
هندس –أبو بكر عثمان). عوض ساتى –على النور ا
: انـتـقل الـنـادى إلى مـنـزل من أمالك نـادى اخلــريـجـ
الشريف يوسف الهـندى بعد أن كان مقره فى مدرسة
األمـــيــريـــة بــامــدرمـــان وأصــبـح الــبــيـت مــســـجال بــاسم
الــــنــــادى ثم تــــمت إضــــافـــات أخــــرى له مـن الــــنـــاحــــيـــة
ــــــنــــــازل الــــــشــــــرقــــــيـــــــة والــــــغــــــربــــــيــــــة وذلـك بــــــشــــــراء ا
اجملاورة.عـرضت فـيه مـسـرحـيـة صالح الديـن األيوبى
ـثـابـة إعـداد لـلـرأى الـعام ـرة الـثـانـية  مـرتـ وكـانت ا
ـمــثـلـ (طه صـالح لــثـورة  1924من أعـضـاء الــفـرقـة ا
ـهـنـدس فى دور صالح الدين –عـرفـات مـحـمـد عـبد ا
الـله فى دور قـلب األسـد ).كم قـدمت أيـضـا مـسـرحـية

روفائيل ملك فرنسا .
تــوقف الــنــشـاط فـى الـنــادى بــعـد اإلحــبــاط الـذى الزم
الــــنـــاس بـــعــــد فـــشل انــــتـــفـــاضـــة  1924واســـتــــؤنف فى
الـــثالثـــيــــنـــيـــات بـــقـــيــــادة صـــديق فـــريـــد حــــيث قـــدمت
مـسـرحـيـات (وفـاء الـعـرب –فـران الـبـنـدقـيـة –الـفارس
األسـود) وغــيـرهــا من مــسـرحــيـات أخــرى لــشـكــسـبــيـر

وراس وشوقى وعزيز أباظة.
بـرز عـرفـات مـحـمــد عـبـد الـله فى هـذه الـفـتـرة كـنـاقـد
ـقــدمـة فى ــسـرحــيـات ا والـذى كــان بـنــشـر آراءه فى ا
مجـلة الـنهـضة والـفجـر وكان عـرفات مـحمـد عبـد الله
يــتــنــاول بــالــنــقـــد الــنص واألداء الــتــمــثـــيــلى والــتــألــيف
ا يـدل على بصيرة نـافذة وعقلية واألزيـاء والديكور 

نقدية متوهجة.
نــادى الــزهــرة: تــأسس الــنــادى عــام 1929وكــونت مــعه
فرقة مـسرحيـة بقيـادة خالد أبـو الروس واشرف على
نـشاطـها بـابـكر بـدرى وقد كـان خـالد أبـو الروس يـقوم
سـرحيـات ومنـهـا مصـرع تاجـوج التى سـاعد بـتألـيف ا
ـاكـياج فى إخـراجـهـا عـبيـد عـبـد الـنـور أما الـديـكـور وا
صـمـمـهـم بـابـكـر بـدرى وقـد كـانت مـصـرع تـاجـوج أول
عـمـل سـودانى يــكـتب.كــان أبـو الـروس يــطـوف بــفـرقـته
سـاعدات اخلـيريـة وقد كان األقـاليم وقـدم كثيـر من ا
األزهــــرى يــــتــــابع هــــذا الــــنـــشــــاط ويــــحــــاول تــــوجـــيــــهه
ـــؤســـســات لالســـتـــفــادة مـــنه فـى بث الــوعـى جلــمـــيع ا
الـتعـليـمـية.بـالـرغم من ذلك لم يسـلم خـالد أبـو الروس
ـضايـقات التـى وصلت إلى حد أن وفرقـته من بعض ا
ــعـهـد الـعـلـمى والـذى كــان قـلـعـة الـثـقـافـة يـتـصـدى له ا
اإلسالمـيـة التـقـلـيـدية فـوقف ضـد تـمـثـيل الـرجل لدور
رآة بـل وطالب بـفـصل خـالـد أبـو الـروس إال أن احد ا
أســـاتــــذته وقف مــــعه.ألف خــــالـــد أبـــو الــــروس أيـــضـــا
خراب سوبا فى عام  1935 وقد استمر هذا النشاط 

سرح الـسودان كان  إما داعما للتعليم أو منذ دخول ا
سـرحيات الـداعمة سيـرة ا مـتحدثـا عنه .أول إشـارة 
لــلـتــعـلــيم كــانت فى مـنــطــقـة الــنـيل األزرق فى مــدرسـة
رفــاعـة االبــتــدائــيــة بـ 1903 - 1910 وكــان االشــراف
بــواســطــة االســتــاذ بــابــكـــر بــدرى وهــو عــلم من اعالم
ـراة الــسـودانــيـة الـتــعـلــيم فى الــسـودان ورائــد تـعــلــيم ا
ادى سـرحى من خالل عائده ا فـقد سخر الـنشاط ا
درسة وتوفيـر احتياجاتـها من ادوات مدرسية لـدعم ا
ـنـاسـبـات واشـهـرها  وكـان الـنشـاط يـقـدم فى بـعض ا
اذ كــان لـلـمــدرسـة خــيـمـة فى ــولـد الـنــبـوى  مـنـاســبـة ا
ـدرسة ولـد يـقـوم باالشـراف عـليـهـا اساتـذة ا سـاحـة ا
بـالـتـنـاوب.(فى أخـر يـونـيه سـنـة  1903قـدم  42تـلـمـيذاً
ـــولــد الـــنـــبــوى. ومن ــدرســـة روايـــة فى مـــيــدان ا فى ا
قصد"التى سرحيات الـتى قدمت مسرحية "ا اشهر ا
قـولة الـسودانـية "ان صـحت التـجارة كانت تـعبـر عن ا

ره واحلمارة"   ا
أمــا فى مـنـطــقـة الـنـيل االبــيض فـقـد بــرزت مـسـرحـيـة
ـــامــور ـــرشــد الـــســودانـى " والــتى قـــام بــتـــالـــيــفـــهــا ا "ا
ـصرى عبـدالقادر مـختار (ويـنبـغى ان نتذكـر ان عبد ا
سـرحـيـة-كـان مـأمـورا وكانت الـقـادر مـخـتار –مؤلـف ا
ـامـور اداريـة ولكـنـهـا تـتـصل ايضـا بـالـتـعـليم اذ مهـمـة ا
ـامـور فى الـنـســخـة الـرسـمـيـة من قـوانـ يـعـرف دور ا
ــامـــور هــو حـــكــومـــة الــســـودان االداريــة "انـــذاك". أن ا
ـدرسـة ومـكـتب الـتـعـلـيم "). حـلـقـة الـوصل بـ نـاظـر ا
ــســرحــيـة نــتــاجــاً لــظــروف ســيــاســيـة وقــد أتت هــذه ا
ـا يؤكـد من هذا واجتـماعـية صـاحبت تـلك الفـترة (
مـــا ورد فى تـــقـــريــر احلـــكـــومـــة الـــرســـمى لـــعــام 1909
“يـــصـف الـــتـــقـــريـــر الـــرســـمـى ذلك الـــعـــام بـــانه امـــتـــاز
ـا اضـطـر احلـكـومة بـاضـطـراب الـقـبـائل وجـموحـهـا 
- الســــتــــعــــمــــال الـــــسالح ثالث مــــرات  –لـــقـــمع الـــفـــ
ويـــخــطـط الــتـــقـــريـــر طــريـق ضــمـــان االمـن بــتـــحـــســ
ــواصـالت الــذى "يــزيــد قـــيــمــة احلــامـــيــة فــضال عن ا
فـوائده االقتـصادية "الى ان يـقول ""وزد على ذلك فان
انتشـار التعـليم تدريـجيا وبث عـوامل احلضارة يزيالن
روح الـغباوة واجلهل ويقـضيان على خـرافات التعصب
الـدينى"...وهـذا بدوره يتـفق مع السـياسـة العـامة التى
ستر كرى منذ عام  1901حينما حدد "كاول اختطها ا
مدير لـلمعارف الـعمومـية بالسـودان ان حاجات البالد

من حيث التعليم تتلخص فى:
 تربية فريق من الصناع.

تعليم فريق منهم تعـليما يؤهلهم للخدمة فى الوظائف
الثانوية فى حكومة بالدهم).

كــــان عــــبــــد الـــقــــادر مــــدركــــاً لــــكل خــــطـط احلــــكــــومـــة
رشـد السودانى ومـستوعـباً لهـا لذلك اتت مـسرحـية ا
مـــجــــســـدة لـــكل تــــلك االراء زد عـــلى ذلـك مـــعـــتـــقـــدات
فقد كان تأثير رفاعة رافع الطهطاوى واضحاً مؤلفها
ـرشد ـسـرحـية اذ تـشـابه كـتـاب "ا فى اخـتـيـاره السم ا
"لــلـطــهـطــاوى والــذى نـفى الى االمـ لــلـبــنــات والـبــنـ
ـــؤلف الـــديــنـــيــة الــســودان فى  1850ايــضـــا خـــلــفـــيــة ا
ـسـرحـية االسالمـيـة والـتى عـبر عـنـهـا داخل الـنص.فـا
حتـكى عن (طفلـ احدهـما راع واالخـر تلمـيذ يـسير
ــريــسه واجلــهل والــشــجـار الــراعى فى طــريق شــرب ا
ـة قتل بـينمـا يسـتمر الـتلـميذ فيـنتـهى بان يرتـكب جر
ستقبل ...فـالراعى ينطق بـالعامية مستقـيما مشـرق ا

بينما يرد يرد عليه التلميذ بالفصحى ).
ـــريــســة ــســـرحــيـــة شــرب ا ــؤلف مـن خالل ا حـــارب ا
ـــــهـــــور واالخــــتـالط كـــــمــــا عـــــبـــــر عن خـــــطط وغالء ا

احلكومة وطالب باهمية التعليم .
ـــســـرح الـــســـودانـى اولى خـــطـــواته نـــحـــو هـــكـــذا بـــدأ ا
ـرشـد الـسـودانى والتى ـسـرحـية ا ـسرح الـتـعـليـمى  ا

سرح. عاجلة قضايا اجملتمع عبر ا كانت انطالقه 
مسرح اجلاليات

وسيقى عـهد ا فى مـحاضرة لألستـاذ هاشم صديق 
ــسـرح ســابـقــا (كـلــيـة الـدرامــا حـالــيـاً ) ورد أنه فى وا
عـام  1899 بـعـد اتـفـاقــيـة احلـكم الـثـنــائى ضم الـنـظـام
اإلدارى إلى جـانب كبار قـادة احلكم االستـعمارى عدد
ـصـرى الـذيـن كـانوا من الـضـبـاط الـعـامـلـ بـاجلـيش ا
يـعمـلـون بـالـوظـائف الـعـلـيـا ثم أبـدلـوا بـعد ذلـك ببـعض
الشباب البريطـانى من خريجى اجلامعات البريطانية
ــتــوســطــة عــلى أن يــحــلـو مــحـل هـؤالء فى الــوظــائف ا
الــضـــبــاط األوائل فى الـــوظــائف الـــعــلـــيــا لــعـــدم تــوفــر
الـكــفــاءة اإلداريـة لــدى هـؤالء الــضــبـاط.ونــظـرا لــنـدرة
ـؤهـلـ اضـطـرت حـكـومـة الـسـودان الن الـسـودانـيـ ا
صـريـن وخوفـا مـن ازدياد تـسـتـخـدم بـعض الـضـبـاط ا
صـريـ من جهـة ورفض كـثيـر مـنهم الـعمل  سـلطـة ا

لألنـــديـــة فى ذلك الـــوقت فـــهى تـــدل عـــلى أن الـــنــادى
الـوحـيـد الـذى يـسـتطـيع الـسـودانـيـون الـدخـول إلـيه هو

صرى. النادى ا
مسارح األندية 1920 - 1936 

كـلــيـة غــردون: قـبل الــدخـول فـى احلـديث عن مــسـارح
سـرح كلية غردون التذكارية األندية البد من اإلشارة 
كــمــدخل لــلـحــديث عن مــســارح األنـديــة فــقـد ورد غى
ــســرح الـــســودانى لألســتــاذ هــاشم مــحــاضــرة تــاريخ ا
صــديق انه فى عــام  1912قــدمت مــســرحــيــة (الــتــوبـة
الـصـادقة ( عـلى مـسـرح كـلـيـة غـردون فـقـد كـانت هذه
ــسـرحـيـة مــصـريـة الــتـألـيف قـام بــأداء األدوار فـيـهـا ا
ــصـــريــ وتــتــجــلى أهــمــيــة مــجـــمــوعــة من الــطالب ا
ـــســـرحـــيــــة فى أنـــهـــا خــــلـــقت شـــغــــفـــا لـــدى الـــطالب ا
ـسـرح األمر الـذى دعا إدارة الـكلـية السـودانيـ بفن ا
لـتـكـوين فرقـة من الـطالب الـسودانـيـ أسـندت مـهـمة
اإلشـــراف عــلـــيـــهـــا إلى شـــاب من خـــريـــجى اجلـــامـــعــة
األمـــريـــكــــيـــة بـــبـــيــــروت وكـــان يـــعـــمـل فى احـــد احملـــال

التجارية باخلرطوم .
اســتـــمــرت هــذه الــفــرقــة فى نـــشــاطــهــا وكــانت تــقــدم 

ــرتــبـات مـن جــهــة أخــرى جلـأت فى الــســودان لــقــلــة ا
ـسـيـحـيـ حـكـومـة الـسـودان إلى اسـتـخـدام األقـبـاط ا
كـمترجـم وكتـبة وموظـف فى الـبوسطـة واخملابرات
والـصـحـة لـذلك جنـد أن تـركـيـبـة اخلـرطـوم الـسـكـانـية
فى ذلك الـوقت كـان خـمـسـها سـودانـيـ بـيـنمـا الـبـقـية
صـرين والسـوري ومن الـباقـية خـليط من األتـراك وا
ـجـتـمع اجلــالـيـات وكـانت كل هـؤالء تـكـون مـا يــعـرف 
جـالـيـة من اجلـالـيـات تــسـعى إلثـبـات وجـودهـا وإظـهـار
مــكــانــتـهــا وسـط اجلـالــيــات االخــرى فــلــجــأت لــتـكــوين
صرى وجمـعية التمثيل أنديـة وجمعيات منـها النادى ا

درسة الكاثوليكية. وسيقى السورية وا وا
(بـــــعــــد ذلـك تـــــواتـــــرت اإلشــــارات عـن قـــــيـــــام عــــروض
مـــســــرحـــيــــة فى مـــســــارح اجلـــالــــيـــات لــــكن ال يــــســـمح
شـاهدتهـا حيث قـال على عـبد الـلطيف للسـودانيـ 

فى أعقاب ثورة 1924.
لــــلـــمـــحـــكـــمـــة فى 1925/3/16  : «أنـــا لم ادخـل الـــنــادى
ـصـرى إال مـرة واحـدة ألشـاهـد روايـة الـواجب وكـنت ا

اعلم انه ال يقبل عضوا غير مصرى».
وهـذه اإلشارة إن دلت عـلى عـدم حضـور الـسودانـي 

مصرع تاجوج.. أول نص سودانى %100
 .. قدمه نادى الزهرة

سرح التعليمى جاءت اخلطوة من باب ا
رشد السودانى األولى بعنوان ا

> د. أشرف زكى أصدر قرار بتعي مهندس الديكور الشاب صبحى عبد اجلواد رئيساً لألقسام الفنية بفرقة مسرح الشباب.
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> حـقيـقة مـنطـقيـة يؤكـد علـيهـا إريك موريس.. أن حـواسك اخلمس
هـى أبـوابك لإلدراك احلـواسى من خـالل هـذه األبـواب يـأتى كل شىء

أثر فيك طول الوقت.

سرحي جريدة كل ا
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قهوة سادة..
 حن وحداد وملل 

ó©°ùe óªëe

جتـــــاوز ذلك إال عـــــبـــــر تـــــنـــــمـــــيـــــة احلــــدث
سرحى وهو ما لم يحدث بالتأكيد.  ا

 وهــو مــا يــعــنى أنـه لــوال ذلك الــفــيض من
ــمــثــلـون يــطــرحــونــهـا احلــيــويــة الـتى كــان ا
طـيــلــة الــوقت  –عــبــر اســتـثــارة ضــحــكـات
ـتــلـقـ واسـتـعـراض مــهـارتـهم األدائـيـة - ا
ـــتـــفـــرجـــ قـــد لــــكن جـــانـــبًـــا كـــبـــيــــرًا من ا
انـسحـبوا قـبـلمـا يـنتـصف الـعرض وهـو ما
يــــعـــــود بـــــشــــكـل أســــاسـى إلى عــــدم إدراك
صـنــاع الـعـرض لـذلك الـتـنـاقض اجلـوهـرى
الذى يكمن ب اخلـطاب العدمى للعرض
وبــ تــلك احلــريــة الــتى يــتــيــحـهــا الــشــكل
الـفـنى الـذى اخـتـاره الـعـرض والـذى أغـرى
الـقائم عـليه بإمكـانية قول كل شىء وأى
شـىء ... وهـــــو الــــــتــــــنــــــاقـض الــــــذى حـــــول
تـتـالـيـة إلى اسـكـتـشـات سـاذجة ـشـاهـد ا ا
تـعــيــد تــكــرار نــفس اجلــمــلــة بــشــكل مــثــيـر
ــــدة جتــــاوزت الــــســــاعـــة ونــــصف لـــلــــمــــلل 

الساعة. 
ـا يـسـتــدعى الـتــفـكـيـر وهـو األمـر الــذى ر
فى الـشـكل الـفـنى الـذى قـام عـلـيه الـعرض
وتلك العالقة الـغريبة التى قامت ب ذلك
ـــــنــــطـــــلق وبـــــ ذلك ـــــتـــــحــــرر ا الــــشـــــكل ا
اخلــطـــاب الـــذى يــطـــرحه الـــعــرض فـــهــذا
سرح الطليعة ا ارتبط  الشكل الفنى طا
ـاط االسـتـغالل الـسـيـاسـيـة الــتى تـطـرح أ
الـــســــيـــاسى واالقــــتـــصــــادى واالجـــتــــمـــاعى
ــرور الــسـريع بــالـواقع مـشــيـرة عــبـر ذلك ا
إلـى أســبـــاب عـــدم مــعـــقـــولــيـــته ومـــبـــشــرة
بـإمـكـانــيـة الـتـغـيــيـر عـبـر مـا يــحـمـله الـواقع
ــــقـــدم مـن إمـــكــــانـــات ...أو حــــتى - وفى ا
تلقى إلى أكثر مستوياتها بدائية - تدفع ا
اعـتناق احللم بإمكـانية تغيـير الواقع بعيداً
عـن ذلك اخلـطــاب الـذى يــطـرحه الــعـرض
والـذى هـو بـطــبـيـعــته يـنـطــلق من يـأس تـام
وكــفـر بــأى إمــكــانـيــة لــتـجــاوز ال مــعـقــولــيـة

الواقع ومن ثم إمكانية تغييره...
لقـد جنح ذلك اخلـطاب فى تـضمـ إطار
ــا كــان عــلى طــرف الــنــقــيض من فــنـى طــا
ذلك الـنـمـط من األفـكـار... بـالــتـأكـيـد فـإن
الـعــرض فــشل إلى حــد كـبــيــر فى تــوصـيل
رسالة مـتماسكة ولكن  – ومن جانب آخر
ـكـن أن يـطرح  – الـعـرض وبـتـلك الـبـنـيـة 
ـاطاً جـديدة هى فى طـور التـكون عـليـنا أ
ـاط قـادرة عـلى اسـتـيـعـاب أى خـطـاب  أ
حالم أو تبشـيرى أو أيديولوجى داخل أفق
عــدمـى ويـــائس يـــتـــمــدد مـع تـــنــامـى حـــالــة
الـــــــفـــــــشـل االجـــــــتـــــــمـــــــاعـى والـــــــســـــــيـــــــاسى
واالقـتــصـادى الـتى أصــابت مـصــر والـعـالم

بدرجات متفاوتة. 
وهــو مــا يـســتــدعـى الـتــفــكــيــر والــتــأمل من
ـــا يـــتــجـــاوز الـــتــفـــكـــيــر صــنـــاع الـــعــرض 
اجلـمـالى األولى الـذى يـحـاول بـنـاء تـنـاسق
ـمـثـلـ أو من خالل جـمـالى بـ أجـسـاد ا
اسـتنـفـاذ احلـيل الـتـكـنيـكـيـة أو حـتى  عـبر
أســطـــورة الــتــنــوع الـــلــونى واحلــيـــويــة الــتى
ـكــنــهــا أن تــخــفى الـســطــحــيــة فى تــنـاول
الــعـالم والــتـعـامل مــعه كـكــتـلـة جــامـدة غـيـر
قــابـلـة لـلـتــأمل فى عـنـاصـر بـنــائـهـا والـقـفـز
إلى احلـكم النهـائى كخالص مريح يـتماس
مع الـــتـــوجـه الـــعـــام لـــلــنـــظـــام االجـــتـــمـــاعى
والسـياسى الـذى أصبح أسـير تـكرار ذاته
مـتحصناً بـعدمية تنجـيه من التساؤل حول
كن ستـقبل وتـنجيه من الـتساؤل عـما  ا

أن يؤدى إليه ذلك التكرار من خراب ..

محض اخـتيار عـشوائى تـماماً كـبدايته ...
اختيـارات تعـتمد الـصدفة والـتداعى احلر
لـكافة ما يـقع فى نطاق صـناع العرض من
ظـواهـر اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة واقـتـصـادية
ـــكـن الــتـــبـــديل فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهــا أو بـــشـــكل 
احلــذف واإلضــافــة بـــدون حــدود النــعــدام
وجود نسق نقدى أو حتلـيلى يجمعها سوياً

أو يراها كوحدة .  
بــالـطـبع لـقـد حــاول اخملـرج أن يـواجه تـلك
الــطـبــيـعــة الـعــشـوائــيـة لـلــعـرض الــنـاجت عن
مـثـل –كـمـا يـبدو- ارجتـاالت مـجمـوعـة ا
لـــكن تـــلك احملـــاولــة لـم تــنـــتج ســـوى إعــادة
إنـتاج وتـكرار لـنفس الـفكـرة برغم اجـتهاده
شهد فى تخليق حالة من التنوع فى بناء ا
شاهد ذلك ستوى البصرى داخل ا على ا
أن الــعـــرض كـــان قـــد طـــرح خـــطـــابـه مـــنــذ
الــلــحــظــة األولى بــكل مــا فــيه مـن عــدمــيـة
ــمـكن وسـذاجــة وتـخــبط... ولم يــعـد من ا

ــــعــــنى وال إن الـــعــــرض يــــكــــرس لــــغــــيـــاب ا
إمكانـية التـجاوز... وهو مـا تؤكده مـركزية
لــوحــة ارتـــشــاف الـــقــهــوة (لـــوحــة احلــداد)
بـهـذا اإلطـار الـذى يـقـدم استـعـادة ضـمـنـية
البس اضى عـبر اللون األحمر وا لذلك ا
الرسمية وطبـيعة التشكيل اجلماعى الذى
تـرفع عن يـقـوم بدور الـتـعـلـيق الـصـامت وا
تـلك الــعـجـائــبـيـة الــسـاخـرة الــتى تـقـدم فى
ا جـعل الـعرض ـسـرح  مقـدمـة خشـبة ا
يــدور حـول ذاته بال نــهـايـة تــقـريــبـاً وحـول
الــســخــريـة إلى ســخــريــة جـوفــاء ال تــهـدف
لـنقـد الواقع أو لـكشف تـناقـضاته بـقدر ما
تــهـــدف إلـى الـــســـخــريـــة والـــضـــحـك الــذى
يــــبـــطـن قـــدراً غــــيــــر مـــحــــدود من فــــقـــدان

عنى. ا
وهــذا الــفــقــدان لــلــمــعــنى ســاهم فــيه تــلك
الـعـشـوائـية الـفـجـة التـى اتسم بـهـا الـعرض
فى بــنــائه بــشــكل كــبــيــر فــنــهــايــة الــعـرض

بـالــعـرض ومـنـذ تـلك الــلـحـظـة إلى حـافـة
ـلل طيـلـة الوقت ويـصبح تـفـرج با إصابـة ا
ـشــاهــد (أو الــلـوحــات ) أقــرب مـا تــتـالـى ا
يـكون إلى االسكتـشات الكـوميدية  –إن لم
تـكن قـد حتـولت إلى ذلك بـالـفـعل  –سـواء
قـدم الــعـرض نـقــداً فـانـتــازيًـا ألزمـة رغـيف
الـعـيش أو سخـريـة من حـالـة التـخـمـة التى
ـــســيــطــرة.... أو تـــعــيش فــيـــهــا الــطـــبــقــة ا

العنوسة أو إرضاع الكبير ...إلخ 
ــشــكـــلــة الــتى أيــاً مـــا كــانت الـــقــضــيـــة أو ا
مـكنـة التى ـشهـد فإن اإلجابـة ا يتـناولـها ا
يــطـرحـهــا الـعـرض مـحــسـومـة وغـيــر قـابـلـة
ـراجعة.. لـقد انتـهت احلياة للتـفاوض أو ا
فى ذلك اجلـزء من العـالم وكل ما بـقى لنا
ــاضى وجتـــرع عــبـــثــيــة هــو الــبـــكــاء عـــلى ا
احلياة حـتى النـهاية أو الـهروب كمـا يطرح
الـعرض فى النـهاية من خالل مـشهد غرق

الشباب الهارب إلى أوربا...

ســتـار خــلــفى فــاقع احلــمــرة يــتــكـتـل أمـامه
شـــبـــاب يـــرتــــدون مالبس رســـمــــيـــة تـــوحى
بـاحلداد يشـربون الـقهـوة بنظـرات مفـعمة
بــحــزن وحــســرة عـلـى عـالـم انــقـضـى وهـو
الـــعـــالم الـــذى يـــتــــمـــثل فى ركـــام من صـــور
شـــخـــصــيـــة لـــفـــنــانـــ راحـــلـــ ومـــفــكـــرين
وزعـمــاء ســيـاســيـ يــنـتــمى مــعـظــمـهم إلى
النـصف األول من الـقـرن الـعـشـرين بـجوار
ـة ومخـلفات.. ركام من أجـهزة مذيـاع قد
عـلى خـلـفـيـة من غالف صـوتى مـنـتـقى من
أغــــان ومـــوســــيـــقى ومــــقـــاطـع من حـــوارات
ـــنــدثــر وخـــطب تــنـــتــمى إلى ذلـك الــعــالم ا
وموتـيفـة موسـيقـية  – شبه ثـابتة - حتمل

طابع الشجن واحلزن .
ـركزية  وب ظهـور واختـفاء تلك الـلوحة ا
ــشـاهــد الــتى تــعـرض بــعــضـاً من تــتــوالى ا
مـــظـــاهـــر الـــواقع الـــيـــومى بـــشـــكـل ســـاخــر
ـشــاعــر احلــنــ إلى ذلك ومــريـر يــؤسـس 
ثـالى الطـابع وذلك فى مقـابلة مع العـالم ا
ــكن الــواقع الــذى هــو عــالم مــفــكك - ال 
إدراكه إال عبر السخرية منه وتسفيهه من
وجــهـة نــظــر الــعـرض - وكــأن لــســان حـاله
يـطـرح عـلــيـنـا إجـابـة عـبـثـيـة تـرى احلل فى
إعادة الـنـظام الـذى تبـعـثر عـبـر الزمن إلى
حـالة كمـاله األول ... إلى اللحـظة التى لم
تجسد هنا فى تلك يكن فيها النـظام - وا
ــوضــوعــة عـلـى خــشــبـة الــبــقــايــا األثــريــة ا
ــــســـرح - قــــد حتـــلل وتــــفـــكـك إلى احلـــد ا
مـكن تأمله إال الـذى أصبح معه من غـير ا
عــبـــر ذلك اإلطــار الــعــجـــائــبى الــذى يــبــرز

فشل الواقع اليومى وانعدام معقوليته...
وبالـتأكـيد فـإن العرض ورغـم ذلك اإليحاء
الــدائم بــتـــلك الــفــكــرة غــيــر الــعــقالنــيــة أو
ــاضى ـــاهــيـــة أو طـــبــيـــعــة ذلـك ا احملــددة 
وتـوقـيت تـلك الـلـحـظـة الـتـى يـفـتـرض فـيـها
أنه قــد بــلغ كــمـاله أو حــتى جــوانب تــفـوقه
على اللحظـة الراهنة (اللهم إال عبر بعض
ـقــارنـات واإلشـارات الــعـاطــفـيــة)  يـطـرح ا
ـــاضى الــذى أفــقـــاً مــأســـاويــاً حـــول ذلك ا
يـقدم طـيلـة الوقت كـعالم مـثالى انـتهى ولم
ــمــكـن اســتــرجـــاعه ومن ثم ولم يــعـــد من ا

يبق لنا سوى البكاء والنواح عليه .. 
وعـبر هذا البـكاء وتلك الضـحكات يكشف
لنا العـرض عن رؤية عدمية... ال ترى فى
الــواقع ســوى الـــفــشل والــتــنــاقض وال تــرى
يت - اضى- ا بديالً لذلك الواقع سوى ا
كـن لـنـا أن نرى فـيـه سـوى مادة الـذى ال 
صـاحلـة إلثـارة مـشــاعـر احلـنـ الـسـاذجـة
واألوليـة دون رغبة فى الـتفكـير فـيه بشكل
ــبــرر عــقـالنى يــبــرر ذلك الـــتــجــاور غــيــر ا
ـوســيـقــار مـحــمـد لـلــشــيخ الـشــعـراوى مـع ا
ــة عــبـــد الــوهــاب وصـــور الــقــاهـــرة الــقــد
والـفنـان الراحـل والـنحـاس باشـا وسعد

زغلول ....إلخ 
ـاضى هـو وحدة مـكـتـملـة فى ذاتـها وكأن ا
ــاضى هـــنــا هــو أى تـــســتـــحق الــرثـــاء .. وا
ـــــاضى ســـــواء أكــــان صــــورة مــــاضـى وكل ا
اإلمــام مــحــمــد عــبــده أو خــطــابًــا مــســجالً

للشيخ الشعراوى ...!! 
ـسـتـقـبل فـهـو مـحض تـكـرار لـلـواقع.. أمـا ا
ـشهد األول - الذى تـكرار يبرز لـنا ومنذ ا
ــــســـتــــقـــبل - وفــــيه يـــســــتـــدعى يـــدور فى ا
الــــضـــيـف ومـــقــــدم الـــبــــرنــــامج حلــــظـــة من
ـستـقـبل فى فـشلـها احلـاضر تـكـاد تمـاثل ا
وعبثـيتهـا ومقدار سخـرية العـرض منها...
تـكــرارا يــصل إلى درجــة الـتــمــاثل فى بــنـاء
الــتــكــويـن الــبــصــرى لــلــمــشـــهــد فى مــقــابل
ـــــــاضى (الـــــــرصـــــــيـــــــنـــــــة وغـــــــيــــــر صـــــــورة ا
ــبــهـــرجــة...!!).. وهــو األمــر الــذى يــدفع ا

ظاهر الواقع اليومى   جتسيد 
بشكل ساخر ومرير

 العشوائية الفجة 
عنى ساهمت فى فقدان ا
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> أنـت عـبـارة عن اجملـمـوع الـكـلـى لـهـذه األشـيـاء. إن مـعـرفـة كــيف تـعـمل كل حـاسـة من
فتوحة. حواسك بشكل فردى وشخصى تزيد من اتساع أبوابك ا
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14
روايتا «العيب» و«احلرام» فى نسيج مسرحى جميل

فى الليلة الثالثة من ليالى "وجوه الساحر"

الــنـســائــيــة الــريــفــيــة - فى أدب إدريـس - ورغــبــتــهـا
هـا.. وياسـر أبو العـين الـدفيـنة فى الهـروب من عا
ـعـوَّق الـتقـلـيدى فى فى جتـسـيده الـبـارع لـشخـصـية ا
ريــفــنـــا "دمــيــان".. وهــشــام عـــلى فى دورى "خــفــاجــة
ـوفق لـدور خـفـاجة فى وجـنيـدى" خـاصـة جتـسيـده ا
"الـعيب" ومـحمـد شاكر وحـضوره الـباهـر رغم قصر
دور "صــــفـــــوت" وحــــسـن عــــبــــد الـــــله فـى دور "عــــبــــد
ــــطـــلـب" وولـــيــــد أبـــو جـــمــــيـــعــــة فى دورى (فالح - ا

موظف) ورومانى مشيل فى دور "عازف الناى".. 
فـى احلــقــيـــقــة لــقـــد كــانت كـــوكــبــة تـــمــثــيل مـــوفــقــة
اســــتــــطــــاعت أن تــــلــــعب بــــروح الــــفــــريق فــــحــــقــــقت
مــقـاصــدهــا ومـقــاصــد اخملـرج ومن ورائـه مـقــاصـد
ــبـــدع األول ســـاحــر الـــلـــيــالـى الــثالث.. ـــعــديـن وا ا
ويـبـقى تـسـاؤل حـول الفـكـرة األسـاسـيـة من الـلـيالى
وعن طـابعـها الـتعلـيمى أو عـلى األقل إلقـاء الضوء
ـــبــدع يـــوسف إدريس.. مـــا عــلى بـــعض من إنـــتــاج ا
والــرد; ومــا الــعــيب فى هــذا خــاصــة أن مــجــمــوعـة
: فـى اإلعــداد واإلخــراج خـــاصــة ومـــعــهــا ــبـــدعــ ا
السينوجراف وطاقم التمثيل ومن خلفهم مجموعة
.. اجلــمـــيع قــد أجــاد فى االخـــتــيــار وكــان الــفـــنــيــ
ــبـدع دقــيـقــا وأمـيــنــا فى عـمــله ونــقـله لــفــكـر وفن ا
ـاذا جــمـهــوريـة فــرحـات من األصـلى أمــا الـســؤال 
ـسـرحيـات أو قـصـتى "السـتـارة" و"آخر الـدنـيا" ثم ا
الـعــيب و"احلــرام" من فن الــروايـة? فــهــو سـؤال فى
غير محله ألن االختـيار غاية فى التوفيق والبراعة
فى الــتـعــبـيــر عن جـوهــر فن وفـكــر يـوسف إدريس
ـعـد والـشـاعــر واخملـرج عـمـرو قـابـيل وإن مـقــصـد ا
تثل متـلق لطلب حـضور الليالى إذا حتـقق فى أن 
ـــتـــعـــة الـــصـــاخـــبــة الـــثالث فـــإنه بـــاإلضـــافـــة إلـى ا
والـعـمـيـقـة التـى سـيـحظـى بـهـا فإنـه سـيـحقـق ويـنال
جـائزة كـبرى أخرى هى الـفائـدة الفكـرية اخلـالصة
لرسالة اإلدريسية فى كبسولة تلك الليالى الثالث
وهــــذا عـــلى األقـل مـــا حتـــقـق لى فـــهــــنـــيـــئــــا لـــتـــلك
ــقـصــد وجــمـال الـكــوكــبـة مـن الـفــنــانـ عــلى نــبل ا

التحقق.

فى الـليـلـة الـثالـثـة من عـرض "وجوه الـسـاحـر يوسف
إدريس" شـاهدت إعـدادًا لروايتى "الـعيب" و"احلرام"
لـياسـر أبو العـين ومـحمـد اخليام من إخـراج عمرو
ـعدان عـلى شـخـصـيـتى الـروايـت قـابـيل. وقـد ركـز ا
الـرئــيـسـيـتـ سـنـاء فـى الـعـيب وعـزيـزة فى احلـرام
وأحـدثا موازاة ومزاوجـة ب موقفـيهما األولى التى
قـــامـت بـــفــــعل الــــعـــيب واألخــــرى الـــتـى ســـقــــطت فى
مــــســـتـــنــــقع احلـــرام وهــــمـــا فى احلــــالـــتـــ قــــامـــتـــا
بـفعـلتـيهمـا كنـتيـجة موضـوعيـة جململ ظـرف تاريخى
بــجــوانــبه الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديـة

والثقافية إلخ.. فكيف  هذا?
قـام الـسيـنـوجراف صـبـحى عـبد اجلـواد وعـلى نفس
ـستـويـات الـرمـاديـة الـثالثة الـتى وضع فـوقـهـا كـتـلة ا
الـــديــكــوريــة فـى الــلــيــلـــتــ الــســـابــقــتــ "جـــمــهــوريــة
فـــرحــات" كــمـــســرحــيــة - وإعـــداد الــقــصــة لـــقــصــتى
"الـستارة" و"آخر الـدنيا".. فوضع فى األمـامية وعلى
اليمنى مكتب الباشكاتب وعلى اليسار مكتبى سناء
وزمـيــلـهــا "الــفـاســد" مـحــمــد اجلـنــدى وفى اخلــلـفــيـة
أسـقط ستـارة "تل" يـظهـر من خـلـفهـا بـعد رفـعـها فى
مـشـهــد روايـة "احلــرام" مـشــهـد عـام لــلـقــريـة ويـضع
على اليم فى اخللفية "تعريشة" تنام حتتها عزيزة
احملـمــومـة بـعـد ارتــكـابـهـا فــعل "احلـرام".. ويـضع فى
ــنــطــقــة اجلــمــيـلــة" نــصــبًــا لــشــجـرة ــنــتــصف "فى ا ا
!.. وبـدأ جـرداء كــمـعــادل بـصــرى لـكل من الــبـطــلـتــ
ــنـــتــصف قــابـــيل عـــمــله بـــوضع ســنـــاء وعــزيـــزة فى ا
مــتالصـــقــتــ وحـــولــهــمـــا اجلــمــيع ويـــحــدث تــداخالً
صــوتــيًــا من الــكل من مـــقــتــطــفــات فى حــوار الــعــمل
ـوقف الـعام لـيظـهـر كـتـلخـيص وتـركـيـز على جـوهـر ا
ـتمـاثل لـكل منـهـما: أنـثى بـريـئة تـسـقط فى ظروف ا
غـيـر بـريـئـة عـكس إرادتـها لـيـكـون سـقـوط كل مـنـهـما
فى الـواقع إدانـة من الـكاتب واخملـرج لـهـذه الـظروف
ــــــثـل هــــــذا الــــــســــــقــــــوط أى الــــــفــــــســــــاد الــــــتـى أدت 
الــبــيــروقـــراطى الــنـــاجت عن اإلجــحــاف الـــشــديــد فى
ـوظـفـ فى الــطـبـقـة الـوسـطى تـقـديـر رواتب فــئـة ا
ــرض الـلــذين يــؤديــان إلى احلــلم الــبـرىء والـفــقــر وا
بــالــتـجــاوز والــنـفــاذ عـبــر احلــاجـز لــلـتــجــاوز فـيــكـون
الــقـمـع والــســقــوطــة من الــطــبــقــات األقــوى واألكــثـر
.. هـكــذا رأى الـكــاتب ووافـقه ـقــدرات حتــكـمــا فى ا
ـعــدين واخملــرج.. ويــسـتــمــر الــعـمل فى تــقــديــرى - ا

وقـد اسـتـطـاع قـابـيل أن يــرسم خـطـة حـركـة لـلـمـمـثل
بـعـنـايـة ودقـة وسـهــولـة لـتـبـدو كـمـا لــو كـانت طـبـيـعـيـة

وحتدث اآلن بدون قصد!..
ـصــاحـبــة مـعــنـيــة بـرسم كـمــا كـانت خــطـة اإلضــاءة ا
ـشـهـد مـنـاطق لـلـظل والـنـور بـحــيث تـظـهـر جـمـالـيـة ا
بـــصــريــا بــدون مــبــالــغــة وكــانـت الــقــطع الــديــكــوريــة
لصبـحى عبد اجلـواد رغم بساطـتها الشـديدة مؤدية
شهد فى ـقاصد السـينوجراف واخملـرج فى إبراز ا
ـعـنـوية بـسـاطـة ووضـوح لتـوصـيل الـرسـالـة الـفنـيـة وا
ـعـدين واخملـرج مـن طـبـيـعـة عـمل الـسـاحـر لـكل من ا

اإلدريسى.
ــمــثــلــ الــتى حتــمــلت عـبء الــلــيــلـة وكــانت كــوكــبــة ا
ضـفريـن ببـراعة مـعـا موفـقة غـاية الثـالـثة بـعمـلـيهـا ا
التوفيق وخاصة الـعناصر األساسية: فقد كان عبد
الـــرحـــيـم حـــسن مـــجــــيـــدا فى دور الـــبـــاشــــكـــاتب فى
"الـــعـــيب" إجـــادة تـــامـــة وكـــذلك وبـــنــفـس الــقـــدر فى
نـاقض للـشخـصيـة األولى فكرى شخـصيـة الريـفى ا
أفــــنـــدى فى "احلـــرام" وقـــد ظـــهــــر هـــذا جـــلـــيًـــا فى
انــتـــقــاله الـــســلس مـن شــخــصـــيــة ألخـــرى فى حتــكم
واقــتـدار.. وكــذلـك أشـرقـت مى رضــا فى دور ســنـاء
فى الـعـيـب وتـدرجت فى جتـســيـد مـراحل دورهـا من
الـــبـــراءة حـــتى الـــســـقـــوط فى بـــراعـــة تـــامـــة وراقـــنى
أسـلوبـهـا فى األداء وتمـسكـها بـإهـاب الشـخصـية فى
وهـوبة نـشوى يسـر خـالص.. وبنـفس القـدر كـانت ا
إســمــاعــيل فى دور عــزيــزة فى "احلــرام" قــديــرة فى
أدائـها لـلشـخصـية مـسيـطرة عـلى دقائـقهـا فى حتكم
وقـــدرة فـــائــقـــة عــلـى الــتـــوصــيـل; فــكـــانت مـــثل اآللــة
ــوسـيـقــيـة الــعـذبــة الـنـغــمـات فى يــد عـازف مــقـتـدر ا
ـشهـد بإشـراقها فـأصدرت أعـذب األحلان لـتضىء ا
البهى كما استطاع طارق شرف فى دورى (اجلندى
فـى "الــــعـــــيب" وأحـــــمـــــد فى "احلـــــرام") أن يــــجـــــســــد
الـــشــخــصــيـــتــ فى بــراعـــة ويــســر وحـــضــور مــحــقق
.. وبـرز من اجملـمـوعـة ـمـثـل واخملـرج مـعـا ـقـاصـد ا
ــوهــوبــة لــلـــغــايــة كل من: أشــرف شــكــرى فى دورى ا
"عــبـادة بــيه وعــرفه اخلــولى" حـضــورا وأداء مــقـنــعـا
وكذلك محمود الـزيات فى دور "مسيحة أفندى" فى
"احلـــرام" ورنــدا إبـــراهـــيم فى دورى "جنـــاة ولــيـــنــدا"
وخاصـة فى جتسـيدهـا لشـخصـية لـينـدا فى احلرام
والـــتى تــعـــبــر عن تـــوجه أســـاسى عــنـــد الــشــخـــصــيــة

ـعدين عـبارة عن حـالـة نـسج وتـطـريز مـشـهـدى من ا
واخملرج ب موقفى بـطلتى الروايت (العيب "سناء"
ــثل واحلــرام "عــزيـزة") وكــيف أن األولـى يــروادهـا 
الـــفــســـاد (كل مـن الــبـــاشـــكـــاتب الـــذى يــرتـــدى قـــنــاع
األخالق والدين وزمـيلهـا محمـد اجلندى زيـر النساء
ـتـصل بـالـفـئـات األعلى ـسـتـهـتر والـنـافـذ وا الـشـاب ا
.. وكـيف يــسـتـمــر الـضــغط عـلــيـهـا والـفـاســدة أيـضــا
حتى تـسـقط وتوافق عـلى اللـعب مـعهـما فى تـقاضى
ــقـاول) الــرشـاوى مـن الـعــمالء (خــاصـة عــبـادة بــيه ا
درسـة ألخـيـها نـظـرا الحـتيـاجـهـا لدفع مـصـروفـات ا
ولضـعف مرتـبهـا وحتى ال يـتكـرر حرمـان أخيـها من
ـستـنقع فـتقـبل باسـتسالم االمتـحان ثم تـتردى فى ا
"طـــبـــيـــعى" الـــذهـــاب إلى شـــقـــة "اجلـــنـــدى" زمـــيـــلـــهــا
ـمــارسـة الـفــاحـشـة!.. ويـتم هــذا عـلى شـكـل تـقـطـيع
وقف مـشهد يتـداخل ويتشابك فى تـطريز فنى مع ا
الرئيسى لبطلة "احلرام" عزيزة التى تعمل بدال من
ريض والذى يـطلب مـنها - وهى تـشعر أنه زوجهـا ا
طـلـبه األخيـر قـبل مـوته - أن يـأكل بـطـاطـا فـتذهب
إلى أرض مـحــمـد أبـو قــمـر ومــعـهـا الــفـأس لــتـضـرب
األرض الـتى ســبق أن جــنى مــحــصـولــهــا لــتـســتــخـرج
مــنــهــا ولــو "زر" بـــطــاطــا واحــدًا وفــجــأة جتــد الــفــتى
"محـمد" أمـامهـا ويضرب بـالفـأس بدال مـنهـا ويخرج
لــهــا الـــبــطــاطــا ويــتـــمــاس مع زوجــهــا - فـى خــيــالــهــا
احملــروم - أيـام صــحــته وتــســقط فى إحــدى اخلــفـر
ويرتمى فوقها ويحدث صراع ينتهى بالقدر احملتوم
ويـحــدث احلـمل الــسـفــاح وتـلــد خـلــسـة وخــوفـا من
الـفضـيحة الـناجتـة عن بكاء الـرضيع تـضع يدها فى
ال وعى عــلى فــمه لــتــســكــته ولــكــنــهــا ودون أن تـدرى
تكـتم أنـفاسه الـواهنـة وحتدث لـها مع حـمى النـفاس
رغــبـــة شــديــة فى تـــدمــيــر الــذات نـــظــرا لإلحــســاس
ـعــدان مــعه فى الــرهــيب بــالــذنب.. ويــبــدأ قــابـيـل وا
غـزله الـفــنى من اكـتـشــاف الـقـرويـون جلــثـة الـرضـيع
لــيـثـور ســؤال من أم هـذا الــولـيــد? وطـبـيــعـة وظـروف

احلادث ومن األب?.. إلخ
ــتـــشـــابك بــ ولـــيـــتــواصـل الــغـــزل والــنـــسج الـــفــنـى ا
ـوقـفـ لـكل من بـطـلـتى الـروايـتـ ولـيـنـتـهى الـعـمل ا
كمـا بدأ بـإعالن كل من البـطلـت وهـما مـتالصـقت
نتـصف عن تفاصيل وظروف سقوط كل فى دائرة ا

منهما التى أجبرت عليها كل منهما!...

مثل يلعبون   كوكبة من ا
قصود بروح الفريق فحققوا ا

 موازاة ب بطلتى العرض.. قامت إحداهما بفعل
العيب وسقطت األخرى فى مستنقع احلرام!

> تـخـتلف قـوالب التـأليف وتـتنـوع منـاهج اإلخراج وتـتعـدد مدارس الـتمـثيل
ناهج وكل ويـظل البعد النـفسى صديقاً مقـيماً فى جميع القـوالب ومختلف ا

دارس. ا

سرحي جريدة كل ا
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> محمد محمود مدير مسرح الطليعة ينتظر انتهاء أعمال تطوير مسرح الفرقة الستئناف نشاطها بداية من يناير القادم.

سرح فى السودان  رجال ا
هؤالء أرسوا دعائمه وأقاموا بنيانه

الفـــاضل سعــيد 
ـسرح الفـاضل سعـيـد يُلـقبه الـبـعض (أبو ا
ــثــابــرته ودأبه فى الــكـومــيــدى )  عُــرف 
سـرح  ولقـد ظل يـعطى فى هـذا احلقل ا
ضــمن ظـــروف فى غــايــة الــتـــعــقــيــد  وفى
ـسرحى الوقت الـذى توقف فـيه النـشاط ا
فى الــسـودانى كـان الـفـاضل سـعـيـد يـغـالب
ــاديــة اخملـــتــلــفــة ويـــســافــر الى الــظـــروف ا
أصـــــقـــــاع الـــــســــودان لـــــيـــــقـــــدم واحـــــدة من
مسرحياته الكـوميدية الشائقة ( العجب )

( بت قضيم ) ( أكل عيش ) وغيرها  . 
قام الـفاضل سـعيـد بـتكـوين فرقـة الشـباب
لـــلـــتــــمـــثــــيل الـــكــــومـــيــــدى فى عـــام 1955م.
وضــمت هـذه الــفـرقـة مــحـمــود سـراج (أبـو
قـــبـــورة) الـــذى جـــاء فـى مـــرحـــلـــة الحـــقـــة
وعثـمـان أحمـد حمـد (أبـو دليـبـة) والراحل
عثـمـان اسكـندرانـى( وهؤالء انـفـردوا فيـما
ـســرحـيـة )  إضــافـة الى بـعــد بـأشــغـالــهم ا

مجموعة من الفتيات. 
من أشهر األعمال الـتى قدمها الفاضل سعيد
للـمسرح الـسودانى  مسـرحيـة أكل عيش عام
سرحيات 1967م وهى مرحلة االنتقال الى ا

ذات الــفــصـــول . ومع بــدايــة االنـــتــشــار وذيــوع
االسم عـلى مـستـوى القـطـر سافـر فى جوالت
عـربية كـان من ابرزهـا زيارته لـلقـاهرة لـتقد
مسـرحيـة (أكل عـيش) كأول مـسرحـيـة عربـية
غـــيــر مــصــريـــة تــصــور وتـــبث من الــتـــلــفــزيــون
صـرى.. وبعد ( (15عـامًا سـجلـهـا التـلفـزيون ا
سـرحيـات و بعـدها الـسودانى . وغـيرهـا من ا
سـرحية مثل مسرحية (الفى توالت األعمال ا
راسو ريـش ) ومسـرحـيـة (الـنـاس فى  شـنو) و
الـكثـير من األعـمال الـتلـفـزيونـية مـثل سلـسة (
رمـــضــانـــيــات ) و مـــســلـــسل ( مــوت الـــضــان )
إضـافــة لــلـشــخــصــيـات الــراســخـة فى ذهــنــيـة
اجلـمـهـور " الــعـجب أمـو " و " بت قـضـيم " و "

كرتوب " .. . 
ـــصــرى ـــســرح ا تــأثـــر الـــفــاضـل ســعـــيــد بـــا
ــــدارس الــــبــــعــــثــــة خــــاصــــة أيــــام دراســــته 
ـمــثل الــكــومــيـدى ـصــريــة حــيث الــتــقى بــا ا
األشــهـر أمــ الــهـنــيــدى وجنم الــكـومــيــديـا
ـصـرى الـشـهـير بـ ـعـروف مـحـمـد احـمـد ا ا
ـــعـــة األصــــلى) الـــلـــذيـن أثـــرا فى دفع (أبـــو 
موهبته فى التمثيل ولكنه استطاع اخلروج
ــاط من عـــبـــاءتـــهـــمــا وهـــو يـــقـــدم هـــذه األ
ـتفـردة وان ظلت بـعض حركاته السـودانية ا
اجلسـمـانيـة حتـمل هـذا األثر وهـذا ال يـقلل

من خصوصية موهبته وتميزها.
ـؤســسـ لـفــرقـة الــشـبـاب كــان من أوائل ا
لـلـتـمـثــيل الـكـومـيـدى وظل يـحـلم حـتى آخـر
ـسـرح الـفـاضل سـعـيـد وكـان طوال أيـامه 
رحلة الفنية لصيق الصلة بجمهوره هذه ا
ــولى أن فـى األقــالــيم الــذى شــاءت إرادة ا
يختم حـياته الفـنية فى مـدينة عـزيزة عليه
هى  البحر األحمر بور تسودان احلبيبة .
ثـل على رحل الـفـاضل سـعيـد فـيـمـا كـان 

خشبة مسرح بورسودان .
ختام  

وال يــــنــــغــــلـق الــــقــــوس إال بـــــذكــــر  الــــراحل
ــنــظــر الــدكــتــور أحــمـــد الــطــيب أحــمــد  ا
ــــســــرح ــــتــــرجـم فى بـــــواكــــيــــر حـــــركــــة ا وا

السودانى
احملرر

الــــســــودانى وأفـــــكــــاره الــــنــــيــــرة هـى الــــتى
ـسـرح وفـرقـة ــوسـيـقى وا أوجـدت مـعـهـد ا
الــــفـــنــــون الـــشـــعــــبـــيــــة وفـــرقــــة األكـــروبـــات
سـرحية الـكثـيرة التى الـسودانيـة والفـرق ا
نــشــأت تــبــاعــاّ وقــدمت إنــتــاجــاّ مــســرحــيـاّ

يتسم باجلدية والتنوع واإلبداع .
بارك خالد ا

ـسرح سـابـقا ـوسيـقى وا  عـميـد مـعهـد ا
وسـيقى والدراما حـاليا ) كانت (كـلية ا
ـسـرح ــوسـيــقى وا ـعــهـد ا لـفـتــرة إدارته 
سرح العامة أثرها النوعى عـلى حركة ا
ـسرحـية  أذ بـعث العـديـد من الكـوادر ا
ـسـرحـية  الى  اوربا لـصـقل مـعـارفهم ا
كــــمـــــا اصـــــدر اجملــــلـــــة الـــــوحـــــيــــدة الـــــتى
ــوســيـقى ( مــجــلـة ـســرح وا اخــتــصت بــا
ـــســـرح ) وصـــدرت مـــنـــهــا ــوســـيـــقـى وا ا
بضعة إعداد ثم تـوقفت .. لدكتور خالد
ـــــعــــارف ــــبـــــارك اثـــــره الــــكـــــبـــــيـــــر فى ا ا
ــــــيـــــة والى جــــــانب ذلـك الـــــرجل االكـــــاد
مـــؤلف مــســرحـى ونــاقــد ومـــحــقق حــفظ
بـــقـــلـــمـه مـــصـــادر عـــديـــدة عن مـــســـارات

سرح فى السودان. ا

ـــســـرح الـــســـودانى الـــفـــضـل فى أن يـــقف ا
عـــلـى قـــدمـــيه ـ إذا حـــدث ذلك ـ يـــعـــود فى
كـــــثــــــيـــــر مـن األحـــــوال لــــــبـــــعـض األســـــمـــــاء
سرح ـكن القول بأن تاريخ ا سرحية و ا
الــــســـودانـى هــــو تـــاريـخ مــــكـــابــــدات بــــعض
ـؤسـسة ـسـرحـي أكـثـر من كـونه تـاريخ ا ا
ـسرح أى اهـتمام من سـرحية .لم يـجد ا ا
الــدولــة حــتى فى بــدايــاته لم تــنــشـأ ألجــله
ــــســـــرح فى أيـــــة دور أو مـــــنــــابـــــر عـــــرف ا
بـدايـاته عـلـى عـهـد االستـعـمـار  نـوعـا من
الـتضييق وبالـقدر ذاته مرّ بصـعوبات جمة
عــلـى عـهــد الــدولــة الــوطــنــيـة  وهــو إن لم
يُـحـارب ويُـطـارد فـفى أخفّ األحـوال سوءاً
كـان مـفـتـقــرا لـلـدعم  مـهــمـشـاً ومـهـمال ..
يــعـــيش من طـــاقــتـه الــذاتـــيــة .. من طـــاقــة
كوادره وحـماستـهم ..  هكـذا تعيـنت جهود
الـرواد خالد أبـو الروس وإبراهـيم العبادى
ـسـرحى ووجدت حـظـها من فى الـتـأليف ا
الـنـشــر فى ظـروف مــتـعــثـرة ومــعـقـدة  فى
ـــاضـى أمـــا الــــتـــجــــربـــة مــــطـــالـع الـــقــــرن ا
احلـــديــــثـــة لـــلـــمــــســـرح الـــســـودانـى فـــكـــانت

محظوظة بوجود هذه األسماء :
الفكى عبد الرحمن 

ـسرح السودانى احلديث  لقب بـ ( أبو ا
) كـان الــفـكى فـنــانـاّ مـوهــوبـاّ وقـد عُـرف
ـــســرح  وقـــد قــدم اولى عــنـه شــغـــفه بــا
ـــــســـــرحـى احلـــــديث جتـــــارب الـــــعـــــرض ا
ـسـرح القـومـى بـأم درمـان عام 1967  بـا
سـاهمـة الفكى ويُؤرخ بـدر الدين حـسن 
ـــــســــرح عـــــبــــد الـــــرحـــــمـن قــــائـال( كـــــان ا
الـقـومى يـومـهـا وكـراّ لـلـبـوم واخلـفـافـيش
ومــرتــعــاّ خـــصــبــاّ لــلــنــفــايــات واألوســاخ 
فـشمـر الفـكى عـبد الـرحمن عن سـاعده
وحــــــمـل أول " كـــــــوريك " إلعـــــــادة بـــــــنــــــاء
ــــســـرح وجتــــهــــيـــزه كـى يــــكـــون صــــاحلـــاّ ا
ـــســــرحـــيــــة رغم مــــســــاحـــته لــــلـــعــــروض ا
الـكبيـرة ووقف إلى جواره شـباب ورجال
آمـــنــوا بـــالــرســـالــة وقـــدمــوا الـــكــثـــيــر من
الـتـضـحـيـات يـضـيق اجملـال هـنـا عـن ذكر
أســمـائــهم وبــعــد فـتــرة وجــيـزة أعــلن عن
ــــســــرح ــــســــرحــــيــــة فى ا ــــواسـم ا بــــدء ا
الـقـومـى والـتى أصــبـحت تـقــلـيــداّ سـائـداّ
إلى مـنـتـصف الـثـمـانـيـنـيـات هـذا رغم ما
ــســرح من عــقــبـات اعــتــرضت مــســيــرة ا
وتـداخالت بــسـبب األنــظـمـة الــسـيــاسـيـة
التى حكمت السودان بعد االستقالل .
يومـهـا كـان الفـكى عـائـدا إلى الـسودان من
ــسـرحــيـة إنــكــلـتــرا بـعــد أن أنـهـى دراسـته ا
فـيـهــا مـتـأبــطـاً شـكـســبـيـر وراســ ومـولـيـر
وكـوردن كـريج واسـتـانـسالفـسـكى وهـنـريك
إبسن وتشـيخـوف وبرتولـد بريخت وفـيشر
وأونيل وآرثـر ميـللـر والبـير كـامو وتـينـيسى
ولـــيــامـــز وجــان جـــيــنـــيه ولـــوركــا وكـــاســونــا
وبـسكادور وبـيرانـديلـلو وبيـتر فـايس وجنوا
أشــيــبى وولـى شــويــنـــكــا  وتــوفــيـق احلــكــيم
وصـالح عـــبـــد الــــصـــبـــور ومــــحـــمـــود ديـــاب
وصــــــحب مــــــعـه فى الــــــســــــودان إبـــــراهــــــيم
الـــعـــبـــادى وخـــالــــد أبـــو الـــروس والـــطـــاهـــر
شـبيكـة والفـاضل سعـيد وحمـدنا الـله عبد

القادر وغيرهم.
تــــعـــدت إجنـــازات الـــفــــكى عـــبــــد الـــرحـــمن
ــسـرح الــقـومى لــيـنــشئ مــسـارح األقــالـيم ا
ــسـرح لــتــصـبـح رافـدا هــامــا فى مــســيــرة ا

 الفاضل سعيد

بارك  خالد ا

 الفكى عبدالرحمن

د. أبو القاسم 
قور

ى   .. ناقد وأكاد

نــقـف الــيــوم عــلى حــقــيــقــة الــبــحث عـن عــاصــمــة أخــرى حــتى يــحــتــمل
الـسـودانـيون بـعـضـهم البـعض. وتـعـتبـر الـفـترة 2003 -1989م فـتـرة فـتور
ـسـرح إلى الـكـذب واخلداع ثـقـافى واضـمـحالل مـسـرحى اجته فـيـهـا ا
سرح فى شئ والغـزل مع السـلطـة فلم تسـتفـد السـلطة فـى شئ وال ا
طـبلون. وازدادت أسهم هرجـون واألرجوزات والدجـالون وا حيث بـرز ا
الــقــشــور وانــحـدرت قــيــمــة الـلــبــاب. والــغـريـب فى هــذا األمـر أنـه لـيس
ـفــكـريـن من أبـنــاء هـذا هــنـاك من ســامع أو مــتـعظ بــقـول الــعــلـمــاء أو ا
الـوطن فـلم جنــد بـدا من االنـزواء من هـذه الــسـاحـة الـتى تـكــاثـر فـيـهـا
ــسـرحـيـة ـكــيـدة تـضــلـيل الـســلـطـة واالحــتـفـاظ بــاحلـركـة ا الـدجــالـون 
ـيـ بـوصـفـهـا بـؤرة مـظـلـمـة فـقـد احـتـوى رئـيس االحتـاد بـعض األكـاد
ــوالـى. وهــذه هى عــمـــلــيــة الــعــزل ومــثل أمـــام الــســلــطــة دور الـــرقــيب ا

زدوج.  ا
لـقــد كـان لى حــزب فى الـفــتـرة من  1980-1977ثم أبـدلــته بــحـزب آخـر
فى الفـترة من 1991 -1982م. ثم كـفرت بالسيـاسة وأبتعدت عـنها بعد
أن تأكد لى أن أمثالى ال ينفعون فى هذا األمر فهم يجاهرون بآرائهم
ويـنـتـقــدون الـسـاســة وهـذا أمـر غـيــر مـقـبـول فــمـنـذ عـام 1991م الزلت
قــريـــبــا من بـــعض االحــداث وال أخـــفى تــأيـــيــدى الى مـــســيــرة الـــتــحــول
قـراطى الـتى جترى الـيوم فى الـبالد. وحاولت جـادا أن اسهم فى الـد
ــيـــا وواقــعــيــا قــلـت كل ذلك كى أؤكــد ان الـــعــديــد من االنـــشــطــة أكــاد
ـؤسـســة الـثـقـافــيـة فى الـسـودان فى االخـطـاء الــقـاتـلـة الــتى أرتـكـبـتــهـا ا
الـفــتـرة  2002-1989جــاءت نـتـيــجـة تـخــطـيط خــاطئ ولـيـسـت لـشـخص
ـسـرح الى إدارة الـفـنون ـوسـيـقى وا فـعـنـدمـا  انـتـداب نـفـر من كـلـيـة ا
الـشعبـية فى إطـار الهيـئة القـومية لـلثـقافة والـفنون كـان كل ذلك ناجتا

عن تقرير خطأ فالذين  انتدابهم ليسوا أفضل من غيرهم. 
ـسرحـيـة منـذ عام  1991الى يـومنـا هذا فـى السودان وظـلت احلـركة ا
تــعـلن عـن تـيـاريـن مـتـصــارعـ ومــتـخــاتـلـ دون شــفـافــيـة أحــدهـمـا من
الـضـخـامــة لـدرجـة ان ابـتـلع الـثـانى فـى أحـيـان كـثـيـرة. وهـذان الـتـيـاران
ـسرح فى الـسـودان وارتبـاطه بـالواقع الـسـياسى يـؤكـدان حقـيـقة أزمـة ا
الــسـودانى الــذى تـعـثــر كـثـيــرا بـ الــنـظم الـشــمـولـيــة من عـســكـريـة الى
طائفية وشمولية فالوعى باألزمة مرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الوعى
ــســألـة الــسـودانــيــة وكـافــة عـنــاصـرهــا اإلســتـراتــيـجــيــة والـتــاريـخــيـة. بـا
سـرح فى السـودان وب أزمـة الدولـة فصل ساذج إذ ال والـفصل بـ ا
دنى سـرحيون هم قـادة اجملتمع ا سرح عن اجملتـمع. فا كن فـصل ا
ـاط  بــيـنــمـا يــظل الــسـاســة قـادة لــلــدولـة فــأى فـصل تــكــون نـتــاجه أ
ـكنـنا اكـتشاف تـردى. هنـا فقط  درامـية ال تـعبـر إال عن هذا الـواقع ا
ـسرح نـظـام يـؤسس احتـفـاله حـتى على مـسـتوى هول الـفـجـيعـة وهى: ا
ـتـغــيـر فـالـواقع ــسـرح نـظـام مــقـابل لـلــواقع االجـتـمــاعى ا الـتــخـلف. فـا
ـتردى ثم ينـفعل هـذا الناجت ـسرحى ا ـتردى ينـتج واقعه ا االجتـماعى ا
ـتـردى بــإنـتــاجه انـفـعــال من يـخــاطب نـفــسه بـصــوت عـالٍ.ألن الـواقع ا
ـــتـــردى يــنـــتج هـــو اآلخـــر أبــطـــاله وكـــتــابـه ونــقـــاده. واالول فى طـــابــور ا
االغـبـيـاء هـو اآلخــر غـبى فى ذات الـوقت تـزداد فـيه غـربـة احلـداثـيـ
ركبة شاكل ا شكلة من ا وعزلتهم لدرجة االختفـاء تماما. وتعد هذه ا
سرحـية السودانيـة دائرة مغلقة للمـسرح فى السودان فتـظل احلركة ا
نـعها عرفى وعـشى بذنب الغـباء  تعـتورها حـاالت التسـيب والتخـلف ا
ـوضوعـات األسـاسـيـة واحلـيـويـة فى الـسـودان. وتـعرضت من مـحـاورة ا
بـذنب هـذه الـغـفـلـة لـلـنـهب الـتـنـظـيـمى. وتـعـد الـفـترة 1999 - 1989م من
ـا ـســرحــيــة فى الــســودان. وذلك  أسـوأ الــفــتــرات فى تــاريخ احلــركــة ا
اعـتـورهـا من شـكــلـيـة بـائـنـة وتـمـويه وتـبــادل لـعـبـة األقـنـعـة بـ الـسـلـطـة
ـســرحـيـة ... الخ . وهـذه إحــدى الـعـمـلـيـات ? الـفـنـون ا ـمـثـلــ واحتـاد ا
ــســرحــيـــة فى الــســودان. ونــوع هــذه احلــركــات الــتــمــويــهــيـــة لــلــحــركــة ا
ا تقـوم به احلرباء حينما تغير لونها بتماهٍ عجيب مع التمويهية أشبه 
ما حـولهـا من طبيـعة فـيحـسبهـا النـاظر إليـها فـرعا من أفـرع األشجار
أو حــــجـــرا أو طــــوبـــا من طــــوب األرض . وهـــذا مــــا قـــامت بـه احلـــركـــة
ــسـرحــيـة حــيث تــمـاهت تــمـامــا مع الـنــظـام الــسـائــد. وأعـلــنت بــريـبـة ا
تــقـلــيـديــة عن رضـائــهـا عن الــنـظــام الـسـائــد. وظـهــر مـنــظـرون وحـراس
لـلمسـرح احلكومى. وازداد الـنفاق والـكذب فهم يـستمدون طـاقتهم من
ؤسسة الرسمـية. والسبب فى ذلك يرجع إلى غياب هامش التجريب ا
ـبدعـة الـشـابة سـرحـيـة بالـكـوادر ا ـؤسـسـة ا ـكن رفد ا الذى بـفـضـله 
الـتى تـمـتــلك خـاصـيـة الـتـعـبـيـر عـن األزمـة االجـتـمـاعـيـة. وعـدم اعـتـمـاد
كنها كشف حركات التهميش التى السلطة على النقـاد واألقالم التى 
تبادلة تعرضت لـها مجموعات الـتجريب من قبل أبطـال لعبة األقنـعة ا
كن ضخها التى ظلت جتد غطاء سلطـويا فلم تعد هناك دماء شابة 

سرحية السودانية فتكلست تماما.  فى جسد احلركة ا
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سرح الكوميدى أكد أنه يواجه أزمة حقيقية فى اختيار النصوص التى تصلح للعرض بالفرقة. > الكاتب مدحت يوسف مدير ا

15
¢UÉN ∞∏eشاهدين > الـتركيبة الـسيكودراميـة عندما نتـعامل معها فى فن األداء واالشـتباك مع ا

ا ورد فـى نظريـة االتصـال خاصة حتـمل سمـات عمـليـة االتصال واجلـانب التـطبـيقى 
أسلوب تبادل األدوار وأسلوب مناجاة النفس.

سرحي جريدة كل ا
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لف:  محرر ومعد ا
عصام أبو القاسم 

100 عـــــــــــــــــام 

ـــــســــرح مـن ا
فى السودان!

ـ أهى مائة عام ; أم أكثر? !
نـظـنـهـا أكـثـر  وقـبل ذلك نـظـنـهـا فـتـرة كـافـيـة
ـسرح فى مـكانٍ كـالسودان .. الختـبار جتـربة ا
ــــصــــادر وفى هـــــذا الــــصــــدد نـــــشــــيــــر  إلـى أن ا
تـوفرة لـم تتـفق على الـتـاريخـيـة الشـحيـحـة ا
ــسـرح مــنـذ شىء مـثــلـمــا اتــفـقت عــلى أن  فن ا
دخـوله إلى السودان  عن طـريق اجلارة مصر 
شـكّل فـيـمـا لو اسـتـعـرنـا عـبارة حملـمـد مـسـك
فى ســيــاق قــريب مــنــذ ظــهــوره مــطــلع الــقـرن
الــفـائت مــظــهـراً أســاسـيــاً من مــظـاهــر الــبـنــيـة
الثـقافـية السـودانيـة.. بعـد أن مثّل أداة فـاعلة
ومــؤثـرة خلــدمـة قـضــايـا الــتـحـريــر والـتــنـويـر
وجـمـلـة هـمـوم واهتـمـامـات احلـركـة الـوطـنـية
ضــمن شـــروط مــعـــقــدة من اجل وهى تــنـــافح 
ا يزل غضاً ـسرح -  وطنٍ مسـتقلٍ وهو بعد - ا
تعـلمة بـغية إدراجه وطريـا.. تصارع الـنخبـة ا
ا غنمت من فى السـياق الثقافى وقد أدركت 
مـعـرفـة واسـتـنـارة أن بـإمـكـانـهـا اسـتثـمـاره إلى
جانب مـا قيض لها من إمكانات فى دفع وتلبية
مــسـاعــيــهــا الـكــبــيـرة ?·وعــلى نــحــو أكـثــر قـوة
ونفـاذاً وهو مـا ينهض مـثاالً عـليه قـول حس
ـسـرحـيـة مالسـى عام  1932 فـيــمـا كـان يـقـدم 
(وفاء الـعرب) ببور تسـودان: (نعم إن التمثيل
قــوة ال يــســتـهــان بــهــا قــوة تــقــول لـلــظــالم فى
ـكر وجهه انـك مسـتبـد وتـوضح انه ال يـحيق ا

السيئ إال بأهله) 
ـ فـيــمــا بــعــد  و عــقب فــتــرة االسـتــقالل 1956
ـــســرح مـــثّل مــوقـــعــاً مـــهــمــاً ــكن الـــقــول إن ا
الخــتــبـار أســئـلــة (الــهـويــة الـعـالقـة بــاآلخـر
الــتــراث الــتــحــديث ··الخ) كــمــا مــثّـل مــصــفـاة
ـسرحـية دقيـقة فـيمـا يُعـطى كـتاب احلـركة ا
فى السودان 1976 -  1987  لعثمان على الفكى
وســعــد يــوسف لــتــنـــقــيــة الــقــيم األخالقــيــة

والعادات والتقاليد احملركة لعجلة اجملتمع.
ـ إذن لقـد كان للمسرح أن كسب مكانة واضحة
ضمن الـبنـية الـثقـافيـة وغدا جتـليـاً أصيالً من
كن أن ندلل عـليه باإلشارة جتلـياتها وهـو ما 
إلى اجتــاه إدارة الـفـنــون االسـتــعـراضــيـة عـلى
ـواسم عـهـد الـفـكى عـبـد الـرحـمن فى إقـامـة ا
ـسـرحـيـة ابـتداءً مـن الـعام  1967 إلى نـهـايـات ا
الـسـبـعـيـنـيـات لـتـمـثل  رافـداً من روافـد إغـنـاء
وإثـراء نـهر احلـيـاة السـودانيـة الـيومـيّـة وقتـها
ــعـهـد ــكـنــنـا أيـضــا اإلشـارة إلى إنــشـاء ا كــمـا 
ـسـرح..الـذى صـار فـيـمـا الـعـالى لـلـمـوسـيـقى وا

وسيقى والدراما .  بعد كلية ا
ـ لكن مع دخـول فترة الـثمانـينيـات بدأت بعض
اإلشـكـالـيــات تـعـتـور مـســار هـذا الـفن  ضـعـفت
ـسرح حـركـة الـنشـر   كـمـا ضـعفـت مؤسـسـات ا
ــسـرح الــقـومى  كــلـيــة الـدرامـا / الـرسـمــيـة / ا
ـسرحـيـة  هـاجرت كـثـير من ـواسم ا توقـفت ا
ـسـرحــيـة هـاربـة من قــبـضـة الـنـظـام الـكـوادر ا
احلاكم  أو سـاعيـة إلى رزقهـا فى جـغرافـيا أوفر
ــســرح فـى حــال هــو نــعـــمــة ; ومـــضت حــركـــة ا

األكثر سوءاً .. خالل فترة التسعينيات ! 

ــمــثل الــفـــاضل ســعــيــد الــذى أسس ـ الـــراحل ا
لتـجربته فى اخلمسينيات كان يغالب فى تلك
ـسرحه الفـتـرة كل أسبـاب الـتدهـور ويـحاول 
ـفقودة  ـساحات ا الكـوميدى اسـتعـادة بعض ا
ـهـمـشـة إلى أن ـنــاطق ا مـتـجــوالً فى  الـقـرى وا
ــثـل بـــخـــشـــبــة رحل فى الـــعـــام  2006  وهـــو 

مسرح مدينة بورسودان . 
ـ مـســرح الـفــاضل ســعـيــد كـان وحــيــدا فى تـلك
األجــواء اخلــانــقـة وبــضع مــحــاوالت من بــعض
الـفـرق الـتـجـارية إال أنـهـا مـجـتـمـعـة لم حتدث
ـكن أن يُـشـار إلـيه . . إلى ذلك الــتـأثـيـر الـذى 
ــسـرحـيـ شــبـاب فى أطـر كـانت ثــمـة جتـارب 
ذات صـلـة بــبـعض الـقـضــايـا االجـتــمـاعـيـة هى
األخـرى لم تــسـتـطع أن تـبــلـور اجتـاهـاً أو تـيـاراً
ــا كـانت تـنــدثـر ســريـعـاً ـالمح مـعـيــنـة ولــطـا
ادية والتـقنية عنـدما تُواجه باالحـتياجـات ا

توفرة  غير ا
ـ مع الـــعـــام  2000 أحـــدثت مـــؤســـســـة مـــســـرح
سـرحيـة ولقد البـقعـة األهليـة مهـرجان أيـام ا
هرجـان العديد من الـهواة  واستمر استـقطب ا
ـــــهـــــرجـــــان فـى دوراته إلـى اآلن وفى كـل مــــرة ا
حتدث بعض التطويرات فى شكله ومضمونه .
سـرح القومى أحـدث بعض األنشـطة مؤخراً ـ ا
نأمل أن تـستـمر حـتى تـثمـر  وشهـدت السـاحة
كـذلك صـعـود جتارب مـسـرحـية شـابـة يُنـتـظر
مــنـهــا الـكــثـيــر مـثـل جـمــاعـة مــسـرح الــسـودان
الــواحــد وجــمـــاعــة مــســرح الــنـــيل  وجــمــاعــة
ـستـمـرة لتـطـويـر فنـون الـعرض وهى الـورشـة ا
ساللـة حـديـثـة لـتـجـارب مـسـرحـيـة سـودانـيـة
بــرزت فـى مــطــالع الــثــمـــانــيــنــيــات كــجــمــاعــة
الــســد والـنــفـيــر واجلــمـام وجــمــاعـة مــسـرح

شوف .. الخ . 
ـلف الذى قصدنا ـ  جتىء جتـربة إصدار هذا ا
ـســاهـمـة مـنه أن نــطـلع الــقـار الــعـربى عــلى ا
ـسرح  جتـىء كمـحاولة السـودانيـة فى حقل ا
ـسـرح مـنـا لـلـتـواصل والـتـفـاعل مع مـؤسـسـات ا
فى مخـتلف أنحـاء العالم (وصحـيفة مـسرحنا
ـا يــنـقص مــنـهــا ) ونـظـن إن هـنــالك الـكــثـيــر 
سـرح فى مناطق كـثيرة من العـا األفريقى ا
والـعـربـى إال أن نـقـصـان إمـكــانـيـة الـتـواصل هى
اإلشــكـالــيـة األكــبــر فى تـقــديـرنــا .. كـثــيـر من
ـسـرحـيـون ـكـن أن تـتـوفـر لـو عـرف ا احلـلـول 
فـى األردن والــــســــعــــوديــــة واإلمــــارات ومــــصــــر
وسوريـا وغـيـرهـا من دول الـعـالم الـعربـى (على
ــســرحـنــا ) طــرائق اعــتــبــار الــتــوزيع الــعــربى 
لـــلــتـــفـــاعل والـــتـــواصل .. طـــرائق لـــتــجـــســـيــر

سافات !  ا
ـ نـشـكر أسـرة صحـيـفة مـسـرحنـا إلتاحـتـها لـنا
هـذه الــفـرصـة ونـأمـل أن يـنـفـتـح اإلطـار لـيـضم

تعددة . سارح العربية ا أطياف ا

ـارس من خالل ـنـظــرون أن أى نـشـاط بـ اثـنــ أو أكـثـر  > يــؤكـد ا
عـملية االتـصال وأؤكد أن عملـية االتصال تـتم ب اإلنسان وذاته قبل
أن حتـــدث بــ اإلنــســان ومــخــتــلف األنــســاق الـــتى يــتــعــامل مــعــهــا
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سرحى  ؤسسية والفكرية للنقد ا األزمة ا

سرحى السودانى  شهد ا قراءة فى ا
سـرحيات ـعرفـية السـياسـية  ـكن لطالب الـنقد الـتعـمق فى األبعاد ا
ــؤثــرة أن حــمــدنــا الـــله عــبــد الــقـــادر الــتى تــفـــيــد فى إحــدى جــمـــلــهــا ا
شـخـصـيـة ( سـهـير) عـضـو فى (احتـاد نـسـاء الـسـودان).. أال تـعنـى مثل
ـكنـنـا الـتـوسع فـى دراسة هـذه الـعـبـارة شـيـئـا مـفـيـدا لـلـنـاقـد احلـاذق? 
ظـاهـرة الــتـطـرف الـديـنـى الـتى أشـار إلـيـهــا الـكـاتب مـنــذ تـلك الـفـتـرة ;
ـسـتقـبل من احلـاضر.. فحـمـدنا الـله عـبـد القـادر اسـتطـاع أن يـرصد ا
ولـذلك فـدراسـة والـد اخلـطيب (خـطـيب سـهـيـر) الـذى جعل مـن الدين
ـزاج اآلخـرين تـوضح لنـا تـمكن ـشتـط وعدم احـتـماله  مظـلـة لـطبـعه ا
هـذا الـكــاتب من دراسـة الــتـاريخ والــتـطـور االجــتـمـاعـى الـسـودانى. فى
الواقع  مازالت روائع حمدنا الـله عبد القادر و مسرحياته من أمثال (
خـطوبة سهـير) ( البابـور جاز) (كشك ناصـية) ترقد فـوق معانيـها بعد
ـعـانى وسـبـر أغـوارها. والـنـقـد عـمـلـية أن فـشل الـنقـاد فى إبـراز تـلك ا
مـتـداخـلـة وحلـظة الـنـقـد مـثل حلـظـة اإلبـداع فلـلـنـقـد حلـظـات إشراق
ـعــارف . وأسـوأ تــمـتــاح من مــعـارف الــنـاقــد وبــداهـته فى الــربط بــ ا
ــعــارف . هـؤالء أنــواع الــنــقــاد هم من يــفــتــقــرون حلــاســة الــربـط بــ ا
سطحيون مسطحون وكـثر متكاثرون. تكاد ال جتد فى ما يكتبون شيئا
ـسـرحى لـكـنك اذا مـا مـفـيـدا جتـدهم يـكــتـبـون ويـتـحـدثـون فى الـنـقـد ا

دققت فى قولهم جتدهم جوف. وهؤالء جميعهم النقد منهم براء. 

قــد سـعـيـت سـعــيـا حــثـيــثـاً فى هــذا األمـر أمــر إيـجــاد مـنــهج من شـأنه
ــســرحى. وحـاولت مــداركــة وتالفى هـذا تـوســيع ذاكــرة طالب الـنــقـد ا
ـرض اخلـطـيـر مـرض ضـعف ذاكـرة الـنـقـد. وكان مـن أهم اخلـطوات ا
أبـــان تــكــلــيــفى بــرئــاســـة شــعــبــة الــنــقــد فى عــام  1991 أن ســعــيت الى
ـتخـصص فى الـفلـسفة والـكوادر الفـكريـة فزكيت اسـتقـطاب بعض ا
الـدكتور الـدكتور وائل أحـمد خلـيل الذى ال زال يبـذل جهدا كـبيرا أمام
عـضل. ومن قـبـله الـدكـتـور صـبـرى من شـعـبـة الفـلـسـفـة بـجـامـعة هـذا ا
ـعرفة فى أصولها اخلـرطوم. وكان هدفى هو أن يـتوفر الطالب على ا
الــفــكــريــة. و قــدمت مــنــافـحــات لــيس مـن بــعــدهـا مــنــافــحــات من أجل
ـنطق اسـتـحـداث مادة لـتـدريس ( الـعقل الـنـقـدى) . وهى مادة أشـبه بـا
عرفة و(الـتفكير النقدى) لكن لـيتوفر فيها طالب النـقد على نظريات ا
ـتـاعب. وسـلـطت عـلى غـضب مـنـافـحاتـى هـذه جلـبـت إلى الـكثـيـر من ا
عرفـة والفـاقدين أصال . فخـاصمـنى بفـعلـها بـعض خصـوم ا الغـاضبـ

للمعرفة. 

وسيـقى والدراما كليـة للطب أو الهنـدسة  بل كلية ذات وليست كـلية ا
أصل ثقـافى. ومن شـأنـها إثـراء السـاحـة الثـقـافيـة والـفكـريـة بالـسودان
فكرين فى مجال سرحى فى السودان بالكوادر وا ورفد حركة النقد ا
ـوسـيـقى والـدرامـا بـنـقـاد ـكن أن تـرفــد كـلـيـة ا الـنـقـد الـثـقـافى. وكـان 
أكـفـاء لـتـطـويـر الـتفـكـيـر الـنـقـدى. وكـنت أرى أن يـفـتح بـاب هـذه الـكـلـية
لعلماء اللغات والـفكر والثقافة فى داخل السودان أو من خارجه فلقد
ـسـرح ـوسـيـقى وا ـسـرح سـابـقـا وكـلـيـة ا ـوسـيـقى وا تـخـرج فى مـعـهـد ا
عـشـرات اآلالف من طالب الـنـقد لـكن لـيس كل خـريج لـلـنقـد هـو نـاقد
ـتـهـنـون مـهـنـا لــيـست بـذات قـرب من الـنـقـد فـعـلى فـهـا نـحن نــراهم 
فـمــنــهم اجلـزار واحلــكم والــســيـاسى.. وأخــطــر هـؤالء جــمــيـعــا هم من
ــضـلــلــ الـثــقـافــيـ هــؤالء يــسـيــرون بـ الــنـاس أطـلـق عـلــيـهـم لـقب ا

باالدعاءات اجلوفاء. 
ـوسـيـقى والـدراما تـدنى لـتـدريس مـادة الـنـقـد بـكلـيـة ا ولـعل الـواقع ا
هــو ســؤال حــيـوى وأســاسى يــجب مــجــابــهــته من أهل شــعــبــة الــنــقـد
أساتـذة وطالب وعلـماء جـامعـة السودان لـلعـلوم والـتكـنولـوجيـا وكافة
ــيـة أهل الــسـودان. وأن تــكـون اجملــابــهـة مــبـنــيــة عـلى شــفــافـيــة أكـاد
ى واعـتراف; فـالبـقرة التى ووضوح عـلمى مـتعـارف علـيه وذوق أكاد
. وكل قادر على العـطاء فى جانب معرفته ال ضـرع لها ال حتلب لبـناً
حـتى تــرد شـعـبـة الـنــقـد مـواردهـا من مــصـادرهـا فـتـعــود مـادة الـنـقـد
الـتـطـبـيـقى ألهــلـهـا وكـذلك مـادة دراسـة وحتـلــيل. وأهم الـنـقـاط الـتى
ـكن مـجـابــهـتـهـا فى سـؤال الـنـقـد بـالــسـودان هى مـادة الـنـقـد بـكـلـيـة
وسيقى والدرامـا. وأن تبنى هذه اجملابهة على روح اخللق واإلبداع ا
ية خاصة سرحية العا وتقبل اجلديد ومستجـدات وتطور احلركة ا
فى مــجـــال مالمـــســة األداء و الـــتــحــلـــيل الـــثــقـــافى والــنـــقــد و الـــنــقــد

ـواد شئ به وهم وعـدم ــسـاحـة عـازلـة بـ ا الـثـقـافى; فـاالحـتـفـاظ 
إدراك لـــلـــحـــقـــائق وتـــخـــلف تـــاريـــخى; فـــالـــذى يـــفـــصـل بـــ دراســات
الــكــمــبـيــوتــر والــثــقــافــة والــنــقــد هـو شــخـص جـاهـل فى هــذا الــزمـان
احملـوسب كذلك فالناقـد الذى ال يقوى على قراءة الـتطور التاريخى
سرحى الغـربى من تيسبس الى أجينـو باربا هو ناقد فاشل. لـلفكر ا
ـعـرفة احلـديـثـة هو والـناقـد الـذى يـفصل بـ مـؤلـفات (اجلـاحظ) وا
ـعاصـر بـإفـريـقـيا ـسـرح ا نـاقـد أصم. وكـذلك الـذى ال يـقرأ تـيـارات ا
ـعـارف هـو نـاقـد مـكـابـر. و أولـئـك الـذين ال يـقـوون عـلى قـراءة هـذه ا
ى هـكـذا نرى الى أى ـا هم فى خـسـران اكاد بـاللـغـة االجنلـيـزية إ
ـوسـيـقى والـدرامــا مـصـدرا ضـعـيـفـا لـلـنـقـد فـتم مـدى صـارت كـلـيـة ا
بـذنب كل ذلك أن تـسـيـطـرت فـئـة قـوى الـشـر عـلى الـسـاحـة الـثـقـافـية

سرحية نقابيا.  ا

مسرحيات حمدنا الله
عبد القادر  دليل واضح
على تقصير النقاد

تدريب العقل النقدى
ضرورة  لتوسيع ذاكرة
طالب النقد

مقدمة 

ذاكرة طالب النقد 

كلية الدراما

ؤسسة الرسمية ا

ؤسسة الرسمـية كل أجهزة التخطيط الثقافى الرسمى. وقمة أعنى با
هــذا الـتــخـطــيط هى وزارة الــثـقــافــة الـتى انــفـصــلت عن وزارة اإلعالم
فـصــارت نـســيـا مــنـسـيــا وطـيــا مـطــويـا. وأظــنه خـطــأ كـبــيـر أن تـنــفـصل
الثقافة عن اإلعالم. وأن كـنا قد سررنا لهذا األمر فى بدايته أظن ان
ذلك االســتــبــشــار جنم عن عــصــبــيــة مــهــنــيــة ولـيـس عن رؤيــة نــقــديـة .
ــســرح الــقــومى واجملــلس الــقــومى ومــفــارخ وزارة الــثــقــافــة من أمــثــال ا
لـآلداب وكل تـلـك االشـيـاء غــيـر الـفــاعـلـة وغــيـر اخلالقـة مــعـنـيــة بـأمـر
ؤسسة الـنقد فى السودان. وهذا أمر شـائك بالغ التعقيد فـما يعتور ا
الـــثــقـــافــيـــة فى الــســـودان من شـــأن مــا يـــصــاب به الـــســودان عـــامــة من

حتوالت اقتصادية سياسية حكمية استراتيجية. 
وقد شـهـد السـودان فى الفـترة  2002 - 1989م حتـوالت كبـيرة وأحـداثا
عظـيمـة هزته هـزا عنـيفـا فلم يـتسـاقط رطبـا بل ظل ناشـفا لـكنه بدأ
ـقـراطى. وهـو حتـول مـؤلـم وبـطىء أشـبه بـتـحـول مـسـيـرة الـتـحـول الــد
ـلك أوديب فى مـســرحـيـة أوديب مـلــكـا لـسـوفـكـلــيس بـدأ أوديب قـويـا ا
لك اليـوس. وفى نهـاية ا بـكل شئ طارحـا لسـؤال من قـتل ا مـلكـا وعـا
سـرحيـة حتول الى كـائن متواضع ضـعيف ال تـتجـاوز معـارفه معارف ا

اآلخرين أو عامة الناس فخرج مفقوء العين وهو يردد (من أنا?).
 هــكـــذا بــدأ اإلسالمــيـــون أقــويــاء أشـــداء ال حــاجــة لـــهم بــالـــعــالم وهم
(الزارعنا يجىء يقلـعنا) وبازدياد احلرب ب اجلنوب والشمال ازدادت
حـركـة الــسالم. وبـانــدحـار األصــولـيـ وتــهـشم نــظـريــتـهم عــلى صـخـرة
احلـــقــائق بــانت ضــرورة الـــتــعــاون مع اجملــتــمـع الــدولى. نــعم قــد بــدأت
قـراطى. وبازدياد العزلة والـضبابية يـستب اليوم مسيرة الـتحول الد
ــبـالــغـة خـيـط من الـشــفــافـيــة فى الــسـيــاســة الـســودانــيـة مــبــتـعــدة عن ا
اجلـاهــلــة وتـقــتــرب من احلــقـائق ومــحــاورتـهــا حــوارا هـادفــا. وفى ذلك
مــنــفـــعــة لــلـــنــاس جــمـــيــعــاً. ولـــيس هــنـــاك فــصل بــ الـــســيــاســـة عــامــة
والتخـطيط الثقافى خـاصة والنقـد. وليس هناك فاصل بـ التخطيط
ـسـرحى فى ـسـرح فى الـسـودان. وهـكـذا شـأن الـنـقد ا الـثـقـافى وأمـر ا
ـــســـرح بـــالـــســـودان مـــثـل شـــأن كل االمـــور الـــتى الـــســـودان هــــو شـــأن ا
ـؤسسة الرسمية ال تقوى على اإلجابة على سؤال تعتورها فإن كانت ا
سـرحى أن يـؤسس هـويته الـثـقافـية الـهـوية الـسودانـيـة فكـيف لـلنـقـد ا
فـالــنــقـد من الــفـكــر. والـفــكـر الــسـودانى هــو جـمــاع الـتــطـور احلــضـارى
والتاريخى والثقـافى للسودان كأمة واحدة.. كيف يكون ذلك وها نحن 
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سرح والدولة  عن ا
فى السودان مالحظات أولية

1967حد فـاصل ب مرحـلت
سرح السودانى السرفى مسيرة ا

السيد

سرح الدولة كما يعتقد الكثيرون  جند طيلة هذه الفترة الفترة الذهبية 
سرح " التـى تصل الى األحد عشر عامـاً قدم مسرح الدولة عـلى خشبة ا
ــســودنـة. أى ي وا ـســرح الــســوداني والــعـربـي والـعــا  65مـســرحــيــة " من ا
بــواقع ست مــسـرحــيـات فى الــعـام  مـع مالحـظــة انه عـنــد رصـد مــا قـدم
بـالـسـنـ جنــد أن مـا قـدم أقل من هـذا الـعـدد فى بـعض األعـوام ... هـذا
العـدد احملـدود للـمسـرحيـات مع إهـمال مـساحـات أخرى تـتـعلق بـاالهتـمام
ـالبـســات بــعــضــهـا يــتــعــلق بــالــرقـابــة وبــعــضــهـا ــســرح اكــتــنـفــته بــعض ا بــا
باالحتكارية  ففيـما يخص اإلخراج كان عدد اخملرج الذين نفذوا هذه
ـواسم حوالى الثالثـ مخرجـاً بعـضهم أخرج أكـثر من ثالث مسـرحيات ا
سـئـولـ هو وظـفـ خـاصـة ا وبعـضـهم مـسـرحيـة واحـدة وقـد كـان حظ ا
الحـظــة أكـثـر من ثالثــ مـخـرجـاً وأحــد عـشـر عـامـاً و65 األوفــر  هـذه ا
مسـرحـية أنـتـجتـهـا الدولـة ومالبـسات أخـرى نـشيـر إليـهـا  كإيـقـاف بعض
سرحيـات ثم السماح بعـد ذلك بعرضهـا ومواسم أخرى ننظـر لها ولتكن ا
من الـعام  1978 - 1989  م أحـد عشـر عامـاً أخرى لـنرى مـاذا قدم مـسرح

الدولة ? 
ســنــجــده فى هــذه الــفــتــرة قـدم حــوالى ال  60مــســرحــيــة مع مالحــظـة أن
بـعضـها  إنـتاجه أصالً فى مـسـرح القـطاع اخلـاص حيث إن هـذه الفـترة
سرح اخلاص سرح التجارى ثـم بعد ذلك ا شـهدت ما أطلق علـيه أوالً : ا
ـبادرة األسـاسيـة فى هذا  ولـلتـاريخ يذكـر اخملرج مـكى سنـادة كـصاحب ا
ـا ــبـارك  اجلـانـب من خالل جتـربــته مع الـكــاتب الـراحل عــلى الـبـدوى ا
ــا حـــدا بــأحــد أقــوى يــعــنـى رمــزيــاً أن  مـــســرح الــدولـــة يــعــانى إشـــكــاال 
أساطينه باخلروج عليه فـناً وتقاليداً  وهنا نكتشف مالمح أخرى لعالقة
ــسـرح ــســرحــيــون من خالل جتــربــة ا ــســرح ; حـيـث اكـتــشف ا الــدولــة بــا
اخلاص بالضرائب بأنواعها واإلعالن والتدخالت الرقابية اخملتلفة  كما
 تـكـشـف ما هـو أخـطـر وهـو عـالقـة مؤسـسـات الـدولـة بـعـضـهـا بـبـعض من
ـاليـة وعالقة وزارة خالل نـظرتـها للـمسـرح كعـالقة وزارة الـثقافـة بوزارة ا
الثقـافة بـديوان الضـرائب وعالقة وزارة الـثقافـة بأجهـزة األمنـية حيث كل
ا يـجـعلـنـا نصف مـا حدث ـسرح واثـرت فـيه  هـذه التـقـاطعـات إلـتقت بـا
ـسرح الرسمية لم سـرح حيث إن مؤسسة ا بـأنه موقف من الدولة جتاه ا
يــكن لـهــا مـوقف جتــاه مـا يـحــدث  بل هى نــفـســهـا فى كــثـيـر مـن األحـيـان
ــسـرحــيـة األهــلــيـة . هــذه الـفــتـرة أيــضـاً ــا تــعـانى مــنه احلــركـة ا تــعـانى 
ـسرحـيـة التي ابـتدعت ـواً مـنقـطع الـنظـير لـلـفرق واجلـماعـات ا شـهدت 
سرح وابتـكرت وأضافت الـكثيـر للمـسرح ولعل أهم مـا أضافته هـو جعل ا
مـتـاحــاً لـلــجـمـاهــيـر وذلك عــبـر الـذهــاب إلـيه وهــنـا نـذكــر جتـربـة جــمـاعـة
ــســـرح الخ ; حــيـث إن هــذه الـــفــتــرة الــســد وفـــرقــة األصـــدقــاء ونـــادى ا
شـهـدت مـيالد ونـشـاط أكـثر من  50فـرقـة وجـمـاعـة مسـرحـيـة كـلـهـا ذهبت
ـسرح أدراج الـرياح ألنـها كـانت ب جـحيـمـ :جحـيم موقف الـدولة من ا

ــســرح الـذى حتــدد شــكــله الــدولــة " ضــرائب  –اتـاوات – وجــحــيم ســوق ا
إعالن  –رقابة " !?

ـــقـــالـــة البـــد أن أشـــيـــر إلى أن هـــذه الـــفـــتـــرة شـــهــدت في خـــواتـــيم هـــذه ا
ـســرحـيـة الـتى تــوقـفت دون سـابق إنــذار والـتى كـانت ـارق ا مـهـرجــانـات 
متـنـفـساً مـدفـوع األجر  ولـكـنه مـريح وكذلك البـد أن أقـدم شهـادة مـسرح
الـدولــة عــلى نــفـسه الــتى أدلى بــهــا عـام  1979م من خالل كــتـاب احلــركـة
ـسرحـيـة فى السـودان لـسـعد يـوسف وعـثـمان عـلى الـفـكى  ومن غرائب ا
الصـدف أن يـجتـمع فى هذا الـكتـاب ثالثة من قـياديى مـسرح الـدولة عـبر
حقب مخـتلـفة هم سـعد يوسف ومـكى سنـادة الذى له تـعلـيق على الغالف
والـفكى عبـد الرحمن الـذى ساعد فـى الكتـاب وحث عليه والـشهادة هى :
جـــاء فى الـــكـــتـــاب ( ونالحـظ أن أزمـــة الـــنـــصــوص ال حتـل إال بـــالـــدراســة
ـسـرح الـتـجـريـبى × ـسـتـمـر ومن ثم فــتح اجملـال أمـام ا اجلــادة والـنـقـاش ا
ـسـرحى .. ومن هـنـا وجب ألنه عـنـصـر هـام من عـنـاصـر إزكـاء الـنـشـاط ا
ـالئم لـهـا.. عـلـهـا تـأتى ـنـاخ ا عـلى الـدولـة تـبــنى هـذه احملـاوالت وتـوفـيـر ا

بجديد ... ) . 
ــزيــد من ــســرحــيــون بــصـفــة عــامــة الى ا وجــاء أيــضــاً : ( .. بل يــحــتــاج ا
الــتــدريـب والــدراســات الــتــخــصــصــيــة ) ... وجــاء أيــضــاً : ( أمــا األجــهــزة
سرحى فى زيد فى اطـار ترقـيتـها فأمـاكن العـرض ا فتحـتاج الى بـذل   ا
السـودان معـظـمهـا يحـتاج الى الـكثـير مـن الدعم الـفنى بـاألجهـزة احلديـثة
ـساعـى الستـكـمـال وحتـديث أقـسام الـفـنـيـات األخرى وكـذلك يـجب بـذل ا
ــكـيـاج ولـعل مــسـارح اإلقـلـيـم هى أفـقـر مـا تــكـون لـسـد الــعـجـز فى هـذا كـا

اجلانب ) .. 
وجـــاء أيـــضــــاً : ( بل يـــجـب أن تـــكـــون هـــنــــالك رقـــابــــة من مـــتــــخـــصـــصـــ
ـسـرح ويـقـفـون فى يـسـتـطـيـعـون ضـبط اجلـودة واحملـافـظـة عـلى مـسـتـوى ا
سرح ) . وجاء أيضاً وجه األعـمال التى ال ترقى من الفـنية الى مستـوى ا
ــســرح فـزيــارات الــفـرق : ( االحــتــكـاك مـن األشـيــاء الــهـامــة الــتــيـتــنــقص ا
ـسـتــوى الـعـالى تـسـاعـد عــلى تـنـشـيط احلـركـة ـسـرحــيـة األجـنـبـيـة ذات ا ا
ـسرحية الـسودانيـة للدول األخرى سـرحية داخـلياً  أما زيـارات الفرق ا ا
سرح سرح السوداني فى اخلارج ) . وجاء أيضاً : (فتاريخ ا فتبرز وجه ا
فى الـسودان مـا زال يحـمله أشـخاص فى ذاكـرتهم ونـرى أنه قد آن األوان

صلحة األجيال القادمة ) .  لنقل هذا التاريخ الى الورق 
ـــســرح وتـــبــقـى كــلـــمــة أخـــيــرة عن مـــســـارح الــواليـــات والــعـــرائس ووحــدة ا

درسي .. نتوقف هنا ونقول : حدث وال حرج !  سرح ا التجريبي وا

ـقــتـرح بـدايــة نــؤكـد عــلى أن أيــة مـحــاولــة إلنـتــاج مــعـرفــة حــول الـعــنــوان ا
ـــســـرح فى عالقـــته بــالـــدولــة لـــلــمـــقــالـــة  بــالـــضــرورة يـالمس  وضــعـــيّــة ا
ـسرحي الـسـودانـيـة ..وهي عالقـة بـالـضرورة مـرتـبـطـة بـصـيـرورة الـعـمل ا
ـسرح كـفن له مـواصـفات في الـسودان والـتي نـكـتشف عـنـد قـراءتهـا  أن ا
كان ومن عصر لعصر  ليس أصيال في البيئة محددة تختلف من مكان 
الـسـودانـية ال األفـريـقيـة وال الـعـربيـة  إذ هـو  فى أرجح األقـوال فن وافد
تـلـكـه من خـصـائص اسـتـثـنـائـية ـا  و وألنـه لـيس الـشيء الـوحـيـد الـوافـد 
اسـتطـاع  أن يـجد له مـكـاناً في الـبيـئـة السـودانيـة الـتي أكسـبـته بعـضاً من
ــديـد نــســبــيــاً أن يــكــون ضــمن الــنـســيج مالمــحــهــا  فـأخــذ عــبــر عــمــره ا
سـرح الـسوداني .. الـثـقافي واالبـداعي في الـسـودان فجـاز لـنا أن نـقـول ا
ـسـرح الى الـسـودان أو الى هـذه اإلشـارة تـكـمن أهـمـيـتـهـا في أن وافـديـة ا
الـوطن الـعــربى أو الى أفـريـقــيـا أو الى آسـيــا بـحـكم مــنـشـأه الــغـربى وفـقـاً
لـنظـريـة السـوق الـثـقافى لم تـعـد تصـلح كـذريـعة لـعـدم تغـلـغله أو تـمـكنه أو
انتـشاره فى مـجتـمع مـا  بل تأكـد أن لعـدم انتـشاره أسبـاباً أخـرى خارجه

قالة .  قد نشير لبعضها فى ثنايا هذه ا
ـسـرحـيـة فى الـسودان كـمـا فى أكـثـر أقـطـار الـوطن الـعربى إن الظـاهـرة ا
ـؤسسـة تعـليـميـة أو دينـية ـؤسسـة بـشكل مـا سواءً كـانت هذه ا ارتبـطت با
ــسـرحــيــة فى الــسـودان أو اجـتــمــاعــيـة . فــقــد ثــبت فى تــاريخ الــظـاهــرة ا
ارتـبـاطهـا بـالـكنـيـسـة وثبت ارتـبـاطـها بـالـتـكويـنـات االجـتمـاعـيـة كاجلـالـيات
ــؤســسـات وثــبت ارتــبــاطــهـا بــاألنــديــة الــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة وكــذلك ا
ـؤسسات أهـدافها الـدينية التعلـيميـة كبخت الـرضا  فقـد كان لكل هذه ا
ؤسـسات وسـيلة ـسرح عـند هـذه ا ـا كان ا أو الـنضـاليـة أو اخليـرية فـكأ
من وسـائل الـتـبـشـيـر ونـشـر األفـكـار والقـيـم بل حـتى بـعض الـتـجارب الـتى
بـادرات فـرديـة كـتـجربـة خـالـد أبى الـروس أو الـفاضل نـظن أنـهـا قـامت 
سعـيد نـكـتشف أن هـناك جـهة سـاندتـها كـالـكشـافة واالحتـاد النـسائي فى

جتربة الفاضل السعيد مثالً . 
سرح القومى ـسرح فى السودان قبل إنـشاء ا إن مـا أنوى تأكيده هو أن ا
كــان يـسـتـمـد قـوتـه ويـبـدع فـضـاءه من دعم األفــراد أو مـؤسـسـات اجملـتـمع
ـدني ألنه حــقـيـقـة كـان يــعـبـر عن هــمـوم اجملـتـمع ويــنـاضل مـعه من أجل ا

األفضل . 
ؤسـسة رسميـاً وشعبياً ال سرح با لذلك ونحن نقـدم قراءتنا عن عالقـة ا
ــســيــرة تــراوحت بــ االنــقــطـاع يــفــوتــنــا كــمـا ال يــفــوت الــقــار أن هــذه ا
د واجلـزر  حتى أنـنا نـستـطيع أن نـرصد غـيابـاً شبه واالستـمرار  بـ ا
سرحى فى بـعض السنوات  وال يفوتـنا أيضاً أن نشير الي تام لـلنشاط ا
ـسرحـيـة فى الـسودان جتـد تـعـينـهـا وحتـققـهـا األكـبر أن عـبـارة الظـاهـرة ا
ـثلثـة حيث إن ما يُـوجد من مسـرح فى بقيـة مدن السودان فى العـاصمة ا

سرح فى السودان !  ناسبات فى كل حقب ا بادرات وا ال يتجاوز ا
ـسـرح القـومي ثم بـدايته سـرح فى الـسودان قـبل إنـشاء ا أشـرت إلى أن ا
الــفـعــلـيــة عـام  1967م ألنه قــبل ذلك كــان مـكــانــاً لـلــغــنـاء ولــلــفـرق الــزائـرة
ـناسـبـات الرسـمـيـة " كان يـجـد الدعم والـتـبني ولـلفـنـون الـشعـبـية " لـزوم ا
ـسرح فى دنى  ولـكن بـعـد عام  1967 م دخل ا من مؤسـسـات اجملـتمـع ا
سـتـقبل الـسـودان مرحـلـة جديـدة وتـاريخـاً جـديداً أثـر عـلى مسـيـرته فى ا
لح : ما هى قيمة هذه اخلطوة أو باألحرى  ما سلباً وايجاباً . والسـؤال ا

سرح اجلديدة ?  هى وضعية ا
ثم بـــدايــة مـــواســـمه فـى عــام  1967م جـــاء ـــســـرح الــقـــومـى  إن افــتـــتـــاح ا
ا يكفى فقد كانت أقرب إلى النشاط سرحية لم تـكن قوية  والظاهرة ا
سـرحية لذلك استطاع يستوعبها وأن يجعل سرحي منها إلى احلركة ا ا
ـدعوم ـكـان الـوحـيـد اجملـهـز وا من نـفـسه خـيارهـا األوحـد ولم ال ? فـهـو ا
ح الــــبـــصـــر اســـتــــطـــاع أن يـــأتـي بـــأبي الـــروس مـن الـــدولـــة  لـــذلـك وفى 
سرح عنى أنه أتى بذاكرة ا والعبادى والفاضل سعيـد والطاهر شبيكة; 
ـا أنه كــان واعـيــاً مـنـظــمـاً وجــديـداً لم يـأت احلـيــة ومـســتـقـبــله الـواعــد و
ــا كــان أمــراً مـــوســمه األول بــالـــشــكل الــذى أتـى به  عــفــو اخلــاطـــر  وإ
فـكر مـدبـراً كمـا يـروى األستـاذ / الـفكى عـبـد الرحـمن ... الـذهن األول ا
سـرح الدولة فهو يقـول فى مذكراته التي يرويـها شفاهة فى احملاضرات
ـــســـرح الـــدولــة وأجـــهــزة اإلعـالم أنه قـــصــد أن تـــكـــون نـــقـــطــة االنـــطالق 
ر  –وإبـليس  –وسنـار احملروسة  –وأكل الـعيش ك  ـسرحـيات مـثل " ا
ـسرحـيات ولكـتابـها من خـصوصيـة جتعل الـبدايـة ذات مدلول ا لـهذه ا  "
تـابع فى ذلك احل  كمـا أنه يروى حادثـة أخرى ال تقل ال يخفى عـلى ا
أهـمــيـة عن هــذه وهى ضـلــوعه عن قـصــد فى إحـداث انــقـســام فى فـرقـة
الفـاضل سعـيـد لتـصبح فـرقتـ همـا فـرقة الـفاضل سـعيـد وفرقـة أضواء
ـسرح  وقـد ذكـر من ضـمن مبـررات هـذا الـفعل هـو إيـجـاد فرصـة أكـبر ا
للـتنافـس واالختالف عـلى أن الذى يـهمـنا من هـذين احلدثـ هو أن هذه
الوضعيـة اجلديدة للمـسرح بالضـرورة ستؤثر فى مسـيرته  بل لقد أثرت

بالفعل . 
سـرح يتبع الـدولة أو ال يتـبع ( كله أو بـعضاً وهـنا أحب أن أؤكد أن كـون ا
مـنه ) أمـر ال نـتـبـنى مـوقـفـاً واحـداً مـنه سـواءً ضـد أو مع  لـذلك فـكل مـا
ذكرت سابقاً يأتي من باب التشخيص والوصف فقط  إذ إن حتليل هذه

ــسـرح فـى الـســودان ســألج إلــيـهــا اآلن وأقــول عــنـد الـعالقــة فى جتــربــة ا
ـسـرح فى الـسـودان بـالـدولــة البـد من الـنـظـر إلى الـدولـة الـنـظـر لـعالقــة ا
والـعـدالة االجـتـمـاعيـة . وهـنـا ودون اخلوض فى فـرضـيـات علـم السـيـاسة
وعلم االجتماع اللذين يدرسان طـبيعة الدولة وجوهرها نستطيع أن نقول
ـقراطـية . ال تضع إن الـدولة الـسودانـية فى بـنيـتها الـعمـيقـة دولة غـير د
ـا كانت كـذلك كـما نـفتـرض انعـكس هذا اعتـباراً يـذكـر للـحريـة وللـحوار و
عـلى مــوقـفـهـا مـن الـثـقـافــة الـتي بـالـضــرورة ال تـنـمـو إال فـى مـنـاخ احلـريـة
ـسرح والـفن بشـكل عام واحلوار ; حـيث إن من طـبيـعة الـثقـافة وخـاصة ا
ا يـعنى فى تقـد رؤية مـختـلفـة عمـا هو كـائن بحـثاً عـما هـو مسـتحـيل 
أكثـر األحيـان التبـشيـر بقيـم جديدة تـساءل الـوجود االجتـماعي الـسياسي
سـرح بشـكل فعّـال .. هذه الـطبـيعـة للـدولة والـوجودي وهـذا ما يـقـوم به ا
ـشـروع الثـقـافي طـيـلـة مسـيـرته  وجتـاى هـذا بـشكل الـسـودانيـة حـكـمت ا
مـلــحـوظ فى وضــعـيّــة الـثــقـافــة من خالل الــتـخـطــيط لــهـا " الــنـظــر لـهـا –

ميزانياتها  –القوان واللوائح التى حتكمها ... الخ " . 
سـرح من الـعام  1967م وحتى اآلن لـذلك عـنـدما نـنـظر لـعالقـة الدولـة بـا
سرحية التي واسم ا نكتشف هذا األثر خاصة عنـدما نحلل ما يسمى با
ــسـرح " الـفــعل األمـثل ــثـلـوهــا " مـســئـولـو مــؤسـسـة ا تـعـتــبـرهــا الـدولـة و
ـــســرح نـــاســـيـــة  مــثـالً دعم الـــفــرق اخلـــاصـــة ونـــشــر لـــعالقـــة الــدولـــة بـــا
ــهــرجــانـات ــهــرجــانــات اخلــارجــيــة وإقــامــة ا ــشــاركــة فى ا الــدراسـات وا
ـسرحية من  1978 – 67م واسم ا الداخـلية ... فـبنظـرة سريعـة لتجـربة ا

سرحية  التحقق األكبر للظاهرة ا
ثلثة فى السودان يوجد فى العاصمة ا

ـشاهـدين والطـريقة الـتى يسـتجـيبون بـها لـلعـرض تتدفق إلى > إن حـضور ا
ـمـثل وتغـير مـا يفـعـله حتى درجـة ما وأحـيانـاً بـدرجة مـدهشـة جداً فى كل ا
لـيـلـة وفى الـعـروض االشـتـباكـيـة يـصـبح الـتـغـييـر ضـرورة ألن االشـتـبـاك أبرز

األهداف التى يسعى االشتباكيون إلى حتقيقها.
سرحي جريدة كل ا
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واعتماد صيغة الورشة فى أنتاج األعمال .
ــثــلــ   صــحـــيح أن بــالــورشـــة مــخــرجـــ و
وكتاب ...الخ اال أنهم جمـيعا متواضعون على
ضـرورة احـترام صـيـغـة الـورشة إلنـتـاج أعـمال
الـورشـة وان مـهــر الـعـمل بــاسم أحـدهم يـكـون
هــو فى الـــغـــالب من قـــام بــعـــمـــلــيـــة الــتـــنـــظــيم

النهائية 
تجول   4 - رد االعتبار للعرض ا

سرح الكثير من جماهيره البتعاده  لقد قد ا
أوال من قـــضــايـــا تــلـك اجلــمـــاهــيـــر وإلصــراره
عـلى الـتـمتـرس داخل اخلـشـبة الـتـقـليـديـة بكل
اكـراهـاتـهـا وعـنـجهـيـتـهـا الـفـظـة وبـالـتـالى فـقد
مـغامرته وجتريبـيته فقد أكثـر عنفوان الشارع
وجــــــدته الــــــتـى ال تـــــتـــــخــــــلـى عن اخلــــــصـــــوبـــــة
والــديــنــامــيــة لـــكل ذلك تــســـعى الــورشــة نــحــو
ـتـجـول لـتـمنـح اجلمـاهـيـر حـقـها فى الـعرض ا
ـعـرفة ـتـعـة وا ـسـرح الذى يـعـنى حـقـهـا فى ا ا
واالتـــصـــال والــتـــعـــبــيـــر وهى اذ تـــفـــعل ذلك ال
ـســرح بل تــتــنــكــر لالجتــاهــات اجلــديـدة فـى ا
ـسرح التـنمـوى ومسرح تـشتغل عـلى مفـاهيم ا
ـسـرح اخلــفى وغـيـرهـا من أشـكـال ـنـتـدى وا ا
وتـيــارات مـسـرحـيـة لــهـا الـقـدرة عــلى مـعـاجلـة
قــضــايــا اجلــمـــاهــيــر فــالـــورشــة تــعى ضــرورة
تـــوطـــ مــثـل هــذه الـــتـــيــارات داخـل الــثـــقـــافــة
الـسودانـيـة ومن ثم تسـخـيرهـا خلـدمة قـضـايا
احلـرب والـنـزوح والتـشـرد والـصـحـة تلـك التى
ــا مــعــانـاة يـعــانى مــنــهــا الــشـعـب الـســودانى ا
لـذلك الـورشـة حـضـرت  فى دارفـور وجتـولت
بـعــروضـهــا وورشـهــا تــكـرارا ومــرارا ولن تـكف
عـن ذلك إلـى أن يـــــتــــحـــــلـق كل دارفـــــورى  فى
رقـصـته والى أن يـجـتـمع شـمـلـهم  دون مـرض

أو نقصان أو خوف من طلقة بلهاء !

بـادرة من اخملرج تـكـونت باخلـرطوم  1994
الــســـمـــانـى لـــوال واخملـــرج ديـــرك أويـــا الـــفــرد
واسـتيفن أفيـرا اوشيال وضمت فى عضـويتها
مـجموعة من الشـبان اجلنوبـي من اجلنس
وهم مـــجــتــمـــعــون يـــشــكــلـــون الــتـــعــدد الــقـــبــلى
والــديـــنى والـــثــقـــافى والــعـــرقى وفى بـــدايــتـــهــا
ــسـرحــيـ وهم مــحـمـد اسـتــعـانت بــعـدد من ا
عــبــد الـرحــيم قـرنـى والـرشــيـد احــمـد عــيـسى

ومحمد طه امفريب .
األهداف 

1 ـ الـــعــــودة إلى الــــذات ال بـــغــــرض االنـــكــــفـــاء
ا إلعادة تماسكها الذى فتته احلرب عليها إ
لــتــســـاهم فى بـــنــاء الــذات الـــســودانـــيــة وهــذا

هدف استراتيجى .
سرح فى ظل األوضاع 2 ـ الثقافـة - خاصة ا
الــتى يــعـيــشــهـا الــنــازح - تـشــكل مــصــدر غـنى
ــارسـات عـادة روحى كــبـيــر يـحل بـيــنه وبـ 
ـســتــضـعف كــتــفـريغ ـقــهــور وا مــا يـقـع فـيــهــا ا
الـغـ الـثـقـافى والـطـبـقى فى من يـشـبـهونه أو

اللجوء للخمر .
3ـ  احملـافظة على ثقافـتنا حتى تسـتمر وتنمو
وذلك عن طريق استخدام لغاتنا فى مسرحنا
وأدائـنا وكـذلك اسـتـلـهـام تـاريخـنـا وأسـاطـيـرنا

وقصصنا وأمثالنا .
 4 ـ مــــنــــاطق ســـــكن الــــنــــازحـــــ وظــــروفــــهم
ا يعود احلـياتية ال تـسمح لهم بإدارة الـوقت 
ـتـعة عـلـيـهم بـالـفـائـدة فـبـعض أهـدافـهم مـنح ا

عرفة والترفيه لهؤالء الناس . وا
 5 ـ تـفشى األمـية والـفـقر وقـلة اخلـدمات فى
مـنـاطق الـنـازحـ جـعل من أهم أهـداف كـوتـو
سرح ألهـداف التعليـم والتوعية فى تـوظيف ا
مــوضــوعــات مــحــو األمــيــة والــصــحــة وصــحـة
البيئة وزيادة الدخل وتغيير العادات والسلوك
نــحــو األفــضل والــدعــوة حلــقــوق اإلنـســان من

سطوة ثقافة احلرب .
احملرر

جماعات مسرحية
 ثبّتت نفسها فى الذاكرة

يتـصل بسـؤال االستـمـرارية والـتمـويل وتوفـير
مــنـــاســبــات الــعـــمل ومــشــكـالت الــكــادر الــذى

يعمل بها .
ولقد جاء مشروع الورشة على النحو التالى :
ـدنى بـجــديــة فـانــتــشـار مــنــظـمــات اجملــتـمـع ا
وسـهولة اجللوس أمـام شاشة الكـمبيوتر ذات
القدرة الساحرة فى االتصال بجانب انفعال
ـا كلها بدع احلـقيقى بـقضايـا اجملتمع  إ ا
أمـور تـقـلل من مـشـكـلـة الـتـمـويل والـذى تـؤمن
الـورشــة بــضـرورة جــعل الـتــضــحـيــة والـصــبـر
ـدى القـريب  فـلو ـشـكلـة فى ا تـرياقـا يـهزم ا
صــنـعت عـمــلك وأنت صـابــر عـلى مــعـوقـاته..
معروف ال محالة  ه ..فأنك  ملح على تقـد

 ومحترف بك  !
سرح بالفنون والعلوم اخملتلفة   2- شبيك ا
سرح هى عتقد الـورشة أن أحد أهم مشكالت ا
عـزلـته عـن بـاقى الـفـنـون والـشـمـولـيـة الـتى جتـعل
 به يـفترضـون فى أنفسـهم القدرة على نشـغل ا
ـسـرح تـغـطـيـة كل الـتـخــصـصـات ذات الـعالقـة بـا
ــوســيــقى والــرقص لــذلك يــفــعــلــون الــتــشــكــيل وا
وغــيــرهـــا من الــفـــنــون الــتـى حتــتــاج الـى خــبــرات
متـخـصـصة لـتـكون الـنـتيـجـة حـرمانـهم من عـقول
وقـلوب بـالتـأكـيد هى إضـافـة وتطـويـر و لتـفادى 
ــشـــكــلـــة تــعـــتــرف الـــورشــة أوال بـــضــرورة هـــذه ا
بالتخصصـية ومن ثم تسعى وتضم فى عضويتها
/ الـفـنـانات مـن تـخـصـصات الـكـثـيـر من الـفـنـانـ
ـــســرحـــيـــون ضــرب من أخــرى  أيـــضــا يـــعـــانى ا
ــعــرفــة الــعــزلــة خــطــيــر ومــدمــر وهــو جــفــاءهم ا
واإلطالع  لـــذلك جتـــدهم فى أحـــسـن حــاالتـــهم
حـرفـيــ غـيـر مــثـقـفـ وغــيـر سـيــاسـيـ األمـر
الــذى يـــجــعل الــورشــة مــهــمـــومــة جــدا بــتــشــبــيك
ـسـرح بـالـعــلـوم اخملـتـلـفـة وبـالــسـيـاسـة وبـالـسـوق ا
ـســرح فى كل مـا له بـاجلــمـلـة مــهـمـومــة بـتـورط ا

صلة بحياة اإلنسان.   
 3- العمل اجلماعى 

الحــظــات الــتى تــســجــلــهــا الــورشــة عن من ا
ــســـرحــيــة ســـيــادة عالقــات ــمـــارســة ا واقع ا
ية عمل تقـليدية ال تـنسجم واحلـساسية الـعا
اجلديـدة أو تـلك التى تـنـتـمى إلى مفـاهـيم ما
ـطــلـقـة بـعــد احلـداثــة فـحــتى اآلن الـســلـطــة ا
ــمـــثل الـــنــجم الـــشئ تــكـــافــحه لـــلــمـــخــرج أو ا
ـــثـــاقـــفـــة الـــورشـــة وتـــســـعى إلـى اســـتـــبـــداله ا

فى الـعام 2001 كـان قـد جـاء الـصـديق سـيـد
عـبـد الـلـه صـوصل من مـهـجــره فى الـقـاهـرة 
وكان قـد تـوفـر له من الـزمن ما يـؤهـله لـقراءة
ــســرحى الــسـودانى ومــا يــعـانـى مـنه الـواقع ا
فكـانت مبـادرته الـتى جاءت بـالـضرورة نـتيـجة
احلسـاسيـة التى تـعرف عـليـها واخـتبـرها إبان
تــواجــده بـــالــقــاهـــرة وعــمـــله هــنـــاك مع بــعض
ـسـرحـيـ الــسـودانـيـ ومن مــخـتـلف أنـحـاء ا
الـعـالم تـلك الـفــتـرة الـتى تـضـاف إلى خـبـراته
الــعــمـلــيــة قـبـل مـغــادرته الــسـودان هـى مـا دفع

الى مبادرة إقامة أو تكوين الورشة .
لـلـورشـة فـلـسـفة خـاصـة جتـاه فـكـرة الـعـضـوية
ـــشـــروع أو الـــعـــمل فـــالـــعـــضـــويـــة يـــفـــرضـــهـــا ا
وبـالـتـالـى تـضـمن الـورشـة بـاسـتـمـرار أصـدقـاء
جـــدد مـــنـــهـم من يـــؤمـن بـــطـــرحـــهــــا ونـــهـــجـــهـــا
فــيــســتــمــر ومــنـهـم من تــكــون حــدود عـضــويــته
ـسألة بالتأكيد ال تعنى  ع هذه ا شروع ا ا
أنـه لـــيس لــــلــــورشـــة أعــــضـــاء ثــــابـــتــــ بل هى

فلسفة تقصد االنفتاح وترفض التكريس .

تـطـمح الـورشـة أن حتـقق جـمـلـة من األهـداف
أهمها :

 1 - االسـتـمـراريــة والـتى تـعــانى مـنـهــا جـمـيع
ــســتــقــلــة جلــمــلــة من األســبــاب عــلى الــفــرق ا
شاكـلـة غيـاب الـتـمويل وغـيـاب احلوار اخلالق
بـينها واألجهـزة ذات الصلة بـاإلضافة إلى قلة
ــعـــيــقــة ــنـــاســبــات وغـــيــرهـــا من األســبـــاب ا ا
ـسـتـقـلـة  الـورشـة تخـلق السـتـمـراريـة الـفـرق ا
فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا وهى ال تـــنـــتـــظـــر أن تُــخـــلـق لـــهــا

الفرص.
أذن فالورشـة حينـما تضع االسـتمراريـة هدفاً
لـها تكون  تلـقائيا قد وضـعت أسباب اإلعاقة
هـدفاً لنـضالـها لذلك فـالورشـة دائما مـا تقيم
ــفـتــوحـة وورش الــعـمـل الـتــنـويــريـة الــلـقــاءات ا
والـــبـــحـــثـــيـــة من اجـل خـــلق حـــاالت الـــتـــواصل
واحلـــوار ذلـك بـــجـــانب حـــرص الـــورشـــة عـــلى
ـهنة فـللكـتابة قدرة الكـتابة حـول سسيـلوجيا ا
عــلى الـــتــوثـــيق والــتـــغــيـــيــر واثــر خـــطــيـــر عــلى
الـطـغاة . أمـا قـضـية الـتـمويل فـالـورشة تـنـظر
مكن حلها لو  النظر شـكالت ا لها كأحد ا
إلى مــحــددات هــذا الــعــصــر والــتـعــامـل مــعــهـا

ــســرح فى الــســودان نــشــوء شــهــدت حــركــة ا
ـسـرحـيـة خـاصة بـعض اجلـمـاعـات والـفـرق ا
فى فــتـرة الــتــســعــيـنــيــات وبــعــدهــا  ومن بـ
اجملامـيع الـتى نـشطت جـمـاعة مـسـرح شوف
ـسـتـمـرة وجـمـاعـة كـوتـو . وجـمـاعـة الـورشـة ا
هـنـالك مالحـظـة نـعـتـقـد أنـهـا مهـمـة وهى أن
ـسرحـيـة واجهت اغلب الـفـرق واجلمـاعـات ا
الــكـــثــيـــر من اإلشـــكــالـــيــات ولم تـــســتـــطع فى
الـــغــالب أن تـــســـتــمـــر بــتـــجــاربـــهـــا إلى نــهـــايــة
ـشـرقـة الـتى أرى الـشـوط .. ومن الـتـجـارب ا
ــــســــرح أنــــهــــا ثـــــبــــتت نـــــفــــســــهــــا فـى ذاكــــرة ا

السودانى:

تـــكـــونت جـــمــاعـــة مـــســرح شـــوف فى أواسط
ـعهـد الـعالى الـعام  91 وفى أعقـاب إغالق ا
ـسـرح وتـشــريـد طالبه لـثالث لـلــمـوسـيـقـى وا
ســنــوات تـــكــونت اجلــمـــاعــة وهى تـــتــحــسس
أرضــهــا لــتــقف مـــســتــنــدة عــلى قــدرات عــدد
كـبـيــر(جتـاوز اخلـمـســة وعـشـرين وقــتـهـا) من
طـالب الــســنـــة األولى درامــا لــيـــؤدوا تــمــارين
ـــعــدة من عـــلى مــســـرحــيـــة لــعـــنــة الـــيــانـــكى ا
قـصــيـدة مـسـدار أبـو الــسـرة لـلـيــانـكى حملـمـد
طه الــقـدال والــتى قــدمـتــهـا اصالً كــامـتــحـان
ــادة اإلخـــراج فى الــعــام ــشــروع الـــصــغــيـــر  ا
ـى الـــــــذى ســــــــبق أحــــــــداث اإلغالق األكـــــــاد
والـــفــــصل .. اســـتــــمـــرت الــــبـــروفــــات حـــوالى
األربـعـة أشـهـر تـبـلـورت خاللـهـا شـتـات أفـكار
نشود . سرح ا ة حول شكل ومـحتوى ا قد
وبـعد حوارات طويلـة لتقريب وجـهات النظر
خـرجت هـذه األهـداف كـمـنـفــسـتـو لـلـجـمـاعـة

وهى:
ــــــســـــرح من دائــــــرة انـــــتـــــشـــــاره ـ اخلـــــروج بـــــا
احملـــدودة لـــيــــشـــكل حــــركـــة فـــنـــيــــة وفـــكـــريـــة
واجــتـــمـــاعـــيـــة لـــهـــا أصـــولـــهــا وجـــذورهـــا فى

الوجدان الشعبى.
ــسـرح الـتـجــريـبى بـكل ـ الـعـمل عــلى تـقـد ا
ـســرحى جــرأة كــشــكل مــتــطــور عن الــطــرح ا

السائد.
ـ الــعــمل عـلـى تـصــحــيح الـنــظــرة لـلــمــسـرح ال
بــاعــتــبــاره نـــشــاطــا ًتــرفــيــهــيــاً وهــامــشــيــاً بل
كـنشاط مـعرفى إبداعى يـلعب دوراً فى إثراء

الوعى والوجدان.
ـ الـعمل عـلى إيجـاد لغـة بـصريـة مكـثفـة تعـبر

ياً. سرحى عا عن الهم االنسانى وا
ـمـكـنـة ( عـروض- ـ إسـتــخـدام كل الـوسـائل ا
ســمـــنــارات- مـــعــارض- نـــدوات- ورش عــمل

..الخ) لتحقيق هذه األهداف.
ـ ما عـرف إصطالحاً (مـسرح الـقصـيدة) قد
ســـبـــقـت مـــســرح شـــوف فـــيـه جتـــارب كـــثـــيــرة
ــعـــهــد وقـــسم الـــدرامــا بـــقــصـــر الــشـــبــاب كـــا
ــا ــســـرح الــســـودانى ور واألطــفـــال ونـــادى ا
هـنـاك جتـارب أخـرى لم يـحـطـهـا بـهـا علـمى.
ولـــكن مـــســـرح شـــوف أعــــتـــمـــد بـــطـــريـــقـــة أو
بـــأخـــرى هـــذا الـــشـــكل لـــلـــفـــرصـــة الـــكـــبـــيـــرة
ــتـــاحــة فى هــذا الــنــوع من الــنــصــوص فى وا
ــــكـــتـــوب خـــلـق نص بـــصــــرى مـــواز لــــلـــنص ا
يـتـقـاطع ويـلتـقى مـعه بـإيـقاع يـضـبـطه اخملرج
ــشــاهــد نــفـسه بــاعــتــبــاره جـزء ــمــثــلـون وا وا
ـسـرحـيـة وليس أصـيل من شـروط الـعـمـلـيـة ا
مـتلـقـياً فـقط. وأشـهر األسـمـاء التى يـذكـرها
سـرحى فى الـسـودان اسم مؤسس الوسـط ا
نـعم إبـراهـيم الـذى اشـتـهر اجلـمـاعـة: عـبـد ا

باسم (منعمشوف).
ــســتــمــرة لــتــطــويــر فــنــون جــمــاعــة الــورشــة ا

العرض 
قام األول ان تقدم هذه الشهادة تطمح فى ا
جـزءً من السـيـرة الـذاتـية لـلـورشـة وفـلسـفـتـها
وفى مقام آخـر أو بجانب ذلك تسعى إلى أن
تــلـــقى الــضــوء عــلى بـــعض مــشــكالت الــفــرق
ـسرحـيـة خـاصة فـيـما ـؤسـسـات األهلـيـة ا وا

طالب السنة
األولى حتدوا
إغالق

 معهدهم..
فتكونت 

جماعة «مسرح
شوف»

جماعة الورشة
ستمرة ا
لتطوير

 فنون العرض..
ستمرة كلمة ا

لم توضع عبثا!

جماعة مسرح شوف 

أهم األهداف  

جماعة كوتو
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تلقى / سرحية على حـق اللجوء إلى عقل ومشاعر ا > لـكى حتصل الرسالة ا
ـقـنع بـ دالالت مـضـامـ الـرسـالة ـرسل إيـجـاد الـتـنـاغم ا ـسـتـقـبل عـلى ا ا
ـكياج الـنفسى الـذى يلون مالمح الـوجه وحركة ومـستويـات األداء الصوتى وا

اجلسم حتى ال تصل الرسالة مضطربة أو مشوشة. 16
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سرحي جريدة كل ا

ؤلف أحمد زيدان يقوم حاليا بكتابة نص مسرحى جديد لألطفال. > الشاعر وا

8 من   ديسمبر 2008  العدد 74

سرح والدولة  عن ا
فى السودان مالحظات أولية

1967حد فـاصل ب مرحـلت
سرح السودانى السرفى مسيرة ا

السيد

سرح الدولة كما يعتقد الكثيرون  جند طيلة هذه الفترة الفترة الذهبية 
سرح " التـى تصل الى األحد عشر عامـاً قدم مسرح الدولة عـلى خشبة ا
ــســودنـة. أى ي وا ـســرح الــســوداني والــعـربـي والـعــا  65مـســرحــيــة " من ا
بــواقع ست مــسـرحــيـات فى الــعـام  مـع مالحـظــة انه عـنــد رصـد مــا قـدم
بـالـسـنـ جنــد أن مـا قـدم أقل من هـذا الـعـدد فى بـعض األعـوام ... هـذا
العـدد احملـدود للـمسـرحيـات مع إهـمال مـساحـات أخرى تـتـعلق بـاالهتـمام
ـالبـســات بــعــضــهـا يــتــعــلق بــالــرقـابــة وبــعــضــهـا ــســرح اكــتــنـفــته بــعض ا بــا
باالحتكارية  ففيـما يخص اإلخراج كان عدد اخملرج الذين نفذوا هذه
ـواسم حوالى الثالثـ مخرجـاً بعـضهم أخرج أكـثر من ثالث مسـرحيات ا
سـئـولـ هو وظـفـ خـاصـة ا وبعـضـهم مـسـرحيـة واحـدة وقـد كـان حظ ا
الحـظــة أكـثـر من ثالثــ مـخـرجـاً وأحــد عـشـر عـامـاً و65 األوفــر  هـذه ا
مسـرحـية أنـتـجتـهـا الدولـة ومالبـسات أخـرى نـشيـر إليـهـا  كإيـقـاف بعض
سرحيـات ثم السماح بعـد ذلك بعرضهـا ومواسم أخرى ننظـر لها ولتكن ا
من الـعام  1978 - 1989  م أحـد عشـر عامـاً أخرى لـنرى مـاذا قدم مـسرح

الدولة ? 
ســنــجــده فى هــذه الــفــتــرة قـدم حــوالى ال  60مــســرحــيــة مع مالحــظـة أن
بـعضـها  إنـتاجه أصالً فى مـسـرح القـطاع اخلـاص حيث إن هـذه الفـترة
سرح اخلاص سرح التجارى ثـم بعد ذلك ا شـهدت ما أطلق علـيه أوالً : ا
ـبادرة األسـاسيـة فى هذا  ولـلتـاريخ يذكـر اخملرج مـكى سنـادة كـصاحب ا
ـا ــبـارك  اجلـانـب من خالل جتـربــته مع الـكــاتب الـراحل عــلى الـبـدوى ا
ــا حـــدا بــأحــد أقــوى يــعــنـى رمــزيــاً أن  مـــســرح الــدولـــة يــعــانى إشـــكــاال 
أساطينه باخلروج عليه فـناً وتقاليداً  وهنا نكتشف مالمح أخرى لعالقة
ــسـرح ــســرحــيــون من خالل جتــربــة ا ــســرح ; حـيـث اكـتــشف ا الــدولــة بــا
اخلاص بالضرائب بأنواعها واإلعالن والتدخالت الرقابية اخملتلفة  كما
 تـكـشـف ما هـو أخـطـر وهـو عـالقـة مؤسـسـات الـدولـة بـعـضـهـا بـبـعض من
ـاليـة وعالقة وزارة خالل نـظرتـها للـمسـرح كعـالقة وزارة الـثقافـة بوزارة ا
الثقـافة بـديوان الضـرائب وعالقة وزارة الـثقافـة بأجهـزة األمنـية حيث كل
ا يـجـعلـنـا نصف مـا حدث ـسرح واثـرت فـيه  هـذه التـقـاطعـات إلـتقت بـا
ـسرح الرسمية لم سـرح حيث إن مؤسسة ا بـأنه موقف من الدولة جتاه ا
يــكن لـهــا مـوقف جتــاه مـا يـحــدث  بل هى نــفـســهـا فى كــثـيـر مـن األحـيـان
ــسـرحــيـة األهــلــيـة . هــذه الـفــتـرة أيــضـاً ــا تــعـانى مــنه احلــركـة ا تــعـانى 
ـسرحـيـة التي ابـتدعت ـواً مـنقـطع الـنظـير لـلـفرق واجلـماعـات ا شـهدت 
سرح وابتـكرت وأضافت الـكثيـر للمـسرح ولعل أهم مـا أضافته هـو جعل ا
مـتـاحــاً لـلــجـمـاهــيـر وذلك عــبـر الـذهــاب إلـيه وهــنـا نـذكــر جتـربـة جــمـاعـة
ــســـرح الخ ; حــيـث إن هــذه الـــفــتــرة الــســد وفـــرقــة األصـــدقــاء ونـــادى ا
شـهـدت مـيالد ونـشـاط أكـثر من  50فـرقـة وجـمـاعـة مسـرحـيـة كـلـهـا ذهبت
ـسرح أدراج الـرياح ألنـها كـانت ب جـحيـمـ :جحـيم موقف الـدولة من ا

ــســرح الـذى حتــدد شــكــله الــدولــة " ضــرائب  –اتـاوات – وجــحــيم ســوق ا
إعالن  –رقابة " !?

ـــقـــالـــة البـــد أن أشـــيـــر إلى أن هـــذه الـــفـــتـــرة شـــهــدت في خـــواتـــيم هـــذه ا
ـســرحـيـة الـتى تــوقـفت دون سـابق إنــذار والـتى كـانت ـارق ا مـهـرجــانـات 
متـنـفـساً مـدفـوع األجر  ولـكـنه مـريح وكذلك البـد أن أقـدم شهـادة مـسرح
الـدولــة عــلى نــفـسه الــتى أدلى بــهــا عـام  1979م من خالل كــتـاب احلــركـة
ـسرحـيـة فى السـودان لـسـعد يـوسف وعـثـمان عـلى الـفـكى  ومن غرائب ا
الصـدف أن يـجتـمع فى هذا الـكتـاب ثالثة من قـياديى مـسرح الـدولة عـبر
حقب مخـتلـفة هم سـعد يوسف ومـكى سنـادة الذى له تـعلـيق على الغالف
والـفكى عبـد الرحمن الـذى ساعد فـى الكتـاب وحث عليه والـشهادة هى :
جـــاء فى الـــكـــتـــاب ( ونالحـظ أن أزمـــة الـــنـــصــوص ال حتـل إال بـــالـــدراســة
ـسـرح الـتـجـريـبى × ـسـتـمـر ومن ثم فــتح اجملـال أمـام ا اجلــادة والـنـقـاش ا
ـسـرحى .. ومن هـنـا وجب ألنه عـنـصـر هـام من عـنـاصـر إزكـاء الـنـشـاط ا
ـالئم لـهـا.. عـلـهـا تـأتى ـنـاخ ا عـلى الـدولـة تـبــنى هـذه احملـاوالت وتـوفـيـر ا

بجديد ... ) . 
ــزيــد من ــســرحــيــون بــصـفــة عــامــة الى ا وجــاء أيــضــاً : ( .. بل يــحــتــاج ا
الــتــدريـب والــدراســات الــتــخــصــصــيــة ) ... وجــاء أيــضــاً : ( أمــا األجــهــزة
سرحى فى زيد فى اطـار ترقـيتـها فأمـاكن العـرض ا فتحـتاج الى بـذل   ا
السـودان معـظـمهـا يحـتاج الى الـكثـير مـن الدعم الـفنى بـاألجهـزة احلديـثة
ـساعـى الستـكـمـال وحتـديث أقـسام الـفـنـيـات األخرى وكـذلك يـجب بـذل ا
ــكـيـاج ولـعل مــسـارح اإلقـلـيـم هى أفـقـر مـا تــكـون لـسـد الــعـجـز فى هـذا كـا

اجلانب ) .. 
وجـــاء أيـــضــــاً : ( بل يـــجـب أن تـــكـــون هـــنــــالك رقـــابــــة من مـــتــــخـــصـــصـــ
ـسـرح ويـقـفـون فى يـسـتـطـيـعـون ضـبط اجلـودة واحملـافـظـة عـلى مـسـتـوى ا
سرح ) . وجاء أيضاً وجه األعـمال التى ال ترقى من الفـنية الى مستـوى ا
ــســرح فـزيــارات الــفـرق : ( االحــتــكـاك مـن األشـيــاء الــهـامــة الــتــيـتــنــقص ا
ـسـتــوى الـعـالى تـسـاعـد عــلى تـنـشـيط احلـركـة ـسـرحــيـة األجـنـبـيـة ذات ا ا
ـسرحية الـسودانيـة للدول األخرى سـرحية داخـلياً  أما زيـارات الفرق ا ا
سرح سرح السوداني فى اخلارج ) . وجاء أيضاً : (فتاريخ ا فتبرز وجه ا
فى الـسودان مـا زال يحـمله أشـخاص فى ذاكـرتهم ونـرى أنه قد آن األوان

صلحة األجيال القادمة ) .  لنقل هذا التاريخ الى الورق 
ـــســرح وتـــبــقـى كــلـــمــة أخـــيــرة عن مـــســـارح الــواليـــات والــعـــرائس ووحــدة ا

درسي .. نتوقف هنا ونقول : حدث وال حرج !  سرح ا التجريبي وا

ـقــتـرح بـدايــة نــؤكـد عــلى أن أيــة مـحــاولــة إلنـتــاج مــعـرفــة حــول الـعــنــوان ا
ـــســـرح فى عالقـــته بــالـــدولــة لـــلــمـــقــالـــة  بــالـــضــرورة يـالمس  وضــعـــيّــة ا
ـسرحي الـسـودانـيـة ..وهي عالقـة بـالـضرورة مـرتـبـطـة بـصـيـرورة الـعـمل ا
ـسرح كـفن له مـواصـفات في الـسودان والـتي نـكـتشف عـنـد قـراءتهـا  أن ا
كان ومن عصر لعصر  ليس أصيال في البيئة محددة تختلف من مكان 
الـسـودانـية ال األفـريـقيـة وال الـعـربيـة  إذ هـو  فى أرجح األقـوال فن وافد
تـلـكـه من خـصـائص اسـتـثـنـائـية ـا  و وألنـه لـيس الـشيء الـوحـيـد الـوافـد 
اسـتطـاع  أن يـجد له مـكـاناً في الـبيـئـة السـودانيـة الـتي أكسـبـته بعـضاً من
ــديـد نــســبــيــاً أن يــكــون ضــمن الــنـســيج مالمــحــهــا  فـأخــذ عــبــر عــمــره ا
سـرح الـسوداني .. الـثـقافي واالبـداعي في الـسـودان فجـاز لـنا أن نـقـول ا
ـسـرح الى الـسـودان أو الى هـذه اإلشـارة تـكـمن أهـمـيـتـهـا في أن وافـديـة ا
الـوطن الـعــربى أو الى أفـريـقــيـا أو الى آسـيــا بـحـكم مــنـشـأه الــغـربى وفـقـاً
لـنظـريـة السـوق الـثـقافى لم تـعـد تصـلح كـذريـعة لـعـدم تغـلـغله أو تـمـكنه أو
انتـشاره فى مـجتـمع مـا  بل تأكـد أن لعـدم انتـشاره أسبـاباً أخـرى خارجه

قالة .  قد نشير لبعضها فى ثنايا هذه ا
ـسـرحـيـة فى الـسودان كـمـا فى أكـثـر أقـطـار الـوطن الـعربى إن الظـاهـرة ا
ـؤسسـة تعـليـميـة أو دينـية ـؤسسـة بـشكل مـا سواءً كـانت هذه ا ارتبـطت با
ــسـرحــيــة فى الــسـودان أو اجـتــمــاعــيـة . فــقــد ثــبت فى تــاريخ الــظـاهــرة ا
ارتـبـاطهـا بـالـكنـيـسـة وثبت ارتـبـاطـها بـالـتـكويـنـات االجـتمـاعـيـة كاجلـالـيات
ــؤســسـات وثــبت ارتــبــاطــهـا بــاألنــديــة الــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة وكــذلك ا
ـؤسسات أهـدافها الـدينية التعلـيميـة كبخت الـرضا  فقـد كان لكل هذه ا
ؤسـسات وسـيلة ـسرح عـند هـذه ا ـا كان ا أو الـنضـاليـة أو اخليـرية فـكأ
من وسـائل الـتـبـشـيـر ونـشـر األفـكـار والقـيـم بل حـتى بـعض الـتـجارب الـتى
بـادرات فـرديـة كـتـجربـة خـالـد أبى الـروس أو الـفاضل نـظن أنـهـا قـامت 
سعـيد نـكـتشف أن هـناك جـهة سـاندتـها كـالـكشـافة واالحتـاد النـسائي فى

جتربة الفاضل السعيد مثالً . 
سرح القومى ـسرح فى السودان قبل إنـشاء ا إن مـا أنوى تأكيده هو أن ا
كــان يـسـتـمـد قـوتـه ويـبـدع فـضـاءه من دعم األفــراد أو مـؤسـسـات اجملـتـمع
ـدني ألنه حــقـيـقـة كـان يــعـبـر عن هــمـوم اجملـتـمع ويــنـاضل مـعه من أجل ا

األفضل . 
ؤسـسة رسميـاً وشعبياً ال سرح با لذلك ونحن نقـدم قراءتنا عن عالقـة ا
ــســيــرة تــراوحت بــ االنــقــطـاع يــفــوتــنــا كــمـا ال يــفــوت الــقــار أن هــذه ا
د واجلـزر  حتى أنـنا نـستـطيع أن نـرصد غـيابـاً شبه واالستـمرار  بـ ا
سرحى فى بـعض السنوات  وال يفوتـنا أيضاً أن نشير الي تام لـلنشاط ا
ـسرحـيـة فى الـسودان جتـد تـعـينـهـا وحتـققـهـا األكـبر أن عـبـارة الظـاهـرة ا
ـثلثـة حيث إن ما يُـوجد من مسـرح فى بقيـة مدن السودان فى العـاصمة ا

سرح فى السودان !  ناسبات فى كل حقب ا بادرات وا ال يتجاوز ا
ـسـرح القـومي ثم بـدايته سـرح فى الـسودان قـبل إنـشاء ا أشـرت إلى أن ا
الــفـعــلـيــة عـام  1967م ألنه قــبل ذلك كــان مـكــانــاً لـلــغــنـاء ولــلــفـرق الــزائـرة
ـناسـبـات الرسـمـيـة " كان يـجـد الدعم والـتـبني ولـلفـنـون الـشعـبـية " لـزوم ا
ـسرح فى دنى  ولـكن بـعـد عام  1967 م دخل ا من مؤسـسـات اجملـتمـع ا
سـتـقبل الـسـودان مرحـلـة جديـدة وتـاريخـاً جـديداً أثـر عـلى مسـيـرته فى ا
لح : ما هى قيمة هذه اخلطوة أو باألحرى  ما سلباً وايجاباً . والسـؤال ا

سرح اجلديدة ?  هى وضعية ا
ثم بـــدايــة مـــواســـمه فـى عــام  1967م جـــاء ـــســـرح الــقـــومـى  إن افــتـــتـــاح ا
ا يكفى فقد كانت أقرب إلى النشاط سرحية لم تـكن قوية  والظاهرة ا
سـرحية لذلك استطاع يستوعبها وأن يجعل سرحي منها إلى احلركة ا ا
ـدعوم ـكـان الـوحـيـد اجملـهـز وا من نـفـسه خـيارهـا األوحـد ولم ال ? فـهـو ا
ح الــــبـــصـــر اســـتــــطـــاع أن يـــأتـي بـــأبي الـــروس مـن الـــدولـــة  لـــذلـك وفى 
سرح عنى أنه أتى بذاكرة ا والعبادى والفاضل سعيـد والطاهر شبيكة; 
ـا أنه كــان واعـيــاً مـنـظــمـاً وجــديـداً لم يـأت احلـيــة ومـســتـقـبــله الـواعــد و
ــا كــان أمــراً مـــوســمه األول بــالـــشــكل الــذى أتـى به  عــفــو اخلــاطـــر  وإ
فـكر مـدبـراً كمـا يـروى األستـاذ / الـفكى عـبـد الرحـمن ... الـذهن األول ا
سـرح الدولة فهو يقـول فى مذكراته التي يرويـها شفاهة فى احملاضرات
ـــســـرح الـــدولــة وأجـــهــزة اإلعـالم أنه قـــصــد أن تـــكـــون نـــقـــطــة االنـــطالق 
ر  –وإبـليس  –وسنـار احملروسة  –وأكل الـعيش ك  ـسرحـيات مـثل " ا
ـسرحـيات ولكـتابـها من خـصوصيـة جتعل الـبدايـة ذات مدلول ا لـهذه ا  "
تـابع فى ذلك احل  كمـا أنه يروى حادثـة أخرى ال تقل ال يخفى عـلى ا
أهـمــيـة عن هــذه وهى ضـلــوعه عن قـصــد فى إحـداث انــقـســام فى فـرقـة
الفـاضل سعـيـد لتـصبح فـرقتـ همـا فـرقة الـفاضل سـعيـد وفرقـة أضواء
ـسرح  وقـد ذكـر من ضـمن مبـررات هـذا الـفعل هـو إيـجـاد فرصـة أكـبر ا
للـتنافـس واالختالف عـلى أن الذى يـهمـنا من هـذين احلدثـ هو أن هذه
الوضعيـة اجلديدة للمـسرح بالضـرورة ستؤثر فى مسـيرته  بل لقد أثرت

بالفعل . 
سـرح يتبع الـدولة أو ال يتـبع ( كله أو بـعضاً وهـنا أحب أن أؤكد أن كـون ا
مـنه ) أمـر ال نـتـبـنى مـوقـفـاً واحـداً مـنه سـواءً ضـد أو مع  لـذلك فـكل مـا
ذكرت سابقاً يأتي من باب التشخيص والوصف فقط  إذ إن حتليل هذه

ــسـرح فـى الـســودان ســألج إلــيـهــا اآلن وأقــول عــنـد الـعالقــة فى جتــربــة ا
ـسـرح فى الـسـودان بـالـدولــة البـد من الـنـظـر إلى الـدولـة الـنـظـر لـعالقــة ا
والـعـدالة االجـتـمـاعيـة . وهـنـا ودون اخلوض فى فـرضـيـات علـم السـيـاسة
وعلم االجتماع اللذين يدرسان طـبيعة الدولة وجوهرها نستطيع أن نقول
ـقراطـية . ال تضع إن الـدولة الـسودانـية فى بـنيـتها الـعمـيقـة دولة غـير د
ـا كانت كـذلك كـما نـفتـرض انعـكس هذا اعتـباراً يـذكـر للـحريـة وللـحوار و
عـلى مــوقـفـهـا مـن الـثـقـافــة الـتي بـالـضــرورة ال تـنـمـو إال فـى مـنـاخ احلـريـة
ـسرح والـفن بشـكل عام واحلوار ; حـيث إن من طـبيـعة الـثقـافة وخـاصة ا
ا يـعنى فى تقـد رؤية مـختـلفـة عمـا هو كـائن بحـثاً عـما هـو مسـتحـيل 
أكثـر األحيـان التبـشيـر بقيـم جديدة تـساءل الـوجود االجتـماعي الـسياسي
سـرح بشـكل فعّـال .. هذه الـطبـيعـة للـدولة والـوجودي وهـذا ما يـقـوم به ا
ـشـروع الثـقـافي طـيـلـة مسـيـرته  وجتـاى هـذا بـشكل الـسـودانيـة حـكـمت ا
مـلــحـوظ فى وضــعـيّــة الـثــقـافــة من خالل الــتـخـطــيط لــهـا " الــنـظــر لـهـا –

ميزانياتها  –القوان واللوائح التى حتكمها ... الخ " . 
سـرح من الـعام  1967م وحتى اآلن لـذلك عـنـدما نـنـظر لـعالقـة الدولـة بـا
سرحية التي واسم ا نكتشف هذا األثر خاصة عنـدما نحلل ما يسمى با
ــسـرح " الـفــعل األمـثل ــثـلـوهــا " مـســئـولـو مــؤسـسـة ا تـعـتــبـرهــا الـدولـة و
ـــســرح نـــاســـيـــة  مــثـالً دعم الـــفــرق اخلـــاصـــة ونـــشــر لـــعالقـــة الــدولـــة بـــا
ــهــرجــانـات ــهــرجــانــات اخلــارجــيــة وإقــامــة ا ــشــاركــة فى ا الــدراسـات وا
ـسرحية من  1978 – 67م واسم ا الداخـلية ... فـبنظـرة سريعـة لتجـربة ا

سرحية  التحقق األكبر للظاهرة ا
ثلثة فى السودان يوجد فى العاصمة ا

ـشاهـدين والطـريقة الـتى يسـتجـيبون بـها لـلعـرض تتدفق إلى > إن حـضور ا
ـمـثل وتغـير مـا يفـعـله حتى درجـة ما وأحـيانـاً بـدرجة مـدهشـة جداً فى كل ا
لـيـلـة وفى الـعـروض االشـتـباكـيـة يـصـبح الـتـغـييـر ضـرورة ألن االشـتـبـاك أبرز

األهداف التى يسعى االشتباكيون إلى حتقيقها.
سرحي جريدة كل ا
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واعتماد صيغة الورشة فى أنتاج األعمال .
ــثــلــ   صــحـــيح أن بــالــورشـــة مــخــرجـــ و
وكتاب ...الخ اال أنهم جمـيعا متواضعون على
ضـرورة احـترام صـيـغـة الـورشة إلنـتـاج أعـمال
الـورشـة وان مـهــر الـعـمل بــاسم أحـدهم يـكـون
هــو فى الـــغـــالب من قـــام بــعـــمـــلــيـــة الــتـــنـــظــيم

النهائية 
تجول   4 - رد االعتبار للعرض ا

سرح الكثير من جماهيره البتعاده  لقد قد ا
أوال من قـــضــايـــا تــلـك اجلــمـــاهــيـــر وإلصــراره
عـلى الـتـمتـرس داخل اخلـشـبة الـتـقـليـديـة بكل
اكـراهـاتـهـا وعـنـجهـيـتـهـا الـفـظـة وبـالـتـالى فـقد
مـغامرته وجتريبـيته فقد أكثـر عنفوان الشارع
وجــــــدته الــــــتـى ال تـــــتـــــخــــــلـى عن اخلــــــصـــــوبـــــة
والــديــنــامــيــة لـــكل ذلك تــســـعى الــورشــة نــحــو
ـتـجـول لـتـمنـح اجلمـاهـيـر حـقـها فى الـعرض ا
ـعـرفة ـتـعـة وا ـسـرح الذى يـعـنى حـقـهـا فى ا ا
واالتـــصـــال والــتـــعـــبــيـــر وهى اذ تـــفـــعل ذلك ال
ـســرح بل تــتــنــكــر لالجتــاهــات اجلــديـدة فـى ا
ـسرح التـنمـوى ومسرح تـشتغل عـلى مفـاهيم ا
ـسـرح اخلــفى وغـيـرهـا من أشـكـال ـنـتـدى وا ا
وتـيــارات مـسـرحـيـة لــهـا الـقـدرة عــلى مـعـاجلـة
قــضــايــا اجلــمـــاهــيــر فــالـــورشــة تــعى ضــرورة
تـــوطـــ مــثـل هــذه الـــتـــيــارات داخـل الــثـــقـــافــة
الـسودانـيـة ومن ثم تسـخـيرهـا خلـدمة قـضـايا
احلـرب والـنـزوح والتـشـرد والـصـحـة تلـك التى
ــا مــعــانـاة يـعــانى مــنــهــا الــشـعـب الـســودانى ا
لـذلك الـورشـة حـضـرت  فى دارفـور وجتـولت
بـعــروضـهــا وورشـهــا تــكـرارا ومــرارا ولن تـكف
عـن ذلك إلـى أن يـــــتــــحـــــلـق كل دارفـــــورى  فى
رقـصـته والى أن يـجـتـمع شـمـلـهم  دون مـرض

أو نقصان أو خوف من طلقة بلهاء !

بـادرة من اخملرج تـكـونت باخلـرطوم  1994
الــســـمـــانـى لـــوال واخملـــرج ديـــرك أويـــا الـــفــرد
واسـتيفن أفيـرا اوشيال وضمت فى عضـويتها
مـجموعة من الشـبان اجلنوبـي من اجلنس
وهم مـــجــتــمـــعــون يـــشــكــلـــون الــتـــعــدد الــقـــبــلى
والــديـــنى والـــثــقـــافى والــعـــرقى وفى بـــدايــتـــهــا
ــسـرحــيـ وهم مــحـمـد اسـتــعـانت بــعـدد من ا
عــبــد الـرحــيم قـرنـى والـرشــيـد احــمـد عــيـسى

ومحمد طه امفريب .
األهداف 

1 ـ الـــعــــودة إلى الــــذات ال بـــغــــرض االنـــكــــفـــاء
ا إلعادة تماسكها الذى فتته احلرب عليها إ
لــتــســـاهم فى بـــنــاء الــذات الـــســودانـــيــة وهــذا

هدف استراتيجى .
سرح فى ظل األوضاع 2 ـ الثقافـة - خاصة ا
الــتى يــعـيــشــهـا الــنــازح - تـشــكل مــصــدر غـنى
ــارسـات عـادة روحى كــبـيــر يـحل بـيــنه وبـ 
ـســتــضـعف كــتــفـريغ ـقــهــور وا مــا يـقـع فـيــهــا ا
الـغـ الـثـقـافى والـطـبـقى فى من يـشـبـهونه أو

اللجوء للخمر .
3ـ  احملـافظة على ثقافـتنا حتى تسـتمر وتنمو
وذلك عن طريق استخدام لغاتنا فى مسرحنا
وأدائـنا وكـذلك اسـتـلـهـام تـاريخـنـا وأسـاطـيـرنا

وقصصنا وأمثالنا .
 4 ـ مــــنــــاطق ســـــكن الــــنــــازحـــــ وظــــروفــــهم
ا يعود احلـياتية ال تـسمح لهم بإدارة الـوقت 
ـتـعة عـلـيـهم بـالـفـائـدة فـبـعض أهـدافـهم مـنح ا

عرفة والترفيه لهؤالء الناس . وا
 5 ـ تـفشى األمـية والـفـقر وقـلة اخلـدمات فى
مـنـاطق الـنـازحـ جـعل من أهم أهـداف كـوتـو
سرح ألهـداف التعليـم والتوعية فى تـوظيف ا
مــوضــوعــات مــحــو األمــيــة والــصــحــة وصــحـة
البيئة وزيادة الدخل وتغيير العادات والسلوك
نــحــو األفــضل والــدعــوة حلــقــوق اإلنـســان من

سطوة ثقافة احلرب .
احملرر

جماعات مسرحية
 ثبّتت نفسها فى الذاكرة

يتـصل بسـؤال االستـمـرارية والـتمـويل وتوفـير
مــنـــاســبــات الــعـــمل ومــشــكـالت الــكــادر الــذى

يعمل بها .
ولقد جاء مشروع الورشة على النحو التالى :
ـدنى بـجــديــة فـانــتــشـار مــنــظـمــات اجملــتـمـع ا
وسـهولة اجللوس أمـام شاشة الكـمبيوتر ذات
القدرة الساحرة فى االتصال بجانب انفعال
ـا كلها بدع احلـقيقى بـقضايـا اجملتمع  إ ا
أمـور تـقـلل من مـشـكـلـة الـتـمـويل والـذى تـؤمن
الـورشــة بــضـرورة جــعل الـتــضــحـيــة والـصــبـر
ـدى القـريب  فـلو ـشـكلـة فى ا تـرياقـا يـهزم ا
صــنـعت عـمــلك وأنت صـابــر عـلى مــعـوقـاته..
معروف ال محالة  ه ..فأنك  ملح على تقـد

 ومحترف بك  !
سرح بالفنون والعلوم اخملتلفة   2- شبيك ا
سرح هى عتقد الـورشة أن أحد أهم مشكالت ا
عـزلـته عـن بـاقى الـفـنـون والـشـمـولـيـة الـتى جتـعل
 به يـفترضـون فى أنفسـهم القدرة على نشـغل ا
ـسـرح تـغـطـيـة كل الـتـخــصـصـات ذات الـعالقـة بـا
ــوســيــقى والــرقص لــذلك يــفــعــلــون الــتــشــكــيل وا
وغــيــرهـــا من الــفـــنــون الــتـى حتــتــاج الـى خــبــرات
متـخـصـصة لـتـكون الـنـتيـجـة حـرمانـهم من عـقول
وقـلوب بـالتـأكـيد هى إضـافـة وتطـويـر و لتـفادى 
ــشـــكــلـــة تــعـــتــرف الـــورشــة أوال بـــضــرورة هـــذه ا
بالتخصصـية ومن ثم تسعى وتضم فى عضويتها
/ الـفـنـانات مـن تـخـصـصات الـكـثـيـر من الـفـنـانـ
ـــســرحـــيـــون ضــرب من أخــرى  أيـــضــا يـــعـــانى ا
ــعــرفــة الــعــزلــة خــطــيــر ومــدمــر وهــو جــفــاءهم ا
واإلطالع  لـــذلك جتـــدهم فى أحـــسـن حــاالتـــهم
حـرفـيــ غـيـر مــثـقـفـ وغــيـر سـيــاسـيـ األمـر
الــذى يـــجــعل الــورشــة مــهــمـــومــة جــدا بــتــشــبــيك
ـسـرح بـالـعــلـوم اخملـتـلـفـة وبـالــسـيـاسـة وبـالـسـوق ا
ـســرح فى كل مـا له بـاجلــمـلـة مــهـمـومــة بـتـورط ا

صلة بحياة اإلنسان.   
 3- العمل اجلماعى 

الحــظــات الــتى تــســجــلــهــا الــورشــة عن من ا
ــســـرحــيــة ســـيــادة عالقــات ــمـــارســة ا واقع ا
ية عمل تقـليدية ال تـنسجم واحلـساسية الـعا
اجلديـدة أو تـلك التى تـنـتـمى إلى مفـاهـيم ما
ـطــلـقـة بـعــد احلـداثــة فـحــتى اآلن الـســلـطــة ا
ــمـــثل الـــنــجم الـــشئ تــكـــافــحه لـــلــمـــخــرج أو ا
ـــثـــاقـــفـــة الـــورشـــة وتـــســـعى إلـى اســـتـــبـــداله ا

فى الـعام 2001 كـان قـد جـاء الـصـديق سـيـد
عـبـد الـلـه صـوصل من مـهـجــره فى الـقـاهـرة 
وكان قـد تـوفـر له من الـزمن ما يـؤهـله لـقراءة
ــســرحى الــسـودانى ومــا يــعـانـى مـنه الـواقع ا
فكـانت مبـادرته الـتى جاءت بـالـضرورة نـتيـجة
احلسـاسيـة التى تـعرف عـليـها واخـتبـرها إبان
تــواجــده بـــالــقــاهـــرة وعــمـــله هــنـــاك مع بــعض
ـسـرحـيـ الــسـودانـيـ ومن مــخـتـلف أنـحـاء ا
الـعـالم تـلك الـفــتـرة الـتى تـضـاف إلى خـبـراته
الــعــمـلــيــة قـبـل مـغــادرته الــسـودان هـى مـا دفع

الى مبادرة إقامة أو تكوين الورشة .
لـلـورشـة فـلـسـفة خـاصـة جتـاه فـكـرة الـعـضـوية
ـــشـــروع أو الـــعـــمل فـــالـــعـــضـــويـــة يـــفـــرضـــهـــا ا
وبـالـتـالـى تـضـمن الـورشـة بـاسـتـمـرار أصـدقـاء
جـــدد مـــنـــهـم من يـــؤمـن بـــطـــرحـــهــــا ونـــهـــجـــهـــا
فــيــســتــمــر ومــنـهـم من تــكــون حــدود عـضــويــته
ـسألة بالتأكيد ال تعنى  ع هذه ا شروع ا ا
أنـه لـــيس لــــلــــورشـــة أعــــضـــاء ثــــابـــتــــ بل هى

فلسفة تقصد االنفتاح وترفض التكريس .

تـطـمح الـورشـة أن حتـقق جـمـلـة من األهـداف
أهمها :

 1 - االسـتـمـراريــة والـتى تـعــانى مـنـهــا جـمـيع
ــســتــقــلــة جلــمــلــة من األســبــاب عــلى الــفــرق ا
شاكـلـة غيـاب الـتـمويل وغـيـاب احلوار اخلالق
بـينها واألجهـزة ذات الصلة بـاإلضافة إلى قلة
ــعـــيــقــة ــنـــاســبــات وغـــيــرهـــا من األســبـــاب ا ا
ـسـتـقـلـة  الـورشـة تخـلق السـتـمـراريـة الـفـرق ا
فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا وهى ال تـــنـــتـــظـــر أن تُــخـــلـق لـــهــا

الفرص.
أذن فالورشـة حينـما تضع االسـتمراريـة هدفاً
لـها تكون  تلـقائيا قد وضـعت أسباب اإلعاقة
هـدفاً لنـضالـها لذلك فـالورشـة دائما مـا تقيم
ــفـتــوحـة وورش الــعـمـل الـتــنـويــريـة الــلـقــاءات ا
والـــبـــحـــثـــيـــة من اجـل خـــلق حـــاالت الـــتـــواصل
واحلـــوار ذلـك بـــجـــانب حـــرص الـــورشـــة عـــلى
ـهنة فـللكـتابة قدرة الكـتابة حـول سسيـلوجيا ا
عــلى الـــتــوثـــيق والــتـــغــيـــيــر واثــر خـــطــيـــر عــلى
الـطـغاة . أمـا قـضـية الـتـمويل فـالـورشة تـنـظر
مكن حلها لو  النظر شـكالت ا لها كأحد ا
إلى مــحــددات هــذا الــعــصــر والــتـعــامـل مــعــهـا

ــســرح فى الــســودان نــشــوء شــهــدت حــركــة ا
ـسـرحـيـة خـاصة بـعض اجلـمـاعـات والـفـرق ا
فى فــتـرة الــتــســعــيـنــيــات وبــعــدهــا  ومن بـ
اجملامـيع الـتى نـشطت جـمـاعة مـسـرح شوف
ـسـتـمـرة وجـمـاعـة كـوتـو . وجـمـاعـة الـورشـة ا
هـنـالك مالحـظـة نـعـتـقـد أنـهـا مهـمـة وهى أن
ـسرحـيـة واجهت اغلب الـفـرق واجلمـاعـات ا
الــكـــثــيـــر من اإلشـــكــالـــيــات ولم تـــســتـــطع فى
الـــغــالب أن تـــســـتــمـــر بــتـــجــاربـــهـــا إلى نــهـــايــة
ـشـرقـة الـتى أرى الـشـوط .. ومن الـتـجـارب ا
ــــســــرح أنــــهــــا ثـــــبــــتت نـــــفــــســــهــــا فـى ذاكــــرة ا

السودانى:

تـــكـــونت جـــمــاعـــة مـــســرح شـــوف فى أواسط
ـعهـد الـعالى الـعام  91 وفى أعقـاب إغالق ا
ـسـرح وتـشــريـد طالبه لـثالث لـلــمـوسـيـقـى وا
ســنــوات تـــكــونت اجلــمـــاعــة وهى تـــتــحــسس
أرضــهــا لــتــقف مـــســتــنــدة عــلى قــدرات عــدد
كـبـيــر(جتـاوز اخلـمـســة وعـشـرين وقــتـهـا) من
طـالب الــســنـــة األولى درامــا لــيـــؤدوا تــمــارين
ـــعــدة من عـــلى مــســـرحــيـــة لــعـــنــة الـــيــانـــكى ا
قـصــيـدة مـسـدار أبـو الــسـرة لـلـيــانـكى حملـمـد
طه الــقـدال والــتى قــدمـتــهـا اصالً كــامـتــحـان
ــادة اإلخـــراج فى الــعــام ــشــروع الـــصــغــيـــر  ا
ـى الـــــــذى ســــــــبق أحــــــــداث اإلغالق األكـــــــاد
والـــفــــصل .. اســـتــــمـــرت الــــبـــروفــــات حـــوالى
األربـعـة أشـهـر تـبـلـورت خاللـهـا شـتـات أفـكار
نشود . سرح ا ة حول شكل ومـحتوى ا قد
وبـعد حوارات طويلـة لتقريب وجـهات النظر
خـرجت هـذه األهـداف كـمـنـفــسـتـو لـلـجـمـاعـة

وهى:
ــــــســـــرح من دائــــــرة انـــــتـــــشـــــاره ـ اخلـــــروج بـــــا
احملـــدودة لـــيــــشـــكل حــــركـــة فـــنـــيــــة وفـــكـــريـــة
واجــتـــمـــاعـــيـــة لـــهـــا أصـــولـــهــا وجـــذورهـــا فى

الوجدان الشعبى.
ــسـرح الـتـجــريـبى بـكل ـ الـعـمل عــلى تـقـد ا
ـســرحى جــرأة كــشــكل مــتــطــور عن الــطــرح ا

السائد.
ـ الــعــمل عـلـى تـصــحــيح الـنــظــرة لـلــمــسـرح ال
بــاعــتــبــاره نـــشــاطــا ًتــرفــيــهــيــاً وهــامــشــيــاً بل
كـنشاط مـعرفى إبداعى يـلعب دوراً فى إثراء

الوعى والوجدان.
ـ الـعمل عـلى إيجـاد لغـة بـصريـة مكـثفـة تعـبر

ياً. سرحى عا عن الهم االنسانى وا
ـمـكـنـة ( عـروض- ـ إسـتــخـدام كل الـوسـائل ا
ســمـــنــارات- مـــعــارض- نـــدوات- ورش عــمل

..الخ) لتحقيق هذه األهداف.
ـ ما عـرف إصطالحاً (مـسرح الـقصـيدة) قد
ســـبـــقـت مـــســرح شـــوف فـــيـه جتـــارب كـــثـــيــرة
ــعـــهــد وقـــسم الـــدرامــا بـــقــصـــر الــشـــبــاب كـــا
ــا ــســـرح الــســـودانى ور واألطــفـــال ونـــادى ا
هـنـاك جتـارب أخـرى لم يـحـطـهـا بـهـا علـمى.
ولـــكن مـــســـرح شـــوف أعــــتـــمـــد بـــطـــريـــقـــة أو
بـــأخـــرى هـــذا الـــشـــكل لـــلـــفـــرصـــة الـــكـــبـــيـــرة
ــتـــاحــة فى هــذا الــنــوع من الــنــصــوص فى وا
ــــكـــتـــوب خـــلـق نص بـــصــــرى مـــواز لــــلـــنص ا
يـتـقـاطع ويـلتـقى مـعه بـإيـقاع يـضـبـطه اخملرج
ــشــاهــد نــفـسه بــاعــتــبــاره جـزء ــمــثــلـون وا وا
ـسـرحـيـة وليس أصـيل من شـروط الـعـمـلـيـة ا
مـتلـقـياً فـقط. وأشـهر األسـمـاء التى يـذكـرها
سـرحى فى الـسـودان اسم مؤسس الوسـط ا
نـعم إبـراهـيم الـذى اشـتـهر اجلـمـاعـة: عـبـد ا

باسم (منعمشوف).
ــســتــمــرة لــتــطــويــر فــنــون جــمــاعــة الــورشــة ا

العرض 
قام األول ان تقدم هذه الشهادة تطمح فى ا
جـزءً من السـيـرة الـذاتـية لـلـورشـة وفـلسـفـتـها
وفى مقام آخـر أو بجانب ذلك تسعى إلى أن
تــلـــقى الــضــوء عــلى بـــعض مــشــكالت الــفــرق
ـسرحـيـة خـاصة فـيـما ـؤسـسـات األهلـيـة ا وا

طالب السنة
األولى حتدوا
إغالق

 معهدهم..
فتكونت 

جماعة «مسرح
شوف»

جماعة الورشة
ستمرة ا
لتطوير

 فنون العرض..
ستمرة كلمة ا

لم توضع عبثا!

جماعة مسرح شوف 

أهم األهداف  

جماعة كوتو
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سرح الكوميدى أكد أنه يواجه أزمة حقيقية فى اختيار النصوص التى تصلح للعرض بالفرقة. > الكاتب مدحت يوسف مدير ا

15
¢UÉN ∞∏eشاهدين > الـتركيبة الـسيكودراميـة عندما نتـعامل معها فى فن األداء واالشـتباك مع ا

ا ورد فـى نظريـة االتصـال خاصة حتـمل سمـات عمـليـة االتصال واجلـانب التـطبـيقى 
أسلوب تبادل األدوار وأسلوب مناجاة النفس.

سرحي جريدة كل ا
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لف:  محرر ومعد ا
عصام أبو القاسم 

100 عـــــــــــــــــام 

ـــــســــرح مـن ا
فى السودان!

ـ أهى مائة عام ; أم أكثر? !
نـظـنـهـا أكـثـر  وقـبل ذلك نـظـنـهـا فـتـرة كـافـيـة
ـسرح فى مـكانٍ كـالسودان .. الختـبار جتـربة ا
ــــصــــادر وفى هـــــذا الــــصــــدد نـــــشــــيــــر  إلـى أن ا
تـوفرة لـم تتـفق على الـتـاريخـيـة الشـحيـحـة ا
ــسـرح مــنـذ شىء مـثــلـمــا اتــفـقت عــلى أن  فن ا
دخـوله إلى السودان  عن طـريق اجلارة مصر 
شـكّل فـيـمـا لو اسـتـعـرنـا عـبارة حملـمـد مـسـك
فى ســيــاق قــريب مــنــذ ظــهــوره مــطــلع الــقـرن
الــفـائت مــظــهـراً أســاسـيــاً من مــظـاهــر الــبـنــيـة
الثـقافـية السـودانيـة.. بعـد أن مثّل أداة فـاعلة
ومــؤثـرة خلــدمـة قـضــايـا الــتـحـريــر والـتــنـويـر
وجـمـلـة هـمـوم واهتـمـامـات احلـركـة الـوطـنـية
ضــمن شـــروط مــعـــقــدة من اجل وهى تــنـــافح 
ا يزل غضاً ـسرح -  وطنٍ مسـتقلٍ وهو بعد - ا
تعـلمة بـغية إدراجه وطريـا.. تصارع الـنخبـة ا
ا غنمت من فى السـياق الثقافى وقد أدركت 
مـعـرفـة واسـتـنـارة أن بـإمـكـانـهـا اسـتثـمـاره إلى
جانب مـا قيض لها من إمكانات فى دفع وتلبية
مــسـاعــيــهــا الـكــبــيـرة ?·وعــلى نــحــو أكـثــر قـوة
ونفـاذاً وهو مـا ينهض مـثاالً عـليه قـول حس
ـسـرحـيـة مالسـى عام  1932 فـيــمـا كـان يـقـدم 
(وفاء الـعرب) ببور تسـودان: (نعم إن التمثيل
قــوة ال يــســتـهــان بــهــا قــوة تــقــول لـلــظــالم فى
ـكر وجهه انـك مسـتبـد وتـوضح انه ال يـحيق ا

السيئ إال بأهله) 
ـ فـيــمــا بــعــد  و عــقب فــتــرة االسـتــقالل 1956
ـــســرح مـــثّل مــوقـــعــاً مـــهــمــاً ــكن الـــقــول إن ا
الخــتــبـار أســئـلــة (الــهـويــة الـعـالقـة بــاآلخـر
الــتــراث الــتــحــديث ··الخ) كــمــا مــثّـل مــصــفـاة
ـسرحـية دقيـقة فـيمـا يُعـطى كـتاب احلـركة ا
فى السودان 1976 -  1987  لعثمان على الفكى
وســعــد يــوسف لــتــنـــقــيــة الــقــيم األخالقــيــة

والعادات والتقاليد احملركة لعجلة اجملتمع.
ـ إذن لقـد كان للمسرح أن كسب مكانة واضحة
ضمن الـبنـية الـثقـافيـة وغدا جتـليـاً أصيالً من
كن أن ندلل عـليه باإلشارة جتلـياتها وهـو ما 
إلى اجتــاه إدارة الـفـنــون االسـتــعـراضــيـة عـلى
ـواسم عـهـد الـفـكى عـبـد الـرحـمن فى إقـامـة ا
ـسـرحـيـة ابـتداءً مـن الـعام  1967 إلى نـهـايـات ا
الـسـبـعـيـنـيـات لـتـمـثل  رافـداً من روافـد إغـنـاء
وإثـراء نـهر احلـيـاة السـودانيـة الـيومـيّـة وقتـها
ــعـهـد ــكـنــنـا أيـضــا اإلشـارة إلى إنــشـاء ا كــمـا 
ـسـرح..الـذى صـار فـيـمـا الـعـالى لـلـمـوسـيـقى وا

وسيقى والدراما .  بعد كلية ا
ـ لكن مع دخـول فترة الـثمانـينيـات بدأت بعض
اإلشـكـالـيــات تـعـتـور مـســار هـذا الـفن  ضـعـفت
ـسرح حـركـة الـنشـر   كـمـا ضـعفـت مؤسـسـات ا
ــسـرح الــقـومى  كــلـيــة الـدرامـا / الـرسـمــيـة / ا
ـسرحـيـة  هـاجرت كـثـير من ـواسم ا توقـفت ا
ـسـرحــيـة هـاربـة من قــبـضـة الـنـظـام الـكـوادر ا
احلاكم  أو سـاعيـة إلى رزقهـا فى جـغرافـيا أوفر
ــســرح فـى حــال هــو نــعـــمــة ; ومـــضت حــركـــة ا

األكثر سوءاً .. خالل فترة التسعينيات ! 

ــمــثل الــفـــاضل ســعــيــد الــذى أسس ـ الـــراحل ا
لتـجربته فى اخلمسينيات كان يغالب فى تلك
ـسرحه الفـتـرة كل أسبـاب الـتدهـور ويـحاول 
ـفقودة  ـساحات ا الكـوميدى اسـتعـادة بعض ا
ـهـمـشـة إلى أن ـنــاطق ا مـتـجــوالً فى  الـقـرى وا
ــثـل بـــخـــشـــبــة رحل فى الـــعـــام  2006  وهـــو 

مسرح مدينة بورسودان . 
ـ مـســرح الـفــاضل ســعـيــد كـان وحــيــدا فى تـلك
األجــواء اخلــانــقـة وبــضع مــحــاوالت من بــعض
الـفـرق الـتـجـارية إال أنـهـا مـجـتـمـعـة لم حتدث
ـكن أن يُـشـار إلـيه . . إلى ذلك الــتـأثـيـر الـذى 
ــسـرحـيـ شــبـاب فى أطـر كـانت ثــمـة جتـارب 
ذات صـلـة بــبـعض الـقـضــايـا االجـتــمـاعـيـة هى
األخـرى لم تــسـتـطع أن تـبــلـور اجتـاهـاً أو تـيـاراً
ــا كـانت تـنــدثـر ســريـعـاً ـالمح مـعـيــنـة ولــطـا
ادية والتـقنية عنـدما تُواجه باالحـتياجـات ا

توفرة  غير ا
ـ مع الـــعـــام  2000 أحـــدثت مـــؤســـســـة مـــســـرح
سـرحيـة ولقد البـقعـة األهليـة مهـرجان أيـام ا
هرجـان العديد من الـهواة  واستمر استـقطب ا
ـــــهـــــرجـــــان فـى دوراته إلـى اآلن وفى كـل مــــرة ا
حتدث بعض التطويرات فى شكله ومضمونه .
سـرح القومى أحـدث بعض األنشـطة مؤخراً ـ ا
نأمل أن تـستـمر حـتى تـثمـر  وشهـدت السـاحة
كـذلك صـعـود جتارب مـسـرحـية شـابـة يُنـتـظر
مــنـهــا الـكــثـيــر مـثـل جـمــاعـة مــسـرح الــسـودان
الــواحــد وجــمـــاعــة مــســرح الــنـــيل  وجــمــاعــة
ـستـمـرة لتـطـويـر فنـون الـعرض وهى الـورشـة ا
ساللـة حـديـثـة لـتـجـارب مـسـرحـيـة سـودانـيـة
بــرزت فـى مــطــالع الــثــمـــانــيــنــيــات كــجــمــاعــة
الــســد والـنــفـيــر واجلــمـام وجــمــاعـة مــسـرح

شوف .. الخ . 
ـلف الذى قصدنا ـ  جتىء جتـربة إصدار هذا ا
ـســاهـمـة مـنه أن نــطـلع الــقـار الــعـربى عــلى ا
ـسرح  جتـىء كمـحاولة السـودانيـة فى حقل ا
ـسـرح مـنـا لـلـتـواصل والـتـفـاعل مع مـؤسـسـات ا
فى مخـتلف أنحـاء العالم (وصحـيفة مـسرحنا
ـا يــنـقص مــنـهــا ) ونـظـن إن هـنــالك الـكــثـيــر 
سـرح فى مناطق كـثيرة من العـا األفريقى ا
والـعـربـى إال أن نـقـصـان إمـكــانـيـة الـتـواصل هى
اإلشــكـالــيـة األكــبــر فى تـقــديـرنــا .. كـثــيـر من
ـسـرحـيـون ـكـن أن تـتـوفـر لـو عـرف ا احلـلـول 
فـى األردن والــــســــعــــوديــــة واإلمــــارات ومــــصــــر
وسوريـا وغـيـرهـا من دول الـعـالم الـعربـى (على
ــســرحـنــا ) طــرائق اعــتــبــار الــتــوزيع الــعــربى 
لـــلــتـــفـــاعل والـــتـــواصل .. طـــرائق لـــتــجـــســـيــر

سافات !  ا
ـ نـشـكر أسـرة صحـيـفة مـسـرحنـا إلتاحـتـها لـنا
هـذه الــفـرصـة ونـأمـل أن يـنـفـتـح اإلطـار لـيـضم

تعددة . سارح العربية ا أطياف ا

ـارس من خالل ـنـظــرون أن أى نـشـاط بـ اثـنــ أو أكـثـر  > يــؤكـد ا
عـملية االتـصال وأؤكد أن عملـية االتصال تـتم ب اإلنسان وذاته قبل
أن حتـــدث بــ اإلنــســان ومــخــتــلف األنــســاق الـــتى يــتــعــامل مــعــهــا
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سرحي جريدة كل ا

دة عام كامل تنتهى فى ديسمبر 2009. > هشام عطوة مدير مسرح الشباب انتهى من وضع خطة الفرقة 
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سرحى  ؤسسية والفكرية للنقد ا األزمة ا

سرحى السودانى  شهد ا قراءة فى ا
سـرحيات ـعرفـية السـياسـية  ـكن لطالب الـنقد الـتعـمق فى األبعاد ا
ــؤثــرة أن حــمــدنــا الـــله عــبــد الــقـــادر الــتى تــفـــيــد فى إحــدى جــمـــلــهــا ا
شـخـصـيـة ( سـهـير) عـضـو فى (احتـاد نـسـاء الـسـودان).. أال تـعنـى مثل
ـكنـنـا الـتـوسع فـى دراسة هـذه الـعـبـارة شـيـئـا مـفـيـدا لـلـنـاقـد احلـاذق? 
ظـاهـرة الــتـطـرف الـديـنـى الـتى أشـار إلـيـهــا الـكـاتب مـنــذ تـلك الـفـتـرة ;
ـسـتقـبل من احلـاضر.. فحـمـدنا الـله عـبـد القـادر اسـتطـاع أن يـرصد ا
ولـذلك فـدراسـة والـد اخلـطيب (خـطـيب سـهـيـر) الـذى جعل مـن الدين
ـزاج اآلخـرين تـوضح لنـا تـمكن ـشتـط وعدم احـتـماله  مظـلـة لـطبـعه ا
هـذا الـكــاتب من دراسـة الــتـاريخ والــتـطـور االجــتـمـاعـى الـسـودانى. فى
الواقع  مازالت روائع حمدنا الـله عبد القادر و مسرحياته من أمثال (
خـطوبة سهـير) ( البابـور جاز) (كشك ناصـية) ترقد فـوق معانيـها بعد
ـعـانى وسـبـر أغـوارها. والـنـقـد عـمـلـية أن فـشل الـنقـاد فى إبـراز تـلك ا
مـتـداخـلـة وحلـظة الـنـقـد مـثل حلـظـة اإلبـداع فلـلـنـقـد حلـظـات إشراق
ـعــارف . وأسـوأ تــمـتــاح من مــعـارف الــنـاقــد وبــداهـته فى الــربط بــ ا
ــعــارف . هـؤالء أنــواع الــنــقــاد هم من يــفــتــقــرون حلــاســة الــربـط بــ ا
سطحيون مسطحون وكـثر متكاثرون. تكاد ال جتد فى ما يكتبون شيئا
ـسـرحى لـكـنك اذا مـا مـفـيـدا جتـدهم يـكــتـبـون ويـتـحـدثـون فى الـنـقـد ا

دققت فى قولهم جتدهم جوف. وهؤالء جميعهم النقد منهم براء. 

قــد سـعـيـت سـعــيـا حــثـيــثـاً فى هــذا األمـر أمــر إيـجــاد مـنــهج من شـأنه
ــســرحى. وحـاولت مــداركــة وتالفى هـذا تـوســيع ذاكــرة طالب الـنــقـد ا
ـرض اخلـطـيـر مـرض ضـعف ذاكـرة الـنـقـد. وكان مـن أهم اخلـطوات ا
أبـــان تــكــلــيــفى بــرئــاســـة شــعــبــة الــنــقــد فى عــام  1991 أن ســعــيت الى
ـتخـصص فى الـفلـسفة والـكوادر الفـكريـة فزكيت اسـتقـطاب بعض ا
الـدكتور الـدكتور وائل أحـمد خلـيل الذى ال زال يبـذل جهدا كـبيرا أمام
عـضل. ومن قـبـله الـدكـتـور صـبـرى من شـعـبـة الفـلـسـفـة بـجـامـعة هـذا ا
ـعرفة فى أصولها اخلـرطوم. وكان هدفى هو أن يـتوفر الطالب على ا
الــفــكــريــة. و قــدمت مــنــافـحــات لــيس مـن بــعــدهـا مــنــافــحــات من أجل
ـنطق اسـتـحـداث مادة لـتـدريس ( الـعقل الـنـقـدى) . وهى مادة أشـبه بـا
عرفة و(الـتفكير النقدى) لكن لـيتوفر فيها طالب النـقد على نظريات ا
ـتـاعب. وسـلـطت عـلى غـضب مـنـافـحاتـى هـذه جلـبـت إلى الـكثـيـر من ا
عرفـة والفـاقدين أصال . فخـاصمـنى بفـعلـها بـعض خصـوم ا الغـاضبـ

للمعرفة. 

وسيـقى والدراما كليـة للطب أو الهنـدسة  بل كلية ذات وليست كـلية ا
أصل ثقـافى. ومن شـأنـها إثـراء السـاحـة الثـقـافيـة والـفكـريـة بالـسودان
فكرين فى مجال سرحى فى السودان بالكوادر وا ورفد حركة النقد ا
ـوسـيـقى والـدرامـا بـنـقـاد ـكن أن تـرفــد كـلـيـة ا الـنـقـد الـثـقـافى. وكـان 
أكـفـاء لـتـطـويـر الـتفـكـيـر الـنـقـدى. وكـنت أرى أن يـفـتح بـاب هـذه الـكـلـية
لعلماء اللغات والـفكر والثقافة فى داخل السودان أو من خارجه فلقد
ـسـرح ـوسـيـقى وا ـسـرح سـابـقـا وكـلـيـة ا ـوسـيـقى وا تـخـرج فى مـعـهـد ا
عـشـرات اآلالف من طالب الـنـقد لـكن لـيس كل خـريج لـلـنقـد هـو نـاقد
ـتـهـنـون مـهـنـا لــيـست بـذات قـرب من الـنـقـد فـعـلى فـهـا نـحن نــراهم 
فـمــنــهم اجلـزار واحلــكم والــســيـاسى.. وأخــطــر هـؤالء جــمــيـعــا هم من
ــضـلــلــ الـثــقـافــيـ هــؤالء يــسـيــرون بـ الــنـاس أطـلـق عـلــيـهـم لـقب ا

باالدعاءات اجلوفاء. 
ـوسـيـقى والـدراما تـدنى لـتـدريس مـادة الـنـقـد بـكلـيـة ا ولـعل الـواقع ا
هــو ســؤال حــيـوى وأســاسى يــجب مــجــابــهــته من أهل شــعــبــة الــنــقـد
أساتـذة وطالب وعلـماء جـامعـة السودان لـلعـلوم والـتكـنولـوجيـا وكافة
ــيـة أهل الــسـودان. وأن تــكـون اجملــابــهـة مــبـنــيــة عـلى شــفــافـيــة أكـاد
ى واعـتراف; فـالبـقرة التى ووضوح عـلمى مـتعـارف علـيه وذوق أكاد
. وكل قادر على العـطاء فى جانب معرفته ال ضـرع لها ال حتلب لبـناً
حـتى تــرد شـعـبـة الـنــقـد مـواردهـا من مــصـادرهـا فـتـعــود مـادة الـنـقـد
الـتـطـبـيـقى ألهــلـهـا وكـذلك مـادة دراسـة وحتـلــيل. وأهم الـنـقـاط الـتى
ـكن مـجـابــهـتـهـا فى سـؤال الـنـقـد بـالــسـودان هى مـادة الـنـقـد بـكـلـيـة
وسيقى والدرامـا. وأن تبنى هذه اجملابهة على روح اخللق واإلبداع ا
ية خاصة سرحية العا وتقبل اجلديد ومستجـدات وتطور احلركة ا
فى مــجـــال مالمـــســة األداء و الـــتــحــلـــيل الـــثــقـــافى والــنـــقــد و الـــنــقــد

ـواد شئ به وهم وعـدم ــسـاحـة عـازلـة بـ ا الـثـقـافى; فـاالحـتـفـاظ 
إدراك لـــلـــحـــقـــائق وتـــخـــلف تـــاريـــخى; فـــالـــذى يـــفـــصـل بـــ دراســات
الــكــمــبـيــوتــر والــثــقــافــة والــنــقــد هـو شــخـص جـاهـل فى هــذا الــزمـان
احملـوسب كذلك فالناقـد الذى ال يقوى على قراءة الـتطور التاريخى
سرحى الغـربى من تيسبس الى أجينـو باربا هو ناقد فاشل. لـلفكر ا
ـعـرفة احلـديـثـة هو والـناقـد الـذى يـفصل بـ مـؤلـفات (اجلـاحظ) وا
ـعاصـر بـإفـريـقـيا ـسـرح ا نـاقـد أصم. وكـذلك الـذى ال يـقرأ تـيـارات ا
ـعـارف هـو نـاقـد مـكـابـر. و أولـئـك الـذين ال يـقـوون عـلى قـراءة هـذه ا
ى هـكـذا نرى الى أى ـا هم فى خـسـران اكاد بـاللـغـة االجنلـيـزية إ
ـوسـيـقى والـدرامــا مـصـدرا ضـعـيـفـا لـلـنـقـد فـتم مـدى صـارت كـلـيـة ا
بـذنب كل ذلك أن تـسـيـطـرت فـئـة قـوى الـشـر عـلى الـسـاحـة الـثـقـافـية

سرحية نقابيا.  ا

مسرحيات حمدنا الله
عبد القادر  دليل واضح
على تقصير النقاد

تدريب العقل النقدى
ضرورة  لتوسيع ذاكرة
طالب النقد

مقدمة 

ذاكرة طالب النقد 

كلية الدراما

ؤسسة الرسمية ا

ؤسسة الرسمـية كل أجهزة التخطيط الثقافى الرسمى. وقمة أعنى با
هــذا الـتــخـطــيط هى وزارة الــثـقــافــة الـتى انــفـصــلت عن وزارة اإلعالم
فـصــارت نـســيـا مــنـسـيــا وطـيــا مـطــويـا. وأظــنه خـطــأ كـبــيـر أن تـنــفـصل
الثقافة عن اإلعالم. وأن كـنا قد سررنا لهذا األمر فى بدايته أظن ان
ذلك االســتــبــشــار جنم عن عــصــبــيــة مــهــنــيــة ولـيـس عن رؤيــة نــقــديـة .
ــســرح الــقــومى واجملــلس الــقــومى ومــفــارخ وزارة الــثــقــافــة من أمــثــال ا
لـآلداب وكل تـلـك االشـيـاء غــيـر الـفــاعـلـة وغــيـر اخلالقـة مــعـنـيــة بـأمـر
ؤسسة الـنقد فى السودان. وهذا أمر شـائك بالغ التعقيد فـما يعتور ا
الـــثــقـــافــيـــة فى الــســـودان من شـــأن مــا يـــصــاب به الـــســودان عـــامــة من

حتوالت اقتصادية سياسية حكمية استراتيجية. 
وقد شـهـد السـودان فى الفـترة  2002 - 1989م حتـوالت كبـيرة وأحـداثا
عظـيمـة هزته هـزا عنـيفـا فلم يـتسـاقط رطبـا بل ظل ناشـفا لـكنه بدأ
ـقـراطى. وهـو حتـول مـؤلـم وبـطىء أشـبه بـتـحـول مـسـيـرة الـتـحـول الــد
ـلك أوديب فى مـســرحـيـة أوديب مـلــكـا لـسـوفـكـلــيس بـدأ أوديب قـويـا ا
لك اليـوس. وفى نهـاية ا بـكل شئ طارحـا لسـؤال من قـتل ا مـلكـا وعـا
سـرحيـة حتول الى كـائن متواضع ضـعيف ال تـتجـاوز معـارفه معارف ا

اآلخرين أو عامة الناس فخرج مفقوء العين وهو يردد (من أنا?).
 هــكـــذا بــدأ اإلسالمــيـــون أقــويــاء أشـــداء ال حــاجــة لـــهم بــالـــعــالم وهم
(الزارعنا يجىء يقلـعنا) وبازدياد احلرب ب اجلنوب والشمال ازدادت
حـركـة الــسالم. وبـانــدحـار األصــولـيـ وتــهـشم نــظـريــتـهم عــلى صـخـرة
احلـــقــائق بــانت ضــرورة الـــتــعــاون مع اجملــتــمـع الــدولى. نــعم قــد بــدأت
قـراطى. وبازدياد العزلة والـضبابية يـستب اليوم مسيرة الـتحول الد
ــبـالــغـة خـيـط من الـشــفــافـيــة فى الــسـيــاســة الـســودانــيـة مــبــتـعــدة عن ا
اجلـاهــلــة وتـقــتــرب من احلــقـائق ومــحــاورتـهــا حــوارا هـادفــا. وفى ذلك
مــنــفـــعــة لــلـــنــاس جــمـــيــعــاً. ولـــيس هــنـــاك فــصل بــ الـــســيــاســـة عــامــة
والتخـطيط الثقافى خـاصة والنقـد. وليس هناك فاصل بـ التخطيط
ـسـرحى فى ـسـرح فى الـسـودان. وهـكـذا شـأن الـنـقد ا الـثـقـافى وأمـر ا
ـــســـرح بـــالـــســـودان مـــثـل شـــأن كل االمـــور الـــتى الـــســـودان هــــو شـــأن ا
ـؤسسة الرسمية ال تقوى على اإلجابة على سؤال تعتورها فإن كانت ا
سـرحى أن يـؤسس هـويته الـثـقافـية الـهـوية الـسودانـيـة فكـيف لـلنـقـد ا
فـالــنــقـد من الــفـكــر. والـفــكـر الــسـودانى هــو جـمــاع الـتــطـور احلــضـارى
والتاريخى والثقـافى للسودان كأمة واحدة.. كيف يكون ذلك وها نحن 
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> أنـت عـبـارة عن اجملـمـوع الـكـلـى لـهـذه األشـيـاء. إن مـعـرفـة كــيف تـعـمل كل حـاسـة من
فتوحة. حواسك بشكل فردى وشخصى تزيد من اتساع أبوابك ا
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14
روايتا «العيب» و«احلرام» فى نسيج مسرحى جميل

فى الليلة الثالثة من ليالى "وجوه الساحر"

الــنـســائــيــة الــريــفــيــة - فى أدب إدريـس - ورغــبــتــهـا
هـا.. وياسـر أبو العـين الـدفيـنة فى الهـروب من عا
ـعـوَّق الـتقـلـيدى فى فى جتـسـيده الـبـارع لـشخـصـية ا
ريــفــنـــا "دمــيــان".. وهــشــام عـــلى فى دورى "خــفــاجــة
ـوفق لـدور خـفـاجة فى وجـنيـدى" خـاصـة جتـسيـده ا
"الـعيب" ومـحمـد شاكر وحـضوره الـباهـر رغم قصر
دور "صــــفـــــوت" وحــــسـن عــــبــــد الـــــله فـى دور "عــــبــــد
ــــطـــلـب" وولـــيــــد أبـــو جـــمــــيـــعــــة فى دورى (فالح - ا

موظف) ورومانى مشيل فى دور "عازف الناى".. 
فـى احلــقــيـــقــة لــقـــد كــانت كـــوكــبــة تـــمــثــيل مـــوفــقــة
اســــتــــطــــاعت أن تــــلــــعب بــــروح الــــفــــريق فــــحــــقــــقت
مــقـاصــدهــا ومـقــاصــد اخملـرج ومن ورائـه مـقــاصـد
ــبـــدع األول ســـاحــر الـــلـــيــالـى الــثالث.. ـــعــديـن وا ا
ويـبـقى تـسـاؤل حـول الفـكـرة األسـاسـيـة من الـلـيالى
وعن طـابعـها الـتعلـيمى أو عـلى األقل إلقـاء الضوء
ـــبــدع يـــوسف إدريس.. مـــا عــلى بـــعض من إنـــتــاج ا
والــرد; ومــا الــعــيب فى هــذا خــاصــة أن مــجــمــوعـة
: فـى اإلعــداد واإلخــراج خـــاصــة ومـــعــهــا ــبـــدعــ ا
السينوجراف وطاقم التمثيل ومن خلفهم مجموعة
.. اجلــمـــيع قــد أجــاد فى االخـــتــيــار وكــان الــفـــنــيــ
ــبـدع دقــيـقــا وأمـيــنــا فى عـمــله ونــقـله لــفــكـر وفن ا
ـاذا جــمـهــوريـة فــرحـات من األصـلى أمــا الـســؤال 
ـسـرحيـات أو قـصـتى "السـتـارة" و"آخر الـدنـيا" ثم ا
الـعــيب و"احلــرام" من فن الــروايـة? فــهــو سـؤال فى
غير محله ألن االختـيار غاية فى التوفيق والبراعة
فى الــتـعــبـيــر عن جـوهــر فن وفـكــر يـوسف إدريس
ـعـد والـشـاعــر واخملـرج عـمـرو قـابـيل وإن مـقــصـد ا
تثل متـلق لطلب حـضور الليالى إذا حتـقق فى أن 
ـــتـــعـــة الـــصـــاخـــبــة الـــثالث فـــإنه بـــاإلضـــافـــة إلـى ا
والـعـمـيـقـة التـى سـيـحظـى بـهـا فإنـه سـيـحقـق ويـنال
جـائزة كـبرى أخرى هى الـفائـدة الفكـرية اخلـالصة
لرسالة اإلدريسية فى كبسولة تلك الليالى الثالث
وهــــذا عـــلى األقـل مـــا حتـــقـق لى فـــهــــنـــيـــئــــا لـــتـــلك
ــقـصــد وجــمـال الـكــوكــبـة مـن الـفــنــانـ عــلى نــبل ا

التحقق.

فى الـليـلـة الـثالـثـة من عـرض "وجوه الـسـاحـر يوسف
إدريس" شـاهدت إعـدادًا لروايتى "الـعيب" و"احلرام"
لـياسـر أبو العـين ومـحمـد اخليام من إخـراج عمرو
ـعدان عـلى شـخـصـيـتى الـروايـت قـابـيل. وقـد ركـز ا
الـرئــيـسـيـتـ سـنـاء فـى الـعـيب وعـزيـزة فى احلـرام
وأحـدثا موازاة ومزاوجـة ب موقفـيهما األولى التى
قـــامـت بـــفــــعل الــــعـــيب واألخــــرى الـــتـى ســـقــــطت فى
مــــســـتـــنــــقع احلـــرام وهــــمـــا فى احلــــالـــتـــ قــــامـــتـــا
بـفعـلتـيهمـا كنـتيـجة موضـوعيـة جململ ظـرف تاريخى
بــجــوانــبه الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديـة

والثقافية إلخ.. فكيف  هذا?
قـام الـسيـنـوجراف صـبـحى عـبد اجلـواد وعـلى نفس
ـستـويـات الـرمـاديـة الـثالثة الـتى وضع فـوقـهـا كـتـلة ا
الـــديــكــوريــة فـى الــلــيــلـــتــ الــســـابــقــتــ "جـــمــهــوريــة
فـــرحــات" كــمـــســرحــيــة - وإعـــداد الــقــصــة لـــقــصــتى
"الـستارة" و"آخر الـدنيا".. فوضع فى األمـامية وعلى
اليمنى مكتب الباشكاتب وعلى اليسار مكتبى سناء
وزمـيــلـهــا "الــفـاســد" مـحــمــد اجلـنــدى وفى اخلــلـفــيـة
أسـقط ستـارة "تل" يـظهـر من خـلـفهـا بـعد رفـعـها فى
مـشـهــد روايـة "احلــرام" مـشــهـد عـام لــلـقــريـة ويـضع
على اليم فى اخللفية "تعريشة" تنام حتتها عزيزة
احملـمــومـة بـعـد ارتــكـابـهـا فــعل "احلـرام".. ويـضع فى
ــنــطــقــة اجلــمــيـلــة" نــصــبًــا لــشــجـرة ــنــتــصف "فى ا ا
!.. وبـدأ جـرداء كــمـعــادل بـصــرى لـكل من الــبـطــلـتــ
ــنـــتــصف قــابـــيل عـــمــله بـــوضع ســنـــاء وعــزيـــزة فى ا
مــتالصـــقــتــ وحـــولــهــمـــا اجلــمــيع ويـــحــدث تــداخالً
صــوتــيًــا من الــكل من مـــقــتــطــفــات فى حــوار الــعــمل
ـوقف الـعام لـيظـهـر كـتـلخـيص وتـركـيـز على جـوهـر ا
ـتمـاثل لـكل منـهـما: أنـثى بـريـئة تـسـقط فى ظروف ا
غـيـر بـريـئـة عـكس إرادتـها لـيـكـون سـقـوط كل مـنـهـما
فى الـواقع إدانـة من الـكاتب واخملـرج لـهـذه الـظروف
ــــــثـل هــــــذا الــــــســــــقــــــوط أى الــــــفــــــســــــاد الــــــتـى أدت 
الــبــيــروقـــراطى الــنـــاجت عن اإلجــحــاف الـــشــديــد فى
ـوظـفـ فى الــطـبـقـة الـوسـطى تـقـديـر رواتب فــئـة ا
ــرض الـلــذين يــؤديــان إلى احلــلم الــبـرىء والـفــقــر وا
بــالــتـجــاوز والــنـفــاذ عـبــر احلــاجـز لــلـتــجــاوز فـيــكـون
الــقـمـع والــســقــوطــة من الــطــبــقــات األقــوى واألكــثـر
.. هـكــذا رأى الـكــاتب ووافـقه ـقــدرات حتــكـمــا فى ا
ـعــدين واخملــرج.. ويــسـتــمــر الــعـمل فى تــقــديــرى - ا

وقـد اسـتـطـاع قـابـيل أن يــرسم خـطـة حـركـة لـلـمـمـثل
بـعـنـايـة ودقـة وسـهــولـة لـتـبـدو كـمـا لــو كـانت طـبـيـعـيـة

وحتدث اآلن بدون قصد!..
ـصــاحـبــة مـعــنـيــة بـرسم كـمــا كـانت خــطـة اإلضــاءة ا
ـشـهـد مـنـاطق لـلـظل والـنـور بـحــيث تـظـهـر جـمـالـيـة ا
بـــصــريــا بــدون مــبــالــغــة وكــانـت الــقــطع الــديــكــوريــة
لصبـحى عبد اجلـواد رغم بساطـتها الشـديدة مؤدية
شهد فى ـقاصد السـينوجراف واخملـرج فى إبراز ا
ـعـنـوية بـسـاطـة ووضـوح لتـوصـيل الـرسـالـة الـفنـيـة وا
ـعـدين واخملـرج مـن طـبـيـعـة عـمل الـسـاحـر لـكل من ا

اإلدريسى.
ــمــثــلــ الــتى حتــمــلت عـبء الــلــيــلـة وكــانت كــوكــبــة ا
ضـفريـن ببـراعة مـعـا موفـقة غـاية الثـالـثة بـعمـلـيهـا ا
التوفيق وخاصة الـعناصر األساسية: فقد كان عبد
الـــرحـــيـم حـــسن مـــجــــيـــدا فى دور الـــبـــاشــــكـــاتب فى
"الـــعـــيب" إجـــادة تـــامـــة وكـــذلك وبـــنــفـس الــقـــدر فى
نـاقض للـشخـصيـة األولى فكرى شخـصيـة الريـفى ا
أفــــنـــدى فى "احلـــرام" وقـــد ظـــهــــر هـــذا جـــلـــيًـــا فى
انــتـــقــاله الـــســلس مـن شــخــصـــيــة ألخـــرى فى حتــكم
واقــتـدار.. وكــذلـك أشـرقـت مى رضــا فى دور ســنـاء
فى الـعـيـب وتـدرجت فى جتـســيـد مـراحل دورهـا من
الـــبـــراءة حـــتى الـــســـقـــوط فى بـــراعـــة تـــامـــة وراقـــنى
أسـلوبـهـا فى األداء وتمـسكـها بـإهـاب الشـخصـية فى
وهـوبة نـشوى يسـر خـالص.. وبنـفس القـدر كـانت ا
إســمــاعــيل فى دور عــزيــزة فى "احلــرام" قــديــرة فى
أدائـها لـلشـخصـية مـسيـطرة عـلى دقائـقهـا فى حتكم
وقـــدرة فـــائــقـــة عــلـى الــتـــوصــيـل; فــكـــانت مـــثل اآللــة
ــوسـيـقــيـة الــعـذبــة الـنـغــمـات فى يــد عـازف مــقـتـدر ا
ـشهـد بإشـراقها فـأصدرت أعـذب األحلان لـتضىء ا
البهى كما استطاع طارق شرف فى دورى (اجلندى
فـى "الــــعـــــيب" وأحـــــمـــــد فى "احلـــــرام") أن يــــجـــــســــد
الـــشــخــصــيـــتــ فى بــراعـــة ويــســر وحـــضــور مــحــقق
.. وبـرز من اجملـمـوعـة ـمـثـل واخملـرج مـعـا ـقـاصـد ا
ــوهــوبــة لــلـــغــايــة كل من: أشــرف شــكــرى فى دورى ا
"عــبـادة بــيه وعــرفه اخلــولى" حـضــورا وأداء مــقـنــعـا
وكذلك محمود الـزيات فى دور "مسيحة أفندى" فى
"احلـــرام" ورنــدا إبـــراهـــيم فى دورى "جنـــاة ولــيـــنــدا"
وخاصـة فى جتسـيدهـا لشـخصـية لـينـدا فى احلرام
والـــتى تــعـــبــر عن تـــوجه أســـاسى عــنـــد الــشــخـــصــيــة

ـعدين عـبارة عن حـالـة نـسج وتـطـريز مـشـهـدى من ا
واخملرج ب موقفى بـطلتى الروايت (العيب "سناء"
ــثل واحلــرام "عــزيـزة") وكــيف أن األولـى يــروادهـا 
الـــفــســـاد (كل مـن الــبـــاشـــكـــاتب الـــذى يــرتـــدى قـــنــاع
األخالق والدين وزمـيلهـا محمـد اجلندى زيـر النساء
ـتـصل بـالـفـئـات األعلى ـسـتـهـتر والـنـافـذ وا الـشـاب ا
.. وكـيف يــسـتـمــر الـضــغط عـلــيـهـا والـفـاســدة أيـضــا
حتى تـسـقط وتوافق عـلى اللـعب مـعهـما فى تـقاضى
ــقـاول) الــرشـاوى مـن الـعــمالء (خــاصـة عــبـادة بــيه ا
درسـة ألخـيـها نـظـرا الحـتيـاجـهـا لدفع مـصـروفـات ا
ولضـعف مرتـبهـا وحتى ال يـتكـرر حرمـان أخيـها من
ـستـنقع فـتقـبل باسـتسالم االمتـحان ثم تـتردى فى ا
"طـــبـــيـــعى" الـــذهـــاب إلى شـــقـــة "اجلـــنـــدى" زمـــيـــلـــهــا
ـمــارسـة الـفــاحـشـة!.. ويـتم هــذا عـلى شـكـل تـقـطـيع
وقف مـشهد يتـداخل ويتشابك فى تـطريز فنى مع ا
الرئيسى لبطلة "احلرام" عزيزة التى تعمل بدال من
ريض والذى يـطلب مـنها - وهى تـشعر أنه زوجهـا ا
طـلـبه األخيـر قـبل مـوته - أن يـأكل بـطـاطـا فـتذهب
إلى أرض مـحــمـد أبـو قــمـر ومــعـهـا الــفـأس لــتـضـرب
األرض الـتى ســبق أن جــنى مــحــصـولــهــا لــتـســتــخـرج
مــنــهــا ولــو "زر" بـــطــاطــا واحــدًا وفــجــأة جتــد الــفــتى
"محـمد" أمـامهـا ويضرب بـالفـأس بدال مـنهـا ويخرج
لــهــا الـــبــطــاطــا ويــتـــمــاس مع زوجــهــا - فـى خــيــالــهــا
احملــروم - أيـام صــحــته وتــســقط فى إحــدى اخلــفـر
ويرتمى فوقها ويحدث صراع ينتهى بالقدر احملتوم
ويـحــدث احلـمل الــسـفــاح وتـلــد خـلــسـة وخــوفـا من
الـفضـيحة الـناجتـة عن بكاء الـرضيع تـضع يدها فى
ال وعى عــلى فــمه لــتــســكــته ولــكــنــهــا ودون أن تـدرى
تكـتم أنـفاسه الـواهنـة وحتدث لـها مع حـمى النـفاس
رغــبـــة شــديــة فى تـــدمــيــر الــذات نـــظــرا لإلحــســاس
ـعــدان مــعه فى الــرهــيب بــالــذنب.. ويــبــدأ قــابـيـل وا
غـزله الـفــنى من اكـتـشــاف الـقـرويـون جلــثـة الـرضـيع
لــيـثـور ســؤال من أم هـذا الــولـيــد? وطـبـيــعـة وظـروف

احلادث ومن األب?.. إلخ
ــتـــشـــابك بــ ولـــيـــتــواصـل الــغـــزل والــنـــسج الـــفــنـى ا
ـوقـفـ لـكل من بـطـلـتى الـروايـتـ ولـيـنـتـهى الـعـمل ا
كمـا بدأ بـإعالن كل من البـطلـت وهـما مـتالصـقت
نتـصف عن تفاصيل وظروف سقوط كل فى دائرة ا

منهما التى أجبرت عليها كل منهما!...

مثل يلعبون   كوكبة من ا
قصود بروح الفريق فحققوا ا

 موازاة ب بطلتى العرض.. قامت إحداهما بفعل
العيب وسقطت األخرى فى مستنقع احلرام!

> تـخـتلف قـوالب التـأليف وتـتنـوع منـاهج اإلخراج وتـتعـدد مدارس الـتمـثيل
ناهج وكل ويـظل البعد النـفسى صديقاً مقـيماً فى جميع القـوالب ومختلف ا

دارس. ا

سرحي جريدة كل ا
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> محمد محمود مدير مسرح الطليعة ينتظر انتهاء أعمال تطوير مسرح الفرقة الستئناف نشاطها بداية من يناير القادم.

سرح فى السودان  رجال ا
هؤالء أرسوا دعائمه وأقاموا بنيانه

الفـــاضل سعــيد 
ـسرح الفـاضل سعـيـد يُلـقبه الـبـعض (أبو ا
ــثــابــرته ودأبه فى الــكـومــيــدى )  عُــرف 
سـرح  ولقـد ظل يـعطى فى هـذا احلقل ا
ضــمن ظـــروف فى غــايــة الــتـــعــقــيــد  وفى
ـسرحى الوقت الـذى توقف فـيه النـشاط ا
فى الــسـودانى كـان الـفـاضل سـعـيـد يـغـالب
ــاديــة اخملـــتــلــفــة ويـــســافــر الى الــظـــروف ا
أصـــــقـــــاع الـــــســــودان لـــــيـــــقـــــدم واحـــــدة من
مسرحياته الكـوميدية الشائقة ( العجب )

( بت قضيم ) ( أكل عيش ) وغيرها  . 
قام الـفاضل سـعيـد بـتكـوين فرقـة الشـباب
لـــلـــتــــمـــثــــيل الـــكــــومـــيــــدى فى عـــام 1955م.
وضــمت هـذه الــفـرقـة مــحـمــود سـراج (أبـو
قـــبـــورة) الـــذى جـــاء فـى مـــرحـــلـــة الحـــقـــة
وعثـمـان أحمـد حمـد (أبـو دليـبـة) والراحل
عثـمـان اسكـندرانـى( وهؤالء انـفـردوا فيـما
ـســرحـيـة )  إضــافـة الى بـعــد بـأشــغـالــهم ا

مجموعة من الفتيات. 
من أشهر األعمال الـتى قدمها الفاضل سعيد
للـمسرح الـسودانى  مسـرحيـة أكل عيش عام
سرحيات 1967م وهى مرحلة االنتقال الى ا

ذات الــفــصـــول . ومع بــدايــة االنـــتــشــار وذيــوع
االسم عـلى مـستـوى القـطـر سافـر فى جوالت
عـربية كـان من ابرزهـا زيارته لـلقـاهرة لـتقد
مسـرحيـة (أكل عـيش) كأول مـسرحـيـة عربـية
غـــيــر مــصــريـــة تــصــور وتـــبث من الــتـــلــفــزيــون
صـرى.. وبعد ( (15عـامًا سـجلـهـا التـلفـزيون ا
سـرحيـات و بعـدها الـسودانى . وغـيرهـا من ا
سـرحية مثل مسرحية (الفى توالت األعمال ا
راسو ريـش ) ومسـرحـيـة (الـنـاس فى  شـنو) و
الـكثـير من األعـمال الـتلـفـزيونـية مـثل سلـسة (
رمـــضــانـــيــات ) و مـــســلـــسل ( مــوت الـــضــان )
إضـافــة لــلـشــخــصــيـات الــراســخـة فى ذهــنــيـة
اجلـمـهـور " الــعـجب أمـو " و " بت قـضـيم " و "

كرتوب " .. . 
ـــصــرى ـــســرح ا تــأثـــر الـــفــاضـل ســعـــيــد بـــا
ــــدارس الــــبــــعــــثــــة خــــاصــــة أيــــام دراســــته 
ـمــثل الــكــومــيـدى ـصــريــة حــيث الــتــقى بــا ا
األشــهـر أمــ الــهـنــيــدى وجنم الــكـومــيــديـا
ـصـرى الـشـهـير بـ ـعـروف مـحـمـد احـمـد ا ا
ـــعـــة األصــــلى) الـــلـــذيـن أثـــرا فى دفع (أبـــو 
موهبته فى التمثيل ولكنه استطاع اخلروج
ــاط من عـــبـــاءتـــهـــمــا وهـــو يـــقـــدم هـــذه األ
ـتفـردة وان ظلت بـعض حركاته السـودانية ا
اجلسـمـانيـة حتـمل هـذا األثر وهـذا ال يـقلل

من خصوصية موهبته وتميزها.
ـؤســسـ لـفــرقـة الــشـبـاب كــان من أوائل ا
لـلـتـمـثــيل الـكـومـيـدى وظل يـحـلم حـتى آخـر
ـسـرح الـفـاضل سـعـيـد وكـان طوال أيـامه 
رحلة الفنية لصيق الصلة بجمهوره هذه ا
ــولى أن فـى األقــالــيم الــذى شــاءت إرادة ا
يختم حـياته الفـنية فى مـدينة عـزيزة عليه
هى  البحر األحمر بور تسودان احلبيبة .
ثـل على رحل الـفـاضل سـعيـد فـيـمـا كـان 

خشبة مسرح بورسودان .
ختام  

وال يــــنــــغــــلـق الــــقــــوس إال بـــــذكــــر  الــــراحل
ــنــظــر الــدكــتــور أحــمـــد الــطــيب أحــمــد  ا
ــــســــرح ــــتــــرجـم فى بـــــواكــــيــــر حـــــركــــة ا وا

السودانى
احملرر

الــــســــودانى وأفـــــكــــاره الــــنــــيــــرة هـى الــــتى
ـسـرح وفـرقـة ــوسـيـقى وا أوجـدت مـعـهـد ا
الــــفـــنــــون الـــشـــعــــبـــيــــة وفـــرقــــة األكـــروبـــات
سـرحية الـكثـيرة التى الـسودانيـة والفـرق ا
نــشــأت تــبــاعــاّ وقــدمت إنــتــاجــاّ مــســرحــيـاّ

يتسم باجلدية والتنوع واإلبداع .
بارك خالد ا

ـسرح سـابـقا ـوسيـقى وا  عـميـد مـعهـد ا
وسـيقى والدراما حـاليا ) كانت (كـلية ا
ـسـرح ــوسـيــقى وا ـعــهـد ا لـفـتــرة إدارته 
سرح العامة أثرها النوعى عـلى حركة ا
ـسرحـية  أذ بـعث العـديـد من الكـوادر ا
ـسـرحـية  الى  اوربا لـصـقل مـعـارفهم ا
كــــمـــــا اصـــــدر اجملــــلـــــة الـــــوحـــــيــــدة الـــــتى
ــوســيـقى ( مــجــلـة ـســرح وا اخــتــصت بــا
ـــســـرح ) وصـــدرت مـــنـــهــا ــوســـيـــقـى وا ا
بضعة إعداد ثم تـوقفت .. لدكتور خالد
ـــــعــــارف ــــبـــــارك اثـــــره الــــكـــــبـــــيـــــر فى ا ا
ــــــيـــــة والى جــــــانب ذلـك الـــــرجل االكـــــاد
مـــؤلف مــســرحـى ونــاقــد ومـــحــقق حــفظ
بـــقـــلـــمـه مـــصـــادر عـــديـــدة عن مـــســـارات

سرح فى السودان. ا

ـــســـرح الـــســـودانى الـــفـــضـل فى أن يـــقف ا
عـــلـى قـــدمـــيه ـ إذا حـــدث ذلك ـ يـــعـــود فى
كـــــثــــــيـــــر مـن األحـــــوال لــــــبـــــعـض األســـــمـــــاء
سرح ـكن القول بأن تاريخ ا سرحية و ا
الــــســـودانـى هــــو تـــاريـخ مــــكـــابــــدات بــــعض
ـؤسـسة ـسـرحـي أكـثـر من كـونه تـاريخ ا ا
ـسرح أى اهـتمام من سـرحية .لم يـجد ا ا
الــدولــة حــتى فى بــدايــاته لم تــنــشـأ ألجــله
ــــســـــرح فى أيـــــة دور أو مـــــنــــابـــــر عـــــرف ا
بـدايـاته عـلـى عـهـد االستـعـمـار  نـوعـا من
الـتضييق وبالـقدر ذاته مرّ بصـعوبات جمة
عــلـى عـهــد الــدولــة الــوطــنــيـة  وهــو إن لم
يُـحـارب ويُـطـارد فـفى أخفّ األحـوال سوءاً
كـان مـفـتـقــرا لـلـدعم  مـهــمـشـاً ومـهـمال ..
يــعـــيش من طـــاقــتـه الــذاتـــيــة .. من طـــاقــة
كوادره وحـماستـهم ..  هكـذا تعيـنت جهود
الـرواد خالد أبـو الروس وإبراهـيم العبادى
ـسـرحى ووجدت حـظـها من فى الـتـأليف ا
الـنـشــر فى ظـروف مــتـعــثـرة ومــعـقـدة  فى
ـــاضـى أمـــا الــــتـــجــــربـــة مــــطـــالـع الـــقــــرن ا
احلـــديــــثـــة لـــلـــمــــســـرح الـــســـودانـى فـــكـــانت

محظوظة بوجود هذه األسماء :
الفكى عبد الرحمن 

ـسرح السودانى احلديث  لقب بـ ( أبو ا
) كـان الــفـكى فـنــانـاّ مـوهــوبـاّ وقـد عُـرف
ـــســرح  وقـــد قــدم اولى عــنـه شــغـــفه بــا
ـــــســـــرحـى احلـــــديث جتـــــارب الـــــعـــــرض ا
ـسـرح القـومـى بـأم درمـان عام 1967  بـا
سـاهمـة الفكى ويُؤرخ بـدر الدين حـسن 
ـــــســــرح عـــــبــــد الـــــرحـــــمـن قــــائـال( كـــــان ا
الـقـومى يـومـهـا وكـراّ لـلـبـوم واخلـفـافـيش
ومــرتــعــاّ خـــصــبــاّ لــلــنــفــايــات واألوســاخ 
فـشمـر الفـكى عـبد الـرحمن عن سـاعده
وحــــــمـل أول " كـــــــوريك " إلعـــــــادة بـــــــنــــــاء
ــــســـرح وجتــــهــــيـــزه كـى يــــكـــون صــــاحلـــاّ ا
ـــســــرحـــيــــة رغم مــــســــاحـــته لــــلـــعــــروض ا
الـكبيـرة ووقف إلى جواره شـباب ورجال
آمـــنــوا بـــالــرســـالــة وقـــدمــوا الـــكــثـــيــر من
الـتـضـحـيـات يـضـيق اجملـال هـنـا عـن ذكر
أســمـائــهم وبــعــد فـتــرة وجــيـزة أعــلن عن
ــــســــرح ــــســــرحــــيــــة فى ا ــــواسـم ا بــــدء ا
الـقـومـى والـتى أصــبـحت تـقــلـيــداّ سـائـداّ
إلى مـنـتـصف الـثـمـانـيـنـيـات هـذا رغم ما
ــســرح من عــقــبـات اعــتــرضت مــســيــرة ا
وتـداخالت بــسـبب األنــظـمـة الــسـيــاسـيـة
التى حكمت السودان بعد االستقالل .
يومـهـا كـان الفـكى عـائـدا إلى الـسودان من
ــسـرحــيـة إنــكــلـتــرا بـعــد أن أنـهـى دراسـته ا
فـيـهــا مـتـأبــطـاً شـكـســبـيـر وراســ ومـولـيـر
وكـوردن كـريج واسـتـانـسالفـسـكى وهـنـريك
إبسن وتشـيخـوف وبرتولـد بريخت وفـيشر
وأونيل وآرثـر ميـللـر والبـير كـامو وتـينـيسى
ولـــيــامـــز وجــان جـــيــنـــيه ولـــوركــا وكـــاســونــا
وبـسكادور وبـيرانـديلـلو وبيـتر فـايس وجنوا
أشــيــبى وولـى شــويــنـــكــا  وتــوفــيـق احلــكــيم
وصـالح عـــبـــد الــــصـــبـــور ومــــحـــمـــود ديـــاب
وصــــــحب مــــــعـه فى الــــــســــــودان إبـــــراهــــــيم
الـــعـــبـــادى وخـــالــــد أبـــو الـــروس والـــطـــاهـــر
شـبيكـة والفـاضل سعـيد وحمـدنا الـله عبد

القادر وغيرهم.
تــــعـــدت إجنـــازات الـــفــــكى عـــبــــد الـــرحـــمن
ــسـرح الــقـومى لــيـنــشئ مــسـارح األقــالـيم ا
ــسـرح لــتــصـبـح رافـدا هــامــا فى مــســيــرة ا

 الفاضل سعيد

بارك  خالد ا

 الفكى عبدالرحمن

د. أبو القاسم 
قور

ى   .. ناقد وأكاد

نــقـف الــيــوم عــلى حــقــيــقــة الــبــحث عـن عــاصــمــة أخــرى حــتى يــحــتــمل
الـسـودانـيون بـعـضـهم البـعض. وتـعـتبـر الـفـترة 2003 -1989م فـتـرة فـتور
ـسـرح إلى الـكـذب واخلداع ثـقـافى واضـمـحالل مـسـرحى اجته فـيـهـا ا
سرح فى شئ والغـزل مع السـلطـة فلم تسـتفـد السـلطة فـى شئ وال ا
طـبلون. وازدادت أسهم هرجـون واألرجوزات والدجـالون وا حيث بـرز ا
الــقــشــور وانــحـدرت قــيــمــة الـلــبــاب. والــغـريـب فى هــذا األمـر أنـه لـيس
ـفــكـريـن من أبـنــاء هـذا هــنـاك من ســامع أو مــتـعظ بــقـول الــعــلـمــاء أو ا
الـوطن فـلم جنــد بـدا من االنـزواء من هـذه الــسـاحـة الـتى تـكــاثـر فـيـهـا
ــسـرحـيـة ـكــيـدة تـضــلـيل الـســلـطـة واالحــتـفـاظ بــاحلـركـة ا الـدجــالـون 
ـيـ بـوصـفـهـا بـؤرة مـظـلـمـة فـقـد احـتـوى رئـيس االحتـاد بـعض األكـاد
ــوالـى. وهــذه هى عــمـــلــيــة الــعــزل ومــثل أمـــام الــســلــطــة دور الـــرقــيب ا

زدوج.  ا
لـقــد كـان لى حــزب فى الـفــتـرة من  1980-1977ثم أبـدلــته بــحـزب آخـر
فى الفـترة من 1991 -1982م. ثم كـفرت بالسيـاسة وأبتعدت عـنها بعد
أن تأكد لى أن أمثالى ال ينفعون فى هذا األمر فهم يجاهرون بآرائهم
ويـنـتـقــدون الـسـاســة وهـذا أمـر غـيــر مـقـبـول فــمـنـذ عـام 1991م الزلت
قــريـــبــا من بـــعض االحــداث وال أخـــفى تــأيـــيــدى الى مـــســيــرة الـــتــحــول
قـراطى الـتى جترى الـيوم فى الـبالد. وحاولت جـادا أن اسهم فى الـد
ــيـــا وواقــعــيــا قــلـت كل ذلك كى أؤكــد ان الـــعــديــد من االنـــشــطــة أكــاد
ـؤسـســة الـثـقـافــيـة فى الـسـودان فى االخـطـاء الــقـاتـلـة الــتى أرتـكـبـتــهـا ا
الـفــتـرة  2002-1989جــاءت نـتـيــجـة تـخــطـيط خــاطئ ولـيـسـت لـشـخص
ـسـرح الى إدارة الـفـنون ـوسـيـقى وا فـعـنـدمـا  انـتـداب نـفـر من كـلـيـة ا
الـشعبـية فى إطـار الهيـئة القـومية لـلثـقافة والـفنون كـان كل ذلك ناجتا

عن تقرير خطأ فالذين  انتدابهم ليسوا أفضل من غيرهم. 
ـسرحـيـة منـذ عام  1991الى يـومنـا هذا فـى السودان وظـلت احلـركة ا
تــعـلن عـن تـيـاريـن مـتـصــارعـ ومــتـخــاتـلـ دون شــفـافــيـة أحــدهـمـا من
الـضـخـامــة لـدرجـة ان ابـتـلع الـثـانى فـى أحـيـان كـثـيـرة. وهـذان الـتـيـاران
ـسرح فى الـسـودان وارتبـاطه بـالواقع الـسـياسى يـؤكـدان حقـيـقة أزمـة ا
الــسـودانى الــذى تـعـثــر كـثـيــرا بـ الــنـظم الـشــمـولـيــة من عـســكـريـة الى
طائفية وشمولية فالوعى باألزمة مرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الوعى
ــســألـة الــسـودانــيــة وكـافــة عـنــاصـرهــا اإلســتـراتــيـجــيــة والـتــاريـخــيـة. بـا
سـرح فى السـودان وب أزمـة الدولـة فصل ساذج إذ ال والـفصل بـ ا
دنى سـرحيون هم قـادة اجملتمع ا سرح عن اجملتـمع. فا كن فـصل ا
ـاط  بــيـنــمـا يــظل الــسـاســة قـادة لــلــدولـة فــأى فـصل تــكــون نـتــاجه أ
ـكنـنا اكـتشاف تـردى. هنـا فقط  درامـية ال تـعبـر إال عن هذا الـواقع ا
ـسرح نـظـام يـؤسس احتـفـاله حـتى على مـسـتوى هول الـفـجـيعـة وهى: ا
ـتـغــيـر فـالـواقع ــسـرح نـظـام مــقـابل لـلــواقع االجـتـمــاعى ا الـتــخـلف. فـا
ـتردى ثم ينـفعل هـذا الناجت ـسرحى ا ـتردى ينـتج واقعه ا االجتـماعى ا
ـتـردى بــإنـتــاجه انـفـعــال من يـخــاطب نـفــسه بـصــوت عـالٍ.ألن الـواقع ا
ـــتـــردى يــنـــتج هـــو اآلخـــر أبــطـــاله وكـــتــابـه ونــقـــاده. واالول فى طـــابــور ا
االغـبـيـاء هـو اآلخــر غـبى فى ذات الـوقت تـزداد فـيه غـربـة احلـداثـيـ
ركبة شاكل ا شكلة من ا وعزلتهم لدرجة االختفـاء تماما. وتعد هذه ا
سرحـية السودانيـة دائرة مغلقة للمـسرح فى السودان فتـظل احلركة ا
نـعها عرفى وعـشى بذنب الغـباء  تعـتورها حـاالت التسـيب والتخـلف ا
ـوضوعـات األسـاسـيـة واحلـيـويـة فى الـسـودان. وتـعرضت من مـحـاورة ا
بـذنب هـذه الـغـفـلـة لـلـنـهب الـتـنـظـيـمى. وتـعـد الـفـترة 1999 - 1989م من
ـا ـســرحــيــة فى الــســودان. وذلك  أسـوأ الــفــتــرات فى تــاريخ احلــركــة ا
اعـتـورهـا من شـكــلـيـة بـائـنـة وتـمـويه وتـبــادل لـعـبـة األقـنـعـة بـ الـسـلـطـة
ـســرحـيـة ... الخ . وهـذه إحــدى الـعـمـلـيـات ? الـفـنـون ا ـمـثـلــ واحتـاد ا
ــســرحــيـــة فى الــســودان. ونــوع هــذه احلــركــات الــتــمــويــهــيـــة لــلــحــركــة ا
ا تقـوم به احلرباء حينما تغير لونها بتماهٍ عجيب مع التمويهية أشبه 
ما حـولهـا من طبيـعة فـيحـسبهـا النـاظر إليـها فـرعا من أفـرع األشجار
أو حــــجـــرا أو طــــوبـــا من طــــوب األرض . وهـــذا مــــا قـــامت بـه احلـــركـــة
ــسـرحــيـة حــيث تــمـاهت تــمـامــا مع الـنــظـام الــسـائــد. وأعـلــنت بــريـبـة ا
تــقـلــيـديــة عن رضـائــهـا عن الــنـظــام الـسـائــد. وظـهــر مـنــظـرون وحـراس
لـلمسـرح احلكومى. وازداد الـنفاق والـكذب فهم يـستمدون طـاقتهم من
ؤسسة الرسمـية. والسبب فى ذلك يرجع إلى غياب هامش التجريب ا
ـبدعـة الـشـابة سـرحـيـة بالـكـوادر ا ـؤسـسـة ا ـكن رفد ا الذى بـفـضـله 
الـتى تـمـتــلك خـاصـيـة الـتـعـبـيـر عـن األزمـة االجـتـمـاعـيـة. وعـدم اعـتـمـاد
كنها كشف حركات التهميش التى السلطة على النقـاد واألقالم التى 
تبادلة تعرضت لـها مجموعات الـتجريب من قبل أبطـال لعبة األقنـعة ا
كن ضخها التى ظلت جتد غطاء سلطـويا فلم تعد هناك دماء شابة 

سرحية السودانية فتكلست تماما.  فى جسد احلركة ا
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> الـكـيـنـونـة هى اجملـال الـوحـيد الـذى تـسـتـطـيع أن تـخـلق مـنه واقـعاً
ـسرح هو ـثيـر فى حتقيـق «الكيـنونـة» بنجـاح على ا . والشىء ا أصـيالً

نارة فى الليل. أنها تبرز واضحة مثل ا 20
 ¢UÉN ∞∏e 

سرحي جريدة كل ا
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سرح بوصفه أداة للتعليم البداية.. ا

األمية لم تمنع يوسف  حسن من تأليف
" "حياة الرجل ب زوجت

مـسـرحــيـات من الــتـراث الــعـربى والـغــربى إلى أن عـاد
األســتــاذ عــبـيــد عــبــد الــنــور من بــيــروت وبــدا نــشــاطـا
وسط تـالمـيــذه واصــطـدم اصــطــدامـا عــنــيـفــا بــرجـال
ه مـســرحـيــة االبن الـعـاق الـدين وذلك عــلى اثـر تــقـد
وهى حتــكى عن اســتــهــتـار شــاب من أســرة مــحــافــظـة
ــنــزل ثــمال العــنــا من فــيـه وذات يــوم عـاد يــعــود إلى ا
األب من الـسـفـر وفـاجــأ االبن مع خـيـوط الـفـجـر وهـو
يــسب الــدين ألهــلـه فــيــضــرب الــوالــد ولــده.وهــذا هــو
سرحية وهى رغم سذاجتها وسهولة عقدتها مجمل ا
إال أنـــهـــا أحــدثـت ضــجـــة فى الـــعـــاصــمـــة وطـــلب احــد
الــقـضــاة مـن الـشــيـخ أبـو الــقــاسم احــمــد هــاشم شــيخ
علـماء الـسودان فـتوى تـقر بـكفـر عبـيد عـبد الـنور إلى
أن قـابل عـبـيد عـبـد الـنـور الـشـيخ أبـو الـقـاسم وحتاور
ـفـتى قوال  بـان مـحـاكاة الـكـفر فأصـدر ا مـعه وأقـنـعه 
ـا كــان الـغـرض من ذلك ـسـرح لــيـست بـكــفـر طـا فى ا

نبيال .
وواجه عـبـيـد عبـد الـنـور عـاصـفـة أخـرى وذلك عـنـدما
ـأمور عـرض مـسـرحـيـة اجـتـمـاعـيـة قـصـيـرة بـعـنـوان (ا
ـفـتش ورجل الشـارع)فى عام  1919م وكانت تـصور وا
ـوظــفـ وخــوف صـغـار اسـتـبــداد رجـال اإلدارة عــلى ا
ـسـرحـية رجـال اإلدارة من كـبـارهم.وقـد قـدمت هـذه ا
مــرتـ واسـتــدعى عـبــيـد عـبـد الــنـور إلى مــكـتب نـائب
رئــيس اخملــابـرات وبــعــد الـتــحــقـيـق طـلب مــنه إيــقـاف
ــســرحـيــة بــدعــوى أنــهـا خــطــيــرة عــلى األمن .وبــهـذا ا
ـــســـرحى داخـل كـــلــيـــة غـــردون ولم تـــوقـف الــنـــشـــاط ا
يـستأنف إال فى فـترة الـثالثينـيات عـندما كـان األستاذ
ــسـرح بــالـكــلـيـة -1933 عـوض ســاتى رئـيــسـا لــشـعــبـة ا
سرحـيات الـتى قدمت عطـيل كليـوباترة  1936 ومن ا
مـثلـ الذين صاحـبو عـبيـد عبد ومجنـون ليـلى.ومن ا
عــوض أبـــو زيــد.لـــكن األوامــر الـــنــور: خـــضــر مـــحــمـــد
الــعـسـكــريـة لم تـمــنع عـبــيـد عـبــد الـنـور مـن الـعـمل فى
الشارع فـقد قـدمت تمـثيـليـة من قبل فـرقة اخلـريج
رآة 1920بـنادى اخلـرجـ تدور فـكـرتهـا حـول تعـلـيم ا
وقام بالتمثيل (عبد الرحمن على طه –على البدوى –
هندس –أبو بكر عثمان). عوض ساتى –على النور ا
: انـتـقل الـنـادى إلى مـنـزل من أمالك نـادى اخلــريـجـ
الشريف يوسف الهـندى بعد أن كان مقره فى مدرسة
األمـــيــريـــة بــامــدرمـــان وأصــبـح الــبــيـت مــســـجال بــاسم
الــــنــــادى ثم تــــمت إضــــافـــات أخــــرى له مـن الــــنـــاحــــيـــة
ــــــنــــــازل الــــــشــــــرقــــــيـــــــة والــــــغــــــربــــــيــــــة وذلـك بــــــشــــــراء ا
اجملاورة.عـرضت فـيه مـسـرحـيـة صالح الديـن األيوبى
ـثـابـة إعـداد لـلـرأى الـعام ـرة الـثـانـية  مـرتـ وكـانت ا
ـمــثـلـ (طه صـالح لــثـورة  1924من أعـضـاء الــفـرقـة ا
ـهـنـدس فى دور صالح الدين –عـرفـات مـحـمـد عـبد ا
الـله فى دور قـلب األسـد ).كم قـدمت أيـضـا مـسـرحـية

روفائيل ملك فرنسا .
تــوقف الــنــشـاط فـى الـنــادى بــعـد اإلحــبــاط الـذى الزم
الــــنـــاس بـــعــــد فـــشل انــــتـــفـــاضـــة  1924واســـتــــؤنف فى
الـــثالثـــيــــنـــيـــات بـــقـــيــــادة صـــديق فـــريـــد حــــيث قـــدمت
مـسـرحـيـات (وفـاء الـعـرب –فـران الـبـنـدقـيـة –الـفارس
األسـود) وغــيـرهــا من مــسـرحــيـات أخــرى لــشـكــسـبــيـر

وراس وشوقى وعزيز أباظة.
بـرز عـرفـات مـحـمــد عـبـد الـله فى هـذه الـفـتـرة كـنـاقـد
ـقــدمـة فى ــسـرحــيـات ا والـذى كــان بـنــشـر آراءه فى ا
مجـلة الـنهـضة والـفجـر وكان عـرفات مـحمـد عبـد الله
يــتــنــاول بــالــنــقـــد الــنص واألداء الــتــمــثـــيــلى والــتــألــيف
ا يـدل على بصيرة نـافذة وعقلية واألزيـاء والديكور 

نقدية متوهجة.
نــادى الــزهــرة: تــأسس الــنــادى عــام 1929وكــونت مــعه
فرقة مـسرحيـة بقيـادة خالد أبـو الروس واشرف على
نـشاطـها بـابـكر بـدرى وقد كـان خـالد أبـو الروس يـقوم
سـرحيـات ومنـهـا مصـرع تاجـوج التى سـاعد بـتألـيف ا
ـاكـياج فى إخـراجـهـا عـبيـد عـبـد الـنـور أما الـديـكـور وا
صـمـمـهـم بـابـكـر بـدرى وقـد كـانت مـصـرع تـاجـوج أول
عـمـل سـودانى يــكـتب.كــان أبـو الـروس يــطـوف بــفـرقـته
سـاعدات اخلـيريـة وقد كان األقـاليم وقـدم كثيـر من ا
األزهــــرى يــــتــــابع هــــذا الــــنـــشــــاط ويــــحــــاول تــــوجـــيــــهه
ـــؤســـســات لالســـتـــفــادة مـــنه فـى بث الــوعـى جلــمـــيع ا
الـتعـليـمـية.بـالـرغم من ذلك لم يسـلم خـالد أبـو الروس
ـضايـقات التـى وصلت إلى حد أن وفرقـته من بعض ا
ــعـهـد الـعـلـمى والـذى كــان قـلـعـة الـثـقـافـة يـتـصـدى له ا
اإلسالمـيـة التـقـلـيـدية فـوقف ضـد تـمـثـيل الـرجل لدور
رآة بـل وطالب بـفـصل خـالـد أبـو الـروس إال أن احد ا
أســـاتــــذته وقف مــــعه.ألف خــــالـــد أبـــو الــــروس أيـــضـــا
خراب سوبا فى عام  1935 وقد استمر هذا النشاط 

سرح الـسودان كان  إما داعما للتعليم أو منذ دخول ا
سـرحيات الـداعمة سيـرة ا مـتحدثـا عنه .أول إشـارة 
لــلـتــعـلــيم كــانت فى مـنــطــقـة الــنـيل األزرق فى مــدرسـة
رفــاعـة االبــتــدائــيــة بـ 1903 - 1910 وكــان االشــراف
بــواســطــة االســتــاذ بــابــكـــر بــدرى وهــو عــلم من اعالم
ـراة الــسـودانــيـة الـتــعـلــيم فى الــسـودان ورائــد تـعــلــيم ا
ادى سـرحى من خالل عائده ا فـقد سخر الـنشاط ا
درسة وتوفيـر احتياجاتـها من ادوات مدرسية لـدعم ا
ـنـاسـبـات واشـهـرها  وكـان الـنشـاط يـقـدم فى بـعض ا
اذ كــان لـلـمــدرسـة خــيـمـة فى ــولـد الـنــبـوى  مـنـاســبـة ا
ـدرسة ولـد يـقـوم باالشـراف عـليـهـا اساتـذة ا سـاحـة ا
بـالـتـنـاوب.(فى أخـر يـونـيه سـنـة  1903قـدم  42تـلـمـيذاً
ـــولــد الـــنـــبــوى. ومن ــدرســـة روايـــة فى مـــيــدان ا فى ا
قصد"التى سرحيات الـتى قدمت مسرحية "ا اشهر ا
قـولة الـسودانـية "ان صـحت التـجارة كانت تـعبـر عن ا

ره واحلمارة"   ا
أمــا فى مـنـطــقـة الـنـيل االبــيض فـقـد بــرزت مـسـرحـيـة
ـــامــور ـــرشــد الـــســودانـى " والــتى قـــام بــتـــالـــيــفـــهــا ا "ا
ـصرى عبـدالقادر مـختار (ويـنبـغى ان نتذكـر ان عبد ا
سـرحـيـة-كـان مـأمـورا وكانت الـقـادر مـخـتار –مؤلـف ا
ـامـور اداريـة ولكـنـهـا تـتـصل ايضـا بـالـتـعـليم اذ مهـمـة ا
ـامـور فى الـنـســخـة الـرسـمـيـة من قـوانـ يـعـرف دور ا
ــامـــور هــو حـــكــومـــة الــســـودان االداريــة "انـــذاك". أن ا
ـدرسـة ومـكـتب الـتـعـلـيم "). حـلـقـة الـوصل بـ نـاظـر ا
ــســرحــيـة نــتــاجــاً لــظــروف ســيــاســيـة وقــد أتت هــذه ا
ـا يؤكـد من هذا واجتـماعـية صـاحبت تـلك الفـترة (
مـــا ورد فى تـــقـــريــر احلـــكـــومـــة الـــرســـمى لـــعــام 1909
“يـــصـف الـــتـــقـــريـــر الـــرســـمـى ذلك الـــعـــام بـــانه امـــتـــاز
ـا اضـطـر احلـكـومة بـاضـطـراب الـقـبـائل وجـموحـهـا 
- الســــتــــعــــمــــال الـــــسالح ثالث مــــرات  –لـــقـــمع الـــفـــ
ويـــخــطـط الــتـــقـــريـــر طــريـق ضــمـــان االمـن بــتـــحـــســ
ــواصـالت الــذى "يــزيــد قـــيــمــة احلــامـــيــة فــضال عن ا
فـوائده االقتـصادية "الى ان يـقول ""وزد على ذلك فان
انتشـار التعـليم تدريـجيا وبث عـوامل احلضارة يزيالن
روح الـغباوة واجلهل ويقـضيان على خـرافات التعصب
الـدينى"...وهـذا بدوره يتـفق مع السـياسـة العـامة التى
ستر كرى منذ عام  1901حينما حدد "كاول اختطها ا
مدير لـلمعارف الـعمومـية بالسـودان ان حاجات البالد

من حيث التعليم تتلخص فى:
 تربية فريق من الصناع.

تعليم فريق منهم تعـليما يؤهلهم للخدمة فى الوظائف
الثانوية فى حكومة بالدهم).

كــــان عــــبــــد الـــقــــادر مــــدركــــاً لــــكل خــــطـط احلــــكــــومـــة
رشـد السودانى ومـستوعـباً لهـا لذلك اتت مـسرحـية ا
مـــجــــســـدة لـــكل تــــلك االراء زد عـــلى ذلـك مـــعـــتـــقـــدات
فقد كان تأثير رفاعة رافع الطهطاوى واضحاً مؤلفها
ـرشد ـسـرحـية اذ تـشـابه كـتـاب "ا فى اخـتـيـاره السم ا
"لــلـطــهـطــاوى والــذى نـفى الى االمـ لــلـبــنــات والـبــنـ
ـــؤلف الـــديــنـــيــة الــســودان فى  1850ايــضـــا خـــلــفـــيــة ا
ـسـرحـية االسالمـيـة والـتى عـبر عـنـهـا داخل الـنص.فـا
حتـكى عن (طفلـ احدهـما راع واالخـر تلمـيذ يـسير
ــريــسه واجلــهل والــشــجـار الــراعى فى طــريق شــرب ا
ـة قتل بـينمـا يسـتمر الـتلـميذ فيـنتـهى بان يرتـكب جر
ستقبل ...فـالراعى ينطق بـالعامية مستقـيما مشـرق ا

بينما يرد يرد عليه التلميذ بالفصحى ).
ـــريــســة ــســـرحــيـــة شــرب ا ــؤلف مـن خالل ا حـــارب ا
ـــــهـــــور واالخــــتـالط كـــــمــــا عـــــبـــــر عن خـــــطط وغالء ا

احلكومة وطالب باهمية التعليم .
ـــســـرح الـــســـودانـى اولى خـــطـــواته نـــحـــو هـــكـــذا بـــدأ ا
ـرشـد الـسـودانى والتى ـسـرحـية ا ـسرح الـتـعـليـمى  ا

سرح. عاجلة قضايا اجملتمع عبر ا كانت انطالقه 
مسرح اجلاليات

وسيقى عـهد ا فى مـحاضرة لألستـاذ هاشم صديق 
ــسـرح ســابـقــا (كـلــيـة الـدرامــا حـالــيـاً ) ورد أنه فى وا
عـام  1899 بـعـد اتـفـاقــيـة احلـكم الـثـنــائى ضم الـنـظـام
اإلدارى إلى جـانب كبار قـادة احلكم االستـعمارى عدد
ـصـرى الـذيـن كـانوا من الـضـبـاط الـعـامـلـ بـاجلـيش ا
يـعمـلـون بـالـوظـائف الـعـلـيـا ثم أبـدلـوا بـعد ذلـك ببـعض
الشباب البريطـانى من خريجى اجلامعات البريطانية
ــتــوســطــة عــلى أن يــحــلـو مــحـل هـؤالء فى الــوظــائف ا
الــضـــبــاط األوائل فى الـــوظــائف الـــعــلـــيــا لــعـــدم تــوفــر
الـكــفــاءة اإلداريـة لــدى هـؤالء الــضــبـاط.ونــظـرا لــنـدرة
ـؤهـلـ اضـطـرت حـكـومـة الـسـودان الن الـسـودانـيـ ا
صـريـن وخوفـا مـن ازدياد تـسـتـخـدم بـعض الـضـبـاط ا
صـريـ من جهـة ورفض كـثيـر مـنهم الـعمل  سـلطـة ا

لألنـــديـــة فى ذلك الـــوقت فـــهى تـــدل عـــلى أن الـــنــادى
الـوحـيـد الـذى يـسـتطـيع الـسـودانـيـون الـدخـول إلـيه هو

صرى. النادى ا
مسارح األندية 1920 - 1936 

كـلــيـة غــردون: قـبل الــدخـول فـى احلـديث عن مــسـارح
سـرح كلية غردون التذكارية األندية البد من اإلشارة 
كــمــدخل لــلـحــديث عن مــســارح األنـديــة فــقـد ورد غى
ــســرح الـــســودانى لألســتــاذ هــاشم مــحــاضــرة تــاريخ ا
صــديق انه فى عــام  1912قــدمت مــســرحــيــة (الــتــوبـة
الـصـادقة ( عـلى مـسـرح كـلـيـة غـردون فـقـد كـانت هذه
ــسـرحـيـة مــصـريـة الــتـألـيف قـام بــأداء األدوار فـيـهـا ا
ــصـــريــ وتــتــجــلى أهــمــيــة مــجـــمــوعــة من الــطالب ا
ـــســـرحـــيــــة فى أنـــهـــا خــــلـــقت شـــغــــفـــا لـــدى الـــطالب ا
ـسـرح األمر الـذى دعا إدارة الـكلـية السـودانيـ بفن ا
لـتـكـوين فرقـة من الـطالب الـسودانـيـ أسـندت مـهـمة
اإلشـــراف عــلـــيـــهـــا إلى شـــاب من خـــريـــجى اجلـــامـــعــة
األمـــريـــكــــيـــة بـــبـــيــــروت وكـــان يـــعـــمـل فى احـــد احملـــال

التجارية باخلرطوم .
اســتـــمــرت هــذه الــفــرقــة فى نـــشــاطــهــا وكــانت تــقــدم 

ــرتــبـات مـن جــهــة أخــرى جلـأت فى الــســودان لــقــلــة ا
ـسـيـحـيـ حـكـومـة الـسـودان إلى اسـتـخـدام األقـبـاط ا
كـمترجـم وكتـبة وموظـف فى الـبوسطـة واخملابرات
والـصـحـة لـذلك جنـد أن تـركـيـبـة اخلـرطـوم الـسـكـانـية
فى ذلك الـوقت كـان خـمـسـها سـودانـيـ بـيـنمـا الـبـقـية
صـرين والسـوري ومن الـباقـية خـليط من األتـراك وا
ـجـتـمع اجلــالـيـات وكـانت كل هـؤالء تـكـون مـا يــعـرف 
جـالـيـة من اجلـالـيـات تــسـعى إلثـبـات وجـودهـا وإظـهـار
مــكــانــتـهــا وسـط اجلـالــيــات االخــرى فــلــجــأت لــتـكــوين
صرى وجمـعية التمثيل أنديـة وجمعيات منـها النادى ا

درسة الكاثوليكية. وسيقى السورية وا وا
(بـــــعــــد ذلـك تـــــواتـــــرت اإلشــــارات عـن قـــــيـــــام عــــروض
مـــســــرحـــيــــة فى مـــســــارح اجلـــالــــيـــات لــــكن ال يــــســـمح
شـاهدتهـا حيث قـال على عـبد الـلطيف للسـودانيـ 

فى أعقاب ثورة 1924.
لــــلـــمـــحـــكـــمـــة فى 1925/3/16  : «أنـــا لم ادخـل الـــنــادى
ـصـرى إال مـرة واحـدة ألشـاهـد روايـة الـواجب وكـنت ا

اعلم انه ال يقبل عضوا غير مصرى».
وهـذه اإلشارة إن دلت عـلى عـدم حضـور الـسودانـي 

مصرع تاجوج.. أول نص سودانى %100
 .. قدمه نادى الزهرة

سرح التعليمى جاءت اخلطوة من باب ا
رشد السودانى األولى بعنوان ا

> د. أشرف زكى أصدر قرار بتعي مهندس الديكور الشاب صبحى عبد اجلواد رئيساً لألقسام الفنية بفرقة مسرح الشباب.
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> حـقيـقة مـنطـقيـة يؤكـد علـيهـا إريك موريس.. أن حـواسك اخلمس
هـى أبـوابك لإلدراك احلـواسى من خـالل هـذه األبـواب يـأتى كل شىء

أثر فيك طول الوقت.

سرحي جريدة كل ا
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قهوة سادة..
 حن وحداد وملل 
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جتـــــاوز ذلك إال عـــــبـــــر تـــــنـــــمـــــيـــــة احلــــدث
سرحى وهو ما لم يحدث بالتأكيد.  ا

 وهــو مــا يــعــنى أنـه لــوال ذلك الــفــيض من
ــمــثــلـون يــطــرحــونــهـا احلــيــويــة الـتى كــان ا
طـيــلــة الــوقت  –عــبــر اســتـثــارة ضــحــكـات
ـتــلـقـ واسـتـعـراض مــهـارتـهم األدائـيـة - ا
ـــتـــفـــرجـــ قـــد لــــكن جـــانـــبًـــا كـــبـــيــــرًا من ا
انـسحـبوا قـبـلمـا يـنتـصف الـعرض وهـو ما
يــــعـــــود بـــــشــــكـل أســــاسـى إلى عــــدم إدراك
صـنــاع الـعـرض لـذلك الـتـنـاقض اجلـوهـرى
الذى يكمن ب اخلـطاب العدمى للعرض
وبــ تــلك احلــريــة الــتى يــتــيــحـهــا الــشــكل
الـفـنى الـذى اخـتـاره الـعـرض والـذى أغـرى
الـقائم عـليه بإمكـانية قول كل شىء وأى
شـىء ... وهـــــو الــــــتــــــنــــــاقـض الــــــذى حـــــول
تـتـالـيـة إلى اسـكـتـشـات سـاذجة ـشـاهـد ا ا
تـعــيــد تــكــرار نــفس اجلــمــلــة بــشــكل مــثــيـر
ــــدة جتــــاوزت الــــســــاعـــة ونــــصف لـــلــــمــــلل 

الساعة. 
ـا يـسـتــدعى الـتــفـكـيـر وهـو األمـر الــذى ر
فى الـشـكل الـفـنى الـذى قـام عـلـيه الـعرض
وتلك العالقة الـغريبة التى قامت ب ذلك
ـــــنــــطـــــلق وبـــــ ذلك ـــــتـــــحــــرر ا الــــشـــــكل ا
اخلــطـــاب الـــذى يــطـــرحه الـــعــرض فـــهــذا
سرح الطليعة ا ارتبط  الشكل الفنى طا
ـاط االسـتـغالل الـسـيـاسـيـة الــتى تـطـرح أ
الـــســــيـــاسى واالقــــتـــصــــادى واالجـــتــــمـــاعى
ــرور الــسـريع بــالـواقع مـشــيـرة عــبـر ذلك ا
إلـى أســبـــاب عـــدم مــعـــقـــولــيـــته ومـــبـــشــرة
بـإمـكـانــيـة الـتـغـيــيـر عـبـر مـا يــحـمـله الـواقع
ــــقـــدم مـن إمـــكــــانـــات ...أو حــــتى - وفى ا
تلقى إلى أكثر مستوياتها بدائية - تدفع ا
اعـتناق احللم بإمكـانية تغيـير الواقع بعيداً
عـن ذلك اخلـطــاب الـذى يــطـرحه الــعـرض
والـذى هـو بـطــبـيـعــته يـنـطــلق من يـأس تـام
وكــفـر بــأى إمــكــانـيــة لــتـجــاوز ال مــعـقــولــيـة

الواقع ومن ثم إمكانية تغييره...
لقـد جنح ذلك اخلـطاب فى تـضمـ إطار
ــا كــان عــلى طــرف الــنــقــيض من فــنـى طــا
ذلك الـنـمـط من األفـكـار... بـالــتـأكـيـد فـإن
الـعــرض فــشل إلى حــد كـبــيــر فى تــوصـيل
رسالة مـتماسكة ولكن  – ومن جانب آخر
ـكـن أن يـطرح  – الـعـرض وبـتـلك الـبـنـيـة 
ـاطاً جـديدة هى فى طـور التـكون عـليـنا أ
ـاط قـادرة عـلى اسـتـيـعـاب أى خـطـاب  أ
حالم أو تبشـيرى أو أيديولوجى داخل أفق
عــدمـى ويـــائس يـــتـــمــدد مـع تـــنــامـى حـــالــة
الـــــــفـــــــشـل االجـــــــتـــــــمـــــــاعـى والـــــــســـــــيـــــــاسى
واالقـتــصـادى الـتى أصــابت مـصــر والـعـالم

بدرجات متفاوتة. 
وهــو مــا يـســتــدعـى الـتــفــكــيــر والــتــأمل من
ـــا يـــتــجـــاوز الـــتــفـــكـــيــر صــنـــاع الـــعــرض 
اجلـمـالى األولى الـذى يـحـاول بـنـاء تـنـاسق
ـمـثـلـ أو من خالل جـمـالى بـ أجـسـاد ا
اسـتنـفـاذ احلـيل الـتـكـنيـكـيـة أو حـتى  عـبر
أســطـــورة الــتــنــوع الـــلــونى واحلــيـــويــة الــتى
ـكــنــهــا أن تــخــفى الـســطــحــيــة فى تــنـاول
الــعـالم والــتـعـامل مــعه كـكــتـلـة جــامـدة غـيـر
قــابـلـة لـلـتــأمل فى عـنـاصـر بـنــائـهـا والـقـفـز
إلى احلـكم النهـائى كخالص مريح يـتماس
مع الـــتـــوجـه الـــعـــام لـــلــنـــظـــام االجـــتـــمـــاعى
والسـياسى الـذى أصبح أسـير تـكرار ذاته
مـتحصناً بـعدمية تنجـيه من التساؤل حول
كن ستـقبل وتـنجيه من الـتساؤل عـما  ا

أن يؤدى إليه ذلك التكرار من خراب ..

محض اخـتيار عـشوائى تـماماً كـبدايته ...
اختيـارات تعـتمد الـصدفة والـتداعى احلر
لـكافة ما يـقع فى نطاق صـناع العرض من
ظـواهـر اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة واقـتـصـادية
ـــكـن الــتـــبـــديل فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهــا أو بـــشـــكل 
احلــذف واإلضــافــة بـــدون حــدود النــعــدام
وجود نسق نقدى أو حتلـيلى يجمعها سوياً

أو يراها كوحدة .  
بــالـطـبع لـقـد حــاول اخملـرج أن يـواجه تـلك
الــطـبــيـعــة الـعــشـوائــيـة لـلــعـرض الــنـاجت عن
مـثـل –كـمـا يـبدو- ارجتـاالت مـجمـوعـة ا
لـــكن تـــلك احملـــاولــة لـم تــنـــتج ســـوى إعــادة
إنـتاج وتـكرار لـنفس الـفكـرة برغم اجـتهاده
شهد فى تخليق حالة من التنوع فى بناء ا
شاهد ذلك ستوى البصرى داخل ا على ا
أن الــعـــرض كـــان قـــد طـــرح خـــطـــابـه مـــنــذ
الــلــحــظــة األولى بــكل مــا فــيه مـن عــدمــيـة
ــمـكن وسـذاجــة وتـخــبط... ولم يــعـد من ا

ــــعــــنى وال إن الـــعــــرض يــــكــــرس لــــغــــيـــاب ا
إمكانـية التـجاوز... وهو مـا تؤكده مـركزية
لــوحــة ارتـــشــاف الـــقــهــوة (لـــوحــة احلــداد)
بـهـذا اإلطـار الـذى يـقـدم استـعـادة ضـمـنـية
البس اضى عـبر اللون األحمر وا لذلك ا
الرسمية وطبـيعة التشكيل اجلماعى الذى
تـرفع عن يـقـوم بدور الـتـعـلـيق الـصـامت وا
تـلك الــعـجـائــبـيـة الــسـاخـرة الــتى تـقـدم فى
ا جـعل الـعرض ـسـرح  مقـدمـة خشـبة ا
يــدور حـول ذاته بال نــهـايـة تــقـريــبـاً وحـول
الــســخــريـة إلى ســخــريــة جـوفــاء ال تــهـدف
لـنقـد الواقع أو لـكشف تـناقـضاته بـقدر ما
تــهـــدف إلـى الـــســـخــريـــة والـــضـــحـك الــذى
يــــبـــطـن قـــدراً غــــيــــر مـــحــــدود من فــــقـــدان

عنى. ا
وهــذا الــفــقــدان لــلــمــعــنى ســاهم فــيه تــلك
الـعـشـوائـية الـفـجـة التـى اتسم بـهـا الـعرض
فى بــنــائه بــشــكل كــبــيــر فــنــهــايــة الــعـرض

بـالــعـرض ومـنـذ تـلك الــلـحـظـة إلى حـافـة
ـلل طيـلـة الوقت ويـصبح تـفـرج با إصابـة ا
ـشــاهــد (أو الــلـوحــات ) أقــرب مـا تــتـالـى ا
يـكون إلى االسكتـشات الكـوميدية  –إن لم
تـكن قـد حتـولت إلى ذلك بـالـفـعل  –سـواء
قـدم الــعـرض نـقــداً فـانـتــازيًـا ألزمـة رغـيف
الـعـيش أو سخـريـة من حـالـة التـخـمـة التى
ـــســيــطــرة.... أو تـــعــيش فــيـــهــا الــطـــبــقــة ا

العنوسة أو إرضاع الكبير ...إلخ 
ــشــكـــلــة الــتى أيــاً مـــا كــانت الـــقــضــيـــة أو ا
مـكنـة التى ـشهـد فإن اإلجابـة ا يتـناولـها ا
يــطـرحـهــا الـعـرض مـحــسـومـة وغـيــر قـابـلـة
ـراجعة.. لـقد انتـهت احلياة للتـفاوض أو ا
فى ذلك اجلـزء من العـالم وكل ما بـقى لنا
ــاضى وجتـــرع عــبـــثــيــة هــو الــبـــكــاء عـــلى ا
احلياة حـتى النـهاية أو الـهروب كمـا يطرح
الـعرض فى النـهاية من خالل مـشهد غرق

الشباب الهارب إلى أوربا...

ســتـار خــلــفى فــاقع احلــمــرة يــتــكـتـل أمـامه
شـــبـــاب يـــرتــــدون مالبس رســـمــــيـــة تـــوحى
بـاحلداد يشـربون الـقهـوة بنظـرات مفـعمة
بــحــزن وحــســرة عـلـى عـالـم انــقـضـى وهـو
الـــعـــالم الـــذى يـــتــــمـــثل فى ركـــام من صـــور
شـــخـــصــيـــة لـــفـــنــانـــ راحـــلـــ ومـــفــكـــرين
وزعـمــاء ســيـاســيـ يــنـتــمى مــعـظــمـهم إلى
النـصف األول من الـقـرن الـعـشـرين بـجوار
ـة ومخـلفات.. ركام من أجـهزة مذيـاع قد
عـلى خـلـفـيـة من غالف صـوتى مـنـتـقى من
أغــــان ومـــوســــيـــقى ومــــقـــاطـع من حـــوارات
ـــنــدثــر وخـــطب تــنـــتــمى إلى ذلـك الــعــالم ا
وموتـيفـة موسـيقـية  – شبه ثـابتة - حتمل

طابع الشجن واحلزن .
ـركزية  وب ظهـور واختـفاء تلك الـلوحة ا
ــشـاهــد الــتى تــعـرض بــعــضـاً من تــتــوالى ا
مـــظـــاهـــر الـــواقع الـــيـــومى بـــشـــكـل ســـاخــر
ـشــاعــر احلــنــ إلى ذلك ومــريـر يــؤسـس 
ثـالى الطـابع وذلك فى مقـابلة مع العـالم ا
ــكن الــواقع الــذى هــو عــالم مــفــكك - ال 
إدراكه إال عبر السخرية منه وتسفيهه من
وجــهـة نــظــر الــعـرض - وكــأن لــســان حـاله
يـطـرح عـلــيـنـا إجـابـة عـبـثـيـة تـرى احلل فى
إعادة الـنـظام الـذى تبـعـثر عـبـر الزمن إلى
حـالة كمـاله األول ... إلى اللحـظة التى لم
تجسد هنا فى تلك يكن فيها النـظام - وا
ــوضــوعــة عـلـى خــشــبـة الــبــقــايــا األثــريــة ا
ــــســـرح - قــــد حتـــلل وتــــفـــكـك إلى احلـــد ا
مـكن تأمله إال الـذى أصبح معه من غـير ا
عــبـــر ذلك اإلطــار الــعــجـــائــبى الــذى يــبــرز

فشل الواقع اليومى وانعدام معقوليته...
وبالـتأكـيد فـإن العرض ورغـم ذلك اإليحاء
الــدائم بــتـــلك الــفــكــرة غــيــر الــعــقالنــيــة أو
ــاضى ـــاهــيـــة أو طـــبــيـــعــة ذلـك ا احملــددة 
وتـوقـيت تـلك الـلـحـظـة الـتـى يـفـتـرض فـيـها
أنه قــد بــلغ كــمـاله أو حــتى جــوانب تــفـوقه
على اللحظـة الراهنة (اللهم إال عبر بعض
ـقــارنـات واإلشـارات الــعـاطــفـيــة)  يـطـرح ا
ـــاضى الــذى أفــقـــاً مــأســـاويــاً حـــول ذلك ا
يـقدم طـيلـة الوقت كـعالم مـثالى انـتهى ولم
ــمــكـن اســتــرجـــاعه ومن ثم ولم يــعـــد من ا

يبق لنا سوى البكاء والنواح عليه .. 
وعـبر هذا البـكاء وتلك الضـحكات يكشف
لنا العـرض عن رؤية عدمية... ال ترى فى
الــواقع ســوى الـــفــشل والــتــنــاقض وال تــرى
يت - اضى- ا بديالً لذلك الواقع سوى ا
كـن لـنـا أن نرى فـيـه سـوى مادة الـذى ال 
صـاحلـة إلثـارة مـشــاعـر احلـنـ الـسـاذجـة
واألوليـة دون رغبة فى الـتفكـير فـيه بشكل
ــبــرر عــقـالنى يــبــرر ذلك الـــتــجــاور غــيــر ا
ـوســيـقــار مـحــمـد لـلــشــيخ الـشــعـراوى مـع ا
ــة عــبـــد الــوهــاب وصـــور الــقــاهـــرة الــقــد
والـفنـان الراحـل والـنحـاس باشـا وسعد

زغلول ....إلخ 
ـاضى هـو وحدة مـكـتـملـة فى ذاتـها وكأن ا
ــاضى هـــنــا هــو أى تـــســتـــحق الــرثـــاء .. وا
ـــــاضى ســـــواء أكــــان صــــورة مــــاضـى وكل ا
اإلمــام مــحــمــد عــبــده أو خــطــابًــا مــســجالً

للشيخ الشعراوى ...!! 
ـسـتـقـبل فـهـو مـحض تـكـرار لـلـواقع.. أمـا ا
ـشهد األول - الذى تـكرار يبرز لـنا ومنذ ا
ــــســـتــــقـــبل - وفــــيه يـــســــتـــدعى يـــدور فى ا
الــــضـــيـف ومـــقــــدم الـــبــــرنــــامج حلــــظـــة من
ـستـقـبل فى فـشلـها احلـاضر تـكـاد تمـاثل ا
وعبثـيتهـا ومقدار سخـرية العـرض منها...
تـكــرارا يــصل إلى درجــة الـتــمــاثل فى بــنـاء
الــتــكــويـن الــبــصــرى لــلــمــشـــهــد فى مــقــابل
ـــــــاضى (الـــــــرصـــــــيـــــــنـــــــة وغـــــــيــــــر صـــــــورة ا
ــبــهـــرجــة...!!).. وهــو األمــر الــذى يــدفع ا

ظاهر الواقع اليومى   جتسيد 
بشكل ساخر ومرير

 العشوائية الفجة 
عنى ساهمت فى فقدان ا

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> الـتقـنية هى مـجموع الـقواعد الـعملـية احملمـولة عبـر اللغـة واليد واألدوات من أجل
ـارسة األنـشطـة اإلنتـاجية.. وهى االسـتعـمال الـعقالنى والـعمـلى للمـوارد الطـبيـعية
مـن أجل إشـبـاع اإلنـسـان.. وهى مـجـمـوع الـطرائـق اخلـاصـة بالـعـلـم أو الفـن أو احلـرفة

كن. بهدف احلصول على النتيجة احملددة مع أفضل مردود 
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سرحي جريدة كل ا
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> الفنانة ريهام سعيد تراجعت عن قرار االنسحاب من مسرحية «مرسى عاوز كرسى» التى تعرض حاليا على مسرح الريحانى.

12

االكتفـاء بالتواجد الشـرفى !
نادى مسرح السويس

سـرح وخالل ثمـانية ـهرجـان اخلتـامى لنـوادى ا فى ا
هـرجان ـ شـاركت فرق نوادى عشـر دورة ـ هى عمـر ا
ـحـافـظة الـسـويس بـسبع مـسـرحـيات خالل ـسرح  ا
خـــــمـس دورات  حــــيـث شــــاركـت فى الـــــدورة األولى ـ
ـسـرحـيتـ " الـوافد ـ لـلـمخـرج عـبد دمـياط  1990 ـ 
الهادى الصايف " و " التربيع والتدوير ـ للمخرج عبد
سرحية " ـهرجان اخلامس  التواب يونس "  وفى ا
حــادث مــنــعــطف الـــنــهــر ـ إخــراج مــنــصــور غــريب " 
ـسـرحـيـتـ لـلـمخـرج " مـحـمـد اجلـنـايـنى " هـما  " و
الــــبــــرش بــــيـــضــــحـك لـــيـه ? " و " االنــــكـــشــــاريــــة " فى
ـسرحـيـتـ للـمـخـرج " كامل الـدورت الـ"  15 - 17  و
عــبـد الـعــزيـز " مـأسـاة احلالج ـ  " 14و " ثــورة الـزجن "

بالدورة الـ 18هذا العام .

شاركات الـسبع  لم حتقق فرق السويس ومن خالل ا
أى جــائـــزة من إجـــمــالى  380جــائـــزة تــقـــريــبـــًا ـ جــوائــز
هـرجان فى كل دوراته ـ أو من حوالى  120جـائزة هى ا
ـهرجانات الـست التى شاركت بها من إجـمالى جوائز ا
ـهـرجـانـات خـالـيـة الـوفاض  ـا يـعـنى خـروجهـا من ا
ولـو اعــتـبــرنـا أن اجلــوائـز نــسـبــيـة أو تــقـديــريـة  إال أن
تـكـرر األمر فى جـميـع مشـاركاتـها يـعـطى دالالت كثـيرة
ـســرح بـالـســويس .. ! خـاصـة عـلى مــسـؤولى وفــنـانى ا
ـسـرح بـهـا من الـفـرق الــتى كـان لـهـا الـسـبق وأن نــادى ا
ــهــرجــان األول لــلــنــوادى الــذى شــهــد ــشـــاركــة فى ا بــا
غـيـاب فـرق كـثـيـرة أخـذت مـكـانـهـا فـيـمـا بـعـد  وخـتـامًا
لـتـلك الـفــقـرة نـعـيـد طـرح سـؤالــنـا بـصـيـغـة أخـرى " أين
نـادى مسرح السـويس من التجارب اجليـدة ? " وننتظر

أن تكون اإلجابة إيجابية فى السنوات القادمة .

هــذا الــعــام  وعــلى مــسـرح قــصــر ثــقــافــة الـزقــازيق
ــســرح الـ 18 وضـــمن فــاعـــلــيـــات مــهـــرجــان نـــوادى ا
شـــارك نــادى مـــســـرح الـــســـويس فى الـــيـــوم الــســـابع

الـعــرض خـاصـة مع صــعـوبــة الـتـعــامل مـعــهـا عـلى
سرح. خشبة ا

فهـوم العام لـقد بـدا العرض كالسـيكيـاً  ليس بـا
ــــعــــنـى األشــــمـل لــــعــــروض الـــــثــــقــــافــــة ــــا بـــــا  وإ
اجلـماهيرية التى يـعتريها الكـثير من اإلشكاليات
ـــتــــكـــررة ـ والــــتى مــــنـــهــــا ; ضـــيـــاع ــــعـــروفــــة وا ـ ا
الــفــصـحى داخل الــعــامـيــة والـنــطق اخلــطـأ لــهـا 
عــيــوب اســـتــعــمــال اإلضـــاءة من حــيث الـــتــوظــيف
وتـوقــيت الـنـزول بـهـا  أيـضـاً اسـتـخـدام الـصـالـة ـ
كــســر حـائط اإليــهــام ـ بـالــتـوجـه إلى اجلـمــهـور أو
الـــنــزول إلــيـه والــتــعـــامل مــعه ـ وإن عـــمــد اخملــرج
لـذلك فى هذا الـعـرض لكـسر الـزمن واسـتنـهاض
هـمم اجلـمـهور احلـاضـر من هـذا الزمـن للـتـفاعل

مع احلدث ...

أمـا الـتــمـثـيل  فـقــد ضم الـعـرض عــنـاصـر تـمــثـيـلـيـة
هرج " و" سماح جيدة منـهم الثالثى "طارق عزت ـ ا
مـصـطـفى ـ وطـفاء " و " عـبـد الـنـاصـر جـعـفـر ـ عـبد
الـله " أمـا الـثـنـائى ـ اخملـرج ومـسـاعـده أو الـغـسـالة "
فـــلــقــد كــان أداؤهم احلـــوارى فــاتــراً ال يــرقى لألداء
ـسـرحى األمـر الـذى تـرتب علـيه هـبـوط اإليـقاع أو ا
شـده لـلخـلف بـدالً من دفـعه لألمام  وتـبـقى حتيـتـنا
ـــســـرح لـــكـل من شـــارك بـــالــــوقـــوف عـــلى خــــشـــبـــة ا
بـاجلـهد أو بـاحملـاولة ومـنـهم  عبـد الـرحمن جـابر 
صالح إسـماعـيل  أحـمد غـريب  محـمـود عثـمان 
عـــبـــد احلــمـــيـــد لـــبـــيب   مـــحــمـــد عـــبـــد الــرحـــمن
واألطفال  شريف  سارة  مر  مصطفى .  

ــسـرحـيـة " ثـورة الــزجن " تـألـيف مـعـ لــلـمـهـرجـان 
بسيسو  وإخراج كامل عبد العزيز ...

غسلة لينشره ... ـهرج التاريخ من ا "عندما يخرج ا
" تــلك هى الــتــكــئــة أو احلــيــلـة الــتـى اعـتــمــد عــلــيــهـا
ــؤلف مـعـ بــسـيـســو كـمـبــرر السـتـحـضــار الـتـاريخ ا
لــيـحـاكى به احلـاضــر  مـخـتـاراً لـفـتــرة تـاريـخـيـة فى
ــــعــــتــــمــــد الـــــقــــرن الـ  16بــــالــــبــــصـــــرة أثــــنــــاء حــــكـم ا
 مــســتــعــرضــاً صــورة من صــور االســتــبــداد والــظــلم
والــتى تــصـدى لــهــا الــثــائـر عــبــد الــله بن مــحــمـد أو
مـحـمد بن عـبد الـله الذى دفع ثـمـناً لـتصـديه للـظلم
عتمد الذى مثل واالستبداد أن لقى حتفه على يد ا
الــتـى حــمــلت ... بــجــثـــته وقــام بـــاغــتــصـــاب زوجــته 
سـرحية ب جمهور العرض ـ فى الصالة ولتختتم ا
ـهـرج " من يـعطى ـقـولة عـلى لـسـان الـزوجـة ثم ا ـ 

ولود اسمه ? " ... ! هذا ا
وأتـــوقـف هـــنـــا عن االســــتـــفـــاضـــة حــــول تـــفـــاصـــيل
ـا أحـكى احلـدوتــة حـيث إنـنى لم أقـرأ الـنص  وإ
مـــا اجـــتـــهـــدت فى مـــحـــاولــــة فـــهـــمه من الـــعـــرض ـ
أصـبـت أو أخـطــأت ـ فـمــا لم يــصـلــنى من الــعـرض
لء الـفراغ كـثيـر...  لـذا فإنى ال أريـد االجـتهـاد 

من مخيلتى .

ولــــنــــتــــحـــدث عـن الـــعــــرض  فــــنــــجــــد أول مـــلــــمح
يسـتوقـفنـا للـوهلـة األولى هو جـمعه ألجـيال ثالثة
" كــبـار  شـبــاب  أطـفــال "ومع مـواصـلــة الـعـرض
قفـز السـؤال إلى ذهنى : تـرى ; هل وجود الـكبار
أفـــاد الـــتــجـــربــة ? أم شـــدهـــا إلى األداء والـــشــكل
الـكالسـيـكـى  هل عـدم اقـتـصـارهـا علـى الـشـباب
ــرونــة واحلــيــويــة والــطــمـوح ..? فــقـط أفــقــدهــا ا
ـلـمح الـثانى وهل كـان لألطـفـال دور ... ?!! أمـا ا
والـذى يــصــدم الـعــ مــبـاشــرة هـو ذلـك الـديــكـور
بشكـله التقـليدى والذى مـثلت مفرداته عـبئا على

 صالح إسماعيل

 سماح إبراهيم 

 السويس
من الفرق
التى

شاركت فى
أولى دورات
هرجان ! ا

عرض
ينتمى

لكالسيكيات
الثقافة
اجلماهيرية

 أين السويس .. ?

ثورة الزجن ومحاولة للفهم

 ملمحان أساسيان

 كالسيكيات الثقافة اجلماهيرية

مثلون  ا

> يـرى إيـريك أن الـكـيـنـونـة هى حـالة تـعـمل عـلى حتـقـيـقـها لـكى «تـكـون». يـجب أن تـكـتـشف ما
حتـسه وتعـبر عـنه بشـكل كلى.. دع قوة دافـعة تـقود إلى أخـرى بال إعداد عقـلى متـضمـنة كل ما
قـاطعات  الـتداخالت وكل ما يـسبب تشتـيتاً يـجب لهذه الـعناصر أن تـكون متـضمنة يـحدث ا

ا حتسه. فى السلوك وال تفعل أكثر أو أقل 
سرحي جريدة كل ا
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شكالت الرقابية بسبب تناولها لقضايا شائكة. > مسرحية «كله على الله» للمخرج سمير عزمى تعانى عدداً من ا

حتى عام .1940
نـــــادى حى الـــــعـــــرب:  أسـس ســــيـــــد احـــــمـــــد غـــــانــــدى
سـرحيـة نادى حى الـعرب بـاسم الفـرقة ومجـموعـته ا
ـؤلفها وقدمو أول أعـمالهم حـياة الرجل بـ زوجت 
يــوسف حــسن الـــذى كــان أمــيــا كــمـــا قــدمت الــفــرقــة
مسـرحـيـة صـور من الـعـصر لـسـيـد عـبـد العـزيـز وكـلـتا
ـســرحـيـتــ تـدور فـكــرتـهـمــا فى اإلطـار االجــتـمـاعى ا

ومحارة التقاليد.
ريخ وكانت الفرقة ريخ:  كان ألعـبادى بنادى ا نادى ا
سرحـيات الـتى يقـوم بتألـيفـها ألـعبادى تقـوم بتـمثـيل ا
قـدم ألعـبـادى مـسـرحيـة عـفـراء وهى بـالشـعـر الـقومى
كـــمــــا اشــــتـــرك ومــــســــتــــمـــده مـن روح األدب الـــعــــربـى 
ـر فى عام 1934والـتى ك  ألعـبـادى فى مـسـرحـيـته ا
كـانـت تـدعـو لـلـقـومـيـة ونـبـد اخلالفـات الـقـبـلـيـة(يـكـفى

النيل أبونا واجلنس سودانى).
ـا ســبق إلى أن الـذين قـامـت عـلى أكـتـافـهم نـخـلص 
سـرح فى فترة الـعشريـنيـات والثالثيـنيات هم حـركة ا
عـهد ـثـقفـ من خريـجى كـليـة غـردون وا من صـفوة ا
سـرحية العـلمى وغـيرهم وإنهم حـملوا لـواء النهـضة ا
واحلـركة الوطـنية مـعا. كـما نسـتشف أيـضا أنه وحتى
مطلع الثالثينيات لم يتسنى المرأة سودانية أن تعتلى

سرح بعد.  خشبة ا
مسرح بخت الرضا

 اعد أسكوت مفتش عـام التعليم مذكرة إضافية فى
عـــام  1933 عـــدد فـــيـــهـــا مـــقــــتـــرحـــاته إلصالح حـــال
ــذكـرة نــظــام الـتــلـقــ واحلـفظ الــتـعــلـيـم.وانـتــقـدت ا
ــــدارس ــــوروث الــــذى انــــتــــقـل من اخلــــلـــــوة حــــتى ا ا
الـــوســـطى واقـــتــرح إنـــشـــاء كــلـــيـــة لــتـــدريب مـــعـــلــمى
ــدارس األولـــيــة يــكــون من ضـــمن أهــدافــهــا إجــراء ا
دراسـة من قبل تعليـمي لهم معـرفة كافية باإلسالم
وتـاريـخ الـعــرب واألدب والــتـقــالــيــد وإصالح شـروط
ــعــلـمــ وإنـشــاء مـدرســة زراعــيـة تــشـجع اخلــدمـة ا
زارعـ السودانـي علـى حتس وسـائل الزراعة ا
ـنتـقلة ـكتـبات ا واالهتـمام بـتعـليم الـكبـار من خالل ا
والــسـيــنـمــا إضـافـة إلـى إعـادة تـنــظـيـم إدارة الـتـعــلـيم
بتقـسيم شـمال السـودان إلى أربع منـاطق تخضع كل
فـتش يـشرف عـلى األبحـاث والتـجارب واحدة مـنهـا 

واإلصالحات) .
بــعـــد ســـتــة أشـــهــر كـــون مـــجــلـس لــلـــنــظـــر فى مـــذكــرة
أسـكـوت واقـتـرح اجملـلس إنـشـاء كـلـيـة لـتـدريب مـعلـمى
ــدارس األولـــيـــة تــكـــون أهــدافـه إتــاحـــة تــعـــلـــيم فــوق ا
األولى تـــكـــون مــدتـه خــمـس ســنـــوات عـــلى أن تـــكــرس
يدانى وتوفـير دروس باللغة الـسنة األخيرة للـتدريب ا
اإلجنليـزية وتـنظـيم فرق جتـديديـة للـمدرسـ وإيجاد
فـرص لــلـعــمل الـيــدوى والـتــدريب الـزراعى بــاإلضـافـة
إلى ارض يقـام عـليـهـا الـتدريب الـزراعى. كـما أوصت
الـلـجنـة بـان تـبنى الـكـلـية فـى منـطـقة ريـفـيـة ومن مواد
ـوذجا لقـرى ومنازل أهلـية).فتحت وبتصـميم يصلح 
بخت الرضا فى عام  1934بالقرب من الدو ونقلت
ــدارس لـــهـــا مـــدرســـة الـــعـــرفـــاء لـــلـــتـــدريب مـــدرسـى ا

األولية. 
ويـقول الـفـكى عـبد الـرحـمن (وبخـت الرضـا لم تـكتف
ـسرح أداة أو وسـيلـة من وسائل فقط بـان جتعل من ا
ـسـرح أيــضـا من ـا خــرجت بــا الــتـربــيـة والــتـعـلــيم وإ
ــســرح وشــيــجـة ــدرســة إلى اجملــتــمع وجــعــلـت من ا ا
ــديـنــة ورغم أن هــنـاك ـدرســة بــالـقــريــة أو ا تــربط ا
مـدارس أنـشـئت قـبل بــخت الـرضـا كـانت قـد أسـهـمت
فى هذا اجملال إال أن بخت الرضـا قد اختلفت عنها
بـأنـهــا أعـدت لــذلك عـدتـهــا كـامــلـة..لم تـكــتف بـكــتـابـة
ــقــاالت واإلرشـــادات لــلــمـــعــلـــمــ فى مـــدارســهم بل ا
ــــســـــرحــــيـــــات والــــكـــــتب زادت عــــلـى ذلك بـــــتـــــألــــيـف ا
ـعلم وبـإرشادات –هى لـيـست مـلـزمة –لـكـنـها –تـعـ ا

فى إخراج النص أو أعداده)
ــا كــتــبه الــفـكـى عـبــد الــرحــمن عن مــسـرح ويـتــضح 
ــسـرحى كــان عـمــلـيــة دائـبـة بـخت الــرضـا أن الــعـمل ا

ونشطة .
راجع  أهم ا

سرح و التغيير االجتماعى ا
عـناه الـشامل  ـ فى تـصورنـا ان الفـنون ال تـخلق الـتغـييـر 
لكـنها تسهم فيه إلى حـد كبير بآليـات قد تكون مباشرة أو
ـسـرح كـفصـيل ابـداعى غـيـر مـبـاشـرة وحـ نـتـحـدث عن ا
مشارك فى عـملية الـتغييـر فاننا يـجب أن نتوخى أنه مرآة
عـاكـسـة النـفـعــاالت  وكـوامن  أمـة  أى  أمـة كـانت  وحـ
ـسـرح الـســودانى  فـان لـلـحـديث بـعـد خـاص نـتـحـدث عن ا
ـســرح فى الـســودان كـرافـد ثــقـافى مــعـرفى  ومـخــتـلف فــا
ـتــد عــمــره نـحــو اكــثــر من قــرن اذا اعـتــمــدنــا مــا جـاء به
ـؤرخـون (مـسـرح ارســطى له تـقـالـيــده االرسـطـيـة ) حـيث ا
يؤرخون لـبدايته العام ( (1903 والذى بدا فـيه بابكر بدرى
درسة ـشاركـة تالميـذ ا أول عـرض له فى مديـنة رفـاعة 
ولدالـنبوى  ثم بعد ذلك االبـتدائية (االوليـة ) فى ساحة ا
نــقل نــشــاطه الى مــديــنــة ام درمــان حــيث افــتــتــاح مـدارس
ــســـرح  كــفـــصــيل ـــؤشــرات تـــشــيـــر الى ان ا االحـــفــاد كل ا
ابـــداعـى كـــان يـــنـــزع من خـالل الـــرواد الى الـــتــــغـــيـــيـــر  بل
ويــتـعــجل فى بــعض االحـايــ ذلك الــتـغــيـيــر  بـخــاصـة من
جـانب خريجى (كـليـة غردون او كـليات وجـامعـات بيروت و

مصر  )
مسرح اجلاليات 

ــســرحـيــة فـى الــسـودان  إذا رجــعــنـا الـى تــاريخ احلــركــة ا
ـبـاشر فـسـنـجـد ان مـسـرح اجلـالـيـات كـان له تـاثـيـره غـيـر ا
صرية سرحية  حيث كانت اجلاليات ا فى دفع احلركة ا
 الـــســوريــة  الــيـــونــانــيـــة وغــيــرهــا  مـــســارح تــقـــدم فــيــهــا
عروضـها ونشـاطاتها الـثقافـية اخملتلـفة  ولكـنها على رغم
ـتـفـرج الــسـودانى   كـان مــحـدوديـة الـتــفـاعل بـيــنـهـا وبــ ا
لـوجودها اثر بـصورة او باخرى وما أورده حـسن جنيلة من
دخـول عــلى عــبـد الــلــطـيـف الى كـوالــيس مــســرح  اجلـالــيـة
صـرية  ومتابعته لعمـلية التحضير لـلمسرحية ومحاولته ا
بـعـد ذلك تـطـبــيق مـا شـاهـده فى مــسـرحـيـة (صالح الـدين
ها العام ( (1923ولعل مسرحية االيوبى ) ح اعيـد تقد
(صـالح الــدين االيــوبى ) كــان لــهــا دورهــا الــبــارز فى اثــارة
احلـــمـــاس والـــتـــنـــبـــيه الى الـــعـــدواجلـــاثم عـــلـى صـــدراالمــة
(االسـتـعـمــار االجنـلـيـزى ) وضـروة الـسـعـى لـلـتـخـلص مـنه 
ــبــاشــر فى الــتــفــاف اخلــريــجــ حــول فــكــان لــذلك اثــره ا
حــركـة الــلـواء االبــيض وثـورة  1924و اغالق الـنــادى قـبل
الـثـورة بـعـام واحـد ولم  يعـاود نـشـاطه اال فى الـثالثـيـنات 
تـزامن ذلـك مع صـدورمــجـلـتـى الـفـجــر والـنــهـضــة فـاضـاف
سرح والشعر بل واحلركة صدورهما دماءجديـدة حلركة ا
الوطنـية عـموما  فـقد اسـتطاع عـرفات محـمد عـبد الله 
ومـحمد عـشرى الـصديق اسـتقطـاب اعداد اخلـريج الى
ا كـان له االثر والنقلـة النوعية حتى فى عـالم الصحافة 
طـرح الـقــضـايـا واثــارتـهـا عـلى نــحـو جـديــد  فى فـتـرة كـان

الطاغى على االعمال االبداعية جلها هو الشعر .
عبيد عبد النور 

هـو مـؤسس مـدارس بـيت االمانـة فـيـمـا بعـد  كـان قـد عاد
من بــيـروت بــعـد انــتـهــا ء امـد دراسـتـه فـيـهــا  فى مـنــتـصف
ـلـوءا بـحـمـاس الشـبـاب  سـاعـيـا الى الـتـحرر الثـالثيـنـات 
ــسـرح  هــو االداة الـفـعــالـة فى يــدفـعه اعــتـقــاد راسخ بـان ا
شاركة ـسرحيـة  عمـلية الـتغييـر  فبدا بـتقد عروضه ا
اهو جديد منتقدا عدد من اخلريج  محاوال ان ياتى 
من خـاللـهــا الــســلــوك االجـتــمــاعى  الــذى كــان فى تــصـوره
منـافيـا للـعادات والـتقـاليـد كمـثال (شـرب اخلمـر/ الصمت
ـستـعمـر االجنلـيزى  ) مـحاوال عمـا هو حـادث من عسف ا
خــلــخــلــة الــواقع  مــا  اوقــعه فى  مــصــادمــات ولــعل اشــهــر
ــمـــثـــلــ ـ فى ســـيــاق مــصـــادمــاتـه كــانـت حــ (سب احـــدا

ــا ألـب عــلــيه الــعــرض ـ الـــدين وهــو فى حـــالــة ســـكــر  ) 
ـفـتى رجـال الــدين  الـذين رفـعــوا عـلـيه دعــوى ضـده الى ا
ـسـرح  ورد (احـمـديـوسـف هـاشم ) والـذى  افـتى لــصـالح ا
بـان ذلك ال يــعـدو كـونه تــمـثـيال لــيس الـقـصــد مـنه االسـاءة

مثل يتقمص دوره مثله مثل الصوفى .  للدين  الن ا
الرقابة 

انـــتــبـــهت الــرقـــابــة فى تـــلك االونــة الى خـــطــورة الـــفن بــكل
سـرح  الـغـنـاء الـصـحـافـة ) فـلـجأت فـعـالـيـاته (الـشـعـر  ا
بدع طاردة ومحاصرة ا عروفة  بالتالى الى وسائلها ا

ولــعل اشــهــر الـرقــبــاء فى ذلك احلــ هــو ادوارد عــطــيـة 
الـــذى كـــان يــســـتـــدعى  وبـــصــورة دوريـــة كل من خـــالـــد ابــو
الروس وخلـيل فرح كلـما انتـجا عمال جـديدا  وعلى وجه
اخلــصــوص خــلــيـل فــرح الــذى كــان يــعــد ســيــاســيــاً وفــنــانــاً
يخشى من سـطوة خطابه وتـأثيره عـلى اجلماهيـر بخاصة
حـ كــتب قــصــيــدته (فــلق الــصــبــاح  مــاهــوعــارف قــدمـو

فارق )  ا
كـل هــــذا وغــــيــــره يـــوضـح الى اى حــــد كــــانـت الــــســــلــــطـــات
ستـعمـرة تخشى الـفنـون وتتهـيب سطـوتهـا التى كانت فى ا
تـصــورهـا  ســتــقـود الى ثــورة مـضــادة تـطــيح بــوجـودهم فى

قطر كالسودان . 
ابراهيم العبادى  سيداحمد غاندى 

سرحـيات الـتى حفـرت فى الوجـدان القومى ولـعل أشهـر ا
ـؤلـفـهـا ابراهـيم  الـعـبادى  ر  ك  الـسودانى مـسـرحـيـة ا
وقـد وجـد العـبـادى بحـسه الـفـنى مفـتـاحـا للـدعـوة القـومـية

سرح  أول ظهور للمرأة فى ا
ــسـرح كــان لــلــسـراج شــرف أن يــكـون أول مـن فـتح ابــواب ا
ـثلة  حيث كانت راة السودانيـة وألول مرة تظهر  امـام ا
ادوراها يـؤديهـا الرجـال  فكـانت سارة مـحمـد التى قـوبلت
تمـثل فى رشقـها بـاحلجـارة والطـماطم الـفاسد بالرفـض ا
وذلك فى اول عـرض مــسـرحى لــهـا  وكـان ان انــتـهت تـلك
ــراة االسـطـوريـة الى نـهــايـة مـحـزنـة ظـلـت اسـيـرتـهـا حـتى ا

اتها ..  رض النفسى حتى  رحيلها وظلت صريعة ا
وحــتى هـذه الـفـرقـة لـم يـكـتب لـهـا ان تـســتـمـر وسـرعـان مـا
انـزوت فى جـيـوب التـاريخ وبـاتت تـاريـخـاً  ولم تـنـبـعث لـها
حياة اال فى اعقاب ظهـور فرقة( تور اجلر/عثمان حميدة
) وابـــوقـــبــــورة /مـــحـــمـــودســـراج  وعـــثــــمـــان احـــمـــد حـــمـــد
ودابـدلــيـبـة  واســمـاعـيل خــورشـيـد  والــفـاضل ســعـيـد فى
مـطـلع اخلـمسـيـنـات .. انحـصـر نشـاطـهم من خالل مـسرح

االذاعة !
سرح القومى  افتتاح ا

لن نتعرض لتاريخ بنائه لكننا معنيون باول موسم مسرحى
ـــســـرح الـــقـــومى حـــيث كـــان فـى تـــلك األيـــام يـــرأس إدارة ا
االستاذ الراحل الفكى عبد الرحمن وكانت فى تلك السنة

سرح.  1967أول مواسم ا

 مسرح
اجلاليات كان
له تأثير كبير
على احلركة
سرحية ا

الرواد: نزوع
للتغيير..
وأعمالهم
دعوة
للتعجيل
 به

تهانى الباشا

 سلمى الشيخ
سالمة

 . كاتبة وناقدة سودانية
تحدة  مقيمة بالواليات ا
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دراسة فى خطاب القيم والتحول االجتماعى  
سرح السودانى أسئلة احلداثة فى ا

(اجلـــــاروف) و (عــــجـــــلـــــة جـــــادين
الـــتـــرزى) الــــتى تــــعـــالج قــــضـــايـــا
همش ثقافـيا واجتماعياً اإلنـسان ا
ؤلف فى نهج الذى يتبعه ا بذات ا

كافة أعماله.
كـمـا قدمت جـماعـة مـسرح الـسودان
الـواحــد عــرضـاً مــسـرحــيــاً بـعــنـوان
(صور للتعايش والسالم) على شرف
ــسـرحــيـة مـهــرجــان أيـام الــبــقـعــة ا
تــنــاولت قــضــايــا الـنــزاع األهــلى فى
ــوذجــهــا الــســودان خــصــوصــاً فى 
األطــول عـمـراً  – حــرب اجلـنـوب –
وكـــــذلـك إشـــــكـــــاالت الــــــتـــــمـــــيـــــيـــــز
واالضـطــهـاد الــثـقـافى واالقــتـصـادى
والـــــســــيــــاسى الــــذى يــــعـــــانــــيه ذلك
اإلنـــســــان ضــــمـن دائــــرة الــــشــــمـــال

السودانى / الثقافى. 
وكــذلك قــدمـت فــرقــة (ود حــبــوبــة)
ــســرحـــيــة عــرضــاً تـــنــاول مــحــاور ا
مـختلـفة لقـضايا اجـتماعـية سيـاسية
ودلل عــلى كــيـفــيــة تــأثــيـر الــســلــطـة
الــســـيـــاســـيـــة فى قـــنـــاعـــات الـــفــرد
وإحـــالــتـه إلى مـــجـــرد مـــسخ مـــشــوه
ـجــرد وصـوله إلـيــهـا. كـمــا تـنـاولت
الـترسـبات الـقـبلـية الـتى توجه مـسار
الـتـقـسـيم الـسـيـاسى فى الـسودان أو
وازنة مـا يصـطلح عـلى تسـميـته ب(ا
الــقــبــلــيــة) الــتـى بــدت جــلــيه ضــمن
مــــشـــهـــد االســــتـــعــــداد لـــلـــمــــعـــركـــة
االنـتـخـابـيـة فى سـيـاق الـعـرض الذى
تـــنـــاول واحــــدة من أهم الــــقـــضـــايـــا
احملـــوريـــة فى الـــتــــاريخ الـــســـيـــاسى
لـلـمــجـتـمع الـسـودانى والــتى تـنـاولـهـا
ــســرح مـن قــبل فى فــتــرات كــتــاب ا
طــويــلــة إلى أن وصــلت احلــد الـذى
وضع الـكـاتب (سعـد الـله ونوس) فى
أولــــويـــات اهـــتــــمـــامــــاته الـــفــــكـــريـــة

سرح. السياسية عبر ا
وأخــــيــــراً بــــقـى أن نــــشــــيــــر إلى أن
تــنــاولــنــا لــهــذه الـنــمــاذج ال يــنــهض
بـــالــضـــرورة عـــلـى مـــحــاكـــمـــة تـــلك
األعــمــال مـن مــنــظــور درامى هــذا
ــــــســـــرحــــــيـــــات ألن بــــــعض هــــــذه ا
خـصوصاً مـسرحيات عـبد الله على
إبـراهيم تعانى مـشكالت عديدة فى
بـــنـــاءهـــا الـــدرامـى وكـــيـــفـــيـــة بـــنــاء
الـشــخـصــيـات ومــسـتــويـات احلـوار
الــــتى عــــادةً مــــا تــــكـــــون أعــــلى من
مـسـتـوى الـشـخـصـيـة. فـمـا نـقـوم به
ــقـــالــة ال يــحــتـم عــلــيــنــا فى هــذه ا
إجـراء مـحـاكـمــة بـنـائـيـة كـمـا ذكـرنـا
ــا اعــتــمــدنــا فى ذلك وبــشــكل وإ
ــضـمــون الـقـيــمى الـذى كـلـى عـلى ا
سـرحـيات وعالقـتـها بـقيم تـقـدمه ا
احلـداثـة الفـكـرية والـفـلـسفـيـة محل

الدراسة.

الـقـضـايـا االجـتـمـاعـيـة األخرى الـتى
ــؤلف مـن خاللــهـــا أفــكــاره يــطـــرح ا
ـرتبـطة فى الـتنـويـرية واإلصالحـية ا
عاجلة وإكتشاف التراث جـزء منها 
الـسـودانى. كـمـا تـمـيـزت مـسـرحيـاته
بـاإلضـافـة إلى ذلك بـفـرادة الـتـنـاول
وحق الــــســـبـق فى طــــرح مـــشــــكالت
اجــتـــمــاعــيـــة مــتـــرســخه بـــشــدة فى

خارطة اجملتمع السودانى.
صراعات العصر أقواس لم تزل

مفتوحةً بعد:-
ـاذج مـسـرحـيـة سـودانـيـة وهـنـاك 
أخـرى تتناول فى مضمونها قضايا
إجــتـــمــاعـــيــة وســـيــاســـيــة الـــطــابع
تـوجهها بشـكل أو بآخر لطرح جزء
من إشكاالت هذا اجملتمع. فها هو
ــسـرحى الـشــاب (مـجــدى الـنـور) ا
تــــتـــنــــاول مــــســـرحــــيـــاتـه قـــضــــايـــا
إجـتمـاعـية هـامة ومـلـحة ومـرتبـطة
بـالـصـراع اآلنـى لـلـمـجـتـمع مـركـزةً
فى أحــد جـوانـبـهــا عـلى صـراعـات
الـــســلـــطــة الـــســيـــاســيـــة وتــقـــســيم
الــــســـــودان إلـى مــــركـــــز ذو تـــــوجه
عـــروبى إسالمـى وهــامـش ال حــول
له وال قــوة يـتــكـبــد عـنــاء الـهــجـرة
والــــنــــزوح واالســـــتــــعالء الـــــعــــرقى
والــنـــزاعـــات األهــلـــيــة وإشـــكــاالت
الـتنـمـية بـكـافة أشـكالـهـا خصـوصاً
ــة نـــقــاره) و عــبـــر مــســـرحــيـــاته (
(احلــــــــلــــــــة الــــــــقــــــــامـت هــــــــسع) و

شـخــصـيـة مــصـابـة بــحـالـة إنــفـصـام
ذاتى ورفـض لــــواقع يــــحس بــــأنه لم
يــكن يــتــمــنـــاه; فــبــدأ ذلك الــنــمــوذج
يــتـجــلى فـى شـخــصــيــة (خـلــيل) ابن
األزمـة نفسها بأن أصبح مُدمناً على
تــعـــاطى اخلــمـــور بــديـالً عن الــوعى
ــا يــقــلـقـه بــتــلك األســئــلـة. الــذى ر
عبد الله على إبراهيم ونسيم

نشود:- التغيير ا
أمـا النـموذج اآلخر والـذى نسـتعرض
من خاللـه أهم مــفــاهــيم ومــقــومـات
احلـداثــة وجتــلـيــاتـهــا الـفــكـريــة هـو
مـسـرحـيـات عـبـد الـله عـلى إبـراهـيم
الــتى لم تـخــرج جـمــيــعـهــا من عـكس
اإلشـكاليـات االجتـماعيـة والسيـاسية
لـلـمـجـتـمع الـسـودانى من خـالل رؤية
تـغــيـيـريــة عـرف بـهــا عـبــد الـله عـلى
إبراهيم من خالل كتاباته القصصية
والـفـكريـة والـسـيـاسيـة عـلى الـسواء.
فـكثيراً ما عبرت مسرحياته جميعها
عن إشـــــكــــــاالت مـــــا فى الــــــتـــــاريخ
والـثـقـافــة والـعـرق والـطـبـقـة والـنـوع
ـشـروع احلـداثى تـمــثـلت فى عـجــز ا
الـسودانى عن صـناعـة التـغيـير الذى
من شـانه أن يخلق الـقدرة على إدارة
الـتـنـوع بـأشـكـاله اخملـتـلـفـة وإلى بـناء
ــــــؤســـــســـــات وبــــــسط الــــــعـــــدالـــــة ا
االجـتـمـاعـيـة فى عـدم قـدرته لـلـحد
ـــديــــنــــة عــــلى الــــريف من تــــغــــول ا
وقـدمت مسرحـياته أيضاً الـكثير من

لـكـتـابـات مـسـرحـيـة سـودانـيـة مـنـهـا
كـتـابـات (حـمـدنـا الـله عـبـد الـقـادر).
فـفى مسرحـية (خطـوبة سهـير) التى
نـاقشتـها وطـرحهـا للـعديد تـميـزت 
من الـقيـم االجتـماعـية مـثل إشـكالـية
اإلغـــتـــراب عن الـــواقع أو الـــفـــصــام
االجـتماعى الذى جتلى فى شخصية
والـدة سـهـيـر بتـفـاخـرهـا وتـظـاهـرها
بـــغــيـــر حــقـــيــقـــتــهـــا االجــتـــمــاعـــيــة
وإشـكــالـيـات الـتــفـكك األسـرى الـذى
ســبـبه  (خــلــيل) والـد (ســهــيـر) كــمـا
تـتـجـلى عـبـر إشـارة واضـحـة أغـفـلـها
ــسـرحــيـة بــالـدراسـة كل من تــنـاول ا
والـــتـــحــــلـــيـل حتـــاول تـــوضــــيح أثـــر
الــصــدمـة الــتى عــاشــهــا رهط غــيـر
قــلـيل من األجــيــال الـســودانـيــة الـتى
عـاصرت فترة االسـتعمار الـبريطانى
وانـــخـــرطت فـى مـــعـــركــــة الـــتـــحـــرر
ـتـلـئـة بـآمـال الـبحث الـوطـنى وهى 
عن غـدٍ أفضل فـوهبت كـل طاقـاتها
حملـــاربــة ذلك الـــشـــبح اجلــاثـم عــلى
صــدرهــا ومن ثم عــاصـرت الــفــتـرة
الــــتى تـــــلت خـــــروج اإلجنــــلـــــيــــز من
الـسـودان والتـى تسـبـبت هى األخرى
فى فــضح األنــظــمـة الــوطــنــيــة الـتى
تـلتـها ولم تـقدم شـيئـاً لذلك اإلنـسان
الـذى عــقــد آمـاالً عــلـيــهـا. لــيـتــحـول
ــوجب  هـذه إنــســان تـلك الــفــتــرة 
الصدمات وذلك الفشل الذريع  الذ
ســبــبــته له أنــظــمــته الــوطــنــيــة إلى

ــــســــرح الـــســــودانـى مــــنـــذ إرتـــبـط ا
بــواكـــيـــره األولى بـــحــركـــة احلـــداثــة
وقـيمها الـفكرية واالجـتماعيـة. فمما
ال خـالف عـــــــــلــــــــيـه أن الــــــــدرامــــــــا
سرح أوالً الـسودانـية والـتى بدأت بـا
ــاضى عــلى يــد فى مــطــلـع الــقــرن ا
الـشــيخ بـابــكـر بــدرى كـان لـهــا مـنـذ
الـبـدايـة إرتـبـاطـهـا الـوشـيج بـالـهـمـوم
االجـــتــمـــاعــيـــة والــنـــضــالـــيــة فـــقــد
ــــســــرح فى ســــاهــــمت عـن طــــريق ا
قــضـــايــا الـــتــعـــلــيم والـــنــضـــال ضــد
االســــتـــعـــمــــار ومـــحـــاربــــة الـــعـــادات
الــضـارة. بل مــا يـذكــره الــتـاريخ لــهـا
ـرأة فى ســيـاق وقــوفـهــا مع تـعــلــيم ا
تـــاريــــخى كــــانـت حتـــكــــمهُ عـالقـــات
الــسـيــطــرة الــذكـوريــة وتــنــقـسـم فـيه
طـبـقـات اجملـتــمع بـنـاءً عـلى تـراتـبـيـة
تــعــتــمــد الـتــمــيــيــز الــنــوعـى أســاسـاً
لـتصنيفـها منفـصلة بذلك عن تاريخ
حـضـارى ضـارب بـجـذوره فى تـكوين
ـــالــكه اجملــتـــمع الـــســودانـى مــنـــذ 
ـمالك ـة. حـيث شهـدت تلك ا الـقد
رأة فـيـها ذات تـعـاليـم وقيـمـا كانـت ا
وضع اجـتماعى متميز وصل حد أن
تـعـتـلى قـامـات الـعـرش حـاكـمـة لـبـنى
ـلـكات أهـلـها فـيـما عـرف بـظـاهرة ا
(الـكنـداكات). والـشاهـد على تـعظيم
ـــرويــ أن الــنـــســـاء عــمـــومـــاً بــ ا
ـكــتــوبـة بــالـلــغـة لـوحــات الــقـرابــ ا
ــلــوك كــشــفت عن ــرويــة لــغــيـــر ا ا
حــرص أصــحــابــهــا عــلى اإلنــتــسـاب
لألم قــبل األب وكـان الــواحـد مــنـهم
يـعرف نـفـسه بأنه فالن بن فالنه بن
فالن ويـبدو أن أول ملكة تبوأت ذلك
لـكة (بـرتارى) (.280 ـنـصب هى ا ا
ـدفونـة فى الهـرم العـاشر فى ق.م) ا
مـقـبرة الـبـجراويـة اجلـنوبـيـة وبعـدها
بــقــرن جــلــسـت (شــنــادخــيــتى) عــلى
ــمــلـــكــة أيــضــاً ومــا إن حل عــرش ا
يالد حـتى تعاقب الـقرن األول قـبل ا
عـلى مركز الصـدارة عدد من النساء
الــشـــهــيـــرات وحتـــقق لــبـــعـــضــهن –
(أمانى رينيس) و (أمانى شاخيتى)
ا أمانى تورى - اجللوس  –ور

عـلى الـعـرش وتـركن بـصـمـاتـهن عـلى
ـا يـفـيـد بـأن الـتـوجه ـمـلـكـة  آثـار ا
ـسرحى - منذ بواكيره األولى - لم ا
يـنــشـأ مــعــزوالً عن تـربــته الـثــقـافــيـة
ـا ارتـبط بـالـقـيم احلـداثـيـة الـتى وإ
كـانت إرثـاً طـويالً وتـاريـخـاً مـسـتـمـراً
عـبر الوعى متعلقاً بحن العودة إلى
مـــا هـــو إيـــجـــابى فى ذلـك الـــتــراث
ولـــيـس بـــالــــضـــرورة أن يــــكـــون ذلك
الـتــوجه واعـيـاً فـى كل األحـوال فـقـد
يـظل خفـياً غـير مـدرك على مـستوى
الــعـقل ولــكــنه يــظل مــوجـهــاً ودافــعـاً
لـعدد من الـسلوكـيات الالواعـية التى
حتـددها اسـتجـابات الـفرد الـتلـقائـية

إزاء ما يعتريه من مواقف.
حمدنا الله عبد القادر.. نافذة

على سُقُوط القيم:-
ـكن أيـضـاً أن نـسـتـخـلص عـدد من
ــــاذج الــــســــمــــات احلــــداثــــيــــة فى 

«خطوبة سهير»
مناقشة جريئة
واطن فى لصدمة ا
األنظمة.. بعد
رحيل االستعمار

سرح السودانى ا
منذ البداية

مرتبط 
بالهموم
االجتماعية
والنضالية

راشد
مصطفى
بخيت

صرية للطفل للشاعر مسعود شومان. ناقشة موسوعة األغانى ا اضى ندوة  > بقصر ثقافة اجليزة عقدت األسبوع ا
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وداعًا هاملت.. 
دعوة إلى التطهير 

وت الذى يضحك  على خلفية ا

محمود احللوانى

يـــعـــرفه هـــو.. مـــوت الــرجـــولـــة الـــشـــهـــامــة
اجلـــدعـــنـــة.. إلـخ وقـــد أدى مـــؤلف الـــعـــرض
مــحــمـــد فــاروق هــذا الــدور الــصــعب وأجــاد
وهـبته التمثـيلية التى ال ه بشكل الفت  تـقد

تقل عن موهبته فى التأليف.
ــؤلـف "مــشــهــد حــفـار ــهم.. لــقــد اســتــغل ا ا
الـقبـور وجمـجمة يـورك فى تفـجيـر ما بداخل
شـخـصيـاته من الـكومـبـارس" من معـاناة وآالم
وعــجــز ومــوت وقــد كــانت حــيــلــة بـارعــة من
الــنص/ الــعـرض لــيــقـدم دواخـل شـخــصــيـاته
ويــحـاصـرهــا فى مـشـهــد مـفـعم بــالـداللـة فال
نــســتــطــيع أن نــفــصل بــيــنــهــمــا بــ شــواهــد
نظر. أضرحة القبور واجلماجم التى تشكل ا
رئية إلى صورة داللية فـأحال بذلك صورته ا

سكوت عنه فى العرض. مشحونة با
ـوضــوع إذن قـا مـأسـاوى.. ومع ذلك فـقـد ا
ـمثلون أن يـصنعـوا حياة داخل هذه اسـتطاع ا
الـــقــبـــور وأن يــخـــفـــفــوا كـــثـــيــرًا مـن وقــعـــهــا
ــســرح مـع عــدم تــسـرب بــجــيــوشــيــهم عــلى ا
وضوع من أيديهم بينما يقومون اإلحـساس با
بـعـمل "إفيـهات" من بـاب "الـترويح الـكومـيدى"
ـا. وقـد تـمـيـزوا جـمـيـعًـا - الـشـكـســبـيـرى أيـضً
ـا - فى أداء أدوارهم: أحمـد مصـطفى تـقـريبً
مـحــمـد عـيـسى أحـمـد مــحـمـود أحـمـد عـلى
مــحــمـــد هــبــة صــادق أحــمـــد عــلى أحــمــد
سـمير نورهان محمد محمد العربى شيماء
عــادل شـيـمـاء شـداد أحــمـد هـانى  ومـؤلف

العرض محمد فاروق.
ـا قدمه ولم يرضه مجرد لم يـقتنع العرض 
وت داخل شخصياته من الـكشف عن أقنعة ا
أفـراد الـكورس- وهـذا فى نظـرنا كـاف جدًا-
فـقـام بـعـمل نـهـايـة سـعـيـدة لـلـعـرض أعـاد بـهـا
هــذه الـشـخــصـيــات إلى احلـيــاة مـرة أخـرى..
ـمـثـلون أخـيـرًا بـعـد جتـريب أكـثر فـقـد اتـفق ا
ثل من ثل فى أداء دور هـامـلت عـلى  مـن 
بـيـنــهم رأوا أنه أفـضل من يـقـوم بـالـدور بـعـد
أن جــربـوا أكــثــر من واحـد مــنــهم.. وفى هـذه
الـلـحظـة وبـيـنمـا يـبدأ زمـيـلـهم فى أداء الدور
ـمـثل الـنـجم» الذى إذا بـاخملـرج يـعـود ومـعه «ا
كـان قد انسحب فى بداية العرض.. وقد جاء
لـــيــلـــعب الـــدور.. وهــنـــا تـــتــقـــدم مـــجــمـــوعــة
الـكــومـبـارس إلى خـارج اخلـشــبـة مـتـشـابـكـة
األيـدى "يلتـفون حـول زميلـهم ليلـعبوا أدوارهم
ـشـهـد وبـعـيـدًا عن األضـرحـة وأقـنـعـة خـارج ا
ـوت الـتى تـركـوهـا لـلـمـمـثل الـذى ينـدمج فى ا
الـتمثيل وحده وقد أغلقت عليه الستارة.. فى
إشـارة إلى حتـرر هـؤالء الـبـشـر "الـكـومـبارس"
ـا بـداخلـهم ب ـوت بـعد أن تـطـهروا  من ا

وتى.. قابر وجماجم ا أضرحة ا
الــعــرض جنح فى أن يــقــدم نـفــسه بــبــســاطـة
وعـمق دون إسراف فى اسـتخدام أيـة عناصر
فـنية فاإلضاءة كانت فى خدمة ما يدور على
اخلـشــبـة لم يـكن هـنــاك اسـتـعـراض.. كـذلك
البس واإلكـــســــســـوارات والـــديـــكـــور كـــانـت ا

وسيقى. وا

وت تكون الفرصة سانحة دائمًا بالقرب من ا
لالعــتـراف بـاخلــطـايــا.. سـانـحــة لـلــنـظـر إلى
اخلـلف بغـضب إلى تلك احليـاة التى هزمـتها
الـتجربة نـفسهـا.. تكون الفـرصة سانحـة لنكأ

اجلراح وسماع صرخات األلم..
تكون الفرصة سانحة للتطهير.

ــعـانى الــتى نــقــلــهـا إلــيــنــا عـرض لــعل هــذه ا
ـــؤلف ــــا هـــامــــلت" هـى الـــتـى حـــركـت ا "وداعً
مـحــمـد فـاروق لـيــشـكل مـشــهـده من أضـرحـة
الـقبور ويـستدعى حـفار "هامـلت" ليواجه من
ـوت قـنـاعـه الـسـاخر خاللـه مبـاشـرة "قـنـاع ا
ـلك! مـضـحك ا ـتـمـثل فى جـمـجـمـة «يورك»  ا
ذلك الـوجه الـساخـر للـمـوت الذى يـدور حوله
ـهرج تنـتقل من الـعرض حـيث تظل جـمجـمة ا
يـد إلى يد وحتمـلق فيهـا األع وتسـائلها عن

وت. عنى".. معنى ا "ا
الـعـرض اسـتـعـار "هامـلت" شـكـسـبـيـر لـتـقدمه
فـرقة مسـرحية وأثـناء عمل إحـدى البروفات
مثل/ النجم عـلى مشهد "حفار القبور" يثور ا
الــــذى يـــــؤدى دور هــــامــــلـت ويــــنــــســـــحب من
ـسرحية ألن أحـد أفراد الكومـبارس تكلم أو ا

سعل.
ـسـرحــيـة ولـو يــقـرر اخملـرج االســتـمـرار فـى ا
أدى األمــر أن يـلـعب دور هــامـلت أى أحـد من

الكومبارس.
وهـكذا مهد العرض لبقاء مشهد حفار القبور
واسـتمراريته عـلى اخلشبة مع مـحاولة بعض
أفـراد الـكـومبـارس لـعب دور هـامـلت.. وبذلك
ــثــلى الــعـرض أن يــواجــهـوا أتــاح لــعـدد من 
لـك" ويسـائـلـوها عن "جـمـجـمة يـورك مـهـرج ا
ــــوت.. فـــــكــــانت اإلجــــابــــات ــــعــــنـى.. عن ا ا
نتظرة تأتى من اخلشبة نفسها لترينا أقنعة ا
مــــتـــــعـــــددة لـــــلــــمـــــوت.. عـــــلى وجـــــوه أفــــراد
الـكـومـبـارس فهـذه فـتـاة عـانس أكلـهـا الـفـقر
وظــلت تـنــتـظـر احلب الــذى لم يـأت ومع ذلك
ن يـدفع غـير أن فـلم تـشـأ أن تـسـلم نفـسـهـا 
ـنـعهـا من أن تـأتى لـتـكون من هـذا اإلبـاء لم 
بـــ أفــراد الــكـــومــبـــارس الــذين حتـــيط بــهم
ـــقــيم طــوال ــشــهــد ا شــواهـــد الــقــبــور فـى ا
الــعـرض لـيـس فـقط كــخـلـفــيـة ولــكن كـدائـرة
حتـيـط بـهـذه الـشــخـصـيـات  ويــقـدم الـعـرض
ا من الـشخصـيات األنثـوية األخرى أيـضًا عددً
الـتى حتيط بها أضرحة القـبور فهناك الفتاة
الـتى بـاعت نـفـسـهـا لـكى تـعـيش احلـيـاة الـتى
ريض وضحت حتـلم بها.. ولكى تعـالج أبيها ا
من أجـل حـبــيــبـهــا أحــد أفــراد الـكــومــبـارس.
ـسن ــرأة زوجـة "خـلــيل" الــسـكـيــر ا وهــنـاك ا
الــذى ال يــفــيـق من الــســكــر ويــعــد جــلــســات
ال وحتـضرها الـشراب فى بـيته فى مـقابل ا
زوجـتـه ويُـلـمَّح الـعـرض عـبـر حـوارات بـفـضل
أفــراد الـكـومـبــارس إلى أنه يـفــتـقـد لــلـرجـولـة

عناها اجلنسى أيضًا..
يــقــرر "خـلــيل" أن يــلـعـب دور هـامــلت بــعـد أن
فـشـل بـعض زمالئه يـقـول إنه سـيـقـدم الـدور
) فـيـرتـدى الـزى بـشـكل جـديـد (هـامـلت 2008
ــسك بـجـمـجـمـة وهـو يــتـطـوح من الـسـكـر و
ـلـك ويـنــاديـهــا: بـاســمه هـو يــورك مـضــحك ا
ــوت الـذى ــا عن ا "خــلــيل" ويــتـداعـى مـتــحــدثً

 عرض يرينا 
تعددة وت ا أقنعة ا

 الكومبارس يعلنون عن أنفسهم
ويخرجون ما بداخلهم

 أهم سمات العرض البساطة والعمق دون
إسراف فى استخدام العناصر الفنية
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> الـتغيير هو عمـلية االنتقال من حالـة إلى حالة أخرى أما التغـيير االجتماعى يعنى
ا تـكون أن الـتـنظـيم االجتـماعى أو احلـياة االجـتمـاعيـة تنـتقل من حـالة إلى أخـرى ر

أفضل.
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مجدى احلمزاوى
زاد» بحضور عدد من النقاد الستشارتهم قبل إنتاجه. سرحى «بالد فى ا اضى جلسة قراءة مسرحية للنص ا نتج واخملرج جالل الشرقاوى عقد األسبوع ا > ا
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باب الفتوح

قــبال بـل وأصــبح مــعــروفـــا ومــحــفـــوظــا; ولــكــنه أى
ـســرحـيـة اخملـرج لم يــحـافـظ عـلى قــواعـد لــعـبـتـه ا
ــا األمـر قـد خـرج من يـده ـتـد وإ بـشـكل جــيـد و
ـاذا? فهـو قـد حافظ فـى بعض األحـيـان وال ندرى 
فى األغـــــــلب  عـــــــلى أســـــــلــــــوب أن يـــــــقــــــوم  أفــــــراد
ـسـرح بـتــشـخـيص األمـور مـوجـودون عــلى خـشـبــة ا
ولـــعب أدوار الــــشـــخــــصـــيـــات مـن خالل مالبــــســـهم
الـعـاديـة الـتى كـانـوا بـهـا فى الـبـدء مع دخـول بـعض
األشـــيـــاء الـــبـــســـيـــطـــة الـــتى تـــســـاعـــد فـى عـــمـــلـــيــة
الـتشخيص هذه مـتوافقا مع قواعد الـلعبة ; ولكنه
فى مــشــهـد اجلــد وعــائـشــة خـرج عن هــذه الــلـعــبـة
ــــــعـــــــايــــــشــــــة وخـــــــرج من اســـــــتــــــدعــــــاء ودخل إلـى ا
الـشـخـصـيـة إلى وجـودهـا هى أى الـشـخـصـيـة عـلى
ـا يكـون قد البـسهـا الـكامـلة  ر ـسرح  خـشـبة ا
فـكـر أن هــذه الـقـضـيــة البـد أن تـقــدم هـذا الـشـكل
ــتــد من الــزمن الــقـد إلى ــنـزل الــضــائع  وأن ا
اآلن وال يصلح معه التشخيص ألن األمر لم ينته ;
مـثـلـة التى ولـكن هـذا الـتفـسـيـر مردود عـلـيه بـأن ا
قـامت بـدور الغـانيـة ورفـيقـاتهـا كن دائـما فى حـالة
البس الــعــاديــة الــتى تــشــخــيص عــلى اخلــشـــبــة بــا
كـانـوا عـلـيـهـا مع بـعض اإلضـافـات الـتى قـلـنـا عـنـها
مع أن األمـر بالـنسـبة لهـما وبـالنسـبة لـوجهة قبال 
ــــتــــد أيــــضــــا مـن خالل تــــصــــويــــر حــــالــــة نــــظــــره 
ــاضى إلى اآلن نــتــيــجـة ــمــتــدة من ا االغــتــصــاب ا
عــــدم وجـــــود هـــــذه احلـــــريـــــة . لــــكـن  فى اجلـــــانب
ــقــابل جنــد أنه قــد تــعــامل جــيــدا مـع اجملــمــوعـة ا
ــراد تـوصــيـلــهـا ; واســتـعـان وشــكل بـهــا تـعــبـيــراته ا
عـلى حتــقـيـق حـالـة الــلـعــبـة والــربط اآلنى لــلـحـدث
ــغــنى الــرائع والــذى كــان مـن أفـراد بــصــوت هــذا ا
مجـموعته ; وهـو أيضـا قد جنح عنـدما وضعه فى
بـعض األحـيـان داخل اجملـمـوعة بـحـيث ال يـبـ هو
كفرد وجاء األمر كـأن اجملموعة تغنى  وأيضا فى
ـــنـــاطق الـــتى حتـــدثت فـــيــهـــا اجملـــمــوعـــة بـــصــوت ا
ـا يـعـنى أن كـلــهم أسـامـة  ويـتم الـتـعـبـيـر أسـامـة 
عــــلى أن كــــلـــهـم واحــــد ثم وضع فـى أعــــلى يــــســـار
كـونـة لـظل اخلـيـال وأيـضا ـسـرح هـذه الـشـاشـة ا ا
الـتى تـعـبر بـوجـودهـا عن مكـان تل مـا أو جـبل ما 
واسـتـعـمالـه خليـال لـظل أيـضـا يـؤكـد عـلى مـحـاولة
ـسـرحيـة ; مع اسـتـعـمـاله  لـبـقـيـة عـنـاصـر الـلـعـبـة ا
أنــنى أعــتـقــد أنه لــو حــافظ فــقط عــلى الــتــشــكـيل
بـاجملمـوعة كأشـخاص أمـامنا  خـاصة وأن تـعامله
ـؤكد ـا أكد ا مـع ظل اخليـال لم يـضف جديـدا وإ
فـقط ; وتأتى نـهايته لـيؤكـد ما قلـناه حيث يـشترك
تمـلق مع قائد اجلـند مع البـغايا فى قتل الكـاتب ا
أسامـة بعد رفضه أن يـبيعـهم نفسه وسـيفه وكتابه
 ولـو حتـدثـنـا عن اسـتـخـدام اإلضـاءة فمـن السـهل
ـا أن نــعــرف أن الــتــنــفــيــذ كـان ســيــئــا بــاألمـس ور
خطـة اإلضاءة لو كـانت قد نـفذت كمـا يجب خلرج
األمــر أفـــضل  فــهــنــاك تـــأخــيــر وأشــخــاص خــارج
ـفروضـة فى الكـثـير من األحـيان ; كـما أن الـبؤرة ا

مثل وقعوا فى الكثير من األخطاء اللغوية.  ا
عـــمـــومــا هـى جتــربـــة حتـــسب حملـــمـــود عــبـــد الـــعــال
خاصـة وأنها الـتجـربة األولى له فى النـوادى كما أن
ـمـثـلـ قـد أدوا مـا عـلـيـهم وكـانـوا فعـال أداة جـيدة ا
فى يـــد اخملــرج ألنـــهم يــصـــدقــون مـــا يــقـــدمــونه ألن
الـعرض بـكل بـسـاطة يـتـحـدث عنـهم وعن قـضـاياهم
هم وهم وائل مــصـطــفى مـحــمـد صــبـحى شــيـمـاء
نسى إبراهيم ماجد احلـلو سمر صالح شيماء ا
ـان الــسـويـدى حــازم مـصـطـفى  هـديـر مــحـمـد إ
ســـــارة أمـــــيـــــر قـــــدرى مـى شـــــبـل ســـــالى ســـــعـــــودى
الــســيـــد الــدغــيـــدى وإن كــان مــنـــهم من وصل عـــادل
ان لدرجـة ما فـوق اجلودة وهم وائـل مصطـفى وإ

السويدى ومى شبل.

واضح مـن خالل عــــرض بــــاب الــــفــــتــــوح الــــذى قـــام
مـحـمود عـبـد الـعال بـإعـداده عن نص محـمـود دياب
الـــذى يــحــمل نـــفس االسم  وإخــراجه أيـــضــا لــنــادى
مـسـرح طنـطا أنه قـد ركز عـلى قـضيـت أسـاسيـت
فــقط وحــاول أن يــبــرزهـمــا من وجــهــة نــظـره أو من
ـتـد احلـال لـيـشـمل مـا هـو أوسع  وهـو ـمــكن أن  ا
ـا يـعـبـر عـن وجـهـة نظـر غـالـبـيـة الـشـبـاب فى أنه ر
هذين األمـرين  أول هذه الـقضايـا قضيـة احلرية 
ـــانه بـــقـــومـــيـــته وأن احلـــاكم مـــهـــمـــا كـــان عـــدلـه وإ
ــقــراطى وقــضــيــته البــد أن يــرتــكــز عــلى أســاس د
سـلــيم بـحــيث يـكــون الـشــعب مـشــاركـا له فـى الـقـرار
واحلــــلم ولــــيس مــــجـــرد تــــابع أو مــــنـــفــــذ  وأن هـــذه
احلـرية هى احلـمـايـة احلقـيـقـية لـهـذا احلـاكم وهذه
ـرء مضـطهدا مـكن أن يكون ا األرض  فلـيس من ا
ومـظــلـومــا ومـكــمم الـفم وفى نــفس الـوقـت يـقـدر أن
يــدافع عن حـريـة اجملـتـمـع أو الـوطن  بـاخـتـصـار إن
ـقـدمـة احلـقـيـقـيـة حلـريـة الـوطن حـريـة الـفـرد هى ا

وحتقيق أحالمه ودرء اخلطر عنه .
  أمـا الـقـضـيـة الـثـانـيـة فـهى قـضـيـة أرض فـلـسـط
واألطمـاع الصهـيونيـة وكيف أن ما يـحدث أو حدث
اليوم له جذوره من أعماق التاريخ  وأن بلفور ليس
ــا كـان هــو الــوحــيــد الــذى مــنح الــوعــد واألرض وإ
هــنــاك امــتــداد ســابق له مــتــمــثل فـى أمــراء ومــلـوك
الـصــلـيـبــيـ الــذين مـنــحـوا الـبــيت الـعــربى لـيــهـوديـة
حتتـرف البغـاء ; وحتى بـعد أن انتـصر صالح الدين
فــإن صـاحب الـبـيت احلــقـيـقى لم يــسـتـطع اسـتـرداد
وقع من مـنزله من هذه الغـانية التى أبـرزت العقد ا
األمـيـر الــصـلـيــبى والـذى احـتــرمه الـفـاحتــون طـبـعـا
هـذا  مـن خالل اسـتـدعـاء مـجـمـوعـة من الـشـبـاب
ألســامـــة الــشــاب األنـــدلــسـى الــذى يــأتـى وفى يــديه
كــتــاب يــحـــاول أن يــجــعل صالح الـــدين يــقــرأه حــتى
تـكون هـناك هذه احلـرية احلـامية وال تـتكـرر مأساة
األنـــدلس وكـى يــصـــبح صـالح الــديـن بــطـال يــحـــمل
ســـيـــفــا وفـــكـــرا حـــتى يـــقـــدر ألعــمـــاله أن تـــســـتـــمــر;
ــنـــافق ويـــصـــطــدم أســـامـــة أوال بـــكــاتـب الــســـلـــطـــة ا
اجلــامـد والـذى يـأخـذ مــوقـفـا من الـتـجــديـد والـفـكـر

من الـــصــالـــة ثم يـــقــررون أن يـــقــومـــوا بـــاســتـــدعــاء
الـشخصية الـتاريخية فى إشـارة إلى توحد الصالة
مع اخلـشـبـة ومـا يـحـمل هـذا من مـعـان ; ولـكن من
قدمة قد طالت فقد كان هناك الواضح أن هذه ا
ما يـشبه مقدمـت للـحدث الرئـيسى  أال وهو هذا
االســتـدعــاء الـتــاريـخى ولــو كـان قــد حـذف مــنـهــمـا
ـــعــد شىء ولــكــان واحــدة مــا كـــان ضــر الــعــرض ا
اخــتــصــر من زمـن الــعــرض حــوالى عــشــر دقــائق 
كــانت أســهـــمت فى الــتــدفق وعـــدم تــكــرار مــا قــيل

عــمـومـا ; ثم هــذا الـكـاتب هـو الــذى يـسـتــعـدى عـلـيه
أولى األمـر من قواد وأمـراء ويصـبح أسامـة مطاردا
مضطهدا لكـنه أى محمود عبد العال يحافظ على
بـــذرة األمل من خـالل إعالن الـــشـــبـــاب كـــلـــهم أنـــهم
أسـامــة وأيـضـا من خالل الـكـتـاب الـذى حـفـظـوه فى

صدورهم .
ـسـرحـيـة من اعـتـمـد اخملـرج عـلى أسـلـوب الـلـعـبـة ا
خـالل هـــذه اجملـــمـــوعـــة الــــتى تـــقف عــــلى خـــشـــبـــة
ـسرح وتـتسـاءل ثم هذه الفـتاة الـتى تنـضم إليهم ا

 تشكيالت جماعية تقدم 
إضافات لرؤية العرض

> يـعـبـر الـتـواصل بـ األشـخـاص أو اجلـماعـات عن انـتـقـال لـلـمـعـنى اخلاص
ـشـاعـر أو الـعـواطف وكـل تـواصل يـسـتـعـمل إشـارات بــاألفـكـار أو اإلرادات أو ا
كن اعتبار التواصل البشرى نتيجة العملية التى حتول شيئاً ال ولغة لذلك 

كن قسمته إلى شىء مشترك.
سرحي جريدة كل ا
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شاركة فى دورة هذا العام. سرحية انتهت من حتديد أسماء العروض ا عهد الفنون ا سرح العربى  شاركة فى مهرجان ا > جلنة اختيار العروض ا

مجلتا الفجر والنهضة.. نظرة فى الصحافة السودانية
محطة مهمة فى تاريخ
الكتابة النقدية سرحى ب قهر النقد ا

يديا وشروط الكتابة ا
تعارف عـليها حاليا المحها األرسـطية ا ا الشك فـيه أن الدراما 
وفـدت للسـودان عن طريق اجلـارة األقرب جـغرافيـاً وثقـافياً  –مـصر-
ـعــتـقـد وغــيـر ذلك من الـروابـط  وعـنـد ذكـر وذلـك من حـيث الـلــغـة وا
ــسـرح بـحــسـبـانه كـلــمـة درامـا كــان البـد أن يـســبق ذلك احلـديث عن ا
اط الدراما األخرى و التى بالطبع لم تكتمل صورتها إال سبق بقية أ
فـى الـربع الـثـانى من الـقـرن الـعـشـرين ونـعـنى بـهـا الـسـيـنـمـا ثم اإلذاعـة
وأخـيـراً التـلـفزيـون لـدرجـة اقتـران مـصطـلح الـدرامـا فى أذهان الـعـامة
ــسـرح وهـو من الـفـنــون الـوافـدة  حـديـثــًا لـيس عـلى الـسـودان ـعـنى ا

فـحـسب بل على مـجـمل البالد الـعـربيـة واألفـريقـيـة .ففى الـسودان 
ـنــطـقــة الـقــطـيــنـة جــنـوبى ــارسـة مــسـرحــيـة مــكـتــمـلــة  تـوثــيق أول 
صرى حينها محمد عبد القادر وعرفت اخلرطوم على يد مأمورها ا
ـسرحـية نـكتـوت فى العام  1908ونكـتوت تعنى ـسرحى  فى الـتاريخ ا
ـبـارك فى كـتـابه ـال ويـذكـر الــدكـتـور خـالـد ا فى الـعــامـيـة الـسـودانـيـة ا
ــســرح الــســودانى ــهــمــة فى تـــاريخ ا ـــراجع ا ــثل واحــدا من ا الــذى 
ـسرحيـة حضرهـا جمع من أفاضـل أعضاء اجلـمعية حرف ونـقطة (ا
ـربى الـشـيخ عـبـد الـله بـشـير الـعلـمـيـة الـديـنـيـة ; وقام فـيـهـا بـالـتـمثـيل ا

سنادة ; على أن يذهب ريعها جلامع القطينة ).
ـسـرحيـة وقـاموا واإلشـارة األهم هـنـا أن علـمـاء الـدين حضـروا ا
بـالـتمـثـيل فـيـها وان عـائـدهـا يـذهب للـمـسـجـد وان فكـرتـهـا كانت
ريسة تقوم على التبشير بفضائل التعليم ومحاربة عادة شرب ا
ريسة مشروب سودانى يصنع من الذرة وهى تفشية آنئذ ( وا ا
من أنـواع اخلــمـور الـبـلـديـة )إذاً.. الــدافع أخالقى وهـذه الـبـدايـة
سـرح السودان واإلشـارة ملزمـة هنا بـحسبـانها يكاد يـتفرد بـها ا
سرح ومن ثم الدراما عمـوما مستقبال أثرت كـثيرا فى مسيـرة ا
سرح بنى كاسب فى هذه البداية أن ا سلبا وإيجابا ومن اكـبر ا
عـلى أرضيـة صلبـة من اجلديـة والصـرامة وأنه حتـاشى الصدام
ـا سمح له بـاالنـطالق مبـشرا ؤسـسـة الديـنـية الـتقـلـيديـة  مع ا
وداعـمـا لقـضـايـا الـتعـلـيم والـتـحرر الـوطـنى  واكـبـر سلـبـيـات هذه
سـرح لم يكـن دعمه من قـبل هذه اجلـهات من اجل الـبدايـة أن ا
أهــمــيــته كــمــســرح بل من أجـل الــقـضــايــا الــتى حــمــلت بـه وعــنـد
حتقـيقها انصـرف عنه داعموه األوائل وترك يتـيما ألهله  فعانى
الفـقـر وانعـدام الـوجهـة والـهدف وتـرك لـلمـجـهودات الـفـردية فى
ـؤثـرات فى اغــلب الـفـتـرات وهـذا الــذى ذكـرنـا يـعـتـبــر من اكـبـر ا

مسيرة الكتابة النقدية فى الصحافة السيارة فى السودان .
والـصـحـافـة بـدورهـا عـرفـهـا الـسـودان مع نـهـايـات الـقرن الـتـاسع
عـشر وهذا الـتاريخ يتـفوق به الـسودان على مـعظم الـدول جنوبه
فى قـارة أفـريــقـيـا والـصـحـافـة فـى الـبـدء كـان عـلى رأس أدارتـهـا
ومــلـــكــيــتـــهــا وحــتـى حتــريــرهـــا وقــراءتــهـــا أيــضــا أشـــخــاص غــيــر
سـودانـيـ ومـنـذ الـعام  1898م وحـتى صـدور أول قـانـون لتـنـظـيم
مهـنة الـصحـافة فى الـعام 1932كان هـناك ثالث عـشرة صـحيـفة
فـقـط  وقـد كــان أثـرهــا ضـعــيـفــا جـدا وخــافـتــا وهـذا يــعـود لــقـلـة
ـتعـلـمـ من أبـناء الـسـودان من جـهـة ومن جهـة أخـرى احلـاجز ا
ـته ــسـتــعـمـر الــدخـيل وهــز ـواطن الــسـودانى وا الـنــفـسى بــ ا
ــهـديــة وقــمــعه حلــركـات الــتــحـرر ـثــلــة فى ا لـلــدولــة الـوطــنــيــة 
الـوطــنى واشــهـرهــا مــا عـرف فـى الـتــاريخ الــسـيــاسى الــسـودانى
ـتـعلـمـة . إذ أعـقـبتـهـا قـيود بـثورة 1924م والتى قـادتـهـا الـطبـقـة ا
صارمة قلت على إثرهـا الصحف وساعد على ذلك اجلو القا
ية  والـتى عـانى النـاس أثارها واحملبط األزمـة االقتـصاديـة العـا
ـثل الـعام 1913م تـاريخـا مـهـما ـيـة األولى ;و عقـب احلرب الـعـا
فـمسـيـرة الـصـحـافـة والـنـقـد فى الـسـودان وهـو عـام صـدور رائد
ـــــيــــــزهــــــا هـــــو الــــــســـــودان   arabic organ of sudanherald ومــــــا 
شخصية رئيس حتريـرها الشاعر واألديب السورى عبد الرحيم
مصطفى قليالتى والـذى يذكر حليم اليازجى فى كتابه السودان
واحلـــركــة األدبــيـــة  انه (اســـتــكــتـب األدبــاء فى الـــداخل واخلــارج
شـعرا ونـثـرا وعـرف قـراء جـريدتـه بأصـول الـنـقـد احلـديث الذى
ــــارسه أصــــحـــاب الــــديــــوان فى مــــصـــر )لــــكن لـألسف لم كـــان 
يـسـتــطع قـلــيالتى االسـتــمـرار طـويال فــبـعــد أربـعـة ســنـوات فـقط
أعـــاده اإلجنـــلــيـــز "مـــخــفـــرا "إذ لم يـــكـــونـــوا راضــ عـــنه وال عن
كاتب الندوات الـثقافـية واحلـوارات الفكـرية التى كـان يقـيمهـا 

الرائد .
إن صـحيـفـة (حـضارة الـسـودان) كـانت تـمثـل تاريـخـا فـارقا فى
مـسـيرة الـنقـد والـصحـافـة فى السـودان إذ أنهـا كـسرت حـاجزا
تـعلم السـودانى وب صـحافة نفسـيا كـان يحول بـ القـار وا

لـكها ألسباب سبق ذكـر بعضها  وابلغ دلـيل على ما ذهبنا ال 
إلـيه هو أيـلولـة رئاسـة حتريرهـا ألول صحـفى سودانى ( داخل
ـــرحــوم حـــســـ شـــريـف والــذى الـــســـودان عـــلى األقـل ) وهـــو ا
بــــدوره وأصل دعـــوتـه إلصـــدار صـــحــــيـــفــــة ســـودانـــيّــــة الـــســـداة
والــلـحـمــة وتـوج مـجــهـوده مع آخــرين بـالــطـبع بـإصــدار حـضـارة
ــهــمــة األخــرى تــأتى فى الــســودان فى 12/25 / 1919واحملــطــة ا
الثـالثيـنيـات من الـقرن الـعـشريـن والتى شـهـدت مجـلتـى الفـجر
والنـهـضة فـبـرزت أسـماء المـعـة فى مـسيـرة الـكتـابـة الـصحـفـية
عــرفـات مــحـمــد عـبــد الــله ومـحــمـد احــمــد مـحــجـوب والــهـادى
الـعمـرابى ومـحـمـد عـشـرى الـصـديق وعـبـد الـله حـامـد الـبدوى
وعـبد الله عشـرى وآخرين  ويرى الدكـتور عز الدين هاللى إن
الـفــجـر تـمـثل فـتـحـا جـديـدا فى مـسـيـرة الـنـقـد فى الـسـودان إذ
كـان مـحـرروهـا من الـشــبـان الـثـائـرين عـلى الـتــفـكـيـر الـتـقـلـيـدى
طلعـ على آدابها إطالعا حسنا ا تـأثرين بالثقافة الـغربية  ا
طـابع فى العا تتـبع عن كثـب لكل ما كانت تـخرجه ا  وا

الـعـربى والــغـربى  والن دورهـم حـسب اعـتــقـادهم خــلق تـمـازج
بـ الـثـقـافـة الـعـربـيـة واالروبـيـة يـكـون نـتـاجـهـا ثـقـافـة سـودانـية
زايا للـثقافت  ففى األدب عزفوا عن األسلوب ترث أفضل ا
التقليدى وفى التعبير طبقوا النظريات احلديثة فى النقد ) .
ومـازالت مـجـلـتـا الـفـجـر والـنـهـضـة تـمـثالن مـرجـعـا مـهـمـا لـتـاريخ
ـكـثف لـنادى الكـتـابـة الـصحـفـيـة فى الـسودان   وبـعـد الـنشـاط ا
ــتــعــلــمــ وأيــضــا اخلــريــجــ واتــســاع رقــة الـــتــعــلــيم وبــالــتــالى ا
ـثـقـفـ لالنـفـراج الـنــسـبى من قـبـل الـسـلـطـة اإلجنــلـيـزيـة جتــاه ا
ـتخـصصة و ازداد عـدد الصحف وظـهرت الـصحف احلـزبية و ا
اإلقليمـية  وكانت فتـرة اخلمسيـنيات قفـزة كبرى فى الصدور إذ
صــدرت سـبـعـة وسـبـعـ صـحـيـفــة و هى الـفـتـرة الـتى تـضم آخـر
الـعـهـد االسـتـعـمــارى وعـهـد مـا بـعـد االسـتـقالل حـتى انـقالب 17
نـوفـمـبـر وبـدايـة عـهـد الـفـريق عـبـود وهـذه الـفـترة رغـم احلـماس
تعمقة فى مجمل الشأن والنشاط الالفت للكتـابة و احلوارات ا
الـسودانى إال إن دوامـة الـتحـوالت الـسيـاسـيـة العـنـيفـة والـدائر ة
ــعــقــدة من تــبــادل األدوار احلــزبــيـــة والــعــســكــريــة عــلى كــرسى ا
احلـكم جـعل اســتـمـرار الـصــحف فى كف عـفـريـت إذ يـتم إيـقـاف
ارشات العسكرية إيذانا باستالم العسكر جرد دق ا الصحف 
لـــلــســـلــطـــة ويــعـــتــبـــر تــاريخ 1970/8/18م يــومـــا عــصـــيــا فـى تــاريخ
الـصـحـافـة السـودانـيـة وهـو تـأمـيم الـصـحف ألول مـرة بـقـرار من
ـيرى عقب انـقالب مايو 1969م و دمج الـصحف فى حـكومة 
دارين فــقط هــمــا األيــام والــصــحــافــة والــلــتــ ســبق وأن صــدرا
مطلع اخلمسينيات والسـتينيات وتراكمت للقائم على أمرهما
خــــبـــرات طــــويـــلـــة واســــتـــمــــرتـــا حــــتى مـــجـئ اإلنـــقــــاذ فى أواخـــر
ــارسـة صـحـفـيـة راسـخـة ـكن أن تـؤسس  الـثـمـانـيــنـيـات وكـان 
لـوال فــتـرات الـتـوقف الـقــهـرى والسـيـمـا أن صـفــحـاتـهـمـا شـهـدت
جدال وحوارا فكريا رصينا وبرزت أسئلة الهوية والثقافة خاصة
ب الـيسار الذى كفـر باالنقالبات على حد قـول محمد إبراهيم
نـقـد سـكـرتـيـر احلـزب الـشـيـوعى الـسـودانى وذلك بـعـد األحداث
الدامـية عـقب انقالب هاشم الـعطا والـذى فقد فـيه الشيـوعيون
ابـــرز قــــادتـــهم إعــــدامـــا ودخـــول اإلسـالمـــيـــ كــــذلك لـــلــــســـاحـــة

صاحلة فى العام 1976م  الصحافية عقب ا
وهـنـاك مالحـظة هـامـة وهى أن الـصحف الـصـادرة مـنذ مـجـلتى
الــفــجـر والــنــهــضــة لم تــوجــد صــحـيــفــة تــهــتم بــالــشــأن الــثـقــافى
اخلـالـص وإن وجـدت لم يــتــسن لــهـا الــصــدور إال أعـوامــاً قــلـيــلـة
ــبــاشــر هــو األوفــر حــظــا تــلــيه وظل تــنــاول الـــشــأن الــســيــاسى ا
الــريـاضــة ثم اإلثــارة االجـتــمــاعـيــة  وهــذا قـد يــتــعـلـق بـإشــكـاالت
اجملـــتـــمــعـــات االنــتـــقــالـــيــة "الـــنــامـــيـــة "وحتــوالتـــهــا وغـــيــاب األفق
االسـتـراتيـجى عـنـدها وغـلـبـة الهـمـوم األمـنيـة وتـثـبيت الـسـلـطات

باشر . واالستغراق فى اليومى ا

حضارة السودان..
عالمة فارقة فى مسيرة

سرحى النقد ا

صحيفة «رائد السودان»..
لم تستطع االستمرار.. فلم
يكن اإلجنليز راض عنها !

سرح فى البداية لم دعم ا
سرح.. كان من يكن من أجل ا
أجل القضايا التى يحملها

إليسع
حسن
أحمد

غتصبة  سؤال احلرية واألرض ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ13

فى الليلة الثالثة من ليالى
 "وجوه الساحر" روايتا «العيب» و«احلرام»

فى نسيج مسرحى جميل

سرح بالقصر يشهد حاليا بروفات 7 عروض مسرحية جديدة. > محمد عفيفى مدير قصر ثقافة اجليزة ذكر أن نادى ا

حتت التهديد
حالة من الظلم والقهر النفسى

مثلون يقدمون مباراة   ا
ؤلف واخملرج فى مواجهة ا

حـمـراء مـخـتـلفـة وإضـاءة كـامـلـة فى حلـظات
الـكـشف عـمـا بـداخـله وعـمـا يـعـانيـه من هذه
الـعقـد الـنفـسـيـة الكـامـنـة داخله والـتى تـظـهر
تباًعا الواحـدة تلو األخرى حتى نتعرف على
ــا فـيــهم نـفـسه ـريـض جتـاه الـكل  ســلـوكه ا
نـــهـــايـــة بـــزوجـــته الـــتى تـــخـــلـــصت مـن حـــالــة
التـهديـد الـتى الزمتـها طـوال الـعرض اسـتغل
اخملـرج مـوسـيـقى مـنـاسـبـة لـلـحـالـة الـنـفـسـيـة
للـشـخصـية طـوال الـعرض بـاخـتالف حاالت
القـهر سـواء التى حـدثت له أو حاالت الـظلم
الــــــتـى قــــــام بــــــهــــــا اآلخــــــرون جتــــــاهـه أو فى
حلــظــات تــهــديــد زوجــته بــشــكل يــحــسب له
بـدقــة االخـتـيــار أمـا عن احلــالـة الـتــشـكـيــلـيـة
لـلـعـرض فـهى عـبـارة عن مـرسـم هـذا الـفـنان
ووجــود هـــذه الـــتــمـــاثــيل الـــتى تـــمــثل احلـــيــز
كـمالت األكـبـر فى اخلـلـفـيـة ووجـود بعـض ا

تـؤثــر عـلى اآلخـرين وعـلى وجـود الـعـدل غـيـر
ــؤلف لـــغــة جــيــدة ــوجـــود وقــد اســتـــخــدم ا ا
بــحـوار مـسـتـخـدم بـتـبــريـرات مـنـطـقـيـة جـيـدة
واسـتـطـاع أن يحـكم الـبـنيـة الـدرامـية بـإحـكام
ـتـفــرج مـرتـبـًطــا بـالـعـرض الـذى جـيــد جـعل ا
يخـاطب الذهن فلم تـوجد كـلمة لـيس لها أى
هـدف وعندما يـوجد التسـاؤل ال يتركه بدون
وجود إجابة منطقية عليه وساعد فى إظهار
هـذا اخملرج: محـمد متـولى والذى غلف هذا
احلـوار بحركة نابـعة من الكلمـة ومؤدية إليها
لـتـوضـيح اجلـو الـنـفـسى لـهـذا الـفـنـان فـلعـبت
ـــعـــانى احلــــركـــة دوًرا كـــبـــيــــًرا فى تـــوصـــيـل ا
والــدالالت وتــمــيــز بــتــوضــيح اجلــو الــنــفــسى
لهـذا الفـنان بـالـبرود والـضبـابيـة فى اإلضاءة
والـتـى تـوحى كـثـيـًرا بـالـوحـدة واالنـغالق عـلى
الــنـفس والــقـهـر فى حلــظـات أخــرى بـإضـاءة

والـقــهـر الـذى تــعـرض له هــذا اإلنـسـان فى
زمن ال يـؤمن بالفـنان بل ال يؤمن بـاإلنسان
ـوت فـيه الـفـقـراء والـضـعـفـاء فى كل زمن 
مـــكـــان دون ذنب ويـــتــســـاءل أين الـــعــدل فى
هـــذا الــــعـــالم ويــــنـــادى اجلــــمـــيع مـن داخـــله
وجود وبالتالى فالكل بتحقيق العـدل غير ا
يعيشون حتت الـتهديد بدًءا من هذا الفنان
الـزوج الذى يـرى قهـر العـالم للـضعـفاء وهو
واحــد مــنــهـم وعــدم وجــود الــعــدل فى هــذا
الـعـالم وعـندمـا يـحـاول أن يـسـيـطـر ويـتـغلب
عـلى الـقـهـر الـذى الزمه مـنذ الـبـدايـة يـفـقد
زوجــته بــانـتــحــارهــا فـتــعــجـز إرادته ويــنــهـار

ويقع أمامنا فى النهاية فاقدًا لنفسه.
ـؤلف بنـصه كل التـفاصـيل الدقـيقة يـعرض ا
التى توضح سيطـرتها على نفس هذا الفنان
وحتــولــهـا لــنــفس غــيـر ســويــة تـصــدر أفــعـاًال

"حتت التهديد" مـسرحية من تأليف محمد
أبـــو الــــعال الــــسالمـــونـى وإخـــراج مــــحـــمـــد
مــتــولـى وتــعــرض عـــلى مــســـرح الــهـــنــاجــر
والــذى ظل مــغـــلــًقــا لــفـــتــرة طــويــلـــة يــنــتــمى
الـعرض "لـلـسـيكـودرامـا" التى تـعـالج الـنفس
ا حتـمله من عـقد تـتحـكم فيـها البـشريـة 
وتــظــهـــر فى األفــعــال واألقـــوال والــســلــوك
وذلك لـــلـــتـــطـــهـــيـــر بــــالـــغـــوص فى مـــجـــاهل
وأعــــــمـــــاق هــــــذه الــــــنــــــفس لــــــفـك الــــــرمـــــوز
ــسـبــبـات فى الــعــرض جنـد هــذا الـفــنـان وا
ـة لم يـرتـكـبـها وهـى قتل والـذى اتـهم بـجر
من وجـد قـتيـًال فى مرسـمه وأبـلـغت زوجته
ــرسم (زوجــة الــفـــنــان) بــأنـــهــا رأت جـــثــة 
زوجهـا فـيقـبض عـلـيه وليس عـنـده أى دليل
يــثـبت عـكس أنه الـقــاتل ويـظل صـامـًتـا ألنه
ال يـــجــد مــا يـــدافع به عن نـــفــسه ويـــكــتــفى
ـــشــاهــدة ويـــتــقــوقع داخـل نــفــسه ــجــرد ا
ــة فــيــحــكم عــلــيه ويــســتــســلم لــهــذه اجلــر
بـالـسـجن 10 سـنـوات كـامـلـة يـقـضـيـهـا وهـو
يــــفــــكــــر فـى زوجــــته وفــــيــــمــــا حــــدث أثــــنــــاء
سرحـية بعـد أن أنهى هذا محاكـمته تبـدأ ا
الـــزوج فــتــرة ســـجــنـه ويــعـــود لــزوجـــته الــتى
كـانت تـنـتـظـره ويـقبـع داخل مـرسمـه ويرجع
ــرحــلــة الــطــفــولــة ويــكــيل الــتــهم بــالــذاكــرة 
لـــلــجـــمــيـع بــعـــد أن يــجـــتـــر صــنـــوف الــقـــهــر
والعـذاب التى تعـرض لهـا طوال حيـاته بعد
ـلـكـون الـسـلـطة ـن كـانـوا  مـوت والـدته و
عـلـيه بـدايـة بـزوجـة أبـيه فـى الـصـغـر مروًرا
ـرؤسـيـة فى الـعـمل نـهـايـة بـاجملـتـمع الـذى
يـســلـبه الـدفــاع عن نـفـسه من وجــهـة نـظـره
ـشـاركـة زوجــته الـتى أبـلــغت عـنه لـتـزداد و
سـلـطة الـقـهـر اخلارجـيـة ليـصـير غـيـر قادر
عـلى النـطق عنـدمـا يتم سـؤاله فى احملكـمة
لدفاعه عن نفسه فـيجد نفسه وحيًدا أمام
كل هــذا الـقــهــر الـذى شــارك فـيه الــقـاضى
ـــثل االتـــهـــام واحملــامـى وزوجــتـه وكــلـــفه و
عـــشـــر ســنـــوات من حـــيـــاته وهـــو يـــرى بــأن
ــــجـــــرد أن أبــــلــــغـت عــــنه زوجــــتـه مــــذنــــبـه 
ـنـزل وعــنـدمـا تـعـرف هى ذلـك تـعـيش فى ا
فـى حـالـة "حتت الـتـهـديــد" من أفـعـاله الـتى
ـمـكن أن يـقـوم بــهـا كـردة لـلـفـعل حـيث من ا
يـقــيم فى مــرسـمه مـجــمـوعــة من الـتــمـاثـيل
تــــمـــــثل أعـــــضـــــاء احملــــاكـــــمـــــة (الــــقـــــاضى/
ــثل اإلتــهـام) ويــظل يــهـتـم بـهم احملــامى/ 
جـمـيـًعـا طـوال حـديـثه مع زوجـته لـيـقـيم فى
النـهايـة جتسـيًدا لـلمـحاكـمة مـرة أخرى عن
ـــا هــو مــوجـــود داخــله طـــريق اإلســتـــدعــاء 
ــشــاركــة زوجــته فـى الــواقع وتــداخل مــا و
ـــاضى بــــ الــــواقع اآلنى ومــــا حـــدث فـى ا
بـتـداخل احلـوار الـداخـلى له مـعـتـرضا عـلى
مـا يــفــعـلــونه ونــتــبـ مــدى الــسـخــريــة الـتى
يـــحـــمـــلـــهـــا جتـــاه اجلـــمـــيع بل جتـــاه نـــفـــسه
بـصمـته الذى جـعله مـشارًكـا فى قهـر نفسه
وهــا هـــو فى الــواقـع اآلنى يــزيـــد من قــهــره
لزوجـته خلوفـها مـنه وذلك ألنه علم بـطلب
احملـــامى لــهـــا ولــكـــنــهــا رفـــضــتـه وظــلت فى
انتظار زوجهـا كل هذه السنوات لكى تقنعه
بـــأن لـــيـس لـــهـــا أى ذنب جتـــاهه وجتـــاه مـــا
حـدث له وتتضح بـعض من مكنـونات نفسه
وقــهــر الــكل له مــنـذ الــصــغـر ومــدى الــظـلم

البسيطة التى يستخدمها هذا الفنان ليكمل
ـــمــكن أن يــقــوم ــنــظــر شــكـــلــًيــا وكــان من ا ا
مـهنـدس الديـكور مـحمـد جابر بـعمل دالالت
مـتعددة من الناحـية الشكلـية تعكس وجتسد
ــقـهـورة ـكــنـونـات الــداخـلـيــة لـهــذه الـنـفس ا ا
أكـثــر من اخلـطــوط الــبـيــضـاء والــسـوداء فى
اخلـلـفيـة وعـمل ثـراء فى الـشكل مـواز لـلـثراء
فى الــــكـــلـــمـــة واحلـــركـــة والـــدالالت األخـــرى
كـالـتى قـام بــهـا اخملـرج بـقـلب هــذه الـتـمـاثـيل
لـشـخصـيـات حقـيـقـية تـتـعامل مع الـفـنان فى
ــنــظــر خــالـًيــا فى اخلــلف. الــواقع فــأصــبح ا
وأوضح اخملـرج بــالــتـقــابل فى احلـركــة مـدى
البـحث عن العـدل بوضع الـزوجة فى حلـظة
مـن أروع مــشــاهـــد الــعــرض بـــ زوجــهــا من
نــاحـيــة وبـ كــتـلــة أخـرى تــمـثل كــتـلــة الـعـدل
ــثل ـــثــلـــهـــا الـــقــاضـى واحملــامـى و والـــتى 
ـــقـــابــلـــة من الـــنــاحـــيــة االتــهـــام فى اجلـــهــة ا
األخـــرى وهـى فى وسط الــــكـــتــــلـــتـــ تــــمـــثل
ـفـتقـد وتـأكـيـد هـذه الـلـحـظة مـيـزان الـعـدل ا
من خالل الــــثــــبــــات فى احلــــركــــة واإلضـــاءة

قصود. عنى ا لتأكيد ا
أمـــا اجلـــانب الـــتـــمـــثـــيـــلى فـــكـــان حـــالـــة من
ـؤلف بالـكلـمة واخملرج التـبارى مع كل من ا
الـذى استـطاع تـوظيـفه واختـياره بـشكل من
أشكـال اجلودة واجلـمال فـكانت مـباراة فى
األداء لـهــذه الـشـخــصـيـة من الــداخل والـتى
حتــــتــــاج إلـى مــــجــــهــــود مـــــتــــعــــدد فى األداء
ــعــروضـــة عــلى خــشــبــة مــنــاسب لـــلــحــالــة ا
ـــســــرح وحتــــتــــاج حلــــاالت من الــــتــــركــــيـــز ا
ـشــاعـر الـداخــلـيــة الـتى الــشـديــد لـتــأكـيــد ا
تـشعر بـها الـشخـصية فـظهـرت براعة عالء
ـــتــلك أدواته قـــوقــة فى دور الـــفــنــان وهــو 
بشكل وإحـساس بكل كـلمة يؤديـها ويحـملها
ـطـلــوب بـكل سـهـولـة ويـسـر ـعـنى واألداء ا ا
فــهـا هــو يــعـبــر عن الــظـلـم الـذى يــقع عــلـيه
مــــحــــاوًال تــــبــــريــــر تــــصــــرفــــاته الــــواضــــحــــة
ــسـتــتــرة داخـلـه بـأداء ال يــدع كــلـمــة تــمـر وا
ـطـلـوبـة دون أن يـحــمـلـهـا األداء واألهـمــيـة ا
ـبـاراة زوجـته: أمل عـبـد الله تشـاركه هـذه ا
التى تقع حتت التـهديد بأدائها الذى يوحى
بـذلك وحلـظـات اخلـوف وبـإحـساس واضح
لـــــكل احلـــــاالت مـــــعـه ســـــواء فى حلـــــظـــــات
الـتـقـرب إلـيه أو الـهـروب مـنه أو فى حلـظـة
احملـاكـمـة عـنـدمـا ال جتد لـنـفـسـهـا أى حول
وال قـوة فى مـسـاعـدة زوجـهـا وتـنـصـاع وراء
اجلـمــيع لــتــكــون مــشـاركــة فى قــهــره لــتــبـدأ
مـــرحـــلــة اإلحـــســـاس بـــاخلـــوف من زوجـــهــا
والذى يـدفعـها فى الـنـهايـة لالنتـحار هـروًبا
من هـذا الـزوج وتــصـرفـاته غــيـر الـواضـحـة
والـتى تــدعـوهـا مـنـذ الـبـدايـة حلـيـاة مـهـددة
لــيـس هــنـــاك خالص لـــهــا ســـوى االنــتـــحــار
حــيث ظـــهـــرت بــأداء بـــ مـــدى انــقـــيـــادهــا
لـســلـوكه واسـتــطـاعت أن تــؤدى دورهـا بـكل
ـبـاراة الـتى شـاهـدنـاها جـودة فـكـانت هذه ا
فـى حتت الــتــهــديــد مع وجــود شــخــصــيــات
ـــثـل االدعـــاء كل كــــاحملـــامـى والـــقــــاضى و

رسوم. حسب دوره ا

 لعبت احلركة دوراً بارزاً فى إيصال
 معانى ودالالت النص

≈∏Zôa ìÓ°U

> الــتــواصل االجــتـمــاعى تــعـبــيــر عـام يــتــنـاول كـل أشـكــال الــعالقـات
االجـتماعـية التى تتـضمن وجود مشـاركة واعية لألفـراد أو اجلماعات

ووسائلها كل أشكال التخاطب والتعبير. 24
 ¢UÉN ∞∏e 

سرحي جريدة كل ا
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سـرح فى السـودان مأزوووم! ا
سرحي :  شباب ا

ـــســـرح تــتـــمـــيــز احلـــيـــاتــيـــة لـــلــراهـن  ذلك ان فـــنــون ا
ا أن بـشـفـافـيـة نـقل وعكـس االنفـعـاالت اجملـتـمـعـيـة. و
هــذه الـعــدســة أضـحـت مـا بــ احلــضـور و الــغــيـاب إال
أنــــهـــا األصــــدق فى انـــعــــكـــاس الــــرؤيـــا.مــــا بـــ حـــاالت
كن قراءة مـتعددة من التـأرجح فى احلركة والسـكون 
ـــســرحـــيـــة فى الـــســودان بـــقـــيــاس راهن واقـع احلــيـــاة ا
ـسرحـية ـسـرح فى التـجـربة الـعـربيـة تـدخل احلركـة ا ا
فى السـودان ضمن مـنظـومة مـتعـددة احللـقات لتـرتبط
فى الـــبــدايــة والــنــهـــايــة بــالــدولــة بـــشــكل أو آخــر وفــقــا
لــلـــمــشـــروع الــثــقـــافى و الــفـــكــرى.. وهـــنــا يــحـــدث خــلل
ـــــعــــرفى الـــــتــــطــــور الـــــطــــبــــيــــعـى واخلــــاص بــــالـــــتــــراكم ا
ـوهـا طـبـيـعـيـا ـسـرح و والـتـجـاربى...والن"هم" حـركـة ا
مـرتبط بنـظام الـدولة والسـلطة (من حـيث التـخطيط-
الـتمـويل) - وبـالـضرورة االسـتـمـرارية فـإن واقع احلـياة
ــــــــســـــــــرحــــــــيـــــــــة فـى الــــــــســـــــــودان يــــــــجـــــــــســــــــد حــــــــاالت ا
ـــوســـمــيـــة...االنــقـــطــاع ودون الــتـــأرجح...احملـــاولــة...ا
ـســرح أمـام الــفـنــون األخـرى و اجلــدل فى تـراجـع فن ا
ــــيــــديـــــا ووســــائط االتــــصــــال و ــــذهـل فى ا الــــتــــطــــور ا
ـسرحي أو هروبهم... تـكنولوجيا الـفضاء وصمود ا
ــؤشــر و ــســـرحــيـــ الــســـودانــيـــ ا تــبـــقى مــحـــاوالت ا
الــعالمــة من اجل الـــبــقــاء فى مــحــيط احلــيــاة واجلــهــد
ـتــصل  . مــجــمل احلــراك الــثــقـافـى مـحــكــوم بــاألزمـة ا
الــداخــلــيــة والــتـى تــشــابه أزمــات اإلنـــســان الــعــربى فى
انفـعاالته واصـطـدامه باألنـظمـة  ومـا تفـرضه حاالت
ى! وألن األزمة التهدئة واحلـرب واختالل التوازن العا
.....وحـــيــرة فى الـــســـودان تـــشـــبـه الـــعـــراق وفـــلـــســـطـــ
اإلنـسـان هـنـا تـشـابه مـصـر أو األردن الخ.....مع بـعض
االخــتالفــات فى حــاالت الـتــنــفس....أنــهم يــلــتــقـون فى
الــرغــبــة والــطــمــوح يــتــشــابــهــون فـى الــصــورة والــصـوت
ــكـان.... من والــواقع نـفــسه مع بــعض الـفــروقـات فى ا
ـسـرح فى الــعـالم الـعـربى يـجـســد بـالـصـدق كـله حـالـة ا

متأرجحة ومتباعدة اخلطوط....إنها حالة متأزمة!

حا محمد على:
مجمل 
احلراك 
الثقافى محكوم
باألزمة 
الداخلية

الكوادر التى
تدير احلركة
العامة للمسرح..
التأخذه 
مأخذ اجلد!!

سرح منابر ا
ياته وأكاد
متعددة.. 
وكأنها كلها حتمل
بذور  انهيارها
بداخلها

يرى: احلركة ا
سرحية تدعو ا
للرثاء واحلزن
والتراجع مروع
منذ منتصف
الثمانينيات

سرح  ـسرحى السودانى الشاب إلى واقع ا كيف ينظر ا
ـنـطـقـة الـعـربـيـة .. هـو ذا قــيـاسـاً عـلى جتـارب أفـريـقـيـا وا
الـســؤال الـذى طـرحـنـاه عـلى كـل من اخملـرج حـا مـحـمـد
والـكـاتب واخملـرج عـطـا ـيــرى  أحـمـد والـنــاقـد عـبـد الـله ا

شمس الدين فجاءت إفاداتهم على النحو التالى : 

يرى وثق عـبد الـله ا التقـينـا بداية بـالنـاقد والبـاحث ا
ــســرحــيــة يــدعــو إلى فــقــال  بــحــرقــة: واقع احلــركــة ا
الـرثاء  واحلـزن الـعـمـيق .. مـنـذ مـنـتـصف الـثـمـانـيـنات
ـسـتــويـ الـكـمى نــشـهـد حـركــة تـراجع مـروعــة  عـلى ا
والنوعى  وبوتيـرة متسارعة يحصل ذلك  بالرغم من
ـــيــــاته إال أن الـــنــــظـــرة ــــســـرح وأكــــاد تــــعـــدد مــــنــــابـــر ا
ـتزايـدة حتمل ـؤسسـات ا الـفاحـصة تـبـ لنـا إن هذه ا
ـسـرح بــذور انـهـيـارهــا بـداخـلــهـا  واقع احلـال كـلــيـات ا
ـوهـبـة وهى شـرط أساسى فى تـقـبل طالب تـنقـصـهم ا

الفن  فاقد الشىء ال يعطيه .
وفى تقديـرى إن لدينا مـشكلة فى مـا يتعلق بـالكوادر التى
سرح تدير احلـركة العـامة للمـسرح ; فهى ال حتـمل أمر ا
ـــســــرح فى خـــواء عـــلـى مـــســـتـــوى مـــحـــمـل اجلـــد  صـــار ا
ــكن أن ـــؤســـســيـــة وال يـــوجــد احتـــاد فـــاعل وحـــقـــيــقـى  ا
يـحـدث الـتـغـيـيرات الـتى تـسـتـجـيب لـتـطلـعـاتـنـا وآمـالـنا فى

حياة مسرحية راشدة ومعافاة . 
ـعـنى هو االحتاد الـقـائم هو أسم أكـثـر من كـونه جسم  
ـسرح إذن هم رعية بال عـلى قدر كبيـر من العجز  أهل ا
راعٍ  صـوتهم هو األضعف فى الـدوائر الرسمـية واألهلية
ـسـتـطاعه تـقـد مـا هو ـسـرح صـار طـارداً  لم يعـد  . ا

سرح بال جمهور.  مبهر ومدهش  صارت عروض ا

أمـــا الــــكـــاتب واخملـــرج عـــطـــا شـــمـس الـــدين فـــيـــورد : يـــقـــول
ـسـرح أجـدهـا تـمـاما أولـريش جـريب: إن إمـكـانيـات وحـدود ا

ــة حتــكى عن رجل مــقــدس فى صــورة قــصــة عــظـــيــمــة قــد
ـشى فى الغابـة وهنـاك فى مكـان محدد يـشعل نـارا ويصلى
من أجـل إنقـاذ الـعـالم وبـعـد سـنـوات يـذهب احـد تالمـيذه إلى
كـان بـالـغابـة غـيـر انه ال يـعرف كـيف يـشـعل الـنار ومن نـفس ا
ثم يــقــوم فــقط بــأداء الــصـالة وبــعض مــضى ســنــوات يــنــسى
التلميذ التالى الصالة وال يعرف كيف يشعل النار لكنه يعرف
ــكــان اخلــفى فى الــغــابــة وبــعــد مـرور ســنــوات يــأتى تــلــمــيـذ ا
فــيــقـول ال اعــرف كــيـف أشـعـل الــنــار وال كـلــمــات الــصالة وال
ـكــان فى الــغـابـة لــكـنــنى اسـتــطـيع أن اسـتـطــيع الـعــثـور عــلى ا
احـكـى الـقــصــة وهــذا فــيه الــكــفــايــة ;فــبـدون تــاريخ وقــصص
سـرح هو ذاكـرة الشـعـوب ونحن أحـوج ما سـنفـقد الـذاكـرة ! ا
ــتــغــيــرات واألحــداث نــكــون لــنـــشــاط هــذه الــذاكــرة فى ظـل ا
ـة ونزعـات الـتـسـلط ومـوجة ـيـة واحمللـيـة " الـعـو الـكـبـيرة الـعـا
ـسـرح أداة تــغـيـيـر ونـزوع جتــاه مـا يـكـون ال مـا هـو الــتـسـلح " ا

كائن  هو للتعلم والتربية والصحة والتقو االجتماعى .
وتغييب هذه الذاكـرة والتقاعس عن الدور جتاه قضايا اجملتمع
هـو خيـانـة لألجـيال الـقـادمة بـوعى أو بـدون وعى  تـشارك فى
سرحـي أنفسهم وذلك هو ذلك مـؤسسات الدولة الرسـمية وا

سرح السودانى : غياب فى غياب ! راهن ا
وإذا اســتـعـرضــنـا بـعـض مـا يـسـهـم فى إنـتـاج عــرض مـسـرحى
ــســرح تــكــون الــنــتــيــجــة حــالــة من اإلحــبــاط; فــالــنــاظــر إلى ا
الـقــومى جنـد انه بـال خـطط  هــو يـفـتــقـر لــلـنــشـاط  وهـو ال
يّدرب كوادره  وفنيًا خشبته غير مهيأة ينقصها الكثير  هذا
ـسرح الـقـومى .. ـلك غـيـر خـشـبـة ا وهـنـاك حـقـيـقـة أنـنـا ال 
ـسـرحـيـة الـكـثـيـر من وحـيـدة ويـتـيـمـة ! لـقـد عـرفت الـسـاحـة ا
الـــتـــقــطـــعـــات فى مـــســارهـــا.. ال يـــوجــد خـــيط نـــاظم مـــا بــ
الفـترات اخملتلفـة  ال سبيل للمراكـمة والصقل ... نقول ذلك
بـالـكـثـيـر من االسـتـيـاء ونأمـل .. البد من احلـلم فـى كل حال 

علينا إذن أن نحلم .. أجمل األيام هى التى لم تأت بعد ! 

أمـا اخملـرج حـا مـحـمـد عـلى فـيـفـضل الـقـول : تـتجـلى
ـسرحـية فى اسـتقـراء واقع التـجربة حساسـية احلـياة ا

غياب اجلمهور 

حالة متأزمة إنقاذ العالم 
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> احلـدث بـوصـفـه مـوقـفـاً يحـتـوى بـطـبـيـعـتـه علـى عـنـاصـر الـصـراع ويـتـطور
بـواسطة احلبكة والـفعل ورد الفعل وتصارع اإلرادة إلى ذروة مـعينة ال ينفصل
عـن الشـخـصـيـة فـالـشخـصـيـة هى صـانـعـة احلـدث وبذلك تـكـون الـشـخـصـية

. واحلدث شيئاً واحداً
سرحي جريدة كل ا

 ¢UÉN ∞∏e 
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> د. محمد زعيمه يبحث حاليا عن نص مسرحى مناسب لألطفال إلخراجه لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة الفيوم.

فى مهرجان الشباب
العربى 1972 كانت
شاركة األولى.. ا
هرجان لم ولكن ا

يتكرر

سرح السودانى فى الفضاءات اخلارجية ا

ثالث مشاركات
فقط.. فى أقدم
مهرجان عربى
وكلها رسمية

الغموض
 يكتنف مشاركات

السودان 
فى مهرجان
قرطاج

مهرجان
بغداد.. أول
مشاركات
سرح األهلى ا

شاركـة الى تونس فعال إجراءاتهـا بل وسافـرت اجملموعـة ا
لـــكــنــهــا فـــوجــئت بــعـــدم أدراج عــرضــهـــا فى قــوائم عــروض
هرجان والغريب إنها كانت مشاركة رسمية بعرض (احلد ا
الفـاصل) إخراج حـسبـو محـمـد عبـد الله والـسبب فى ذلك
حـسب حــديث اخملــرج ان الـســفـارة لم تــسـلم األوراق إلدارة
ــهــرجــان ظـــنــا مــنـــهــا ان الــعــرض لـن يــأتى!! عــلـــيه تــكــون ا
نبر مـشاركتـ أهليتـ بجمـاعة كواتو احلصـيلة فى هـذا ا

وفرقة االحتاد.
 5 - مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى:

وهو مهرجان دولى ذو طبيعة جتريبية (ويشترط ذلك) كان
ـهرجان إلى أن قد تـأسس فى العام 1988م وتـشيـر وثائق ا
أول مشـاركة سـودانـية كـانت فى دورته الـثـانيـة عام 1989م
شاركة كانت صادر تشكك فى ذلك وتقول  إال ان بعض ا
قــد تــمـت فى الــدورة األولـى عــبــر مـــجــمــوعـــة من الــطـــلــبــة
هـرجان فان قيـم بالـقاهرة وحـسب وثائق ا السـودانيـ ا
أول مـــشــاركــة ســودانـــيــة تــمـت بــعــرض مــســـرحــيــة (صالة)
لـلـمـخـرجــة إنـعـام عـبـد الــله كـمـشـاركــة رسـمـيـة مــثـلت فـيـهـا
ـــســـرح الـــقـــومى وذلك فى دورة 1989م كـــمـــا شـــاركت فى ا
سـرحـيـة بـعرض مـسـرحـية نـفس الدورة فـرقـة األصـدقـاء ا
ـسـرح (أغـيـثــونـا لم جنــد ايـثــوكـا) كـمــا شـاركت مــجـمـوعــة ا
الطلـيعى بعـرض (سيزوى بـانزى مات) إخـراج سعد يوسف
نـبـر لفـترة ثم ظـهرت وتـوقفت مـشاركـة الـسودان فى هـذا ا

هرجان من جديد فى العام 1994م . فى وثائق ا
ومـرة أخــرى تـغـيب مــشـاركـات الــسـودان ألربع ســنـوات كـمـا
ـشــاركـة ـهــرجــان لـتــعـود فى الــعـام 1999م  تــظــهـر وثــائق ا
ـســرح الـبــقـعــة بـعــرض (سـلــمـان الــزغـرات) تــألـيف أهـلـيــة 
عثـمان جمـال الدين وإخراج عـلى مهـدى نورى ثم جتد فى
العام 2001 م مشاركة أهليـة ثانية باسم مسرح البقعة وفى
ـشـاركــة الـرسـمــيـة بـعــد غـيـاب دام 15 الــعـام  2003تــظـهــر ا
عاًمـا من القاهرة التجريـبى بعرض للفرقة القـومية للتمثيل
ــشــاركــة الــرســمــيــة الــثــالــثــة فى الــعــام 2004م بــعــرض ثم ا
لـلـفـرقـة الـقـومـيـة لـلـتـمـثـيل ومـشـاركـة أهـلـية فـى ذات الدورة
يـظــهـر فـيــهـا اسم االحتـاد مــجـددا وفى الـعـام  2005  يــعـود
مـسرح الـبقـعة بـعرض (فـرجة مـسـرحيـة عن الرجل الـطيب
من ســشـــوان) وجتــد فـى الــعــام 2006 م مـــشــاركــة رســـمــيــة
لـلفـرقـة القـومـية لـلتـمـثيل مع مـشـاركة أهـليـة أخـرى للـورشة
ـســتــمـرة لــتــطـويــر فــنـون الــعــرض أخـيــرا فى الــعـام 2007 ا
مـشـاركة رسـمـيـة للـفـرقـة القـومـيـة ومشـاركـة أهـليـة لـلـورشة
شـاركـات السـودانـية فى سـتـمـرة  وبذلك تـكـون حصـيـلـة ا ا
مهـرجان القاهرة خمـسة عشر عرضا اذا اسـتثنينا عروض
ـنفى شـكـوك بل ا (مـسـتـورة رحلـة حـنظـلـة  كالت عـرق) ا
ـؤكـد مشـاركـتـهـا فى وثائق مـشـاركـتهـا من قـبل أعـضـائهـا وا

هرجان. ا

( إعالن اليوم الـعاشر من يـناير من كل عـام يوما لـلمسرح
الــعــربى وقــد شــارك الــســودان فى تــكــوين الــهـيــئــة الــعــربــيـة
لـلـمـسـرح ATI مـؤخـرا واسـتـضـافـتــهـا إمـارة الـشـارقـة ومـثـله
ـوسـيـقى فـيـهـا الـسـادة د. سـعـد يـوسف عـبـيـد عـمـيـد كـلـيـة ا
والـــدرامـــا و د. شـــمس الـــدين يـــونـس ســـكـــرتــيـــر الـــعـالقــات
اخلـارجـيـة الحتـاد عــام الـدرامـيـ الـســودانى مع رصـفـائـهم
ـسرح العـربية من ـسرح واحتادات ا يات ا ثلى أكـاد من 
ى ــــعــــهـــــد الــــعــــا الــــدول األثـــــنــــتى عـــــشــــرة األعــــضــــاء فـى ا
ـشـاركــة إلى الـنـظـر فى وجـود لـلـمـسـرح ITI وتـدفــعـنـا هـذه ا
ية عموما والفضاءات سرح السودانى فى الفضـاءات العا ا
الـــعــربـــيـــة عـــلى وجه اخلـــصـــوص ذلك ان كـــثـــيــًرا مـن هــذه
شاركات ظلت قيد الكتمان وعمها الكثير من اللغط وعدم ا

ا جعلها عرضة لكثير من االتهامات. التوثيق 
قـصـدنــا بـهــذه الـكـتــابـة تــشـجـيـع إعـادة بـنــاء واسـتــقـراء هـذه
ـتشـابكـة عبر الـرصد الـتاريـخى ومن ثم التـحليل العالقات ا
شـاركات والعالقات - رسمية كانت أو أهلية - لكافة هذه ا
ـكن أن يـنبـنى عـليـها ـسألـة عن كـيفـيـاتهـا ونتـائـجهـا وما  وا
ومـــســألـــة أنـــفـــســنـــا كـــذلك عـن مــدى جـــديـــتـــنــا فـى اإلفــادة
ا كان ـشاركات مفـترض أنه ر واالسـتفادة من مثل هذه ا
ـا ـا يـجـرى ســبـبـا فى ذلك أو ر اخلــلل فى عـدم مـتــابـعـتـنــا 
كان عـدم التواصل ( (Boor Comunication  ما بـ جمهور
ــشـاركـات ـؤســسـات وا ـســرحـيــ والـقــائـمــ عـلى هــذه ا ا

سهوا أو قصدا.
وسـيكـون منـهجـنا فى ذلك الـرصـد التـاريخى بـحسب مـا هو
ـشاركات متـوفر مـن معـلومات مـكتـوبة أو شـفهـية عـن هذه ا
والــعالقــات ورصــد الـقــائــمـ عــلــيــهـا ثـم حتـلــيــلــهـا (تــبــاعـا)
ـنابر الستـخالص واستـجالء ما غـاب عن النـظر وسـنبـدأ با
ــهـرجــانـيــة الـعــربـيــة وسـنــتـنــاولـهــا حـسب مــشـاركــتـنــا فـيــهـا ا

تاريخيا:
1- مهرجان الشباب العربى:

ــنـابـر أقـامـتـه جـامـعـة الـدول وهـو مــهـرجـان ثـقــافى مـتـعـدد ا
الــعـربـيــة وكـانت دورته األولى فـى اجلـزائـر عـام 1972م وقـد
ــصــادر عــلى كــانت مــشــاركــة الــسـودان فــيه حــسب بــعض. ا
ـسـرحـية ـشـاركـة ا مـسـتـويـات عـديدة ومـا يـهـمـنـا فـيـهـا هـو ا
ـنـطـقة والـتى تـعـد أولى مـشـاركـات الـسـودان مـسـرحـيـا فى ا
ـشـاركـة بـاسم الـعـربـيــة من خالل مـنـبـر مـهـرجــانى وكـانت ا
ــســرح ووزارة الـثــقــافــة عــبـر ــعــهــد الـعــالـى لـلــمــوســيــقى وا ا
ـعهـد فى ذلك الوقت بـعرض مـسرحى مجـموعـة من طلـبة ا
كـتبه األستاذ يـوسف عيدابى وأخرجه األسـتاذ فتح الرحمن
ـمثـلـون) نشـيـر إلى أن هذا عبـد الـعـزيز بـاسم (الـعصـفـور وا

هرجان لم يستمر من بعد ذلك. ا
سرحية:  2 - مهرجان دمشق للفنون ا

يعتبر مهرجان دمشق أول مهرجان مسرحى عربى
مــتـخــصص حــيث تــأسس فى الــعـام 1969م إال ان مـشــاركـة
شاركة نبر رغم ريادتـها محليا باعتبار ا السودان فى هذا ا
اخلـارجــيـة الــثــانـيــة فى مـهــرجــان عـربى إال أنــهـا قــد جـاءت
ــهـرجــان حـيـث كـانت فى الــعـام مــتـأخــرة نـســبـيــا الى عــمـر ا
سرحية للفرقة القومية للتمثيل!! باسم (احلافلة) 1986م 
ـشـاركـة من تـألــيف وإخـراج عـثــمـان عـلى الــفـكى ثم كــانت ا
سـرحية (مالمـح السيـد السـلطان) من الثـانية فى 1987م 
تألـيف عـثـمان عـلى الـفكـى وإخراج حـسـبو مـحـمد عـبـد الله

شاركـة رسميـة أيضـا باسم الفـرقة القـوميـة للتـمثيل!! ثم و
The New Version)) شــاركت الــفــرقــة الــقــومــيــة لــلــتــمــثــيل
ـسـرحـيــة الـصـدى واآلخـر تـألـيف دفع الـله حـامـد وإخـراج
حـــا مـــحــمـــد عـــلى فى الـــعـــام ........ جتــدر اإلشـــارة الى
مــهــرجــان دمــشـق قــد القى بــعض الــصـــعــوبــات فى انــتــظــام
ـــا تـــرك أثـــرا عـــلى الـــعـــمـــر الـــزمـــانى ـــســـرحـــيـــة  دوراته ا
ـا كـان هذا الـعدد الـقـليل من لـلمـهرجـان وعـدد الدورات ور
ـشاركـات فى أقدم مـهرجـان عربى "ثالث مـشاركـات فقط ا

ا يستوجب النظر! وكلها رسمية" 
 3 - مهرجان بغداد للمسرح العربى:

لم تتوفر لدينا معلومات كافية حول بداية وتأسيس هذا
ـؤكد أنـهـا كـانـت مـا ب (1978-1977م) ـهـرجـان لـكن مـن ا ا
ـــســرحــيـــة (نــبــتــة وان أول مــشــاركــة ســـودانــيــة فـــيه كــانت 
حبيبتى) تألـيف هاشم صديق وإخراج مكى سنادة فى العام
سرح القومى ومن 1988 م وهى مشاركة رسمية باسم ا

الــطـريف ان دور فــارمـاس فى هـذا الــعـرض كــان قـد قـام به
ـشـاركـة الـثـانـيـة فى الـعام ـغنـى شرحـبـيل احـمـد وجـاءت ا ا
سرحية (ال للموت نعم للحياة) إخراج الريح عبد 1989م 
سرح الـقومى ـشاركـة رسمـية أيضـا باسـم ا القـادر وكانت ا
ـــشـــاركــة الـــثــالـــثـــة والــتى كـــانت فى دورة 1991م ثم جــاءت ا
ـهدى وإخـراج سـعد ـسرحـيـة (سهـرة مـسرحـيـة) لـلطـيب ا
ـسـرح الـقـومى وأخـيرا يـوسف وكـانت أيضـا رسـمـيـة تـمثل ا
ــشـاركـة الــسـودانـيــة الـكـبــرى فى الـعـام 1993م حـيث كـانت ا
ـنــبـر وذات الـدورة شــاركت ثالثـة وفــود سـودانـيــة فى ذات ا
فــكـانـت مـســرحــيـة (أربــعــة رجـال وحــبل) تــألـيـف ذو الـفــقـار
حـسن وإخــراج قـاسم أبــو زيـد مـشـاركــة رسـمـيــة تـمـثل وزارة
ـيالد) والـثــانـيـة مــسـرحـيــة مـنـودرامــا بـاسم (لـيــلـة ا الـثـقــافـة
لـيـوسف عـبد الـقـادر وحـسـبو مـحـمـد عبـد الـله بـاسم فـرقة
ـارق ـبـدعـ والــثـالـثـة مــسـرحـيـة (الــطـاحـونـة) جلــمـاعـة  ا
ـسرحـيـة وبـهذا تـكـون جمـلـة مـشاركـات الـسـودان فى هذا ا
ـنبـر ست مـشـاركات عـلى مـدى ثالث دورات كـان للـرصـيد ا
شـاركة األهلية الرسمى فـيها أربع مشـاركات بينـما أخذت ا

. فرصت
سرحية:  4 - مهرجان أيام قرطاج ا

وهو مهرجان ذو طبيعة دولية تأسس فى بداية
الـثـمـانـيـنـات ويـقــام فى تـونس وظـلت مـشـاركـة الـسـودان فـيه
تمر بالكثير من الغموض على قليتها فقد كانت أول محاولة
ــهــرجــان فى الــعـام 1985م سـودانــيــة لــلــمــشــاركــة فى هــذا ا
ـســر ح الــقـومـى بـعــرض مــسـرحــيـة ــشـاركـه رسـمــيــة من ا
(احلـافلـة) إال ان إفادة تـلغـرافيـة مـزورة فيـما اكـتشف الحـقا
ـشارك أفـادت بعدم ضـرورة السـفر وكـانت كافيـة إلرجاع ا

من داخل مطار اخلرطوم!.
ـتـحــقـقـة األولـى فـقـد كــانت بـاسم (دومـة ود ـشـاركــة ا أمــا ا
حــامــد) إخــراج ســـعــد يــوسف وهى مــشـــاركــة أهــلــيــة بــاسم
مثل الـسودانى!! وكانت فى العام ركزية الحتـاد ا الـفرقة ا
1992م كما حتققت مشاركة ثانية فى النصف األخير من
التـسـعيـنات جلـماعـة مسـرح كواتـو األهلى وعـلى ما يـبدو ان
ــشـاركــة قـامت بــجـهــد خـاص بــاجلـمــاعـة إذ ال تــفـيـد هـذه ا
ــــســـرح الـــقــــومى وســــجالت احتـــاد الــــدرامـــيـــ ســـجالت ا

شاركة. السوداني بإشارة بهذه ا
والحـق الـفـشل مــشـاركـة ســودانـيـة أخــرى كـانت قـد اكــتـمـلت

حمد
النيل

خليفة 

اضى باب التقدم للمشاركة فى ورشة األزياء التى تشرف عليها نعيمة عجمى. > مسرح الغد أغلق مساء اخلميس ا
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> الـتوتـر شعـور ودافع وسلوك.. شـعور يـحسه اإلنـسان نتـيجـة مثـير خارجى أو
ذكـرى ال شعـورية يثـيرهـا ويستـدعيهـا إلى سطح الـشعور مـثيـر خارجى نتـيجة

ارتباطها الشرطى بحدث اقترن فى الالشعور.

سرحي جريدة كل ا
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ناصر وحليم كانا حاضرين

ركز القومى للمسرح سامح مهران  حاكم الثورة  فحاكمه النقاد فى ا

تفرج. اختالف وتفاوت مستوى هذا ا
واعـتــرضت عــبـلــة الــرويـنى عــلى تــقـد
مــــشـــهـــد الـــتــــأمـــ بـــشــــكل ســـاخـــر دون
مـــعـــطـــيـــات مـــنـــطـــقـــيـــة فى حـــ كـــانت
شاهد السـينمائية فى رأى عبلة سواء ا
كان التشـوش فيها مقصوداً أم ال جاءت
ـشاهـد احلـية عـلى خشـبة أضـعف من ا
ـسرح األمر الـذى يتناقض مع تـفسير ا
هــذا الــتــشــوش بــأنه يــهــدف إلـى إظــهـار

الثورة باعتبارها كذبة!
ووصــفت عــبـلــة مــشـاهــد الـدمــيــة بـأنــهـا
كانت مكررة ومـجانية فى ح تساءلت
عن اجلدوى من اإلفيـهات التى وصفتها

بأنها مبتذلة وغير مبررة.
وخــلـصت عــبـلــة إلى الـقــول بـأن الــكـاتب
فـيـما يـبـدو كـانت لـديه فـكـرة لم يـسـتطع

اخملرج توصيلها بشكل كامل.
حتــدث دكـتــور مــصــطـفـى سـلــيم بــعــدهـا
بـادئاً بـعتـاب الدكـتور سـامح مهـران على
إخــراجه لـهـذا الـعـرض الـذى غـابت عـنه
ــســرحــيــة كـــمــا عــابه اإليــقــاع احلــالـــة ا
الــــرتــــيب األمــــر الــــذى أدى النــــفــــصـــال

شاهد عن العمل. ا
وأضــــاف: الــــعـــــرض من اخلــــارج يــــوحى
بـاحلياد لكـنه ومع تتابع مشـاهده يتبنى

وأشـارت عـبـلـة إلى أن الـصـورة الـكـامـلة
بـعـد إعادة تـرتيب «الـبـازل» لم تكـتمل إال
فـى ذهن اخملــــرج وحــــده بـــيــــنــــمــــا خـــرج
تفرج وفى ذهـنه «صورة ناقصة» على ا

شــخـــصــيـــة اخملــرج األمــر الـــذى أضــعف
قــدرة األخــيــر عــلـى اســتــغالل إمــكــانــات
ــــمــــثـــلــــ وأدى إلى تــــســــرب عـــنــــاصـــر ا

اجلمهود ورتابة اإليقاع.

وصف الــدكـــتــور هـــانى مــطـــاوع الــكــاتب
واخملرج د. سامح مـهران بأنه واحد من
ــتـمــردين» مــشــيــراً إلى ســعـادته «جــيل ا
بــالـعـمل حتت رئــاسـته بـعـد أن رأسه فى
أكـــــثــــــر مـن مـــــوقـع وأبـــــدى د. مــــــطـــــاوع
حماسه لفكر د. مهران «الليبرالى الذى

يثير اجلدل».
وأضــــاف د. مــــطــــاوع فـى الــــنــــدوة الــــتى
ـناقـشة ركـز القـومى لـلمـسرح  نـظـمهـا ا
: يــثــيـر ــســرحى «بــازل» قــائالً الــعـرض ا
الــعـرض الــكــثــيـر من «الــشــغب» ويــنــبـغى
.. الــكــتــابـة الــنــظــر إلــيه عــلى مــســتـويــ
واإلخــــراج والــــلــــذين طــــرح مــــهــــران من

خاللهما مشروعه الفكرى.
ــثــلى الــعــرض وأثــنى د. مــطــاوع عــلى 
خـصـوصاً نـيرمـ زعـزع جالل عثـمان
أحمد احللـوانى وأبدى حتفظه على ما
وصـــفه بـــأن الـــعــــرض «فى غـــيـــر زمـــنه»
مـشــيـراً إلى الـتــوظـيف اخملـتــلف لـصـوت
عـبــد احلـلــيم حـافـظ وأغـنـيــاته مــقـارنـاً
بــــ تـــوظــــيف مــــهــــران له وتــــوظـــيــــفـــات

مخرجى جيله - جيل مطاوع.
ذهـــبت الــكــلـــمــة بــعـــد د. مــطــاوع إلى د.
مـصـطـفى يـوسف الـذى تـوقف أوالً عـند
احلس الــســاخــر لـلــعــرض والــذى يــطـال
ـــا فــيـــهـــا من حب وســـيـــاســة حـــيـــاتــنـــا 
ومــــشـــــاعــــر ومــــواقف مـــــشــــيــــراً إلى أن
الــعــرض أراد تــكــثــيف اإلحــسـاس بــزيف
شـاعر الفـتاً إلى أن هذه احلـياة وهـذه ا
ـسـرح أقـل بـكـثـير مـا قـدم عـلى خـشـبـة ا
ــــا هـــو مــــوجــــود بــــالــــفــــعل فى الــــنص
ـــكــتــوب والــذى لـم يــكن تــركـــيــزه عــلى ا
«الــثـورة» كــامالً كــمـا حــدث فى الــعـرض

سرحى. ا
واعـــتـــبـــر د. يـــوسـف أن مـــهـــران مـــؤلـــفــاً
أفــضل مـنه مـخـرجـاً وقـال إن نـصـوصه
الـــتى قــدمـــهــا مـــخــرجــون آخـــرون تــفــوق
الـعـروض الـتى أخـرجـهـا هو وأرجع ذلك
ــــــــؤلـف واخملــــــــرج فى إلـى أن تــــــــوحـــــــد ا
شــــخص واحــــد غــــالـــبــــاً مــــا يــــأتى عــــلى
حــــــســـــاب أحــــــد الــــــطـــــرفــــــ وأشـــــار د.
مـصــطـفى إلى أن الــعـرض فى أكــثـر من
مــــشـــــهـــــد كــــشـف تــــنـــــاقض وازدواجـــــيــــة

أبطاله.
ووصف د. مــــصــــطــــفـى يــــوسف ديــــكــــور
الـــعـــرض بـــأنـه كـــان «مـــشـــتـــتـــاً لـــلـــنـــظــر»
وأعاقت التكوينات البيضاء فى اخللفية
اسـتـمــتـاع الـعـ بـتــنـاسق األلـوان حـسب

تعبيره.
ـشـاهد واعـتـبـر د. مـصـطـفى أن أغـلب ا
الـتى  تـمــثـيـلـهـا فـى اجلـزء الـعـلـوى من
الـديـكـور لم تـكن مـريحـة لـلـعـ فى ح
كـان اجلزء الـسـيـنمـائى «جـيـداً» وخلص
إلى أن اخملــرج تــعــمــد بــعض الــتــشــويش
فى الــــصــــورة لــــيــــوصـــلــــنــــا أن الــــرجل -
الـزعــيم الـراحل جـمــال عـبـد الــنـاصـر -
كـان كـذبة وهـى وجهـة نـظـر اخملـرج وهو

ها والتعبير عنها. حر فى تقد
تال مـداخــلـة الـدكــتـور مـصــطـفى يـوسف
تعقيب للناقدة عبلة الروينى التى أكدت
اخـــــتالفــــهـــــا الــــكــــامـل مع الــــرؤيـــــة الــــتى
يـطــرحـهــا اخملـرج وربــطت بــ الـعـرض

وفيلم «زوجة رجل مهم».
وأضـــــافـت الـــــرويـــــنـى: أتـــــفـق مع الـــــرأى
ـؤلف عـلى الـقــائل بـطـغــيـان شـخــصـيــة ا

فـــكـــرة فــضـح مــا يـــعـــتـــبــره زيـــفـــاً وادعــاءً
مارسه رموز هذه الثورة.

ـمـثـل كـانـوا أروع ما واعـتـبـر سلـيم أن ا
فـى الـعــرض رغم عــدم ظـهــور إبــداعـهم
ـا العــتـراضـهم عــلى مـضـمــون الـعـمل ر
ـــــمـــــثـــــلـــــ الـــــذى يـــــقـــــدمـــــونـه وطـــــالب ا
» فى » األداء كى يــبـثــوا «روحـاً بـ«تـســخـ

العرض.
ورأى د. مــصــطــفى ســلــيم فـى «بـازل 1»
ــشــروع تــقــد «بـازل 2» و«بـازل بــدايــة 

3» لتقد مراحل تاريخنا السياسى.
وتـــدخل د. هــانى مـــعــلــقــاً لـــيــؤكــد أنه لم
يـرفض فــكـرة الـعـرض أو يــهـاجم اخملـرج
لـــكــنه حتـــفظ عـــلى مـــا وصـــفه بـــاجلــرأة

الزائدة فى التناول.
دكتور سيد خطاب بدأ مداخلته النقدية
بـالــتـشـديــد عـلى أن مـســتـوى اجلـرأة فى
الـــنــــقـــد يـــجـب أن يـــرتــــفع إلى مــــســـتـــوى
اجلـرأة الــتى قـدم بــهـا د. مــهـران عــمـله
وأشــار إلى أن «الــصــدمــة الــفــكـريــة» فى
الــــعــــرض أقـــوى كــــثــــيـــرا مـن «الـــصــــدمـــة
الفنية» حـيث تعمد اخملرج تكثيف فكرة
حتــــول الــــثــــورة من «حـــــلم» إلى «كــــذبــــة»
فهوم مارس الكثير وللوصول إلى هـذا ا
مـن الـــــتــــــشــــــكــــــيك فـى الـــــتــــــاريـخ رمـــــوزاً
وشـــــخــــصـــــيـــــات األمـــــر الـــــذى أوقـــــعـــــنــــا

كمتفرج فى «صدمة شديدة».
وأضــاف خــطـاب: الــفــكــرة كــانت حتــتـاج
إلـى شـكل إخــراجى أقـوى ومــسـتـوى أداء

تمثيلى أعلى.
ــؤلف ولـــفت ســيــد خــطـــاب إلى اتــفــاق ا
تـفرج إلى واخملـرج على تـوجيه «دمـاغ» ا
مـنطـقة بـعيـنهـا فيـما يـفتـرض أن يقـدما
رؤيـة تــثـيــر الـتــسـاؤالت وال تــقـدم أجــوبـة

سابقة التجهيز.
أحـــمــد احلــلـــوانى أحــد أبـــطــال الــعــرض
حتدث معقبـاً ليعلن اعتراضه على اتهام
ـمـثـلـ بـ«عــدم الـواقـعـيـة» مـشـيـراً إلى ا
اتــفـــاقه مـع اخملــرج عـــلى أن الـــعــرض لم
ـــا اســـتـــخــدم يـــقـــصــد فـــتـــرة الـــثـــورة وإ
رمــوزهـا لإلشــارة إلى أشـيــاء حتـدث فى

واقعنا احلالى.
فـيمـا تسـاءلت أمـانى البـحـطيـطى إحدى
ــثالت  الـعـرض عـن مـفـهــوم الـصـدمـة
الـــفــكــريـــة وقــالت: هـل يــنــبـــغى أن يــقــدم

الفنان رأيا محايداً حتى ال يهاجم?!.
ورد عــلى تـسـاؤلــهـا د. مـصــطـفى يـوسف
ا نصة قـائالً: ال نطلب احلياد وإ من ا
نــرفض الـــســخــريـــة غــيــر الالئـــقــة كــمــا
حـدث مع اآلية القـرآنية فى مـشهد وفاة
الـبـاشـا وكذلك الـتـنـاول السـاخـر لـبعض

الشخصيات الدينية.
ومن القاعة حتدث الناقد محمد زهدى
ــــنـــصـــة واتــــفـــاقه لـــيـــعــــلن اخـــتـالفه مع ا
الـكامل مع د. سـامح مهران الـذى ينتمى
مـــثــــله جلـــيـل عـــانـى طـــويالً مـن أكـــذوبـــة
عـانـاة الـتى خـلـفـها لـنـا حـلـمـها الـثـورة وا
الـزائف وآثارهـا السـلبـيـة اللـذين مازلـنا

ندفع فاتورتهما حتى اآلن.
ووصف زهـــدى ســيـــنــوغـــرافــيـــا الــعــرض
ـسـرحـية بـالـتـنـاغم الـكـامـل مع احلـالـة ا

والفكرية.

 مصطفى يوسف: السخرية من الشخصيات
الدينية غير مبررة وغير الئقة

 د. هانى مطاوع: «بازل 1» عرض جاء فى غير زمنه
ومرحبا بـ «اجلدل» حوله
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مثل فى أثناء تـأديتهم للمسرحية سرحى فى أبسط صورة يعنى حـركة ا > احلـدث ا
عنى يـتضمن احلـركة اخلارجـية للـممثـل من خروج ودخـول واحلركة واحلـدث بهـذا ا

شاهدين. الداخلية أيضا التى جتسم صراعاً عنيفاً أمام ا

سرحي جريدة كل ا

8 من   ديسمبر 2008 العدد 74

يكرم من مصر محفوظ عبد الرحمن ونهاد صليحة

سرحى هرجان دمشق ا 42 عرضاً عربياً وأجنبياً فى الدورة الـ 14 

سرح..  أجيال ا
فرقة كوميدية شبابية
نية جديدة

بارود اهربوا لزيـناتى قدسية كذا انقالب
لبسام كوسا. 

ـهـرجـان ثمـانـية كـما تـعـرض عـلى هامش ا
ـســرح الــعــمــالى فى عــروض مـوازيــة فـى ا

ثمانى محافظات سورية. 
ــــهـــرجــــان عــــدداً من الــــفــــنــــانـــ ويــــكــــرم ا
ــسـرحـيــ الـســوريـ والــعـرب واألجـانب ا
أمـــثــال الـــراحل مــحـــمــود جـــبــر واخملـــرجــة
الـــتــونـــســـيـــة زهـــيـــرة بن عـــمـــار واخملـــرجــة
الـلـبــنـانـيـة نــضـال األشـقــر واخملـرج روجـيه
ــصــرى مـحــفـوظ عــبـد عــسـاف والــكـاتب ا
ـــــــغــــــربـى الــــــطـــــــيب الــــــرحـــــــمـن واخملــــــرج ا
الــصـديــقى واخملــرج الـعــراقى سـامى عــبـد
ـمـثل احلـمــيـد والـكـاتب ريـاض عـصـمت وا
مـحـمـود جـركـس والـدكـتـورة نـهــاد صـلـيـحـة
واخملـــــرج يــــورى كــــراســــوفــــســـــكى عــــمــــيــــد
ــيـة ســان بـطــرسـبــورغ ومن أسـبــانـيـا أكـاد
ــعــهــد الــدولى خــوسى مــونـــيــلــيــون مــديــر ا
ــتــوســطى وجــيــرار اســتــور من لــلــمــســرح ا
فــرنــســا مــديــر مــســرح جــان فــيالر وغــا

السليطى من قطر. 
ـهـرجـان مجـمـوعة كـما يـقـام عـلى هامش ا
من ورشـــات الــــعـــمل الــــتـــدريــــبـــيـــة لــــلـــدمى
والــعـرائس وخــيـال الـظل واإلدارة الــتـقــنـيـة
لــــلــــمــــســــرح والــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا واألزيـــاء
سرحـية أما الندوة الـرئيسية والـنصوص ا
فــسـتــكــون حـول الــدرامــاتــورجـيــا ويــشـارك
فــيــهــا بــاحـثــون ومــســرحــيــون من ســوريـة-
مـــصــــر- الــــكــــويت- الــــبــــحــــرين- عــــمـــان-
ـانـيا- روسـيا- غـرب- لـبنـان- الـعراق- أ ا
تـــــونس- األردن- الـــــســـــودان إضـــــافـــــة إلى
مــحـاضــرة بــعـنــوان الـتــبـادل الــثــقـافى عــبـر

سرح للفرنسى جيرار استور.  ا

 . وسوري
ـــشـــاركـــة فـــهى أمـــا الـــعـــروض الـــســـوريـــة ا
..فرقـة سنا إخـراج د.عجاج سـليم تـياترو
إخراج بـاسم قهار تـيامـو لرغـدة شعرانى
الـسـمـرمـر إخـراج د.تـامـر الـعـربـيـد زرياب
انـويل جيجى لعـروة العربى صـوت ماريـا 
ـنـعم عـمـايـرى بـدون تـعـلـيق تـكـتـيك لـعـبـد ا
ألديب الــــصـــفـــدى أحـالم شـــقـــيـــة لــــنـــائـــلـــة
األطــرش تـشـيـخـوف لــطالل نـصـر الـدين

الـــتـــونـــسى الـــتـى تـــتـــضـــمن ســـتـــة عـــروض
بعنـوان شيـلو إخراج الـعروة العـربى.. ليلى
ــنــفــردة والـــذئب إخــراج بــاسم الــقــهــار.. ا
إخـراج رامز األسـود ..قلوب إخـراج حكيم
مـــرزوقى.. دون كـــيـــشـــوت إخـــراج أســـامــة
حالل.. مــشــاجـــرة إخــراج نــضــال صــواف
وزهــيــر الـبــقــاعى.. الــرســالــة حتــيــة لـروح

الوند هاجو.. ومسرحيات أخرى. 
ـــســـرح الــتـــونـــسى أمـــا تــظـــاهـــرة تـــكـــر ا

ـسـرحى تـبــدأ فـعـالـيـات مـهــرجـان دمـشق ا
الرابع عشر الذى تـقيمه وزارة الثقافة فى
ـشـاركـة الـثـانى عـشـر من الـشـهـر الـقـادم 
ـيـة من 21 دولـة فـرق مـحـلـيــة عـربـيـة وعـا
ـهــرجـان ســتـ ضــيـفـاً فــيـمــا يـســتـضــيف ا

ياً.  عربياً وعا
ـهــرجـان 42 عــرضـاً مــسـرحــيـاً يــتـضــمن ا
مــنــهــا عــشـــرون عــرضــاً عــربــيــاً من مــصــر
ولـبـنـان وقـطـر واإلمـارات والـعـراق و لـيـبـيـا
والبحرين والكويت واألردن وتونس وعمان
والـــســـعــوديـــة وفـــلـــســـطـــ وســـتـــة عــروض
ــانــيـا أجــنــبــيـة مـن فــرنـســا وبــريــطــانــيــا وأ
وبـلجيـكا وكـوبا وقبـرص فيـما تقـدم سورية
 12عـــرضـــاً مـــســرحـــيـــاً رســـمـــيــاً و12 فى
تــــظــــاهــــرة مـــــخــــرجــــ شـــــبــــاب ســــوريــــ

و8عروض على الهامش. 
هرجـان عروض عربية مهمة تشارك فى ا
مـنـهـا مـســرحـيـة وجـوه الــسـاحـر من مـصـر
إخـراج عمـرو قابـيل وحـياة لـلذكـرى إخراج
ـــوت والــعــذراء نــورا أمـــ ومن الـــعــراق وا
إخـــراج إبـــراهــيـم حـــنــون و امـــرأة الـــلـــوحــة
إخــــراج د.جـــــواد األســــدى.. ومـن لــــيـــــبــــيــــا
معرض أم بسيسى خلالد جنم.. من لبنان
حــــلـم رجل مـــــضـــــحـك لـــــطالل درجـــــانى و
العميان للينا أبيض.. ومن السعودية حالة
قــــلق ألحــــمــــد مـــحــــمــــد األحـــمــــرى .. ومن
اإلمـارات الـنـمـرود لـلــمـنـصف الـسـويـسى..
ــــــنــــــجـــــــور ألحــــــمــــــد بـن ســــــالم وعــــــمــــــان ا
الــبــلــوشى.. ومن فــلــســطــ قــصــة خــريف
ألمــــيـــر نــــزار زعــــبى.. وقــــطــــر أبـــو حــــيـــان
الـتـوحيـدى ألحـمـد الرمـيـحى .. والـبـحرين
ـطـر إلبـراهـيم خـلـفـان.. فـجـأة لم يـهـطـل ا
والــكــويت الــهـــشــيم لــفــيـــصل الــعــمــيــرى ..
واألردن قصة حب الفـصول األخيرة لنبيل

اخلطيب. 
سرح هرجان تظاهرة خاصة  ويتضمن ا
ـــســرح الـــشـــبــاب فـى ســـوريــة وتـــظـــاهـــرة ا

 عمرو  قابيل يوسف إدريس محفوظ عبدالرحمن

زهيرة بن عمارة
فـــتـــضم ثـــمــــانـــيـــة عـــروض هى ديـــنـــاصـــور
ـــنـــاعـى.. مـــر الـــكالم لـــلـــشـــاذلى لـــرشـــاد ا
الــعـــرفــاوى.. ابــتـــســامــة ابن رشـــد مــحــمــد
ــديـونـى.. امــرأة لــزهـيــر بـن عــمـار.. وزن ا
الريـشـة لغـازى الزغـبـانى وعرض الـبـستك

الزينة وغيرها. 
سـرحى الـزير وتشـارك فـرنسـا بالـعـرض ا
ســالـم واألمــيــر هـــامــلت مـن إخــراج رمــزى
ــــثـــلـــ فــــرنـــســـيـــ شـــقـــيــــر ومـــشـــاركـــة 

 تظاهرة
للمسرح
السورى
 والتونسى

 محمود اجلندى

فـيها من النقـاد د. حسن عطية د. نـهاد صليحة ود.
سـيد خطـاب وأدارها الـكاتب الـصحفى مـؤمن خلـيفة
ـــســـرحـــيـــة تـــألـــيف أبـــو الـــعال الـــسالمـــونـى وإخــراج ا

محمد متولى.
> مـصمم الـديـكـور وائل عبـد الـله يـستـعـد حـاليـاً لـبدء
العـمل فى مسرحـية «وحـدوه» للـمؤلف واخملرج إسالم

إمام وإنتاج مسرح الشباب.
سرحـية «فانـتازيا وائل عـبد الله هـو مصمم الـديكـور 
اجلــنــون» الـتـى تــعــرض حـالــيــا بــقــاعــة يــوسف إدريس

سرح السالم من إخراج حمادة فتوح.
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 وائل عبدالله

> أصــيـب الــنـــجم مـــحــمـــود اجلــنـــدى بــكـــســـر فى يــده
سرحى اليسـرى أثناء مـشاركته فى بـروفات العـرض ا
«سى عـلـى وتـابـعه قــفـة» إثـر دفــعـة غـيـر مــقـصـودة من

الفنان محمد عابدين.
سى عـلى تـقـرر افتـتـاحـهـا هـذا األسبـوع وهى عن نص
أللـفريـد فـرج وإخراج مـراد مـنيـر ويـتم عرضـهـا على

مسرح السالم.
ــركــز الـــقــومـى لــلـــمــســرح عـــقــد مـــســاء اخلـــمــيس > ا
ـسرحى «حتت نـاقشـة الـعرض ا اضى نـدوة نقـديـة  ا
الـتـهـديـد» وذلك عـلى مـسـرح الهـنـاجـر لـلـفـنـون شارك

هدى شفيق ا

ـدينة ـصافى الـكوميـدية  شـكلت فـرقة ا
عدن الـيـمنـية فـرقة مـسرحـية جـديدة من
ــســـرح" تــضم الــشـــبــاب بـــاسم "أجــيـــال ا
مـــجـــمـــوعـــة من الـــشــــبـــاب مـــحـــتـــرفى فن

سرح. ا
ـــصـــافى الــــتـــابـــعـــة وذكـــر رئــــيس فـــرقــــة ا
ــصـفــاة عـدن أن الــفــرقـة اجلــديــدة الـتى
ـسـرحـي دربـهـا فـنيـا كـبـار الكـومـيـدي ا
صافى تـستعد لتقد خمسة من فرقة ا
أعـــمــــال مــــســـرحــــيــــة فـــكــــاهــــيـــة بــــعـــد أن
اســتــكــمــلت من إخــراج أعــمــالــهــا الــفــنــيـة
ـكتب الـدرامـية فى مـسرح اجلـيب الـتابع 

الثقافة بعدن.
وتــشـمل تـلك األعـمــال: ورقـة الـيـانـصـيب
ـسـتـهـتـر وجــار مـتـعب وبـنت وتــمـثـيـلـيــة ا
األكـــابــر وجــمـــيــعـــهــا من إعـــداد وتــألــيف
أحـمد مـحـفوظ عـمـر وإبراهـيم الـشاش
وأحــمـد شــريف الـربــاعى وفـهــمى تـركى
ـنـاسبـة عـيد وسـتـقـدم معـظم فـعالـيـاتـها 

بارك. األضحى ا

سرح الليبى..  رأة وتاريخ ا ا
ورقتان فى ندوة بـ«سبها»

ضــمن فـعــالــيـات أيــام «سـبــهـا» الــثــقـافــيـة عــقـدت
ـــســرح الــلــيـــبى» بــبــيت ــاضى نــدوة «ا األســبـــوع ا
ثقافة مدينة «سبـها» الليبية شارك فيها عدد من
سرحى الـفنـان واألدباء والـكتـاب. قدم الـفنـان ا
«عــــلـى الــــفـالح» فى الـــــنـــــدوة ورقـــــة حــــول تـــــاريخ
ـســرح الـلـيـبى مـنـذ نـشـأته عـام 1908 والـتـحـول ا
الـذى واكب ثـورة الـفـاحت من سـبـتـمـبـر عام 1969.
سرحية قدمة من الفنانة ا فيما تناولت الورقة ا
سـرح داعية إلى دعم «سعـاد خليل» خـصوصيـة ا
ـــــســــــرح من أجـل تـــــعــــــزيـــــز ـــــرأة فـى ا تــــــواجــــــد ا

حضورها اإلبداعى.

انطالق فعاليات دورة «قاسم محمد» عن مهرجان مسرح الطفل العراقى
ـــاضى  فـــعــالـــيــات مـــهــرجــان انـــطــلـق األســبــوع ا
مسـرح الطـفل اخلـامس بالـعراق حتت اسم دورة
ديـر العام ـهدى ا قاسم محـمد وقـال د. شفيق ا
ـؤتـمـر الـصحـفى ـسـرح فى ا لـدائـرة الـسـيـنـمـا وا
ـاضى: الـواجب يدعـونا إلى الـذى عقـد االثـن ا
تـثـمـ دور الـفـنـان الـكـبـيـر (قـاسم مـحـمـد) الـذى
ارسى دعـائم مسـرح األطفـال طوال ربع قرن من
ــهــرجـان الــعــطــاء لـذا تــقــرر إطالق اسـمـه عـلى ا
ـا قــدمه قـاسم الــذى يـعـانى وهـذا أقل بــكـثـيــر 
هذه األيام ظروفًا صحية صعبة. كما أكد أهمية
ــهــرجـان فـى ظل ظــروف أمـنــيــة تــشــهـد إقــامــة ا
هرجان يقدم شيئًا من االستقرار هذه األيام..  ا
سـرحيـة فالفـرقة القـومية الـعديد من الـعروض ا
تــشــارك بــعـــرضــ مــســرحـــيــ األول (الــريــشــة

ـــفــــقـــودة) إخـــراج نـــغـم فـــؤاد والـــثـــانـى (الـــلـــؤلـــؤ ا
ــفــقــود) إخــراج حــســ عــلى صــالح أمــا فــرق ا
ـجــمــوعـة من الــعـروض احملــافــظـات فــتـشــارك 
حيث سـتقدم كـليـة الفـنون فى الـبصـرة مسـرحية
نـيع) ومحـافظـة بابل مـسرحـية (أوهام (احلـقل ا
الـغابة) أما البيت الـثقافى فى الديوانـية فسيقدم
مــســرحـــيــة (الــبـــالــون الــطـــائــر) كــمـــا ســتــشــارك
مـديريات الـتربـية فى بغـداد بعـرض مسـرحي
حيث ستـقدم مديـرية الرصـافة األولى مسـرحية
(الـشـيخ واجلـنـدول) تــألـيف وإخـراج فـالح الـعـبـد
ــسـرحــيـة حــكـايـة ومــديـريــة الـرصــافـة الــثـانــيـة 
ـــرأة الـــعــراقـــيــة ـــهــرج أمـــا رابـــطــة ا الــثـــعـــلب وا

سرحية (السماء ملونة). فستشارك 
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ـشاهـدين ينـطلق من ـمثـل وا ـسرحى فى االشـتبـاك السـيكـودرامى ب ا > واحلـدث ا
ـثل فـعال يــقـابـله رد فـعل فـى الـعـمـلـيــة االتـصـالـيـة ـسـرحى الـدرامـى الـذى  احلــدث ا

السيكودرامية.
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سرحي جريدة كل ا
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> الفنانة انتصار انسحبت من مسرحية «يا دنيا يا حرامى» وتمت االستعانة بالفنانة الشابة دينا للقيام بدورها.

26

رشد ا
السودانى

مسرحية مصرية ـ سودانية
 فى مطلع القرن العشرين  

بارك  د. خالد ا
الغرض منها ) . 

وقـــد مـــثـل عـــبـــد الـــلـه بـــشـــيـــر ســـنـــادة دور
التلمـيذ ومثل قريبه شمت عمر دور الراعى
.وتأكدت النـزعة اإلرشادية بخـطبة الشيخ
عــمـــر عـــطـــيـــة قــاضـى مــحـــكـــمـــة كــوســـتى
الــشـرعــيــة عــقب الــعــرض مــبـاشــرة مــهــنــئـا
ومــشـجـعــا ومـركـزا عــلى الـنـصــائح الـتى تـرد

سرحية . با
ويـذكــر الـقـاضـى فى كـلــمـته أن الــدعـوة قـد
وجـــهت له وأنـه حــضـــر خـــصـــيـــصـــا من أجل
ـــســـرحـــيـــة والــتـى هى بـــاكــورة مـــشـــاهــدة ا
فــضــائل األعـمــال بــالـقــطــر الـســودانى كــمـا
ـســرحــيـة قــد (حـضــرهـا ــؤلف أن ا يـذكــر ا
جـمع مـن أفـاضل وعـلـمـاء السـودان وكـان فى
مقدمتـهم العالم اجلليل الـشيخ النذير احد
ؤلف أعضـاء اللجـنة العـلميـة الدينـية وأن ا
ــــشـــتـــرى أوقـــاف ذات ريع جــــعل إيـــرادهـــا (
جلامع القـطينة ) ونالحظ أن مباركة رجال
الـدين لــلـمــسـرح وتــشـجـيــعـهم لـه تـوافق مـا
حـــدث بـــعـــد ســـنـــوات فى شـــرقى الـــســودان
ـسـرحـيــات لـدعم صـنـدوق حـيــنـمـا مـثــلت ا

التبرعات للجامع والكنيسة 
خالصة 

صـرى عبـد القـادر مخـتار يـحتل أمـور ا إن ا
مكانا مـرموقا فى تاريخ تعرف السودان على
ـرشـد الــسـودانى الـتى ــسـرحـيــة ا ـسـرح  ا
ألفـها وأخـرجهـا وال ينـتقص من مـكانـتها فى
ــسـرحى مــا أوردنـا من مـالبـسـات تـاريــخـهـا ا
وتوقـيت تأليـفهـا وعرضـها ; فحـركة الـتقدم
االجــتـمــاعى ال تــسـيــر فى خط مــسـتــقـيم ـ
يـكفى أن خـطوط الـسكـة احلديـد قد مدت
بـغرض عـسكـرى فى البـداية غيـر أنه ولدت
تـغيـيرات اجـتمـاعيـة إيجـابيـة وخلـقت نواة
حلـركــة الـعـمــال الـتـى صـارت من أكــثـر دعـاة

االستقالل الناجز اصراراً ومصادمة .
وأن قـوة دفــاع الــســودان الــتى أســست لــقـمع
األهـالى وجهت رصـاص بنادقـها نحـو ثكنات
ـسـتــعـمـرين فى 1924وعــلـيـنــا أن نـذكـر أن ا
ــــصــــريــــ فى الــــســـــودان كــــانــــوا فى وضع ا
ــــأمــــورين فى إطــــار احلــــكم الــــثـــنــــائى وأن ا
ـســتـوى الــفـردى ) مـعــظـمــهم كـانــوا عــلى (ا
يـعـانـون صـراعـا حـقيـقـيـا بـ رابـطـة الدين
والـلــغـة وتــنـفــيــذ أوامـر اإلجنــلـيــز وفى هـذا
ـؤلف فى مـحـاربـة شرب الـصـدد فـإن رغـبة ا
ريـسة مـثال قد يكـون أساسـها فى خلـفيته ا

اإلسالمية أكثر من مسؤوليته الوظيفية .
وقـد كــانت مــســاهـمــة عــبـد الــقــادر مـخــتـار
بـدايـة لـنـشـاط واسع الـنـطـاق فـى الـعـاصـمة
ومـــراكــز الـــتــجــمـــعــات األخـــرى  لــلــجـــالــيــة
ـسـلم والــقـبـطى ـ األمـر ـصـريــة بـشـقـيــهـا ا ا
سرح السودانى الذى مهد الـسبيل النبثاق ا

األصيل بأقالم وجهود سودانية خالصة . 

الـــزواج واحلـــيـــاة فـى حـــديث طـــويل من أول
الـفصـل ألى نهـايـته . هذا الـفـقـيه شخـصـية
مثل . ا كان نفس ا سرحية ور تتكرر فى ا
ـزدوجـة أن ـســرحـيــة ا ويــلـفت الــنـظــر فى ا
ـؤلف كـتـبهـا بـالعـامـيـة السـودانـية (لـهـجة ا
وسط السودان) وحـاول أن يخلق تبـاينا ب
الـــعـــامـــيــة والـــفـــصـــحى ; فـــالــراعـى يــنـــطق
بـــالــعــامــيـــة بــيــنـــمــا يــرد عــلـــيه الــتـــلــمــيــذ

بالفصحى . 
حـمــيـدان : مــاك طـيـب يـا زول الــداهـيـة دى

شنو الشايلها فى اباطك .
مــحــمــد : هــذا كــتــابى اتــعــلم فــيه الــديــانـة
اإلسـالمــــيــــة وأحـــــفظ فــــيـه آيــــات الــــقــــرآن
ـســتـقـبل رجـالً نـافـعـاً الـشــريف ألكـون فى ا

لدينى وبلدى وأهلى .
سرحية هى ونقطة الضعف األساسية فى ا
أن األشــــخـــاص ال يــــتـــفـــاعــــلـــون مـع تـــطـــور
األحـداث إال خــارجــيــاً إذ إن كل األشــخـاص
مــكــتـمــلــو الـتــكــوين عــلى قــالب مـعــ مــنـذ
ؤلف سـرحيـة ولسـانهم هـو لسـان ا بدايـة ا
ؤلـف ينـتـهز فـرصة وأوضح األمـثـلة هـنـا أن ا
رد التلميـذ  على الراعى فيستشهد بالقران
وشــعـــر اإلمــام عــلى رضى الـــله عــنه وأقــوال

اإلمام الغزالى وغيرها فى عدة صفحات .
ـا ال يعـقل أن يفـهمه أو يـدركه تلـميذ فى
رحـلـة األولـيـة من تـعلـم القـراءة والـكـتـابة ا
ومن نــقــاط الــضــعف األخــرى الــتــكــرار بــ
ة احلـدث والرواية فـاجلمـهور يـشاهـد جر

القتل ثم يحكيها مرتكبها بالتفصيل .
ؤلف لوسائل عديدة إلى تقريب وقد جلأ  ا
ـديـنـة من ذلك ـسـرحـيـة إلى نـفـوس أهل ا ا
ـــســـرحـــيـــة من واقع أنه اخـــتـــار أشـــخـــاص ا
احلــيـاة  فــاسم نــكــتـوت مــثال اسم حــقــيـقى
أطـلق عـلى بـائعـة مـريـسة بـالـقـطيـنـة . كـما
يشير إلى بـشار ولد شلعى ويزيدنا علما فى
الـهـوامش أنه (كان رئـيس قـبـيلـة احلـسانـية
ـريـسـة بـالــبـحـر األبـيـض ومـشـهـور بــشـرب ا
وكــان من عــادته فى الــشـرب أن يــبــرك عـلى
ركـبتـيه ويشـرب من البـرمة لذلـك صار مثال

ريسة .  يضرب لكل من يشرب ا
أول عرض 

قدم أول عرض لـلمسرحية يوم /1909/10 
16بـفـناء مـدرسة الـقـطيـنـة ولم يكن هـناك
مـــســرح وأن اعـــتـــلى بـــعض الـــتالمـــيــذ عـــلى
مـــنـــاضــد لـــكى يـــشـــاهـــدهم اجلـــمــهـــور ولم
يـستـعـمل عبـد الـقادر مـخـتار سـتـارا وأشرف
بـنــفــسه عــلى الــبــروفــات واألزيــاء واقــتـرب
بــاألزيـاء من واقـع احلـيـاة كــمـا تــسـجل ذلك
ـا تـكـون قـد الـصـور الـتى مع الـنص والـتى ر
الــتـــقــطت بـــعــد الـــعــرض وجملـــمــوعـــة غــيــر
ـؤلف يــذكــر ( وقـد ــمــثـلــ األصــلـيــ فــا ا
طلب منى جمع احلـاضرين طبعها فـطبعتها
مـزيـنة بـرسومـات تسـاعـد العـامة عـلى فهم 

ـ تربية فريق من الصناع 
ـ نشر التعليم االبتدائى ب اجلمهور

ـ تعليم فريق مـنهم تعليما يـؤهلهم للخدمة
فى الوظائف الثانوية فى حكومة بالدهم .
وهـذا بدوره يـوافق ما ورد باخلـطاب الشـهير
لــلــورد كــرومــر يـوم  27 يــنــايـر 1903 عــنــد
زيـارته الـثـالــثـة لـلـســودان (أمـا بـشـأن األمـر
الــثـــانى وهــو أمـــر الــتـــعــلـــيم فـــأقــول إنه من
الـصــعب جـداً حـكم بالد مــا حق حـكم بـدون

مساعدة إداريّة من أهلها )
ثــالــثــا: يــنــبــغى أن نــتــذكــر أن عــبــد الــقـادر
ـــســرحــيـــة) كــان مــأمــورا مــخــتـــار (مــؤلف ا
ـأمـور كــانت إداريـة ولـكـنــهـا تـتـصل ومـهــمـة ا
ــأمـور فى أيــضــا بــالـتــعــلــيم ـ إذ يــعــرف دور ا
الــنــســخــة الــرســمــيـة مـن قــوانــ حــكــومـة

السودان اإلدارية (آنذاك):
درسة ـأمور هو حـلقـة الوصل بـ ناظـر ا (ا

ومكتب التعليم ) 
وهكذا فإن عدة خيوط تلتقى ونحن نحاول
ــســرحــيـة فـى إطـارهــا الــتــاريـخى; ان أضع ا
ـسـتـعـمـر يـحـاول أن يـوطـد أركـان حـكـمه فـا
ــركــزى) عـام 1906 (اجملــلس االقــتــصـادى ا
وتـساعد األزمـة االقتـصاديـة التى مـرت بها
ـوقف فى الـبالد عـام 1908 عــلى انــفـجــار ا
الـبالد فــيـقـمع بــقـوة الـسالح ويــتم تـأسـيس
الشـرطة وتـزيد احلـكومة من تـركيـزها على

التعليم .
ــــســـرحــــيـــة يـــكــــشف فى ونـــرى أن مــــؤلف ا
وقف العام فى البالد سطورهـا عن وعيه با

فيجعل الفكى يقول :
ـــرشــدين (أمـــا اآلن فــقـــد وجــدوا بـــيــنـــكم ا
ونـشرت احلـكـومة رجـالـها الـعـاملـ وشـيدت
ـكاتب وع األسـاتذة إلرشاد كل دارس وا ا

طالب وهذه آيات بينات ظاهرات) 
ونالحظ هــنــا أن الـكــلــمـات تــرد عــلى لــسـان
الفـقيه (الفـكى) وهو تقـليديـا شخصـية لها
وزنها االجتـماعى توحد ب حكمة الشيوخ
وتـفسيـر تعاليم الـدين األمر الذى يـهيئ لها
وضـعـا يجـعل الـنصـح مقـبـوال وفوق هـذا فإن
انـتفـاضة الـعام الـسابق 1908 كانـت بزعامة
رجل دين (فكى ) هو عـبد القادر ود حبوبة

 واحلديد يفله احلديد ! 
ـسـرحـيـة عن طـفـلـ أحـدهـمـا راع واآلخر ا
تـــلـــمــيـــذ يـــســـيــر الـــراعى فـى طــريـق شــرب
ــريــســة واجلــهل والـــشــجــار فــيــنــتــهى بــإن ا
ة قـتل بينـما يـستمـر التلـميذ يرتكـب جر

ستقبل . مستقيما مشرف ا
ـسـرحـيـة فى بــنـائـهـا من خـمـسـة وتـتــكـون ا
فــصــول ـ تــمــثل األربــعــة األولـى مــســرحــيـة
ـثـل الـفــصل اخلـامس مـنــفـصــلـة بــذاتـهــا و
(مسـرحيـة ) منـفصـلة عن مـوضوع مخـتلف
ال يـربطـها بـالـفصـول األخرى أى رابط = إال
أن الــفــقــيه وهــو الــذى يــســدى الــنــصح عن 

لـهــذا أن يـكــون بــالـعــنـوان الــشـبــيه بـعــنـوان
كـتابه إشارة اعـتراف للـرائد السـابق بالذات
وأن عـبــد الـقـادر مـخـتـار وشـأنه شـأن رفـاعـة
الطـهـطاوى لم يـكن سـعيـداً فى الـسودان وأن
الـفصل اخلـامس فى كال الـكتابـ عن الزواج

وشؤونه .
ـسرحية.. عن ثـانيا : ال نـستطـيع أن نعزل ا
الـعـام الذى كُـتـبت به ; فـعام 1909جـاء بـعد
عــام عــصـيـب عـلـى احلـكــومــة اجلــديـدة فى
الـــســـودان إذ كــان الـــعـــام الـــعــاشـــر من عـــمــر
احلـكـومة 1908 عـام انـتـفـاضـة عـبـد الـقادر

ود حبوبة .
ويصف التـقرير الرسمى ذلك العام بأنه قد
ا امتـاز (بـاضـطـراب الـقبـائل وجـمـوحـهـا) 
اضـطــر احلـكـومــة السـتـعــمـال الـسالح ثالث
مــرات (لــقــمع الــفــ ) ويــخــطط الــتــقــريـر
ـواصالت طــريق ضـمــان األمن (بــتـحــســ ا
الذى يزيد قيمة احلامية فضال عن فوائده
االقــتــصــاديــة) إلى أن يــقــول (وزد إلى ذلك
فـإن انـتـشـار الـتـعـلـيم تـدريـجيـا وبث عـوامل
احلــــضــــارة يــــزيـالن روح الــــغــــبــــاوة واجلــــهل

ويقضيان على خرافات التعصب الدينى).
كن أن فالتعـليم يُذكر كأحد العوامل التى 
ــواطــنــ ســلـسى تــهــد األحــوال وجتـعل ا
الـقـياد وهـذه النـظـرة لألمور لـهـا أساسـها فى
خـبـرة االسـتـعـمـار الـبـريـطـانى فى الـهـنـد إذ
أعـقب االضـطـرابــات الـسـيـاسـيــة فى الـهـنـد

اهتمام أكبر بالتعليم !
ومـا يـؤكــد هـذا مـا ورد فى تـقــريـر احلـكـومـة
رشد سرحية ا الرسمى لعام 1909من ذكر 

السودانى:
(أمـا من حــيث الــتـعــلــيم فـمــدراس الـدو و
ولكن عربان البادية القطيـنة والكوة زاهرة 
ــدارس وقــد بـــذل مــأمــور ال يــركــنـــون إلى ا
الـقــطـيـنــة هـمـة يـحــمـد عـلـيــهـا إلزالـة هـذا
النفور; فـألف رواية ليمثـلها تالمذة مدرسة

وهى بسيطة احلوادق ). القطينة 
ـسرحـية وتـسلسل يلـخص التـقرير عـقدة ا
أحـداثهـا ثم يضيف (وقـد سر الـعرب الذين
شـهـدوا تـمثـيل الـروايـة سـرورا شـديـدا ولكن
ــقـصـود ـغــزى الـذى اســتـنــتـجـوه لـم يـكن ا ا
ركز ال يـزالون يرتابون ظنـون أن أهالى ا وا

فى النعم التى جتنى من نشر العلم ).
فـهذه مـسـرحـيـة مُـثـلت فى مـدرسـة (كـتّاب)
جتـــد طــريـــقــهـــا إلى تــقـــريــر قــنـــصل دولــة
إنـكـلـتـرا ووكـليـهـا الـسـيـاسى فـى مـصـر نـاظر
اخلـارجـية. األمـر يـزيد من تـأكـيد األهـمـيّة
اإلستـراتيجـية لـلتعـليم كـوسيـلة من وسائل
اســتـتــبــاب األمــور واسـتــقــرار احلــكم . وهـذا
بدوره يتفق مع الـسياسة العامة التى اتبعها
سـتر (كرى) منذ 1901حيـنما حُدد كأول ا
مـديـر لــلـمـعــارف الـعـمــومـيّـة بــالـسـودان وإن

حاجات البالد من التعليم تتلخص : 

إذا تغـاضيـنا عن مـسرح الـشعـائر والـرقصات
ـسـرح والـقـبـلــيـة الـشـعــبـيـة وحتـدثــنـا عن ا
ـــفــهـــومه األوربى أو األرســطـــو طــالـــيــسى
فـإنـنـا نـسـتـطــيع أن نـؤكـد أن صـلـة الـسـودان
ــدخل الـذى ـصــر كـانت هى ا الـتــاريـخـيــة 

سرح فى السودان . ساعد على غرس ا
فـأول عـرض قـدمه سـودانـيـون كـان بـإشراف
ــصــريـ ونــظم فى ـعــلــمـ ا وتــوجـيه مـن ا
مدرسـة اخلرطـوم عام 1880 (العـام السابق
ـهديـة واسـتـقالل الـسودان النـدالع الـثـورة ا
صرى ) تـصف الوقائع عن احلكم التـركى ـ ا
ــصـريّـة امــتـحـان مــدرسـة اخلـرطــوم بـيـوم ا
ــوافق 18 شــعــبــان ســنــة ــبـارك ا االثــنــ ا

1297هـ :
ن (فــأبـدت جنـبــاء تالمـذتـهــا مـا دل عـلى 
وسعـود طالع احلـضرة الـفخـيمـة اخلديـوية
وحسن مـقـاصد الـطلـعـة البـهيـة الـتوفـيقـية
من نـــفـــائـس وأحـــاسن الـــلـــطـــائف األدبـــيـــة
ومـــحـــكم الـــصـــنـــاعـــة اإلعـــرابـــيـــة ومـــتـــقن
الـقــواعـد احلــسـابــيـة وقـد تـال اثـنـان مــنـهم
احـدهما مـحمـد نور إبـراهيم والـثانى حسن
عـلى أغـا مــقـامـتـ حـريـريــتـ فـأبـانـا عـمـا
يــــنـــشـــرح لـه الـــصــــدر وتـــقــــر به الــــعـــ من
تــعــبــيــرات فــائــقــة ومـعــان رائــقــة ولــطــائف
رقـيـقـة وطـرائف دقـيـقـة وفـهم سـائل وعـزم

سام ..)
وهــذا كـمـا هــو واضح وصف جملـرد "مــطـالـعـة
مـــســـرحــيـــة" عـــلـى األكـــثــر ولـــيـس لـــعــرض

مسرحى أو إلخراج مسرحى متكامل .
رشد ثل الثـانى واألهم فهو مسرحية ا أما ا
السودانى التى قام بـتأليفها مأمور القطينة
ـصـرى عــبـد الـقـادر مـخــتـار والـتى هى بـ ا
يدى القار . هـناك نقاط كثـيرة تستوقف
سـرحيـة نلخـصها رء عـند مطـالعـة هذه ا ا

فى اآلتى :
ـرشــد الـسـودانى" ـسـرحــيـة "ا أوالً عـنــوان ا
يــذكــرنــا بــكــتـــاب رفــاعــة رافع الــطــهــطــاوى
" الـذى طُبع ـرشـد األم لـلـبـنـات والبـنـ "ا

بالقاهرة سنة  1292هـ ـ 1875م .
عـروف أن رفـاعة الـطهـطـاوى كان قـد نفى وا
لــلـــســـودان وبـــقى به مـن عــام 1850م حــتى
1854 بــغــرض تــأســيس مــدرســة اخلــرطــوم
ــتــعـثــرة إلنــشـائــهـا الــتى انــتـهـت احملـاوالت ا

بسفره إلى مصر.
ـــدرســة أعـــيــد تـــأســيـــســهــا بـــعــد ذلك وأن ا
ـــهـــديــة واســـتـــمــرت حـــتى انـــدالع الـــثــورة ا
وســقــوط اخلــرطــوم فى يــنــايــر 1885 وهى
ـسرحية ـطالعة ا ـدرسة التى نُـظمت بها ا ا
لـلـمـقـامتـ احلـريـريـتـ عـلى الـنـحـو الذى

أشرنا إليه أعاله .
فـاحلــلـقـات مـتـصـلــة ألن رفـاعـة الـطـهـطـاوى
كـان فى طـلـيـعــة كـتـاب ومـعـلـمى اجلـيل وهـو
عــاش بــالـســودان وارتــبط به ومـن احملـتــمل 
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> يشـير مصـطلح ديـناميـكية اجلـماعـة إلى مجمـوعة الـطرائق اخلاصـة بعلم
الـنفس االجتـماعى الـتطـبيقى الـتى تهـدف إلى حتسـ معرفـتنـا بآلـية عمل

اجلماعة وإلى دفعها نحو تغيير سلوكها.

سرحي جريدة كل ا

8 من   ديسمبر 2008 العدد 74

سرح األردنى يختتم دورته اخلامسة عشرة مهرجان ا

 12دولة عربية أضاءت مسارح عـَمّـان 

ـمـثـل " وعـُـقـدت فى حــول " فن تـكــوين ا
الـــفـــتــرة من الـــثـــانى والـــعـــشــريـن وحــتى
الـسـادس والـعـشـرين من شـهـر نـوفـمـبر 
ـمـثـلـة رجاء وأشـرفت عـلـيـهـا اخملرجـة وا

بن عمار .
هذا باإلضـافة إلى النـدوات الفكـرية التى
ـــرأة ــــهـــرجـــان " ا عـُـــقـــدت عـن مـــحـــور ا
سرح " وفـيها تمت منـاقشة العديد من وا
رأة مضموناً وضوعـات التى تتخذ من ا ا
أو مـحــوراً لـهـا  ولـذا فقـد تـمت مـنـاقـشة
ـــســـرح " وفــيـــهـــا تــمت ــرأة وا مـــحـــور " ا
ــوضــوعــات الـتى مــنــاقــشـة الــعــديــد من ا
رأة مـضـمونـاً أو مـحوراً لـها  تـتخـذ من ا
ـرأة ولـذا فــقــد تـمت مــنـاقــشــة مـحــور " ا
سرح  ــ دراسات تاريخية " وقد شارك وا
ــان عـــون من فــلـــســطــ  د. عــز فـــيه إ
الــدين هاللى مـن الــســودان  د. ســامــيــة
حبيب من مـصر  د. يحيى الـبشتاوى من
ـونى األردن  وأدار الـلـقـاء د. فـراس الـر
ـضـامــ الـفــكـريـة فى ... وفى مـحــور " ا
سرحى الـنسـوى " شاركت فتـحية األدب ا
احلـداد من الـكـويت  بـاسم دلـقـمـونى من

الـذى كـتـبه وأخـرجه عـبـد الـلـطـيف شـما 
ـسرح األردنى وهو أحـد رموز ومـؤسسى ا
 والـذى لم يـكن عـلـى نـفس مـسـتـوى بـقـية
ـــقــــدمـــة داخل ـُ ـــســــرحـــيــــة ا الـــعــــروض ا
فـرطـة ومـشـاكله ـهـرجان لـكالسـيـكـيـته ا ا

اإلخراجية والكتابية الكثيرة ...
سرحية وكفاعـليات متوازية مع العروض ا
ـــيـــة كــــرّم فـــيـــهـــا أقـــيـــمـت نـــدوات تـــكـــر
ــسـرح الــعــربى  ــهــرجــان بـعـض رمــوز ا ا
وهـم : رجـــاء بـن عــــمـــار / تــــونـس  فـــؤاد
الـــشــــومـــلى / األردن  يـــوسـف الـــعـــانى /
الـعـراق  مـجـد الـقـصص / األردن  عـبـد
الـعـزيز الـسـريع / الكـويت  تـوفيق جنم /
األردن  رفـــعـت الـــنـــجـــار / األردن  وقــد
أدار نـدوات الـتـكــر د. يـحـيى الـبـشـتـاوى

والروائى هزاع البرارى ...
أيضاً أقيمت ورشتان تدريبيتان استمرت
كل واحـدة مــنـهــمـا لـعـــدّة أيـام مـتــوالـيـة 
وكـانت األولى فى فن الـسـيـنـوغـرافـيا فى
الـــفــتـــرة من الــســـابع عــشـــر إلى احلــادى
والعـشـرين من نوفـمـبر  وأشـرفت عـليـها
شــاديـة زيــتــون  والـورشــة الــثـانــيـة دارت

يـــد مـــخــرجه زيـــد خـــلـــيل مـــصــطـــفى إلى
ـــعـــظـم ألــوان عـــرض كـــومـــيـــدى يــزخـــر 
وقف  الـشـخصـية  كـوميـديا احلـركـة  ا
فـقـد لعب الـعـرض ومن قـبل اإلعـداد على
سرحية ( فكرة حتـول معظم شخصـيات ا
ـــاسه  عــــبـــد الـــله  ... ) من ـــفــــتى ــ أ ا
النـقيض إلى النـقيض  ولـذا فقد رأى أنه
مكن صـناعة أجواء كوميدية ما عبر من ا

هذا التناقض ... 
وعرض " قاتل ومـقتول " الذى كـتبه جمال
أبو حـمدان وأخرجه على اجلراح استطاع
أن يُـــقـدم صـورة بـصــريـة جـيـدة من خالل
مـــنـــطـق بـــنـــاء الـــصـــور وهـــدمـــهـــا بـــهـــدوء
وسـالســـة كــــبـــيــــرة  وقـــد لــــعب الــــعـــرض
مضـمـونـيـاً عـلى فـكـرة قتل األخ ألخـيه من
خالل تـقـد مـُـعــاجلـة مـسـرحــيـة جـديـدة

حلكاية " قابيل وهابيل " التاريخية ...
أمـا عــرض " رق الـدم " الــذى كـتــبه أيـضـاً
جـمـال أبـو حــمـدان وأخـرجـته لــيـنـا الـتل 
فقـد قدم بـصورة كالسـيكـية مـفتـعلـة ليس
لــهــا أيـة جــمـالــيــات تـذكــر سـوى مــا نـدر 
وكـــذلـك عـــرض " لم نــــعـــد جـــوارى لـــكم "

سـرح األردنى فـعـالـياته اختـتم مـهـرجـان ا
الـتى اســتــمـرت طــوال أربـعــة عــشـر يــومـاً
عـلى مـسارح عـَـمّـان فى الـفتـرة من الرابع
عــشــر إلى الــسـابـع والــعـشــريـن من شــهـر
نـــوفـــمـــبـــر اجلـــارى  والـــتى تـــمـت فـــيـــهــا
اسـتــضـافــة عـروض مــسـرحــيـة من اثــنـتى
عــــشـــرة دولــــة هى : مــــصـــر  الــــكـــويت 
الـعـراق  اإلمارات  سـوريـا  الـسـعـودية 
الـبـحـرين  اجلـزائـر  الـسـودان  تـونس 
فـــلــــســـطـــ  بـــاإلضــــافـــة إلى الـــعـــروض
األردنية ... ودورة هذا العام تعتبر الدورة
ـهـرجان  الـعـربـية الـسـابـعـة فى مـسـيـرة ا
وقـد خصصـت التيـمة الرئـيسيـة لها عن "
سـرح الـنسـوى " وتـمت منـاقـشة الـعـديد ا

هرجان ... من محاوره خالل أيام ا
وفـى كـلــمــتــهــا اخلــتـامــيــة أكــدت الــســيـدة
نـانــسى بـاكــيـر  وزيــرة الـثــقـافــة األردنـيـة
ــــهـــرجـــان  عـــلى ضـــرورة مـــد وراعـــيـــة ا
اجلسـور الـثـقـافيـة بـ جـمـيع دول الوطن
سرح أحد أهم العربى  وأكدت على أن ا
هـذه اجلـسـور الـفـاعـلـة عـلى هـذا الـطريق
... هـــذا فـــيـــمـــا ذهـب الـــشـــاعـــر جـــريس
ــسـرح ســمــاوى فى كــلــمــته إلـى ضــرورة ا
ــواطن الــعــربى  كــحــاجــة مـُــلــحـــة لــدى ا
وأرجع االهـتـمـام بــاحـتـفـاء مــهـرجـان هـذا
ــــرأة إلى كــــونــــهــــا قــــد أكـــدت الــــعــــام بــــا
ـسـرحى الــفـاعل سـواء كـانت حـضــورهـا ا
ــثــلـة أو كــاتـبــة أو مــخـرجــة أو بـاحــثـة 
ــرأة كـــانت دومــاً وأشــار جـــريس إلى أن ا
مـــفـــردة أســـاســـيـــة مـن مـــفـــردات اإلبــداع
واجلـــــمـــــال فـى األدب والـــــفن والــــــنـــــحت
ـــســـرح لـــيس كــــمـــوضـــوع فـــقط  وإ وا

كمبدعة أيضاً ..
وطـــوال األربـــعــة عـــشـــر يــومـــاً  تـــقــد
خــمـســة عـشــر عـرضــاً مـســرحـيـاً تــنـوعت
فيما بـينها ب الكـوميدى  واالجتماعى 
ــعـتــمــدة عــلى الــرقــص وتــلك الــعــروض ا
ـســرحى احلـديث  ومـن األردن وحـدهـا ا
قـُــدمت خـــمــســة عــروض  هى : " أحالم
مـُقـيّـدة " وهى من إخراج محمد بن هانى
وتعـتـمد بـشـكل رئيـسى عـلى بعض سـمات
مـــســـرح مــا بـــعــد احلـــداثـــة حــيـث تــزامن
األحـداث فـوق اخلـشبـة  وتـفـتـيت اجلـمل
احلواريـة وتـنـاثـرها وعـدم وجـود مـركـزية
لألحـــداث  ... والـــعـــرض يُــــعـــالج فـــكــرة
تحقق كتمل  أو لنقل غير ا احللم غيـر ا

لدى شباب اجليل اجلديد ...
ـأخـوذ أمـا عـرض " إشــارات وحتـوالت " ا
من نص ســـــعــــد الـــــله ونـــــوس " طــــقــــوس
اإلشـارات والــتـحــوالت " فـقــد حتـول عـلى

األردن  وطـفـاء حـمـادى من لـبـنان  وأدار
اللـقـاء د. يـحـيى البـشـتـاوى  وفى مـحور "
سرحى " رأة وحركة التمثيل واإلخراج ا ا
شـــارك عــواد عـــلى من الـــعــراق  د. جــان
داود من لبـنان  واخملرجة مـجد القصص
ــــونى مـن األردن  وقـــد ود. فــــراس الــــر
أدار الــــنــــقـــــاش الــــكــــاتـب الــــروائى هــــزاع
الـــبـــرارى  ثـم اخـــتـــتـــمـت هـــذه الـــنـــدوات
أعمـالهـا بتـقد شـهادات إبـداعيـة كتـبتـها
بـعض الـفـنـانـات العـربـيـات من مـثل : قـمر
الــصــفــدى  د. مـِــلــحــة عــبــد الـلـه  نـادرة
عـمران  بـيـنمـا قـدم اخملرج األردنى غـنام
غـنام شـهادة إبـداعيـة عن الفـنانـة األردنية

سوسن دروزة ...
هـرجان أيضـاً عدداً آخر وقد استـضاف ا
ــــســـرحـــيــــ الـــعــــرب من مـــخــــتـــلف من ا
سـرحـيـة  ومـنهم االجتاهـات والـتـيـارات ا
اخملــــرجـــة الــــلــــبـــنــــانــــيـــة رانــــدا أســــمـــر 
سـرحى يوسف احلمدان من البحرين  وا
اخملــــرج عــــمــــر غــــبـــــاشى من اإلمــــارات 
ــســـرحى جــمـــال عــبــود رئـــيس حتــريــر وا
سرحية الـسورية  والفنان مجلة احلـياة ا
عــبـــد الــرحــمن أبــو الــقــاسم من ســوريــا 
والـفنـانة ر أمـ من فلـسطـ  والنـاقد
د. حـسن رشـيـد من قـطـر  ود. جان داود
من لبنـان  والفنـانة وفاء احلـكيم والكاتب
ـسـرحى إبـراهـيم احلـسيـنى من والنـاقـد ا
مـصر  والـفنـانة كـاملـة العـيادى  واخملرج
فـؤاد الـشطى من الـكويت  اخملـرج محـمد

بن قطاف من اجلزائر ...
ـــــســــرح األردنـى فى دورته ومـــــهــــرجـــــان ا
اخلـامسـة عشر ــ الـدورة العـربيـة السـابعة
ــ يــنـــتــوى حتت إدارة رئـــيــسـه اجلــديــد د.
سـالم الـدهــام زيـادة عــدد الـدول الـعــربـيـة
شاركة والـعمل على اختيـار هذه النوعية ا
ــتــمــيــزة الــتى ــســرحــيــة ا من الــعــروض ا
تستطـيع عبر جودتها أن تـكون خير سفير
لبالدها باإلضـافة لكونها تقـدم قيمة فنية

وفكرية عالية ...
ـــهـــرجــان ـــا كـــان أهم مـــا اخـــتـــتم بـه ا ر
فـعـالـيـاته هـو هـذا الـطـلب الـذى تـضـمـنـته
كــلـــمــة اخملــرج الــعـــراقى الــكــبـــيــر يــوسف
الـعــانى وهـو يُــطــالب بـحـريـة تــنـقل فـنـانى
ـســرح عــبـر الــدول دون قـيــد أو شـرط  ا
ـسـرحى يـجب أن يُــعـامل وكـأنه فـالـفـنـان ا

سفير فوق العادة لبالده .

مثل  ورشتان فى السينوغرافيا وفن تكوين ا
سرح رأة وا وندوات عن ا

 عمان :
 إبراهيم احلسينى

الفصل األول
القسم األول 
الراعى وولده

سـرح نائما ويـحلم ويتقـلب على أجنابه ) تك. حمـيدان : (يظـهر على ا
اللـ اندفق. حوض الـكرتة الـغنمايـة ماتت الكـبروس الكـبروس.. يالله

ريسة.  يا جنوى على ا
يـظـهر ويـيقـظ حمـيدان ) قـوم يـا ولـيـد قـوم الـوطا مـحـمد حـمـيدان : (
أصـبـحت نـهــار واجلـنـوى راحت مع غـنـمـهـا وانت راقـد وغـنـمك لى هـسع

قاعدات فى الزريبة .
حـميدان : (يـقوم كسالن من الـنوم ويـدعك فى عينـيه ويقول ) (...) انا

وحيدى مدينى الغنم وأوالدك قاعدين . انا بطلت من السروح .
محمد حمدان : (يضربه بالعصى ويقول ) قوم يا ود العفنة . 
حميدان : يبكى ويقول: البارح انا بايت اجلوى ولليلة ما أكلت 

: شـوف ضـهـر الـبيت أكـل واحلب غـنـمـيـاتك وقـوم على مـحمـد حمـيدان 
الغنم 

: (يحضـر الكـسرة ويـحلب الـغنمـاية فى الـقرعـة ويضع الـكسرة حميدان 
على الـلـ ويـأكل بـشـراهة ويـقـول جـبـ ج .. جـبـ جـ .. ثم يـشيل
الـعـصى والـكبـروس ويـسـوق الـغـنم لـلـسـروح ويـقـول : (تك .. الـكـتـلة الـلى

تاخدك ..ام نينى تكملكن . ويغنى .
يا نشاف قليل فى الع قوله منجلة ام سترين 

رين ..  سميت يا
(ويقول ): تك الزريقة  ويكورك ويغنى ..

الضحوى العجب .. اسقى صافى وجلب ..
راح بقيدة زوزو راح عينت  شدولك ا

القبلى 
الصباح سيفك للدرق لفاح 

القسم الثانى
التلميذ ووالده 

محـمـد (يظـهـر نائـمـا على عـنـقريـب بجـواره كـرسى علـيه كـتبه وفـنـيار
صحف الشريف .. انا حفظت درس األدب : ويحلم ) أين ا

العلم يرفع بيتا ال عماد له 
واجلهل يهدم بيت العز والشرف 

درسة أتى  األم األصم : قم يا ولدى وقت ا
: يـقوم من نـومه بنـشاط ويـقول : أشـهد أن ال إله إال الـله وأشهد محمد 
أن مـحـمـد رسـول الـله كـيف خـالـكم يـا والـدى فى هـذا الـصـبـاح لـعـلى مـا
اتعـبـتكـم فى صحـيـانى حيث سـهـرت أمس أكـثر من كل لـيـلة مـشـتغال فى

حفظ دروسى .
: يـحــضـر إبـريق به مـاء ويـغـسل وجــهه ثم يـتـوضـأ ويـصـلى األم األصم 
صالة الصبح ثم يأكل بـأدب بعد أن يلبس ملبوساته ويحمل كتابه ويقابل

والده ويقول :
ولى انى اطلب رضاك ورضـاء والدتى حيث ان رضاكمـا مقرون برضاء ا

سبحانه وتعالى وارجو ان تعفوا عن غلطاتى .
األم األصم : انحنا يا ولدى راض عليك فى الدنيا واالخرى 

درستك بالسالمة حسبناك الله والرسول .  توجه 
محمد : (يقبل والده ويتوجه للمدرسة )

القسم الثالث 
الراعى والتلميذ

حميدان (يظهر بغنمه ويقول 
صيبة . تك كريت انشا الله ما تملحى الشيط ويغنى : تك ا

قومى شكريه عروسه ياكسبه ود ادم على جاب احلجيلة وجا 
اه بواحدة  أخوان البنات ال

اجلدع اجنتيت واستفضل الفروه 
محمد : (يقـابل حمـيدان فى الطـريق ويقول له ) : السالم عـليـك أيها
االخ العزيز . كـيف حالك هذا الصباح وعـمى والدكم احملترم وكيف خال

و وزيادة . مواشيك التى اتمنى ان تكون فى 
حميدان : ماك طيب يا زول . الداهية دى شنو الشايلها فى آباطك .

: هـذا كــتـابى أتــعـلـم فـيه الــديـانــة اإلسالمـيــة وأحـفظ فــيه آيـات مـحـمـد 
ستقبل رجال نافعا لدينى وبلدى وأهلى . القران الشريف ألكون فى ا

حميدان : كيفينه كتابك . كده ورينى اياه .
محمد : يفتح الكتاب ويقدمه إلى حميدان ويقول : تفضل انظر !

حميدان : ينظر إلى الـكتاب ويضربه بيده ويقول : اشى ده شنو اللى متل
درب الـنـمل وشن فايـدته لـلزول . مـا أخيـر تـبقى راعى مـتـلى وتشـرب ل

وتأكل سمن .
واشى  فـى بالدنا ضرورية جدا والبد لها من رعاة وان : نعم ان ا محمد 
والدى بحمد الـله عنده بها مثـل هذه ولو انه فقير ولـكن استأجر راعياً

ليسرح بها وفضل ان يعلمنى .
حميدان : العلم دا شـنو ? وش فايدته للـزول  دابن يأكل ويشرب وينوم

ا يكبر . تانى شن بيدور . وايوة يعرس ليه مرة 
هل يـسـتوى الـذين يـعلـمون : قـال الـله تـعالـى فى كـتـابه الـعـزيز ( محـمد 
الئكة واألو والذين ال يعلمون ) وقال تعالى (شهد الله انأال إله إال هو وا
) وقـال الـنـبى صلـى الله عـلـيه وسـلم العـلـمـاء ورثة الـعلم قـائمـا بالـقسط 
االنـبـيـاء وقـال ايـضـا طـلـب الـعـلم فـريـضـة عـلى كـل مـسـلم ومـسـلـمـة وقـال
االمـام عـلى رضى الـله عـنه : الـنـاس من جـهـة األنـسـاب أكـفـاء أبـوهم آدم

واألم حواء 
اء  فإن لم يكن لهم فى أصلهم شرف يفاخرون به   فالط وا
ن استهدى أدالء ما الفخر إال ألهل العلم أنهم ..  على الهدى 
وقدر كل امر ما كان يحسنه... واجلاهلون ألهل العلم أعداء 

وإن أتيت بجود فى ذوى نسب... فإن نسبتنا جود وعلياء
ففز بعلم تعش حيا أبدا ... الناس موتى وأهل العلم أحياء 

وقـال اإلمام الـغزالى رضى الـله عنه الـتـعلـيم والتـعلم وقـد ذكرنـا فضـلهـما
فى كــتـاب الــعـلـم وهـمــا أعـظم الــعـبــادات فى الــدنـيــا وال يـتــصـور ذلك إال
باخملـالـطة . إال أن الـعلـوم كثـيـرة وعن بعـضهـا منـدوحـة وبعـضهـا ضرورى
ا هـو فرض علـيه (..) بالعـزلة وأن تلعم فى الدنـيا ; فاحملـتاج الى التـلعم 
الـفـرض وكـان ال يـتـأتى مـنه اخلـوض فى الـعلـوم ورأى االشـتـغـال بـالـعـبادة
فلـيـعتـزل وأن كان يـقدر عـلى الـتبـرز فى علـوم الشـرع والـعقل فـالعـزلة فى

حقه قبل التعلم خسران . 
ولهذا قـال النـخعى وغـيره (تـفقه ثم اعتـزل ) ومن اعتـزل قبل الـتعـلم فهو
فى األكـثــر مــضــيع أوقـاتـه بـنــوم أو فــكـر فى هــوس وغــايــته ان يـســتــغـرق
األوقـات باوراد يـسـتوعـبـها وال يـنـفك فى أعمـاله الـبدن والـقـلب عن أنواع
من الــغــرور يــخــيب ســعــيه ويــبــطل عــمــله بــحــيث ال يــدرى وال يــنــفك من
اعـتـقـاده فى الـله وصـفـاته عن أوهـام يـتـوهـمـهـا ويـأنس بـهـا وعن خـواطـر
فاسدة تـعتـريه فيهـا .. فيـكون فى أحسـن األحوال ضحـكة لـلشيـطان وهو

يرى نفسه من العباد فالعلم هو أصل الدين وقال الشاعر : 
ـ العلم أشرف شىء قاله رجل ..من لم يكن فيه علم لم يكن رجال 
ن بالعلم قد عمال  تعلم العلم واعمل يا أخى به..... فالعلم زين 

> اخملرج سعيد أبو سيف يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «ميزان الظلم اتظلم» لسعد وهبة للمشاركة فى مهرجان على أحمد باكثير.
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ـسـتـشار األدبى > فـى أوربا يـسـتـعيـنـون بـالـدراماتـورجى أو ا
سرح منذ أكثر من مائة سنة. Literary manager فى ا

سرحي جريدة كل ا
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فـكل ما ذكرته لك يـا أخى يثبت فـضل العلم فانـا اتعلم النـفع نفسى حيث
ـا فرضه عـلى من الصالة اعـرف ما لـربى من العـظمة واإلجـالل فأقوم 
والـصـيـام والـزكـاة واحلج خـيـر قـيام. وانـفـع قبـيـلـتى أيـضـا فـارشـدهم الى
طـريق اخلـيـر واقرأ مـا يـصـدر لهـم من األوامر والـقـوانـ وارشـدهم على
اسـهل طـريقـة نـافعـة حلـرث األرض وطرق الـزراعـة اخملـتلـفـة وأوضح لهم
فوائـد احملصـول وكـيفـية الـتصـرف فيه وكـيفـيـة حفظ مـواشيـهم وافهـمهم
فوائد الصنـاعة الضرورية لـهم واختالف انواعها وضـرورة لزومها وهكذا
ــسـبــبـة الزديــاد ثـروتــهم وحـبــبـهم فى نــشـر الــعـلـوم من االمـور احلــيـويـة ا
ـعـارف بيـنـهم الـتى عـليـهـا مـدار جناحـهم  وكـفى بـالـعلم شـرفـا احـترام وا
الـــنــاس حلـــامــله وحـــبــهـم له ـ امــا انـت فال هم لك غـــيــر االكـل والــشــرب
وتـنـتظـر وفـاة والـدك بـفروغ صـبـر لـتـقـسم مواشـيه واطـيـانه وتـبـددها فى
اقـرب وقت فى الــلـهـو والــلـعب وال تـبــالى بـالـضــرر الـذى يـنــتج من جـهـلك

حيث ال تفيد وال تستفيد .
: بــاحلـيل شــكـرت شــغـلــتك انت تـدور الــتـعب وانــا ادور الـراحـة حـمـيدان 
دح عـاين شـديد انـا وال انت ان صـارعتك إال ارمـيك فى الـوطا (ويـشد

التلميذ من ذراعه ويجذبه عليه ) 
محمد : يضحك ويقـول قاتل الله اجلهل يا اخى ليست الفائدة فى تربية
ـا الفـائـدة فى تـربيـة الـعـقل ليـمـيـز ب اخلـبـيث والـطيب اجلـسم فـقط ا
وب احلالل واحلرام اال تـرى ان الرجل بعقله وقوة ادراكه قتل االسد مع

ماهو عليه من شدة البطش وقوة الساعد .
: كـثـرت حديـثك والـنـهار حـر عـلى دحـ روج لقـرايـتك اتـدخلّك حمـيدان 

اجلنة التمعط دنيبك  وانا ادخل فى جنبك .
(ثم يسوق غنمه ويكورك ويطنبر )

محمد : ومن البلية نصح من ال يرعوى 
عن غيه وكالم ما لم يفهم 

القسم الرابع
والد الراعى ووالد التلميذ 

األم األصم : (يظهر ) 
محمد محمدان : (يقدم عليه وهو يقول ) واد األصم سالم عليك 

واد األصم : مرحب حبابك ود حمدان 
محمد محمدان : أنت سمعت احلكاية اللى بقت  

واد األصم : حكاية شنو 
: ولـدك جــا شــايل كــتـابه فـى آبـاطه القـى وجلى سـارح مــحـمـد مـحـمـدان 
ـا بـبـهـيـمـاته فى اخلال وجــنب يـشـكـر لـيه فى قـرايـتـه ويـنـبـذ لـيه الـرواعـيـة 
اجلنى جانى محـروق وقال لى ولد اآلم بقى ليـنا تركاوى جانا فى  اخلال
 ومراده يـخـرب عـلـينـا وكـلم اجلـنوى وقـال لـيـهم كـلهم رعـايـة الـغنم مـا فـيـها
ليـكم فـايدة وجـو األوالد زعالنيـ وقالـوا امـشوا كـلمـوا أبوه الـيـمنـعه منـنا .
شى للجنوى . قرايته تنفـعه لرقبته . وهسع جيتك مرادى تـمنع جناك من ا
وان كان قراية ولدك عـندها فايدة فهـمنا بيها قـراية ال قروها ال ابواتنا وال
جـدودنا . ال تهيف ولـيدك ساكت دحـ ان كان تيمع نـصحيتى اعـدل للولد
حشـاشته وخـلـيه يسـرح ببـهيـماته وبـالش سفـاهة الـترك . بـاكر يـلبـسوه لك
ـرقـوه فى بـحـر الـسـد وال يـودوه الـريف . ان سـمـعت نـصـحـيـتى طـربـيش و

بارك الله فيك وان ما سمعتها امنع وليدك من جننونا.
: حديثك دا صاح وأبـانا وأجدادنا ما كانـوا يعرفوا كالم الترك واد األصم 
ــا شــفــنـا جــو الــتـرك ديل اجلــداد وشــفــنـا حــالــتـهم ســمــحـة ولــكن أحــنـا 
درسة وشـفنا كثـير من أوالد السودان وعـجبتنـا قلت أخير ادخل ولـيدى ا
درسـة ومرقـوا منـها فـاحل وعـرفوا األعـوج من العـديل وصاروا دخلـوا ا
ناس عراف وعـندهم بصـارة فى احلديث وفى كل شىء ولكن الـناس اللى
درسـة بطالة وذات الـترك ديل ان ما كان مـا بيعرفم فـايدة العلم يـقولوا ا
التعـليم مـا خلوا بـلدهم وجو لـينـا . فأخيـر ان كان سمـعت نصـحيتى دخل

درسة وبراك بعدين تشوف فايدته . وليدك الصغير فى ا
مـحمـد مـحـمـدان : كويـس والله يـا واد األصم انـا قـبـيل كـنت قـايلك راجل
عاقل واتارى انت مـا عندك فايـدة وال فهم . احللف فـيك على الله وتانى
ان كان عندنا حـديث ما بنكلمك بيه . تهيف وليدك وتدور تهيف وليداتنا
نـحن شــ لـيـنـا فـى الـقـرايـة . نــحن عـرب طــلـبه خـلــوهـا لـتـركــهـا . هـسع
اته ويـصوبن اديـاته وبنـات عمه ولـيدك مـا عنـده شغـلة غـير يـنضف هـد

ما بيدورنه 
: عـلـشـان مــا بـتـعـرف الـعـلم تـلـمـونـى وتـنـبـذنى ولـكن انـا اضـيع واد األصم 
عمرى ومالى فى قرايـة ولدى الن الفايدة فـيها والنضـاف اللى بتحكيه ده

ان . من ضمن اإل
مـحمـد محـمدان : حـديثك البـتقـول فيه انـا ما سـمعـته قبـالك تراه حديث

سفاهة فى سفاهة. 
: وقت حـديـثى سـفـاهـة فى سـفـاهـة مـا سـمـعـته قـبـالى خـلـيـنى واد األصم 
ـشى ــدرســة وال بــخــلـيـه  ــرقه من ا وروح فـى شـغــلــتك وانــا ولــدى مـا 

لوليدات وان درت تعرف النصيحة يالله بينا للفكيه .
القسم اخلامس

الفكيه والراعى ووالده والتلميذ ووالده 
الفكيه : بسم الله الرحـمن الرحيم قال الـله تعالى فى كـتابه العزيز ( أذا
حـكــمـتم بــ الـنــاس ان حتـكــمـوا بــالـعــدل ) فـيــا أيـهــا األبـوان اخملــتـلــفـان
ـتشـاحنـان ـ قد سـمعت كـالمكـموا ووعـيت حلديـثكـموا وعـلمت والـولدان ا
مـكــامن الـضـعف ومـغـامـزه وقـوة الـبـرهـان ومـسـانـده  فـأنت أيـهـا الـراعى
راحل احلقـير ال أنت فـى العـير وال فى الـبـعيـر حيـث بعـدت عن اآلداب 
وحـالــتك أشـنع من ثــعـلب راحل ـ ولــو كـنت شـمــيت رائـحـة الــعـلم وأبـعـدت
ـــا رمــيـت هـــذا الــقـــذر من فـــيك  ولـــكن نـــفــسـك عن غـــيـــاهب اجلـــهل ـ 
سفاهتك وقلـة أدبك تكفيك أما أنت أنت أيها التلميذ النجيب فبارك الله
فى لــســانك الــلـبــيب ألنـك مع صــغـر ســنك وحــداثــة أيــامك وعــمــرك قـد
ـتـبلـد بـالـسنـة والـكتـاب ومـا يتـذكـر أولوا األلـبـاب . وأحتفت أقـنـعت هذا ا
سمعنا بـآيات قرآنية وأحاديث صحيحة مروية وذكرت أشعاراً هى احلكم

 الشخصيات

صفتهم مثل      أسماء ا
الراعى 1- حميدان          

2- محمد محمدان  والد الراعى

التلميذ 3- محمد         

والد التلميذ 4- األم األصم   

رشد السودانى ا 5- الفقيه        

ريسة امرأة تبيع ا 6- نكتوت      

ريسة رجل مدمن على ا 7- على أبو ضهير   

رجل من زباين نكتوت 8- على ساجور  
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 دراسة مقارنة 
ب روميو وجولييت

ب جيل

نيا. وسيقى العربية با اضى فعاليات مهرجان ا > د. أحمد مجاهد افتتح الثالثاء ا
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ـتـحدة األمـريـكـية يـعـتـبر الـدرامـاتـورجى وظـيفـة حـديـثة نـسـبـياً وفى > فـى الواليـات ا
الـسنوات األخيرة من القرن العشرين استعانت بعض فرق احملترف اإلقليمية والفرق

التى ال تسعى إلى الربح بالدراماتورجى كوظيفة دائمة.

سرحي جريدة كل ا
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نقاشات ساخنة وتدريب عملى

هرجان البس.. فى ورش ا «روميو وجولييت».. وتقنيات اإلضاءة والديكور وا

نعيمة عجمى

 د. عبدالناصر اجلميل

أحمد إسماعيل

 حازم شبل

ـشـاهــد وقـام شــبل بـعـرض يـفـهــمـهــا ويـشـعــر بـهــا ا
ـتـطورة مـجـمـوعـة من الـصـور لـلتـجـهـيـزات الـفـنـيـة ا
ــوجـــودة بــعــدد من أهم مــســـارح الــعــالم الــتى قــام ا

بزيارتها.
بـينـمـا حتـدث اخملـرج أحـمد إسـمـاعـيل عن تـقـنـيات
الـتــمـثـيل اخملـتـلــفـة ومـهـارات االرجتـال خالل ورشـة
االرجتـال الـتى أشرف عـلـيـها وقـام خاللـهـا بـتدريب
ـــشـــاهـــد الـــتــمـــثـــيـــلـــيــة ــشـــاركـــ عـــلى عـــدد من ا ا
ــرجتــلـة الــتى  تــنــفــيــذهـا خـالل احملـاضــرة فى ا

محاولة للتطبيق عليها بشكل عملى.
وضـــمن بــرنـــامج الـــورشــة أيـــضــاً قــامـت م. نــعـــيــمــة
عــــجــــمى بــــتـــــقــــد عــــدد من احملـــــاضــــرات فى فن
سرحية وقامت بعرض عدد من البس ا تصميم ا
سرحية اخملتلفة مع البس لـلعروض ا تصميمات ا
وجـودة على شرح دالالت األلـوان واإلكـسسـوارات ا

مالبس الشخصيات.
وحتـــــــدثـت عـن دور اخملـــــــرج فى رسـم تـــــــفـــــــاصـــــــيل
ــا يــتــفـق مع وجــهــة نــظــره شــخــصــيـــات الــعــرض 
ـالبس الــتـى ســوف تـــرتــديـــهــا لـــتــحـــديــد طـــبــيـــعــة ا
الـــشــخـــصـــيـــات بــعـــد أكـــثـــر من نـــقــاش مـع مــصـــمم
البس لــلــوصــول إلى تــصــور نــهــائى لــلــتــعــبـيــر عن ا
الــشـخـصـيـة مع حتــديـد أهم مـواصـفـاتــهـا الـزمـانـيـة

كانية. وا
وأكـدت نـعـيـمـة عـجـمى أن األلـوان لـهـا داللـتـهـا الـتى
سـرحى وأشارت إلى أن تؤثـر على حـالة الـعرض ا
البس وألـوانـهـا يـعـتـبـر ثـلـث جناح اخـتـيـار خـامـات ا
البـس والــثــلث الــثـــانى يــعــود لـــقــدرته عــلى مــصم ا
تــوظــيف اإلكــســســوار أمـا الــثــلث األخــيــر فــيــعــتــمـد

جناحه على جودة التنفيذ.
وقــامت م. نــعــيــمــة عـــجــمى خالل الــورشــة بــعــرض
مـجـمـوعـة من الـتـصـمـيـمـات اخلـاصة بـهـا لـعـدد من
ـسرحـيـات مـنهـا «الـست هـدى حكم شـهـر زاد يا ا

طالع الشجرة مرسى عاوز كرسى» وغيرها.

ـنـظـر إضـافـة إلى بـعـد االنـتــهـاء من مـرحـلـة رسم ا
ـنفـذ بها ـسرحـية ا التدريـب على مـحاكاة اخلـامة ا
ـسـرحى وأن تـكـون هـذه اخلـامة بـأرخص الـعـرض ا
األسـعار وكيـفيـة استـغالل هذه اخلامـات الرخـيصة
ــســرحـيــة تــنم عن فـى إحـداث حــالــة فى الــصــورة ا

الثراء والغنى.
بــيـنــمــا شــهــدت ورشـة اإلضــاءة الــتى أدارهــا الــفــنـان
ـداخالت بـ ـنـاقــشـات وا حـازم شــبل الـعـديــد من ا
شــبـاب الـنــوادى وبـدأ شـبـل حـديـثه بــإيـضـاح مــفـهـوم
الــضــوء وعالقــتـه بــالــدرامــا وأنــواع الـــبــروجــكــتــورات
وتـناول كيفيـة قراءة الصورة البـصرية وأثيرت خالل
ــواقع الــورشــة أزمــة ضــعف اإلمــكــانـات فـى مـعــظم ا

الثقافية باحملافظات وغيابها فى مواقع أخرى.
ـتدربـ على عـدد من تقـنيات وقـام شبل بـتعريف ا
اإلضاءة وتوظـيفهـا ووضعها حـسب احتيـاجاتها فى
ـسرحى وأضـاف إن اجلـو الـعام لـلـعرض العـرض ا
ـسرحى هو الـذى يحدد نـوع اإلضاءة سواء كانت ا
مـبـهـجـة أم قـاتـمـة واإلضــاءة تـواجه مـشـكالت فـنـيـة
وأخرى تقـنيـة لذا يجب أن يـكون مهـندس اإلضاءة
فــنـــانــا تـــقــنــيـــاً لــيــعـــرف كــيف يـــتــعـــامل مع اإلضــاءة

ويستغلها بشكل جيد.
وقـــــال شــــبل إن مـــــعــــظـم مــــســــارحـــــنــــا فــــقـــــيــــرة فى
الـتـجهـيـزات الـفنـيـة لذا يـجب أن تـكون هـنـاك ع
تعة ـسرح ولتكوين لـوحة جمالـية  فنية لـتشكيل ا

شــــهـــدت الـــورش الــــتـــدريــــبـــيــــة فى فـــنــــون الـــعـــرض
ـهـرجـان ـسـرحى والـتى عــقـدت ضـمن فـعــالـيـات ا ا
نـــقـــاشـــات ســـاخـــنـــة أثـــارهـــا احملـــاضـــرون وشـــبـــاب

شاركون فيها. النوادى ا
ورشـة الـتـمـثـيل واإلخـراج بدأت عـمـلـهـا بـإشراف د.
ن اخلـشاب والـذى اتـبع منـهـجـاً تطـبـيقـيـاً يعـتـمد أ
ـــقــارنــة بــ رؤيـــتى إخــراج لـــنص واحــد هــو عــلى ا
«رومـيــو وجـولـيــيت» لـولـيـم شـكـســبـيـر والــذى أنـتـجه
ـــســرح الـــقــومى مـن إخــراج ســـنــاء شــافـع بــيـــنــمــا ا
أخـــرجه مـــحـــمــد الـــصـــغـــيــر جلـــامـــعـــة عــ شـــمس
ـهرجان القـومى للمسرح وحـصد عدداً من جوائز ا
هـــذا الـــعـــام وقـــال اخلـــشـــاب إن بـــرنـــامـج الـــورشــة
قـارنة بـ الرؤيـت واالنـتهـاء بتـقد يـعتـمد عـلى ا

شاهد. رؤية ثالثة للنص والتطبيق على عدد من ا
وحتـــــدث اخلـــــشــــاب عـن الــــنـص األصــــلـى لــــرومـــــيــــو
أسـاة البحـتة تنـاولها الـصغير وجولـييت» ووصـفه با
ـثـلـيه الـذين فى سـيــاق كـومـيـدى ووظف إمـكــانـات 
ـوسيقى البـحتة للـعرض واستخدامه قاموا بتـنفيذ ا
إلكــسـسـوارات بـســيـطـة وديـكــور قـلـيل الــتـكـالـيف فى
الـــوقت الـــذى قـــدم فــيه ســـنـــاء شــافـع الــعـــمل بـــرؤيــة
كالســـيــكــيــة حــافــظت عــلـى الــنص األصــلى وطــالب
ـتــدربـ عــمل مـقــارنـة حــسب وجـهـة اخلـشــاب من ا
نـظرهـم فى العـرضـ إضافـة إلى طـرحه عددًا من
ــنـــهج اإلخــراجـى وخــاصـــة بــعــد األســئــلـــة تــتـــعــلق بـــا

. مشاهدتهما لفيديو العرض
ـهــرجــان عــقـد وفى ســيـاق مــتــصل شــهــد بــرنـامـج ا
ــســرحى بــإشـراف د. ورشــة خـاصــة فى الــديــكـور ا
عبد الـناصر اجلـميل الذى أكـد حرصه على تـنفيذ
ـتـدربـ إلى أقـصى بـرنـامج تـدريـبى مـركـز إلفـادة ا
ـهارات وخـبـرات جـديدة تـتـعلق درجـة مع إكسـابـهم 
ـسـرحى وتـأثـيـرات الـضـوء عـلـيه ـنـظـر ا بـتـوظـيف ا
اكـيتات ـتدربـ  فيـما بـعد وهـو ما تـطلب تـنفـيذ ا
ـنـاظـر مـسـرحـيـة والـتـدريب عـلـى كـيـفـيـة تـنـفـيـذها

ناقشات بعد 8 ساعات من ا

مكتب فنى وموقع إلكترونى وميزانية إضافية..
ستديرة» ائدة ا  أهم توصيات «ا

ـــتــــابـــعـــة بــــحـــيث تــــقـــتـــصــــر عـــلى والـــنــــدوات وا
ــتـــابــعــ ــؤمـــنــ بـــالــتـــجــربـــة وا ــســـرحــيـــ ا ا

والداعم لها.
سـرح فى حدود > زيـادة ميـزانيـة إنـتاج نـوادى ا
االرتـفـاع الـعـام لألسـعـار لـلـحـفـاظ عـلى مـسـتـوى

اإلنتاج احلالى.
> تـــــوثـــــيق كـــــافـــــة جتـــــارب الـــــنـــــوادى مـن خالل
تــصـويـرهـا وحــفـظـهــا عـلى أسـطـوانــات مـدمـجـة
واقع باإلضافة إلى CD وإتاحتها فى كافة ا
ـتـابـعـات الـنـقـدية الـتـوثـيق اإلحـصـائى وأرشـفـة ا

تعلقة بالنوادى. ا
ـواقع ــتــمـيــزة فى كــافــة ا > حتــريك الــعـروض ا

الثقافية.
> عــدم االقـتــصــار عــلى لــيـلــة عــرض واحـدة أو

ليلت فى حالة التصعيد للمهرجان اخلتامى.
حتديـد موعـد سنـوى ثابـت للـمهـرجان اخلـتامى
ويـقــتـرح أن يــكــون فى األسـبــوع األول من إجـازة
ــشــاركــ فى نــصـف الــعــام نــظــرًا ألن مــعـــظم ا

العروض من طالب اجلامعات.
ـتـمـيـزة وتبـنى > الـعـمل عـلى تـسـويق الـعـروض ا
ــهـرجــانـات الــعـربــيـة والــدولـيـة مـشــاركـتــهـا فى ا

اخملتلفة.
تابع لها لتقد هتم بالتـجربة وا > دعوة ا
ورقة عـمل حـول تقـييـم التـجربـة وتـصورات أفق
تـطويرها مستـقبالً على أن يتم تـخصيص حلقة
ـنـاقـشـة هـذه األوراق وتـخـصـيص حـلـقـة بـحث 
ــنــاقــشــة بــحث أخــرى - أو أكــثــر مـن حــلــقــة - 

التصورات اخلاصة بفلسفة النوادى.

آرائــهم فى نـوعـيـة هــذه الـورش وطـرق الـتـدريب
بها.

> اسـتـحـداث ورش تـدريـبيـة فى مـجـال تـقـنـيات
سرح. خشبة ا

ط إنـــتــاجـى وســيط أعـــلى من > اســـتـــحــداث 
مــيـــزانـــيــة اإلنـــتــاج احلـــالـــيــة لـــلــنـــوادى وأقل من
مـيزانية إنـتاج الفرق عـلى أن يعمل فى ظل هذا
عـتـمدون حـديـثًا بـاإلضـافة الـنمط اخملـرجـون ا
إلى الـــفــرق الـــتـى تــخـــصـــصت فـى الــعـــمل عـــلى
مشروع مسرحى متـميز ومغاير مع اعتماد هذه

الفرق وتخصيص ميزانيات سنوية لها.
ــسـرح عـلى > إنـشـاء مــوقع إلـكــتـرونى لــنـوادى ا
شبكة اإلنترنت ونشر أهم عروض النوادى على
ـــعــلـــومـــات بــ ـــوقع واســـتــغـالله فى تـــبـــادل ا ا

عنية. األطراف ا
> إعــادة الـــنــظــر فى تـــشــكــيـل جلــان الــتـــحــكــيم

ـهرجان اخلـتامى الثـامن عشر ضمن فعـاليات ا
ـسـرح وخالل يـومى 23 24 نـوفـمـبـر لـنــوادى ا

ستديرة اخملصصة ائدة ا 2008 عقدت ا
ــســرح فى تـصــوراتـهم ــنــاقـشــة شـبــاب نـوادى ا
حــول أفق تــطــويــر الــنــوادى وقــد أدار نــقــاشــات
ـسرحى عزت زين وحـضرها - ـائدة اخملرج ا ا
بـــاإلضـــافـــة إلـى شـــبـــاب الـــنـــوادى - اخملـــرجـــان
ســامى طه حــمـدى طــلــبـة والــنـاقــدة نـاهــد عـز
ن اخلــــشـــــاب بــــاإلضــــافــــة إلى الـــــعــــرب ود. أ
ـسـرح وبعـد نقـاش امـتد ألكـثر مسـئولى إدارة ا
ــائـدة من أربع ســاعـات فى كـل جـلــســة انـتــهت ا

إلى عدة توصيات جتملها السطور التالية:
ـسـرح عــلى فـلـسـفــة تـعـتـبـر > تـأسـسـت نـوادى ا
يات مصـغرة فى األقاليم ثابـة أكاد الـنوادى 
ثـم حتـــولت مع مـــرور الـــوقت إلـى حـــركـــة إنـــتــاج
لعـروض مسـرحيـة منخـفضـة التـكالـيف.. ونحن
اآلن فى حـــاجــة إلى حتــديـــد فــلــســفـــة ومــفــهــوم
ــــســـرح وفق  األهـــداف الـــتى مـــحـــدد لـــنـــوادى ا

أنشئت من أجلها.
> تــشـــكــيل مــكــتب فـــنى إلدارة نــشــاط الــنــوادى
ــركــزيـــة وتــلــقى بــحــيث يـــتــولى وضع اخلـــطط ا
الــــبــــرامج من األفــــرع الــــثــــقــــافــــيــــة اخملــــتــــلــــفـــة
ومـناقـشتـها ومـتابـعة تـنفـيذهـا ضرورة الـبدء فى
ـثل خـطـوة أولى فى ـشـروع باعـتـبـاره  تـنـفـيـذ ا
الـتـأكـيد عـلـى الـفلـسـفـة الـتى أنـشـئت مـن أجـلـها

سرح. نوادى ا
االهــــتـــــمــــام بــــالـــــورش الــــتــــدريـــــبــــيــــة فـى كــــافــــة
الــتـخـصـصــات الـفـنــيـة مع مـراعـاة االحــتـيـاجـات
الــفـعــلــيـة لــشــبـاب الــنــوادى من خالل اســتـطالع

حمدى طلبة

إسالم مخيمر 

اجلمهور يختار «األسوأ»
هرجان فى عروض ا

قــامـت مــســرحــنــا بــإجـــراء اســتــبــيــان الخــتــيــار
ـــهـــرجـــان وعـــنـــاصـــرهــا األســوأ فـى عـــروض ا
ــتــابع شــارك فــيه عــدد كــبــيـــر من اجلــمــهــور ا

هرجان.. لفعاليات ا
وكانت نتيجة االستبيان كالتالى:

أسـوأ عـرض أول "ثــورة الـزوجن" لـنـادى مـسـرح
السويس إخراج كامل عبد العزيز.

 أسـوأ عـرض ثـان تـقـاسـمـهـا عـرض "جـرنـيـكا"
لـقـصـر ثــقـافـة مــصـطـفى كــامل إخـراج شـريف
عـــــبــــاس و"صــــور مــــتــــحـــــركــــة" لــــنــــادى قــــصــــر

األنفوشى إخراج محمد عبد الصبور.
أمــا أســـوأ عــرض ثــالث "مــســـافــر لــيل" لــنــادى

مسرح قصر القبارى إخراج إسالم مخيمر.
ــثل: فــاز بـهــا مــجــمـوعــة عــمل عـرض أســوأ 

"ثورة الزجن" لفرقة نادى مسرح السويس.
ـثـلــة: مـنـاصـفـة بـ هـنـاء مـرجـان عن أسـوأ 
عرض "البالطـوه" لفرقـة نادى مسـرح إقليـمية
بـورسـعـيد وسـمـاح مـصـطـفى فى "ثـورة الزجن"

لنادى مسرح السويس.
أسـوأ ســيــنــوغــرافــيــا: مــنــاصــفــة بـ إبــراهــيم
الفـرن عن "مقـلـوب الهـرم وكامل عـبـد العـزيز

عن "ثورة الزجن".
أســـوأ أحلـــان: شــريـف اجلــريـــتـــلى عـن عــرض

"ثامن أيام األسبوع" لنادى مسرح الفيوم.
أكـمـا اخـتـار اجلـمـهـور سـوأ مـخـرج أول: "كـامل

عبد العزيز"
وأســـوأ مــخـــرج ثــان: مـــحــمـــد عــبـــد الــصـــبــور

وشريف عباس.
وأسوأ مخرج ثالث: إسالم مخيمر.

وأسوأ نص: جرنيكا تأليف شريف عباس.

بقفاى  .
نكتوت : عبار مافى . هى بالكورة يا على وحياة عشمانة بنتى ما بعبر 

عـلى أبو ضـهير : انا كـوار ما بـاخـد انقـصى لى من الثـمن وإال بـشيل بـحر
أبيض . 

نكتوت : هى أصلك أنت راجل بطال مـا عندك قروش وجاى تلعب ساكت
..

عـلى أبــو ضـهـيـر : انــا مــا عــنـدى قــروش يــالــغـشــيــمــة يـا أم كــنــبــيـيـت عـلى
بالطالق ان كان رقيبتك اال اخدها 

نـكـتوت : انت مـا تـنـبذنـى ان كان عـنـدك قـروش اشـتـرى مـا عـنـدك قروش
شـيل بحر ابيض الله يـرزقنى براك وان كان فيه قـروش بالصح واجلماعة

جاي بديك باربعة وج بثالثة وده باتن .
عـلى أبـو ضـهـيـر : اهــا دوبك انــعــدلت يـا ام عــشــمـانــة بــارك الـلـه فـيه (ثم
ــريــســة ويــغـنـى : ادرن فــوق الـبــوادى بــيــطــيع لى يــشــرب نــفس كــبــيــر من ا

اللعادى وياشجوج دربك خدادى ..
ريسة ).. اجلماعة ( يدخلوا جماعة ا

ـ سالم عليك يا على ابو ضهير
عـلى أبو ضهير : مرحب حـبابكم ادخـلوا جاى الـع كلـها حبـسناهـا وعينا

رخيصة وام عشمانة انسترت معانا الليلة .
نـكتوت : حبابـكم جيـدا جيتم اشـربوا يا ولـيداتى تـنفعـكم حنـتوت فى بطن

احلشا حش دريعاتكم وطح اخياتكم .
على أبو ضهير : حرم اال تشربوا

اجلــمـاعـة: ( يــشــربــوا من الــيـرام مــبــاشــرة وواحــد يــغــنى ) عــيــنت الــبـرزم
رشاش بيجر عوله العطاش الدود جرجر فى دماص وحجر شجرها حتى

الوارد قبالها العالوية برحلها .. برى على م يحملها .
اجلماعة: ( يكوركوا ويشربوا ثانيا واخر يغنى )

ـغاص  وزلـلـيج دربى انـا عنـد الـهـايض قاسى خـرفـة لرفـيـقى ولـلخـصـيم 
مـا بـيـفـرح رفـيـقى الـلى بـيـلـقى يـوم فى كـبـاسى شـ عـيـبى يـقـولـوا الصـبى

مراسى .
اجلماعـة يكـركوا ويشـربوا واخـر يغنى : الـشراب حـد القمـر وشارب الورد
عـصــمـة انــســمـر الــبــصـلى شــ عــمـر  الــفــايـدة فى طــيــبـة الــعــمل . حـرم

تشربوا 
اجلماعة : يكوركوا ويشربوا وآخر يغنى : 

مـسـجــونـ فـى احلـديــد راجـ الــرفـاقـة ونــشـرب فـى الـورد مــانـا شــفـاقـة
ددرب قد مانى العالج ال شف جمل ال ريت لى ناقة . 

على ساجور : يقول الى على أبو ضهير : ابرك برك بشارة ولد شلعى .
ريسـة شربة طـويلة على أبو ضـهير : يـبرك على ركـبة ويـشرب من برمـة ا

ويقول نكتوت يا ام ظريته الشر اللى يهردك حيبى البنوت .

الصادقة وأبـيات أبيات بفـضل العلم ناطـقة وشوقتنـا لذرية تضارعك فى
األدبيـات وتعرف ان اجلـنة حتـت إقدام األمهـات وما احـلى تعـلقك بـالدين
وأنت إنـــشــاء الــله من أهل الـــيــقــ . فــســر أيــهــا الــتـــلــمــيــذ بــهــذه اخلــطــة
رضـيـة وجد فى عـملك صـبـاح وعشـية وسـتـكون بـإذن اللـه نافـعا لـرجال ا

قبيلتك وبعونه تعالى مرشدا ألهلك وعشيرتك . 
يفتـخرون بك فى كل مـجلس ونـاد وتكـون موفقـا للـنصح والـرشاد أما أنت
عـانى ألنـها أيهـا الـشيـخ محـمـد محـمـدان فقـد أخـطـأت فيـمـا ذكرتـه من ا
فـاسدة عـاطلـة واهية وكـليـمات سـاقطـة سافلـة خاويـة وال لوم عـليك فـيما
فات الن اجلهل كـان متـربعـاً بيـنكم فى اجملتـمعـات أما أالن فـقدوا وجدوا
ـدارس ـرشـدين ونــشـرت احلـكــومـة رجـالــهـا الـعــامـلـ وشــيـدت ا بـيـنــكم ا
ـكــاتب وعـيـنت األســاتـذة إلرشــاد كل طـالب وهـذه آيــات بـيـنــات ظـاهـرة وا
فـاقــبل نـصــحى وال تـكن كــالـعــجـوز احلـائــرة وأنت أيـهــا الـشــيخ األصم قـد
ــا فـيـه حـسن نــعــمـتك وجــعل خــالـة نـفــحك الــله بـاخلــيــر األ  وأرشـدك 
ولـدك بجميل سريـرتك وأظهرت اإلخالص فى حتسن مسـتقبله وأفرغت
جـــهـــدك فى إصـالح مـــأمـــله فــــنـــعم أنت أب شـــفــــوق نـــافع ووالـــد مـــرشـــد
ولـلمـرشـدات طـائع فـجزآك الـله خـيـر اجلزاء وأبـعـدك الـبـارى من كل شر
وبالء .قل جاء احلق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فأالن احكم بان
والـد التـلـميـذ أصـاب وولـده الكـر أجـاد وأجـاب أما الـراعى فـقـد طمس
اجلــهل قــلــبه بــخــزعــبالت األقــاويل وال أظـن أحـدا يــكــون لــكالمـه نــصــيـر
ووالـده اضـر وأقبـح وفعـله أشـنع وأفـظع . فـأهـنئـك أيهـا الـتـلـميـذ بـالـنـصر

ا قاله فى حجتك .  فى قضيتك وأهنئ والدك 
الفصل الثانى
ريسة وعلى أبو ضهير وجماعته  نكتوت بائعة ا

نكتوت : تظهر وأمـامها  جملـة برام مريسة وبـيدها قرعة تقـلب بها برمة
ريسة وتقول :  إلى أخرى لتصلح حالة ا

يا فـتاح يا عليم يا رازق يـا كر يا شكيتى مـوسى ترحمنا يا شيخ إدريس
ده ما تـخلى زوال يتـعدى يا ود األرباب يـا فتـاح الباب يـا صاحب القـده وا
بـركة الله ورسول الله جتيب دكـناب يجيب عوضـاب جتيب عكداب شرابا

باخلاطر اجملبور وحتضر وليدى على ولد ساجور .
على أبو ضهير : يدخل ويكورك ويقول : نكتوت سالم عندك شوية الليلة

نكتوت : اخلير فيه الورد فيه وكرف فيه والوراب فيه . 
ريسة بإصبعه ويقول ) عميرك كعب ماله  على أبو ضهير ( يذوق ا

نـكتوت : أنت كـذاب أدور ما عـندك قـروش والله تـاخد نـفس اال تـمسك
من رقيبتك .

على أبو ضهير : تمن دا كم وتمن دا كم ?
نكتوت : الورد بخمسة قروش والكرف بأربعة قروش والوراب بثالثة 
عـلى أبـو ضـهـيـر : الــثـمن دا غــالى اعـبـرى لـى بـالـعــبـار واجلـمــاعـة جـايـ

> مسرح كنيسة األنبا أنطونيوس بشبرا يشهد يومى 13 و14 ديسمبر اجلارى تقد مسرحية «بلد بتاعة طوابير» إخراج بيتر مفرح.
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نكتوت : يـا اوالدى اجيب ليكم البـنوت وانت يا على واد سـاجور يا وليدى
البـنوت جتى هسى ولكن العـرب ديل مطموس ويسـول لى فتنة فى بيتى

وهسع الترك يجوا يظبطونى وانا مره كبيرة ما بقدر على الشدايد . 
عــلى ســاجــور :  امــشـى جــيــبى الــبــنــوت لــيــهم حــرم انــا قــاعــد مــا جتى

عوجة.
نـكـتـوت : تــعـالى بــا بـعـيــد مـيــسه يـا وزنـه قـلـيـل يـا كـر ادره كــلـكن تــعـالن

اتونسن مع اجلنيات .
الـبـنـات : يــدخـلـن ويـزغــردن ويــقــابــلــهم الــرجـال بــالــكــوراك ويــهــزوا لـيــهم

بالسكاك والعكاكيز 
على ابو ضـهير : على الـطالق تقعدن اشـربن يا بنات عـلى الطالق تقولن

خايفات من شنو ان كان وقع من السما اال اسنده بايدى دى .
ريسة وواحدة منهن تغنى :  البنات : يزغرتن ويشربن ا

حس الـبــنــدق مـا بــيــضـله عــودام جــنـاهم بــيــدخـلــوا يــا بـنــات تــيـران الــديـة
سحروا 

الـرجـال : (تـقــوم وتـسل الـسـكـاكـ وتــهـز عـلى الـبـنــات ويـكـوركـوا والـبـنـات
ـراز يــزغـرتن وأخــرى تـغــنى) يـا جــبل احلـراز مــا نـطــلع الـفــاز ويـا حــجـر ا

كبديك ركيزة الفار ده جبل تامى تابى خريف الراز . 
الـبـنــات يـزغـرتن ويــكـوركن واحـد الـرجــال يـغـنى : يــا رب كـر يـا صـاحب
الـكفـيـلة بـدور تـرابيـزة فـيهـا تـمانـيـة بيـرة  بـدور خمـسـ جنـيه فى جـيبى

أشيلها بدور النية فوق أيدى اديره . 
بــالـبـنــات والـرجــال يـزغــرتن ويـكــوركن واحـد مـن الـرجــال يـغـنـى :  نـشـرب
سمـسكون فى بيـوتنا ونتـونس مع بنوتنـا فوق النار بـينجض شرمـوتنا نحن

اجلنة وين بتفوتنا 
اجلماعة : يكوركوا وواحدة من البنات تغنى : 

سيدى اللسد أبو فواطر با جبار للخواطر ضارب اليوبو وبيناتر .
البنات والرجال يكوركن ويزغرتن .

حميدان (الراعى فى الفصل االول ) يـدخل على اجلماعة ويقول : سالم
عليك يا أبو ضهير سالم عليكم يا هوى 

على أبو ضهير : حبابك حبابك يالبخيت حرم تشرب 
حميدان : يشرب من البرمة 

على أبو ضهير  : مالك مبطل كده يا حميدان 
حـمـيـدان : دربى ده انــا جــيت من الــغــنم الــله يــقـطــعن والــله الــســرو كـمل
حلـمى ويــبس ريـقـى ده تـقـول مــكـســور من الـوقــوف وفـوق الــتـعب ده مـرت
ابـوى ما هى مـريحـانى وبقـت لى فى رقبـتى وكل يوم تـشـتكـينى عـلى ابويه

ومضعيانى فى عمرى .
عـلى أبـو ضـهـير : الـغــنم بـبــنـبـيــنى كل يــوم مـتـبــيع لك فـيــهم واحـدة وجتى

تروى فى الورد ده وردن ساقط حرم تشرب حرم تاخد دك وعماره 
حـميدان : يشـرب شربـت متـوالتـ ويغـنى : بشـرب فى الورد تـمدت فى

ساقية ما صمت رمضان فاطر اتعمدت وا سجمى ورمادى ان مت 
ـسيخ فـوق وجهـك ده . من حيـنك جتيب عـلى أبو ضـهيـر : تب عـليك يـا ا
وت فوق شرابنـا ياخلميلة خشـميك ده اصله ما بجيب سمح ليـنا طريق ا

. الله يقطعك يالعوير حرم ما نشرب جميع . 
حميدان : عوير انا يـاللدينة يـالغشيم  عـاينوا احلسنـاوى اللطيجش ده .

حرم تفك حشيمك دا ألدبحك ضبح السخيلة .
على أبو ضهير : تضبحنى أنت يا عوير يا رويعى الغنم 

( االثن يقوما على بعضهما ويسال السكاك ) 
نكتوت والبنات : يكوركن وقولوا الزول قتل الزول 

(قـبل ان يـتطاعـنوا بـالسـكاكـ يدخل عـليـهم الفـكيه فـيقف احلـاضرين
موقف اخلجل ) 

الفقيه : اخلـمر مفتـاح كل شر أم الدين اإلسالمى نـهى عن شرب اخلمر
وشـدد الــتــنـكــيل عــلى شــاربه وانــذره بــأنـواع الــعــقــوبـات فى الــدارين وهى
حرام سـواء أقل شاربـها أم أكـثر  فـما اسـكر قلـيله فـكثـيره حـرام . كما ان
كل مـسـكــر حـرام من أى نــوع كـان ال يــسـتـثــنى خـمــر الـشــعـيـر أو الــتـمـر أو

العسل أو االدره  وان كانت قليلة . 
ولــست أريـد إطــالـة الــكالم فى حتـر اخلــمـر فـكـل مـسـلـم جـاهال كـان أو
ه بل الـذى أريــد ان أقـوله هــو تـذكـيــر هـؤالء الـذين ـا يــعـتــرف بـتـحــر عـا
ـسـكـرات فـرحـ مـسـرورين وهم غـافـلون يـلـقـون بـأنـفسـهم إلـى أحضـان ا
ـهــلـكــات وتــعـلــقـهم بــأذيـال عــمـا يــجـره عــلـيــهم طــيـشــهم وانـدفــاعـهـم إلى ا
سـرات الكاذبة الوقتيـة التى يعقبها نـدم طويل وحسرة دائمة ان لم تكن ا
ا خـسروا من دينهم ودنياهم يا طاعة هواهم فيا فى الدنيا ففى اآلخرة 
أســـفـــاه كل األسف ويـــا عــجـــبـــاه كل الـــعــجب ـ لـــقـــوم هــذه حـــالـــتــهـم وتــلك
األخـالق هيـئـتـهم حـالـة يـالـهـا من حـالـة تـدمى الـقـلـوب وتـكـسب حـاضـرها
أشـر أسـلـوب وهـيئـة يـا لـهـا من هـيئـة تـنـفـطر لـهـا األكـبـاد ويـستـفـظـعـها كل

خبير وهاد .
ــتــحـدة مــشــاربـكـم وأهـواكم مـالـى أراكم أيــهـا الــقــوم اجملـتــمــعــة أبـدانــكم ا
ــعــاصى فى جـــريــانــكم ومأل بــاحملـــرمــات عــيــونــكم واحتــد خــشــيـــتم ا
ريسـة وهى أم الكبائر وهى صاحبة أشتـاتا والفكر منكم طـائر تشربون ا

اجلنون والفتون واخلبائث وداعية ألسوء األمور وقال الشاعر 
أخو الشراب ضائع الصالة 
وضائع احلرمة واحلاجات 

وحاله من أقبح احلاالت 
فى نفسه والعرس والبنات 

أف له أف إلى آفات 
خمسة األلف مؤلفات 

ريـسـة القـاتلـة الـباطـلة أفال يـنـظر أحـدكم إلى اآلخـر إذا شرب من هـذه ا
اخلــبـيـثـة الــتـعـيـسـة يــجـده يـتـخــبط كـمن مـسه الــشـيـطـان ال يــعى مـا يـقـول
ـبدول . إذا قـال قـوالً خـلط فى قوله ـخر مـا ـزح ويشـخـر و ويـضـحك و
وإذا عمل عمال ضل فى عمله . يتصف شاربها من األخالق أتعسها ومن
خ واألعـصـاب  ـكـاره أسـوأهـا وأبـأسـهـا وهـى بـعـد ان تـدور دورتـهـا فى ا ا

 شريف عباس 

 كمال عبدالعزيز

cyan magenta yellow black File: 5- 28 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> لـقـد قدم مـوريـنو الـدراما االجـتـماعـية بـوصـفهـا وسـيلـة إلى العالج
االجــتـمــاعى فـفى اعــتـقـاده أن إظــهـار احلـوافــز والـتـوتــرات اخلـاصـة
ــذكــورين بــالـــعالقــات بــ األشــخــاص يــؤدى إلى وعى األشــخــاص ا

لكوامن عالقاتهم باآلخرين ومن ثم إلى شفائهم من أزماتهم. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

ؤتمر أدباء مصر فى األقاليم. ها هذا العام فى الدورة القادمة  وجى يتم تكر > الروائية سحر ا
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هرجان لم تظهر نتائجها رغم أن ورش ا
سرحى ألوائل مهرجان النوادى ورشة فى عناصر العرض ا

ناهد عز العرب

دينة الزقازيق وشارك فى شباب ناصـر 
حــضــورهـــا عــدد كــبـــيــر من شـــبــاب نــوادى
ــــشــــاركــــ فى الــــعــــروض الــــتى ــــســـرح ا ا

هرجان هذا العام. عرضت با
وقـام بالتـدريس والتـدريب فى هذه الورش
د. عـــــبــــد الــــنــــاصــــر اجلــــمــــيـل فى مــــجــــال
البس م. نــعـيــمـة عــجـمى الــديـكــور وفى ا
سرحـية الفـنان حازم شبل وفى اإلضـاءة ا
بــــاإلضــــافــــة إلى مــــحــــاضــــرات فـى الـــرؤى
ن اإلخـــــراجــــيـــــة بـــــإشــــراف اخملـــــرج د. أ
اخلـــــشـــــاب وأخـــــرى فـى فـــــنـــــون االرجتــــال
بـإشـراف اخملـرج أحـمـد إسـمـاعـيل وقـامت
بــاإلشـــراف عــلى مــتــابـــعــة بــرنــامج الــورش

اخملرجة عبير على.
ـهرجـان قد أعـلنت قـبل بدء وكانت إدارة ا
فـــعــالـــيــاته أن هـــذه الــورش ســـوف تــنـــتــهى
هرجان بـتقد نتـاجها خالل حفل خـتام ا

وهو ما لم يحدث دون إعالن األسباب.
ـهـرجــان ارتـبـاكـا مـلـحـوظـا فى كـمـا شـهـد ا
ـعـلن تـنـفـيـذ عـدد من فـعـالـيـات بـرنـامـجه ا
مـسبقـاً منهـا عدم اسـتكمـال عقد حـلقات
ــــقـــهـى الـــثــــقـــافى ـــســــتـــديــــرة بـــا ـــائــــدة ا ا
واالكــــتـــــفــــاء بـــــثالث جـــــلــــســـــات بــــدأت فى
احلـــاديــة عـــشــرة مـــســاء واســـتــمـــرت حــتى
الـســاعـات األولى من صــبـاح الـيــوم الـتـالى
خالل اخلمسة أيام األولى للمهرجان ولم
يـتم اسـتـكمـال هـذا الـنـشـاط حـسب جدول
ــــهـــــرجــــان دون إعالن أســــبــــاب بـــــرنــــامج ا

محددة. يـــســـرى حــــســـان عـــادل حـــســـان د. رضـــا
غالب حمدى حس د. عادل العليمى.
باإلضافة إلى عودة الـورش التدريبية التى
ـقـر مبـيت الفـرق بـنزل مـركز  عقـدها 

الـنـدوات الـنقـديـة الـتى صـاحـبت الـعروض
ـــتــــخـــصــــصـــون شـــارك فــــيـــهــــا الـــنــــقــــاد وا
ـســرحـيــون مـحــمـد زهــدى عـبـد الــغـنى وا
داود د. مـحمـد زعـيمه نـاهـد عز الـعرب

وبـورسعيد والغـربية والشرقـية والفيوم و6
أكتوبر قدمت عروضها على مسرح قصر

ثقافة الزقازيق.
ـهرجـان هـذا الـعام عـقـد عدد من وشهـد ا

أعــلـن اخملــرج عــصــام الــســـيــد مــديــر عــام
ــسـرح بــهــيـئــة قـصــور الـثــقــافـة عن عــقـد ا
ورشـــة تـــدريــــبـــيــــة فى عــــنـــاصــــر الـــعـــرض
ـدة عـشـرة ـسـرحى اخملـتــلـفـة بـالـقــاهـرة  ا
أيــام خالل الــنــصف الــثــانى من ديــســمــبـر

اجلارى.
ذكر السيد أن الـورشة سوف تقتصر على
اخملــــرجـــ الـــفــــائـــزين بــــجـــوائـــز اإلخـــراج
الــــثـالثــــة األولى فـى مــــهــــرجـــــان الــــنــــوادى
األخـــيــر  إضـــافــة إلى الـــفــائـــزين بـــجــوائــز
ــوســيــقى وأعــضـاء الــديــكــور والــتـمــثــيل وا
تـميـزة التى لم الـفرق الـفائـزة والعـروض ا
حتــصل عــلى جــوائــز ومن أثــبــتــوا تــمــيــزاً
خالل بـــرنـــامج الـــورش الـــذى  تـــنـــفـــيــذه
ضمن فعاليات الدورة األخيرة للمهرجان.
وأشـار عــصـام الـســيـد إلى ضــرورة رعـايـة
ـهـرجـان وخـاصـة ـتـمـيـزة فى ا الـعـنـاصــر ا
ـسـرحـيـة الالفـتـة مع أصـحـاب الـتـجـارب ا
إعـادة تــقـد الـعـروض الـفــائـزة بـالـقـاهـرة
مع وضع خــطــة لـتــحــريـكــهــا بـاحملــافــظـات
الــتى تــمـتــلك دور عــرض مــسـرحى كــبــيـرة
ومــجـــهــزة مــؤكــداً عــلـى أن خــطــة اإلنــتــاج
سرح جارى من للموسم اجلـديد لنوادى ا
اآلن االنـــتـــهــاء مـــنـــهـــا خالل بـــدايـــة الـــعــام
القادم 2009 لتكون هـناك فرصة إلقامة
مــهــرجــانــات الــتــصـــفــيــة اإلقــلــيــمــيــة وبــدء
اإلعـداد لــلـمــهـرجــان اخلــتـامى الــقـادم فى

توقيت مناسب.
ـــــهـــــرجـــــان نـــــوادى كــــــانت الـــــدورة الـ 18 
سرح هذا العام قد شهدت مشاركة 16 ا
عـرضـاً مسـرحـيـاً تـمـثل ثـمـانى مـحـافـظات
هى اإلسـكنـدرية واإلسـماعـيلـية والـسويس

 عصام السيد

 ندوات نقدية شارك فيها
سرحي  كبار النقاد وا

لم حتجب أى جائزة
«وداعا هاملت» و«حلم األجنحة» يحصدان
معظم جوائز «جلنة النقاد» غير الرسمية
هرجان شـكلت «مسرحنا» جلنة من الـنقاد الختيار الفائزين على هـامش فعاليات ا
ـهـرجـان هـذا الـعـام وسـواء اتـفــقت هـذه االخـتـيـارات مع جلـنـة الـتـحـكـيم فى دورة ا
الرسـمية أو اختـلفت فإن مـسرحنا فى كل األحـوال تؤكد كامل احـترامها وتـقديرها
لـلـجـنـة الــرسـمـيـة الـتى بـذل أعــضـاؤهـا جـهـداً كـبــيـراً لـتـحـديـد أســمـاء الـفـائـزين مع

التأكيد أن جوائز النقاد ليست رسمية.
تـكـونت جلــنـة الـنـقــاد من مـحـمـد زهــدى د. مـحـمـد زعــيـمه مـحـمــد مـسـعـد عـادل
حسـان محـمود احلـلوانى واتفـقت على مـنح مسـرحية «وداعـا هامـلت» لفـرقة نادى
مـسـرح قـصـر الـتـذوق بــاإلسـكـنـدريـة جـائــزة أفـضل عـرض بـيـنــمـا تـقـاسم اجلـائـزة
الـثـانـيـة عـرض «حـلم األجـنحـة» لـنـادى مـسـرح بـورسعـيـد و«احلـوائط» لـنـادى مـسرح

الزقازيق وفازت مسرحية «باب الفتوح» لنادى مسرح طنطا باجلائزة الثالثة.
وفى الـســيــنـوغــرافــيـا فــاز بـاجلــائــزة األولى مـحــمــد الـعــشــرى عن «حـلـم األجـنــحـة»
ومـحمـد لطـفى باجلـائزة الـثانـية عن «احلـوائط» وذهبت الـثالـثة مـناصـفة إلى  «فى
االنـتــظــار» لـنــادى مــسـرح بــورسـعــيــد لـلــمــخـرج مــحـسـن الـبالسـى و«بـدون مالبس»

حملمد حسن الرومنى لفرقة نادى اإلسماعيلية.
وفـاز بـجائـزة الـتمـثيل األولـى رجال كل من: مـصـطفى أبـو سريـع عن «لوزة مـيرفت»
ومحـمد يـحيى عن «فى االنـتظار» وذهـبت جائـزة التـمثيـل الثانـية حملـمد فاروق عن
«وداعـــا هـــامـــلت» وتـــقــاسـم كل من إبـــراهـــيم أبـــو ســـلـــيـــمــة «فـى االنـــتــظـــار» ووائل

مصطفى «باب الفتوح» وأحمد على «وداعا هاملت» جائزة التمثيل الثالثة.
ــركــز األول عن «بـاب ــان الــســويـدى بــا أمـا جــوائــز الـتــمــثــيل نــسـاء فــقــد فـازت إ
ــركـز الــثــانى عن «وداعـا هــامــلت» وغــادة الـشــرقـاوى الــفـتــوح» ونــورهـان مــحــمـد بــا

ركز الثالث عن «احلوائط». با
ؤلف مـحـمد فـاروق جـائزة أفـضل نص عن مـسـرحيـة «وداعا وقررت الـلـجنـة مـنح ا
هــامــلت» وذهــبت اجلــائــزة الــثــانــيــة لــلــمــؤلف مــحــمــد لــطــفى عن نص «احلــوائط»

والثالثة حملمد العشرى عن نص «حلم األجنحة».
وسيقى األولى عن «وداعـا هاملت» ومحمد حسن بيـنما فاز أحمد عـزت بجائزة ا
ـركـز الـثانى عـن «اجلرنـيـكـا» لقـصـر مـصـطفى كـامل بـاإلسـكـندريـة وقـررت جلـنة بـا

النقاد حجب اجلائزة الثالثة.
وفى الــســيــاق نـفــسه فــاز أحــمــد راسم بــجــائــزة اإلخـراج األولـى عن «وداعــا هـامــلت»
وتقاسم اجلائزة الثانية كل من مـحمد عشرى عن «حلم األجنحة» ومحمد لطفى عن

«احلوائط» بينما فاز بجائزة اإلخراج الثالثة محمود عبد العال عن «باب الفتوح».

فى بيان ختامى حاد اللهجة
جلنة التحكيم: مستوى العروض ال يليق

 بتاريخ النوادى.. و«جماعية اإلبداع» فى خطر
سرح فى دورته الـ 18 هرجان نوادى ا وصفت جلنة التحكيم الرسمية 
ـشـاركـة بـأنه ال يـلـيـق وتاريـخ الـنـوادى وأن مـعـظـمـها مـسـتـوى الـعـروض ا

حاد عن الفلسفة التى نشأت النوادى فى ظلها.
اللجنة التى ترأسها الدكتور حسن عطية وضمت فى عضويتها د. عبد
الـرحـمـن عـبـده اخملـرج ســامى طه الـنـقــاد عـبـد الـرازق حــسـ أحـمـد
عـبــد الـرازق أبــو الــعال.. حتـفــظت عــلى تــولى شــخص واحـد مــســئـولــيـة
ـسـرحى.. مــوسـيـقى ســيـنـوغـرافـيــا تـألـيف إخـراج عـنـاصـر الــعـرض ا
تدريبات رقص األمر الذى رأت فيه إضراراً بفكرة جماعية اإلبداع فى

سرح. نوادى ا
وطــالـــبت الـــلــجـــنـــة فى بـــيــانـــهـــا اخلــتـــامى بـــاخــتـــيـــار نــصـــوص تـــخــاطب
ـسـرح.. مـوضـوعـاتــهـا قـضـايــا الـنـاس حـتى ال يــنـصـرف اجلـمــهـور عن ا
صري والعرب وأن يكون ي وا ؤلف العا واالستعانة بأعمال كبـار ا
النص عـمـيق الفـكـر سلـيم الـبنـاء لـتتـاح الـفرصـة أمـام اخملرج لـتـفسـيره
تـفـسـيـرا جـديـدا وإلعطـاء الـفـرصـة لـلمـمـثل لـكى يـكـشف عن إمـكـانـياته

األدائية صوتا وحركة.
ـسرحـية قـبل البدء شـروعات ا تـخصـص لـدراسة ا تكـوين جلنـة من ا
ـسـرحى مع فى اإلنــتـاج ويـراعى فـيــهـا تـمـثـيل كــافـة عـنـاصـر الــعـرض ا
ـــتــابــعــة الــعــروض قـــبل تــرشــيــحـــهــا لالشــتــراك فى ضــرورة االهــتــمــام 

مهرجانى النوادى (اإلقليمى - اخلتامى).
حتديد مـعاييـر فنيـة يتم - عـلى أساسهـا - اختيـار وتزكيـة العروض وال
مجـال للـتـجريب اجملـانى الذى يـأتى بـنتـائج عكـسيـة وال يـحقق لـلمـسرح
هــــدفه ورســــالـــتـه. ومن الـــضــــرورى االســــتـــفــــادة من األفــــكـــار اجلــــديـــدة

للتجريب من أجل الوصول إلى أفضل وسائل التواصل مع الناس.
نــبــذ أى تــوجه يــحــصــر عــروض الــنـــوادى فى إطــار الــنــخب الــهــاربــة من

مواجهة قضايا الواقع بالتعلق بهموم كونية زائفة.
ـسرحى سـرحيـة - فى كافـة عنـاصر الـعرض ا ضرورة مـواكـبة الـورش ا
ـــســرحى هـــو نــتــاج - لـــنــشــاط شـــبــاب الـــنــوادى حــتـى يــكــون الـــعــرض ا

أعمالها.
كن ـوذجـا  دعم الـعروض الـتى تـرى الـلجـان أنـها تـسـتـحقه إذا كـانت 

قدر تبعا الحتياجات العرض. بلغ ا االحتذاء به وذلك بتحريك ا
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ـشـاجـرة تـلـعب مع صــاحـبـهــا لـعب الـصــيـد مع الـكالب فــتـارة تـهـديـه إلى ا
يـعـمـلـهـا أو تـرشـده إلى مـنــابـذة يـذكـرهـا وأمـا حتـسن له ان طـعن الـسـكـ
يـرفـعه بـ الـبـنـوت إلى أعال عـلـيـ وتـارة تـدله تـدله نـفـسه الـشـريـرة إلى
نتـقم اجلبار للـفسـوق بامرأة أو بـابنـة صغيـرة يهتـك عرضهـا وال يخشـى ا
ـد يده إلى الـذى يـعـلم مـا يـلج فى الـليـل وما يـحـدث فى الـنـهـار . وطـوراً 
الـسرقات ويـهاجم النـاس فى اعز األوقات وقـد يقـتل نفسـا ذكية بال ذنب
وال ســبب شـريــفـة طــاهـرة مــحــفـوظــة من كل عـطـب فـبــئس هـذا الــشـراب

التعيس الذى يفقد اإلنسان بشربه النفس والنفيس وقال الشاعر :
لعمرك ما يحصى على الناس شرها 

وإن كان فيها لذة ورخاء 
مرارا تريك الغى رشدا 
تخيل احملسن أساءوا 

احض الوج مبغض  وإن الصديق ا
ادح هجاء  وإن مديح ا

وجربت أخوان النبيذ فقلما 
يدوم إلخوان النبيذ إخاء 

عاصى مفتون وقال تعالى ( يا وهو يجعل صاحبه مخـالفاً لألوامر وفى ا
يـسر واألنصـاب واألزالم رجس من عمل ـا اخلمـر وا ايهـا الذين امـنوا إ
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وقال النبى صالة الله وسالمه عليه

(لعن الله اخلمر وشاربها واحملمولة إليه ) وقال الشاعر :
دع النبيذ تكن عدال وإن كثرت 

فيك العيوب وقل ما شئت يحتمل 
ثير ألسرار الرجال فما هو ا

يخفى على الناس ما قالوا وما فعلوا 
كم زلة من كر ظل يشهرها 

من دونها تستر األبواب والكلل 
أضحت كنار على علياء موقده 
ما يستسر لها بنهل وال جبل
والعقل علق مصون لو يباع 

لقد ألفيت بياعه يعطون ما سألوا 
فأعجب بقوم مناهم فى عقولهم 

إن يذهبوها بعل بعده نهل 
قد عقدت بخمار الكأس السهم
عن الصواب ولم يصبح بها علل

وزرزرت بسنات النوم أعينهم 
كأن أحداقها حول وما حولوا 
تخال رائحهم من بعد غدوته 

حبلى أضر بها فى مشيها احلبل
فإن تكلم لم يقصد حلاجته 

وإن مشى قلت مجنون به خبل 
ـال والـوقـت والـفـضــيـلـة والــعـفـاف  فــاخلـمـر مــذهـبـة لــلـعــقل والـصـحــة وا
مـعــطـلــة لألعـمـال فــهل انـتم عـن اخلـمـر مــنـتـهــون أم كـالـذيـن قـال الـله فى

حقهم وهم فى سكرتهم يعمهون .
الفصل الثالث
الدلوكة ورقصها والضرب بالسيطان والفقيه 

جـماعـة الـدلوكـة : يـظهـرن نسـاء الـدلوكـة ومعـهن آالتـها ويـضـربن الدلـوكة
وإحداهن تغنى :

أسد الكدار إلزام .. أنت للرجال وسام 
سموك البيغرفه احلار فى كرفه الناس بتعرفه 

علـى ما كمـل وصفه .. مـودعاه لـلرغام فـى مجـلس احلكـام  بيـتعلـى يزيد
مقام .. سيدى بيخفس الكالم 

(ثـم يكـوركن ويـزغرتن ثم يـدخـلوا  بـعضـا من الـرجال والـبـنات والـرجال
تكورك وتهز على البنات فتقوم احدى البنات تغنى " : 

بتغنى ليك اساتره حال  فوق محمد ولد جباره وقت التعاقدوا الرجال 
اخو التومة يشيل احلماله .

سك الكربـاج وحميـدان وجماعته الضـرب بالسوط ( على أبـو ضهيـر  
يقـفون عـلى صف واحـد أمام الـبنـات وكل منـهم عـكازه حتت إبـطه وعلى
ـضروب يضـرب كال منـهم سوطـاً على ظـهره وعـندهـا البـنات تـزغرت وا

يظـهرون شـجـاعة فـائقـة ثم يـهزون عـلى البـنات ) وتـقف اجلـمـاعـة تـانـية
وحـمـيـدان وتتـكـرر هـذه احلالـة حـتى ان كل واحـد مـنـهم يضـرب اجلـمـاعة

فى دوره ) 
الصفقة :( يقف على أبو ضهير وحميدان وجماعتهم يصفقون )

ـ الــظــنــبــرة (ويـطــنــبــرون واحــدى الــبـنــات واحــد الــرجــال يــرقـصــان رقص
الــصـفـقــة ثم تـتــغـيـر الــنـغـمــة وتـعـود الــبـنـات إلى الــرقص عـلى الــدلـوكـة ثم
بـعدهـا ضرب الـسيـطان ثم الـصفـقة والـطنـبور وتـتكـرر هذه احلـالة مرات

وهم فى أشدها لعباً وهوساً يدخل عليهم الفقيه ) 
الفقيه : عند ظهوره يقف اجلـميع خاشعى الرأس وهو يقول لهم ال حول
ن قــام بـــأوامــر الـــله . كــأنى وال قــوة إال بـــالــلـه وال راحــة فى الـــدارين إال 
ـيـز ارمق فى هــذه الـسـاعـة خــلـيـطـاً من الــرجـال والـنـســاء مـجـتـمــعـ ال 
سـتنيـر . الرجال مع الـنساء والـنساء مع احدهـم عن اآلخر إال بالـسراج ا
ريسـة شديد  وتفـانيكم فى جلب الرجال تـرى الكل سكارى ولـكن هول ا
ـعصية محـبة البـنات غريب  عرف الـشيطان كـيد نحـركم ; فرصد لكم ا
من أمـامكم وخلـفكم  يسـعى العاقل لـيتزود عـمالً مبروراً لـينال من مواله
جـنـة وحريـرا . إمـا الواحـد مـنـكم يبـذل مـسـعاه لـيـنال رضـاء احـدى هؤالء
ـتــبـرجـات ولـو كــان فى ذلك طـعـنــة بـالـسـيــوف الـقـاتالت تـرى الــشـيـطـان ا
طـالـعة ونـازلـة علـى األبدان حملـبـتهن ويـهـرق النـفـيس من األموال واألرواح
ـذمـومـة  والـعـوائـد ابـتـغـاء إشـارتـهن مـا هــذا ومـا ذاك ومـا هـذه الـفـعـال ا
ـشوهـة ليت شـعرى كـيف تسـمح لكم أنـفسـكم بان سـتنـكرة ا سـتقـبحـة ا ا
تنظروا لغـير حليالتكم وتـتحادثوا وتتـآنسوا مع غير بـناتكم . والشارع قد

جـعـل بـدن احلـرة جــمـيــعه عـورة إال الـوجـه والـكـفــ والـقــدمـ فـهــو مـبـاح
ا عـدا ذلك حرام بـتفـسيـر احلرام بـتفـسيـر الشـراح  فاتقـوا الله والـنظـر 
سـاو بنعـالكم . ومـزقوا تـلك النقـاقيـر بسـيوفكم عـائب وا ودوسوا هـذه ا
ورمـاحـكم واحرقـوا هـؤالء العـواجـيز بـنـيرانـكم فـأنهن مـنـبت الفـسـاد وبؤرة
ـبرور ال لدق النقـارة والطنبور وان لم فسادكم ولتـكن مجتمعـاتكم للعمل ا
ـوبـقات وتـرفضـوهـا رفضـا ال يحـتـمل تغـيـيرا وال تـبديال تـقلـعـوا عن هذه ا
فـسـتـلـقـون من الـله نـارا ال يـصالهـا إال االشـقى وطـعـامـاً ذا غـصـة وعـذابـا

أليماً .
ن اسـتـمر فى ن تـاب وعـمل صـاحلا شـديـد والـعـقـاب  والـله غـفـور رحـيم 
طـغـيـانه (...) اعـمـلـوا عـمـل الـذين أذا ذكـروا الـله خـلت قـلـوبـهم واذا تـلـيت

اناً .  عليهم آياته زادتهم إ
الفصل الرابع

حميدان الراعى وعلى أبو ضهير ومحمد التلميذ : 
حـميدان : يظـهر بـحالـة غيظ شـديد ويـضرب كـفيه عـلى بعـضهـما ويعض
ـيـنـاً وشـمــاال ويـكـون مـعه عــصـاه وسـكـ ثم شـفـته الـســفـلى ويـهـز رأسـه 
ـا روحت يـقـول: عـايـنـوا يـا جـمــاعـة انـتم مـا شـفـتم الـلى بــقت عـلى الـلـيـلـة 
لـصاحـبتى نـبـذتنى وقـالت لى أنت مـاك راجل وبحـالـتك دى تانى مـا حتوم
عـلى يــنــبـذك عــلى أبــو ضـهــيــر االطـيــجش فى وسط اجلــنــوى وأنت جـيت
رضيان . دح فى ضمتك دى عـلى ده فليعنك ان مسكته بأيدك كده فى
الـــوطــا مــا تــخــنـــقه ? دحــ يــا جــمـــاعــة مــا دام احلــديث دا قــابـــلــنى عــلى
بـالـطالق مـا أفـارقه الــلـيـلـة . ان كـان حـبـسن لـيه الـدرب . يـا دسـيت أيـدى

نظور حضور على أبو ضهير منه .  فيه  ثم يقعد على الدرب ا
عـلى ابـو ضـهـيـر : يـظـهـر من بـعـيـد ويـغـنى . مـانى عـبـد الـدلـيب مـا بـحض
الــبـور . مـا فى الـلـى عـلى قـدح انــكـسـار مـنــبـور . عـجـبـى ان قـالـوا الـدريب

محجور (ثم يكورك ويقول ) 
ود العفنة يا حميدان البدورنى يلحقنى ..

ويغنى : 
(.....)

حميدان يظهر له وهو بعيد ويقول : 
يا ابو ظريطة انعدل . انا جيتك ما تقول الزول غشانى 

على أبو ضهير : ود العفنة اقيف عديل أنا جيتك ..
(ثـم يهجـما عـلى بعـضهمـا ويضـربا بـالعصـى قم يرميـا العـصى ويسـحبا
الـسـكاكـ وحـمـيـدان يطـعن عـلى بـالـسكـ فى قـلـبه فـيـقع على األرض

 ( ميتاً
سك فى إحـدى قدميه حـميدان : ففى احلال حـميـدان يجلس بـجواره و

ويقول ود الهوين ارقد ) 
ـر فى الـدرب حــامالً كـتـبه وعـائــدا من اجلـامع بـعـد مـحـمد الـتـلـمـيذ : 

صالة العشاء ويرى حميدان فيقول له : 
ما هذا يا حميدان ?

al-Kambousha@googlegroups.com د. أبو احلسن سالم أنشأ جروباً مسرحيا جديدا باسم «الكمبوشة» عنوانه <
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> يـسـتـخـدم مـصـطلح درامـاتـورجى فى وطـنـنـا الـعـربى إشارة
ة أو يسهم إلـى الكاتب الذى يعيد كتابـة نصوص تراثية قد
فـى إعادة كـتابـة نصـوص حديـثـة لهـا مؤلـفون لـكن اخملرج أو

أعضاء الفرقة غير موافق تماماً على النص.
سرحي جريدة كل ا

8 من    ديسمبر 2008 العدد 74

ـريسـة جـمـيع فى بيت نـكـتوت حـميدان : ده علـى أبو ضـهـير كـنـا نشـرب ا
الليلـة ونبذنى قدام الـبنوت وصاحبـتى كانت قاعدة وأنـا ما رضيت وكمان
رحت لـــصــاحـــبـــتى نـــبــذتـــنى من جـالته وحـــبــست لـه الــدرب وهـــو جى فى
الدرب يغنى ويـنبذنى واتـقابلـنا واضاربـنا وطعنـته بالسـك قتـلته ومسكت

فى كراعه وتراك شايف بعينك . 
ـظــلــوم فــعـلــة شــنــيـعــة وســأحـضــر لك األهل مـحـمـد : لــقــد فـعــلت أيــهــا ا

والبوليس فى الوقت والساعة : 
( ثم يتـركه ويخرج وبـعد برهة يـحضرن الـنساء ويـبك والـرجال تقبض
على حـميدان ثم يـحضـر اثن من الـبولـيس ومعهم حـديد يـضعانه فى

يديه ورجليه ويقول له محمد ..) 
مـحـمـد : نــصـحــتك زمــنـا ولـم تـصغ لــنــصـيــحــتى ورشـدتـك مـراراً فــهـزأت
قالـتى وكلت لك احلق نـقيـا فلـقيت منك إعـراضاً قـوياً ذكـرت لك فوائد
الـعـلم وما يـترتب عـلـيه من السـعـادة األبديـة فذكـرت لى فـوائد اجلـهل وما
يتـرتب عليه من الـشقاوة االمـدية فصـبرت صبـر احملسن وقـلت لعل الله

سك .  يرشد هذا ا
جتد الـيوم يداك تـغل فى عنـقك وقيد احلـديد يجـر رجلك والضـرب واللكز
ـ وعبرة طحن جسـمك والسب والـشتم قتل نـفسك فـأنت اليوم عـظة لـلعا
لـلـجـاهـلـ . الـيـوم صـدع احلق وشـهـر الـصـدق واغـمد نـور الـضاللـة وسـطع
نور الهـداية لقد وسـوس الشيـطان فى إذنك وألهب نـار الغضب فى صدرك
فـحـمـلك عــلى فـعل مـا فـيـه من تـشـهـيــر نـفـسك ولـو كـنـت اهـتـديت بـإرشـادى
وأصغيت ألقوالى التى ذكرتهـا لك بفضل العلم وفوائده التى ترشد اإلنسان
ا خضعك الشيطان وما كنت تفعل فعلتك لالستقامة واحللم وتعلمته مـثلى 
هـذه وان طـال الـزمـان ـ لـقـد قـتـلت أيـهـا الـظـلـوم نـفـسـًا زكـيـة ظـلـمـًا وعـدوانـا

واقترفت أيها الطاغى إثما وستنال هوانا .
وقد قـال الـله تعـالى متـوعدا الـظـا : ومن يـقتل مـؤمـناً مـتعـمداً فـجزاؤه
جـهنم خـالـدا فيـهـا وغضب الـله علـيه ولـعنه واعـد له عـذاباً ألـيمـا) وبـينـما
أنت أيـهـا اجملـرم مـكـبالً فى احلـديـد مـقـاد لـتالقى عـذابك إن عـذاب ربك
لـشديـد . جتدنى ولـله احلمـد قد صـرت عـلى بصـيرة من أمـرى وبيـنة من
ــا فــرضه الــله عــلى حق قــيـام . لم أل ديــنى مــظـهــرا لــله شــكـرى قــائــمـا 
ـعارف بـ أهلى الـكـرام وان أراد الشـيطـان أن يخـدعنى جـهدا فى نـشر ا
اثل فعلتك صده عنى سدا من كخدعتك وسولت لى نفسى بـارتكاب ما 

حديد ال يقوى على ماسه وولى األدبار ناكصا على عقبه .
ذلـك السـد هى عـلـومى الـتى تـعـلـمـتـها ومـعـارفى الـتى اكـتـسـبـتـهـا وان أكلت
فــأكــلى حالالً وان شــربت فــشـربى زالال وان ســكت عــلى رويــة ونـقــابـا وان
نـطــقت نـطـقت صـوابـاً وان أعــطـيت األمـانـة أديـتـهــا حـقـهـا  وان اسـتـشـرت
ــصـــيب ويـــقـــولــوا ـــشــورة لـــربـــهــا وان حـــكـــمت حـــكـــمت حــكـم ا أصـــدقت ا
الـسـامـعون لـيس الـيـوم علـى تقـريب قـد أصـبحـت ولله احلـمـد قـطب دائرة
قــومى ال يـبـدون رأيـا وال يـحــركـون سـاكـنـاً إال بــأمـرى أن قـلت قـوال صـانـوه
واحترموه وحفظوه فى الـصدور وأكرموه وهذه هى مواهب العلم وفضائل
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> تـسـتـعمل الـدرامـا االجتـمـاعيـة فى إطـار عـلم االجتـمـاع القـيـاسى بوصـفـها
ـتبـادلة فى إطار طـريقـة اختـبارية تـؤدى وظيـفة القـياس لـلعالقات الـنفـسية ا

مجموعة معينة.

سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
8 من ديسمبر 2008 العدد 74

د. أحمد
 مجاهد

كواليس
اللجنة حجبت جوائز النصوص

> مسرحية «كنز الكنوز» للمؤلف ناجى عبد الله واخملرج محمد عنتر تشارك فى فعاليات مهرجان نابوليس بتونس هذا الشهر.

«باب الفتوح».. أحسن عرض وأحسن مخرج
ثل «مناصفة» فى مهرجان النوادى وأحسن 

كر عـبد الـعزيـز حصل عـلى جائزة
أحـــسن مــوســـيــقى عـن عــرض «صــور
مــتـحــركـة» لــنـادى مــسـرح األنــفـوشى
وحجبت اجلائزتان الثانية والثالثة.
وحــصل مــحــمـــد لــطــفى عــلى جــائــزة
أفــضل سـيـنـوغـرافـيـا عن «احلـوائط»
وذهـبت اجلـائزة الـثانـيـة لرجب بـدير
الشربينى عن «باب الفتوح» وحجبت

اجلائزة الثالثة.
وتـــــقــــــاسم وائـل زكى وأمــــــيـــــر قـــــدرى
ـثل وحـصل أسـامـة جـائـزة أفـضل 
الــغــمــرى بــطل «ثــامن أيــام األســبـوع»
ـركـز الــثـانـى وتـقـاسـم جـائـزة عـلـى ا
ـركز الـثـالث محـمـد فاروق ومـحـمد ا

العربى.
ان السويدى وروزا فيما تقاسمت إ
ــــثــــلـــة الــــســــعــــيــــد جــــائــــزة أفـــضـل 
وتـــقــاســمت غــادة أبــو وردة ونــورهــان
ـركـز الثـانى وذهبت مـحـمد جـائزة ا

ركز الثالث لـ«مى شبل». جائزة ا
ومــنـــحت جلـــنــة الـــتــحـــكــيم شـــهــادات
تقدير للـطفلة شهد خالد عن عرض
ــنـعم «حـلـم األجـنـحــة» وفـؤاد عــبـد ا
عن «احلـوائط» بــيـنـمــا ذهـبت جـائـزة
جلنـة التحـكيم اخلاصـة لفرقـة قصر
التـذوق عن عرض «الـليلـة الرفـاعية»
وذلك لتميـزه فى بناء عرض جماعى
يــســتـــهــدف احلــكى داخـل إطــار فــنى

يز. جمالى 
لتفاصيل أكثر طالع ص 4 و5

ـــســتــشــار يــحـــيى عــبــد اجملــيــد قــام ا
مـحافظ الشـرقية ود. أحمـد مجاهد
رئيس الـهيئة الـعامة لـقصور الـثقافة
ـــاضـى بـــتـــوزيـع اجلـــوائـــز األســــبـــوع ا
هرجان اخلتامى على الفائـزين فى ا
ـسرح والـذى عقدت الـ 18 لـنوادى ا
ـــســـرح قـــصــــر ثـــقـــافـــة فـــعــــالـــيـــاتـه  
الزقـازيق فى الفترة من 20 إلى 30

اضى. نوفمبر ا
ـهـرجــان والـتى كـانـت جلـنـة حتــكـيـم ا
ضــــمـت فى عـــــضـــــويـــــتــــهـــــا د. حـــــسن
عـطيـة د. عـبد الـرحـمن عبـده عـبد
الـــرازق حـــســـ اخملـــرج ســـامى طه
النـاقد أحـمد عـبد الـرازق أبو العال
قــد شــاهــدت 16 عــرضــاً مــســرحــيــاً
جــــاءت من مـــخـــتــــلف أقـــالــــيم مـــصـــر
ومـنـحت جـائـزة أفـضل عـرض لـ«باب
الــفــتـــوح» إنــتــاج نــادى مـــســرح قــصــر
ثـقـافة طـنـطا وحـصل عـرض «وداعاً
هـاملـت» لنـادى مـسـرح قصـر الـتذوق
ــركـــز الــثـــانى بــيـــنــمـــا ذهــبت عــلـى ا
ــــــركـــــــز الــــــثـــــــالث لـ«حـــــــلم جــــــائـــــــزة ا
األجـــنـــحـــة» مـن إنـــتـــاج نـــادى مـــســرح

بورسعيد.
وحــصل مــحــمــود عــبـد الــعــال مــخـرج
«بـــاب الــفـــتـــوح» عــلى جـــائـــزة أحــسن
مــخـرج بـيـنــمـا حـصل مـحــمـد لـطـفى
ــركـــز الــثــانـى عن «احلــوائط» عـــلى ا
لــــنــــادى مــــســـرح الــــزقــــازيق وذهــــبت
اجلـائـزة الثـالثـة ألحـمد راسم مـخرج

«وداعاً هاملت».
وحجبت اللجنة جائزة أحسن نص.

عاذ وعبدالوهاب أثناء توزيع اجلوائز  عبداجمليد ومجاهد وا

 محمود يس
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سرح جمهور ا

أصـــابت جلـــنــة حتــكـــيم مــهـــرجــان نــوادى
ـسـرح الثـامن عـشـر فى بـيانـهـا اخلـتامى ا
حيث أوصت  ضمن ما أوصت به  باختيار
نــصــوص تـخــاطب مــوضـوعــاتــهـا قــضــايـا
الــنــاس حــتى ال يــنــصــرف اجلـمــهــور عن

سرح. ا
ـلك فــرض نــصـوص بـالــتــأكـيــد ال أحــد 
ـسرح بـاعتـبار بـعيـنهـا على شـبـاب نوادى ا
أن فلسفة النوادى قائمة أساساً على حرية
االخـتـيـار وأنـا مـع هـذه الـفـلـسـفـة تـمـامـاً
لكنى فى نفس الوقت مع توصية اللجنة..
الحظ أنـهـا توصـية ولـيست قـراراً.. ال أحد
يـسـتـطـيع أن يـفـرض قـرارات فـيـمـا يتـعـلق

بالعملية اإلبداعية.
بـدعون الـشبـاب عن القـضايا اذا يـبتـعد ا
الـتى تهم الـناس.. ال أقـصد قـضايـا احلياة
ــا أقـصــد الــقـضــايـا الــيـومــيـة فــقط.. وإ
.. نحن نقـدم فنـا إلمتاع اإلنسانـية عـمومـاً
ـكن أن تتحقق النـاس فكريـاً وروحياً.. ال 
ـتعة وهـناك انفـصال بيـننا وبـ الناس.. ا
ــســرح أداة اتــصــال وتــواصل.. لــيس فــنــاً ا
مــقــصـوداً لــذاته.. وهــو مـا يــجب أن يــعـيه

سرح. شباب نوادى ا
فلـنجـرب ونغامـر ونتـمرد لـكننـا مطـالبون
فـى الــنــهــايــة بــتـقــد مــا يــهـم الــنـاس..
مطالـبون بالتـواصل معهم من خالل الفن
ال أن نــنــكـفئ عــلى ذواتــنـا ونــصــر أن تـأتى
أعــمـــالـــنــا مـــســـتــغـــلــقـــة عـــلى نـــفــســـهــا
ومــرجــعـيــتــهـا لــديــنـا فــقط دون أن تــكـون
هـنـاك مـرجـعـيـة مـشـتـركـة بـيـننـا وبـ من

نتوجه إليهم.
ـسـرح إلى أن يـستـعـيد جـمـهوره.. يـحـتاج ا
ولن يــتـحـقق ذلك إال بـإحـسـاس اجلـمـهـور
ـسـتــهـدف من هـذا الـعـمل أو ذاك.. ال أنه ا
ـسـرح ويـخــرج مـنه مـثـلـمـا أن يـدخل إلى ا

دخله دون أى شعور بإضافة أو تغيير ما.

«الغجر» يشاركون 
نوعات» فى مهرجان «مسرح ا

بـ«كرنفال األشباح»
جنوم باجلملة فى ختام مهرجان شبرا اخليمة الكنسى

أهدى دورته لروح شاه
عاذ وعصام والسعدنى عبداجمليد ومجاهد يتوسطان ا

 عبدالعال أحسن مخرج
وحجب جائزة النص

الــنـجــوم مــحـمــود يـاســ وعـزت
الـعاليـلى وأحـمـد راتب والـكـاتب
الــكــبــيــر يــســرى اجلــنــدى كــانــوا
ضــيـــوف حـــفل خــتـــام مــهـــرجــان
شـبــرا اخلــيــمـة الــكــنــسى والـذى
طرانية اضى  أقيم األسبـوع ا
شــــبـــرا اخلــــيــــمـــة وشــــاركت فى
التنافس على جوائزه 25 فرقة.
فـى كـلــمـته أهــدى األنـبــا مـرقس
مــــســـئـــول اإلعـالم بـــالـــكــــنـــيـــســـة
ـهرجان إلى األرثـوذكسـية دورة ا
روح اخملـــــرج يـــــوسف شـــــاهـــــ

والــــــــــذى عــــــــــرض خـالل حــــــــــفل
اخلـــتــــام فــــيــــلــــمــــاً قـــصــــيــــراً عن

مسيرته السينمائية.
هرجـان فى حفله اخلتامى كرم ا
مـحمـود يـاسـ عـزت الـعاليـلى
أحـــمـــد راتب ومـــديـــر الــتـــصـــويــر
رمسيس مـرزوق والكاتب يسرى
اجلــنـدى والــدكـتــور أشـرف زكى
الــذى اعـتــذر عن عـدم احلــضـور
ألســـــبـــــاب خــــــاصـــــة كـــــمـــــا كـــــرم
ســـيــمـــون واخملــرج يــســـرى نــصــر
مثلـون منير مـكرم وإيهاب الـله ا
صـبــحى سـعـيــد يـوسف يـوسف

العسال.
ـــــــســـــــرحى حـــــــصـل الـــــــعـــــــرض ا

«كالكـيت» لـكــنـيـسـة مـارجـرجس
على جائـزة أفضل عرض وجاء
ــــــركـــــز الــــــثــــــانى «الــــــوعـــــد فى ا
واإلنسانيـات» لفريق جورجيوس
ـــركــز الـــثــالث ــســـرحى وفى ا ا
ـــــســـــرحى فـــــريق ابـن الـــــرعـــــد ا

بعرض «من حقى».
وذهــــبـت جــــائـــــزة أحــــسـن عــــمل
جـماعى لعـرض «اختيـار» لفريق
ليـحة وتقاسم كـنيسة الـعذراء ا
مـــــايــــــكل غــــــالـى وإيـــــهـــــاب إدوار
ــــثل دور أول جـــائــــزة أفــــضل 
بـيـنــمـا نــالت سـحــر سـمــيـر عـلى
ـثــلــة وتــقـاسم جــائــزة أفـضـل 
ـوتى» و«كالكـيت» جـائزة «ثـورة ا
أفـضل موسـيقى وذهـبت جائزة
أحــــسـن إضــــاءة لـــــعـــــرض «ثــــورة
» وأفــــــضـل ديــــــكـــــور مــــــجــــــانــــــ
ــسـرحــيـة «اإلنـســان والـدخـان»
أفـــــــضـل جـــــــرافـــــــيك لـ «قـــــــيـــــــود
احلـــــريـــــة» أفـــــضـل انـــــضـــــبـــــاط
وماكـيـاج لـ «جـنـية اإلنـسـانـيات»
أفـضل حيل مـسرحـية لـ«عذارى
الــكـــهف» والــتـى حــصــلـت أيــضــا

على جائزة أفضل مالبس.

ــســتـقــلــة فى ــســرحــيــة ا تــشــارك فـرقــة «إيــجــيــبــســيس» ا
ــنــوعـــات بــجـــامــعــة حـــلــوان بـــالــعــرض مــهــرجـــان مــســـرح ا

سرحى «كرنفال األشباح» إخراج أحمد جندى. ا
ـــهـــرجـــان ذاته والـــذى بــدأت كـــمــا تـــشـــارك الـــفـــرقـــة فى ا
اضى بعـرض «مهاجر بـريسبان» من فعـالياته يوم األحـد ا

إخراج منير النجار.
بــدأت فـرقـة «إيـجـيــبـسـيس» والـتـى يـعـنى اسـمــهـا «الـغـجـر»
عـــام 2007 عــلى يـــد مــجــمـــوعــة من الـــهــواة تــضم مـــحــمــود
الـوكـيـل أحـمـد جنـدى أمــيـنـة عــز الـعـرب أمـيــرة الـوكـيل
عبد الهادى محمـد منير النجار مصطفى عيسى عمرو
شـــوقى ومــــعـــاً قــــدمـــوا عـــدداً مـن الـــعـــروض عــــلى روابط

وخشبات أخرى.
ومـنـذ انطالقـها تـعـتمـد الفـرقـة تقـد موسـيـقى عروضـها
«اليف» من خالل اآلالت أو األصوات وهـو األسلوب الذى
تـعـلمه أفـرادهـا فى ورشة عـمل جـمعـتهـم مع إحدى الـفرق
األمـريكـية وأنتـجت تلك الـورشة فـيلمـاً تسـجيلـياً ارجتـاليا
بعنوان «البيض» تأليف أحمد جندى إخراج ريس لوبيتز.
أمـا عن تمـويل «الغجـر» فيـقول أعضـاؤها إنه ذاتى تـماماً
حـتى أنـهم أحـيـانـاً يقـومـون بـعـمل «جـمـعـيـة» لـلـصـرف على
عـــروضـــهم لـــكـــنـــهم يـــرون ذلـك جـــزءاً من مـــتـــاعب أخـــرى

ستقلة. واجهت وتواجه كل الفرق ا

باع ينشـرح صدرها طربا وتشنف بذكره فـكلما سمعت النسـيبة بهذا ا
ـا كـان زوجـهـا بـاع الـبـقرة األسـمـاع مـظـهـرة بـأنه لـو لم تـكن درة ثـمـينـة 

والطوينة .
وهـكــذا يـبـقى الـطـرفـان عـلى هــذا احلـال من اإلسـراف والـتـبـذيـر حـتى
زامـير وتـقف العـروسة من ليـلة الـزوج الـتى يحـضر الـرجال بـالطـبل وا
ـتـاع تـرقص بـيـنـهم مـكـشـوفـة الـقـنـاع عـاريـة اجلـسم مـزيـنـة بكـثـيـر من ا
رقص الـفرس اجلموح وزوجها الـغشوم يالعبها ويـداعبها وعن قرصته
تـزوح وهـنا يـقف الـلسـان عـلى شدة ردائـه هذه احلـالـة اخملالـفـة للـشرع
واآلداب تـالـله ما أسـواهـا حالـة . يـقف الزوج اجلـبان بـ خالنه فـرحا
مسـروراً وال يجـد من نفسـه رادعاً وال اخاً مـنصـحاً وال شيـخاً مـشهوراً

والكل فى لهو وطرب ورقيص مريسة وضحك ولعب وسب وجنوب .
وقــد قــال الــله تــعـــالى ( قل لــلــمــؤمــنــ يــغــضــوا إبــصــارهم ويــحــفــظــوا
ـا يــصــنـعــون ) وقـد قــال الـله فــروجـهـم ذلك اذكى لـهـم ان الـله خــبـيــر 
تـعـالى وبحـجـاب النـساء أمـر ( وقل لـلمـؤمـنات يـغضـضن من إبـصارهن

ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر ) .
ثم يـدخل الـعريـس إلى رفيـقـة مـسـتقـبـله فـرحـا مـسرورا لـيـتم سـنـة الله
ولن جتـد لـسـنــة الـله تـبـديال فـتـقـابـله الـتـعـيـسـة بـوجه عـبـوس قـمـطـريـر
فــيــكــتم غــيــظه كــأنه مــا فــرح كــربــا وال ســر حــبــورا وتــورى له بــأنــهـا ال
تــكـســبه إخالص قـلــبـهـا إال ان تــنـازل وعــمل عـبــدا المـهـا ويــحـضــر لـهـا
سك قـبل ذلك قد صار مـلبوسـا ومصروفـا ومصاغ كـأن ما احضـره ا
الغ . فـيتـركها مـتخـبطا فى فـكره نـادبا سوء حـظه وعملـه متأسـفا على
مـا فرط مـنه فى األول والثـانى ويقول بـقلب حـزين ما هـذا األمر الذى
دهـانى ثم يـعـود إلى أهـله يـتـمطـى وعدد لـوالـديه مـا أصـابه من اخلـطأ
ويــرجـوهم إعــطـائه مـاالً يــرضى به عـقــربـة الـديــار وهى نـســيـبـته أصل
ـعـظم الـشـرور والـهـمـوم واخلـراب  والـدمـار فـيعـطـونـه جزءا لـزوجـته وا

لها (ال يكلف الله نفسا إال وسعها ) 
ـ وفى مـدة غـيـاب الــزوج تـدرس الـنـسـيـبــة الـلـؤم لـبـنـتــهـا وتـعـرفـهـا طـرق
الـصـد والــكـيـد وكـيف تــكـتـسب أغـراضــهـا وتـقـول لــهـا ال تـعـودى زوجك
عـلـى صـدق الـكالم لـئال يـكـون حـجـة عــلـيك عـنـد اخلـصـام واظـهـرى له
ـحـبـته وجـرديـه من كل مـال جتـديه فى جـبـته . دائـمــا عـدم االكـتـراث 

عـارف والتـعـليم قل أن الـفضل بـيد الـله يؤتـيه من يشـاء والله ذو الـفضل ا
الـعـظيم  فـسـر أيهـا اجلـانى لـنوال مـا جـنتـه يداك وعـسى إن يـكون يـومـنا

هذا هو يوم الفراق. 
الفصل اخلامس

حالة الزواج والزوج 
ـرأة تـيـســر أمـرهـا وقـلــة مـهـرهـا . هـذا ن ا الـفـقـيه : يــظـهـر ويـقــول 
حديث الـنبى الـعربى األمـ .. يرشدكم لـتسـهيل الزواج إلكـثار الـبنات
والـبنـ ولكن باألسف قـد اتخـذ أكثركم عـوائد مـختلـفة لـلشريـعة ضد
ولـلـعـقالء لـيـست مـؤتـلـفـة وذلك إذا عـزم الـشـاب عـلى الـزواج فـيخـطب
عــروسـة لـتــكـون فى بــيـته كــالـسـراج الــوهـاج وإذا سـهل لـه األمـر يـدخل
ـدة يـكــون ضـاال من الــضـالـ ألنه اخلــطـبـة بــثالث سـنــ وبـ تـلـك ا
يـتـرك أشـغـاله ورعايـة مـواشـيه ويـبـقى فى حـيرة لـيـحـضـر لنـسـيـبـته ما
تشتـهيه أما الزراعة فيـتركها كمـا يشاء ويشاء الـقدر . ويحول ويصول
ويـسـاهـر فى لـيـالى القـمـر وان كـان غـنـياً بـاع من طـيـنـته ومـواشيه وان
كـــان فـــقـــيـــراً تـــداين من مـــعـــارفه غـــافـالً عـــمــا ســـيـــقـع فــيـه ويـــشـــتــرى
ــلــبــوسـات والــروائح الــزكــيــة ويــقـدمــهــا لــزوجــته مع قــدر من الــنــقـود ا
سـتـعدين لـنسـيـبته الـشـقـية ويـرافـقه فى تـوصيل هـذه الـهدايـا رفـقـاه ا

ريسة والرقص الاله عن ذكر الله . لشراب ا
ـظـهـر الـغـنى الـقـادر الـكـر مع أنـهـا أفـقر من وهـنـا تـظـهـر الـنـسـيـبة 
كـلوبة وتطعنه الفقر والـله بالسر عليم . فـتهجم على زوجهـا كالكلبة ا
ـريـسـة وعدد بـأحـد الـكالم لـتـجـهيـز عـزومـة مـرغـوبـة وتوصـى بإكـثـار ا
ـدحـهـا احلـاضـرون لـوفـرة أكـلـهـا وكـثـرة شـرابـهـا فيـهـيم بـرامـهـا حـتى 
ـشـروب وهـديـة الـعـريس تـفـرق عـلى اجلـيـران ـأكـول وا ـعـاز عـلى ا ا
ألنــهـا من جـيب مــحـبـوب وهـذه اخلـســارة الـفـاضـحــة تـتـكـرر مـرات وال
يفوتـك ما أشدها خـسارة على اخلطـيب والعـائالت . وان قصر احد
الـطرف فى هذا األمر تبـدأ فى النزاع ب الفريـق ويستمرون على
هــذه احلــالـــة الــتــعـــيــســـة حــتى يـــقــرب دخــول الـــعــريس عـــلى الــعــروس
فيساهرون اللـيالى فى غناء ورقص وشراب وهيام وذلك قبل الدخول
ــسـكــ بـبــيع بـاقى أرضه وبــقـرته بـثالثــ من األيـام ويــبـتــد الـزوج ا
ــلــبــوس وذلـك لــقــرب دخــلــته ومن األسف ويــقــدم عـــدد عــظــيــمــا من ا

واعـلمى يا بـنيتى الـعزيزة ان لم تـسعى فى خراب مـاله وعيالـه فيتزوج
عـليك بـزوجة أخرى ويـكيـدك سوء مآله  وإذا احـضر عـيشا لألكل فى
أيـام معلومة فأكثـرى الوالئم لتكونى عروية مـكرمة مكرومة وان حضر
واظـهــر أســفه عــلى هـذه الــفــعـال فــاطــلـبى مــنه الــطالق بــأى حـال من

األحوال . 
سـتقيم وقـد صدق الله فبـسئت هذه الـنسـيبة احلـادية عن الصـراط ا
(ان كـيـدكن عـظـيم ) ويـقولـوا جـيـرانـهـا كالم مـعـاب ان طـاب طاب وان
ما طـاب اعـملـوه ويكـاب وقـسمـوه على األصـحـاب وهكـذا يبـقى الزواج
علـى هذه احلـالة الـتعـيـسة الـتى تنـتـهى بطالق الـزوجة أو بـزواج امرأة

أخرى خبيثة .
ذكـورة عند زفافـها على زوجها وما أحسن مـا قالته أم إياس البـنتها ا
ؤمـن أى بـنيـتى ان الوصـية لو األمـ تذكـرة لكم فـان الذكـرى تنـفع ا
تـركـت لـفــضل أدب تــركت لــذلك مــنك لــكـنــهــا تـذكــرة لــلــغـافل ومــعــونـة
لـلـعـاقل أى بـنــيـتى انك فـارقت اجلـو الـذى مــنه خـرجت وخـلـفت الـعش
ـلكه الذى فـيه درجت إلى وكـر لن تعـرفيه وقـرين لن تألـيفه فـأصبح 
عـلـيك رقـيـبـاً ومـلـيـكـاً فـكـونى له أمـة  يـكن لـك عـبـدا وشـيكـا أى بـنـيـتى
خـذى عنـى خصـاال تكن لك زخـراً وذكرا اصـحبـيه بالـقنـاعة وعـاشريه
بحـسن الـسمع والـطاعـة وتـعهـدى موقع عـينه فال تـقع عـينه مـنك على
ـــــاء أطــــيب الـــــطــــيب قــــبــــيـح أى بــــنــــيــــتـى الــــكـــــحل أحــــسـن احلــــسن وا
فاسـتعمـليـهما .. أى بـنيتى اعـرفى وقت طعـامه  عند مـنامه(...) فان
حـرارة اجلــوع مـلــهـبــة وتـمــغـيص لــنـوم مــبـغــضـة واحــفـظى بــيـته وراعى

حشمه وعياله .
ــال حـسن تــدبـيــر ومـراعــاة الـعــيـال واحلــشم حـسن فـان االحــتـفــاظ بـا
الـتـدبـيـر وال تـفشى لـه سراً وال تـعـصى له أمـرًا فـانك ان أفـشـيت سره
لم تــأمـنى غــدره وان اعـصــيــتى أمـره أوغــرت صـدره ثم أتــقى مع ذلك
الفرح أمامه إن كان ترحاً  واالكـتئاب عنده أن كان فرحاً فان اخلصلة
األولى مـن الــتــقــصــيــر والــثــانــيــة من الـــتــكــديــر وكــونى أشــد الــنــاس له
إعـظاماً يكن أشدهم لك إكـراماً وأكثرهم له موافـقة يكون أطولهم لك
مـرافقة واعلمى انك ال تـصل إلى ما حتبـ حتى تؤثرى رضاه  على

رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت والله يخير لك . 
وال اقـصـد من كالمى هـذا أن الـزوج مـبرؤ مـن هذه الـصـفـات الـلـئـيـمة
سـكيـنة يـعـاملـها مـعامـلة بل هـو أشد قـسوة وأقـسى قلـبا عـلى زوجـته ا
األحـرار لـلـعـبـيـد ويــعـذبـهـا اشـد الـعـذاب وتـمـسـى وتـصـبح فى تـمـغـيص
وتـنـكـيـد وإذا أنتـج الله زراعـته وزال كل أمـر عـسـيـر فـانه يتـزوج عـلـيـها
بدون تـوان وال تـقصـير ولـو أن الـله تعـالى صرح لـلـمسـلم بزواج أربـعة.
ولـكـنه ذكـر جلـت قدرته ( وان خـفـتم أال تـعدلـوا فـواحـدة ) وما يـقـصد
الـــزوج فى زواجه مــتـــاع احلــيــاة الـــدنــيــا ولـــكــنه يـــريــد من ذلك نـــكــايــة
بـالـزوجـة األخـرى وان أعــطى لـهـا حـلـيـا أو مـاال أو عــقـارا فـانه يـسـلـبه
مـنهـا غـيـر مكـتـرث بـاآليات الـشـريـفة الـتى عن هـذه الـفعـال تـنـهى وقد
قـال اللـه تعـالى فى كتـابه العـزيز ( يـا أيهـا الذين امـنوا ال يـحل لكم أن
تـرثـوا الـنـسـاء كـرهـاً وال تـعـضـلـوهن لـتـذهـبـوا بـبض مـا أتـيـتـمـوهن فـان
كـرهتـموهن فـعـسى أن تكـرهـوا شيـئـا ويجـعل الـله فيه خـيـرا كثـيرا وان
أرد اســتـبـدال زوج مــكـان زوج واتــيـتم إحـداهـن قـنـطــارًا فال تـأخـذوا
مـنـه شـيـئـا تـأخـذونه بـهــتـانـا وأثـمـا مـبـيـنــا وكـيف تـأخـذونه وقـد أفـضى

بعضكم إلى بعض وأخذنا  منكم ميثاقاً غليظاً ) 
فـاتقـوا أيهـا الزوجـ هذه الشـرور  وأصلـحوا ذات بـينـكم فإنـها جتارة
لن تـبــور وقـلـلـوا مـن الـصـداق وأكــثـروا فى زواج الـكــورة طـاعـة لـنــبـيـكم
الـذى عـنـده الشـفـاعـة والـشـورة وال تـسـرفـوا فى األفـراح ال يـكن الزوج
فى تــنـفـيـذ الـطـلـبـات الـنـسـاء عــجـوال وقـد قـال الـله تـعـالى ( وال جتـعل
يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورًا
ريـسة وال تـخالـفوا أوامـر الربـان ليـبارك الـله فى زواجكم ) وأبـطلـوا ا
عــلـى مــر األزمـــان واحـــجــبـــوا نــســـاءكم مـن اجملــتـــمـــعــات فـــإنـــهن عــورة
ــعــروف وأشـــركــوهن مـــعــكم فـى الــشــورى واســـعــوا فى وعــامـــلــوهن بـــا
ـواشى والـعـقـار لـتـنــفـعـكم وذريـتـكم أذا مـتم احلـصـول عـلى األطـيــان وا

تركتم هذه الديار .
اخلاتمة : 

ــبـروك فــقـد احلظ وأنـتم أيــهـا الــسـادة احلــاضـرون فى هــذا اجملـمع ا
بـتشريفـكم لسماع آداب الـسلوك وقد سـمعتم مـحاورة مضحـكة هزلية
مـقـرونـة بـنـصـائـح عـظـيـمـة جـلـيـلـة ذهـبــيـة تـشـرح صـدر اخملـلص لـعـمل
اخلــيـرات وتــهــديه إلرشـاد أوالده مـن ارتـكــاب الـســيـئــات فــهـلــمـوا أيــهـا
اآلبـاء احملــتـرمـون وقـدمـوا رجـال الــغـد لـلـتـعـلــيم  وهـاهى أبـواب الـعـلم
فـاحتــة وفـوائـد الــتـعـلــيم من كل فن واضــحـة واسـمــعـوا نــصـحى وأنـا (
ــرشـد الــسـودانى ) واعـمــلـوا بــهـا بـدون تــهـاون وال تــوان وهـا أنـا اآلن ا
شـرحت لــكم الـفــصـول ووضـحت لــكم األبـواب ( فــبـشـر عــبـادى الـذين
يـستمعون القـول فيتبعون أحسـنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم

أولو األلباب )
ــوافق  / 10 أكـتــوبــر ســنـة 1909 تــمت فى  25 رمــضــان ســنـة 1327هـ ا

بالقطينة من مديرية النيل األبيض بالسودان . 
عبد القادر مختار 

يوزباشى مأمور مركز القطينة بالسودان .

ة منصور. عاصر احلديث بإشراف كر > جمعية اجلزويت تشهد األسبوع القادم عقد ورشة بعنوان مدخل للرقص ا
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> تــقـوم الـدرامـا االجـتــمـاعـيـة عـلى إثــارة الـتـجـربـة فى إطـار
ــوضـوع مـعـ يـجـرى اخـتـيـاره الــتـمـثـيل الـدرامى اخلـاص 

تبادلة. شارك فى التمثيل يعون عالقتهم ا سلفاً جلعل ا

سرحي جريدة كل ا

8 من    ديسمبر 2008 العدد 74
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ـقلدين فى الـعالم والـتقلـيد بـالنسـبة إلى األطـفال أكثـر من مجرد > األطفـال هم أفضل ا
لعبة تمثيل بل هو أيضاً طريقة للتعلم وأحد عناصر التربية وبينما نكبر يستمر التقليد

كجزء من جتربتنا.

ـاط صـوت > يـحـدث الـتــقـلـيـد عــنـدمـا يــقـلـد أحـد األشــخـاص أ
وحركات وتعبيرات الوجه واجللسة وما شابه ذلك لشخص آخر.

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

8  من  ديسمبر2008  العدد 874  من  ديسمبر2008  العدد 74

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

» تأليف وإخراج محمد كشك. > مسرح القاهرة للعرائس يشهد هذا األسبوع افتتاح مسرحية «األميرة والتن

سرح  متابعات نقدية لعروض مهرجان نوادى ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

سرح البالون تمهيدا إلعادة افتتاحه. > جارى اآلن العمل على إنهاء تطوير منظومة اإلطفاء الذاتى 

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
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

مختارات العدد 

 وداعاً هاملت
.. دعوة إلى
التطهير على
وت خلفية ا
الذى يضحك
محمود
احللوانى

يكتب صـ11

 قهوة سادة
.. حن

وحداد وملل
هكذا 
شربها
محمد

مسعد صـ13

 صالح فرغلى
كان حتت

التهديد وشعر
بحالة من
حاالت الظلم
والقهر
النفسى
 اقرأ صـ9

 عن سؤال
احلرية
واألرض
غتصبة فى ا
باب الفتوح
يكتب مجدى
احلمزاوى
صـ10

لوحة الغالف

 مائة عام 
سرح السودانى  على ا
ملف خاص صـ30-15

الكتاب: فن االشتباك
مثل السيكودرامى ب ا

ؤلف: د. مدحت شاهدين - ا وا
ية أبو بكر- الناشر: أكاد

الفنون 2005

محمد مصطـفى الشهير بالنمس من مواليد القاهرة
درسى وشب سرح ا  1978بدأ ككثيرين غيره فى ا

ناخ الـرائع الذى يلتـقط فيه األساتذة ذوى فى هذا ا
ـواهب الــشـابـة لـذا ـدربـة عــلى إكـتـشــاف ا الـعـيــون ا
فقد وجد من يـقول عنه: يا فـتى أنت موهوب.. تعال
شارك معنا.. فـشارك معهم فى الـعديد من العروض
مــنـــهــا "الــبــحث عـن وظــيــفــة" تــألــيـف وإخــراج نــبــيــلــة
مــحــمــد ولـعـب فـيــهــا دور "الـقــرمــوطى" و "عــلى بــابـا
ـنـسـر ثم واألربـعـ حـرامى" ولـعب فـيــهـا دور شـيخ ا
"ورق ورق" و"مــــحــــاكـــــمــــة زجنـى أبــــيض" و "الـــــفــــريق"
" ثـم شـــارك فـى "الـــفــــتى مــــهـــران و"أصــــحى يــــا نـــا

محمد عرفات.. يبحث عن البصمة
فى الــعـديــد من الــعــروض الــنــاجـحــة ويــســتــمـر فى
الـقـراءة حـول هـذا الـفتـى ومشـاهـدة الـعـروض رغـبة
مـنه فى صــقل مـوهـبــته وأمالً فى أن يـصــبح جنـمًـا
كــأولــئك الــذيـن يــشــاهــدهم عــلى خــشــبــات مــســارح

. احملترف
وسيـقى كما قرأ عـرفات فى اإلضادة والـديكـور وا
تـعــلم فن االســتــعـراض والــرقص الــتــعـبــيــرى لـتــكـون
مـشـاركـاته فى الـعروض أكـثـر أهـمـية وحـرفـيـة وقد
شارك فى عـرض "رحـمة وأمـيـر الغـابـة" كمـا شارك
مع اخملــرج رضـا صــالح فى عــرضــ هـمــا "شــجـرة
احلب والـغابة" ومـع اخملرج حسن عـباس شارك فى
مـجمـوعـة من الـعـروض مـنـها "نـهـضـة مـصـر جواب
لـبـكـرة وحسن وعـبـلـة زنقـة الـرجـالة أهـرام أخـبار
جــمـهـوريـة احلـرافــيش.. وشـارك كـذلك مع اخملـرج

محمد مصطفى وشهرته.. النمس

عمرو بهى
.. قائد 
اجليوش

حــــــــسن فــــــــرو فـى عـــــــروض أخـــــــرى هـى "الـــــــطـــــــوق
واإلسورة الـفـرافيـر وشهـد الـشارع ومـع مخـرج

" آخرين شـارك مـحـمد عـرفـات فى "اصـحى يـا نا
إخــراج مـــســـعــد الـــطــنـــبـــارى "مــلـك عــجـــوز" إخــراج
نــاصف مــحــمــد.. مـــحــمــد عــرفــات شــارك كــذلك
كــــمـــســـاعـــد مـــخـــرج فى عــــدد من الـــعـــروض مـــنـــهـــا
ـثل سـعـيد يـا مـسـعد "حـواديت جـدو يا جـدو يال 
الـســبـوع األفـاعى عـرفــات يـسـتـعــد لـتـقـد عـرض
من إخـراجه فـى أول جتـربـة إخــراجـيـة له مــحـاولـة
مــنـه إلثــبــات ذاته كــمــخـــرج مــســرحى صــاحب رؤيــة

فنية خاصة وله بصمة متميزة يعرف بها.

عـمــرو بـهى طــالب آداب إجنــلـيـزى
سرح مـنذ الـتحاقه بـالكـلية عـشق ا
ـــــســـــرح.. كـــــان ودراســـــتـه لألدب وا
ـــســرح مــضـــيــعــة األهـل يــعــتـــبــرون ا
يـــر أن عـــمــرو كـــان يــرى لـــلــوقـت غــ
يـــر ذلك فـــتـــحـــدى اجلـــمـــيع وراح غـــ
يـــــحـــــقـق أحالمـه بـــــالـــــوقـــــوف عـــــلى
اخلـــــشـــــبـــــة ويـــــشـــــارك فى عـــــروض
يـــة مـــنــهـــا "مـــيـــديـــا كــورس جــامـــعـــ

الئـكة" اإلكـليل والـعـصفـور قدوم ا
يــــــر" قــــــائــــــد كـــــــمــــــا لــــــعب دور "روبــــــ
اجليـوش فى مسرحية "جان دارك"
وقـــــد كـــــان هـــــذا الـــــدور من األدوار
ــهـمــة الـتى لــعـبــهـا عــمـرو وأبـرزت ا
ـا فى مــوهـبــته بـشــكل كـبــيـر نـظــرًا 
الــــــدور من جــــــوانب مــــــتــــــنـــــاقــــــضـــــة
ومــــركـــبـــة وقــــد حـــصل عــــمـــرو عن
دوره هـــــذا عــــلـى شـــــهــــادة تـــــقـــــديــــر
اجلـامـعـة كـمـا حـصل الـعـرض عـلى

جائزة أفضل تمثيل جماعى.
عــمــرو بــهى يــرى أن الــتـمــثــيل عــلى
ـسرح أصـعب من الـتـمـثيل خـشـبـة ا
يــنــمــا ويــتـمــنـى أن يـلــتــحق فى الــســ
ـسـرحـيـة ـعــهـد الـعـالـى لـلـفـنــون ا بـا
بـعد االنـتهـاء من دراسته كـما يـحلم
بـــااللـــتــحـــاق بـــورشــة اخملـــرج خـــالــد

جالل.
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بـدأ اهـتـمـامه بـالـتـمـثـيل مـبـكـرًا جـدًا شـغف به وهـو
يتابع أبطاله على الشـاشة الفضية - فقلد الفنان
وهــو فى الــصف األول االبــتــدائى كــمــا قــلــد أيــضًــا
ـــدرســة حـــتى ذاع صــيـــته. واشـــتــهــر أســـاتــذته فى ا
بـإتـقـانه الـتـقــلـيـد وبـدأ يـلـفت األنـظـار إلى مـوهـبـته
درسة إلى فـضمه سريعًا مـشرف النشاط الـفنى با
الـفــرقـة الـتى أنــشـأهـا وبــدأ يـشـارك فـى عـروضـهـا

االحتفالية.
ـشـاركـاتـه الـتـمـثـيــلـيـة فـقـد قـرر لم يـكـتف عــرفـات 
وهـبته بـالقـراءة ومشاهـدة عروض كـثيرة االرتـقاء 
فى األمـــاكن الــتـى تــقـــدم مــســـرحًــا فى بـــلــدتـه كــفــر

الشيخ وفى القاهرة أيضًا..
ــســرح وفى اجلــامـــعــة يــنـــضم عــرفـــات إلى فــرقـــة ا
بكـليـة التـربيـة الريـاضيـة فرع كـفر الـشيـخ ويشارك

درسى سرح ا محمود خاطر.. وجه جديد با
مـــحـــمــود خـــاطـــر.. مـــوهـــبــة مـــتـــمـــيــزة
سرح قريبًا سـيتعرف علـيها جمهـور ا
من مــــوالـــيـــد الــــقـــاهـــرة 1990يـــكــــتب
ـيل أكثـر إلى الـتمـثيل ـثل ولكـنه  و
محـمود طـالب ثانـوية عـامة ومع ذلك
ــســرحى من خالل ــارس الــنــشـاط ا
ـدرسى وقـد شـارك فى عدد ـسرح ا ا
من الـعروض منـها "أبنـاء فاوست" وقد
حـــصـل عن دوره فــــيـــهــــا عــــلى جــــائـــزة
ـثل  2003 كـمــا شـارك فى أحــسن 
عــرض "تــاج احلــيــاة" وحــصل الــعــرض
عــلى شــهــادة تــقــديــر ثم فى "أرض ال
تــنـــبت الـــزهــور" وحـــصل عــلـى شــهــادة
امـتياز وجـائزة أحـسن عرض وأحسن
ـثل.. كـمـا شـارك خـاطـر فى عـرض
"كـــابــــ لـــوزة" وانــــتـــقـل بـــالــــعـــرض من
ـــدرسى إلى مـــركـــز ســـوزان ــــســـرح ا ô«ª°S âaCGQا

آية محمد.. تمزج ب التمثيل والعلم

جـواب تيـجى نهـزر النهـر يغـير مـجراه مـغامرة رأس
ــمــلـــوك جــابــر الــســـجــ والــســجـــان" كــمــا شــارك ا
النمس فى عدد من األفالم "الديجيتال" منها "عشاء

عاكس". مع دراكوال الساعة 12االجتاه ا
يـشعـر بـارتـيـاح شـديـد عـندمـا يـلـعب األدوار الـتـراجـيـدية
ـــــســــرح اإلغـــــريــــقـى كــــمـــــا يــــحب األدوار فى أعـــــمــــال ا
وقف.. ويتمنى الكوميدية خـاصة التى تقدم كومـيديا ا
أن يــشـــارك فـى إحــدى روائـع مــولـــيـــيـــر ويـــحــقـق درجــة

تقمص أحمد زكى.
النـمس يـسـتـعـد للـمـشـاركـة فى عـرض حتت الـصـفر من

إخراج شريف سمير.

هرجان. الديكور من نفس ا
ارسـتـهـا لفن آيـة تـتعـلم كـثـيرًا مـن 
التـمثـيل وتـكتـسب خـبرات كـثـيرة من
الـتوجـيـهـات واإلرشـادات الـتى تـوجه
لــــهـــــا من اخملــــرجــــ الــــذيـن تــــعــــمل
معهم.. وتتـمنى أن تلعب أدوارًا أكبر
فى مــســاحــتــهــا حــتى تــكــون جــديــرة
ـثـلــة جـيـدة" وحتــصل عـلى بـلــقب "
جــــــوائـــــــز.. وهى تـــــــســــــعـى إلثــــــبــــــات
وجودها فى هـذا اجملال كما تسعى
لـــــتـــــؤكـــــد مـــــوهـــــبـــــتــــهـــــا فـى احلـــــيــــاة

سرحية. ا

آيــــة مـــحـــمــــد جتـــمع بــــ دراســـتـــهـــا
للعـلوم الـطبـيعـية بـكلـية الـعلوم وحب
الـــتـــمــثـــيل والـــقــراءة والـــرسم.. وهى
تـشـارك بـشـكل مـتـمـيـز فى الـعروض
الـتى تقـدمهـا فـرقة الـتمـثـيل بالـكلـية
ـوضـوع يـتـحل" ومـنـهـا "ربع سـاعـة وا
وعـرض "مــا بـنــعــلـمش" الــذى حـصل
ـــركـــز األول وأحـــسن عــــلى جـــائـــزة ا

عمل جماعى وجائزة التميز.
من مــهـرجــان اجلــامـعــة كـمــا حـصل
ـــــركـــــز الـــــثـــــانـى فى عـــــلى جـــــائـــــزة ا
ـــســـرح الـــعــربـى ونــفس مـــهـــرجــان ا
ــــركـــز فى مــــهـــرجـــان اجلــــمـــعـــيـــات ا
بــاإلسـمــاعــيـلــيــة كـمــا حــصـلـت عـلى
Oƒªëe áªWÉaاجلـائزة الـثانـيـة إخراج والـثالـثة فى

مــبـــارك. كــمـــا شــارك فـى عــرض "أبــو
ــــصــــرى" ورغم ــــارد ا حــــصــــيـــــرة" و "ا
صغر سنه فإنه يعمل ويشارك بنشاط
وجــــديـــــة وحب ومـن الــــعـــــروض الــــتى
شـارك فـيـهـا أيـضًـا عـروض "إخـنـاتون
الـــغـــريـب صالح الـــدين حــــلـــقـــة نـــار
لـيلـتـنا فـانـتازيـا" وجـميع هـذه الـعروض
 عرضها عـلى مسرح سوزان مبارك

االستكشافى للعلوم.
مـحـمـود يـسـتـعـد حـالـيـا لـلـمـشاركـة فى
عـــــرض "حتت الـــــصـــــفـــــر" مـع شـــــريف
ـيـة سـمـيـر ويــتـمـنى أن يـلـتـحق بـأكـاد
الـفـنون لـيـدرس الـدرامـا والنـقـد وكـما
ستقلة بتقد يتمنى أن تقوم الـفرق ا

كتاباته.
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يـــســـتـــخـــرج الـــفـــنـــان عــبـــد الـــرحـــمن
الشافـعى ذكريـاته التى يصـفها بـأنها
كـثـيـرة ومـتـشـعـبـة.. يـصمـت برهـة ثم
ــرحــلـة يــقــول: لن أنــسـى أبـدًا تــلـك ا
الـــفـــارقــة فى حـــيــاتـى والــتى غـــيــرت
سرح مسـارى تمـامًا ووجهـتنى إلـى ا
الــــشـــعـــبى كـــان ذلـك عـــنـــدمـــا فـــكـــر
الـــفـــنـــان حـــمـــدى غـــيث مـــديـــر إدارة
ـسرح وقتهـا مع الفنـان سعد الدين ا
وهبـة فى إنشـاء أول فرقـة مسـرحية
شــــعـــبــــيـــة وأول فـــرقــــة لـــلـــقــــريـــة فى
دنـشـواى على يـد هـنـاء عـبـد الـفـتاح
وقتـهـا كـلـفونى بـتـنـفـيذ فـكـرة الـفـرقة
الشعبية فزعت للوهلة األولى ألنني
ى الذى مارسته فى سرح العا ابن ا
اجلـامـعـة ثم فى مـســرح الـتـلـيـفـزيـون
ــــســــرح حـــــيث عــــمـــــلت فـى فــــرقـــــة ا
ـدة أربع سنـوات إلى جانب ي  الـعا
صـعـوبة تـكـوين فـرقة مـن أهالى حي
شـــــــعـــــــبـى ومـن احلـــــــرفـــــــيـــــــ ووقع
االخـــتـــيـــار عـــلـى حى الـــغـــوري الـــذى

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

مسرح قصر اخلارجة يعمل دون توقف   االثن 10 ذو  احلجة  1429هـ  8  ديسمبر  2008 
لم نغلقه بعد حريق بنى سويف واسألوا محافظ الوادى

ـالـية اخملـصـصة من وفـيـما يـتـعـلق باالعـتـمادات ا
الـهـيــئـة لألنــشـطــة الـثـقــافـيــة بـاحملـافــظـة قـال د.
مجاهـد إن الهيئـة تخصص مـيزانية سـنوية تصل

إلى حوالى 200 ألف جنيه كل عام.

ـــاضى بــحـــضــور الــفـــتــرة من 9 - 12 نــوفـــمـــبــر ا
مـحـافظ الـوادى اجلــديـد وتـضـمـنت االحــتـفـالـيـة
ندوة ومـعرضاً للفنون الـتشكيلية وآخـر للمنتجات

البيئية وعروضاً ألربع فرق فنون شعبية.

أكــد د. أحـــمــد مــجـــاهــد رئـــيس الـــهــيـــئــة الـــعــامــة
لقـصور الثـقافة أن الـهيئـة لها عـدة مواقع ثـقافية
بـالــوادى اجلـديـد فى الـفـرافــرة والـداخـلـة وقـصـر
بـغـداد تمـارس دورهـا الـثقـافى بـاإلضـافـة إلى ما
تـقدمه الهيئـة من أنشطة أخرى بـاحملافظة خارج

مواقعها.
نـفى د. مجاهد أن تكـون هيئة قصـور الثقافة قد
أغـلقت مـسـرح قصـر ثقـافـة اخلارجـة بـعد حـادثة
ـسرح بـنى سـويف وقـال إن الذى طـالب بـإغالق ا
ـدنى لــعـدم اســتــيـفــاء االشـتــراطـات هـو الــدفــاع ا
واقع األمـنـية ولـيس الـهـيـئـة وقـد زودت الـهـيـئـة ا
بــــطـــفــــايــــات احلــــريق وقــــامت بــــتــــدريب 25% من
ـاضى الــعــامــلــ عـلى مــواجــهــة احلــرائق الــعــام ا
و25% آخـــرين هــذا الــعــام. مــؤكــداً أن مــا يــنــقص
القـصر هـو استـيفـاء األجهـزة احلديـثة من إطـفاء
ذاتى وإنـذار مـبكـر وهى األجـهـزة الـتى لو طـلـبـها
ـدنى مـن جمـيـع مـؤسـسات الـدولـة الـتى الـدفـاع ا
بــهــا جتـمــعــات بــشــريـة ألغــلق مــعــظم اجلــامــعـات
صالح العـامة وتتكلف هذه األجهزة دارس وا وا
بـالـنـسبـة لـقـصـر ثـقـافـة اخلـارجـة فقط 8 مالي
ــقــايــســة اخلــاصــة بــهـا جـنــيـه وقـد  اعــتــمــاد ا
ــالى وســوف يــبــدأ الــتــنــفــيــذ قـــبل نــهــايــة الــعــام ا

احلالى على أن ينتهى تماماً العام القادم.
أوضح د. أحـــمــد مـــجــاهـــد أن الـــقــصـــر الــذى 
تــأمـيــنه تـأمــيـنــاً مـبـدئــيـاً بــعـد حــادثـة بــنى سـويف
مـباشرة ليس مغـلقاً حيث تقـام به األنشطة على
سرح مسئولية العامـل بالهيئة وقد استضاف ا
حـفل افـتـتـاح مـهـرجـان جـنى الـبلـح الذى أقـيم فى

ــسـرح الـعــربـيـة ــصـريـة مــجـلـة ا ـسـرح ا "ال تــزال مـجـلــة ا
ـسرحية الـتى تعترف الوحيدة.. وال تـزال مجلة الـثقافة ا
يًا وتعتبره ا ينشـر فيها أكاد اللجان العـلمية اجلامعية 
من األبـحاث اجلادة".. من افتـتاحيـة العـدد اجلديد من مـجلة
ترجم الكبير د. سرح الـتى كتبها رئيس حترير اجمللـة الكاتب وا ا

محمد عنانى.
الــعـــدد اجلــديــد من اجملـــلــة ضم األعــداد من 225 إلى 233 من

سبتمبر 2007 إلى سبتمبر 2008.
همة فى د. محمـد عناني وفضالً عن مكانته العلمية وإجنازاته ا
مـجال الـثـقافـة عـمومًـا صـاحب فضل عـلىّ أنـا وأبنـاء جـيلى من
ـتـرجـم الـذين اكـتـشفـوا أنـنـا نكـتب شـعرًا الشـعـراء.. كان أول ا
جديدًا ومختلفًا يستحق - حسب وجهة نظره - أن يقرأه العالم.
ترجم د. محـمد عـنانى قـصائد لى وألصـدقائى الـشعـراء مجدي
ـان مــرســال وعــمــاد أبــو صـالح اجلــابــري ومـســعــود شــومــان وإ
انى وأسـامة الدناصورى ومحمـد متولى وصادق شـرشر وأحمد 
وهـيـثم الــشـواف وغـيـرهم.. وخـصص لـهـا كـتـابًـا عـنـوانه "أصـوات
غـــاضــبـــة" قـــرر تــدريـــسه عـــلى الـــطالب فـى إحــدى اجلـــامـــعــات

األمريكية.. جامعة "أركانصو" تقريبًا.
لم يكن د. عـنانى يعرفـنى أنا ومعظم من تـرجم لهم.. ذهبت إليه
يون.. مع بعضـهم نشكره قال ال شكر عـلى واجب أنتم شعراء عا
وال بــد أن يـطــلع الـعــالم عـلى جتــاربـكم.. عن نــفـسى اعــتـبــرتـهـا
حبة وتقدير ليسا فى حاجة مجاملـة رقيقة منه واحتفظت له 

إلى تأكيد.
سرح.. أنا اآلن لست فى مـجال تـقيـيم العدد األخـير من مـجلـة ا
يـكـفى أنــهـا صـدرت لـكى أفـرح.. نـحـتــاج إلى أكـثـر من مـجـلـة عن
ـسـرح.. ال تـصــدقـوا الـتـافـهـ الـذين يــتـصـورون أنه لـكى حتـيـا ا
مـجـلـة البـد أن تـمـوت جـريـدة.. أو الـعـكس.. نـعم "مـسـرحـنـا" هى
اجلريدة األولى والـوحيـدة من نوعـها في الـوطن العـربى.. لكـنها
سرح.. ال منافسة حتتاج إلى جوارها جرائد ومجالت أخرى عن ا
ـسرح ـكن أن تدخـلـها "مـسرحـنا" مع أي مـطـبوعـة أخرى عن ا
ـنـافـسـة طبـعًـا ولـكن ألنـها مـصـريـة أو عربـيـة لـيس ألنـهـا فوق ا
تـؤمن بـالــتـكـامل ال بـالـتـنـافس.. فـضالً عن أن وجـود مـطـبـوعـات
مسرحيـة أخرى إلى جوارها سـيدفعها حـتمًا إلى تطويـر نفسها

أكثر وأكثر.
ـسـرح.. صـحيح أن ـسـرح ضرورة إذن لـنـا ولـكل مـهتـم با مـجلـة ا
القائـم عليها اضطروا فى العدد األخير إلى نشر ثالث مقاالت
لـلدكتـورة وفاء كـمالـو  ومثـلها لـلكـاتب أم بـكيـر ومقـال لكل
من د. عـمـرو دواره ومـحــمـود كـحـيـلـة وعـصـام عـبـد الـله وأحـمـد
حــمــدى - لم يــنــشــروا ســوى مــقــال واحــد لــعــبــد الــغــنى داود -
تابعات النقدية جاءت عن عروض وفعاليات وصحيح أن مـعظم ا
مسرحـية مضى عـليـها أكثـر من عام.. كل ذلك صحـيح.. والسبب
معروف.. اجملـلة تصدر مرة واحدة فى العام.. الكتاب يبحثون عن
مـنـابر أخـرى حـتى ال تـدخل أعـمـالـهم فى ثالجـة اجملـلـة.. بعض

قاالت أيضًا حتتمل التبريد! الكتاب يحتملون التبريد.. وا
مطلـوب إذن أن تنتظم اجمللـة فى الصدور شهريًـا وليس فصليًا أو
ســنـويًـا.. االنـتـظـام فى الــصـدور سـيـضـمن لـهــا كـتـابًـا كـثـيـرين ..
ا يحدث اآلن.. الدكتور محمد وموضوعـات أكثر طزاجة ومواكبة 
طـلوبة قـادر على إصدار عنانى وحـده لو تـوفرت له اإلمكـانات ا
سـرح فى العـالم العـربى.. وفروا له هذه واحدة من أهم مـجالت ا
اإلمـكـانــيـات وأبـعـدوا عـنـه أوالد احلـرام.. حتـصـلـون عــلى مـجـلـة
جـيدة وفـاعلـة.. ليس كـثيـرًا على هـيئـة الكـتاب أكـبر دار نـشر فى

سرح شهريًا. العالم العربى أن تصدر مجلة ا
وليس كثـيرًا عليهـا أن تبحث عن مخرج فـنى شاطر بدالً من هذا
وجـود اآلن.. اخملرجـون مـتوفـرون واحلمـد لله العك اإلخـراجى ا
فى مـصـر.. ال حتتـاج اجملـلة إلـى مخـرج من "الـهنـد".. وال حتـتاج
إلى متـطفل فشل فى كل ما أوكل إلـيه من مهام.. الدكـتور محمد
ــطـلــوبـة عــنـانـى قـامــة وقــيـمــة كـبــيــرة.. وفـروا له اإلمــكــانـيــات ا
واحـرصـوا عـلى انـتـظـام صـدور هذه اجملـلـة الـتي نـحـتـاجـهـا فعالً
سـتــجـدوا مـا يــسـركم.. أبـعــدوا عـنه أوالد احلـرام.. حــتى ال نـقـرأ

اجمللة "ونسخسخ" على روحنا من الضحك!!
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 عبدالرحمن الشافعى: أنشأت أول فرقة شعبية.. بـ 45 جنيهاً 
حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

د. أحمد مجاهد:

هـذا الــنـجــاح الـبــاهـر فـقــد انـطــلـقت
مـنه فـكـرة إنشـاء فـرقـة السـامـر التى
ارتـكزت عـلى جـوهـر فكـرة (الـغورى)
سـرح الشـعبى وهى التـجريب عـلى ا
وكـــان أعــضــاؤهــا هـم نــفس أعــضــاء
الــغـورى الــذين حــمــلــوا عبء مــسـرح
الـسـامر طـوال عـشـر سـنـوات قـدمـنا
خاللها عـدة عروض بداية من (على
الــــزيــــبق) وصــــوًال إلـى (ســــيــــرة بــــنى
هـالل) الـــتي حــــصـــلت عــــلى جـــائـــزة
الدولـة عام 86 يـتنهـد الشـافعى قبل
أن يـــخـــتم كـالمه قـــائـالً: عـــلى مـــدار
ــسـرحى أربـعــ عـاًمــا هي عــمـرى ا
ــســـرح الـــشــعـــبى هـــو شـــغــلى صـــار ا
الـشـاغل ألنــني أعـتـبـره طـوق الـنـجـاة
مـن الــــتــــيــــارات الــــتى حتــــاول مــــحــــو

ثقافتنا.

ــدة سـتـة أشـهـر أجـلس جتـولت فـيه 
على مـقاهـية وأعـيش ب أهـله حتى

أذوب فى تفاصيله.
يواصل الشافعى:

أنـشأت (فـرقـة الـغورى) الـتى تـكونت
فى البدايـة من بعض زمالء النشاط
ــسـرحى فـى اجلـامــعـة إضــافـة إلى ا
مـجــمـوعـة من أبـنــاء احلى الـراغـبـ
ــنــجــد ــشــاركــة فــكــان مــنــهم ا فـى ا
ـــــوظـف فى ـــــتــــــجــــــول وا والــــــبـــــائـع ا

سنترال احلى.. وغيرهم.
ورغم أن العـمل مـعهم كـان صعـبًا إال
تع وقمنا بعمل بروفات كثيرة أنه 
لــيـخـرج أول عـرض لـلـنـور حتت اسم

(أدهم الشرقاوى).
ـــدة عـــام كــامل - اســـتـــمــر الـــعــرض 
يــقــول الــشـــافــعى - وشــهــدت إقــبــاًال
جـمـاهــيـرًيـا ال نـظـيــر له لـدرجـة أنـنـا
جـــبـــنــا بـــالـــعــرض عـــدة مـــحــافـــظــات
وشــاركـنــا به فـى مـهــرجــان األقــالـيم
ولـــكـــونـه كـــان بــاكـــورة اإلنـــتـــاج والقى

 عبدالرحمن الشافعى
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 äÉcôH áÑg

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً
سرح  مجلة ا
 أهالً وسهالً

 اللواء أحمد مختار  وطلعت مهران خالل مهرجان جنى البلح على مسرح اخلارجة

200 ألف جنـيه سـنويـاً مـخصـصـات األنشـطة
الثقافية والفنية بالوادى

 مائة عام 
سرح السودانى..  على ا

(ملف خاص )

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

..و اجلمهور اختار أسوأ
هرجان وأسوأ عروض ا
مثل اخملرج وا

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

سرحى  مهرجان دمشق ا
يكرم محفوظ عبدالرحمن

ونهاد صليحة

 اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى اللوحة للفنان السودانى عالء الدين اجلازولى

 جالل  الشرقاوى

الشرقاوى يفتح أبواب «مسرح الفن» أمام الشباب
تــنــفـيــذاً لــوعـد قــطـعـه عـلى نــفــسه أثـنــاء لــقـائـه بـشــبـاب
ورشـــــة «مــــســـــرحـــــنــــا» أعـــــلـن اخملــــرج الـــــكـــــبــــيـــــر «جالل
الـــشـــرقــاوى» عـن فــتـح الــبـــاب أمـــام الــشـــبـــاب من هــواة
ـــســرح لالنـــضــمـــام إلى فــرقـــة مــســـرح الــفن ودارسى ا
ـشـاركـة فـى الـعـرض اجلـديـد الــذى يـقـدمه «بالد فى وا

زاد». ا
الــشـــرقــاوى قــال لـ«مــســرحــنـــا» إن اســتــمــارات االلــتــحــاق

ـسـرح الـفن وسـيـظل بـاب االشـتراك بـالـفرقـة مـوجـودة 
قـابلة مفـتوحـاً حتى اجلـمعـة القادم 12 ديسـمبر لـتبـدأ ا
ـشاركـ يوم الـسبت الـذى يليه 13 الشخـصيـة واختـيار ا

ديسمبر.
وذكر الشرقاوى أن من سيقع عليهم االختيار سيحصلون
عـلى 150 جـنـيـهاً شـهـريـاً فى الـبروفـات تـرتـفع إلى مـبلغ

 «باب الفتوح» أحسنيتراوح ب 300 إلى ألف جنيه شهرياً أثناء العرض.
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا

 «باب الفتوح» أحسن
عرض فى مهرجان
سرح نوادى ا
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